
 
 קובץ נספחים למערך המיומנויות

  "חדשות טובות"



 בעיות במדינת ישראל
 

  ישראל היא אחת מהמדינות היקרות בעולם לגור בה, וכל דבר עולה המון כסף.1.
 

 בישראל יש בעיה בתחבורה הציבורית, הרבה פעמים אוטובוסים מאחרים או לא2.
 מגיעים בכלל.

 
 בישראל יש הרבה קבוצות שונות (חילונים, דתיים, ערבים, יהודים וכו') שביניהם3.

 יש הרבה מתח והן הרבה פעמים לא מסתדרות.
 

 בישראל יש גילויי גזענות רבים כלפי אוכלוסיות שונות מצד המדינה, המשטרה4.
  והחברה הכללית.

  
 ישראל היא במקום השלישי מהסוף בהשקעה של כסף בתלמידים במערכת5.

  החינוך.
 

 במהלך שנת 2020, הוגשו ע"י נשים 6615 תלונות למשטרה על כך שחוו אלימות6.
 בתוך המשפחה. (נכון לחודש ספטמבר של השנה)

 
 למרות ששירות צבאי\לאומי נחשב לחובה בארץ, יש הרבה אנשים שלא עושים אף7.

 אחד מהשניים.
 

 מטיילים רבים משאירים את הפארקים ואת שמורות הטבע בארץ מלוכלכים לאחר8.
 שביקרו בהם, ומשאירים מאחוריהם עטיפות אריזות ולכלוך נוסף.

 
 להוציא רישיון נהיגה בישראל עולה בין 5,000 ל-6,000 שקלים. שזה סכום כסף9.

 רב מאוד.
 
 עם כל שנה שעוברת, ילדים ובני נוער מבלים חלק הולך וגדל מהיום שלהם מול10.

 מסכים.
 
  בעקבות משבר הקורונה, אנשים רבים יצאו לחל"ת או איבדו את עבודתם.11.
  



 איך לתקן את העולם?
 

 מדען אחד, חי כל הזמן מודאג מבעיות העולם, והיה נחוש בדעתו למצוא להן פתרון. הוא העביר
 ימים ולילות במעבדה שלו כדי למצוא תשובות לספקות שלו.

  
 יום אחד, בנו בן ה-7 פלש למקום ההתבודדות שלו, נחוש לעזור לו בעבודתו. המדען, עצבני

 בגלל ההפרעה, ניסה שהילד ילך למקום אחר. כשראה שזה בלתי אפשרי להוציא אותו משם,
 חיפש משהו שיוכל לספק לילד תעסוקה, ויסיח את דעתו. הוא הוציא מאיזו חוברת דף עם מפת

 העולם, גזר אותה להמון חתיכות, ונתן לילד יחד עם גליל נייר דבק, ואמר לו: "אתה אוהב
 פאזלים, נכון? אז אני אתן לך לתקן את העולם, הנה העולם כולו מפורק, נראה אם אתה יכול

 לתקן. תעשה את זה לבד לבד".
  

 הוא חשב שלילד יקח ימים עד שיצליח להרכיב את המפה, אבל כמה שעות לאחר מכן, כבר שמע
 את קולו של בנו קורא לו ברוגע "אבא, סיימתי, הצלחתי להרכיב הכל". בהתחלה, האב לא

 האמין: זה לא ייתכן, שבגיל שבע יוכל הילד להרכיב מחדש מפה שמימיו לא ראה!!!
  

 אבל הוא הניח את רשימותיו, וניגש לבנו, כשהוא בטוח שהוא הולך לראות עבודה מבולגנת.
 להפתעתו, המפה הייתה מושלמת, כל החתיכות היו במקומן. איך זה ייתכן? איך הוא עשה את

 זה?
  

 "אתה לא ידעת איך נראה העולם", אמר המדען לבנו, "איך הצלחת?". "אבא", אמר לו הילד,
 "אני אמנם לא ידעתי איך נראה העולם, אבל כאשר תלשת את הדף מן החוברת, ראיתי שבצדו

 השני של הדף יש תמונה של אדם. כשנתת לי לתקן את העולם, ניסיתי, אבל לא הצלחתי. זה
 היה הרגע שבו נזכרתי בתמונה של האדם מהצד השני, הפכתי את כל החתיכות, והתחלתי לתקן

 את האדם, שאני יודע איך הוא אמור להיות. כשהצלחתי לתקן את האדם, הפכתי אותו, וראיתי
 שהצלחתי לתקן את העולם.

  



 סיפור עם סלוגנים חבויים
 

 קמתי בבוקר במיטה שלי עם חיוך, אין כמו להיות הכי בבית בעולם. הלכתי להכין לי
 ארוחת בוקר וראיתי כתם גדול על השטיח! מיד קראתי לאחי ואחותי הקטנים ושאלתי

 אותם מי מהם עשה את הכתם והם אמרו בתגובה שזה בכלל לא היו הם אלא התפוזים.
 הבנתי מיד מה קרה ואמרתי להם לנקות את הכתם. הם שאלו אותי איך לעשות אתזה

 ואמרתי להם שמה הבעיה ושיקחו מטלית.  הם התחילו להתווכח ואני התעצבנתי ואמרתי
 להם פשוט תעשו את זה!

 תוך כדי חשבתי על להיות מנקה והבנתי שבואנ'ה זה אחלה. שאחי הקטן שאל אותי למה
  הוא חייב לאכול את כל העוגיות ואמרתי לו שזה טבעי שלא תשלט בעצמך.

 אחרי שאכלתי ארוחת בוקר פגשתי חבר שהביא לי שלוק מהשמפניה של הטבע ואמר לי
 שזה טעם החיים, סיפרתי לו על הבוקר המעצבן שהיה לי והוא הרגיע אותי ואמר לי שהוא

  תמיד איתי.
 

 אלעל- הכי בבית בעולם.
 תפוצ'יפס- טבעי שלא תשלוט בעצמך.

 חישגד- בואנה זה אחלה כסף.
 פריגת- זה לא אנחנו זה התפוזים.

 נייק- פשוט תעשה את זה!
 קוקה קולה- טעם החיים.

 סנו- מה הבעיה קחו…
 מי עדן- השמפניה של הטבע.

   שוקולד פרה- תמיד איתך.



 המסרים המרכזיים של הקמפיינים
 

 -רק לנכים מותר לחנות בחניית נכים.
 - צריך לתרום כסף לאנשים חולים

 - לכולם בארץ מגיע ליהנות מתרבות.
  -גם לילדים חולים מגיע לשמוח.

 
 גרסאות שונות לאותם המסרים

 
 - חשוב שבקבוצה יקשיבו אחד לשני.

 - כולם בקבוצה חייבים להקשיב אחד לשני ומי שלא מקשיב הוא חניך רע ואין לו
 מקום בבית נוער. (המסר שלילי, לא מעודד לפעול ממקום חיובי)

 
 - שעת למידה בבית הנוער עוזרת לנו להצליח בחיים.

 - כדאי וראוי שנשב ללמוד בבית הנוער ונקדיש לפחות 60 דקות ביום לחידוד
 התודעה והרחבת מאגר הידע. ידוע כי הקדשת זמן זה יכולה לתרום לנו בהמשך
 החיים ולכן לא קיימת סיבה שנימנע מהקדשת זמן מסוים ללמידה על בסיס יומי.

 (ניסוח מסורבל, מילים מיותרות, ארוך מדי).
 

 - צריך לחגוג יום-הולדת לכל אחד בקבוצה. ככה כל חניכ.ה ירגישו שיש להם מקום
 בבית נוער ולכל ילד.ה מגיע יום הולדת!

 - אין סיבה לא לחגוג יום-הולדת לכולם, זה לא יכול להזיק אם נעשה את זה.
 (לא משכנע, אין פנייה לרגש)

 
 - להשאיר זבל ברחוב פוגע בכולם, הרחוב לא שייך רק לנו ובגלל זה צריך

 שנתחשב גם בכל האחרים שהולכים בו.
 - עדיף לא להשאיר לכלוך ברחוב כי אולי זה יהיה לא נעים, תנסו אולי לא ללכלך מי

 שמצליח זה יהיה נחמד.
  (לא משכנע, אין פנייה למצפון)



 פתגמים באימוג'ים

 לא בוכים על חלב שנשפך

 על טעם ועל ריח אין להתווכח

 התפוח לא נופל רחוק מהעץ



 הקש ששבר את גב הגמל

  קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה.

 שתיקה שווה זהב
  



 תמונות לקהלי יעד שונים

 


