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 אייקונים חברתיים

 את גננ/ת או מורה = את /ה מנחה קבוצה. 

ואהבת   , הידידות האחריות למה שקורה בתוך הקבוצה, היחסים, השיתוף, ההכלה

 החברים ברוב רובה עלייך.

דגש ודגשים אלה  ם א שוילדים יודעים מה חשוב לאיש החינוך שלהם, על מה ה

 קובעים את אווירת המסגרת החינוכית ) גן , כיתה או צהרון(. 

אנו , אנשי  ולכן אם   . נבנים בהדרגהבגילאים הצעירים בעיקר,  ,היחסים החברתיים

נכוון ליחסים חברתיים הוגנים, ידידותיים המושתתים על ערכי אהבה וחברות החינוך, 

 על הלימודי(  יהיה מיטבי. גם בהמשך פיע רוב הסיכויים שהאקלים החברתי )שיש

בתכנית זו "המרתי" את הכוכבים/סמיילים/ לבבות וכדומה אשר מחולקים כאות 

הצטיינות לילד/ה על התנהגות חיובית לאייקונים מפורטים יותר שמסבירים לילד/ה 

בבירור על מה מגיע לו חיזוק ולא ניתנים כהגדרה כוללת. כך לילד ברור יותר החיזוק 

 . ולשאר הילדים ברור במה עליהם ל"השקיע"  על מנת להצטיין

 

 לתכנית זו בחרתי לצרף את הפרוייקט המופלא    

)את הצמידים ניתן להזמין בדף  "הפרפרים של עומר" 

 הפייסבוק(

 במסר    מופלאים , שבעיניי הםהעברת תכנית זו בגן בצירוף הצמידים החברתיים
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המסביר איך  וכיצד מזמינים ומשתמשים בהם(  3) מצ"ב נספח שהם מעבירים 

המושתת על  עשירהיאפשרו לכם אנשי החינוך תכנית חברתית , במסגרת החינוכית 

ים חיובים כמו גם,  תקווה אהבה אדם וחברה ויעביר לתלמידים מסרנתינה, ערכים, 

 ואמונה בעולם טוב יותר לפרט ולסביבה.

 יים ?! מה הם האייקונים החברת 

והזמנה ) אייקון ההזמנה  נות תרותשומת לב, פ: שיתוף, עזרה,   אייקונים חברתיים 5

 אינו הכרחי נתון לשיקול דעת איש החינוך(. 

"אייקון" הינו סמל ספציפי המוגדר כמעשה וניתן לילד ספציפי שעושה את אותו  

הילד המשחק מעשה. לדוגמה: באיסוף המשחקים עזר ילד לילד אחר לאסוף את ה

            העוזר יקבל את האייקון ,   .עזרתי

 כיצד זה עובד?!  

   -הכנות מקדימות 

 .  אייקונים גדולים + הסבר  – 1יש להדפיס את נספח מספר  .1

 לפי מספר הילדים בגן.  2להדפיס אייקונים קטנים המצורפים בנספח מספר  .2

 

במפגש/ דיון מסבירים לילדים את חשיבות היותנו מסגרת חברתית, שבה אנו רעים 

זה לזה ניתן להשתמש בפתגמים ידועים "ואהבת לרעך כמוך" וכדומה, מצ"ב 

. אפשרות נוספת לבחור ספר ילדים חברתי "האריה 5פתגמים נספח מספר 

 . ולהסביר את מושג החברות הרעמתן והג'ירפה גם", "מיץ פטל" וכו'

להעלות שאלות : האם כולם חייבים להיות חברים ? לא. יש חברים מועדפים אך  

 לכולם אנו מתנהגים בכבוד.
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 להסביר כי אין לפגוע בחבר, מילולית או פיזית. להשתמש במושגים : כבוד, נתינה. 

כל אחד   מסבירים   ( : 1)מנספח חושפים את כל אייקונים בפני הילדים  לאחר מכן ,

עבור מה מקבלים אותם  מהם בפרוטרוט )ניתן להדפיס גם את ההסבר ולתלות( 

 ומראים את הסמל/הצבע המאפיין כל אחד מהם. 

( בהתאם 2הם "יאספו" אייקונים  )לפי נספח  אח"כ מסבירים לילדים שבמהלך היום 

 לפעילויות החברתיות שהם יעשו. 

 לבחירתכם:    היכן שמים את האייקונים ?!  

ניתן לרכז את כל האייקונים היומיים בטבלה אחת לפי שמות הילדים  או על דש 

 הבגד של הילד/ה בעזרת סיכן ביטחון / מדבקה וכדומה.

 האייקונים שנאספו במהלך היום ?! ומה עושים עם כל  

בסוף כל יום במפגש/ דיון יספרו הילדים על האייקונים שהם אספו במהלך היום:  

מדוע הם ניתנו להם? מה הייתה התחושה שלהם שהם קיבלו אותם ? ואיך הם 

 מרגישים כעת שהם נפרדים מהם ? 

 

מה לבחירתכם  . 3קט מצורף בנספח הסבר על הפרוי  -הפרפרים של עומר 

 מהסיפור לספר לילדים עפ"י גילם ורמת ההבנה המופשטת שלהם. 

אני ממליצה בתור התחלה שבמסגרת החינוכית   כיצד אני ממליצה לעבוד עימם ?   

אותם הגננת או המורה יחלקו לילדים הראשונים שיעשו מעשה טוב  צמידים.  5יהיו 

עבור חבר/ה, הצמידים עוברים במהלך היום מילד לילד בהתאם למעשים הטובים  

שהם עשו ) יש לשים לב אם ישנם ילדים שאינם נפרדים מהצמידים מסיבות שלהם 

 "גלגולו  ולהסביר להם כי בכך אינם עומדים במשימה(. בסוף כל יום מספרים את 
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שוב את  של צמיד" מהילד הראשון שקיבל ועד האחרון. האחרון של אותו יום יקבל  

   הצמיד ראשון למחרת היום על מנת שגם הוא יוכל להעבירו הלאה.

אני אוהבת לסכם דברים. סיכום עושה סדר, לי ולילדים. ולכן בכל    בסוף שבוע .... 

 היה לנו.  סוף שבוע אני ממליצה לסכם את השבוע החברתי ש

בחרתי לסכם עפ"י הפסיכולוגיה החיובית שמייחסת חשיבות למילים חיוביות,  

)הודיה, בקשה וסליחה( המאפשרות תחושה פנימית של סיפוק )חשבו לרגע על  

מצורפים  "דפים   4הסיפוק הניתן לנו  בחרטה, בסליחה, בנתינה וכו'(  ולכן , בנספח 

: חבר/ה מעניקים לחבר/ה )בלי  חברתיים" שאפשר להעניק מהם כמה שרוצים

אם נוהגים כך יש לשים לב :  אך הגבלה(. כך הם לומדים להכיר ולומר את הטוב   

 שכל ילדי הגן קיבלו לפחות אחד ואף אחד לא נשאר מקופח. 

 

 וביום ראשון.... מתחילים שבוע חדש......

 

  

 בחברות,

 ספדה  -נופר ירושלמי

 שאוהבים חברים., לילדים יועצת חינוכית ומנחה חברתית          

   -תודה רבה רבה ל 

 , מנכ"לית הפרפרים של עומר .יעל שריג 

 , שסיכמה לי ב"ראש" את רעיון הסיכום והכרת התודה. ד"ר אורית אלפי 

 אייקונים + הסבר  – 1נספח 
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הביתי מאפשר הפנמה  בהזמנה. שיתוף המרחב  -אייקון זה הינו הכרחי. אך יש חשיבות עצומה -שימו לב

 קלה יותר של התכנית. ניתן להסביר זאת להורים הבאסיפות ההורים. 
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 2נספח 
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 הפרפרים של עומר  -3נספח 

 מי אנחנו?

, נסעה אחרי הצבא לטיול הגדול, עם תרמיל על הגב,  21עומר , כמעט בת 

, בדרך  כשנתיים לפני   .שהכל אפשרי   עם הרבה חלומות ותמימות 

  בנפאל, האוטובוס בה נסעה התגלגל לתהום ועומר נהרגה במקום. לטרק 

אנחנו, המשפחה של עומר והחברים הקמנו להנצחתה את עמותת  

 "הפרפרים של עומר".  

 מטרת הפרויקט 

לעודד עשיית מעשים טובים באמצעות צמיד הפרפרים של עומר )הצמיד האדום( שעובר מאדם לאדם  

  שית של מעשים טובים. ויוצר שרשרת אנו במעשה טוב,

ועולם   ד ניצור פה משב גדול של רוח טובהיחכדי ש  ניע את הכנפיים הקטנות שלו, להכל אחד  לעודד 

  טוב יותר.

 איך זה עובד?  

כל מי שרוצה להיות חלק מהמיזם מזמין צמיד בדף הפייסבוק שלנו. את הצמיד מקבלים בדואר ללא  

טוב למען מישהו אחר, להעביר   שהו לעשות מזדמנות מחפשים האח"כ  כל תשלום ועונדים על היד. 

אליו את הצמיד ולומר לו "עכשיו תורך". הצמיד יעבור הלאה כמו אפקט הפרפר ונדע שהתחלנו  

 שרשרת אנושית של מעשים טובים. 

 : הצמיד הוא תזכורת

 . לפתוח את הלב ו ראש, לפקוח עיניים, את ה תזכורת להרים 

 כוח לתת.  , מחר תמיד יהיה לנוזקקנו לקבל שגם אם אתמול נ תזכורת

 תזכורת שאנחנו לא לבד. שאנחנו חלק מקהילה גדולה ומחבקת. 

 היקפי הפרויקט 

טובים  אלפי פניות של אנשים עשרות וגרר באנשים  הצליח בפשטות שלו לגעת   שלנו המיזם החברתי  

 : פיות ישמבקשים לקחת בו חלק, הרבה מעבר לצ

 חודשים. ה  עשריקט הושק לפני כהפרו -

 הצמידים הראשונים שהזמנו כפיילוט אזלו בתוך יומיים.  5000 -

 . עונדים את הצמיד שלנו  כבר אנשים, נוער וילדים 200,000 -למעלה מ -

,  בכל יום מבתי ספר, תנועות נוער, חיילים, עמותותבממוצע פניות  100אנו מקבלים  -

 המבקשים צמיד.  ואנשים פרטיים סטודנטים 

 בתי ספר בארץ מטמיעים את הפרויקט.    200 -למעלה מ -

 לדף הפייסבוק שלנו מגיעים מאות סיפורים מרגשים על מעשים טובים.   -

 מה למדנו?

 יש ביקוש למעשים טובים. לא צריך לשווק אותם. זה מדבק וזה ויראלי.  

 אנשים רוצים לתת. אנשים רוצים להרגיש שייכים ולהיות חלק ממשהו טוב.  

 ק שולחים להם תזכורת קטנה בצורת צמיד אדום. אנחנו ר 
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 לקחת חלק. מחכים לכם. ותוכלו לפנות אלינו "הפרפרים של עומר"  באמצעות דף הפייסבוק 

 הפרפרים של עומר בחינוך  

אנחנו מזמינים כל מי שעוסק בחינוך ורואה כייעוד להנחיל ערכים של נתינה, חברות ועשיית טוב,  

 ולהשתמש בו כפלטפורמה ליישום ערכים אלו. "הפרפרים של עומר" לקחת חלק במיזם 

 הצמידים שלנו הם כלי להעלאת מודעות וליצירת שיח. 

 הצמידים מיצרים ניראות ואווירת עשייה בכיף. 

 : צלחה דגשים לה

 הצמיד הוא כלי, הוא איננו המטרה.  •

 צמיד מקבלים רק אם רוצים, מבקשים, מצפים.  •

 הפרויקט איננו חד פעמי, זהו תהליך מתמשך ומתגלגל.  •

 שיתוף ותיעוד )בסיפור, בתמונה, בסרטון( הם חלק חשוב.  •

 מה עושים עם הצמידים? 

רון. תוכלו לעשות בהם  שמחים לשתף אתכם בשלל רעיונות שקיבלנו מהשטח במהלך החודש האח 

שימוש ככל שיתאימו לכם ולבית ספרכם. כל רעיון אחר או נוסף הוא מבורך. ודאי יהיו לכם רעיונות  

 חדשים ונפלאים, שנשמח לשמוע ולהעביר הלאה. 

 העברת הצמידים ביננו -שלב א 

 מילדי הכתה.  20%מחלקים צמידים, על פי הגרלה, לכ 

 הכתה במעשה טוב מאחד לשני.   בתוךהצמיד בשלב זה יעבור רק  

 היעד הוא שכל אחד יקבל את הצמיד לפחות פעם אחת. הצמיד יעבור על כל יד בכתה. 

אפשר לכתוב מספר על כל צמיד וכך לאפשר מעקב על "גלגולו של צמיד" ולדעת לאן התגלגל   – רעיון 

 המעשה הטוב האישי שלי. 

 : תיעוד

דקות לסיפורי הצמידים )כיצד קיבלתי צמיד? כיצד   10לשבוע )בשיעור מחנך( יוקדשו אחת   -

 העברתי?(. 

 ובו תמונות וסיפורי "קיבלתי/נתתי צמיד".   –לוח כיתתי/שכבתי/בית סיפרי   -

 קבוצת ווטסאפ ובה תמונות, סיפורים, סירטונים.   -

 

 לשתף מגמות קולנוע, צילום, מוסיקה, אמנות ועוד.   -רעיון

 טרות: המ

 להרים את הראש, לפקוח עיניים ולראות את האחר שלידי.  

 לכל אחד יש מה לתת.   -העצמה אישית ומבט של שוויון

 גיבוש קבוצתי, יצירת משימה קבוצתית, אני חלק מקבוצה, רואים אותי. 

 : רעיונות למפגש חשיפת הפרוייקט 
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מהו מיזם   –הסיפור של עומר  - "הפרפרים של עומר"? 

"העבר את זה הלאה" )או בסרטון   צפייה בסרט  - יש רבים ביוטיוב(   –קצר יותר בנושא 

 שיח: מהו "מעשה טוב" אצלנו בכתה? בין חברים?  -

 מה אני יכול לתת? מה אני רוצה לתת? למי? מה מצפים ממני לתת? מהם הכוחות שלי?    

 אים אותי? מה הייתי רוצה לקבל? מה אני צריך? מתי? ממי? האם אני יודע לבקש? האם רו   

 "מה הייתי רוצה/מצפה לקבל"? "מה הייתי רוצה לתת"? הפתקים            -כל אחד רושם שני פתקים  -

 ציפיות מול מציאות.  -נשמרים סגורים ובסוף התהליך הכיתתי פותחים אותם ומשתפים  

 

 

 מעבירים את זה הלאה  –שלב ב' 

כמובן(, ויציאה אל מחוץ לכתה, אל קהל שיוגדר או  חלוקה חגיגית של צמידים לכל אחד )שרוצה 

 שנגדיר יחד )בית הספר, המשפחות, הקהילה, אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים שאותן נאמץ וכד'(. 

 הכל בהתאם לתכניות בית הספר, לקשר עם הקהילה, לפרויקטים של מעורבות אישית ועוד. 

   -רעיון

בלה, ליווי/הדרכה והטמעה בבתי ספר יסודיים,  התנדבות בהטמעת הפרויקט מחוץ לבית הספר )הו

 יוכרו כשעות מחויבות אישית.  -בתנועות נוער וכד'(

 המטרות

 יישום ערכי נתינה, קבלת האחר, קהילה והשתייכות. 

 אנחנו חלק ממשהו טוב שנותן לנו כוח.  -אנחנו לא לבד

 

 תכנים למפגש פתיחה 

 אפקט הפרפר 

 הכל מתחיל בי 

 שינוי גדול מתחיל בקטן 

 הכוח שלי כיחיד 

 הכוח שלנו כקבוצה 

 תיעוד 

 המשך תיעוד כמו בשלב א', ובנוסף חשיפה גם מחוץ לבית הספר )מקומונים למשל(. 
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 בקשה קטנה מאיתנו 

 שתפו אותנו.

 ספרו, שילחו תמונות, סיפורים סרטונים ורעיונות לדף הפייסבוק שלנו.

 להעביר את זה הלאה. זה מרגש, מעודד ונותן לנו ולאחרים כוח, 

 אנחנו פה, לכל מה שיעלה על דעתכם ושנוכל לסייע.

  

 בהצלחה,

 שלכם 

 "הפרפרים של עומר" 
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   4נספח 
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 פתגמים -5נספח 

 

http://www.m-hevrati.co.il/

