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 איך נעצב את הכיתה? : פתיחת שנה
 

 
 וויקימדיהכיתה בדבלין, אירלנד. 

איך לא   הכיתה שלנו?  נשדרג את עיצובאחד הדברים שמעסיקים אותנו לקראת פתיחת שנת הלימודים הוא כיצד 
?  ונוחואיך נייצר להן/ם ולנו מרחב למידה נעים   מה ימשוך את התלמידות/ים שלנו?  מידי שנה? נחזור על עצמנו

 חשוב לנו לומר שאלו שאלות שכדאי שנשאל את עצמנו לא רק בתחילת שנה, אלא במהלך השנה כולה. 
לפעמים אנחנו רואות תמונות, לרוב מחו"ל, של חדרי כיתה מעוצבים, צבעוניים ומודרניים, שנראים פשוט נפלא,  

מספיק גדול וכל מיני מגבלות נוספות.  קשה לנו לדמיין איך נוכל ליישם את זה בכיתות שלנו בלי תקציב, בלי חלל
אבל ישנם לא מעט דברים שאפשר לעשות בלי הרבה כסף או תוספת מקום כדי להפוך את הכיתה למרחב שהרבה 

 יותר נעים וטוב ללמוד בו. אז מה אפשר לעשות?  
 ) יש כמה עצות עבורנו:The Space: A Guide For Educatorsלד"ר רוברט דילון (מחבר הספר 

 
 את התלמידות/ים שלנו. לשאול .1

התלמידות/ים הן/ם המקור הטוב ביותר למידע על מה צריך להשתנות בכיתה שלנו. לעיתים תכופות במהלך השנה  
נעצור, ונשאל אותן/ם את השאלות הבאות: מה חדש בחדר? מה בחדר עוזר לך ללמוד? מה בחדר מפריע לך 

ה, ויספקו לנו מידע חשוב: למה הן/ם שמות לב ולמה לא, מה  ללמוד? התלמידות/ים יבדקו את החדר באופן הז
 מסקרן אותן/ם, ומה הוא רק רעש חזותי.  

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St._Pius_X_school_classroom.jpg
https://www.amazon.com/Space-Educators-Rebecca-Louise-Hare/dp/1945167017/ref=as_li_ss_tl?s=books&ie=UTF8&qid=1521128391&sr=1-1&keywords=the+space+a+guide+for+educators&linkCode=sl1&tag=cultofpeda-20&linkId=0e588c2360fa3e6861fbd28b7b360e40
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 להוציא דברים. .2

אחד השינויים הפשוטים שאנחנו יכולות/ים לעשות בכיתות שלנו הוא להוציא דברים, לאוורר את החלל. לעיתים 
מעיבוד חזותי של המרחב, בזמן שהן/ם   המרחב של הכיתה כל כך עמוס, והתלמידות/ים שלנו מותשות/ים

אמורות/ים להיות פנויות/ים ללמידה. אפשר פשוט לנסות: הוציאו מהכיתה דברים למשך כמה שבועות, ואז תקבלו 
 החלטה אם אתן/ם זקוקות/ים להם, רוב הסיכויים שהדברים לא יחזרו לחדר. 

 
 אפשרויות ישיבה מגוונות וגמישות.  ליצור .3

ח', אפשר לשלב כל מיני   -רפת על ישיבה בטורים או ישיבה בקבוצות או אפילו ישיבה ב במקום לקבל החלטה גו
או אפילו שולחן ארוך אחד כמו בישיבות    5, שתי קבוצות של 6אפשרויות במרחב אחד: למשל שורה אחת של 

בה שלהן/ם, וגם הנהלה, שבו התלמידות/ים יושבות/ים פנים אל פנים. אם ניתן לתלמידות/ים לבחור את מקום הישי
לשנות אותו לעיתים תכופות, נשדר להן/ם מסר שאנחנו סומכות/ים עליהן/ם ושהמרחב הוא בבעלותן/ם. וכמובן 

 ) ששינוי המקום יוכל גם "לשנות את המזל" 
 

 את המרחב של המורה. לצמצם .4
בה מקום, וגם אחת הדרכים לפנות מקום בכיתה היא לצמצם את המרחב של המורה. שולחן המורה לרוב תופס הר

כיתה. אפשר לדחוף את השולחן לצד, אפשר להחליף לשולחן קטן  חוסם בפני התלמידות/ים את הגישה לאזורים ב
יותר, ואפשר גם לוותר על שולחן המורה!  שולחן המורה הוא אחד מסממני הכוח המסורתיים של בית הספר, הוא  

משדר לתלמידות/ים שהמורה הוא שליט/ת הכיתה, שנמצא בעמדה המרכזית ביותר בחדר. הישיבה מאחורי  
מחסום בתקשורת בינינו לבין התלמידות/ים, אם ניפטר משולחן המורה נעביר לתלמידות/ים   השולחן הגדול היא

 מסר שאנחנו נגישות להן/ם, ונייצר מערכות יחסים יותר שוויוניות ואותנטיות.
 

 מרחבים לשיתוף פעולה. ליצור .5
  הם ניתן לשבת יחד.ברור לנו שלמידת עמיתים היא חשובה, הכיתות שלנו צריכות לשקף זאת דרך מרחבים, שב

 
 מרחבים ליצירה.  ליצור .6

בעיקר בבית הספר היסודי, אבל לא רק, חשוב שיהיו מרחבים בהם התלמידות/ים יוכלו לצייר, לשרטט ולבנות  
מודלים. למידה מבוססת פרויקטים נפוצה היום במקומות רבים, והיא דורשת משטחי עבודה וגישה לחומרים, שאינם 

 צריך לחשוב גם על מרחב לאחסון של תוצרים בתהליך.  רק ציוד בית ספר טיפוסי.
 

 מרחבים לכתיבה ליצור .7
הלוח והקירות משמשים לרוב את המילים והמשפטים של המורה, צריך לדאוג שיהיו בכיתה מרחבים למילים של  

ו  התלמידות/ים. לוח מחיק גדול שישמש את התלמידות/ים, פוסטרים שהתלמידות/ים כותבות/ים ותולות בכיתה א
 כל רעיון אחר למקום פנוי ומזמין לכתיבה. 

 
 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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 חללים לשקט  ליצור .8

ישנן/ם תלמידות/ים שמתמודדות/ים עם נסיבות חיים לא פשוטות, עם משברים ורגישויות שונות. חשוב שנייצר מקום 
בטוח ורגוע בתוך הכיתה שלנו. כרגע רוב הילדות/ים שזקוקים לכך, מבקשות/ים לצאת לשירותים, ובעצם בחלק 

דול מהפעמים הן/ם צריכות/ים להירגע. לארגן שטח שקט בכיתה צפופה הוא אתגר גדול, אך מה שחשוב הוא לייצר ג
אזור מופרד אפילו באופן סמלי, שישנה נורמה שאפשר פשוט ללכת אליו כשצריך (ולא כעונש), לשהות בו קצת  

 ולהירגע. 
 

 את לוח הצבעים שלכן/ם להגביל .9
צבעים, צמצמו את לוח הצבעים לשלושה. כך תפחיתו רעשים חזותיים, ותעזרו  במקום למלא את הכיתה בהמון 

לתלמידות/ים להתרכז. נסו למצוא את שילוב הצבעים המתאים לכיתה שלכן/ם. לצבעים שונים יש השפעה שונה 
 עלינו. השתדלו שיהיה בין הצבעים צבע אחד ניטראלי ורגוע, צבע אחר אקספרסיבי יותר.  

 
 במסדרון להשתמש   .10

חלק גדול משטח בית הספר הוא המסדרון, ואנחנו לא משתמשות/ים בו. אפשר להרחיב את הלמידה אל מעבר 
לגבולות הכיתה. ישנן/ם למשל מורות/ם שמוציאות שולחן קטן או שניים למסדרון, ומזמינות/ים תלמידות/ים 

 להשתמש במרחב הזה לפעילויות מסוימות.
יצוב מחדש של הכיתה שלנו, לא מסתיימת אף פעם, זהו תהליך מתמשך. לסיום, אומר ד"ר דילון, המחשבה על ע

 שתפו את התלמידות/ים שלכן/ם.  -התחילו בשינויים קטנים, והעיקר 
 

במגוון  ל/י למצוא עוד עשרות מערכים, טקסטים וחומרים נוספים  תוכ, באתר החדש של עמותת קדמה
תרון  פלמקצועות לימוד שונים: חגים וימים מיוחדים בלוח השנה, זהויות בחברה הישראלית,   המתאימים נושאים

 .סכסוכים בכיתה, אסיפת הורים, בריונות ברשת ועוד עוד
 לאתר עמותת קדמה 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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