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 יל שלך!יפעלות לתיבת המ לקבלת חומרי השראה וה לחץ/י כאן|  עדין לא נרשמת לעלון שלנו?

 

  מעגל כמו או  רמזור  כמו תתנהל? שלכן/ם שהכיתה תרצו איך
 תנועה? 

  שנה לפתיחת רק) (לא פעילות
 

תחילת השנה היא זמן טוב להצהיר על הכללים שנרצה ליישם בכיתתנו השנה, לקבוע מעין חוזה עם התלמידות/ים 
   או להזכיר ולרענן מחדש את הכללים שנקבעו כבר, במקרה שהמשכנו באותה כיתה. 

 
 נוסעים בירוק עוצרים באדום. –לרמזור יש כללים ברורים ונוקשים  מה ההבדל בין רמזור למעגל תנועה?

למעגל  ת/נכנסשבמעגל תנועה (מה שאנחנו קוראות/ים לרוב 'כיכר') מערכת הכללים מורכבת וגמישה יותר: כל מי 
 .זכות קדימה לרכב הבא משמאל נ/תנותמאט/ה והתנועה 

   רמזור או מעגל תנועה?  ומה בטוח יותר?
לפי כל הסקרים והמחקרים, מעגל הוא בטיחותי מאוד, כיוון שגם אם תהיה תאונה במעגל, היא לרוב תאונה צדית  "

 ). אינג' רונה יינון.." (.ולא תאונה חזיתית, והיא מתרחשת במהירות נמוכה, ובדרך כלל מדובר בתאונת פח
ים להפעיל שיקול דעת וכאשר ות/ם צריכ ן/ים טוב יותר כאשר ה/ותנשים מתפקד/אש היא אחרת  משמעותית סיבה

 :זה תקף גם בארגונים הם מעורבים בצורה פעילה. 
למלא אחריהם   כות/יםצרי ו קבלה הי ת/חוקים, שכל פקיד  24בתחילת שנות האלפיים לרשת מלונות הייאט היו 

ים  ות/לא היו פנוי ם/בחוקים, שלמעשה הן יםות/י הקבלה היו כל כך ממוקדות/. פקידה/בתהליך הצ'ק אין ללקוח
 לתת שירות מצוין. 

  היא /כאילו הוא ת/לכל אורח והתייחס -הכללים בכלל אחד ויחיד  24לבסוף, החליפה הנהלת הרשת את 
 אחוזים!  80 -שביעות רצון לקוחות עלתה ב אצלך בבית. ת/ מתארח

ים  ות/ים מחויבות/מרגישם /ות ברורים הן ים מאוטונומיה חופש ואמון בתוך גבולות/ים נהנות/כאשר עובד
 )מקור( .ן/תםדוים יותר בעבות/ומאושר

 
 שלנו ואולי בבית הספר כולו: בואו נבדוק זאת גם בכיתה  

האם אנו רוצות/ים להתנהל בכיתה כמו בצומת מרומזר: עם כללים רבים ונוקשים, עם החובה לאכוף אותם, ולהעניש 
את מי שמפר/ה אותם. או האם נוכל להתנהל בכיתה שלנו כמו במעגל תנועה:  לאפשר שיקול דעת , מעורבות, 

 שלהן/ם? ואחריות  של התלמידות/ים  על המרחב 
 

 מהלך הפעילות: 
 נפתח בשאלה: מה ההבדלים בין רמזור לכיכר? איזו שיטה בטוחה יותר לדעתכם/ן?

 לאחר מכן נשתף את התלמידות/ים בממצאים על הבטיחות ובסיבות ההתנהגותיות שעומדות מאחוריהן.  
 נספר גם על הדוגמה של מלון הייאט.  

  ,ים להפעיל שיקול דעתות/ם צריכן/ים טוב יותר כאשר הות/נשים מתפקד/אננהל דיון קצר בשאלה: האם ומדוע  
? ננסה לחשוב על דוגמאות נוספות. נוכל לשאול גם מה דעתן/ם על התנהגות  וכאשר הם מעורבים בצורה פעילה

 ם?הא/נשים בזמן הקורונה? מה עזר יותר: כללים נוקשים ואכיפה רחבה או מעורבות גבוהה ואחריות של האזרחיות/י
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.plusconsulting.co.il/post/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%9B%D7%9E%D7%95-%D7%A8%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%95-%D7%9B%D7%9E%D7%95-%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C-%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94?utm_campaign=f28353ef-3b97-4b8e-b142-b07f72d18856&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=39089a62-5aaf-4446-959a-e200c77ec8fa
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 , נציג בפני התלמידות/ים את השאלה:בשלב הבא

 האם אנחנו רוצות/ים שהכיתה שלנו תתנהל כמו רמזור או כמו מעגל תנועה? 
 אחרי שהתלמידות/ים יתייחסו לשאלה, נבקש מהם לשבת בקבוצות ולחשוב יחד:

 מאילו חוקים בכיתה אפשר להיפטר?  .1
 ש מעורבות/ים ולקחת אחריות על המרחב הכיתתי שלנו? גיאיזו הנחייה נוכל לתת כדי לעודד את כולנו להר .2

 כל קבוצה תכתוב ותעצב את ההנחיה שבחרה על בריסטול צבעוני. 
 

בתום הדיון בקבוצות, כל קבוצה תציג את ההצעה שלה להנחיה. נדון בהנחיות וכמה הן אכן  מעודדות עצמאות  
 ושיקול דעת, ומאפשרות התנהלות בטוחה ונעימה לכולם/ן. 

אן כמובן נוכל להחליט ליישם את ההצעות של התלמידות/ים להמשך השנה (או לכל הפחות לתקופת ניסיון...)  וכ
 נתלה את ההנחיות בכיתה.  

 

 
Azwi ,וויקימדיה  

 

 
 

במגוון  תוכל/י למצוא עוד עשרות מערכים, טקסטים וחומרים נוספים  , באתר החדש של עמותת קדמה
תרון  פ,  למקצועות לימוד שונים: חגים וימים מיוחדים בלוח השנה, זהויות בחברה הישראלית המתאימים נושאים
 .ם בכיתה, אסיפת הורים, בריונות ברשת ועוד עודיסכסוכ

 לאתר עמותת קדמה 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://web.archive.org/web/20161027033643/http:/www.panoramio.com/user/4816215?with_photo_id=78771946
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greenpoipt_traffic_circle_-_panoramio.jpg
http://kedma-edu.org.il/kedma_material/
http://kedma-edu.org.il/kedma_material/
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