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 !השראה והפעלות לתיבת המייל שלך לקבלת חומרי ץ/י כאןלח|  עדין לא נרשמת לעלון שלנו?

 

 מה קורה פה? מערך שיעור לקביעת כללי התנהלות בכיתה 

 
ים ות/מורים ומורות, תלמידים ותלמידות, אנשי ונשות צוות ומנהלה ומבקר שכוללהכיתה היא מרחב פיזי ואנושי 

יחד שגרה יומיומית של למידה,   תאפשר לקייםם. הגדרה של כללים ונורמות בסיסיים להתנהלות מיטבית ות/מזדמנ
אירועים חברתיים ועוד. מטרת הפעילות היא להגדיר את אותם כללים ונורמות סביב נושאים ותחומים   ,תפעילויו

 ם שותפים לתהליך זה. ן/הקשורים לחיים בבית הספר כשהתלמידים והתלמידות ה
 

 מהלך הפעילות: 

 דוגמאות: , להלןנתלה בכיתה שלטים עם שאלות וכותרות בנושאים שנרצה לדון בהם  הכנה:

 כן או לא? -מות ישיבה קבועיםמקו •
 האם זה צעד בלתי נמנע?  -איסוף טלפונים בזמן השיעור  •
 ?כל יוםאיך נגרום לזה לקרות  -הרמת כסאות בסוף יום •
 שמירה על ציוד ומרחב כיתתי נקי ומסודר •
 פתיחות בוקר עם מתיחות/מדיטציה/ שיר...  •
 לכיתה?   האם זה חשוב לי? חשוב  -יוזמה והובלה של אירועים בבית הספר •
  קבוצת וואטסאפ כיתתית להודעות בלבד או גם ל"חפירות"? קבוצת הודעות עם ההורים? •
 יםות/הכנת מפגשי בוקר/ שיעורי חינוך  על ידי התלמיד •
 חגיגת ימי הולדת כיתתיים  •
 ים לשיעור? ות/מה עושים כשמאחר •
 תלמיד/ה מלמד/ת תלמיד/ה  -זמן ללמידה משותפת למבחנים בבית הספר •

. 

 כל תלמיד/ה תקבל / יקבל דף שאלון  )אפשר לגם ליצור קובץ מקוון(  שלב א:
  4)עד  ליד שלט שהיו רוצים/ות לדון בו ולעמודים להסתובב בכיתה, לקרוא את השלטים ות/בקש מהתלמידנ

 כל תלמיד/ה ידון/תדון בשלושה נושאים.  סבבים, כך ש 3נאמר שיהיו  תלמידות/ים ליד כל שלט(
נסתובב בין  . במהלך הפעילותרוטיעליהן בפ ותענהבמשך שבע דקות לפי שאלות מנחות,  שאתדון בנוכל קבוצה  

 .הקבוצות ונעודד את השיח

 השאלות: 

 מה היה בשנים קודמות בנושא זה? מה "עבד"? מה פחות? .1
 מה דעתך בנושא ומדוע?  .2
 האם יש צורך לחדש בנושא? באיזה אופן?  .3

. 
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. 
מה לדעתו/ה צריך להיות הכלל ביחס לנושא,  )מצורף למערך( דף השאלון בתום שבע הדקות כל תלמיד/ה  י/תכתוב על  

ואפשר להוסיף מקום לאמירה אישית שרוצים/ות לומר למורה בנושא )המטרה היא לאפשר מקום בטוח שבו אפשר להביע 
 רגשות/ חששות/ חוויות לא נעימות שהיו בעבר ביחס לנושא(. 

 

 אסוף את דפי השאלון.  אחרי שלושה סבבים של שבע דקות נ שלב ב:
 :כיתתית ונשאל את התלמידים/ותהנחזור למליאה 

 החשיבות של הגדרת כללים ונורמות בכיתה? לדעתן/ם מה  
סדר בדברים, אחידות, לכידות של כיתה )ולא  ובות אפשרויות:תשאיך הכללים משפיעים על חיי היומיום בבית הספר? ) 

 ות , תחושת שייכות לכיתה ועוד(. וויון בין תלמידים/ש ים(,ות/ים בודדות/תלמיד
 

ים שכל דעה מותרת בכיתה ות/. נזכיר לתלמידלהרחיב עליהםארבעה נושאים שמעוניינים/ות  נבחר בהצבעה כיתתית
נדון בכל אחד מארבעת הנושאים. המטרה היא להגיע לקביעת כלל מוגדר שיחול על כל תלמידי ותלמידות הכיתה.  שו

. יש לנהל את הדיונים כך ולבדוק אם יש צורך לדייק את הכללימים בשיעורים מסונסות לאפשר להציע תקופת ניסיון או 
 )נשים לב לזמן שנקדיש לכל כלל(.  שבסופם ארבעה כללים צריכים להיות מנוסחים

 

 נסכם שבשיעור הגדרנו כמה כללים מרכזיים שבעזרת שמירה עליהם נוכל לקיים שגרה רגועה של למידה.   שלב ג:
רחב ללמידה ומה שקורה בה צריך לתמוך בכך מבחינת סדר, ארגון ישיבה , שימוש בטלפונים וכו'. וכמובן הכיתה היא מ

  , והכלליםים ות/ים ומחוברות/ים, מעורבות/שווים, בטוחבו שוות וצריכים וצריכות להרגיש  שכולן/םשהיא גם מרחב חברתי 
 יקים" לכיתה. מדויהיו יותר ויותר "הזמן הם ועם נועדו לאפשר זאת. צריך להקפיד על הכללים והנורמות גם 

ליזום ולקחת תחת אחריותם קידום של כללים ונורמות נוספים שחשובים להם/ן )ניתן  ות/יםאת התלמיד בנוסף, נעודד
 להקדיש לכך זמן בשיעורים נוספים(. 

 
 ך השנה. *נכתוב את הכללים שנקבעו על פלקט ונתלה בכיתה, ונחזור ונדון בהם ונבדוק אותם במש

 מסרים חשובים, רעיונות וכו'.  עבורנו *נעבור על השאלונים שמילאו התלמידים ונבדוק מה נכתב שם, אם יש שם 
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 ה /דף שאלון לתלמיד

 

 __________________________________________________________ ר:הנושא הנבח .1

?  מה הכלל שצריך להיות בכיתה בנושא זה לדעתך 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

? י להעביר למורה בנושא זה /האם יש מסר אישי שתרצה 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ : רהנושא הנבח .2

?  הכלל שצריך להיות בכיתה בנושא זה לדעתך מה 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__ 

? י להעביר למורה בנושא זה /האם יש מסר אישי שתרצה 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 : ____________________________________________________________הנושא הנבחר .3

   ? מה הכלל שצריך להיות בכיתה בנושא זה לדעתך 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  ? י להעביר למורה בנושא זה /האם יש מסר אישי שתרצה 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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  מאות לשאלות לדיון:דוג

שלא כיבדו זאת ולמה? כן או לא? )האם היו מקומות קבועים עד היום? האם היו תלמידים  -מקומות ישיבה קבועים      •

 האם המקומות היו מחייבים בכל השעורים בכיתה? למה זה חשוב ולמה לא? ( 

חובת השתתפות במפגשי בוקר ובשיעורי חינוך )מה עשו במפגשי בוקר ושיעורי חינוך? האם הם היו יעילים? איך        •

העניין בשיעורים? האם   התלמידים/ות השלימו הודעות שנמסרו כשנעדרו מהשיעור? האם נוכחות קשורה למידת

 אפשר לקבל החלטות בשיעור חינוך כשלא כולם נוכחים? מי שנמצא קובע? ( 

האם זה צעד בלתי נמנע? )האם היו מורים שאספו ומורים שלא? האם הטלפונים  -איסוף טלפונים בזמן השיעור      •

הצוות עם הטלפונים  היו לצרכי למידה? האם אפשר להכריח תלמידים/ות להכניס טלפון לתיק? מה עשו אנשי

 בזמן השיעורים?(

איך נגרום לזה לקרות בהתמדה? )מה החשיבות של הרמת כסאות? מה היה בשנים   -הרמת כסאות בסוף יום      •

קודמות? האם העובדה שלא מרימים כסאות קשורה לשיעור שמתקיים בסוף היום ולמורה ? איך אפשר לאכוף  

 זאת( 

)מי אחראי על סביבה נקייה? מה החשיבות של הדבר? למה זה לא   שמירה על ציוד ומרחב כיתתי נקי ומסודר      •

 תמיד בראש סדר העדיפויות? (

 פתיחות בוקר עם מתיחות/מדיטציה/ שיר... )האם הייתה בעבר פעילות בוקר? למה זה יכול לתרום?(       •

ן עד היום כבודדים האם זה חשוב לי? חשוב לכיתה? )מה עשיתם/ -יוזמה והובלה של אירועים בתיכון ובבית הספר      •

 וככיתה? הייתם/ן חלק? ארגנתם/ן? יזמתם/ן? נמנעתם/ן? האם מעניין אתכם/ן להיות במקום הזה? ( 

או כמה קבוצות? )מה    קבוצת וואטסאפ כיתתית להודעות בלבד או גם ל"חפירות"? קבוצת הודעות עם ההורים?      •

 ראים/ות הודעות?( היה בשנים קודמות? האם היו הודעות שהתפספסו ? האם אתם/ן קו

חגיגת ימי הולדת כיתתיים פעם בחודש לילידי החודש )מה נעשה עד היום? האם היו מקרים של ילדים שחגגו להם       •

 וילדים שלא? האם זה חשוב לציין בבית הספר ימי הולדת?(

 

 

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

