האפשרות הנבחנת :לגיבוש הכיתה  -אימוץ וטיפוח פינה בבית הספר
טווח זמן השלכות לטווח מיידי
)משך הזמן( :יומיים הקרובים .
מי ומה
מושפעים מההחלטה
השלכות הקשורות
לאנשים

השלכות שקשורות
לסביבה הפיזית

השלכות הקשורות
למשאבים

 יש להגיע להסכמה על דרךגיבוש זו בכיתה – אם ימצא חן,
תהיה התרגשות והתגייסות
ויכניס אנרגיות חיוביות; אם לא
יתקבל ,עלול יצור מתח בין
התמכים והמתנגדים ועצב
בקרב התומכים ברעיון.
 המנהלת או מישהו מטעמהתצטרך להתפנות לסייר בפינות
אפשריות.
 הקדשת זמן לחיפוש אתריפינות/מקומות בבית הספר
שמושך אותנו לטפח.
-

-

השלכות לטווח קצר
)משך הזמן( :חודש הקרוב .
 הקדשת זמן של התלמידיםלחשיבה ותכנון.
 יהיו תלמידים שיהיו כל כךבעניין הם עלולים להפסיד
שיעורים לטובת העניין

או
 מעט תלמידים יתגייסו למלאכהואלה שכן יהיו מאוד עמוסים.

 המקום ינוקה ויסתובבו בו יותרתלמידים.

 יהיה צורך לחשוב על גיוסמשאבים לצורך הטיפוח
שנעשה.
-

השלכות לטווח הבינוני
)משך הזמן( :סוף השנה .
 הקדשת זמן של התלמידיםוהמורים/הורים לעבודה על
הטיפוח.
 בזמן עבודה עלולות להתרחשתאונות/פגיעות בתלמידים.
 אם הטיפוח ידרוש טיפול שוטףהדבר עלול לכבול תלמידים
בחופשות למשימה.
 ימשיך את הגיבוש לאורך שניםאם נמשיך לטפח.
 יצור תחושת שייכות ואחריותלפינה בבית הספר ,לאורך זמן
 עוד כיתות יראו ויחליטו לטפחפינות נוספת ואחרות.
 סגירה של האזור עד סיוםעבודה.
 אם לא יכבדו/ישמרו על המקוםעלול להיהרס.
 אם דורש תחזוקה שוטפת שלאנשים גם בחופשות – עלול
להיהרס/להיות מוזנח בחופשות.
 המשאבים עלולים להיגמר. יהיה צורך לגייס משאביםממקורות חיצוניים
-

השלכות לטווח הארוך
)משך הזמן( :סיום ביה"ס.
 יהיה עצוב לעזוב מקוםשטיפחנו
 לאחרים לא יהיה איכפתוהטיפוח עלול להיהרס
כשנעזוב.
 אם יהיה מספיק משמעותי,חזק/יציב – נשאיר חותם בבית
הספר לאורך זמן.

 עלול להיהרס אם לא ימשיכוזאת או לא יהיה די חזק/יציב
 אם יהיה מספיק משמעותי,חזק/יציב – נשאיר "עקבות"
בביה"ס לטווח ארוך

 אם הפעילות תדרוש משאביםלתפעול או שמירה על הדבירם ,
עלול להיות שיפסיק להתקיים
בעתיד.
 אם ניקח נותן חסות כלשהושקשור לאחד התלמידים – אז

טווח זמן השלכות לטווח מיידי
)משך הזמן( :יומיים הקרובים .

השלכות לטווח קצר
)משך הזמן( :חודש הקרוב .

השלכות לטווח הבינוני
)משך הזמן( :סוף השנה .

השלכות לטווח הארוך
)משך הזמן( :סיום ביה"ס.

מי ומה
מושפעים מההחלטה
הם עלולים להפסיק לתמוך
כשנעזוב.
 אם ניקח נותן חסות מסחרי ויהיהלהם רווח מזה הם עשויים
להמשיך לתמוך גם לאחר
שנעזוב.

השלכות אחרות

-

-

 יהיה צורך למצוא עזרהלוגיסטית כמו העברת
ציוד/חומרים.
-

 ניצור מסורת של נתינה לביתהספר.
 -יהיה נעים ומטופח

