יוצאים לעשייה חברתית
פעילויות שונות לבחירת המחנך והמחנכת.

אלימות -זה לא מצחיק אותי
הסכם -אין מקום לאלימות

כי חייבים לעשות משהו...

אגף תכנים ,תוכניות,
הכשרה והשתלמויות

אלימות -זה לא מצחיק אותי
עוצרים את זה יחד – קמפיין כיתתי לעצירת תופעות של אלימות

תחילה ,נקרין את הסרטון זה לא מצחיק אותי
תקציר :סרטון המבקש למגר את תופעת האלימות ברשת על ידי פעולה של כתיבת סלוגן תגובה לכל פגיעה ברשת האומר "זה לא
מצחיק אותי" .בתום הצפייה בסרטון:

• נחלק את התלמידים לקבוצות .כל קבוצה תחשוב על קמפיין תגובה כיתתי למיגור האלימות בכלל ,בדומה לנעשה
בסרטון ("זה לא מצחיק אותי") .מומלץ כי הכיתה תדון במסר המרכזי ובקהל היעד.
• לאחר שהתלמידים החליטו על תוכנית לקמפיין ,עליהם להחליט על דרך להפצתו .למשל :סלוגן ,לוגו ,מדבקה
בוואטסאפ ,סרטון קצר ,ג'ינגל (זמריר) ועוד.

• כעת ,הכיתה תבחר ברוב בקמפיין אשר ישמש את כל הכיתה לתגובה למקרי אלימות .אפשר להפיצו בכל
הדרכים שהתלמידים הציעו .מומלץ כי התלמידים יממשו את הקמפיין
בסיוע מועצת התלמידים הבית ספרית והרשותית.

אגף תכנים ,תוכניות,
הכשרה והשתלמויות

הסכם -אין מקום לאלימות
אגף תכנים ,תוכניות,
הכשרה והשתלמויות

ניסוח הסכם המבוסס על תיאום ציפיות בין חברי הכיתה .נקבע מערכת מוסכמת של כללים אשר
הכרחית לפעילות משותפת בעתיד – ללא אלימות.
האחריות האישית שכל אחד יגלה כלפי עצמו וכלפי האחרים תגביר את תחושת השייכות ואת
הסולידריות ותסייע להצלחה בהתמודדות המשותפת עם אתגרים כיתתיים.

מהלך הפעילות
• התלמידים ימלאו ,כל אחד אישית ,את טבלת "תיאום הציפיות" או באמצעות הpadlet-
• נתבונן בציפיות של כל המשתתפים ונזהה אילו ציפיות חזרו על עצמם פעמים רבות (ראו שאלות).
• ננסח הסכם כיתתי בהתאם לציפיות שחזרו על עצמן.
הערה :ננסה לנסח הסכם בשפה חיובית שיענה על הציפיות של מרב המשתתפים (התלמידים והמורה).

נשאל את התלמידים:
• אילו ציפיות חזרו על עצמן מספר רב של פעמים? מדוע לדעתכם?
• אילו ציפיות ריאליות ליישום?
• כיצד ,לדעתכם,אפשר לנסח ציפיות אלו לכדי כללים מוסכמים?
כעת ,ננסח יחד בין שלושה לחמישה כללים התואמים לציפיות.
להרחבה:

תיאום ציפיות ותקנון – מרחב פדגוגי
תיאום ציפיות וניסוח הסכם כיתתי – לב לדעת

טבלת תיאום ציפיות
ציפיות מעצמי

ציפיות מחברי לכיתה

ציפיות מהמורה

כי חייבים לעשות משהו...
בפעילות זו ,נציע מיזמים למיגור האלימות בקהילה ,בבית הספר ובכיתה.

אגף תכנים ,תוכניות,
הכשרה והשתלמויות

מהלך הפעילות
 .1באמצעות הכלי המקוון  ,triciderהציעו רעיונות למיגור האלימות לדוגמא :סלוגן כיתתי או בית ספרי /סיירת מניעת אלימות בבית
הספר שתפקידה הסברה /שילוב מועצת התלמידים בשיעורי חברה בנושא אלימות /העברת שיעורים על ידי תלמידים אחרים בנושא
אלימות /הגברת המודעות באמצעות שילוט ,פוסטרים וכדטמה.
 .2באמצעות הכלי המקוון ,תתבצע הצבעה לבחירת רעיון לעשייה כיתתית.

*אפשר לכתוב הערות ,לשאול שאלות ,להציע הצעות נוספות ליישום בתוך הכלי-ראו דוגמה.
•

אם אין אפשרות להשתמש בכלי הדיגטלי ,נחלק לתלמידים פתקים צבעוניים וכל תלמיד יכתוב על פתק את
היוזמה שלו וישלשל לתוך תיבה .בשלב הבא ,התלמידים ימיינו את היוזמות ויחליטו

על יוזמה אחת משותפת.

