מיתוג מחדש של כיתה ,ושדרוג תדמית שלה
• מחליטים כולם ,ש-מהיום ,ב  ,10/11/21מתחיל שינוי
• תופסים חלאסטרה ,על כל תלמיד/מורה/הורה ,שמדבר סרה על הכיתה.
גוערים בכל מילה רעה על הכיתה
• חוזרים על משפטי אהבה לכיתה שוב ושוב:
• הם מהממים
• יש להם לב ענק
• הם מלאי שמחת חיים ואנרגיות
• התלמידים האנרגטיים ,הם אלה שבסוף מצליחים בחיים ועושים שינוי
בעולם

מיתוג מחדש של כיתה ,ושדרוג תדמית שלה
• משפט נוסף לקמפיין (זה בעצם לפתוח קמפיין פנים ארגוני וחוץ ארגוני
להורים) הוא :לא מוותרים על אף ילד/תלמיד! גם אם הוא "טראבל מייקר"
( :זה התפקיד שלנו.
• מסתר למורים של הכיתה :אם אתה לא אוהבים אותם בטירוף ,ומחויבים
להצלחה שלהם ,אל תכנסו לכיתה! ממש ככה .זו זכות להוביל ילדים,
לפתח אותם ,לחזק אותם .ואם את/ה לא רואים את הזכות הזו ,את
האחריות הזו ,אל תיכנסו לכיתה .כי אתם רק תייצרו נזק!
• מסר נוסף :נכון .זה אתגר לחזקים .לאנשים חזקים .למורים חזקים ברוח.
לאנשים עם שיעור קומה .זה לא לינוקות .אם אתה תופס/ת את עצמך כאדם
חזק ,מוביל ,וחכם – זה אתגר בשבילך .אם לא ,נישקול שוב.

מה אפשר לכתוב במיתוג כיתה:
ח!6
• חכמת חיים מס ס' 1
• מובילים ,בבגרות (בתפיסת החיים)
• לא מוותרים
• נחושים.
• ים של אנרגיות!
• שום דבר לא ישבור אותי!

שפת גוף אסרטיבית של המורה בהעברת המסר  -חובה
• גוף זקוף ,קצת קדימה
• ידיים מביעות  +חותכות קצת בדיבור
• לא לחייך .ממש לא .זה רציני .צריכים אותך רציני/ת לא חמדמוד.
• טון חזק
• עמידת פיסוק
• לדבר קצר וחותך

מיתוג של כיתה – דוגמא – גלויית  10על  15לתלמידים

Z1, T3
• במקום לקרוא לכיתה במיתוג החדש ט 3או ז' ,1קוראים לזה בקטע של
מותגים  1Zו  3Tלדוגמא .משדרגים את ה  Soundו  Lookשל זה
• אפשרי לתת למעצבת ,לעשות לוגו לכיתה .סמל כיתה .או דגל כיתה!
• עושים כרטיס ביקור לכיתה! (:

קמפיין בכל בה"ס ולהורים
• מפזרים  300גלויות בכל בה"ס .תולים בכל פינה,
ובמקומות בלתי צפויים (שירותים ,משקופים) ,עם
דבק ארכיטקטים שיורד בקלות ולא עוזה נזקים
• מדליקים את התלמידים של הכיתה ,לפוצץ ת'בה"ס
במיתוג שלהם  +לקחת הביתה להורים.
• שולחים להורים מזכר ,שעושים "קמפיין מיתוג
מחדש של הכיתה"
• מצלמים בווידיאו את כל הבה"ס מפוצץ בגלויות
• שולחים להורים את הוידיאו

פמפום  /יישום  /הטמעה
• מחפשים פרוייקטים שוטפים ,שמייצרים תמיכה במיתוג הזה
• שת"פ כיתה עם ארגון מוביל בישראל (שטראוס ,וויז ,גוגל ,פייסבוק)
• שת"פ כיתה עם קבוצת איכות כלשהיא ,שת"פ עם יחידה בצבא מוכרת
(חיל הים ,עוקץ ,טייסים ,גולני) שיכול להראות שאנו תומכים בערכים
כלשהם.
• שת"פ כיתה עם עמותה :שתומכת בנכים ,בנגישות ,בילדים מיוחדים ,ועוד
• לתת להורים לעזור ,עם קשר למקום העבודה שלהם! שמקום עבודה של
הורה ייאמץ את הכיתה מבחינת פרוייקטים משותפים
• פרסום יומי! של מעשים של הכיתה ,שמוכחים איכות  +את הערכים
שבחרנו" .מה  1Zעשתה היום למען " ...

פמפום  /יישום  /הטמעה
• שת"פ כיתה עם העירייה! פרוייקטים משותפים עם אגף מועדף :שפע,
הנדסה ,מוקד שירות ,קיימות ,שי"ל ,מרכז הורים ,מרכז צעירים... ,
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בה"ס ___________ (בריבוע) Vibe .חדש בחטיבה
❑ סומכים על תלמידים
❑ מעצימים .מחזקים ,ערך לחיים ,כישורי חיים  -בכל שיעור
❑ אמון  -הדדי .כולנו עושים משהו  1קטן קצת אחרת ,למען השינוי
❑ פחות ענישה  -יותר אהבה (התקרבות רגשית ושיח)
❑ אווירה סבבה .שמחת חיים .מוזיקה .חיוכים .פרצופים נעימים
❑  0אלימות .לאנשים פה יהיה נעים .שקט .ומוגנות!
❑ _________________________________ (תוסיפו אתם)

