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 המפתח הם הורים :פתיחה

 

איך אני תופס/ת את הקשר שלי עם ההורים? עד כמה אני רוצה 
שהם יהיו מעורבים? עם אילו הורים קל לי ועם אילו קשה לי? מה 

איך אשתף חשוב לי לקדם בקשר עם ההורים ואיך אני עושה את זה? 
  ?הורים שאינם מעורבים

 

תלמידים/ות ומורות/ים נוהגים/ות לתאר את ביה"ס כמשולש הבנוי 
משלוש צלעות: מורות/ים, תלמידות/ים והורים. זהו משולש שחשוב 
לתחזק אותו. כולנו מבינים/ות כי התקשורת הטובה שלנו עם 

לה ברור לנו שיש  ההורים היא חיונית להצלחת התלמיד/ה בביה"ס.
השפעה רבה גם על החוויה של התלמיד/ה וגם על החוויה שלנו 
בכיתה ובביה"ס. בכל זאת בעשייה הממשית עולים קשיים, ועולות 

 .שאלות שמחייבות התבוננות
 

החלק הראשון של המדריך כולל מגוון אפשרויות לעבודה עם 
ההורים באסיפות הורים אישיות וכיתתיות, במטרה לקדם את 

איתנו וגם עם הילדים/ות, ובמטרה לסייע  הדיאלוג שלהם
 בהתמודדות עם המתחים שעלולים להתעורר. 

 

החלק השני כולל הצעות לעבודה  בכיתה על הקשר של התלמידים 
ודרכים , עם הוריהם: סוג הקשר, הציפיות ההדדיות, הקונפליקטים

 .להתמודד עם סכסוכים ומריבות
 

וות ולעבודה החלק השלישי של המדריך מוקדש לעבודת הצ
עצמית. חלק זה מאפשר לנו לבחון ביננו לבין עצמנו שאלות בנוגע 
לקשר שלנו עם ההורים, ולהגדיר לעצמנו איך אנחנו תופסות/ים את 

ואיך אנחנו רוצות שיהיה. תוכלו למצוא הפעלות,  ,הקשר עם ההורים
סרטוני השראה וקטעי קריאה קצרים שאנחנו מקוות שיאתגרו 

 .ויפתחו ערוצי מחשבה חדשיםאתכן/ם, יחזקו 

 
ספר הפעלות  -התכנים במדריך לקוחים מתוך ספרי "שעת דיאלוג

לשעת חינוך", בהם מוקדש פרק לנושא היחסים עם ההורים. כמו כן 
השתמשנו בהפעלות ובשיחות מצולמות שנערכו בבתי הספר 
"קדמה" בירושלים ו"נווה חוף" בראשון לציון, ובסדנאות הכנס 

ו בנושא. תודה למורות ומורי בתי הספר ששיתפו השנתי שערכנ
אותנו ברעיונות, וסייעו בפיתוח ובהנגשה של התכנים. תודה גם 
לד"ר אריאלה בארי בן ישי שמלווה את צוות ביה"ס ואת העשייה 
בעמותת קדמה כבר שנים, ומחדדת לנו את נקודות המבט השונות 

 .במשולש: מורות/ים, תלמידות/ים והורים
 

מקוות שהמדריך יהיה לכן/ם לעזר, שתחזרו אליו מידי שנה אנחנו 
  .ותערכו בו את השינויים וההתאמות שלכן/ם

 
 צוותה קדמה

 
ות בחרנו להשתמש \שפת הכתיבה: על מנת להקל על הקוראים

בלשון נקבה כשמדובר במחנכים ובמחנכות, ובלשון זכר כשמדובר 
ר את האחר, בתלמידות ותלמידים. כמובן שאין כאן כוונה להדי

והבחירה היא תוצר של מגבלות השפה העברית, המסורבלת בהיבט 
 זה.

 
השוליים של המדריך הם מרחב שייחדנו להעשרה. תמצאו בהם 
מערכי שיעור בנושאים שונים, טקסטים שמתאימים להוראה 
בכיתה, רעיונות לפעילויות משותפות של הורים ותלמידות/ים, 

מניסיונן/ם של מורות ומורים, וגם קטעי הצעות, עצות וטיפים 
 השראה שמרחיבים את הדעת ואת הלב.

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"אין בית ספר ללא הורים 
כיוון שאין בית ספר ללא 

קהילה, וההורים הם חלק 
 .מהקהילה"

 

 ד"ר שלמה סבירסקי 
 

מתוך ההרצאה: "אקטיביות 
של הורים במרחב החינוכי", 

שותפות  - 3 -כנס קדמה ה
מורים: בין הרצוי -הורים

 .2013למצוי, יולי 
 

בתוך: ערוץ היוטיוב של 
 עמותת קדמה/ 

 
 לצפייה בסרטוןכאן לחצו 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://youtu.be/y-FKRVTFNW0
https://youtu.be/y-FKRVTFNW0
https://youtu.be/y-FKRVTFNW0
https://youtu.be/y-FKRVTFNW0
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 תוכן עניינים

 
 פתיחה: 

 1  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ הורים הם המפתח
 2  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ תוכן עניינים 
 3  ---------------------------------------------------------------------------------- : חגים ומעגל השנה 9-כנס קדמה ה

 
 תלמהותי תמפרוצדורלי -אסיפות הורים  :1יחידה 

 5  ------------------------------------------------------------------------------  : אסיפות הורים בתחילת השנהא'פרק 
 14  ------------------------------------------------------ ת: אסיפות הורים משותפות הורים ותלמידים/תלמידוב'פרק 
 17  ---------------------------------------------------------------------------------------  : אסיפות הורים אישיותג'פרק 

 
 על הקשר עם ההורים שלהם על הקשר עם ההורים שלהם  עם התלמידים/ות בכיתהעבודה : 2יחידה 

 24  ----------------------------------------------------------------------------------------  :  להכיר את המשפחהא'פרק 
 30  ------------------------------------------------------------------------------------------  :  היחסים עם ההוריםב'פרק 

 
 38  ----------------------------------------------------------------------- עבודה עם צוות בית הספר  -בין הורה למורה : 3יחידה 

 
 
 
 
 
 

מכתב השראה שכתבה 
 מורה לתלמידתה

 
איך נוכל לעזור "

לתלמידים/ות שלנו 
להתחבר לאור שבהם? 
לראות את הפוטנציאל 

 ?הגלום בהם
לפעמים כמה מילים של 
אמון, דוקא ברגע שהכי 

, יכולות לופחות מצפים 
לעשות את ההבדל 

 ."הגדול
 

 
השראה בתוך: אתר קדמה/ 

 ך/ השראהלחינו
 

 למכתב המלאכאן לחצו 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/10-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/10-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/10-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94/
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 חגים ומעגל השנה :9-כנס קדמה ה

 

 
 
 
 

 
 
 
 
  איך נלמד את החגים בדרך שמשנה תודעה ומשנה את

 העולם?
 

  'איך נחבר בין ישן לחדש? בין עבר להווה? בין 'אנחנו
 ל'הם'?

 

  נגלה בטקטסים העתיקים את השאלות הגדולות ביותר
של מוסר וצדק חברתי: שאלות של מגדר, שאלות של רוב 

 ומיעוט, אקטיביזם
 

בוא/י למצוא את הדרך  –החגים יש יותר מדרך אחת ללמד את 
 !שלך

 
 עמותת קדמה, בשיתוף מרכז קשת במכללת בית ברל 

 

 :ימים מרתקים 4-מורות, מורים וצוותי הנהלה ל מזמינות אתכן/ם
 

 3 ,4 ,9 ,10  2019ביולי 
 ביה"ס קדמה ירושלים 
 מוכר לגמול השתלמות 

 
 

 והרשמה נוספים לפרטים
 
 
 
 

 
 
 

כל מה מערך שיעור:  
שרצית לדעת על בעלי 

ס ולא ”התפקידים בביה
 … העזת לשאול

 
להסב את תשומת "רצינו 

הלב לאנשים ולנשים בבית 
הספר שהם לא חלק מצוות 
ההוראה, ופועלים/ות לפני 

הקלעים בעשייה או אחרי 
 ".הבית ספרית

 
בתוך: אתר קדמה/ משאבים 

למורה עם אג'נדה/ מאגר 
 חומרים ומשאבים

 
 

 צפייה במערךלכאן לחצו 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/kenes9
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%94-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%94-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%94-2/
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 הירשמו לעלון 'מורה עם אג'נדה' וקבלו מערכי שיעור, השראה וסרטונים לתיבת המייל שלכם/ן

 
 ת הורים בתחילת השנהו: אסיפ'אפרק 

 

מטרת המפגש הראשוני היא היכרות בין ההורים של תלמידי 
ותלמידות הכיתה. ככל שההורים ירגישו שייכים, לא מנוכרים 

אקטיביים ולתרום את חלקם להיות ושותפים, כך הנכונות שלהם 
תהיה גבוהה. המפגש הוא הזדמנות לבטא את תפיסת העולם של 

בדיאלוג מתמשך בית ספר ולהתנהל  - בית הספר לגבי יחסי הורים
סביב סוגיות, דילמות, קשיים והצלחות, באמצעות הזמנת ההורים 

 .להיות חלק חשוב בהצלחת ילדיהם/ילדותיהם
 

יש לזכור שההורים הם לא רק הורים, אלא קודם כל בני אדם עם 
זהויות רבות, עם אמונות וערכים וניסיון חיים. אם ההורים כבר 

ם כבר מי הורה של איזה ילד/ה, מכירים אלה את אלה בשמות, ויודעי
אפשר לקיים פעילויות להעמקת ההיכרות בשביל ליצור אווירה 
 נינוחה, משתפת ומקבלת. להלן הצעות למפגשים בפתיחת השנה.

 

מפגש עם ההורים בתחילת שנה  
 

סביר להניח שרוב ההורים יגיעו בתחילת השנה למפגש בבית הספר 
האחרים, לשאול שאלות לגבי כדי להכיר את המחנכת ואת ההורים 

חיי היומיום בבית הספר ועוד. כמו לילדיהם, גם להורים יש חששות, 
ולכן חשוב להקדיש זמן על מנת לאפשר להם לשתף בחששות, 
להעביר להם את המסר שהם טבעיים ונורמליים, ולבדוק מה יכול 
לעזור לכל אחד ואחת מהם לעבור את התקופה הסוערת בחיי 

 .ילדיהם
 

כיומיים לפני המפגש עם ההורים כדאי לבקש מכל תלמיד לכתוב 
 משפט שאחד ההורים כל הזמן אומר להם (כמו: "תסדר את 

 

 
החדר", "אל תשכח להוריד את הזבל" וכדומה).  במפגש עם 

 .ההורים, כל הורה יקרא את הפתק ויגיב עליו
 

במפגש עצמו, המחנכת תציג עצמה מבחינה אישית ומקצועית, 
מטרותיו, ההיסטוריה שלו והתפקידים בו,  ‑ר על בית הספר ותספ

ספר חדש –המחנכת תתייחס למעבר לביתר. ועל תקנון בית הספ
ותסביר שכמו כל מעבר, טבעי שהוא מלווה בחששות מצד אחד 

 .והן עבורם כהורים הן עבור הילדים —ותקוות מצד שני 
 

ומשהו  המחנכת תבקש מכל הורה להציג את שמו/ה, שם הילד/ה,
אחד שהוא/היא אוהב/ת אצל הילד/ה שלו/ה (תכונה, התנהגות 

 .וכדומה)
 

בהמשך תבקש המחנכת מההורים להתחלק לקבוצות של ארבעה. 
כל הורה יתבקש לשתף בקבוצתו בחששות שלו ובתקוות שלו. כל 

 .קבוצה תקבל דף ועט על מנת לרשום את הדברים
 

החששות  במליאה, המחנכת תבקש מכל קבוצה להציג את
והתקוות שעלו ותסכם אותן על הלוח בשתי עמודות. לאחר מכן 
המחנכת תבקש מההורים להתייחס למה שעלה ולומר: האם זה 

 ?מרגיע שרובנו מרגישים דומה? מה עושים עם זה
 

-המחנכת תשאל את ההורים איך היו רוצים להיות בקשר עם בית
דוגמא: ספר ואיתה במשך השנה, ותציע רעיונות אפשריים, ל

מפגשים של ההורים והילדים סביב נושאים כמו גבולות, אחריות 
ולמידה; מפגשים של ההורים בלבד סביב ההתמודדויות שלהם עם 
גיל ההתבגרות; בחירת ועד כיתה שיהיה בקשר שוטף עם המחנכת 
וההורים; מפגשים סביב תכנים כמו בר/ בת מצווה, קשיים חברתיים 

 .או לימודיים של הכיתה
 

לסיום אפשר לחלק להורים כרטיס ברכה ריק שבו יכתבו ברכה 
  .ואיחולים לבנם/בתם, ושאותו תחלק למחרת המחנכת לתלמידים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

הוראה של שמחה וצדק/ 
 לינדה כריסטנסן

 
עלינו ליצור פדגוגיה למען "

הטקסטים  השמחה והצדק!
שאנחנו מביאות לכיתה 

אומרים הרבה על מה אנו 
איזה  ,חושבות שהוא חשוב

סיפורים זוכים להיות 
מסופרים, אילו קולות יישמעו 

 ".בשוליים נשאר  ומי
 

 
השראה בתוך: אתר קדמה/ 

 ך/ השראהלחינו
 

 למאמר המלאכאן לחצו 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/10-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-2-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/10-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-2-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/10-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-2-2/
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  אפשרות נוספת: מפגש פתיחת שנה

 

מטרת המפגש היא להכיר את ההורים, להציג בפניהם את תוכנית 
במשך הלימודים של הכיתה ולתאם ציפיות לעבודה משותפת 

 .השנה עם המחנכת
 

למפגש מומלץ להכין כיסאות לישיבה במעגל, ולבקש מכמה הורים 
 .להביא כיבוד

 

המחנכת תבקש מכל הורה להציג את שמו ושם הילד שלו ותכונה 
 .משותפת אחת שיש לו ולילד שלו

 

לאחר מכן תחלק המחנכת את ההורים לרביעיות, תבקש מהם 
ילדיהם כיום, ולשתף: מה הם להיזכר בתקופה שבה היו בגיל של 

 ?זוכרים מהתקופה
 

 ?איך היו כתלמידים בבית הספר? איזה קשר היה להם עם הוריהם
במליאה, המחנכת תאמר כי אנחנו המבוגרים שוכחים הרבה 
פעמים איך היינו בגיל ההתבגרות, וכי מטרת התרגיל הייתה להיזכר 

שתהות בתקופה זאת. תרגיל כזה יכול לעזור לנו להתעכב, לה
ולבחור את התגובות שלנו במצבי קונפליקט עם ילדינו, לעזור לנו 

יכול להרחיק ולהעמיק  להבין מה יכול לסייע להם ולקדם אותם ומה
את העימותים. המחנכת תבקש מההורים לשתף באופן חופשי 
ולומר אילו מחשבות על הקשר שלהם עם ילדיהם התעוררו בהם 

 בעקבות התרגיל.
 

 
 
 

 
השנה בתחילת ההורים בין הכרות 

 

מטרת המפגש היא היכרות בין ההורים של תלמידי הכיתה. ככל 
שההורים ירגישו שייכים, לא מנוכרים ושותפים, כך הנכונות שלהם 

 להיות אקטיביים ולתרום את חלקם תהיה גבוהה. המפגש הוא 
 הזדמנות לבטא את תפיסת העולם של בית הספר לגבי יחסי הורים

  ולהתנהל בדיאלוג מתמשך סביב סוגיות, דילמות, קשייםבית ספר  -
והצלחות, באמצעות הזמנת ההורים להיות חלק חשוב בהצלחת 

  .ילדיהם
 

 :הצעות לתרגילי היכרות במפגש עם ההורים להלן
 
 

 מקומי במשפחה
המחנכת תבקש מההורים להתחלק לקבוצות לפי מיקומם 

אח/ות בכור/ה, "סנדוויץ'", בן/בת זקונים ובן/בת  :במשפחה
יחיד/ה. בקבוצות, ההורים יתבקשו לספר אלה לאלה מה אהבו ולא 

 .אהבו במיקום הזה במשפחתם, ואיך זה משפיע עליהם גם היום
 

בחלק השני של הפעילות, המחנכת תערבב בין הקבוצות. ההורים 
שלהם בכל קבוצה יתבקשו לשתף מהו מקומו של הילד/ה 

במשפחה, ואיך זה משפיע על היחסים בינם לבינו/ה ועל הציפיות 
  .ממנו/ה

 

 

 כשהייתי תלמיד/ה בתיכון
ותזמין אותם  5-4המחנכת תבקש מההורים להתחלק לקבוצות של 

לשתף את הקבוצה בזיכרון טוב שיש להם מבית ספר התיכון שבו 
הורים למדו, ובזיכרון לא טוב מאותה תקופה. המחנכת תזמין את 

 .לברר האם יש מכנה משותף לזיכרונות של חברי אותה קבוצה
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

"חשוב לתת מקום של כבוד 
להורים כי הם מאוד מכירים 

את הילד. לפעמים הם לא 
יודעים לנסח אבל יש להם 

המון ידע. זה כמו רופא 
שיודע שכאשר האמא 

אומרת שהילד לא מרגיש 
היא יודעת זאת גם אם  טוב 

המונחים  אין לה את כל
  .הרפואיים"

 

ל, מורה ומלווה יעל כלי
 בבי"ס קדמה.

"אסיפת מתוך הסרטון:  
הורים היא הזדמנות", 

,  3 -לקראת כנס קדמה ה
מורים: בין -שותפות הורים

 .2013הרצוי למצוי, יולי 
 

בתוך: ערוץ היוטיוב של 
  – עמותת קדמה

Kedma Education 
 

 לצפייה בסרטוןכאן לחצו 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://youtu.be/3iEEKqn6ij8
https://youtu.be/3iEEKqn6ij8
https://youtu.be/3iEEKqn6ij8
https://youtu.be/3iEEKqn6ij8
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 תיאום ציפיות לשנה החדשה

המחנכת תחלק את ההורים לשתי קבוצות, ותזמין את ההורים 
לשתף את הקבוצה בחששות שלהם לקראת שנת הלימודים 

 החדשה, ובציפיות ובתקוות שיש להם השנה עבור בנם/בתם. 
 

ההורים יוזמנו לחשוב איך הם כהורים יכולים לקחת חלק בצמצום 
  ולשתף ברעיונותיהם ,הקשיים ובהגדלת הסיכוי והתקווה לילדיהם

את הקבוצה. מומלץ לחלק להורים בריסטול וטושים על מנת שירכזו 
 את הדברים העיקריים שעלו בקבוצה.

 
 תרגילי הכרות נוספים

 

המחנכת תערוך סבב היכרות, בו כל הורה יציג את עצמו, את שם 
הילד/ה ופרט נוסף שיבחר. לאחר מכן מומלץ לערוך תרגיל שנועד 

תח וליצור אווירה נינוחה. להלן כמה רעיונות להפיג את המ
 :לתרגילים

המחנכת תפזר בכיתה כרטיסיות עם מילים הקשורות ליחסים  .1
בין ילדים ומבוגרים, וליחסים בכלל לדוגמא: חברות, אמון, 
הגנה, השקעה בלתי פוסקת, אמפתיה, שוויון, כבוד; בשלב זה 

מטרת עדיף לבחור במילים בעלות קונוטציה חיובית, שכן 
כל הורה יתבקש לבחור כרטיסייה ( התרגיל אינה להציף בעיות

אחת שנוגעת בו, ולשתף את האחרים במה שהיא מבטאת 
 .)ועבור

 –המחנכת תבקש מההורים לשבת בשני מעגלים  -קרוסלה" " .2
מעגל חיצוני ומעגל פנימי, כאשר הכיסאות במעגלים מופנים 

. המחנכת תכריז )כך שכל הורה יושב מול הורה אחר(זה אל זה 
בכל סבב על נושא לשיחה, שעליו כל זוג הורים יתבקש לשוחח 

דקות. בסיומו של כל סבב, כל ההורים היושבים  3-2במשך 
 במעגל החיצוני יתבקשו לעבור לשבת בכיסא שמימינם, כך 

 
נושאי שיחה לדוגמא: ציפייה שלי  .שיווצרו זוגות חדשים

, פרט כלשהו על מהילד/ה שלי, ציפייה שלי מבית הספר
הילד/ה שלי, פרט כלשהו על המשפחה שלנו, בילוי משותף 

 .במשפחה
המחנכת תחלק להורים דפים וטושים, ותבקש מהם לצייר את  .3

המשפחה שלהם. לאחר מכן היא תזמין אותם להציג את 
הציורים בפני ההורים האחרים ולספר סיפור שקשור במשפחה 

 .או מאפיין אותה
 

שלנו הילדים/ות  עבור ים/ותמה אנחנו חולמ? 
 

על  -סילבי קורקין, מחנכת לשעבר בביה"ס נווה חוף בראשון לציון 
 ם ההורים: עפעילות משמעותית שעשתה במפגש 

 
 

"המטרה של המפגש היתה לדבר עם ההורים על החלומות שלהם 
עבור הילדים/ות שלהם, אבל ממקום יותר עמוק. ייתכן שאם היינו 

ומעלות את השאלה ככה כפשוטה, היינו מקבלות מקיימות מפגש 
תשובות כלליות שאנחנו רגילות לשמוע כגון: שיצליח/תצליח 
בלימודים, שיהיה/תהיה מאושר/ת וכדומה. רצינו לפתוח את זה 
יותר וגם לבחון מה האופק שההורים רואים עבור הילדים/ות 
 שלהם/ן וכמה הוא מושפע או לא מהאופק שהם ראו ורואים עבור

 .עצמם"
 

הפעילות מאפשרת לחזק את הקשר אל מול ההורים מתוך החיבור 
אל החלומות שלהם עבור הילדים/ות שלהם, מתוך הראייה שלנו 
את עצמנו כשותפות לדרך בהגשמת החלום ומתוך החיזוק 

 .המשותף שאנחנו נותנים לילדים/ות
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

שאלות לאסיפת הורים 
 ראשונה

הכישורים או הם החוזקות מה  .1
ספר ? דתךהגדולים ביותר של יל

ילדתך מציגה ראית את מתי 
 .מיומנויות אלה

אמר ימה את רוצה שהילד שלך  .2
בבית הספר  ועל ההתנסות של

בסוף השנה? מהו הסיפור שאת 
 ספר? ימקווה ש

מבית מה היתה החוויה שלך  .3
את שנת  תאיך את זוכר הספר?

 ?Xבכיתה  הלימודים
שלך  דאגות או ההפחדים  םמה .4

שלך בשנה זו של  הלגבי הילד
 ?בית הספר

רוצה שאהיה  האיך ומתי את .5
ביחס למה בקשר איתך השנה? 

 היית רוצה שאצור איתך קשר?
 ההאם יש משהו אחר שאת יכול .6

שאת לספר לי על הילד שלך 
חושבת יעזור לי לתמוך בלמידה 

 ? ושל
האם יש לך שאלה שאת מקווה  .7

 שלך? השאשאל אותך על הילד
 

 

 EDUTOPIAמתוך: אתר 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.edutopia.org/blog/7-questions-ask-parents-beginning-year-elena-aguilar
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 לות:מהלך הפעי

אביה של  -סרטון הרצאתו של זיאאודין יוספזאי נקרין בכיתה את 
הילדה מלאלה יוספזאי (כלת פרס נובל לשלום הצעירה ביותר 

 שלוחמת למען זכותן של נשים להשכלה). רבות מדובר על הילדה 
מלאלה, אבל מעניין לשמוע גם את אביה, איש חינוך שתפיסת 
 העולם הייחודית שלו בחברה בה חי, הטמיעה במלאלה את 

לה את הלגיטימציה לחלום התפיסות והערכים שהיא מובילה ונתנה 
 .)TEDהסרטון מאתר , דקות 16:36ולפעול (אורך הסרטון 

 

בתום ההקרנה נבקש מההורים לשתף: מה בסרט "תפס" אותם, 
 ."נגע" בהם

 

 : נאסוף את התשובות ונסכם
בסרטון עולים תכנים רבים הקשורים בחינוך ובהורות. זיאאודין 
משתף בתפיסת עולמו בנוגע לזכויות של נשים בחברות 
פטריאכליות,  איך תפיסת העולם הזו הובילה אותו לתת תוקף 
לקיום של ביתו ולדרוש עבורה השכלה וזכויות ואיך המעשים שלו 

י אפשר להישאר אדישים לסרטון הזה, בטח השפיעו עליה. א
כהורים, וראינו גם בתגובות שלכם/ן שמצאתם נקודות חיבור שונות 

 .לאבא שגידל את ביתו, לכאורה במקום מאוד שונה משלנו
 

לא נוכל להיכנס לכל התכנים שעולים ונתמקד בדבריו של זיאאודין 
פשיה שואלים אותי איך גידלת ילדה כל כך חו" בסוף הסרטון: 

בחברה כל כך מסורתית? ואני עונה: אל תשאלו אותי מה עשיתי, 
 ".תשאלו אותי מה לא עשיתי. לא קיצצתי לה את הכנפיים

 

נזמין את ההורים לקחת את המשפט הזה ולנסות לדמיין לרגע את 
 :הילד/ה שלהם

 ?לאיזה עולם היו רוצים שיגדל/תגדל? מה הם חולמים עבורו/ה ‒
 ?לקצץ לילד/ה שלהם את הכנפיים מה זה אומר בשבילם לא ‒

 

 
נחלק לכל הורה דף שהכותרת שלו: "החלום שלי בשבילך הוא..." 

 ר.בו ציור של ציפוו
 

 ן.כל הורה יכתוב מכתב לילד/ה שלו בהשראת הסרטו
   ה.נשים כל מכתב במעטפה עם שם הילד/ 

ביום למחרת, או במועד שנראה מתאים, אפשר לחלק את 
  .לאפשר להם/ן לקרוא ואפילו לכתוב תשובההמכתבים לילדים/ות, 

 

חשוב לשים לב לכך שלפעמים לא כל ההורים מגיעים לאסיפת  *
ההורים ולכן ייתכן שלא לכל הילדים/ות יהיה מכתב מההורים. 
אפשרות אחת היא לבקש גם מההורים שלא היו במפגש לצפות 
בסרטון ולכתוב משהו לילדיהם/ן, ואפשרות שנייה היא לחלק את 
המכתבים באופן אישי במסגרת שיחה אישית או מבלי לעשות מזה 

 ה.פעילות מיוחדת בכית
 

 :שאלות למחשבה שאפשר להעלות בכיתה או לקחת הביתה
  ?מה חלמתי אני בתור ילד/ה ‒
האם יש קשר בין החוויה שלי עם החלום שלי לבין מה שאני  ‒

  ?חולם/ת עבור הילד/ה שלי
 ?לסייע, לחזק את הילד/ה שלימה אני יכול/ה לעשות כדי  ‒

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

להפוך : 1-כנס קדמה ה
 2011'שעה' לחינוך, יוני 

 
, היה מקסים, מפרה"

י את תברור.  לקחמתומצת ו
כנס מהההפעלה להורים 

ויישמתי אותה במפגש 
ההורים של התלמידים שלי.  

ההורים יצאו מהמפגש כל כך 
והחמיאו לי בפני  מרוצים

עושה שימוש גם  אניהמנהל. 
על  הבמה שלמדתי בסדנ

שיחות אישיות עם תלמידים 
 ".ומיישמת זאת

 

 סיגל סמילה, גן יבנה
 

בתוך: אתר קדמה/ כנס 
 קדמה השנתי

 

 הכנס לדףכאן לחצו 
 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.ted.com/talks/ziauddin_yousafzai_my_daughter_malala/transcript?source=googleplus&language=he
https://kedma-edu.org.il/kedma_conference/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%94-1-2011/
https://kedma-edu.org.il/kedma_conference/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%94-1-2011/
https://kedma-edu.org.il/kedma_conference/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%94-1-2011/
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 לקראת תעודת  -ראשונה בתיכון אסיפת הורים

   בגרות
 

המחנכת תחלק להורים את הדף "לקראת תעודת בגרות" ותסביר 
להורים לאילו מבחנים התלמידים כבר ניגשו (אפשר להוסיף לדפים 
את ציוני הבגרות של כל תלמיד), לאילו מבחנים הם ניגשים השנה, 
ולאילו בכיתה י"ב. חשוב להתעכב על התוכנית של השנה, ולאפשר 

 .להורים לשאול עליה
 

לאחר מכן תחלק המחנכת את ההורים לקבוצות קטנות, ותבקש 
מהם לשתף ברעיונות איך הם כהורים יכולים לתמוך ולעזור 
לילדיהם באתגרים הלימודיים של השנה, אילו קשיים הם צופים, 

הם ותפקיד המחנכת בעמידת התלמידים ומה לדעתם תפקידם של
 .ביעדים

 

במליאה, כל קבוצה תתבקש לשתף במה שעלה בה. לסיום, 
המחנכת תסכם את הדברים העיקריים שעלו, ותציג את הציפיות 

 .שלה מהקשר עם ההורים
 

מומלץ לקבוע פגישה נוספת עם ההורים לפני היציאה לחופשת 
ת יש לעדכן בתוכנית הפסח, ולקראת בחינות הבגרות. בפגישה זא

הלימודים ובמועדים הצפויים של מבחני המתכונת והבגרויות, ולדון 
באילו דרכים ההורים יכולים לתרום את חלקם להצלחת ילדיהם 

 במבחנים.
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  אפשרות נוספת
 

במפגש המחנכת תציג את התוכנית של הכיתה לשנה האחרונה, 
עם הכיתה. מומלץ להציג מבחני הבגרות ומועדם, טיולים ואירועים 

להורים את תוצאות בחינות הבגרות משנה קודמת אחוז העוברים 
 .והממוצע הכיתתי

 

המחנכת תחלק את ההורים לקבוצות קטנות, תבקש מהם לחזור 
ותשאל: מה העסיק אותכם במיוחד? מה  לגיל של הילדים שלהם

י הייתה מערכת היחסים עם ההורים שלכם? באילו נושאים היו חילוק
דעות ועימותים עם ההורים ואיך התמודדתם עם זה? כל הורה 

 .ישתף את הקבוצה שלו
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

מערך שיעור  - שפת אם
לקראת יום שפת האם 

 הבינלאומי ובכלל
 

הנושא של שפת אם הוא 
נושא שפותח ומזמן כל כך 

הרבה תחומי לימוד ושיח וגם 
מאפשר חיבור אישי של 
התלמידים דרך העיסוק 

 .האם שלהםבעצמם ובשפת 
 

בתוך: אתר קדמה/ משאבים 
למורה עם אג'נדה/ מאגר 

 חומרים ומשאבים
 
 

 לצפייה במערךכאן לחצו 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%A4%D7%A1%D7%97-%D7%95%D7%94%D7%92%D7%93%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%9A-2-2-2-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%A4%D7%A1%D7%97-%D7%95%D7%94%D7%92%D7%93%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%9A-2-2-2-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%A4%D7%A1%D7%97-%D7%95%D7%94%D7%92%D7%93%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%9A-2-2-2-2/


 מפרוצדורלית למהותית –:  אסיפת הורים 1יחידה |  בית הספר –יחסי הורים מדריך                              לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

10 
 

 הירשמו לעלון 'מורה עם אג'נדה' וקבלו מערכי שיעור, השראה וסרטונים לתיבת המייל שלכם/ן

 
המחנכת מההורים לספר על קונפליקט או אי לאחר מכן תבקש 

הסכמה בינם לבין הילד שלהם ותבקש מהקבוצה להציע רעיונות 
 .איך להתמודד ולפתור את הקונפליקט

 

קונפליקטים לשתף את כל  2במליאה כל קבוצת הורים תבחר 
 ההורים.

 

תיאום ציפיות הורים ומחנכת  
 

אחת תתבקש  המחנכת תחלק את ההורים לשלוש קבוצות: קבוצה
להציע איך צריך להיות הקשר בין ההורים למחנכת, הקבוצה 
השנייה תתבקש להציע איזה קשר היו רוצים שיהיה בין הורי הכיתה, 
והקבוצה השלישית תתבקש לעסוק בתפקידו של ועד הורי הכיתה. 
כל קבוצה תקבל חצי בריסטול ותקדיש עשרים דקות לכתיבת 

 .ציפיות לפי הנושא שקיבלו
 

במליאה, הקבוצות יציגו את מה שכתבו, וההורים יוזמנו להגיב 
לציפיות שנשמעו בכל נושא ולגבש הסכמות. לבסוף, המחנכת 

 .תבקש מקבוצת ההורים לבחור את נציגיה לוועד הורי הכיתה
 

אחריות ההורים ואחריות המחנכת  
 

מטרת הפעילות היא לידע את ההורים לגבי חמישה נושאים 
ון בית הספר ולערוך תאום ציפיות לחלוקה בין מרכזיים בתקנ

 .אחריות ההורים לנושאים אלה לאחריות המחנכת להם
 

המחנכת תשרטט טבלה על הלוח, תמלא את החלק של תקנון בית 
הספר בכל אחד מהנושאים, ותציג אותם להורים. לאחר מכן 
המחנכת תחלק את ההורים לארבע קבוצות. כל קבוצה תתבקש 

 לדון באחד הנושאים שבטבלה, להעלות רעיונות ולהחליט מהי 

 
יות של אחריות ההורים בנושא ומה לדעתם צריכה להיות האחר

 .המחנכת
 

במליאה, כל קבוצה תוזמן לשתף במה שכתבה. המחנכת תשאל 
האם הייתה הסכמה בין חברי הקבוצה לגבי הנושא, או שיש הצעות 
אחרות. בסוף המפגש המחנכת תסכם ותחזור על ההסכמות 

 .שהושגו
 

שימו לב! חשוב לא לבזבז את כל המפגש עם ההורים על נושאי 
על אף שיש נטייה להקדיש זמן רב מערכת ועל פרוצדורות; 

ולתחושת חוסר משמעות  לנושאים אלה, הם מביאים להתשה 
 .בקרב ההורים ואף בקרב המחנכת

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ליצור תקווה: כך השתמש 
נלסון מנדלה בספורט 

 לקידום השוויון
 

"הוא הפך בתשיעי במאי 
לנשיא השחור הראשון  1994

בתולדות דרום אפריקה 
השלים את  ולמעשה

המהפכה החברתית הגדולה 
 .ביותר בתולדות האנושות

אבל שום דבר, באף מעמד, 
לא הלחיץ את נלסון מנדלה 

כמו הרגעים שאחרי גמר 
  ".1-אליפות העולם בראגבי ב

 
 

בתוך: אתר קדמה/ השראה 
 טקסטים עם אג'נדהלחינוך/ 

 

 יאת המאמרלקרכאן לחצו 
 

https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%99%D7%A9-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9C/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%99%D7%A9-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9C/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%99%D7%A9-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9C/
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%99%D7%A9-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9C/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%99%D7%A9-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9C/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%99%D7%A9-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9C/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%99%D7%A9-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9C/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%99%D7%A9-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9C/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%99%D7%A9-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9C/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%99%D7%A9-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9C/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%99%D7%A9-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9C/
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יחסי הורים ילדים/ות 

 

המחנכת תחלק לכל הורה דף שבראשו הוא יצטרך לרשום באותיות 
 .גדולות את שם בנו/בתו

 

 :ת המחנכתלאחר מכן ההורים יתבקשו לרשום בדף, על פי הנחיו
 ?מה אני חושב/ת על הילד/ה שלי ‒
 ?עצמו/המה אני חושב/ת שהילד/ה שלי חושב/ת על  ‒
 ?מה אני חושב/ת שהילד/ה שלי חושב/ת עלי ‒
 ?מה הוא/היא רוצה וצריך/ה ממני ‒
 ?מה אני חושב/ת על מערכת היחסים ביני לבינו/ה ‒
 ?מה הייתי רוצה לשמר במערכת היחסים הזאת ‒
 ?מה הייתי רוצה לשפר בה ‒
 ?מה אני יכול/ה לעשות כדי לממש את זה ‒

 

צות קטנות וישתפו זה את לאחר מכן ההורים יתחלקו לזוגות או לקבו
זה במה שרשמו. זו הזדמנות לקבל ולתת עצות להורים אחרים, 

 .ולבחון איך ניתן לחזק את הקשר עם הילדים
 

  אפשרות נוספת
 

המחנכת תקרא עם ההורים את המאמר "משבר גיל ההתבגרות" 
מאת דינה ברוצקי, או קטעים נבחרים ממנו. לאחר מכן יתבקשו 

מה למדו מהמאמר  -לקבוצות קטנות ולשתף ההורים להתחלק 
שלא ידעו לפני, ומה היו רוצים לקחת ממנו ולנסות עם הילדים 

 שלהם.
 

 
 
 
 

 
 משבר גיל ההתבגרות

 )קישור למאמר( "קי, פורסם באתר "החיים כדרךצמאת: דינה ברו
 

. איך הייתם מגדירים את התקופה  14-18לרגע לחזור לגיל תנסו 
 ?הזאת

 

זאת אחת התקופות הכי סוערות, הכי מבלבלות והכי כואבות. 
 -התקופה הזאת מאופיינת בסתירות מאוד קיצוניות: חיצוניות 

בתחושות. אין כאן תהליך מדורג. הילד עוזב  -בהתנהגות, ופנימיות 
המוכר, המוגן והבטוח, אבל גם בבת אחת את עולם הילדות, 

אל עולם הבגרות, הלא ידוע, המאיים, המפחיד. הוא  -המתסכל 
כבר לא ילד, ועדיין אינו מבוגר. יש לו את חוסר הביטחון של הילד 

 .יחד עם הרצון להוכיח את עצמו לעצמו כבוגר
 

השינויים בהתנהגותו ובתחושותיו הם בלתי צפויים עבורו ועבור 
רגע אחד הוא אוהב באופן קיצוני, ורגע לאחר מכן  הסובבים אותו.

הוא שונא. סער רגשי גדול מאוד. הוא יכול רגע להתבייש מאימא 
שלו ברחוב, ורגע לאחר מכן להזדקק לה באופן קיצוני (גם אם הוא 
לא יראה את זה). הוא מבקש זהות, "את האמת שלי", ובשביל זה 

וא לוחם על אישיותו השכנים. ה הוא מחקה כמו תוכי את הילד של
מאוד,  מול ההורים, ונכנע ומוג לב כשהוא עומד מול החברה. חומרי

בשביל  -ואז באופן פתאומי רוחני מאוד. כמו שאומר הרמב"ם 
 .צריך לקפוץ קודם לקיצוניות השנייה להגיע לשביל הזהב

 

ד עכשיו הילד ידע על עצמו רק מה שההורים שידרו לו. רק בגיל ע
מתחיל לגלות את אישיותו האמיתית. וכשהוא ההתבגרות הוא 

מתחיל לתפוס את עצמו כעצמאי וייחודי, כל מה שהוא רוצה זה 
להתנתק מכל מה שההורים אמרו לו; אך הוא עדיין לא יכול, הוא עוד 

 .לא בנה את האישיות העצמאית שלו. זה שלב המעבר
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כיתה : להפוך 2-כנס קדמה ה
 2012 יולי, לקבוצה

 

 נצליח להניע איך
תהליכיים קבוצתיים 

 ?בכיתה
 כיצד נתמודד עם

 ?קונפליקטים בקבוצה
 איך נשתמש בתפקידים

בקבוצה כדי למנף את 
 ?הלמידה

כיתה כקבוצה מחזקת את  
ה'ביחד' ומזניקה את ההישגים 

 הלימודיים.
 

בתוך: אתר קדמה/ כנס 
 קדמה השנתי

 
 לדף הכנסכאן לחצו 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://www.levavot.org.il/article/%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8-%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://kedma-edu.org.il/kedma_conference/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%94-2-2011/
https://kedma-edu.org.il/kedma_conference/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%94-2-2011/
https://kedma-edu.org.il/kedma_conference/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%94-2-2011/
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התמונה של הילד על עצמו קשורה באופן מוחלט בתמונה של 
ההורים עליו. הילד רוצה להיות שונה ממה ששטפו לו את המוח. 

אנחנו גורמים נזק. קודם כל,  -כשאנחנו "מבינים אותם" בגיל הזה 
הילדים לא רוצים כל כך להיות מובנים. הילד מרגיש שהוא ייחודי, 

 .ואין ולא היה כמוהו ואף אחד לא יכול להבין באמת איך הוא מרגיש
הוא לא שולט לגמרי ברגשותיו ולעתים, כשאין לו תמיכה רגשית, הוא 

יתיים בנושא בגיל הזה לראשונה פחדים אמ סובל מאוד. מתעוררים
כאישיות נפרדת  מוות. ברגע שהילד מתחיל לתפוס את עצמו

מגיעה תחושת בדידות, ובדידות תמיד קשורה לפחד  -מההורים 
מכיוון שהילד מתחיל להיות מודע  -מוות. בעיה נוספת שמתעוררת 

שלו ולייחודיות שלו, הוא מתחיל לחשוב מהי  לעולם הנפשי הפנימי
שלו, שלא זכה לדבר  כה לביטחון ברגשותמידת שפיותו. ילד שלא ז

על הרגשות, לפרוק אותם, להתייחס אליהם, שצריך לבלוע אותם 
 .שנים, פתאום נתקל בפרץ אדיר של דברים משונים במשך

 

המושג "נורמלי" הוא מאוד שטחי. ככל שאנחנו מעמיקים בנפש 
אדם הוא באמת מיוחד. ככל שהוא  כך כל -האדם, בפנימיות שלו 

בהחלט לא  כך הוא יותר לא "נורמלי". גדול הדור הוא  -יותר מיוחד
אדם שהוא בנורמה. כך שהנורמה היא לא הדבר שצריך לשאוף 

הילד, כשהוא נתקל לראשונה בכך שהוא מרגיש  אליו כל כך. אבל
הוא עצוב כשכולם צוחקים, או רוצה לצחוק  -אחרת מאחרים 

ז הוא מתחיל לפחד הוא מרגיש משונה. וא -כשכולם עצובים וכו' 
ואז הוא  –שהוא לא שפוי. הוא רוצה אישור לכך שהוא כן נורמלי 

  –מתחיל לבטא את המחשבות המוזרות שלו. והתגובה של הסביבה 
הוא מחריף  -"תגיד, אתה השתגעת?", איך אתה מדבר?". התוצאה 

שפיות –את זה עוד יותר. והדבר הזה לבד יכול להביא אדם לאי
 .אמיתית

 

 

 
ור לתת לילדים להגיד על עצמם דברים שליליים, כי כך הם אס

שלהם. קל וחומר אסור לנו לעשות את  בונים את התדמית השלילית
 .זה כלפיהם

 

מאיפה המושג "משבר גיל ההתבגרות"? והאם חייב להיות משבר? 
משבר גיל ההתבגרות הוא תוצאה של הפער בין ההתפתחות 
הגופנית והשכלית לבין ההתפתחות הנפשית. הדור שלנו מפותח 

כתוצאה מתזונה משופרת (גופנית הרבה יותר מהדורות הקודמים 
מה, לא נדרשת הנפשית מאחרת. הילדים חיים בחמ בגרותה .)וכו'

עול, לפחות לא כדרישת  מהם שום אחריות, לא מוטל עליהם שום
 ר).אך זה לא אותו הדב -אולי כדרישת ההורים (החיים 

 

זה לא הכרחי שכל נער או נערה חייבים לעבור את משבר גיל 
זה לא  -שלהורים שלא התכוננו לכך  ההתבגרות, אך נדיר מאוד

 ?את זה יקרה אצלם בבית. איך אפשר למנוע
 

אותם הורים שמצליחים לתת לילד אמון בגיל צעיר, לתת לו לשאת 
שהוא טוב, חזק  -באחריות למעשיו, לעזור לו לבנות תדמית חיובית 

וגם אם משברים קורים,  ,בדרך כלל מונעים משברים -וסומכים עליו 
 .הם חולפים בלי להותיר רשמים

 

אם היא זהות  - להם לבני הנעורים יש צורך למרוד בזהות שהוענקה 
פסיבית. הורים שהצליחו לגדל ילדים מגיל צעיר שנותנים בהם אמון 

אין להם צורך למרוד כי נבנתה להם זהות  -ויחס של כבוד והערכה 
היה כבר ידיד טוב לאבא,  15-14פעם, ילד בגיל  .בוגרת מגיל צעיר

לרוב הייתה כבר חברה של אימא. זה קורה  11-9וילדה בגיל 
רים מחנכים את הילד לעצמאות מגיל צעיר. אם זה לא כשההו

 אז הילד חייב למרוד בזהות המוענקת לו. הבנים נוטים  –נעשה כך 
יותר למרידה, הבנות נוטות יותר להפנים את הבעיות פנימה, לייסר 
את עצמן, לפעמים אפילו לפגוע בבריאותן. המרידה, כשהיא 

 .ימההיא הרבה יותר טובה מהבליעה פנ  -קיימת

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
החדר שלי וחדרים בעולם: 

מערך שיעור שפותח 
 דלתות

 
אנחנו מבקשות לפתוח 
לתלמידים/ות שלנו את 

הדלת לחדריהם של 
ילדים/ות אחרים בעולם, 
ודרך ההצצה הזו להציף 

שאלות על הבדלים 
תרבותיים, כלכליים 

וחברתיים בין ילדים/ות 
בעולם ועל צרכים בסיסיים 

 .של ילד/ה

 
קדמה/ משאבים בתוך: אתר 

למורה עם אג'נדה/ מאגר 
 חומרים ומשאבים

 
 במערך לצפייהכאן לחצו 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%A4%D7%A1%D7%97-%D7%95%D7%94%D7%92%D7%93%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%9A-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%A4%D7%A1%D7%97-%D7%95%D7%94%D7%92%D7%93%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%9A-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%A4%D7%A1%D7%97-%D7%95%D7%94%D7%92%D7%93%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%9A-2/
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זו מרידה בריאה  –כשהמרידה היא על עניינים של טעם וחוש 

דוגמא: הילדה שבוחרת את הבגד לפי מה שאימא שלה לא רוצה (
 ה).שהיא תקנ

 

נקודה חשובה נוספת: ההורים מתחילים להרגיש במודע או לא 
רק הם  וזה קשה לנו מאוד. לא במודע שהילד מתחיל להתנתק,

תלויים בנו, גם אנחנו תלויים בתלות שלהם בנו. ככל שאנחנו מנסים 
יותר לתפוס אותם, כך הם מרגישים יותר צורך להתנתק, וכך אנחנו 

 .זוכים להגיע למרד הנעורים האמיתי
 

"מה הייתי רוצה מההורה בתור  -תשאלו רגע את עצמכם 
 מתבגר/ת?"
 :שנשמעות בקבוצת הורים מהתשובות

 תוחערוץ פ ‒
 שתאפשר לי ותהיה שם עבורי ‒
 תסמוך עלי, תכבד אותי, תתמוך בי ‒
 מרחב בתוך הגבולות ‒
 שלא ישפוט אותי ‒

 

אנחנו חייבים לקיים את מצוות בין אדם לחברו לא רק בחוץ, אלא 
במיוחד כלפי ילדינו. הילדים הם לא שלנו במובן שהם צריכים ליישם 

לנו. אנחנו גם בחיים את מה שאנחנו רוצים, לממש את הציפיות ש
לא יכולים להעריך אותם, אף אחד מאיתנו לא יודע מה התפקיד של 
כל ילד בעולמו. כל אדם חי בעולם שלו, לכל אחד נועד תפקיד 

מי יהיה הבן (בעולמו; והאחריות שלנו היא לא על התוצאות הסופיות 
אלא רק על ההשתדלות להוציא מהם את  )שלי או הבת שלי

 פשר להם לממש את הפוטנציאל שלהם לא -המקסימום שאפשר 
בחיים. אנחנו לא יודעים להעריך אנשים. רק בשמיים יודעים מה היו 

  הניסיונות של כל אדם, מה הכלים והיכולות שיש לו, מה הקשיים,
 

 
מה מצופה ממנו. אין לנו היתר לבוז או לזלזל בילד שלא עונה על 

 .ציפיותינו
 

ולכן להגיד "אני בגילך"  אתמול,העולם של היום הוא לא העולם של 
אנחנו הרבה פעמים אנשים נפלאים לגבי כל  .חסר משמעות -וכו' 

ביחס לאלה שיש לנו  ודווקא –השכנים, החברים, המסכנים  -העולם 
כלפיהם אחריות הכי גדולה וראשונים, ושהם תלויים בנו בכל לבם 

המתבגרים יותר מכל ילדינו  .אנחנו שוכחים את זה -ונפשם ומאודם 
 זקוקים מאתנו לכבוד, הערכה וקבלה ללא תנאי. הכרחית
להתפתחות הבריאה שלהם התחושה שאנחנו סומכים עליהם ויחד 

 תמיד, אוהבים ותומכים. עם זאת אנו שם עבורם
 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כיתה כקבוצההמדריך 

 

הכיתה כקבוצה 'המדריך 
כולל פעילויות רבות  'חברתית

ומגוונות המיועדות 
-’יסודי (ז-העל ות/לתלמידי

במדריך עשרות הפעלות  ’).יב
 .חוויתיות לפעילות בכיתה

 
 
 

בתוך: אתר קדמה/ משאבים 
למורה עם אג'נדה/ מאגר 

 חומרים ומשאבים
 

 להורדת המדריךכאן לחצו 
 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%9B%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%9B%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%9B%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94/
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אסיפות הורים משותפות  : רק ב'פ

 והורים ות /תלמידים
 

 

תלמידים  - מפגש הורים 
 

מטרת המפגש היא לשוחח ביחד על מערכת היחסים בין התלמידים 
והוריהם, ובפרט על חילוקי הדעות ביניהם ועל הדילמות שמלוות 
את שני הצדדים ביחס לקשר. פתיחת דיון גלוי על המחלוקות 
מעביר את המסר שקונפליקטים הם חלק טבעי בכל מערכת יחסים, 

כל קשר בין הורים ומתבגרים. המפגש ושהם מצויים בכל משפחה וב
המשותף נועד לפתוח שיחה על נושאים שלעתים קשה להורים 
ולילדים להעלות בעצמם, לאפשר דיון על נושאים אלה באווירה 
אחרת, ולקדם את החשיבה על אפשרויות חדשות להתמודדות עם 

 קונפליקטים בין התלמידים להוריהם.
 

ם לקבוצות קטנות שבכל המחנכת תחלק את ההורים והתלמידי
חשוב שההורים לא יהיו באותה ם. (אחת מהן שני הורים ושני תלמידי

כל ). הקבוצה עם ילדם, על מנת לאפשר דיאלוג שאיננו טעון רגשית
קבוצה תקבל רשימת נושאים שלגביהם יש בדרך כלל חילוקי דעות 

לבחור שלושה נושאים מתוך  בין הורים למתבגרים, ותתבקש
ברי הקבוצה יוזמנו לשתף ולספר לאחרים אילו הרשימה. ח

קונפליקטים עולים סביב נושא זה במשפחתם, והקבוצה תתבקש 
לחשוב ביחד ולכתוב רעיונות לפתרון הקונפליקטים. במליאה, כל 
קבוצה תוזמן להציג את הנושאים שבחרה ואת האפשרויות שעלו 
בה לפתרון הבעיות. המחנכת תשאל: איך נבחרו הנושאים 

בוצה? איך הועלו הפתרונות? באילו מקומות היו הסכמות ובאילו בק
 מקומות היו חילוקי דעות בין חברי הקבוצה?

 

 
לסיכום המפגש, כל אחד מהתלמידים וההורים יוזמן לשתף באופן 

 חופשי את הקבוצה: מה אני לוקח איתי מהמפגש הזה? עם איזו 
כאתגר  תובנה אני יוצא ממנו? איזו משימה אני מציב לעצמי

 בעקבותיו?
 

(ניתן להוסיף ולשנות על פי סוגיות שעלו רשימת נושאים לדוגמא 
 בכיתה או בשיחות עם תלמידים):

 הזמן שהילד/ה מקדיש/ה ללימודים ‒
 צורת לבוש ‒
 ציונים ‒
 החברות/ים שהילד/ה מבלה בחברתם/ן ‒
 עזרה בעבודות הבית ‒
 תספורת/ תסרוקת/ מראה חיצוני ‒
 התנהגות בבית הספר ‒
 סיגריותעישון  ‒
 בילוי בחוג המשפחה ‒
 בזבזנות ‒
 סידור החדר ‒
 שעת השינה ‒
 צפייה בטלוויזיה/ משחקי מחשב ‒
 שיחות טלפון ‒
 איחורים לבית הספר וחיסורים ‒
 שעת החזרה הביתה מבילויים ‒
 שינה מחוץ לבית ‒
 עזרה בעבודות הבית או בטיפול באחים/ות ‒
 יחסים עם האחים/ות ‒
 רכישת סמארטפון חדש ‒
 אחר... ‒

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

אנחנו מדברים על בכיתה, "
ילדים ויחסים עם -יחסי הורים

סבים וסבתות, וקוראים 
שירים. אנחנו מדברים הפער 

דורי, אבל ממקום -הבין
 .מאוד קרוב"

 
שלומית דרעי, מורה ומלווה 

 בביה"ס קדמה
 

מתוך הסרטון: "מה זה להיות 
מורה עם אג'נדה // שלומית 

יולי , 5-דרעי // כנס קדמה ה
2016. 

 
היוטיוב של  בתוך: ערוץ

  – עמותת קדמה
Kedma Education 

 
 לצפייה בסרטוןכאן לחצו 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://youtu.be/sFBpa9_H8AQ
https://youtu.be/sFBpa9_H8AQ
https://youtu.be/sFBpa9_H8AQ
https://youtu.be/sFBpa9_H8AQ
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 אפשרות נוספת 

 

לא ( המחנכת תחלק את ההורים והתלמידים לקבוצות מעורבות
. המחנכת תבקש מכל אחד בקבוצה לתאר )מאותה משפחה

 סיטואציה מחיי היום יום שבה יש עימות בינו לבין בנו/בתו או הוריו.
סיטואציות ובוחנת מה הבעייה מנקודת המבט  2כל קבוצה בוחרת 

 של התלמיד ושל ההורה ואיזה פתרון היו מציעים.
 

במליאה, כל קבוצה תספר על סיטואציה אחת ועל הפתרון שהציעו. 
מה למדו ומה היו רוצים  לסיום המחנכת תשאל מה לקחו מהשיחות,

 לשנות בהתנהלותם בבית בעקבות תובנות אלה.
 

 הורים וילדים  –קרוסלה 
 

אם לא נעשה שימוש בתרגיל זה במפגש ההיכרות בין ההורים, ניתן 
 בו שימוש בשלב זה. לעשות

מעגל  -המחנכת תבקש מההורים והתלמידים לשבת בשני מעגלים 
של הורים ומעגל פנימי של תלמידים, כאשר הכיסאות  חיצוני 

 . )כך שכל הורה יושב מול תלמיד(במעגלים מופנים זה אל זה 
 

המחנכת תכריז בכל סבב על נושא שלגביו יש בדרך כלל חילוקי 
לשוחח על הנושא במשך  דעות בין הורים למתבגרים. כל זוג יתבקש

פתרונות אפשריים למחלוקות סביבו. בסיומו  3-2דקות ולכתוב  7-5
של כל סבב, כל ההורים יעברו לשבת בכיסא שמימינם, כך שייווצרו 
זוגות חדשים. לחילופין, ניתן לחלק את הכיתה לקבוצות קטנות של 

 הורים ותלמידים, כאשר בכל סבב ההורים יעברו לקבוצה אחרת.
 

במליאה, ההורים והתלמידים יוזמנו לשתף בהרגשתם בעת 
השיחות שניהלו בקבוצות, להציג את התובנות שאליהן הגיעו ואת 

 הפתרונות שמצאו.
 

 
 סיטואציות של מחלוקת 

 

אפשרות זו דורשת שיתוף פעולה מיוחד, ולכן על המחנכת לקבוע 
 את ההתאמה שלה לכיתה לפי היכרותה עם התלמידים והוריהם.

המחנכת תחלק את ההורים והילדים לקבוצות קטנות שבכל אחת 
מהן שני הורים ושני תלמידים. כל קבוצה תקבל את רשימת 
הנושאים שלגביהם יש בדרך כלל חילוקי דעות בין הורים 
למתבגרים, ותתבקש לבחור נושא אחד מתוכה ולהציג סיטואציה 

 את דמויות הממחישה מחלוקת בנושא. על התלמידים לשחק
 ההורים בסיטואציה, ולהפך.

 

במליאה יציגו הקבוצות את הסיטואציות שהמחיזו, ולאחר כל הצגה 
תשאל המחנכת את המשתתפים בה איך היה להם לשחק את הצד 
השני. את שאר המשתתפים במפגש היא תשאל: מה דעתכם על 

 מה שהוצג? האם נתקלתם בסיטואציות דומות בחייכם?
 

כל קבוצה תתכנס שוב ותנסה למצוא לאחר הצגת הסיטואציות, 
 פתרונות אפשריים לסיטואציה שהציגה.

 

 החלפת תפקידים 
 

המחנכת תחלק את ההורים והתלמידים לקבוצות שבכל אחת מהן 
שלושה הורים ושלושה תלמידים. כל קבוצה תקבל את רשימת 
הנושאים שלגביהם יש בדרך כלל חילוקי דעות בין הורים 

חור שני נושאים מתוך הרשימה ולחשוב על למתבגרים, ותתבקש לב
להתעורר בין הורים  שתי סיטואציות של קונפליקט שיכולות

לילדיהם בנושאים אלה. לאחר מכן התלמידים בקבוצה יתבקשו 
לחשוב על האינטרסים, העמדות והתחושות של ההורים בכל אחת 
משתי הסיטואציות, וההורים יתבקשו לחשוב על האינטרסים, 

 והתחושות של הילדים.העמדות 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מחיקה היסטורית: מערך 
שיעור עם מבט אחר על 
 ההיסטוריה של הציונות

 

התקופה האחרונה משופעת 
יחסית בפעילות ובשיח על 

 מזרחים ומזרחיות בישראל.
מערך הזה ניסינו על קצה ב

עודד את להמזלג  
להעלות  ות/התלמידים

נקודות נוספות ולחקור את 
 הציונית.ההיסטוריה 

 

בתוך: אתר קדמה/ משאבים 
למורה עם אג'נדה/ מאגר 

 חומרים ומשאבים
 
 

 לצפייה במערךכאן לחצו 
 

https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95-%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%91%D7%99%D7%9D-2-2-2-2-2-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95-%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%91%D7%99%D7%9D-2-2-2-2-2-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95-%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%91%D7%99%D7%9D-2-2-2-2-2-2/
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95-%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%91%D7%99%D7%9D-2-2-2-2-2-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95-%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%91%D7%99%D7%9D-2-2-2-2-2-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95-%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%91%D7%99%D7%9D-2-2-2-2-2-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95-%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%91%D7%99%D7%9D-2-2-2-2-2-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95-%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%91%D7%99%D7%9D-2-2-2-2-2-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95-%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%91%D7%99%D7%9D-2-2-2-2-2-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95-%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%91%D7%99%D7%9D-2-2-2-2-2-2/
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בשלב הבא, התלמידים וההורים יוזמנו לשתף אלה את אלה במה 
שכתבו ולהגיב. לחילופין, כל קבוצה תוזמן להציג במליאה 
סיטואציה אחת מתוך השתיים, כאשר תלמידים יציגו את עמדת 

בסיטואציה וההורים את עמדת התלמידים. המשתתפים ההורים 
 האחרים יוזמנו להגיב על מה שהוצג.

 

בשלב האחרון, הקבוצות יתכנסו שוב וינסו לחשוב יחד על פתרונות 
אפשריים לכל אחת משתי הסיטואציות. במליאה, המשתתפים 
יוזמנו לשתף בחוויות שלהם מהעבודה בקבוצות ומהחשיבה על 

ציה, להציג את הפתרונות שהוצעו ואת התובנות הצד השני בסיטוא
 שלהם בעקבות הפעילות.

 

לסיכום המפגש תאמר המחנכת כי מטרת הפעילות הייתה לפתוח 
פתח לשיח של הורים וילדים שיכול להימשך בבית. בפעילות הייתה 
הזדמנות להקשיב ואולי להבין מעט יותר את הצד השני ואת 

ן כוונות רעות. עלו פערים, וזה הכוונות מאחורי התנהגותו, שאינ
טבעי לאור פער הגילאים, אך עלו גם דרכים לגישור על הפערים 
הללו. חשוב ביותר לקיים שיחה על המחלוקות; גם אם לעתים 

אפשר  –צעקות, בכי, היעלבויות  -מגיעים בשיחה לסערת רגשות 
לחכות שהרוחות יירגעו, ולאחר מכן לדבר בכובד ראש וברוגע. בית 

פר יכול להיות כלי עזר לתקשורת בין הצדדים, והילדים וההורים הס
 כאחד מוזמנים להתייעץ ולשתף כרצונם.

 

רעיונות לפעילויות  - לקראת בר/בת מצווה
 משותפות של הורים וילדים/ות 

 

טקס בת/בר מצווה הוא הזדמנות לחגוג ביחד עם ההורים ולקיים 
 טקס משותף לכל תלמידי והורי הכיתה.

 

 

 
 רעיונות לפעילות:

 

על ההגדרה של "טקס"  לדבר על  ‒
ועל סוגי טקסים. לבקש 

לתאר טקס  מהתלמידים וההורים 
אהוב עליהם או לספר חוויה 
שזוכרים במיוחד מטקס 

 שהשתתפו בו.
לדון על טקסי התבגרות וטקסי  ‒

מעבר בחברות אחרות, היום 
 ובעבר.

וחח על הדומה והשונה בטקס לש ‒
טקס מעבר מעבר של בת לעומת 

 של בן.
להכין טקס חגיגי בבית הספר בהשתתפות ההורים, התלמידים  ‒

 וצוות בית הספר.
לבקש מההורים  —פגש הכנה משותף להורים ולתלמידים במ ‒

. אפשר גם לדבר  12-13לספר על הטקס שהיה להם כשהיו בני 
מהמעבר לגיל  )הורים ותלמידים(על הציפיות של כל צד 

בר/בת מצווה, לשאול אותם מה צפוי להשתנות לדעתם ואילו 
 לסמכות ילדם. החלטות יעברו מסמכות ההורים

לתת לכל אחד מהתלמידים לקרוא את פרשת השבוע של  ‒
תאריך הלידה העברי שלהם, ללמוד אותו ולכתוב אילו ערכים 

 ומסרים הם לומדים מהטקסט.
ספר, המורכב –לימוד בבית לארגן יום משותף עם ההורים של ‒

מתחנות שבכל אחת מהן משימה או פעילות סביב טקס 
 ההתבגרות.

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שותפות : 3-כנס קדמה ה
 2013 יולי, מורים-הורים

 
בכנס של קדמה קיבלתי "

את האמונה המוחלטת 
שהכוח לשנות בידיים שלנו, 

 ".המחנכים
 

 מרגלית ברוק, יועצת חינוכית
 

בתוך: אתר קדמה/ כנס 
 השנתי קדמה

 
 לדף הכנסכאן לחצו 

 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_conference/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%94-3-2013/
https://kedma-edu.org.il/kedma_conference/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%94-3-2013/
https://kedma-edu.org.il/kedma_conference/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%94-3-2013/
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 אישיות הורים אסיפות: ג' פרק

 

הזה המפגש ולמה המטרה מה – הורים אסיפת 
 ?חשוב

  
, תלמיד כל שבהן, הורים אסיפות 2-3 -כ מתקיימות השנה מהלךב

. המחנכת עם הערכה לשיחת נפגשים, שניהם או ההורים ואחד
 מבחינה ובכיתה הספר בבית התלמיד לתפקוד מתייחסת השיחה

 .ואישית חברתית, לימודית
 

 שיחה - הורה כל עם אישית שיחה מתאפשרת הורים באסיפת
 המפגש. ובקשיים בהצלחות, שלו הפרטי בילד מיקוד המאפשרת

 ולנסות מהתלמיד הציפייה או הקושי את למקד הזדמנות הוא
 תפקיד יש אחד לכל בהם פעולה לדרכי הסכמה של בדרך להגיע

 הישגי של"  יבש" לדיווח המפגש את להפוך לא חשוב. ואחריות
  שתוביל משותפת חשיבה לקיים  אלא,  הלימודי בתחום התלמיד
 הללו המפגשים את לנצל חשוב. הקיים המצב לשיפור/לשימור
 .בכיתה התלמיד הצלחות ושיפור לקידום

 

 

 
ההורים עם השיחות את להפוך כיצד 

 ?לאפקטיביות ה/והתלמיד
 

 :המפגש לקראת הכנות
חישבו מה צריך להיות בשיחה כדי  -הגדירו את מטרת השיחה  .1

שההורה יצא ממנה עם תחושה שהייתה שיחה טובה ומועילה? 
המטרה צריכה להיות שיפור המצב תוך שיתוף ההורים 
בתהליך, והגברת המוטיבציה של התלמיד להשתפר ולהצליח 

 בהמשך.
חישבו על האופן בו אתן פותחות את השיחה  -פתיחת השיחה  .2

 כך שתיצור אוירה רגועה ושלוה.
נסו לצפות מראש מה יכולות להיות התגובות, ההתנגדויות ו/או  .3

אפשר להתפשר ואילו סוגיות הן חד משמעיות המכשולים. מתי 
 ואין פשרה לגביהן.

הקשיבו!  הכינו את עצמכן לא כך שלא תיגררו למניפולציות,  .4
 .שאין מהם מוצא“ פינג פונג”ולוויכוחי 

פתחו  מודעות גבוהה לטון דיבור ושפת גוף שלכן. חשוב לשמור  .5
קשות על טון דיבור רגוע ושפת גוף רגועה גם אם עולות תחושות 

 במהלך השיחה.
 .הכינו עצמכן לביקורת, גייסו תגובות מכילות ומקדמות .6
חשוב מכל, אל תשכחו את התלמיד, אפשרו לו להשמיע את  .7

 עצמו ולהיות שותף לשיחה.
  
 

 :המפגש מהלך
 באסיפת ס"בביה אצלכם אורח הוא ההורה: המפגש מקום את הכינו

 נוח לו שיהיה כדי שהשקעתן תחושה לו תנו, יפה אותו ארחו. ההורים
 רשימת; ומסודרת נקייה להיות צריכה הכיתה. במפגש ונעים

  חשוב. שנקבע ז"לו לפי הקיר על תלויה להיות צריכה התלמידים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בשיחת טלפון להורה "
חשוב  לא לזרוק עליו את 

הסיטואציה שקרתה, אלא 
להבין שאני רוצה לעשות 

  ."איתו עבודה
 

מתוך הסרטון:  ל,יעל כלי
איך לנהל שיחת טלפון עם "

, לקראת כנס קדמה "הורה
מורים: -,  שותפות הורים3 -ה

 .2013בין הרצוי למצוי, יולי 
 

בתוך: ערוץ היוטיוב של 
  – עמותת קדמה

Kedma Education 

 
 לצפייה בסרטוןכאן לחצו 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://youtu.be/b2FuC3NjyUc
https://youtu.be/b2FuC3NjyUc
https://youtu.be/b2FuC3NjyUc
https://youtu.be/b2FuC3NjyUc
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 את לכבד חשוב( רב זמן לחכות להורים לתת ולא בזמנים לעמוד

 שונה באופן לשיחה הזמן את לחלק אפשר ולכן). ההורים של זמנם
 .המצב לפי הורה לכל

 

 :)שלבים 3' (הסנדוויץ' בשיטת להתנהל צריכה השיחה
 להתחיל חשוב יעיל יהיה  שמשוב שכדי מראים מחקרים .1

 בדברים ההורים את שתפו השיחה בתחילת. חיוביים בדברים
  .להם פרגנו. שלהם הילד של החיוביים

 בצורה בכיתה התלמיד מצב על להורים ספרו, השני בשלב .2
 הקושי את בדיוק יזכור או ידע שההורה חשוב. וממוקדת ברורה
 שניים או דבר הדגישו. המצב את לשפר כדי לעבוד יש שעליו

 וודאו. המצב את לשפר כדי יעשה שהתלמיד לכם שחשוב
 .להגיד לו שיש למה הקשיבו, הקושי את מבין שהתלמיד

 בוחרים אם לכן. בכל להשתפר מהתלמיד לדרוש אפשר אי
.  האחרים הדברים על וישפיע יצליח  שזה סיכוי יש אחד דבר

  יש, קטנה אחת אפילו, הצלחה יחוו והמחנכת התלמיד םא
 לעשות ניתן מה איתם יחד חישבו. הלאה גם ישפיע שזה  סיכוי

 .המצב לשיפור
 כדי חלק בו לקחת הסכימו הצדדים שכל טוב במשהו סיימו .3

 התלמיד את שיביאו אמון במשפטי סיימו. ולהשתפר להצליח
 ההורה את שיביאו, שיחה אותה לאחר יותר להשקיע לרצות
 סיימו. המצב לשיפור בנו את להביא כדי שותף להיות לרצות

 את לשפר נצליח שיחד, ואמונה עידוד בדברי המפגש את
 .המיוחלת ההצלחה לקראת בנם את ולקדם המצב

 

 
 
 
 

 
 ומעקב המשכיות

 

 אם - למשל.  במפגש שהיה הסיכום אחר לעקוב צריכה המחנכת
 על מקצועית למורה התלמיד בין פגישה תתאם שהמחנכת נקבע
 .זאת שתעשה חשוב, באסיפה שעלו הבעיות את ללבן לעזור מנת

 

 אותם לשתף מאוד חשוב ההורים של הפעולה משיתוף ליהנות כדי
 ההורים את לשתף ניתן .ובהתקדמות בתהליך, בהצלחות
 .מייל, מכתב, טלפון שיחת: באמצעות

 

 או התקדמות על לעדכן  כדי להורים מתקשרת המורה כאשר
 שלאחריה טובה תקשורת של צוהר נפתח,  שלהם הילד של הצלחות
 וקשיים ביקורת עם גם פעולה ולשתף להתמודד  ההורה של היכולת

 הוא, קושי שמתעורר בזמן רק מדווח הורה כאשר.  יותר גבוהה תהיה
 הצלחתי לא(" אונים חסר או) נכשל הוא כאילו( אשם, מותקף חש

 אפשר מה המורה את שואל או שותק, במגננה מגיב הוא").  בחינוך
 .לילד ומיטבי אופרטיבי באופן מגיב ולא, לעשות

 
 ילדיהם עם לנהוג כיצד יודעים תמיד לא שההורים שנזכור חשוב
 למה גם להם ברור ולא ה בכית המצב לשינוי להביא כדי בבית

 .כהורים מהם מצפים אנו
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כונפוסה הנוראה: סיפור 
שמבוסס על מעשייה 

 ערבית
 

הסיפור מייצג יצירות 
שמאתגרות את מה שמקובל 

להגיש לילדינו והוא יכול 
מעניין בכיתה: על  לעורר דיון

מקומם של סיפורי עם בחיים 
שלנו, אילו סיפורי עם אנחנו 

מכירים/ות, מה המסרים 
שמבקש הסיפור להעביר, 

איך הוא משקף את התרבות 
 .בה נוצר ועוד ועוד

 
 

השראה בתוך: אתר קדמה/ 
 ך/ טקסט עם אג'נדהלחינו

 
 לטקסט המלאכאן לחצו 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%94-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%94-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%94-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94/
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 לדעת חשוב

. ההורים של הכוללת זהותם מתוך אחד מרכיב רק היא ההורות ‒
 או..." של אבא"כ שלהם ההורית הזהות בצד, ואם אב לכל

, אתנית זהות, אישה או כגבר מגדרית זהות יש...", של אמא"
" הורים" במילה השימוש.  מקצועית זהות, לאומית זהות

 ומפשיט האחרות הזהויות את מטשטש או מבטל רבות פעמים
 שלהם החברתית מהעמדה, האחרות מתכונותיהם ההורים את

 .שלהם והתרבותי הסימבולי ומההון
 טענות כמו מורכבים משובים עם הביתה ההורה חוזר אחת לא ‒

, אלו במקרים. וכדומה בית שעורי מכין אינו, עובד אינו שהילד
 כלפי והאשמות תירוצים, הסברים לעזרתו התלמיד יגייס, לרוב

 יודעת לא" שהמורה",  אותו מחפשת" שהמורה, למשל המורה
 שהמורה, בשיעור למורה מקשיב לא אחד שאף",  ללמד

 אינו כזה יווחר... דבסד דווקא ושהוא" כולם על מתלוננת"
 ובין לתלמיד המורה בין מתחים יוצר, התלמיד את מקדם

 מספיק להורה יש תמיד לא. הספר ולבית לתלמיד ההורים
 .ילדו שמעלה הטענות עם להתמודד כדי אינפורמציה

 יודעים כבר הם כי הורים לאסיפת להגיע חוששים רבים הורים ‒
 לך שמטיף מורה מול יושב שאתה התחושה... להם מצפה מה
 לא ההורים. ועיקר כלל קלה אינה שלך החינוך ועל בנך על

 לא שהם או לעשות מהם מצפה המורה מה יודעים תמיד
 .המורה שמבקש דבר אותו את לעשות וכיצד מה יודעים

 עם מדברת היא שעליו הרגיש שהנושא תזכור שהמורה חשוב ‒
 תחושה להורה לתת שלא להשתדל יש .בתו/בנו הוא ההורה
 השיחה שמטרת זכרו.  שלהם החינוך על בביקורת באות שאתן

  לתחושת ההורים את ולהביא הילד במצב לשיפור להוביל היא
 .ילדם מצב ושיפור קידום למען ועשייה שותפות

 

 
, בבית תרגול, פרטית עזרה מתן לכלול יכול ההורים תפקיד ‒

 עשייה על הקפדה, המקצועית המורה עם קשר על שמירה
 חייבת שתתנו עצה שכל זכרו.  ועוד מוטיבציה שיחת, לימודית
 לחשוב להם לעזור נסו.  ההורה של ואישיותו לאופיו להתאים

) סביבה/חברה/משפחה/אישיות( להם המתאימות דרכים על
 .שלכם מאמין האני את גם והתואמות

 מניסיונות ומתעלמת בקשיים רק המתמקדת, הרסנית שיחה ‒
 התלמיד אצל ליצור עשויה) קטנות אפילו( והצלחות השתדלות

 שיחה. המורה מצד בגידה ואפילו תסכול, ייאוש של תחושה
 את ולהחמיר נסיגה ליצור עשויה, לקדם במקום, הרסנית

 .הקיים המצב
 נסו – רגיש מצב הוא, מורכב משוב ובעיקר, ממורה משוב ‒

, אמפתיה ולגלות הוריו של ולנעליהם הילד של לנעליו להיכנס
 רק ולא והמטרות היעד בהגדרת ממוקדים להיות, רגישות
 .בדיווח

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מערך שיעור בנושא זכויות 
 הילד והילדה

 
ללמוד ככל  אני רוצה ויכולה"

הילדים, אך במסגרת תוכנית 
המותאמת לצרכיי. עם כל 

הקושי יש בי את הרצון 
 ... ללמוד אף יותר מילד רגיל

זו חובת המחוקקים לקבוע 
כי יש חוק חינוך חובה גם על 

תלמידים חולים שברצונם 
 ."ללמוד

 
בתוך: אתר קדמה/ משאבים 

למורה עם אג'נדה/ מאגר 
 חומרים ומשאבים

 
 

 לצפייה במערךכאן לחצו 
 
 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93-%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%94/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93-%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%94/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93-%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%94/
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  מפגש בין זהויות / אורנה בן נאה –אמא ומורה 

 :הורים –מורים  שותפות" 2013, יולי  3-הרצאה בכנס קדמה ה מתוך
 .הרצוי למצוי" בין

 

 רקע אודות הזהות הכפולה
נקודת מבט כפולה שמשתנה ללא הרף, בלי הפסקה: התבוננות על 
תלמידים מתבגרים, בזמן שהתינוקות שלי הפכו למתבגרים. כל מה 

 .שחשבתי על הורות השתנה
 :ושאלות שעולות מתוך המבט הכפולא. תחושות של ערעור 

 :צניעות ואמפטיה ביחס לשאלות של סמכות של ההורים .1
כלומר ככל שהתבגרתי גדלה בי צניעות גדולה יותר ביחס 
לחינוך מתבגרים. "הילד שלי אף פעם לא ידבר אלי כך..." "אני 

 ה"...אף פעם לא ארש
 :על מה מדברים עם תלמידים ומתי - יחס משתנה לתלמידים .2

שיחות/טקסטים שמנהלים עם תלמידים ולא עם ילדים ולהפך. 
האם השיח שלנו עם תלמידים הוא יותר פתוח מזה שלנו יש 
בבית? שאלות מצד התלמידים: "לילדים שלך את מרשה?" 

 "...שאלות מצד הילדים: "מה התלמידים שלך לא
יה למורות של הילדים שלנו לצד שפע של ביקורתיות תאמפ .3

דיעה זו גם משפיעה על העין המדומיינת של ושיפוטיות. הי
 .ההורים שצופים בי כמורה

הקונפליקט התמידי מתמקד תמיד בשיח עם המורות של  .4
הילדים שלי:  מתי להגיד "אני גם מורה" או מתי להגיד "גם אני 
בתור אמא"....  האם זה מקצועי? חכם? מאיפה אני מגיבה? 

.. האם אני למה? האם זה תורם לילד/ה שלי/לתלמיד/ה.
 ?משגעת את הילדים שלי יותר מאמהות אחרות בגלל ההוראה

 
 

 
האמהות לא כחולשה  ב. ההכרה באימהות כיתרון מקצועי

 :שקוראת תגר על העבודה אלא כיתרון בעבודה
 

 פרספקטיבה מורכבת ‒
 טווחים של גידול ילדים -אורך רוח ‒
 יה וצניעות מול הורים, מפחית שיפוטיותתאמפ ‒

 

 מורה-לתקשורת עם הורים לאור המבט הכפול של אמאהצעות 
בראשית כיתה ז' ריקוד  -מורכבות של תקשורת בגיל ההתבגרות

עדין מאוד של מורה: מצד אחד בניית מערכת יחסים של אמון עם 
מתבגרים מצד שני, מחויבות להורים מתוך עמדה של שיתוף 

כדי ליצור נורמות  - ושיקוף. חשוב לגבש תבניות של תגובה
בתקשורת כדי לסייע לתלמידים ולשמור על עצמנו משחיקה או 

 .מצבים משבריים
א. בתחילת השנה באסיפת הורים כללית לעדכן לגבי דרכי 

 :ההתקשרות
כי רוצה לכבד אתכם בקשב מכבד  - לא זמינה אלא בשעות... .1

 .מבקשים שיחה במייל ואז מתאמים שיחת טלפון או פגישה
מתחייבת שהמיילים לתלמידים  - סוח כפול ומותאםמייל בני .2

כל מייל יכול להקרא תמיד על ידי שתי  - נשלחים גם להורים
 .הקבוצות

מיילים קצרצרים עם  - מייל לצורכי עדכון ולא לצורכי חינוך .3
כותרות מאוד ממוקדות. ניסוח לאקוני כי ישנה מציאות של 

 .ההוריםהורים שיש להם יותר מילד אחד. לא מחנכים את 
"אני רואה שאנחנו צריכים לדבר,   - תגובה קבועה  למייל קשה .4

 "...זהו נושא חשוב, האם אתם יכולים ביום
אלא  - לא להפוך למבוגר האחראי והנוכח באתרים חברתיים .5

לנצל את תרבות הדיון בשיעורים ודיונים בשיעורי חינוך כדי 
 .להדגים קשב מכבד וקודים של חברות

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

סך הזהויות  להסתכל על"
של ההורים ולא רק על 

  .הזהות ההורית"
 

מיכל חדד, מנהלת ביה"ס 
 קדמה

 

נקודה "מתוך הסרטון:  
למחשבה: ההורים הם יותר 

, לקראת כנס "הורים 'רק'מ
-,  שותפות הורים3 -קדמה ה

מורים: בין הרצוי למצוי, יולי 
2013. 

 

בתוך: ערוץ היוטיוב של 
  – עמותת קדמה

Kedma Education 
 

 לצפייה בסרטוןכאן לחצו 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://youtu.be/kwa4w0WINbk
https://youtu.be/kwa4w0WINbk
https://youtu.be/kwa4w0WINbk
https://youtu.be/kwa4w0WINbk
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  -ב. במהלך השנה: קשר טלפוני עם הורים ברמת הפרט

במקום אילוץ להתייחס לשותפות עם ההורים כהזדמנות לעבודה 
 :משותפת שמטיבה עם התלמיד/ה

 .ליזום את השיחה .1
לתרגל חיוגים משמחים ומשתפים ולעודד צוות מקצועי  .לפרגן .2

 .לעשות זאת
להשתדל להתקשר בשעות העבודה/הצהריים שיחות עם  .3

 .אנרגיה אחרת, כשהקול והרעיונות שלנו ושל ההורים רעננים
 .להכיר את שמות ההורים לציין את שמות ההורים בדפי הקשר .4
 :בפתיחת השנה מיפוי של תלמידים והורים .5

ההורים פעמים רבות נמנעים  - שזקוקים לעזרהתלמידים  .א
כי זה מקום קשה עבורם. צריך לסייע להם ואף לקבוע 

פעם בשבוע. אלו  הורים  - שעות קבועות לשיחות טלפון
של תקשורת שוטפת  שלעיתים אף זקוקים לליווי של צוות 

 .ייעוצי ומפגשים אישיים בבית ספר
יד/ילד יחיד בבית בכורים/בן יח  -הורים שיותר זקוקים לנו .ב

 .ספר/אירוע במשפחה/הורה חרד
חשוב להקפיד על  תקשורת גם במקרה של הורים  .ג

 .גרושים/הורה לא מעורב/הורה בחו"ל
 לתת לדבר שם:  - שיחה קשה: תבנית לנוכח התקפה טלפונית .6

אנחנו  - "אני כרגע מרגישה מותקפת אני לא יכולה לשוחח כך
אני אחזור אליך . תר..נצטרך לקבוע פגישה במועד מאוחר יו

.." במקרה כזה מומלץ להפגש לשיחה אישית ולצרף עוד .מחר
 .הנהלה/ייעוץ על פי הצורך - איש צוות

 
 

 

 
 -אסיפות: המורה, הורים והתלמיד/ה - ג. באמצע השנה ובסופה

 עמדת המורה
נחת יסוד אני לא מכירה לגמרי את הילד שלכם, צריך לדבר ה ‒

חשוב לשאול שאלות על התחושות של בזהירות ובצניעות. לכן 
 .התלמיד/ה ולשמוע את תחושות ההורים

להראות מידה של מבוכה, ספק,  - שיתוף, התייעצות, הזדהות ‒
לא כטקטיקה אלא כמצב אמיתי  - לדבר בסיוג על התרשמות

וכך זוכים לשמוע את התלמיד וגם את הוריו וביחד ניתן לחשוב 
 .על רעיונות ויעדים להמשך עבודה

ין להכליל או להסיק לגבי תכונות של תלמיד אלא לתאר א ‒
 .דוגמאות או אירועים ולשוחח עליהם

מה כדאי לעשות?   - עמדה של התייעצות ושיתוף פעולה אמיתי ‒
 ...בואו נחשוב יחד

לחשוב על המפגש עם התלמיד וההורים כהזדמנות לעבודה  ‒
משותפת לחיזוק של התלמיד/ה שיודעים שההורים והמורים 

 מבקשים לפעול יחד לטובתם.
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 –בואו נדבר  :4-כנס קדמה ה
 2014 יולי, שיחות בחינוך

 

 מה הופך שיחה או שיעור
 ?לבלתי נשכחים

 

 איך מייצרים חווית למידה
  ת?משמעותי

 

 שיחה  -איך שיחות בחינוך
יכולות  -אישית או שיעור 

להוביל את התלמידים 
ואותנו, לתובנות  , שלנו

חדשות, לסקרנות 
 ושיתוף?

 

בתוך: אתר קדמה/ כנס 
 קדמה השנתי

 

 לדף הכנסכאן לחצו 
 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_conference/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%94-4-2014/
https://kedma-edu.org.il/kedma_conference/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%94-4-2014/
https://kedma-edu.org.il/kedma_conference/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%94-4-2014/
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 ביה"ס –ודלים ליחסי הורים מ

בית ספר —יחסי הוריםוגליה לוי זלמנסון, במאמרן " זיו-חגית גור
", מתארות שישה מודלים של מנקודת מבט של החינוך הביקורתי

ם ועד למודל הורים ממודל של הורים פסיביי -בית ספר  - יחסי הורים
אקטיביים. המודל המומלץ הוא המודל של דיאלוג ותקשורת 
פתוחה, שבמרכזו שיתוף שוויוני של הורים בעשייה החינוכית בבית 

 .הספר
 

יישום מודל זה, לדעת הכותבות, יכול להביא לשיפור ניכר בהישגי 
התלמידים וליצירת קהילה שאינה מנוכרת לבית הספר. (בתוך 

להלן תיאור המודלים  ).142-131, עמ'  2005,  27וסביבו" "החינוך 
 השונים:

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ועד  רוצה באמת את אם"
 מס או כאמירה לא, הורים

 רוצה את אם, שפתיים
 הופך הועד אז, בדיאלוג

  ."ענק משאבל
 

משה גמיש,  יו"ר עמותת 
 קדמה

 

 -הורים ועד"מתוך הסרטון:  
, לקראת כנס "?אותו צריך מי

-,  שותפות הורים3 -קדמה ה
מורים: בין הרצוי למצוי, יולי 

2013. 
 

בתוך: ערוץ היוטיוב של 
  – עמותת קדמה

Kedma Education 
 

 לצפייה בסרטוןכאן לחצו 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://www.criticalpedagogy.org.il/default.aspx?tabid=67
http://www.criticalpedagogy.org.il/default.aspx?tabid=67
https://youtu.be/KVUcEhwKFRo
https://youtu.be/KVUcEhwKFRo
https://youtu.be/KVUcEhwKFRo
https://youtu.be/KVUcEhwKFRo


 

 

 

  

 

 עבודה עם התלמידים/ות בכיתה : 2יחידה 
 על הקשר עם ההורים שלהם

לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה    
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בגיל ההתבגרות, היחסים בין הורים לילדיהם עוברים טלטלה קשה 

תהליך שדורש התייחסות בעת  —שעשויה להיות כואבת ביותר 
 .החשיבה על הקשר בין בית הספר להורים

 

המשפחה היא גורם משמעותי ביותר בחייהם של התלמידים 
ם/ן והתלמידות, ולכן צמצום החיכוכים מול ההורים יאפשר לה

להיות פנויים/ות יותר ללמידה. על המחנכת לשוחח, אם כן, עם 
 —התלמידים והתלמידות על התקשורת שלהם/ן עם ההורים 

הקשיים המתגלים מולם, הסכסוכים איתם, דרכי ההתמודדות עם 
הקשיים והסכסוכים ועוד. לצד זאת, חשוב לזכור כי תפקיד 

יד ותפק מקום סולתפו להתערב לא אבל ‑המחנכות לתווך ולגשר 
 .במשפחה

 

בחלק זה ננסה לבחון עם התלמידים והתלמידות את יחסיהם/ן עם 
את סוג הקשר, את הציפיות ההדדיות, את הקונפליקטים,  -ההורים 

 וכן דרכים להתמודד עם סכסוכים ומריבות.
 

 להכיר את המשפחה: 'אפרק 
 

המשפחה היא המעגל המשמעותי ביותר בחייו של אדם. מטרת 
היא לדון עם התלמידים על הקשרים המשפחתיים שלהם,  הפרק

ולעודד אותם לחשוב מה הם לוקחים איתם להמשך חייהם מתוך 
מה הציפיות שלהם מהמשפחה, מה  ,מסורת המשפחה המורחבת

הם עצמם תורמים למשפחה, מיהן הדמויות המשמעותיות עבורם 
 במשפחה ולמה.

 
 
 
 

 
המשפחה שלי 

 

לשרטט את המשפחה הגרעינית  המחנכת תבקש מהתלמידים
והמורחבת שלהם על דף כ"עץ משפחה", הכולל סבים וסבתות, 
דודים ודודות, בני דודים ודודות, הורים, אחים ואחיות. לחילופין, 
אפשר להביא לכיתה חומרי יצירה ולבקש מהתלמידים להכין את 

כדאי להתייעץ מראש עם (עץ המשפחה בגרסה מוגדלת ומקושטת 
 ).נותהמורה לאמ

 

לאחר שלב יצירת העץ, כל תלמיד יתבקש להראות את עץ 
המשפחה שלו ולספר האם המשפחה שלו גדולה או קטנה, האם 
הוא מכיר את כל בני המשפחה המורחבת או רק חלק מהם, ואל מי 

 .הוא קרוב יותר
 

המחנכת תבקש מהתלמידים לסמן בעץ את הדמויות 
 ה על אחת מהן.המשמעותיות עבורם במשפחתם, ולספר לכית

 
 אפשרות נוספת: 

 

התלמידים יתחלקו לקבוצות לפי הדמות שבחרו: קבוצה שבחרה 
באבא, קבוצה שבחרה בסבתא, קבוצה שבחרה באח וכדומה. בכל 
קבוצה ישתפו התלמידים ויספרו האחד לשני למה בחרו בדמות זו 

 .שלהם הדמויות בין משותפים מאפיינים 4 ‑3וינסו למצוא 
 

קבוצה תציג את המאפיינים המשותפים שנמצאו.  במליאה, כל
המחנכת תבחן עם התלמידים אילו מאפיינים חוזרים בכל הקבוצות 
ומה ההבדלים בין המאפיינים שמצאו הקבוצות השונות. המחנכת 

יע אותם לגלות על חבריהם, מה הפתתשאל את התלמידים מה 
 .הפעילות, מה למדו מאחרים, ועוד למדו על משפחתם בעקבות

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

להיות מורה  :5-כנס קדמה ה
 2016עם אג'נדה, יולי 

 
עם אג'נדה היא מורה  מורה"

אצלי כל שאומרת:  
 ".התלמידים/ות יצליחו

 

 ד"ר שלמה סבירסקי
 

בתוך: אתר קדמה/ כנס 
 קדמה השנתי

 

 לדף הכנסכאן לחצו 
 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_conference/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%94-5-2016-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_conference/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%94-5-2016-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_conference/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%94-5-2016-2/
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מיקומי במשפחה 

 

פעילות זאת נועדה לסייע לתלמידים לבחון את מיקומם בתוך 
המשפחה, ואת היתרונות והחסרונות במיקום זה. בנוסף, הדיון על 
המשפחה נועד לתרום לאווירת הפתיחות בכיתה ולחזק את 

 .ההיכרות בין התלמידים
 

ארבעה בריסטולים גדולים, שעל כל  המחנכת תתלה בפינות הכיתה
אחד מהם מצוין מיקום כלשהו במשפחה: בן/בת יחיד/ה, בכור/ה, 
אמצעי/ת, בן/בת זקונים. היא תבקש מהתלמידים להתחלק 

פי מיקומם במשפחה ולעמוד ליד הבריסטול –לקבוצות על
המתאים. בקבוצות שנוצרו, התלמידים יוזמנו לשתף אלה את אלה 

מרגיש עם המיקום שלי במשפחה? מהם היתרונות ולומר: איך אני 
ומהם החסרונות שבו? האם הייתי רוצה להחליף את המיקום? האם 

כשהפכתי למתבגר? המחנכת  חל שינוי במעמד שלי במשפחה
תבקש מכל קבוצה לכתוב על גבי הבריסטול את המסקנות 

 .הקבוצתיות לגבי יתרונות וחסרונות המיקום המשפחתי
 

וצה תוזמן להציג את הסוגיות שעלו במהלך הדיון במליאה, כל קב
שלה, לפרוש את היתרונות והחסרונות שנמצאו, ולדווח האם היו 
חילוקי דעות או תמימות דעים בין חברי הקבוצה. המחנכת תבחן 

 עם התלמידים: מה ההבדלים בין הקבוצות השונות ומה משותף 
שונים להן? מה למדתם דרך הקבוצות האחרות על המיקומים ה

 במשפחה?
 
 

 
 
 

 
  מה אני מקבל/ת מהמשפחה שלי? מה אני

 ?נותן/ת לה
 

המחנכת תחלק לתלמידים את הדף "מה אני מקבל/ת מהמשפחה 
שלי, מה אני נותן/ת למשפחה שלי", ותבקש מהם לכתוב בכל טור 

דברים שהם מקבלים מהמשפחה שלהם ונותנים לה, בכל  5-4
חום הידע, המסורת, הערכים תחום חומרי, ת, תחום רגשי(התחומים 

 ).ועוד
 

בהמשך תחלק המחנכת את הכיתה לקבוצות קטנות, ותבקש מכל 
תלמיד לשתף את הקבוצה במה שכתב. כל קבוצה תתבקש לכתוב 

דברים משותפים לחברי  5-4על בריסטול המחולק לשני טורים 
 .מה מקבלים מהמשפחה ומה נותנים לה –הקבוצה בכל טור 

 

תבקש מכל קבוצה לתלות את הבריסטול שלה במליאה, המחנכת 
ולהסביר. המחנכת תנחה דיון בכיתה ותשאל: מהם הדברים 
הבולטים שעולים מכל הקבוצות? האם יש דברים שאתם רוצים 
מהמשפחה אבל לא מקבלים? למה? איך אתם מתמודדים עם 

למה? במי זה תלוי? ואיך  ?הפער ? מה אתם רוצים לתת ולא נותנים
 כלו לתת?בכל זאת תו

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

עור: איך לדבר מערך שי
אחרת על אנשים ונשים עם 

 מוגבלות?
 

המערך מציע לנו לשנות את 
האופן שבו אנחנו מדברים/ות 
ומתייחסים/ות אל א/נשים עם 

 .מגבלה
זאת בכדי לשבור ולשנות את 

הדעות קדומות וההנחות 
 השגויות שאימצנו.

 
בתוך: אתר קדמה/ משאבים 

למורה עם אג'נדה/ מאגר 
 חומרים ומשאבים

 
 

 לצפייה במערךכאן לחצו 
 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D/
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ציפיות שלי מהמשפחה ומה אני תורם/ת לה? 
 

המחנכת תכין מראש בשתי פינות בכיתה שני בריסטולים גדולים, 
"מה ועל השני  "ציפיות שלי מהמשפחה"שעל האחד מהם כתוב 

. כל תלמיד יתבקש לגשת לכל אחת אני תורמ/ת למשפחה"
מהפינות ולכתוב את הציפיות שלו מהמשפחה ואת התרומה שלו 

 .לה
 

לאחר שכולם סיימו לכתוב, המחנכת תבקש מהתלמידים לגשת 
לפינות ולקרוא את מה שכתבו כל חברי הכיתה. המחנכת תחלק 
לכל תלמיד ארבע מדבקות, ותבקש מכל אחד לבחור, בכל אחד 

יתם הוא הכי מהבריסטולים, את שני המשפטים שכתבו אחרים שא
 .מזדהה ולהדביק לידם מדבקה

 

במליאה ניתן לערוך דיון ולהתייחס למשפטים שבהם בחרו הרוב. 
המחנכת תשאל: אילו ציפיות הן ריאליות? אילו ציפיות לא ממומשות 
ולמה? האם התרומה שלי למשפחה מספקת, או שהייתי רוצה 

 לעשות יותר?

 
קשר עם האחים והאחיות שליה  

 

קש מהכיתה להסתדר בקבוצות לפי מספר אחים או המחנכת תב
 ).כל אלה שיש להם שני אחים יהיו באותה קבוצה -למשל ( אחיות

 

בשלב הבא, המחנכת תבקש מהתלמידים לכתוב על האחים 
גילם, עיסוקם, איזה קשר יש להם איתם, מה הם  -והאחיות שלהם 

עימותים עושים ביחד איתם, האם יש יחסי חברות ו/או קונפליקטים ו
 .ביניהם

 

המחנכת תבקש מהתלמידים להתחלק לשלוש קבוצות לפי סוג 
היחסים עם האחים והאחיות: יחסים טובים, יחסים מתוחים ויחסים 

לאחר החלוקה לקבוצות, המחנכת  ).כשאין כמעט קשר( ניטרליים
תבקש מהתלמידים להתבונן על הקבוצות ולחשוב: את מי הפתיע 

מת? האם יש כאלה שהיה קשה להם אתכם לראות בקבוצה מסוי
 ?להחליט? איזו קבוצה היא הגדולה ביותר ולמה

 

המחנכת תנחה את התלמידים בכל קבוצה לשתף אלה את אלה 
ולספר על הקשר שלהם עם אח או אחות, ולאחר מכן לכתוב על חצי 
בריסטול מאפיינים המשותפים לקשר של כל חברי הקבוצה עם 

 .אחיהם
 

תתבקש לשתף ולספר על סוג הקשר שלה עם במליאה, כל קבוצה 
האחים והאחיות. המחנכת תערוך דיון פתוח בכיתה על מה שעלה 
מהתרגיל, ותשאל את התלמידים איך היו רוצים לראות את הקשר 

 שלהם עם אחיהם ומה היו רוצים שישתפר בו.
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קאבוי / חיים סבתו
 

  הלכנו יחד לקיוסק של קדוש"
ואבא ביקש כובע של קאבוי 

בשבילי. רעדתי מהתרגשות. 
קדוש הראה לו שני סוגים. 

אחד מפלסטיק ואחד מנייר. 
אבא בחר בכובע מנייר. לא 
היה אכפת לי. העיקר שאני 

 . "קאבוי
פרק ראשון מתוך ספרו של 

 "בואי הרוח"ים סבתו חי
שמתאר ברגישות ובתום את 

החוויה שלו בפורים כילד 
מעברה שמתחפש לראשונה 

 יר.בכובע מני
 
 

השראה בתוך: אתר קדמה/ 
 ך/ טקסט עם אג'נדהלחינו

 
 ט המלאלטקסכאן לחצו 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%91%D7%95%D7%99/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%91%D7%95%D7%99/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%91%D7%95%D7%99/
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מסורת המשפחה המורחבת שלי  

 

דברים  3-2קש מכל תלמיד שיכתוב או יחשוב על המחנכת תב
מסורות, מנהגים, ערכים (שנמסרו לו מהמשפחה המורחבת 

מסורת שהוא חושב שימשיך בחייו. בסבב, התלמידים   )וכדומה
 יספרו לקבוצה על מה חשבו.

 

קשישים במשפחה שלי  
 

המחנכת תבקש מהתלמידים לחשוב על קשיש/ה ממשפחתם שהיו 
כיתה. ניתן לבקש מראש מהתלמידים להביא תמונה רוצים להכיר ל

של הקשיש/ה. כל תלמיד יקבל שמינית בריסטול שעליה רשומה 
 ."הכותרת: "הכירו את ___________ שלי

 

עליו למלא על גבי הבריסטול נתונים שונים לגבי הקשיש/ה 
תכונות אופי, מה הוא/היא אוהב/ת לעשות,  שאותו/ה הוא מציג: גיל,

ה עסק/ה בעבר, מה הוא מעריך אצלו/ה, מה במה הקשיש/
התלמיד/ה חושב שהוא/היא חושב/ת עליו, מה חשוב לו/ה, מה הוא 

 .אוהב לעשות איתו/ה וכדומה
 

לאחר שהתלמידים יסיימו להכין את הבריסטול, המחנכת תבקש 
 קבוצה בכל. תלמידים 4 ‑3מהם להתחלק לקבוצות קטנות בנות 

 על ויספרו, שהכינו הבריסטול את אלה בפני אלה התלמידים יציגו
 .שהציגו ה/הקשיש עם להם שהייתה משותפת חוויה

 

במליאה תשאל המחנכת: איך הייתה לכם החוויה של הכנת 
הבריסטול? האם היו נתונים שלא ידעתם להשיב עליהם ביחס 
לקשיש/ה שבחרתם? האם אתם מרוצים ממערכת היחסים שלכם 

חשוב להכיר את הקשישים עם הקשיש/ה שבחרתם? האם לדעתכם 
 ?במשפחה? מדוע

 
ניתן להשלים את ההפעלה ולהכין עבור אותו קשיש עבודת יצירה 

 .כלשהי, מכתב או ברכה
 

  אפשרות נוספת
 

המחנכת תבקש מכל תלמיד לראיין קשיש כלשהו ממשפחתו בנוגע 
באיזה  ?באילו מוסדות לימוד למד ?לתולדות חייו: היכן ומתי נולד

דומה. כל תלמיד יכין סיכום קצר של תולדות חיי וכ ?תחום עבד
ניתן גם (הקשיש שריאיין וידביק תמונה או תמונות על פי בחירתו 

 ).להכין מצגת
 

את התוצרים ייתלו התלמידים בכיתה כך שיוכלו לעבור ולקרוא 
 .אודות הקשישים השונים

 

לאחר מכן, כל תלמיד יבחר קשיש שאינו ממשפחתו אשר ממנו 
 .ספר על אודותיו במליאההתרשם, וי

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מערכי שיעור בנושא  19
מגדר: מחברות קדמה 

 למגדר
 

מערכי השיעור בנושא מגדר 
נוצרו מתוך אמונה ששוויון 

מגדרי הוא נושא שצריך 
להיטמע באופן בלתי נפרד 

בתוך תכנית הלימודים. מערכי 
השיעור נכתבו מתוך תפיסה כי 

אפשר לחנך לשוויון מגדרי 
בכל יום, וללמד מגדר בכל 

 ס.”ופעילות בביהשיעור 
 

בתוך: אתר קדמה/ משאבים 
למורה עם אג'נדה/ מאגר 

 חומרים ומשאבים
 

 להורדת המדריךכאן לחצו 
 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8/
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עבודה סביב  - אני כחוליה בשרשרת המסירה

 טקסט של ד"ר מאיר בוזגלו
 

ד"ר  מאיר בוזגלו הוא מרצה בכיר בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה 
 'קדמה'העברית, מתמטיקאי ואיש חינוך, פעיל חברתי, מראשוני 

, ובן לפייטן היידוע דוד בוזגלו. בין 'שמש ממזרח'וממקימי ארגון 
היתר, הוא כתב ספר "שפה לנאמנים" שממנו נלקח הקטע הבא 

  ב).(מצ"
 

קריאת הטקסט (יחד) ושיחה קצרה על המושג "מסורתי"  - שלב א'
 .ולפי בוזגל

דגש על העובדה שאין הכוונה דווקא למסורתי במובן הדתי, אלא 
נו, ושאנחנו בוחרים למסור או לא ביחס למורשות שנמסרו לנו מהורי

הדגש  למסור הלאה לדורות הבאים (דרך ילדנו , חניכנו ותלמידינו). 
כאן הוא על מידת המחויבות שלנו למסירה, ועל החופש לעבד 

 .דורי-ולבחור דגשים דומים ושונים ברצף הבין
 

  תעבודה עצמי - שלב ב'
ת" במובן של \עד כמה אני רואה את עצמי כ"מסורתי ‒

בוזגלו (שייכת ומחויבת במידה זו או אחרת למה שקיבלתי 
 ?מבית הורי)

מסורת אחת משמעותית שנמסרה לי על ידי הורי, שחשוב  ‒
 ?לי להעביר הלאה, ולמה

ת שלא /מסורת אחת שנמסרה לי מהורי שאני בוחר ‒
 ?להעביר הלאה, ולמה

 
 
 

 
 עבודה בזוגות - שלב ג'

השייכות או מחויבות שיתוף על הקשר לבית הורי, מידת תחושת 
 .למה שנמסר לנו, ושיתוף במסורות ספציפיות

 

שיתוף במליאה בדבר אחד שלמדתי או ששמתי לב אליו  -' שלב ד
 .תוך כדי השיתוף

 

  ים:עזר
 .טקסט של מאיר בוזגלו ‒
 .דף שאלות לעבודה עצמית ‒

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לשלב צדק  :6-ה כנס קדמה
חברתי בתכניות הלימוד 

 2017שלנו, יולי 
 

הכנס נתן לי דלק רוחני והזין "
אותי מחדש ברעיונות 

הכנס  ורתית.הפדגוגיה הביק
  'צדק חברתי'הפך את המושג 

למשקפים דרכם אנו כנשות 
חינוך יכולות וצריכות להתבונן 

להביא בכדי בתכנית הלימוד 
 ת/ים שלנואת התלמידו

ובה וצודקת יותר. לחברה ט
 "תודה!

 

 מנואל, כפר תבור-גיתית פרץ
 

בתוך: אתר קדמה/ כנס 
 קדמה השנתי

 

 לדף הכנסכאן לחצו 
 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_conference/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%94-6-2017/
https://kedma-edu.org.il/kedma_conference/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%94-6-2017/
https://kedma-edu.org.il/kedma_conference/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%94-6-2017/
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ואה את עצמו מסור לעולם של הוריו ומוריו, הוא מקבל המסורתי ר

מהוריו ומעביר הלאה למשפחתו ותלמידיו. בכך אין הוא בהכרח 
מוותר על הרציונליות, שכן אין זה הכרחי לקבל את הרעיון שיותר 
ביקורתי הוא יותר רציונלי. שכן גם הביקורת טעונה ביקורת. ואולם, 

וותר משהו על היותו יצור המסורתי אינו יכול להכחיש שהוא מ
אוטונומי. כדאי אבל להעיר כי המסורתי אינו מסורתי בגלל שהחינוך 
שלו גרם לו להיות משועבד לעולם של הוריו. אלא הוא בחר לתת 

 .לחינוך שלו מקום של כבוד בחייו
 

נתינת כבוד זו אינה חיקוי מכני של עולם ההורים. המסורת  אינה מן 
יגול ופרשנות ערה. הירושה שקיבל האפשר בלי מוסדות של ס

מהוריו אינה קובעת סדרת פעולות קשוחה. עצם העובדה שהוריו 
מסרו לו,  והשאירו אותו לבד עם המסורת  דורש  ממנו עבודת פירוש 
ועדכון, לאמיתו של דבר אין ניגוד בין מסורת לשינוי, אלא ההיפך 

נוי. אחרת הוא הנכון: המסורת היא תנאי הכרחי לאפשרות של כל שי
יש סדרת המרות בזו אחר זו ולא שינוי והתפתחות שדורשים גרעין 

 .קשיח או שאליו מחויבים
 

 )2008"שפה לנאמנים: מחשבות על המסורת" ד"ר מאיר בוזגלו (
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

מערך שיעור לקראת יום 
 חג ומועד כיפור, או לכל

 
אחד מהדברים שמעסיקים 
מורות ומורים בפתח השנה 

הוא מה ללמד ואיך ללמד 
את חגי תשרי. מערך זה 

עוסק ביום כיפור, אך ניתן 
להמירו לכל אחד מהחגים 

 .האחרים
 

בתוך: אתר קדמה/ משאבים 
למורה עם אג'נדה/ מאגר 

 חומרים ומשאבים
 
 

 לצפייה במערךכאן לחצו 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2-2-2-3/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2-2-2-3/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2-2-2-3/
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 היחסים עם ההורים: ב'פרק 

 

הזכויות והחובות שלי בבית  
 

מטרת הפעילות היא ליצור אצל התלמידים מודעות לפער בין 
תפיסת ההורים את הזכויות והחובות שלהם בבית לבין התפיסה 
שלהם, לראות איפה הפערים, לחשוב מה עושים איתם, ולהעלות 

 .רעיונות איך לנהל דיאלוג עם ההורים סביב הפערים
 

כל המחנכת תחלק את הכיתה לרביעיות. בכל קבוצה יתבקש 
תלמיד לספר מהן החובות ומהן הזכויות שלו בבית מנקודת מבטו, 
וכל קבוצה תתבקש לכתוב על חצי בריסטול חמש חובות וזכויות 
משותפות לקבוצה. בשלב הבא תבקש המחנכת מהתלמידים 

שלהם מנקודת מבטם של  לספר בקבוצות מהן החובות והזכויות
זכויות שלהם ההורים, וכל קבוצה תתבקש לכתוב חמש חובות ו

בעיני הוריהם. לאחר מכן כל קבוצה תתבקש לסכם מהם הפערים 
 .בינם לבין הוריהם

 

במליאה, כל קבוצה תציג את הבריסטול שלה ותצביע על הפערים 
 בינם לבין ההורים.

 

 

 

 
 איך אני מסתדר/ת עם ההורים שלי?  

 

 בנוסף לעבודה עם ההורים כקבוצה וכיחידים, חשוב לדבר עם
התלמידים והתלמידות על היחסים שלהם עם הוריהם, יחסים 
שבגיל ההתבגרות מורכבים בדרך כלל מאהבה, כעסים, מריבות, 

 .אי הסכמות ועוד
 

המחנכת תבקש מהתלמידים לחשוב כמה דקות ולכתוב דברים 
שהם אוהבים אצל ההורים שלהם ודברים שמרגיזים אותם אצל 

 ".םההורים שלהם,"מוציאים אותם מהכלי
 

לאחר מכן המחנכת תחלק את הכיתה לקבוצות קטנות, ותזמין את 
התלמידים לשתף את חבריהם במה שכתבו ולתת דוגמאות. לסיום, 
כל קבוצה תתבקש לכתוב על בריסטול בשני טורים את הדברים 
שהם אוהבים ואת הדברים שמרגיזים ומכעיסים אותם בקשר עם 

 .ההורים
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 הייתי רוצה שהמורה שלי
 …תדע

 

מורה לפני מספר שנים, 
 ב”בבית ספר יסודי בארה

מתלמידיה להשלים  ביקשה
בכתב את המשפט הבא: 

הייתי רוצה שהמורה שלי "
היו כה   תשובותה "...תדע

בלתי צפויות ומרגשות, 
שהמורה החליטה לשתף את 

 .חלקן ברשת
 
 

השראה בתוך: אתר קדמה/ 
 ך/ השראהלחינו

 
 להשראהכאן לחצו 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/10-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/10-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/10-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-2/
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במליאה, כל קבוצה תתבקש להציג את מה שכתבה על הבריסטול, 
ולספר האם היו דברים משותפים ביניהם. המחנכת תנחה שיחה 
חופשית על מה שהוצג בקבוצות, ותשאל: מה אנחנו לומדים מזה? 

 איך אפשר להפחית את הכעס והרוגז על ההורים?
 

   אפשרות נוספת
 

תלמידים לכתוב אותו דבר, בהמשך הפעילות, המחנכת תבקש מה
אך הפעם מנקודת המבט של ההורים: מהם הדברים שלדעתם 
ההורים שלהם אוהבים בהם ואיזה דברים מרגיזים ומכעיסים את 

 .ההורים שלהם בקשר איתם
 

במליאה, המחנכת תזמין את התלמידים לערוך השוואה בין 
התלמידים לבין ההורים מנקודת מבטם, לראות אם יש פערים, 

 לחשוב איך אפשר לגשר עליהם.ו
 

מערכת היחסים שלי עם הורי  
 

המחנכת תחלק לתלמידים את הדף "חילוקי דעות ביני לבין הורי" 
ותבקש מכל תלמיד לכתוב . לאחר מכן, תחלק המחנכת את הכיתה 

תלמידים ותבקש מכל קבוצה לשתף במה  4-3לקבוצות קטנות של 
לפתרון כשיש אי הסכמה שכתבו ולכתוב על חצי בריסטול הצעות 

 .ביניהם לבין ההורים
 

במליאה, המחנכת תבקש מכל קבוצה לסכם את הדיון בקבוצה 
הקטנה ומה הם מציעים במצבים שיש ויכוח עם ההורים. אפשרות 
נוספת, לבקש מכל קבוצה להמחיז דבר אחד שיש להם עליו ויכוח 

 .עם ההורים, ולבקש מהכיתה להציע פתרונות
 
 

 
 :אני מחליט/ה והורי לא מתערביםדברים ש 3 

 א •
 ב •
 ג •

 
 :דברים שרק ההורים מחליטים וקובעים 3 

 א  •
•  
 ב •

 
 :דברים שיש לגביהם ויכוחים ומריבות ביני לבין הורי  2ג

 א  •
 ב •

 ג

היחסים עם ההורים במצבים שונים  
 

לבחון עם התלמידים את מערכת היחסים  -מטרת פעילות זאת 
 ., מנקודת מבטםשלהם עם ההורים ואת התקשורת איתם

 

המחנכת תניח באמצע הכיתה כרטיסיות שעליהן שאלות והתחלות 
 של משפטים בנושא היחסים עם ההורים, כשגבן מופנה כלפי מעלה. 

 

כל תלמיד יתבקש להרים בתורו כרטיסייה, לקרוא בקול ולענות. כל 
התלמידים שהיו עונים תשובה דומה מתבקשים לעבור לשמאלו, 

לימינו. המחנכת תבקש מכמה  -תשובה אחרת  ואלה שהיו עונים
 תלמידים נוספים לשתף בתשובותיהם.

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 –  יחזקאל רחמים  / "מים"
סיפור קצר על משפחה 

 סדוממ
 

בוקר אחד אזלו המים בכל "
המים אזלו  הברזים שבבית.
המים אזלו  בברז שבמטבח,

בברז שמעל הכיור במקלחת 
 ".  ואזלו בפעמון של הדוש

לדון עם  מאפשר הסיפור 
על זכויות  ות/התלמידים

מחיה בכבוד, על היחסים ל
שבין אדם וממסד ועל 

השפעה של אירועים בחיים 
שלנו על ההחלטות שאולי 

 כ."חנו עושות/ים אחאנ
 

השראה בתוך: אתר קדמה/ 
 ך/ טקסט עם אג'נדהלחינו

 

 לסיפורכאן  לחצו 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/10-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-2-2-2-2-2-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/10-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-2-2-2-2-2-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/10-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-2-2-2-2-2-2/
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אני והורי בתמונות  
 

המחנכת תפזר בכיתה כרטיסיות עם תמונות וקריקטורות שונות 
ניתן למשל להשתמש (המציגות תקשורת ויחסים בין אנשים 

בהוצאת "עולם הקלפים של קלפי מערכות יחסים  –ב"קלפי דואט" 
. המחנכת תזמין כל תלמיד לבחור כרטיסייה אחת )איציק"

 .שמשקפת את יחסיו עם הוריו בתקופה זו
 

חשוב לציין שהיחסים הם תמיד דינמיים ומשתנים, ולכן הכרטיסייה 
לא תוכל לשקף את מצבם התמידי. תלמיד שלא מוצא כרטיסייה 

 .מתאימה מוזמן לצייר אחת בעצמו
 

יאה, התלמידים יוזמנו להציג את הכרטיסייה שבחרו ולשתף: במל
מדוע בחרתי בכרטיסייה זאת? מה היא מבטאת בשבילי? האם היא 
מבטאת תקופה יוצאת דופן ביחסים עם ההורים או את מערכת 

 היחסים עם ההורים כפי שהיא בדרך כלל?

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 –כל הכיתה   :7-כנס קדמה ה
 2018קולות הקבוצה, יולי 

 

שאלנו שאלות על עצמנו ועל 
 התלמידים/ות שלנו. 

 ?מה קורה לנו בקבוצה 
 איך הדינמיקות והכוחות

התת קרקעיים של 
 הקבוצה משפיעים עלינו? 

התפקידים שאנחנו  מהם
וקחות/ים בתוך קבוצה? ל

ומה אנחנו יכולות/ים 
ללמוד מזה על אופני 

הפעולה שלנו כמורות/ים 
בסיטואציות שונות ובכלל 

 בכיתה?
 

בתוך: אתר קדמה/ כנס 
 קדמה השנתי

 

 לדף הכנסכאן לחצו 
 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_conference/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%94-6-2017-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_conference/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%94-6-2017-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_conference/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%94-6-2017-2/
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יפיות של ההורים ממניציפיות שלי מההורים, צ  

 

המחנכת תחלק לכל תלמיד "דף ציפיות", ותבקש מהתלמידים 
לכתוב בשלב הראשון על הציפיות שלהם מכל אחד מהוריהם, 
ולאחר מכן את הציפיות של כל אחד מההורים מהם, כפי שהם 

 .מבינים אותן
 

תלמידים,  4-3בשלב הבא תחלק המחנכת את הכיתה לקבוצות של 
בנפרד. התלמידים יוזמנו לשתף את החברים לקבוצה בנים ובנות 

אילו ציפיות משותפות ואילו  -בציפיות שכתבו, ולהשוות ביניהן 
 .שונות

 

במליאה, כל תלמיד יוזמן לספר על ציפייה אחת שלו מהוריו שהיא 
זהה לציפיות של הוריו ממנו, ועל שתי ציפיות המצביעות על פערים 

 ואי הסכמות בינו לבין הוריו.
 

 
 
 

 
עצמאות ותלות  

 

המחנכת תשאל את התלמידים מה המשמעות של להיות עצמאי 
 .עבורם, תבקש מהם לתת דוגמאות ותרשום אותן על הלוח

 

המחנכת תבקש מכל תלמיד לרשום על גבי שלושה פתקים שלוש 
התנהגויות רצויות שמבטאות בעיניו עצמאות מההורים, ולהניח 

עצמאות". בנוסף היא תבקש בקופסא שעליה רשומה המילה "
לכתוב על גבי שלושה פתקים נוספים שלוש התנהגויות רצויות 

רשומה המילה  שמבטאות תלות בהורים, ולהניח בקופסא שעליה
 "."תלות

 

המחנכת תערוך סבב שבו כל תלמיד יוזמן לשלוף פתק אחד 
מקופסת ה"עצמאות" ופתק אחד מקופסת ה"תלות" ולהתייחס 

הוא מזדהה עם הכתוב וחושב גם הוא  לכתוב בפתקים: האם
שההתנהגות הנקובה רצויה? כיצד לדעתו היו הוריו מגיבים 
להתנהגות הרשומה? התלמיד שכתב את הפתק יוזמן להסביר את 

 .כוונתו ולספר על תגובת הוריו להתנהגות
 

המחנכת תשאל: מהם היתרונות שבעצמאות עבורכם? מהם 
כם? מהם היתרונות היתרונות שבעצמאות שלכם עבור הורי

 שבתלות עבורכם? מהם היתרונות שבתלות עבור הוריכם?

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

את רואה בן אדם, מכלול, "
לא רק את הדפוס הלומד. 

נו, קשר יכשיש מפגש בינ
שהוא אחר, אני מורה טובה 

  ."יותר
 

אליהו, מורה -חגית כהן
 ומלווה בביה"ס קדמה

 
שיחה אישית "מתוך הסרטון: 

", עם תלמידים זו מתנה
,  3 -לקראת כנס קדמה ה

ם: בין מורי-שותפות הורים
 .2013הרצוי למצוי, יולי 

 

בתוך: ערוץ היוטיוב של 
  – עמותת קדמה

Kedma Education 
 

 לצפייה בסרטוןכאן לחצו 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://youtu.be/LjgP830Xj-I
https://youtu.be/LjgP830Xj-I
https://youtu.be/LjgP830Xj-I
https://youtu.be/LjgP830Xj-I
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מה זה בשבילי להיות עצמאי/ת?  

 

תלמידים,  3-4המחנכת תחלק את הכיתה לקבוצות קטנות של 
קבוצה בריסטול שעליו כתוב "מה זה בשבילי להיות  ותיתן לכל
צד השני "מה זה בשבילי להיות תלוי בהורים ", ומה?עצמאי/ת

 .שלי?" היא תבקש מכל קבוצה להעלות אסוציאציות
 

במליאה, כל קבוצה תשתף באסוציאציות שלה, והמחנכת תכתוב 
על הלוח, ותבקש מהכיתה התייחסויות לאסוציאציות השונות  אותן

 .הסתייגויות, ביקורות והסכמות -שעלו 
 

, כל תלמיד לעצמו, שלושה דברים המחנכת תבקש מהכיתה לכתוב
שבהם היה רוצה עצמאות בקשר שלו עם הוריו ושלושה דברים 
שלגביהם היה מעדיף לשמור על תלות בהוריו. המחנכת תחלק את 
הכיתה לקבוצות קטנות ותזמין את התלמידים בכל קבוצה לשתף 
אלה את אלה במה שכתבו, ולסכם זאת על חצי בריסטול בשני 

 י")." ו"תלו"עצמאי(טורים 
 

במליאה, כל קבוצה תתבקש לשתף בדברים שעלו בה. המחנכת 
תנחה דיון פתוח, ותשאל את התלמידים: מה אפשר ללמוד 
מהרשימות? איך לדעתכם ההורים שלכם יתייחסו לכל אחת 

למה יסכימו? למה יתנגדו? היכן אפשר להגיע  -מהרשימות 
 לפשרה?

 
  אפשרות נוספת

 

דף עם רשימה של מצבים שונים בקשר  המחנכת תחלק לתלמידים
עם ההורים, ותבקש מכל תלמיד למיין את רשימת הסיטואציות 
למצבי עצמאות מול מצבי תלות, לפי הקשר האישי שלהם עם 

 ההורים.
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

איך יזכור עם ישראל את 
עליית יהודי אתיופיה 

 לארץ?
 

פרדה אקלום  - גיבור בצל
סלל את הדרך לעליית יהודי 

יופיה אך נעדר מספרי את
ההיסטוריה. לקראת יום 

הזיכרון לנספי סודן מדבר 
אחיו על חשיבותה של 

 .מורשתו ועל הדור הצעיר
 

השראה בתוך: אתר קדמה/ 
 ך/ טקסט עם אג'נדהלחינו

 

 לכתבהכאן  לחצו 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%9D/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%9D/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%9D/
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דברים שאני משתפ/ת את הורי  

 

ים הם מטרת הפעילות היא לבדוק עם התלמידים באילו נושא
משתפים ומתייעצים עם הוריהם ובאילו הם מסתירים ולא משתפים 

 .ולמה
 

המחנכת תחלק לכל תלמיד דף ותבקש מהתלמידים לכתוב בצד 
אחד של הדף שלושה דברים שהם משתפים את ההורים בתחומים 
שונים, ובצד השני של הדף לכתוב שלושה דברים שהם לא 

 .משתפים את ההורים ואפילו מסתירים מהם
 

המחנכת תחלק את הכיתה לקבוצות ותבקש מכל קבוצה לשתף 
במה שכתבו ולהסביר למה. לאחר מכן, תבקש המחנכת מכל 
הקבוצות לבחור שני דברים שהם לא משתפים את הוריהם אבל היו 

 .רוצים לשתף, ולהציע דרכים איך לעשות את זה
 

במליאה, כל קבוצה תספר על מה עלה בקבוצה בחלק הראשון 
 י של השיחה.והשנ

 

יחסי כבוד בין הורים וילדים/ות  
 

פעילות זו עוסקת ביחסים בין התלמידים להוריהם: מהי מערכת 
 .היום, מה היו רוצה לשנות, ואיך עושים את זה היחסים

 

המחנכת תחלק את הכיתה לקבוצות קטנות ותנחה כל קבוצה לדון 
 :הבאות בשאלות

 ?לכבד את הוריי -מה המשמעות בשבילי  ‒
 ?מה המשמעות בשביל הוריי לכך שאכבד אותם ‒
 ?מה קורה כשהוריי פוגעים בכבוד שלי ‒
 ?מה קורה כשאני פוגע/ת בכבוד הוריי ‒
 

 
במליאה, המחנכת תנחה דיון חופשי על יחסי כבוד בין הורים לילדים 
ותשאל את התלמידים איך לדעתם אפשר לצמצם את הפגיעה 

רים ודוגמאות בכבוד של שני הצדדים. אפשר להתייחס למק
שהביאו התלמידים, ולחשוב יחד עם הכיתה מה כדאי לעשות בכל 

 מקרה ומקרה.
 

מתבגרים: בנים מול בנות-יחסי הורים  
 

הפעילות נועדה לאפשר לתלמידים לשתף ולהתבטא בנוגע 
ליחסים עם ההורים ולתחושות שהם מעוררים. רבים בכיתה 

יא לחשוף זאת. מתמודדים עם בעיות דומות, ומטרת הפעילות ה
ההבנה שהבעיות הן משותפות ושהכיתה יכולה להיות מקום לשיתוף 
והתייעצות עשויה להביא לתחושת הקלה ולהרגשת סולידריות בין 

 .תלמידי הכיתה
 

המחנכת תחלק את הכיתה לקבוצת בנים וקבוצת בנות, ותיתן לכל 
 קבוצה בריסטול שעליו מצוירת שמש שבמרכזה כתוב "יחסי הורים

מתבגרות", בהתאמה. התלמידים  - מתבגרים" או "יחסי הורים -
בכל קבוצה יתבקשו לכתוב על הבריסטול אסוציאציות לנושא 

 .היחסים עם ההורים
 

במליאה, הקבוצות ישתפו באסוציאציות שעלו, והמחנכת תבחן עם 
התלמידים האם ישנם הבדלים בין הבנים והבנות, מהן 

 ן האסוציאציות הקשות יותר.האסוציאציות החיוביות שעלו ומה
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

גיבורה או  –קנדיס פיין 
 פשוט אנושית?

 

ב ”בשיאו של גל הקור בארה
עברה תושבת שיקגו, קנדיס 

פיין, ברחוב וראתה את כל 
והחליטה  חסרי וחסרות הבית

  . הלעשות מעש
האם המעשה שעשתה הוא 
מעשה אצילי של גבורה או 

תגובה אנושית בסיסית 
חד ואחת שמתבקשת מכל א

 מאיתנו?
 

השראה בתוך: אתר קדמה/ 
 ך/ טקסט עם אג'נדהלחינו

 

 לטקסטכאן  לחצו 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A1-%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%95-%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98-%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%AA/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A1-%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%95-%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98-%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%AA/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A1-%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%95-%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98-%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%AA/
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  אפשרות נוספת

 

המחנכת תחלק את הכיתה לארבע קבוצות. לשתיים מתוכן היא 
תחלק בריסטול שעליו כתובה המילה "מתבגר/ת" ומצוירת שמש, 
ולשתיים האחרות בריסטול שעליו כתובה המילה "הורים" ומצוירת 
שמש. התלמידים בכל קבוצה יתבקשו לרשום אסוציאציות למילה 

 .שקיבלו
 

יות שעלו, והמחנכת תבחן עם במליאה, הקבוצות ישתפו באסוציאצ
התלמידים האם היו אסוציאציות משותפות בין הקבוצות. המחנכת 
תשאל: אילו פערים יכולים להיות בין הורים וילדיהם המתבגרים, 
ומהן נקודות ההשקה? סביב אילו נושאים עלולים להתפתח 

 עימותים?
 

אי אפשר איתם, ואי אפשר בלעדיהם  
 

ים לשתף בתכונה או התנהגות שהם המחנכת תזמין את התלמיד
אוהבים אצל כל אחד מההורים, ובתכונה או התנהגות שמרגיזה 
אותם אצל כל אחד מההורים. המחנכת תשאל: מה אתם עושים 
במקרים שבהם התכונה או ההתנהגות שאינכם אוהבים באה לידי 

ההתמודדות שלכם עם מקרים  ביטוי? האם אתם מרוצים מדרך
 ?ם במיוחד להתמודד איתםכאלה? מתי קשה לכ

 

המחנכת תאמר לתלמידים: כמו בכל מערכת יחסים, גם במערכת 
היחסים עם ההורים אנחנו יכולים להצביע על רגעים, תכונות, 
ומאפיינים שאנחנו אוהבים ומתחברים אליהם אצל הורינו, 
ולעומתם על כאלה שלא מתאימים לנו ומרגיזים אותנו, לפעמים עד 

הללו הן טבעיות לחלוטין:  עס ושנאה. התחושותכדי תחושות של כ
גם אנחנו וגם הורינו בני אדם, אף אחד מאיתנו לא מושלם, ואנחנו 

 צריכים ללמוד לקבל גם את מה שקשה לנו איתו מבלי שזה יאיים 

 
על הקשר. התחושות הללו מלוות גם מבוגרים, אך בגיל ההתבגרות 

בכלל וכלפי ההורים אנו נוטים להיות ביקורתיים כלפי מבוגרים 
בפרט, ולעתים הביקורת גוררת הסקת מסקנות ותגובות קיצוניות. 
לכן רצוי ללמוד להסתכל על התמונה הכוללת ולשמור על 

 פרופורציות נכונות.
 

'ומריבות עם אבא ואמא 'תקלים  
 

המחנכת תחלק לכל תלמיד שאלון אישי בנושא ריבים עם ההורים, 
חר מכן תחלק המחנכת את הכיתה ותבקש מהתלמידים למלאו. לא

תלמידים ותזמין כל תלמיד לשתף את הקבוצה  3-4 לקבוצות של
 .בתשובותיו לשאלון

 

כל קבוצה תתבקש לבדוק מהו הדמיון בין תשובות החברים בה 
 .ומהם ההבדלים ביניהן

 

במליאה, כל קבוצה תוזמן להציג את המאפיינים הדומים שעלו 
 .ביחס למריבות עם ההורים

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מי למעלה? מי למטה? 
מערכי שיעור בנושא שוויון 

 ואי שוויון
 

המחברות נולדו מתוך רצון 
להביא בפני התלמידות/ים 

ניתוח ביקורתי של המציאות 
כלכלית שבה אנו -החברתית

חיות/ים, ניתוח שבוחן את 
המנגנונים החברתיים ואת 

הכוחות, שיוצרים את אי יחסי 
 . השוויון

 
בתוך: אתר קדמה/ משאבים 

למורה עם אג'נדה/ מאגר 
 חומרים ומשאבים

 
 להורדת המערכיםכאן לחצו 

 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%A9%D7%95%D7%95/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%A9%D7%95%D7%95/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%A9%D7%95%D7%95/
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 הירשמו לעלון 'מורה עם אג'נדה' וקבלו מערכי שיעור, השראה וסרטונים לתיבת המייל שלכם/ן

 
התמודדות עם קונפליקטים  

 

מטרת הפעילות היא לבחון עם התלמידים את דרכי ההתמודדות 
שלהם במקרים של קונפליקטים ביניהם לבין הוריהם, ולחשוב איתם 
על דרכים נוספות להתמודדות. דיון על קונפליקט ספציפי מחוץ 

עשוי לאפשר לתלמיד לקונטקסט שלו וללא נוכחות ההורים 
להתבונן על האירוע מבחוץ, לנתח אותו ממקום רגוע ולא מתוך 
סערת הרגשות. בהצגת הקונפליקט בכיתה, התלמידים יכולים 
לשקף אלה לאלה את מה שקשה לראות כשמעורבים רגשית, 
ולהציע דרכי התבוננות חדשות על הסיטואציה ודרכי התמודדות 

 .חדשות איתה
 

הכיתה לקבוצות של כארבעה תלמידים. בכל המחנכת תחלק את 
קבוצה יתבקשו התלמידים לשתף באירוע של קונפליקט בינם ובין 
הוריהם. על הקבוצה לבחור תלמיד מתנדב, שהקונפליקט שלו יוצג 
בפני הכיתה. המתנדב יהיה רשאי לבחור אם להיות בעצמו חלק 

 אותו. על התלמידים בקבוצה מההצגה או לבחור מישהו שישחק
 .לאסוף כמה שיותר פרטים על האירוע ולהמחיזו

 

במליאה, הקבוצות יציגו את האירועים שנבחרו, ולאחר כל הצגה 
תשאל המחנכת את הכיתה: מה דעתכם על האירוע? האם 
נתקלתם באירוע דומה? האם יש לכם רעיונות נוספים 
להתמודדות? לאחר הדיון במקרה, התלמיד שסיפורו הוצג יבחר 

עשות "תיקון" ולשנות משהו בהצגת המקרה, למשל את האם ואיך ל
התגובות שלו או של אחד ההורים, את האופן בו התחיל או הסתיים 
הקונפליקט, וכו'. התלמידים שהציגו את הסיטואציה יוזמנו להציג 

 .אותה שוב, עם התיקון שנבחר
 

המחנכת תציין בפני התלמידים כי התקשורת בין שני הצדדים 
 א הגורם החשוב ביותר, ובה טמון הפתרון בקונפליקט הי

 
לקונפליקט. תקשורת בונה ומקדמת היא תקשורת שבה אנו לא 
נמנעים מלהביע את עמדותינו ותחושותינו ובה בעת מצליחים 
לשמוע את עמדות ההורים ולהתייחס אליהן. שיפור התקשורת הוא 

אך  אתגר לא פשוט עבורנו ועבור ההורים כאחד, שדורש זמן ותרגול,
המשימה משתלמת, ועשויה לשפר לא רק את מערכות היחסים עם 

 ההורים, אלא גם עם מבוגרים אחרים בחיינו.
 

  אפשרות נוספת
 

המחנכת תחלק את הכיתה לשלשות, ותיתן לכל שלשה כרטיסייה 
ניתן לתת (שבה מוצגת סוגיה המצויה בקונפליקט בין נער לבין הוריו 

יותר מכרטיסייה אחת לכל  לכמה שלשות את אותה סוגיה, או
. כל שלשה תתבקש להמחיז את הקונפליקט סביב הסוגיה, )שלשה
 בסיטואציה. ות מגלם/ת תפקיד אחר /כל אחד מהתלמידיםכאשר 

 

במליאה, השלשות יוזמנו להציג את הקונפליקטים. לאחר ההצגה 
שחק את תשאל המחנכת את התלמידים ששיחקו: איך היה לכם ל

באירוע? את ההורים?  ה/הסיטואציה? איך היה לגלם את הנער
המחנכת תוסיף ותשאל את כלל התלמידים: מה דעתכם על האופן 
בו נוהל האירוע? האם זו נראית לכם אפשרות סבירה גם בחיים? איך 

 ?אתם הייתם נוהגים במקרה כזה? האם יש לכם הצעות נוספות
 

טבלה  חנכת תחלק לתלמידיםלאחר שהוצגו כל הקונפליקטים, המ
ותבקש מהם לכתוב בה מהן הסוגיות שסביבן מתגלעים 
קונפליקטים בינם ובין הוריהם, ואילו תגובות אופייניות להם 

 .ולהוריהם במקרים של קונפליקט
 

בשלב הבא, המחנכת שוב תחלק את הכיתה לשלשות, ותבקש 
 ו מהתלמידים לשתף אלה את אלה במה שכתבו. התלמידים יתבקש

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

לאורך זמן בתוצרים ..."
הסופיים, גם הרווחנו את 

הקשר החזק בין ההורה 
לתלמידה וגם הרווחנו את 

  ."הסיפור הלימודי שלה
 

יניב  דנינו, מורה ומלווה 
 ה"ס קדמהבבי

 

איך לערב "מתוך הסרטון:  
, לקראת כנס "הורה מנותק?

-,  שותפות הורים3 -קדמה ה
מורים: בין הרצוי למצוי, יולי 

2013. 
 

 
בתוך: ערוץ היוטיוב של 

  – עמותת קדמה
Kedma Education 

 

 
 לצפייה בסרטוןכאן לחצו 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://youtu.be/QFEgUnduK4A
https://youtu.be/QFEgUnduK4A
https://youtu.be/QFEgUnduK4A
https://youtu.be/QFEgUnduK4A
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לסמן ביחד תגובות שמקדמות את הפתרון, ותגובות שחוסמות אותו 
ומגבירות את הקונפליקט, ולהחליט לגבי כל תגובה האם הם 

 .מרוצים ממנה, ומה היו רוצים לשנות בה
 

במליאה, המחנכת תבחן עם הכיתה אילו סוגי תגובות מונעות 
וא להם פתרון, ואילו הן תגובות קונפליקטים או מאפשרות למצ

 בולמות פתרון לסכסוך ומלבות את הקונפליקט.
 

 
 
 
 
 

 

 
קונפליקטים עם ההורים  

 

לבדוק עם התלמידים סביב אילו נושאים הם  -מטרת הפעילות 
רבים הכי הרבה עם ההורים ומהם הנושאים השכיחים שסביבם 

 .פורץ ריב או קונפליקט
 

מה זה קונפליקט, תכתוב על הלוח  המחנכת תשאל את התלמידים
את תשובותיהם ותסביר כי קונפליקט קשור בהתנגשות בין רצונות 
שונים של בני אדם, וכי בפעילות זאת המוקד יהיה קונפליקט ביניהם 

 לבין הוריהם.
 

 ראשון חלק
 

קונפליקטים שלהם עם  3-2המחנכת תבקש מהתלמידים לרשום 
אימא. לאחר מכן היא תחלק קונפליקטים שלהם עם  3-2 -אבא, ו

, )שלשות או רביעיות(מיניות קטנות –את הכיתה לקבוצות חד
ותבקש מכולם לשתף בקבוצות ולפרט על הקונפליקטים. בהמשך, 

 כל קבוצה תקבל חצי בריסטול ותתבקש לחלק אותו לשני טורים 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

דים וילדות איך ללמד יל
 תקווה?

 

לאחר שבילה שנים במחקר 
חינוכי הגיע ריק מילר 

למסקנה שזו לא השכונה  
שלהם, זה לא היעדר אב 

 'גורם סיכון'בבית וזה לא כל 
אחר שמונע מתלמידים/ות 

ס,  ”להתקדם ולהצליח בביה
 .הוא אומר 'היעדר תקווה'זה 

 

 
השראה בתוך: אתר קדמה/ 

 ך/ השראהלחינו
 

 
 למאמרכאן  לחצו 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/10-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-2-2-2-2-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/10-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-2-2-2-2-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/10-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-2-2-2-2-2/
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תפים שגילו, ובצד ולכתוב בצד אחד את נושאי הקונפליקטים המשו

 .השני את הקונפליקטים הייחודיים של חברי הקבוצה
 

במליאה, כל קבוצה תציג את הדברים שכתבה, והתלמידים יבחנו 
האם הקונפליקטים שלהם עם ההורים מתרכזים בנושאים דומים. 
כדאי לשים לב האם יש הבדלים בין בנים לבנות, והאם 

קטים עם האמהות. ניתן הקונפליקטים עם האבות שונים מהקונפלי
 .לרכז את הנתונים על הלוח בטבלה

 
 
 
 
 

 
 חלק שני: להיכנס לנעליים של ההורים

 

המחנכת תרשום על הלוח את הנושאים שהתלמידים ציינו כמוקדים 
הסכמה ומריבות עם הוריהם. כל זוג תלמידים יתבקש –של אי

חד לבחור נושא אחד מתוך הרשימה, ולהכין משחק סימולציה שבו א
 מהם הוא התלמיד/ה והשני הוא ההורה. 

 

במליאה, כל זוג יציג בפני הכיתה את האירוע וישתף איך הייתה 
ההרגשה לייצג את הדמויות השונות. המחנכת תשאל: האם אפשר 

 להבין את הצד של ההורה בתוך הקונפליקט?
 

 חלק שלישי: פתרונות אפשריים וריאליים
 

תלמידים ותחלק לכל  5-4ל המחנכת תחלק את הכיתה לקבוצות ש
"הבעיה: השכנה שומעת מוזיקה בפול  - קבוצה דף שעליו כתוב

ווליום ואני רוצה לישון". כל קבוצה תתבקש לכתוב כמה שיותר 
פתרונות בזמן מוקצב של שתי דקות לכל פתרון, ולאחר מכן למיין 

 .את הרעיונות השונים
 

את מגוון במליאה, כל קבוצה תתבקש להציג את הקטגוריות ו
. לאחר )סביר שהקטגוריות יכללו ויתור, פשרה ומאבק( הפתרונות

מכן, המחנכת תבקש מכל קבוצה לבחור קונפליקט אחד עם 
ולהציע  )שהוכנה בשלב א' של הפעילות( מתוך הרשימה ההורים

 .פתרונות לקונפליקט
 

במליאה, כל קבוצה תתבקש להציג את הפתרונות שלה והמחנכת 
ה ותשאל: האם הפתרון ריאלי? מה צריך לעשות כדי תנחה דיון בכית

להגיע לפתרון? מי מהתלמידים בעד הפתרון ומי נגד, ומה 
 נימוקיהם?

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עלה? :  מי למ8-כנס קדמה ה
 2018דצמבר  מי למטה?

 

ספר -איזה סוג ניהול בית
 ?צריך כדי לקדם שוויון

 איך להשתמש בתחומי
דעת בשיעור כדי לקדם 

 ?שוויון בכיתה
 מה מחנכ/ת צריכ/ה

לעשות כדי לקדם שוויון 
 ?בכיתה

 איך להשתמש במשחקי
למידה שמקדמים שוויון 

 ?בכיתה
 

בתוך: אתר קדמה/ כנס 
 קדמה השנתי

 

 לדף הכנסכאן לחצו 
 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_conference/%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%94/
https://kedma-edu.org.il/kedma_conference/%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%94/
https://kedma-edu.org.il/kedma_conference/%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%94/
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 הירשמו לעלון 'מורה עם אג'נדה' וקבלו מערכי שיעור, השראה וסרטונים לתיבת המייל שלכם/ן

 
עימותים עם ההורים בהקשר הלימודי  

 

המחנכת תבקש מכל תלמיד לחשוב על סיטואציה שבה הוא רב עם 
רי בית, למידה למבחנים, הגעה הכנת שעו(הוריו בתחום הלימודי 

 ועוד).בשעה מסויימת מבילוי, התעוררות בבוקר 
 

המחנכת תחלק את הכיתה לשלשות ותבקש מהתלמידים לשתף 
האחד את השני בסיטואציות, לבחור סיטואציה אחת ולהמחיז 

 .אותה
 

במליאה, כל קבוצה תציג בהמחזה את הסיטואציה והכיתה תציע 
 .רעיונות לפתרון

 

, המחנכת תשאל מה כל אחד לוקח מההצעות שעלו בכיתה לסיום
 כדי לנסות עם הוריו.

 

 
 
 

 

 
 

המחנכת תטיל על התלמידים משימה לבית: לנהל שיחה עם 
לוקת שקיימת ביניהם, אך לנסות להקשיב למה שיש ההורים על מח

להם להגיד, להתבטא בנחת, ליצור מצב של הבנה הדדית ולמצוא 
 .פתרון או פשרה שיהיו מקובלים על שני הצדדים

 

בכיתה, המחנכת תזמין את התלמידים לשתף: איך הייתה השיחה 
עם ההורים? מה היו התגובות שלהם? באילו קשיים נתקלתם? מה 

 ם מגדירים כהצלחה בשיחה?היית
 

נסו את זה בבית: תרגיל ליישום  
 

מטרתו של תרגיל זה היא לדרבן את התלמידים לנסות וליישם 
בפועל את המסקנות מהפעילויות והדיונים בכיתה בנושא יחסים 

 .עם ההורים
 

המחנכת תטיל על התלמידים משימה לבית: לנהל שיחה עם 
, אך לנסות להקשיב למה שיש ההורים על מחלוקת שקיימת ביניהם

להם להגיד, להתבטא בנחת, ליצור מצב של הבנה הדדית ולמצוא 
 .פתרון או פשרה שיהיו מקובלים על שני הצדדים

 

בכיתה, המחנכת תזמין את התלמידים לשתף: איך הייתה השיחה 
עם ההורים? מה היו התגובות שלהם? באילו קשיים נתקלתם? מה 

 שיחה?הייתם מגדירים כהצלחה ב
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

למה לנו מערך שיעור:  
להכיר את וויליאם 

 שייקספיר?
 

אפשר לעבור את תקופת 
ס מבלי להיתקל "ביה

ס עבור ’תכלשייקספיר, וב
שלנו, הוא  ות/רוב התלמידים

לא דמות מסקרנת במיוחד. 
שדורש  יש בו משהו אליטיסטי
מאמץ בחיבור לסגנון 

הפואטי. אז למה בכל זאת 
 מערך שיעור על שייקספיר?

 
בתוך: אתר קדמה/ משאבים 

למורה עם אג'נדה/ מאגר 
 חומרים ומשאבים

 
 

 לצפייה במערךכאן לחצו 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%AA%D7%94-%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9D-%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%AA%D7%94-%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9D-%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%AA%D7%94-%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9D-%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8/
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 הירשמו לעלון 'מורה עם אג'נדה' וקבלו מערכי שיעור, השראה וסרטונים לתיבת המייל שלכם/ן

 
הייתי רוצה להודות להורי  

 

מטרתה של הפעלה זו היא לשים את הזרקור על הדברים החיוביים 
במערכת היחסים עם ההורים. לעיתים אנו עסוקים כל כך 
בקונפליקטים ושוכחים לציין ולהודות על הדברים שעובדים 

 .ומצליחים
 

כרטיסיה בגודל של גלויה. בצידה המחנכת תחלק לכל תלמיד 
האחד ירשמו התלמידים את המילה "תודה", ובצידה השני ירשמו 
את כל הדברים החיוביים שיש להם במערכת היחסים עם ההורים: 
על מה הם יכולים להודות, מה הם מעריכים אצל ההורים, מה היו 

 .רוצים לחזק וכדומה
 

יסיות ולתת אותן התלמידים שירצו יוכלו לקחת הביתה את הכרט
להורים. זו הזדמנות לנסות ולבסס תקשורת חיובית ומחזקת ולא רק 

 תקשורת סביב קונפליקטים.
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קצרה פעילות משותפת 
להורים ולתלמידים/ות ליום 

 הקהילה!
 

מהי קהילה? מה הצורך 
ו בקהילות? האם כולנ

משתייכים/ות לקהילה? מה 
היתרונות והחסרונות 

בהשתייכות לקהילות? מה 
 הופך קבוצה לקהילה?

 
בתוך: אתר קדמה/ משאבים 

למורה עם אג'נדה/ מאגר 
 חומרים ומשאבים

 
 

 לצפייה בפעילותכאן לחצו 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94/


 

 

 

  

  -בין הורה למורה : 3יחידה 
עבודה עם צוות בית הספר   
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 הירשמו לעלון 'מורה עם אג'נדה' וקבלו מערכי שיעור, השראה וסרטונים לתיבת המייל שלכם/ן

 
 דימויים  -מה שרואים מכאן לא רואים משם

 מגוונים הדדיים ודפוסי הורים

 
 השורותתרגיל  -שלב א'

 

את  תייצגלשתי קבוצות באופן אקראי. קבוצה אחת  נתחלק
  ם.את ההורי תייצגוהקבוצה השנייה  ות/המחנכים

 

אמירות מכולם על הלוח (בשיטת סיעור מוחין),  נאסוףבקבוצה 
משפטים השגורים בפינו לגבי הקבוצה השנייה (הורים על 

 ).על הוריםות /ומחנכים ות/מחנכים
 

 ות/מתוך כל המשפטים שעלו, משפטים כמספר המשתתפים נבחר
פתק  י/תקבלבקבוצה  ה/כל משפט על פתק נפרד. כל חבר ונכתוב

 .אחד עם משפט אחד
 

של כל אחת  ה/בשתי שורות אחת מול השנייה. נציג יעמדוהקבוצות 
פנה אותו אל הקבוצה השנייה תקריא משפט ות/ימהקבוצות 

 יצעדוהקבוצה השנייה  ות/ברי(לסירוגין). כתגובה למשפט, ח
קדימה או אחורה, לפי השפעת המשפט על הקשר. אם המשפט 

קדימה. אם  יצעדוהקבוצה השנייה  ות/מקרב את הקשר, חברי
 .אחורה יצעדוהמשפט מרחיק את הקשר, 

 

 .סיימויאת המשפטים עד ששתי הקבוצות  נקריא
מה בלט בקשר בין ההורים  ?יחד: מה קרה ונבחןבמליאה  נתכנס

 ות/מה אנחנו חושבים ?מה מקרב אותנו ומה מרחיק ?ות/והמחנכים
  ו?איך זה מרגיש לנ ?על זה

 

  מודלים שונים ליחסי הורים בית ספר -שלב ב'
 

 המודלים השונים ליחסים לפי הציר מאקטיבי ועד פסיבי 6את  נציג
 . נתלה על הלוח )לוי-מאמרן של חגית גור וגליה זלמנסון(מתוך 

 
המטרה היא לראות תמונה  פלקט ובו כותרות ששת המודלים.

כוללת, למרות שכולנו נמצאים במקומות שונים ומתנהלים בזמנים 
 .דליםובמצבים שונים לפי כל המו

 

מדבקות בצבעים שונים. לכל שאלה  5 י/תקבלבקבוצה  ה/כל חבר
על מדבקה אחת את מספר  י/תרשום פת/שעולה, כל משתתף

ביחס לשאלה. לאחר מכן אפשר  ה/המודל המתאים ביותר עבורו
 .לגשת ללוח המודלים ולהדביק את המדבקה במקום המתאים

 

 :השאלות
למקום שבו הורי היו נא לבחור את מספר המודל שמתאים  .1

 .ולסמן מס' מודל על המדבקה בבית הספר ה/כשהייתי תלמיד
  ם.איפה ההורים שלי היו ממוקמי - כתומהבמדבקה  ני/סמן ‒

 .המתאיםהמודל נא להדביק את המדבקה על 
 

יהיו, באיזה מודל רציתי שהורי יהיו ביחס  ייפה רציתי שהורא .2
 ?לקשר עם בית הספר

 .יהיו ישההורים של רציתיאיפה  – ירוקהבמדבקה  ני/סמן ‒
 .המתאים המודלנא להדביק את המדבקה על 

 

כאן? איזה הסבר ניתן  ות/דיון קצר: מה אנחנו רואים - הפסקה
 ?להציע

 

 /בחור את מספר המודל שמתאים למקום שבו דמיינתינא ל .3
כשאהיה הורה ולסמן מס' מודל על  פנטזתי איפה אני אהיה

 .המדבקה
פנטזתי לעצמי אז,  /איך דמיינתי – ורודהבמדבקה   ני/סמן ‒

 .איפה אני אהיה כהורה
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 להכיל לי עוזר שהכי מה"
, בו ולהאמין התלמיד את
 …האישיות השיחות זה

 בשיחות שקורה הזה הניצוץ
 שנינו את מביא, האישיות

  ."לכיתה אחרת
 

אילנית דנינו, מורה ומלווה 
 בביה"ס קדמה

 
 שיחה איך"מתוך הסרטון: 

 מדליקה תלמיד עם אישית
", לקראת כנס בעיניים ניצוץ

-,  שותפות הורים3 -קדמה ה
מורים: בין הרצוי למצוי, יולי 

2013. 
 

בתוך: ערוץ היוטיוב של 
  – עמותת קדמה

Kedma Education 
 

 לצפייה בסרטוןכאן לחצו 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://www.criticalpedagogy.org.il/default.aspx?tabid=67
https://youtu.be/z1DBeyaOUqg
https://youtu.be/z1DBeyaOUqg
https://youtu.be/z1DBeyaOUqg
https://youtu.be/z1DBeyaOUqg
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 הירשמו לעלון 'מורה עם אג'נדה' וקבלו מערכי שיעור, השראה וסרטונים לתיבת המייל שלכם/ן

 
 .המתאים המודלנא להדביק את המדבקה על 

 

נא לבחור את מספר המודל שמתאים למקום שבו אני היום  .4
ת שהייתי אילו הייתי /כהורה לילדי (או נראה לי היום כבוגר

 .הורה)  ולסמן מס' מודל על המדבקה
איפה אני כהורה היום (מי שהורה  – כחולהבמדבקה ני /סמן ‒

 .ת שהייתי אילו הייתי הורה היום/חושבהיום) או איפה אני 
 

 .המתאים המודלנא להדביק את המדבקה על 
כאן? איזה הסבר ניתן  רות/דיון קצר: מה אנחנו רואים - הפסקה

 ע?להצי
 

נא לבחור את מספר המודל שמתאים למקום שבו הייתי רוצה  .5
כיתה שלי ולסמן מס' מודל על הלראות את ההורים של תלמידי 

 .המדבקה
איפה הייתי רוצה לראות את ההורים  – צהובהבמדבקה  ני/סמן ‒

 .בכיתה שלי ות/של התלמידים
 

 .המתאים המודלנא להדביק את המדבקה על 
 ?את זה ות/בפיזור  הכללי ואיך אנחנו מסבירים ניתן לראותדיון: מה 

קשור לשינוי הזמנים, לשינויים האישיים, או לכפל זה עד כמה 
 ?התפקידים שלנו

 

 מיפוי ההורים בכיתה שלי היום -ג'שלב 
 

י/תקבל דף עם כותרות המודלים הממופות על ציר  פת/כל משתתף
מייצג כמות של הורה  - מדבקות בשני גדלים: קטןמפסיבי לאקטיבי ו

 כל משתתף/פת י/תחשוב על הורים.  5מייצג כמות של  - בודד, גדול
גדולות וי/תדביק את המדבקות הקטנות/ הה /ההורים בכיתה שלו

על ציר המודלים בהתאם. כמה הורים בכיתה שלי יש בכל אחד 
 מהמודלים?

 
 

 
בין המצוי והרצוי. האם יש פערים?  -י הורי הכיתה שלדיון במליאה: 

 ?איך מתקרבים לרצוי
 

 :עזרים
 כרטיסיות ריקות לכתוב משפטים ‒
מודל המאבק; מודל : המודלים 6פי -פלקט מודלים על ‒

דיאלוגי; מודל הוועדים; מודל ההורים כלומדים; -התקשורתי
 מודל ההורים כמשאב; מודל ההורים כצופים. 

 מדבקות בצבעים שונים 5 ‒
 מדבקות קטנות וגדולות ‒
 דפים עם ציר מודלים  ‒
 

 
מורים: -: "שותפות הורים3-קדמה ה התמונה מתוך הפעילות בכנס

 .2013בן הרצוי למצוי", 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

כיצד להתייחס לקושי של "
ההורים לראות את טובת 

 " כלל המערכת?
 

בן ישי, -ד"ר אריאלה בארי
מנחה צוותים חינוכיים וחברה 

 בועדת היגוי של כנס קדמה
 

 למצוא איך"מתוך הסרטון: 
 לבית הבית בין האיזון את

קדמה  ", לקראת כנס הספר
מורים: -,  שותפות הורים3 -ה

 .2013יולי  בין הרצוי למצוי,
 

בתוך: ערוץ היוטיוב של 
  – עמותת קדמה

Kedma Education 
 

 לצפייה בסרטוןכאן לחצו 
 

 

 

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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  מי קובע מה? תחומי הכרעה בין הורים

  ות/ומורים
 

 בדיקה משותפת במליאה - שלב א'
 

על הלוח את  נכתובאת ההורים?  ות/מצבים אנחנו פוגשיםילו בא
אותם למצבים פרטניים ומצבים קבוצתיים. חשוב  ונמייןהמצבים 

 .לרשום גם את הסיבות למפגשים ומה עושים בהם בד"כ
 

 עבודה עצמית  - שלב ב
 

קבל דף לעבודה עצמית י/ת פת/לאחר שהלוח מלא, כל משתתף
 כמורה/ ה/סיטואציות שכיחות בעבודה שלו 4 ת/שבו הוא בוחר

סיטואציות פרטניות ושתי סיטואציות קבוצתיות). כל  2( תך/כמחנ
למפות את הסיטואציות לפי התרשים הבא  ת/מתבקש ת/אחד

 בהתייחס להתנהלות העכשווית.   
 

 ) מה ואיך?ה/(מחליט ת/מי בדרך כלל קובע
 

 קובעיםההורים  אנחנו קובעים יחד  אני קובע/ת 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 עבודה בקבוצות - שלב ג'

 

קבל כרטיסיה עם י/תבקבוצה  ה/לשלוש קבוצות. כל חבר נתחלק
 .שאלות לעבודה בקבוצות

 

בסיטואציות ובדרך ההתמודדות כל אחד/ת י/תשתף בבקבוצה 
לברר ולהבין את  ינסו, האחרים ה/מציג י/איתן. כשמישהו

בכרטיסיה. לכל  ן/להם שמופיעות תהסיטואציה לפי השאלו
 דקות להצגה. 5 יוקצבו ת/משתתף

 

 :שאלות לעבודה בקבוצה
מהו התוכן של המפגשים האלו (בשביל מה נפגשים, מה רוצים  ‒

   להשיג?)
 ?במה קשה לשתף, ולמה?  מה הדילמה בין לשתף ולא לשתף ‒
 מצבים זה קורה לולינו, ובאיעמה מפחיד אותנו או מאיים  ‒

 בעיקר?
 מחליש במפגש?מה מחזק ומה  ‒

 

המשימה הקבוצתית היא ליצור לוח משותף שמוסכם על הקבוצה 
 2( ות/ומחנכים ות/סיטואציות שכיחות בעבודה כמורים 4שבו יש 

 פרטניות) בהן יש מפגשים והתמודדות עם ההורים. 2-ו קבוצתיות
 

  שיתוף במליאה - שלב ד'
במליאה דילמה אחת, התמודדות משותפת או  תציגכל קבוצה 

 שאלה לדיון לכולם.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שמה ההורים עם העבודה"
 לי שמה, בפרופורציה אותי

 לי אפשר זה. האיזונים את
 מחוץ שנמצא למה להקשיב

 לו קשובה לא ואני ס"לביה
 העבודה . לפעמים

 לי איפשרה המשותפת
 ". לפרוץ

 
 מנהלת, משומר-יונה קלרה

 לציון בראשון חוף נווה ס"ביה
 
 
 
 
 
 
 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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  וםדיון וסיכ - שלב ה'

 

ואיפה ? איפה גילינו שקשה לנו לשתף את ההורים ולמה? מה בלט
  ה?קל לנו יותר, ולמ

? כשאני לא ת/מה קורה לסמכות שלי כמורה כשאני משתף
בינינו שחרר שליטה ומה קורה לקשר י לשה לק? למה ת/משתף

 ?לשחרר ות/כשאנחנו מצליחים
לעשות בדרך העבודה שלנו עם ההורים  ות/שינויים היינו רוצים אילו

 בעקבות הדיון שעשינו, ומה יעזור לנו?
 

 :עזרים
 מי קובע מה –דף עבודה אישי  ‒
  בריסטול לכל קבוצה ‒
 שאלות לקבוצה –כרטיסייה  ‒
 

 

 
 

 
 –הורים שונים התמודדות הצוות החינוכי של ביה"ס עם סוגי 

 קטע מתוך הרצאה של מר גיל כרמי
 

פסיכולוג קליני בעל קליניקה למתבגרים ולמבוגרים גיל כרמי הוא 
מרכז  - בירושלים, פסיכולוג של תיכון "קדמה", פסיכולוג ב"מענה

 .ייעוץ לנוער" ומרצה במכללת דוד ילין
 

לדים סיווגו החוקרים מקובי ומרטין דפוסי גידול י 1983 -במחקרם מ
 (עד כמה  Demandingness) 1( מימדים בלתי תלויים: 2על 

)   2. (ההורים באים בדרישות לילדים ומפעילים פיקוח ושליטה)
Responsiveness ) עד כמה ההורים קשובים לילדים, מקבלים

 ).אותם כפי שהם ומתייחסים אליהם בחמימות
 

למונחים אני מוצא שניתן לפשט את המימדים הללו ולתרגם אותם 
אמפתיה. מהצלבה של שני ) 2(גבולות  )1( -המוכרים לנו כ

 דפוסי הורות: 4המימדים הללו ניסחו החוקרים 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עובדת החינוכית "כשהשותפות
 בצורה מעורבים הורים, טוב

 הם: ספר בבית ואוהדת חיובית
 כשהם רק לא ספר לבית מגיעים

 לאספות כלל בדרך( מוכרחים
 כשהם גם אלא) שגרתיות הורים
 מתוכננות לפעילויות אם( יכולים
 הם ); ספונטאני באופן ואם מראש

 רגשית מבחינה – במורים תומכים
 מעשית ומבחינה", פרגון"ב

 של עזרה לבקשות בהיענות
, מסוימים נושאים ללמד( המורים

 עם יחד מחליטים הם ); למשל
, חברתיות תכניות על המורים

 נעזרים הם ; ולימודיות תרבותיות
 על בהתייעצויות במורים

 הפרטי הילד עם התנהלותם
 למורים ומסייעים בבית שלהם

 אתו ההתנהלות על בהתייעצויות
 .בכיתה

 

עמית בעין מתוך 'חיים עמית: 
 'החורש

 

 
 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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החוקרים בדקו ומצאו שישנם הבדלים מובהקים בין הילדים של כל 
אחת מקבוצות ההורים שהתקבלו לאחר הסיווג הנ"ל, כפי שיתואר 

 :להלן
 

הורים ששולטים בילדיהם ודורשים מהם  – הורים סמכותיים
להתנהג ברמות אינטלקטואליות וחברתיות היאות לגיל ולכשרים 

-שלהם, ומשלבים את תביעותיהם בחמימות, מסירות ותקשורת דו
סיטרית. כשמתקבלות החלטות במשפחה, מעודדים ההורים 
הסמכותיים את ילדיהם להשמיע את דעותיהם ולתת ביטוי 

 .שהם מענישים או מגבילים הם מסבירים מדועלרגשותיהם, וכ
 

עצמאים, אסרטיביים, ידידותיים עם בני גילם ומשתפי  –ילדיהם 
פעולה עם ההורים. צפויים להצליח אינטלקטואלית וחברתית. יש 

 .להם הנעה חזקה להישגים ונראה שהם נהנים מהחיים
 

הורים שמפעילים כח ללא חמימות, מסירות  – הורים שתלטנים
סיטרית. הם מטילים פיקוח על פי מערכת קפדנית של -ותקשורת דו

אמות מידה. מוקירים צייתנות, כבוד לסמכות, עבודה מסורת 
 .ושימור הסדר הקיים

נוטים למיומנות בינונית ואחריות סבירה, אך גם  –ילדיהם 
הבנות תלויות במיוחד  ספונטניות. להסתגרות חברתית ולהיעדר

בהוריהן וחסרות הנעה הישגית. הבנים תוקפניים יותר כלפי בנים 
אחרים (מפעילים דפוס התמודדות על פתרון בעיות באמצעים 

 .כוחניים כפי שלמדו מהוריהם)
 

הורים שמרוכזים בילדיהם, קשובים אליהם  – הורים ותרנים
להעמיד  ומקבלים אותם ונענים לצרכיהם, אך אינם מתעקשים

 ".להם גבולות ו"נכנעים להם
בעלי מצב רוח חיובי ומגלים חיוניות, אך התנהגותם נוטה  –ילדיהם 

לחוסר בשלות בכך שהם חסרי שליטה בדחפים, חסרי אחריות 
 חברתית ופחות עצמאים. הם גם תוקפניים בדומה לילדים של 

 
השתלטנים (אך מהסיבה שלא הפנימו גבולות שמסייעים לווסת את 

 .התוקפנות)
 

ההורים מקבוצה זו במחקר לא היו הורים  – הורים מזניחים
שמזניחים בקיצוניות שאפשר לתארה כהתעללות. מדובר בהורים 

הם ואינם מעורבים בחיי הילדים. -שעסוקים יותר בפעילויותיהם
המראיינים תיארו אותם כהורים שאינם יודעים את מעשי הילדים, 

בבית. אין להורים אלו עניין באירועים  או היכן הם וחבריהם כשאינם
בבית הספר, כמעט שאין להם שיחות יומיומיות עם הילדים והם לא 

 .מתחשבים בדעותיהם
אימפולסיביים וחסרי כושר ריכוז, נתונים למצבי רוח  –ילדיהם 

ומשתמטים מביצוע מטלות לימודיות. בגיל ההתבגרות מעדיפים 
תקשים לשלוט בפרצי לבזבז כסף במהירות במקום לחסוך, מ

תוקפנות, בורחים מבי"ס ומבלים את זמנם ברחובות ובמקומות 
מפגש של נוער שוליים, נוטים להתחיל בשתייה, בעישון, בצריכת 
סמים ובקיום יחסי מין בגיל צעיר יחסית. במחקרי אורך נמצא שבגיל 

ילדים אלו גדלו להיות אנשים נהנתנים חסרי סבילות לתסכול  20
טה רגשית, חסרי יעדים לטווח ארוך, מפריזים בשתייה וחסרי שלי

 .ובמקרים רבים כבר היו בעלי רקורד של מעצר אחד לפחות
 

כפי שעולה מהמחקר, הורות סמכותית מפיקה את התוצאות 
הטובות ביותר מבחינת הנעה פנימית להישגים, עצמאות 

 – ואסרטיביות, חברותיות, הצלחה בלימודים והנאה כללית מהחיים
ערכים שמובטחני שכל הורה ואיש חינוך היה מעוניין שיהיו נחלת 
ילדיו ו/או תלמידיו. אם כן, שילוב של גבולות ואמפתיה הוא השילוב 
המנצח, וכפי שהדבר נכון בהורות הוא נכון בסוגים רבים של קשרים 
אנושיים, כמו גם בטיפול ובחינוך. חשוב מאוד ליישם את הגישה הזו 

למידים וגם בקשר עם הוריהם. יש לזכור כי עיקר גם ביחס אל הת
 החינוך הוא בדוגמה אישית, וכאשר אנו כאנשי חינוך וטיפול 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חגים   :9-כנס קדמה ה
מה השתנה  –ומעגל השנה 

 2019ומה נשנה?, יולי 
 

החגים את נלמד איך 
 תודעה שמשנה בדרך

  ?העולם את ומשנה
לחדש ישן בין נחבר איך ?

 אנחנו' בין? להווה עבר בין
  '?והם

 את העתיקים בטקטסים נגלה
 של ביותר הגדולות השאלות

 :חברתי וצדק מוסר
 של שאלות, מגדר של שאלות

 .אקטיביזםו ומיעוט רוב

 

בתוך: אתר קדמה/ כנס 
 קדמה השנתי

 

 לדף הכנסכאן לחצו 
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משלבים גבולות ואמפתיה בעבודתנו עם הורים אנו למעשה 

עליהם לנהוג עם ילדיהם, וכך אנו משמשים להם דוגמה כיצד 
משפרים את הסיכויים של ילדיהם להצליח בלימודים ולצמוח כבני 

 .אדם שלמים ומאושרים
 

גישות  2הגישה הסמכותית, מחייבת אותנו את אמנות השילוב בין 
 -מנוגדות. מצד אחד ניצבת הגישה של "חנוך לנער על פי דרכו" 

הייחודיות החד פעמית שמתגלמת נתינת מקום אישי לכל ילד, על 
במכלול תכונותיו יכולותיו, מגבלותיו ואישיותו, תוך נסיון להתאים 
באופן מקסימלי לצרכיו הייחודיים. ומצד שני ניצבת הגישה של "דע 
את מקומך" שדורשת מהילד להכיר בכך שהוא חלק ממכלולים 

 משפחה, כיתה, שיכבה, חברת בית הספר, קהילה, -גדולים יותר 
מדינה, עם... ושתובעת ממנו להתאים את עצמו למערכת הנורמות, 

 .החוקים והציפיות של מכלולים אלו
 

ניתן להסתכל על כך בראייה רחבה יותר, חברתית, ולראות כיצד 
לידי ביטוי מקסימלי  20-הגיעו שתי מגמות מנוגדות אלו במאה ה

בעולם המערבי. בתחילת המאה פרחה המגמה החברתית ששמה 
סוציאליזם, קומוניזם,  –ידיאל את ההשתייכות לחברה כא

איזם שמכונות תרבויות .טוטליטריזם, פשיזם... כל תרבויות ה..
ההמונים, שדגלו בהכפפת הרצון האישי והחירות האישית לטובת 

מגמה זו הגיעה לשיאה  . רעיונות חברתיים ו/או "טובתה של האומה"
ת העולם השנייה שבה כמו גם לנפילתה בימים החשוכים של מלחמ

נהרגו מיליוני בני אדם על מזבח עקרונות אידיאולוגיים של תרבות 
הכלל, ואת פשיטת הרגל הסופית נחלה מגמה זו עם נפילת הגוש 

. המגמה ההפוכה שקמה כריאקציה אחרי 80-הסובייטי בשנות ה
 60-מלחמת העולם השנייה, ופרחה בעולם בעיקר מאמצע שנות ה

ה במרכז את האינדיבידואל ואת חופש הפרט. היתה התנועה ששמ
 ברם, מגמה זו, שבעטה בחוק ובסדר הישן ובמסגרות החברתיות 

 
והתרבותיות הגיעה אף היא למימדים קיצוניים של איבוד דרך. שכן 
האלהת הרצון והחירות האישית הביא לפירוק של מסורות, מסגרות 

אבסולוטית  מודרניזם התרבותי השולל כל אמת-וערכים, והפוסט
הביא את האדם לכדי בלבול קיומי (כי אם לכל אחד יש את האמת 

 .שלו אז איך לדעת מה נכון ואיפה הצדק)
 

, היא לעניות דעתי ללמוד 21-המשימה של דורנו, הדור של המאה ה
 ...מגמות מנוגדות אלו ולשלב ביניהן 2לעשות את החיבור בין 

 

של ההורות במפגש של הצוות איך יבואו לידי ביטוי הסוגים השונים 
 ?החינוכי עימם, וכיצד נכון לנהוג עם כל אחד מסוגי ההורות

 

ישתפו פעולה עם הסמכות של בי"ס ויפעילו  – הורים סמכותיים
סמכות מול התלמידים. יהיו מעורבים בנעשה בבי"ס, כשדברים לא 

יבקרו, ישמיעו את דעתם,  - מתנהלים כפי שצריך או כפי שהיו רוצים
 .נו לגורמי הסמכות, בד"כ בצורה תקיפה אך לא מאוד תוקפניתיפ

 

ישתפו פעולה עם צוות ביה"ס. אם הם  פי רוב-לע – שתלטנים
מזדהים עם עמדת ביה"ס ורואים במחנך מקור של סמכות, יכבדו 

עלולים להזדהות עם המורים שמתלוננים על הילד  ך.את המחנ
הילד. במצבים  שלהם ולהחמיר מאוד בענישה וביחס שלילי אל

 :צעדים 2-כאלה צריך מאוד להיזהר ולנקוט ב
לצייר  –להדגיש בפני ההורים את הצדדים החיוביים של הילד   .א

  .נקודות חוזק שאפילו הם לא רואים
ללמד את ההורים כיצד לחזק התנהגות רצויה של הילדים  .ב

בדרך של חיזוקים חיוביים (ענישה רק מפסיקה התנהגות, 
 .מעודד התנהגות רצויה)חיזוק חיובי 

 

מצד שני עלולים הורים שתלטנים להזדהות עם הילד כנגד הצוות 
"למה אתה  –החינוכי ולבוא מאוד מגוננים ועוינים כלפי המורים 

 נטפל דווקא לילד שלי, גם ילדים אחרים מפריעים/מתחצפים..." 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לעבודה כמפתח חזון
 חינוכית

 

 תמיד אני השנה בסוף"
, איך: שלי החזון על מהרהר

 את קידמתי, דרכים ובאלו
 …?בכיתה שלי נדה’האג

 שזו הבנתי באביב
 כדי שלי המפתח אסטרטגיית

 לך שיהיה: שחיקה למנוע
, קרוב אותו להחזיק, חזון

 ".דרכו ולעבוד אותו לנשום
 

השראה בתוך: אתר קדמה/ 
 ך/ השראהלחינו

 

 לטקסטכאן  לחצו 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/10-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-2-2-2-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/10-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-2-2-2-2/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/10-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-2-2-2-2/


 עבודה עם צוות בית הספר –בין הורה למורה : 3יחידה  | בית הספר –יחסי הורים מדריך                              לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

49 
 

 הירשמו לעלון 'מורה עם אג'נדה' וקבלו מערכי שיעור, השראה וסרטונים לתיבת המייל שלכם/ן

 
הם עלולים להיות מאוד תוקפנים לעתים גם אלימים, ינסו להשיג 
את מבוקשם בדרכי כח. בהתמודדות מולם חשוב מאוד לא להיגרר 
למאבק כוחני. חשוב להציב גבולות ברורים, ובמידה והעניינים 
גולשים לפסים לא רצויים להפסיק את השיחה. להגיד: "אני מאוד 

להגיד, אבל אני לא מוכנ/ה שהשיחה  מעוניין לשמוע את מה שיש לך
בצעקות.  תתנהל בצורה כזו/ בטונים כאלה/ באיומים/ בקללות/

חשוב לנסות לגייס אמפתיה אפילו במצבים שבהם ההורים 
מעוררים כעס והתנגדות, מבלי לוותר על הגבולות. "אני מבינה 
שאת כועסת.. מרגישה פגועה בשם פנינה... ואני שמחה בשביל 

מגויסת בכדי להגן עליה, אך אני לא מוכנה שהשיחה  פנינה שאת
תתנהל בצעקות. אם תורידי את הטונים אני אשמח לשמוע מה שיש 

 "...לך לומר
 

שיח -הורים תוקפנים, שמשתלחים במורה, יש ללמד כיצד לנהל דו
מכבד. עליהם ללמוד מתוך ניסיון שהתנהלות כוחנית ואלימה לא זו 

המבוקשת אלא אף תגרום להם בלבד שלא תשיג את התוצאה 
-לתוצאה שיפסידו ממנה. מאידך, יש לחזק אותם על התנהגות פרו

סוציאלית. הגמול יכול להתבטא במוכנות להקשיב להם, בלהראות 
איך הם רואים את פני  /להם שאתם מבינים את הצד שלהם

הדברים, בלהחמיא להם על כך שאפשר לדבר איתם בצורה 
 '.מכבדת וכו

 

כשהצוות החינוכי מצליח לשלב גבולות ברורים ועמדה  מניסיוני,
אמפתית להורים שתלטנים, גוברת היכולת של הורים אלו ליישם 
כלפי ילדיהם גישה משלבת כזו. יש לזכור כי עפ"י קוהוט, חוסר 
היכולת של ההורה להיות אמפתי היא למעשה העברה בין דורית של 

בים והסבתות). מי הכשל האמפתי שחוו כילדים מהוריהם (דור הס
שגדל ללא התייחסות אמפתית לצרכיו לא יידע לגלות אמפתיה 

 מי שגילו כלפיו אמפתיה יפתח ע"פיר יכולת  –לילדיו. נהפוך הוא 

 
אמפתית וישתמש בה בתקשורת עם ילדיו. מניסיוני בטיפול, כאשר 
הורים שתלטנים חווים שמקשיבים ונותנים מקום לכאב ולסבל 

ס אותם גם לראות את הכאב והסבל של האחרים שלהם, ניתן לגיי
בכלל וילדיהם בפרט. כמובן לצורך כך יש להדריך את ההורים, 
ולעתים כדאי להפנות את ההורים להדרכה מקצועית של איש 

 .טיפול
 

ההורים הותרנים על פי רוב ישתפו פעולה עם הצוות  - ותרנים
התחושות של החינוכי של בית ספר, יגלו אמפתיה ואף הזדהות עם 

המחנך שנתקל בקשיים מול הילד. תשמעו משפטים כגון: "גם אני 
נתקל/ת באותם בעיות. גם בבית הוא לא מקשיב לי... אני אומרת 
לה לעשות שיעורי בית והיא אומרת בסדר וכשאני בודקת אני רואה 
שהיא לא עשתה... אני לא יודעת מה לעשות...". ההורים הותרנים 

יד וחוסר אונים מול הילדים. לאחר שנים שבהן  מגלים בד"כ אוזלת
ניסו להיות חברים של הילדים ונרתעו מלתפוס מקום סמכותי 
ולהציב גבולות ברורים, הם אינם יודעים כיצד להתמודד כשהילדים 
לא רוצים לבצע את המשימות של בית הספר, או לא קמים לבית 

בות הם יצפו ספר בזמן, מפגינים בעיות משמעת וכו'... לעתים קרו
שהמורים יתפקדו בתור המבוגר האחראי ויצפו שהמורים יחנכו 
עבורם את הילדים. זו כמובן ציפייה מוגזמת שמתממשת רק לעתים 
נדירות. המורה לא נמצא בבוקר ואחה"צ עם הילד בבית ולא יכול 
להחליף את ההורה שאמור לדאוג לכך שהילד יקום בזמן בבוקר או 

ת ספריות אחה"צ לפני שהוא מתפנה שיבצע את המטלות הבי
 .לעיסוקיו האחרים

 

בעבודה מול הורים ותרנים חשוב מאוד לא לוותר להם על כך 
שייקחו על עצמם את התפקיד ההורי. יש להיזהר לא להיכנס למקום 
האומניפוטנטי של להיות מי שיצליח למלא את מקום ההורה ולחנך 

 תר מכל אדם אחר (כמובן את הילד. לילד יש הורים ולהם הוא זקוק יו

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סיפור 'רותי של הנקודות'
 ריינדולס פטר של השראה

 
 

 עצמית אמונה נוטעים איך
 בו שאין שנראה ה/בתלמיד

 הסיפור? ה/לעצמו הערכה
 של סיפורו תרגום הוא הבא
  ’The Dot‘  - ריינדולס פטר

 שחשב מורה  סיפור על
 ושהאמין יצירתית בצורה

 ואחת אחד כל של ביכולת
 ה/’עצמו את להביע

 !ולהצליח
 
 

השראה בתוך: אתר קדמה/ 
 ך/ טקסט עם אג'נדהלחינו

 

 סיפורלכאן  לחצו 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%94%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%98%D7%A8-%D7%A8%D7%99%D7%99/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%94%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%98%D7%A8-%D7%A8%D7%99%D7%99/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%94%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%98%D7%A8-%D7%A8%D7%99%D7%99/
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למעט במקרים של הורים מתעללים שלא ניתן לשקם). יש להעצים 
את ההורים ולחזק בהם את האמונה שהם יכולים להיות הורים יותר 
סמכותיים עבור הילדים שלהם. לתת להם כלים, כגון "עשרת 
 הדיברות להצבת גבולות וסמכות הורית". כמובן יש להוות עבורם

  .דוגמה אישית
 

עם ההורים מקבוצה זו אפשר לומר שהכי קשה לעבוד,  - םמזניחי
פשוט מהסיבה שכשם שהם לא פנויים פיזית ורגשית עבור ילדיהם, 
הם גם לא זמינים לצוות החינוכי של ביה"ס. הורים כאלה בד"כ לא 
ייצרו קשר מיוזמתם עם המערכת. הם יבריזו מאסיפות הורים 

ובשיחה עימם מתקבלת פעמים רבות ההרגשה בתואנות שונות, 
שהצד השני מעוניין לסיים את השיחה במהירות האפשרית 

-ולהתפנות לענייניו החשובים יותר. הורים כאלה יכולים להיות סופר
אינטליגנטים, שימצאו די מהר מה להגיד לך על מנת שתהיה מרוצה 

ים ותעזוב אותם בשקט. במובן זה עדיפים לפעמים אפילו ההור
המתנגדים והמתנגחים, עם כל הקושי שבדבר, אשר כן מגלים 
אכפתיות ומנהלים תקשורת אמיתית, גם אם תוקפנית ואפילו 
אלימה. עם ההורים מהסוג המזניח המסר שלי הוא "להתעקש ולא 
להזניח אותם!". לעשות מולם מה שפעמים רבות הילדים שלהם 

קתם של הילדים הבלתי כבר הרימו ידיים לגביו, דהיינו לזעוק את זע
נראים "הנני כאן". זה אומר להגיד לפעמים להורה שלא הציב את 
כף רגלו בבי"ס כמה שנים,"בתור המחנכת את הבן שלך אני אומרת 
לך שהוא צריך אותך, וגם אני. אנחנו זקוקים לנוכחות שלך, לעזרה 

 שלך, למעורבות שלך. בלעדיך זה לא ילך".
 
 
 
 

 

 
 
 

לבי לראות, רק כי קלי הדעת מבקשים שיהיו כל ונתתי אני את "
בני האדם דומים האחד לחברו. והחכם ישמח שיש בעולם יום 
ולילה, קיץ וחורף, זקן וצעיר, ויש ציפורת כרמים וציפור בשמים, 
ושונים צבעי הפרחים וגווני עיניהם של בני האדם, ואלוהים אשר 

אוהב ברא את האדם זכר ונקבה ברא אותם. רק מי שאינו 
מחשבה יצטער על השוני וירגז על הרב גוניות, המאלצים את 

 ".האדם לחשוב ולראות ולהבין
 

 )337-336 :(יאנוש קורצ'ק, "כללי חיים", ילדות של כבוד, עמודים
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ש... תודה לכל המורות

לכל אותם מורות הנלחמות "
מאחורי דלתות סגורות או בקול 

צדק -רם כאשר הן מבחינות באי
במערכת החינוך הציבורית שלנו. 

לכל אותן מורות המעיזות לדבר 
בקול. לכל אותן מורות אשר לא 

שותקות כאשר האהבה ללמידה 
נפגמת, כאשר האהבה לקריאה 

תודה, בגלל  –נקטלת. לכולכן 
תקווה לימים  שבלעדיכן לא תהיה

טובים יותר, ותקווה לדרכים טובות 
 יותר. 

אז כאשר אתן מרגישות מותשות, 
כאשר אתן מרגישות ששום דבר 

כבר לא חשוב. כאשר אתן 
מרגישות שזוהי העבודה הכי 

כפויית טובה בעולם, זכרו... את 
הילדה שסייעתם לו היום. 

התלמיד אשר הגנתם עליו. 
העמית לעבודה שנטעתם בו 

 ."אומץ

 ילדים 4 -פרניל, אמא ל

 הבלוג של פרניל ריפמתוך: 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://pernillesripp.com/2016/05/02/thank-you-to-all-the-teachers-who/
https://kedma-edu.org.il/kedma_education/%D7%94%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%98%D7%A8-%D7%A8%D7%99%D7%99/
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 הירשמו לעלון 'מורה עם אג'נדה' וקבלו מערכי שיעור, השראה וסרטונים לתיבת המייל שלכם/ן

 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מדריכים וכלים פדגוגיים
 

 6היא סדרה בת  שעת דיאלוג
ספרים המיועדת לעבודה עם 

ועד כיתה ’ בני נוער מכיתה ז
ב. זהו אוסף של שיעורי ”י

חינוך, המשלבים למידה 
חווייתית סביב נושאים ותכנים 
מחיי התלמידים בבית הספר 

 ומחוצה לו. 
 

 טיפים לקשר עם ההורים
 

 לפרטים נוספים

קלפים עם  –'מקלפת' 
 אג'נדה

קלפים עם  99הערכה כוללת 
לפתוח  שאלות שונות שמטרתן

נקודות מבט ופרספקטיבות 
שונות ולבחון את מסריו 

הגלויים והסמויים של כל תוכן 
 שבו אנו נתקלות/ים.

 

 לפרטים נוספים

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedma-edu.org.il/%D7%A9%D7%A2%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%92/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/2740/
https://kedma-edu.org.il/%D7%A9%D7%A2%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%92/
https://kedma-edu.org.il/kedma_material/2740/


קדמה היא עמותה חינוכית-חברתית
הפועלת למען השוויון והצדק החברתי בישראל בדרך של חינוך.
העמותה מלווה ותומכת בבתי ספר הפועלים בקהילה,
עם זיקה למסורת ולתרבות של התלמידים/ות,
ועם תפיסת עולם חברתית-שוויונית.

העמותה מפתחת חומרי למידה עם אג’נדה של צדק חברתי,
ומכשירה מורות/ים המאמינות/ים בשינוי חברתי בדרך של חינוך.ומכשירה מורות/ים המאמינות/ים בשינוי חברתי בדרך של חינוך.

03-6727474

עמותת קדמה לשוויון בחינוך

kedma10@017.net.il

kedma-edu.org.il

Kedma Education

תהיו איתנו בקשר!

להרשמה לעלון שלנו לחצו כאן

לשוויון בחינוך ובחברה בישראל

http://www.kedma-edu.org.il
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
https://www.youtube.com/user/kedma800
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim

