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

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

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

 
 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 
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