
 

 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל  –קדמה 

  1  

 ! שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|   ?שלנו  לעלון נרשמת לא עדין

 

 . ן/להיות תחת אחריות ההורים שלכם, באופן בלתי נמנע, ן/גורם לכם, ות/עצם היותכם צעירים :פתיחה

 ,בחייםן /שלכם החל מהרגעים הראשונים, ן מענה לכל הזכויות הבסיסיות/הם  אלה שאחראים לספק לכם

 , וכילדותילדים יחד עם זאת חשוב לזכור שכ. ן/ועליהם כמבוגרים החובה להעניק בטחון ויציבות לחייכם

 .ן/שלכם ובות במשפחה העומדות לצד הזכויותמוטלות חם /גם עליכן

 

 עבודה אישית בכיתה:  

 נחלק דף מצולם לכל אחד ואחת מהתלמידים/ות. )מצ"ב נספח( 

 ם רשימת אחריות של ההורים במשפחה. לפניכ

 דקות.  5-10 :1משימה 

את האחריות החשובה ביותר. נמקו את הבחירה של האחריות במקום הראשון ואת  13ועד  1 -אנא דרגו מ

 הבחירה של האחריות במקום האחרון. 

 דקות.  5 :2משימה 

ברשימה נכתב: "אחריות ההורים להיות קשובים לצרכים של הילד/ה שלהם" ציינו מהם הצרכים הכי 

 חשובים שעליכם/ן לקבל לדעתכם/ן ומדוע? 

 דקות.  5 :3משימה 

פעולות שעליכם/ן לעשות על מנת  3ברשימה לא מצוינת האחריות שלכם/ן כילדים/ות במשפחה. רשמו 

 ה )כלפי הורים, אחים, סבא/סבתא ועוד(. לגלות את האחריות שלכם/ן במשפח

 :דיון במליאה

 לאחר העבודה האישית נתכנס במליאה ונשתף בתשובות. 

האם במשימה הראשונה היו בחירות משותפות לחלק גדול מהתלמידים/ות בכיתה? האם יש  ➢

 סימנו אותה כאחריות חשובה מאוד?  למשל אחריות מסוימת שהרבה תלמידים/ות

מה היו השיקולים שלכם/ן כשבחרתם/ן את הצרכים הכי חשובים עבורכם/ן? מה היה הכי    ➢

   איפה שמתם/ן את הדגש?? חשוב לכם/ן

 האחריות עלינו והאחריות שלנו  -יום המשפחה
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פעולות שמוטלות עליכן/ם בתוך המשפחה? האם אתן/ם  3האם היה לכן/ם קשה/ קל לבחור  ➢

 מקיימות/ים את הפעולות הללו בחיי היומיום במשפחה? 

  

 . שאלות לדיון בעקבות הצפייה: "מיומנה של ילדה"נצפה ביחד בסרטון 

 מה חשתן/ם בעקבות הצפייה בסרטון?  ➢

 מהו המסר של הסרטון לפי דעתכן/ם? האם אתן/ם מסכימות/ים למסר הזה?  ➢

 ון ובריאות הילדים/ות?  למען ביטחהכל האם ההורים צריכים להקריב  ➢

 האם אמהות צריכות לוותר על קריירה או הגשמה עצמית למען גידול הילדים/ות?  ➢

 לו יכולתן/ם לכתוב לאחד מההורים שלכן/ם או לשניהם, מה הייתן/ם בוחרות/ים לכתוב?  ➢

שלכן/ם  מה המסר העיקרי שאתן/ם חושבות/ים שהייתן/ם רוצות/ים להעביר לילדים/ות ➢

 כשיגדלו? 

 

  משימה אישית:

 כיתבו בדף: 

 לכבוד יום המשפחה התבקשתן/ם: 

 לבקש מתנה מההורים שמחזקת את היחסים בתוך המשפחה. מה הייתן/ם מבקשים?  -1

 לתת מתנה להורים שלכן/ם. מה הייתן/ם נותנים/ות?  -2

 לכתוב מכתב תודה להורים. מה הייתן/ם כותבות/ים?  -3

 לבקש בקשה מההורים שלכן/ם. מה הייתם/ן מבקשות/ים?  -4

 מי שרוצה יוכל/תוכל לשתף את המשפחה או לעשות פעולה יזומה במשפחה בעקבות המשימה.
  
 האם היה לכם/ן קשה לענות על השאלות? מה היה הכי קשה?  ➢

 בין בני המשפחה? על מי האחריות לעשות את זה?  קשרים האם חשוב לדעתכם/ן לחזק את ה ➢
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 : אחריות ההורים כלפי הילדים/ות1נספח 

  לשחק.  אחריות ההורים לאפשר לילדים

  אחריות ההורים להעניק מחמאות לילדיהם.

  כישורי השיח.את לשוחח עם ילדיהם ע"מ לפתח בהם   אחריות ההורים

  את המודעות של הילדים לעצמם ולחברתם.  אחריות ההורים לטפח בילדיהם

  אחריות ההורים לפנות את ילדיהם בנימוס,תוך שמירת הכבוד אליהם.

  לשוחח עם ילדיהם ע"מ לפתח בהם את כישורי השפה.  ההורים אחריות 

  יות ההורים לספק הגנה לילדיהם.אחר

  אחריות ההורים לדאוג לבריאות ילדיהם.

  אחריות ההורים לחנך את ילדיהם לסובלנות חברתית.

  אחריות ההורים להעניק אהבה ובית חם לילדיהם.

  אחריות ההורים לשתף את ילדיהם בכל ההחלטות הנוגעות לחייהם.

  ילדיהם.  הרגשית שלאחריות ההורים לדאוג לרווחתם 

  .אחריות ההורים להיות קשובים לצרכים של ילדיהם
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