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מערך שיעור לבית הספר היסודי–יום המשפחה שלי 

כדי לציין את  1951בשנת 11י ילדה בת "התאריך העברי נבחר ע. בשבט' בישראל חוגגים לפי התאריך העברי ל, יום המשפחה נחגג ברחבי העולם בראשון לפברואר
הנרייטה סאלד הייתה ממקימי ארגון הנשים הציוניות בתקופת הקמת המדינה ושימשה כאם חלופית  ". אם הילדים"תאריך לידתה של הנרייטה סאלד אשר נקראת 

אך בשנות התשעים של המאה הקודמת הוחלט לשנות את יום האם ליום  , בהתחלה היה נהוג לחגוג את יום האם. להרבה ילדים אשר עלו לארץ ללא הוריהם
ים לנו ביותר דרך קשרי /נשים הקרובות/ים את הקשר שלנו לא/ביום המשפחה אנחנו חוגגות. על מנת להתייחס בשוויון למשפחות מכל הסוגים והמינים, המשפחה

(לילדיםחדשון: המידע נלקח מתוך. )או בחירה בחיים משותפים, אימוץ, נישואים, לידה

ההיסטוריה  , דרך הרכב המשפחה, בשיעור נשוחח על הייחודיות שבכל משפחה
.  התחביבים והזיכרונות, המנהגים, המשפחתית

יכירו  סוגים שונים , תלמידי הכיתה יכירו אחד את השנייה לעומק דרך שיח ושיתוף
ואף יגבירו את תחושת  , של משפחות וסוגים שונים של חוויות משפחתיות

ים לשוחח בפתיחות על הייחודיות  /נעודד את התלמידות.  המשפחתיות בתוך הכיתה
לגלות את ההבדלים הקיימים בין כל משפחה ולמצוא נקודות  , ן/של המשפחה שלהם

.דמיון ביניהן

הכנות לשיעור

לפני תחילת השיעור יש להדפיס  . השיעור ילווה בכרטיסיות שיח בנושא יום המשפחה•
כדי שלכל קבוצה יהיה סט  , את הכרטיסיות כפול מספר הקבוצות שניצור בשיעור

קישור לכרטיסיות.  כרטיסיות

,  ישנה עדיפות להדפיס את הדפים בצבע. יש דפי עבודה שילוו את השיעור, בנוסף•
חשוב להדפיס מבעוד מועד את הכרטיסיות ודפי העבודה ולהכין אותם  . אך לא חובה

קישור לדפי העבודה.  לחלוקה לאורך השיעור

flickr,jeff_golden:צילום
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מהלך השיעור

'דק5-פתיחה 
:ות/נשאל את התלמידים. נפתח את השיעור בדיון על משמעות יום המשפחה

?  למה חוגגים את יום המשפחה•
כי חשוב שנגיד תודה למי , כי משפחה נותנת ביטחון ואהבה: תשובה אפשרית

.את המשפחה שלנוות/כי אנחנו אוהבים, שדואג לנו

?ממה מורכבת משפחה•
חיות  , ה/דוד, סבתא, סבא, ות/אח, הורים, אבא, אמא: תשובה אפשרית

.  מחמד

?את המשפחה שלנוות/האם אנחנו בוחרים•
, באימוץות/יש כאלה שבוחרים, נולדנו לתוך המשפחה: תשובה אפשרית

.לבחור וליצור משפחה חדשהות/יכוליםות/מבוגרים

ניתן לנהל דיון סביב משמעות המעבר מיום האם ליום  : אופציה להרחבה

.לקריאה נוספת בנושא זה. יתרונות וחסרונות של השינוי:  המשפחה

'דק30-כרטיסיות שיח ליום המשפחה  -' חלק א

10נגדיר זמן של . בכל קבוצהות/תלמידים4-5נחלק את הכיתה לקבוצות של  
חשוב שלכל  . נחלק לכל קבוצה סט כרטיסיות. דקות למפגש של כל קבוצה

.קבוצה יהיה סט כרטיסיות משלה

:את הפעילותות/נסביר לתלמידים

.ת כרטיסייה ועונה על השאלה שבכרטיסייה/ה לוקח/ה בתורו/כל תלמיד
.ה תהיה הזדמנות לדבר לפחות פעם אחת/חשוב שלכל תלמיד

:אפשרויות לפעילות להחלטת המורה

.ניתן לבחור כרטיסייה באקראי1.

.ניתן לפרוס את הכרטיסיות על השולחן ולבחור מתוכן2.

כדי לאפשר  , כמה שיאפשר הזמן, ניתן לעשות מספר סבבים3.
.ות/לשוחח עם מגוון חבריםות/לתלמידים

'דק15-כל משפחה היא מיוחדת -' חלק ב

 :ים/נשאל את התלמידות.נחזור למליאה ונערוך דיון

?ות/מי יש אחיםל•

?ות/למי יש דודים•

?ם/כמה סבים וסבתות יש לכן•

?אילו סוגי משפחות יש לנו בכיתה•

?עזרהות/ן צריכים/כשאתםות/ן פונים/למי אתם•

?אילו שפות מדברים בבית•
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אפשר להפוך את הדיון לסקר בו נרשום את התשובות על הלוח או  
.יצביעוות/שהתלמידים

נסכם  את הדיון בכך שכל משפחה היא מיוחדת אך אפשר למצוא גם קווי דמיון  
.בין המשפחות

'דק20-המשפחה שלי מיוחדת -' חלק ג

(ב נספח"מצ. )ן לעשות/את דף העבודה ונסביר מה עליהםות/נחלק לתלמידים

תיאור  , סיפור משפחתי, אירוע שקרה: ם/יכתבו על המשפחה שלהןות/התלמידים
.של המשפחה

יוסיפו ציור לדף שמתאר את הייחודיות של  ות/אחרי הכתיבה התלמידים
.ן/המשפחה שלהם

'דק10-הכיתה שלנו משפחה -סיכום -חלק ד 

.ם בכיתה/יספרו  על אירוע חיובי שקרה להןות/התלמידים

:ניתן לסכם את הדיון והשיעור בהקבלה בין המשפחות שלנו לכיתה

.ים מי יהיה איתנו בכיתה/לרוב אנחנו לא בוחרות1.

.ים זמן רב ביחד במהלך היום/אנחנו מבלות2.

.וטיולים, חוויות, ארוחותות/אנחנו חולקים3.

.ים ועם חלק פחות/עם חלק מהילדותות/אנחנו מסתדרים4.

.ים על הלוח/לאחר הפעילות ניתן לתלות את הסיפורים של התלמידות

Pedro Ribeiro Simões, flickr:צילום
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