
אני וההורים שלי
אהבת ישראל-'עחיום ואהבת 

אפלרגיא חטואל נדב יוסקוביץ ואיתי : הצעה



במה אני בוחר לשתף  

?את הוריי בחיי

עם –כל אחד יקבל שאלון 

,  מקרים שונים מהחיים

פשוט להקיף בעיגול : המשימה

...מה הכי נכון אצלי

לא  

משתף  

כלל

לעיתים  

רחוקות  

פעם  )

(בחודשיים

לעיתים קרובות 

(פעם בחודש)

כמעט כל 

פעם\יום

רק שהם  

שואלים

איך עבר עליי היום באופן כללי

חבר ממש הרגיז אותי בישיבה

חבר העליב אותי לפני כולם

מורה שיבח אותי באופן מיוחד היום

הכיתתי תמונה  בווצאפחבר שלח 

שלי במצב מביך וכולם צחקו עליי

קיבלתי ציון ממש טוב במתמטיקה

נכשלתי במבחן גמרא חשוב

מורה הוציא אותי מהכיתה ללא שום 

וזה פגע ביאמיתיתסיבה 

חבר הכי טוב שלי עובר ניתוח ואני  

דואג לשלומו

אני מאוד רוצה לעלות הקבצה  

מתמטיקה  ולא יודע איך\באנגלית

יש לי חבר לכיתה שכולם מציקים לו  

ואני די מרחם עליו

חבר לכיתה שההורים שלי מכירים  

נראה מדוכא ומדבר על פגיעה  

בעצמו ולא ברור לי אם הוא צוחק או  

לא

היה טיול ממש מוצלח בישיבה היום



בחייההוריםשיתוף

הייתישבהםדבריםישהאם
ההוריםאתיותרלשתףרוצה
...למהלהסבירהנס? שלי



:נצפה בסרטון קצר

אימולמה לדעתכם התלמיד לא משתף את 

?במה שעובר עליו בבית הספר

?האם הוא מרוויח או מפסיד מכך לדעתכם

יוספי תלמיד כיתה יא שתלמידים  : סרטון
משום מה  , מהכיתה שלו מציקים לו כבר זמן מה

.בקושי שלואימוהוא בוחר שלא לשתף את 

https://1drv.ms/v/s!AiRMZrRsmpzx3mk5PtBWfRQ--MFm


למה יוספי לא משתף את  

?ההורים בקושי שלו

.מתבייש להודות בקושי שלו. א

לא ברור לו אם ההורים יכולים  . ב
.לעזור לו

חושש שההורים יעשו לו  . ג
.  מול החברים' פאדיחות'

.חושב שמסוגל להסתדר לבד. ד

.חושש לאכזב את ההורים שלו. ה

.חושש מלהלחיץ את הוריו. ו

.מרגיש בודד. א

.מדוכא-נוטה להיות עצוב. ב

נמצא במצב של אי וודאות  . ג
.והתלבטות לספר או לא

מרגיש שמסתיר משהו  . ד
.מההורים וזה לא נעים

נשאר במצב שמציקים לו וזה  . ה
.לא משתנה

משלם  שיוספי' המחיר'מה 

?על כך שהוא לא מספר



מה קורה שלא מבקשים עזרה בצורה ברורה–סרטון 

-סרטון

https://1drv.ms/v/s!AiRMZrRsmpzx3zoTwKuMLnw-zWAa


שיתוף הורים בחיי הרשת שלי

5-7נתחלק ל ? לפניכם אירועים ברשת מה לדעתכם כדאי לשתף הורים ומה פחות
נחליט לפי , נציג אחד יאמר מה הוחלט? קבוצות כל קבוצה תכתוב האם משתפים ולמה

...רוב קולות בכיתה

.להפסיקיכולולאמכורשהואחושבאני'לפלמסביבוהלילההיוםשכלחברלייש.א

לאאיתילהיפגשומנסההודעותלישולחהזמןוכלבגילילמישהושמתחזהמבוגרמישהויש.ב
.מינימשהואולי...למהליברור

.פוגעיםדבריםשםעליישכותביםבטוחדיואניבלעדייקבוצהבכיתהפתחו.ג

תמונהיפרסםהואשקל100לואתןלאשאםעליימאייםבשנהממניגדולמהשכונהמישהו.ד
.לושישיודעשאני,המעטהבלשוןמחמיאהשלאשלי

.מאודבועסוקשאני'בפלבמשחק(בארץחמישימקום)גבוהממשלניקודלהגיעהצלחתי.ה

?ההוריםאתאשתף,שלנומהמשפחהמשהוליהזכירוזהבווצאפמצחיקממשסרטוןקיבלתי.ו



–סיכום 
מתי כדאי 
לשתף 
ולבקש 
עזרה 
?מהורים



,  ניהול שיחת שיתוף עם ההורים

?זה קל לא

'  קשר חופשי'נצפה בסרטון מתוך הסרט 
לומר  ' יבשלומד בכיתה 17בו מנסה בן 

להורים שלו שיש לו קושי עם 
?האם זה הלך... האינטרנט

סרטון-ניסיון לשיח עם ההורים

https://1drv.ms/v/s!AiRMZrRsmpzx3xS5_ZPR3EqhwhO6


?איך כדאי לנהל שיחה נכונה עם ההורים 

.לפנילומררוצהאנימהלתכנן.א

עודשאיןלוודא)ומקום(לחוץלא)זמןההוריםעםמראשלקבוע.ב
תמידלאזההאוכלבאמצע)מתאימים(מתאיםלאזהאםאחים

(מתאים

.ישירותלדברקשהאםולקרואפתקעללכתובאפשר.ג

אותםולשתףמההוריםשלךהציפיותמהלעצמךלנסחחשוב.ד
עם?המורהעםלדבר?מסויםמעשהלעשותהאם?הקשבהרקהאם)

(?חבר

נסהאותםולשתףיעשושההוריםרוצהלאאתהמהלחשובכדאי.ה
...למהלהסבירגם



סיכום תובנות מהשיעור
אתלשתףצורךפחותמרגישיםאנוההתבגרותבגיל.א

עצמאותשלטבעימשהובזהיש-לנושקורהבמהההורים
משמעותייםהכישהאנשיםהואהשניהצדאךוהתפתחות

...עלינועוברמהבכלליודעיםלאשלנובחיים

באופןבהוריםולהיעזרשיתוףליזוםלנוכדאי.ב
סביברקלאשברשתבענייניםוגם,בחיינוכללי

אותנומענייןמהשםעושיםאנחנומהאלאסכנות
טבעיתבצורהלהתייעץנוכלמורכבלמשהונגיעואם
.יותר

אתלשתףכדאימשמעותיתמצוקהאוסכנהכשיש.ג
.שבדברהקושיכלעםההורים

,איומים,סחיטה,הטרדה,התחזות-החוקעלעבירהשיש.ד
עםלהישארולאהוריםלשתףחשוב'מבזות'תמונותהפצת

.לבדזה
'ילדים לא מקובלים'מתוך –סרטון סיכום 

https://1drv.ms/v/s!AiRMZrRsmpzx30ksUF02M9e0zgNJ

