
כיבוד אב ואם

ָך ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאמֶּ  ַּכבֵּ
 ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה

ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך.
)שמות, פרק כ', פסוק י'(

שימו לב שבמקורות מופיעים שני מושגים:
כבוד – הערכה רבה, הענקת חשיבות

 יראה – חרדת כבוד, הכרה בהבדל במעמד של הילד ושל ההורה 
)ובהבדל שבין הקשר ביניהם לבין הקשר שבין חברים(

לכבד את הילדים

כתבו

דמיינו שיכולתם להוסיף דיבר על היחס שההורים צריכים לתת לילדיהם. נסחו אותו: 

 ______________________ את בנכם ובתכם, 
למען ____________________________________________ 

השיר שלפניכם עוסק בחוויה של ילד שמרגיש לעיתים שההורים הם אלה שאינם 
מכבדים את הצרכים והרצונות שלו, ויש לו תלונות רבות:

ֶיֶלד ְּפָרִטי / ַּדְלָיה ַוְיְנְׁשֵטין

ָלָּמה ְּבָכל ַּפַעם ְּכֶׁשָּבִאים ֵאַלי ֲחֵבִרים

ִאָּמא אֹוֶמֶרת: "ְּכָבר ֵהַכְנָּת ִׁשעּוִרים?

ּוַמּדּוַע ַהֶחֶדר ֹלא ְמֻסָּדר?

ְוֶאת ַהֲחִביָתה ָּגַמְרָּת ְּכָבר?"

ְוָתִמיד, ַּדְוָקא ַעל ַיד ָּכל ַהֲחֵבִרים,

ִאָּמא ִנְזֶּכֶרת ֶׁשֵּיׁש ִלי ְּפָצִעים

ְוָצִריְך ִלְמֹרַח ַעְכָׁשו ִמְׁשָחה,

ְוָלֶרֶדת ַלַּמֹּכֶלת ְלָהִביא ַחָּלה,

ְועֹוד ָּכל ִמיֵני ְּדָבִרים ֲאֵחִרים – 

ְּבִדּיּוק ְּכֶׁשֲאִני רֹוֶצה ְלַׂשֵחק ִעם ֲחֵבִרים.

?  דיון !
האם יש קשר בין רוב התלונות של הילד?   »

מה, לדעתכם, הכי מפריע לילד שבשיר?  » 
מה הייתם מציעים לו לעשות? 

האם יש אפשרות לכבד גם את רצונותיו וגם את   » 
דאגותיה ואת צרכיה של אימו? 

יָראּו. ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו תִּ
)ויקרא, פרק י"ט, פסוק ג'(

י " ל ת ר  פ ס י  ת ב ן  ע מ ל ך  ו נ י ח ה ן  ר ק

התורה מצווה לכבד את ההורים, אך אינה מפרטת כיצד יש לעשות כך. מאות שנים 
לאחר מכן פירטו החכמים כיצד יש לקיים את הדיבר. הם שמו לב שבתורה כתוב 

שיש לכבד את ההורים וגם לירא אותם, וניסו להסביר את ההבדל שבין ההוראות:

 ָּתנּו ַרָּבָנן: ֵאיֶזהּו מֹוָרא, ְוֵאיֶזהּו ִּכּבּוד?
 מֹוָרא – ֹלא עֹוֵמד ִּבְמקֹומֹו, ְוֹלא יֹוֵׁשב ִּבְמקֹומֹו, 

 ְוֹלא סֹוֵתר ֶאת ְּדָבָריו...
ִּכּבּוד – ַמֲאִכיל ּוַמְׁשֶקה, ַמְלִּביׁש ּוְמַכֶּסה, ַמְכִניס ּומֹוִציא.

)תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף ל"א עמוד ב'(

ָּתנּו ַרָּבָנן – לימדו חכמים
מֹוָרא – יראה 

ְמַכֶּסה – נותן כסות )בגד(
ַמְכִניס ּומֹוִציא – מלווה אותו בדרכו )בכניסה וביציאה מהבית(

שימו ♥: החכמים התכוונו בדבריהם להורים ולילדים בכל גיל. 

?  דיון !
דברים אלו נכתבו לפני כאלפיים שנה.   » 

מה, לדעתכם, תקף בימינו? הסבירו.

המקור מלמד שאסור לבן לסתור את דברי אביו. האם אתם   »
מסכימים עם הדרישה הזאת? אם כן, האם יש דרכים יותר 

 מתאימות ופחות מתאימות לעשות זאת? פרטו. 
אם לא, נמקו את תשובתכם.

הוסיפו לפחות עוד שתי דוגמאות לכיבוד הורים.  »

ל' בשבט ׀ יום המשפחה ׀ דף חברותא

בין
הורים

לילדים
התורה מצווה בעשרת הדברות: 

ָך" )שמות, פרק כ', פסוק י"א(,  ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאמֶּ  "ַּכבֵּ
 אך אינה מפרטת במה זה כרוך, 

ואילו חובות של הילדים להוריהם משתמעות מכך. 
 ומה בדבר חובות ההורים כלפי ילדיהם? 

ומהי הדרך הטובה ביותר לקבל החלטות במסגרת המשפחתית?

לפניכם כמה מקורות שיעזרו לנו לדון בשאלות אלו ובאחרות.



פעילות מסכמת
כבוד  של  יחס  להורים,  כבוד  של  יחס  לילדים:  הורים  בין  יחסים  מגוון  על  למדנו 
לילדים, יחס של תלות של הילד בהורה, יחס של עצמאות של הילד כלפי ההורה, 

ויחס של מתח בין הורים וילדים סביב החלטות מסוימות. 

בתמונות שלפניכם משתקפות מערכות יחסים בין הורים לילדים.  

כתבו

תנו כותרת קצרה לכל תמונה.  »
בחרו בשתי תמונות שקשורות למקורות או לפעילויות שבדף, והסבירו את הקשר.  »

?  דיון !
האם כל המצבים מוכרים לכם ממשפחתכם?  »

אילו יחסים בין ילדים להורים הייתם רוצים לראות במשפחה שלכם?  »

❶

❺

❷

❹

❻ למיטיבי לכת 
המשל בא לדרוש, להסביר, את הפסוק הזה: 

"ְוִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶּתם ָּכל ֵעץ ַמֲאָכל...״ 
)ויקרא, פרק י"ט,  פסוק כ"ג( 

הפסוק מתאר שלב חדש בהתפתחותו של עם ישראל: מעם התלוי לגמרי 
באלוהים במשך כל שנות המסע במדבר, לעם עצמאי שיצטרך לדאוג לעצמו 

בארץ ישראל.

עצמאות ותלות
משל התרנגולת

ַּתְרְנֹגֶלת זֹו, ַּכֲאֶׁשר ֶאְפרֹוֶחיָה ְקַטִּנים, ִהיא ְמַאֶּסֶפת אֹוָתם 
ּוַמְכִניָסה אֹוָתם ַּתַחת ְּכָנֶפיָה ּוְמַחֶּמֶמת אֹוָתם ְועֹוֶדֶרת 

ִלְפֵניֶהם )לעזור להם למצוא אוכל באדמה(. ְוַכֲאֶׁשר ֵהם ְּגָדִלים, 
ִאם ֶאָחד ֵמֶהם רֹוֶצה ָלֶגֶׁשת ֵאֶליָה, ִהיא נֹוֶקֶרת ְּבֹראׁשֹו 
ְואֹוֶמֶרת לֹו: "ֵלְך ֲעֹדר ְּבַאְׁשָּפְתָך" )לך לחפש אוכל בכוחות 

עצמך(. )על פי מדרש ויקרא רבה, פרשה כ"ה, סימן ה'(

?  דיון !
המשל דן בשינוי שחל ביחסה של התרנגולת כלפי האפרוח כשהוא גדל.  מה השינוי?   »

מה, לדעתכם, הסיבה לשינוי? מה רוצה התרנגולת להשיג?  »

מה דעתכם על הדרך שנוקטת התרנגולת על מנת להשיג את מטרתה?  »

כתבו

מה הנמשל של משל התרנגולת? מלאו את הטבלה שלפניכם:

נמשל משל

אבא או אימא תרנגולת

אפרוחים

  היא מאספת אותם ומכניסה אותם
 תחת כנפיה ומחממת אותם ועודרת לפניהם

כאשר הם גדלים כאשר הם גדלים

אם אחד מהם רוצה לגשת אליה

 "לך עדור באשפתך"

?  דיון !
כעת ענו שוב על השאלות לדיון, והפעם לפי הנמשל.  »

מי מחליט?
שההורים  קורה  היום-יום  בחיי  ההורים.  את  לכבד  יש  היהודית  המסורת  שלפי  למדנו 
מחליטים דברים בעבור ילדיהם, אך לא תמיד הילדים מסכימים עם החלטות אלו, והם 

רוצים להחליט בעצמם. 
לפניכם רשימה של התלבטויות שמשפחות רבות נתקלות בהן. סמנו ליד כל התלבטות מי 
צריך להחליט לגביה. אם לדעתכם ההחלטה תלויה בגיל הילד או הילדה, ציינו את הגיל.

כתבו

הנושא
 החלטה של 
הילדים בלבד

 החלטה של 
ההורים בלבד

החלטה משותפת של 
ההורים והילדים

באיזה צבע לצבוע את 
חדר הילדים

אם לעשות עגיל בגבה

באיזו שעה לחזור הביתה 
אחרי פעילות חברתית

עם מי כדאי לילדים 
להתחבר

אם לעשות שיעורים

כמה זמן מותר לילדים 
לצפות בטלוויזיה, לשחק 

במחשב וכדומה 

מתי הילדים הולכים 
לישון 

לאן תיסע המשפחה 
לחופשה

אם אבא או אימא צריכים 
להחליף מקום עבודה

באילו רשתות חברתיות 
מותר לילדים להיות 

חברים

באיזו חטיבת ביניים 
ילמדו הילדים

?  דיון !
באילו תחומים אתם מסכימים שעל ההורים או על הילדים להחליט, ועל אילו תחומים   »

יש ביניכם חילוקי דעות?

ספרו על דבר אחד שחשוב לכם שהוריכם יחליטו בו, ועל דבר אחד שחשוב לכם   »
להחליט בו לבד, והסבירו מדוע. 

כאשר ההורים מחליטים בעבור ילדיהם )ולפעמים אפילו בניגוד לרצון הילדים(, האם   »
זה מבטא יחס לא מכבד? נמקו.

למפגש  בערכה חומרי למידה  תל"י.  קרן  בהפקת  לילדים'  הורים  'בין  מהערכה  חלק  היא  זו  טבלה   *
לימודי משותף להורים ולילדים בנושאים הקשורים ליחסים בין הורים וילדים במקורות יהודיים. הלימוד 
נעשה בדרך חווייתית ומזמין שיח פורה בין הורים וילדים. הערכה כוללת הצעות לפעילות, קטעי מקורות 

מעוצבים לצילום ולחלוקה ועזרים לפעילויות. 
http://www.tali.org.il/books :אתם מוזמנים להתרשם באתר

י " ל ת ר  פ ס י  ת ב ן  ע מ ל ך  ו נ י ח ה ן  ר ק
צוות כתיבה: חנה בנדיק, יונת שפירא  ׀  הפקה: דינה טלר

עריכת לשון וניקוד: רותי קליין
עיצוב גרפי: סטודיו דינה רביב 

?  דיון !
באיזו מידה דומה התהליך שעברו בני ישראל לתהליך שעובר כל ילד וילדה שמתבגרים?  »

❸


