
בצוותא לומדים 
וילדים להורים  משותף  לימוד 

קרן החינוך למען בתי ספר תל״י - תגבור לימודי יהדות
חינוך תל״י מזמן שיח מהותי על זהות יהודית־ישראלית ברוח פלורליסטית ומהווה חלופה חינוכית במסגרת 
החינוך הממלכתי. חינוך זה שואף לעצב אישיות רחבת אופקים, שעולמה מורכב הן מרבדי המורשת היהודית 
והן מרבדי התרבות הכללית, ומבקש לחזק בקרב תלמידיו תחושת שייכות ומחויבות לעם היהודי, למורשתו 
ולהמשכיותו. חינוך תל"י מחנך למעורבות חברתית ובכך תורם לעיצוב דמותה של החברה הישראלית כמדינה 
יהודית ודמוקרטית. חינוך תל"י נותן מענה לרצונם של הורים ומחנכים להיות שותפים בעיצוב החינוך היהודי 

של ילדיהם, לחושפם לריבוי זהויות ולחנכם לכיבוד האחר והשונה.
תכנית תל"י נוסדה לפני כשלושים שנה, וכיום פועלים בארץ במסגרתה כ־150 מוסדות חינוך: גני ילדים, בתי 
ספר יסודיים ובתי ספר על־יסודיים. לבתי ספר תל"י תכנית לימודים ייחודית )תשס"ה( המאושרת ומתפרסמת 

על ידי משרד החינוך.

בין הורים לילדים



מוזיקה תמיד מוסיפה!
לפני תחילת הפעילות, במעבר בין פעילות לפעילות 

ובסיום הפעילות, מומלץ להשמיע ברקע שירים ופזמונים 
הקשורים לנושא.

לפניכם כמה הצעות:

ניגונים
מילים: פניה ברגשטיין

לחן: דוד זהבי

אימא
מילים ולחן: משה פרץ

כבד את אביך ואת אמך
מילים: דודו אשכנזי

לחן: רן אביב

אימא שלי
מילים: אריק איינשטיין ושלום חנוך

לחן: שלום חנוך

http://www.zemereshet.co.il/FlashPlayer/player.asp?version_id=511
http://www.youtube.com/watch?v=KFDSu4czQF8
http://www.youtube.com/watch?v=ydYhCFJpeHQ
http://www.youtube.com/watch?v=GMkRFIIYfL8


הנושא

?מי מחליט
סמנו ✓ במקום הנכון בטבלה, ותארו כיצד, לדעתכם, אמורות להתקבל ההחלטות האלה במסגרת המשפחתית. 

הערה: כאשר כתוב בטבלה “ילדים” הכוונה לילדים בני 8 ומעלה.

 באיזה צבע לצבוע 
את חדר הילדים

אם לעשות עגיל בגבה

 באיזה 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 

 כיצד לציין את יום ההולדת 
של הילד

לאן תיסע המשפחה לחופשה

 אם אבא או ואימא צריכים 
להחליף מקום עבודה

את מי מזמינים לארוחה בשבת

 באיזה בית ספר יסודי 
ילמדו הילדים 

באיזו חטיבת ביניים ילמדו הילדים

באילו רשתות חברתיות 
באינטרנט מותר להשתתף

החלטה של 
הילדים בלבד

החלטה של 
ההורים בלבד

החלטה משותפת 
של ההורים 
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