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מפגש רביעי - המשפחה3
המשפחה הנה יחידת התייחסות ושייכות ראשונית בחיי הפרט, ועל כן היא משמעותית 

ביותר.
דפוסי החברות והזוגיות בה מהווים ציר שסביבו נבנית מערכת היחסים במשפחה העתידית. 

הדפוס הזוגי והמשפחתי מושפע מהדפוסים שאדם חווה במשפחתו הגרעינית.
היכרות עם נושא המשפחה בכלל, ועם המשפחה הגרעינית בפרט, חשובה להכרת דפוסים 
המתהווים ביצירת הקשר הזוגי, ומשמעותית להבנת הציפיות של כל אחד מבני הזוג. הכרת 

הציפיות מאפשרת הידברות ופיתוח סובלנות והבנה.
ההנחה היא, שהבנת תפקיד המשפחה, הציפיות האישיות ממשפחה, והתכנים המועברים 
ממשפחת המוצא, יפתחו מודעות עצמית גבוהה יותר ויאפשרו דיאלוג טוב יותר בין בני 

הזוג.

מטרות הפעילות:
המשתתפים ידונו בתפקיד המשפחה ובחשיבותה בחיי הפרט.  .1

המשתתפים יכירו הרכבים שונים של משפחות.  .2
המשתתפים יכירו היבטים שונים בחיי המשפחה: חלוקת תפקידים, תקשורת, תרבות   .3

ומסורת.
המשתתפים ידונו בהשפעת המשפחה על דורותיה )ההעברה הבין-דורית(.  .4

למנחה:
הנגיעה בנושא המשפחה, כמו גם בנושאים נוספים, מחייבת רגישות לנאמר ולתגובות 
התלמידים. הנושא עלול לעורר אצל חלק מהתלמידים רגשות מורכבים ורגישויות שונות. 

חשוב להתמודד עם רגשות התלמידים בצורה נכונה.
יש לדון בנושא המשפחה בהכללה ולא לכוון לדיון בסוגיות אישיות - משפחתיות. כאשר 
התלמידים מעלים נושאים אישיים - יש להתייחס ברגישות, ובהמשך להיוועץ עם אנשי 

מקצוע.
לרשות המנחה עומדות שתי הפעלות, שמתוכן יש לבחור אחת.

אפשרות א':
שלב א': 

המנחה ישאל את המשתתפים, מהן האסוציאציות שלהם כאשר הם שומעים את המילה 
משפחה )רצוי לרשום את האסוציאציות על הלוח(. התלמידים יוזמנו להתייחס למאפיינים 
שונים של משפחה בשמש האסוציאציות, להתייחס לניגודים שמתגלעים במאפיינים )דבר 
והיפוכו( סוגים שונים של משפחות. ייערך דיון בשאלה: מה ניתן ללמוד על משפחה מתוך 

שמש האסוציאציות?
המשך שאלות לדיון:

מהן הציפיות שיש לי ממשפחה? •	
מה מעניקה לי המשפחה שלי? •	

מהו הדבר האחד שאני בוחר ממאפייני המשפחה שלי? •	
מהו הדבר האחד שאינני בוחר ממאפייני המשפחה שלי? •	

דבר אחד שאני רוצה לשנות. •	

שלב ב': 
הקבוצה תצפה בכמה קטעים מסרטים המתארים ארוחות משפחתיות. )ניתן להשתמש 
בסרטים המוצעים להלן, או בקטעים מתוך סרטים אחרים שיבחרו על ידי המנחה להדגמת 

סיטואציות משפחתיות(.

3 בכתיבת פרק זה השתתפה אורלי אולשטיין-מן, עו"ס במרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה בירושלים.



27

כל תלמיד או קבוצת תלמידים יקבלו דף לצפייה בסרטים )מצורף(, שבו יתבקשו להתמקד 
באחד מהנושאים הבאים:

תפקידים במשפחה, הרכב המשפחה, תקשורת במשפחה, פתיחות לאנשים מחוץ למשפחה, 
תרבות ומנהגים.

ניתן לבקש מהתלמידים להתייחס לכל הנושאים, או לנושא ספציפי על-פי הנחיות מנחה 
הקבוצה.

מומלץ לאפשר לתלמידים לצפות בקטעי הסרטים - פעמיים. התלמידים ימלאו את דף 
התצפית תוך כדי הצפייה בסרטים - ופעם שנייה מיד אחריה.

לאחר מכן יתקיים דיון אשר יעסוק בניתוח הסרטים תוך התייחסות לנושאים השונים.

נקודות לדיון:
הדיון בסרטים מורכב משני חלקים: נושאי דיון משותפים ונושאי דיון ייחודיים בסרטים 

השונים.

נושאים משותפים:
הרכבים שונים של משפחה: משפחה גרעינית, משפחה מורחבת, משפחה חד-הורית,  1 .

גרושים, פרודים והשפעתם על מערכות היחסים בתוך המשפחה ומחוצה לה.
תפקידים בתוך המשפחה: תפקיד האב/האם, תפקיד המשפחה המורחבת )אם באה  2 .

לידי ביטוי(, תפקיד הילדים והאחים.
חלוקת התפקידים בין המינים: מי בעל הסמכות במשפחה, חלוקת תפקידים בין-דורית. 3 .

השלכות של חלוקת התפקידים על היחסים במשפחה )שוויון, שליטה וסמכות(.
תקשורת במשפחה: אופני תקשורת - ישירה, פתוחה, סמויה, גלויה, אלימה, מילולית  4 .
ובלתי מילולית, תקשורת מעכבת או תקשורת מקדמת )אסרטיבית, השתקה, הפחדה, 

עידוד, פרגון, משוב בונה, האשמות, הקנטות ועוד(.
קשרים שונים בין אנשים במשפחה: קרבה, ריחוק, שליטה, שיתוף, שוויוניות,  5 .

קואליציות.
מה אני מאמץ מתוך התנהלות המשפחה שלי, או מתוך התנהלותן של משפחות אחרות  6 .

שאני מכיר. המשפחה שאני ארצה להקים בעתיד, תמונת המשפחה הרצויה.

נושאים ספציפיים:
מוכת ירח

המשפחה כגורם תומך.
התמודדות עם כעסים במשפחה.

האם במשפחה אפשר לדבר על הכול? האם ישנם פתרונות אמיתיים?

חוג שמחת המזל
שוני בין-תרבותי, המאפשר בין השאר להתייחס לריבוי התרבויות בישראל והשונות ביניהן. 

האם הסיטואציה המתוארת בסרט יכולה להתרחש גם כאן בישראל?

שיגעון המוזיקה
תקשורת מילולית, תקשורת בלתי מילולית.

אפשרות ב':
התלמידים יצפו בקטע מטלנובלה או מסדרת טלוויזיה עדכנית המציג מערכת יחסים 

בתוך משפחה.
הדיון בסרט ייערך בקבוצות בנות 4 - 6 תלמידים, על-פי ההנחיות הבאות:

התלמידים יאמצו לעצמם דמות מתוך הסרט. 
בכל קבוצה תהיה התייחסות לדמות מן המשפחה המתוארת בסרט, ולאינטראקציה בין 

הדמויות.
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כל תלמיד יציג: 
א. איך מרגישה הדמות, מה היא חושבת ומה היא רוצה? האם יש לה קשיים ומה הם?

ב. איך מתנהל הקשר של הדמות עם שאר הדמויות?
ג. מה אומרות הדמויות האחרות על כל דמות?

בדיון קבוצתי:
יתייחסו חברי הקבוצה למערכת היחסים בתוך המשפחה ולדפוסי התקשורת שבה? דבר אחד 

שהיית מאמץ מבין המאפיינים של המשפחה שבה צפית? דבר אחד שלא היית מאמץ.

אפשרות ג':
דומה לאפשרות ב', אך הדיון בין התלמידים ייעשה על בסיס קטע מן הספרות )ראה רשימה 
ביבליוגרפית(,  או על בסיס קריקטורות או תצלומים המתארים משפחה )ניתן להציע, 
שהתלמידים יחפשו חומר רלוונטי במנועי החיפוש באינטרנט, ויביאו קטעי ספרות, משדרי 

טלוויזיה או סרטים שהם מכירים ואוהבים(.


