
 משרד החינוך
 המינהל הפדגוגי 

 אגף יישומי חוק ומדיניות
 הפיקוח  ליישום חוק זכויות התלמיד

 

  /הארי, מפקחת  ארצית ליישום חוק זכויות התלמיד -טובה בן

   082312331ל.  ט  29012מיקוד: ת"א,  2רחוב השלושה  המשרד: 
www.education.gov.il/zchuyot  ,:@education.gov.iltovabemail: -E  

 

1 

 זשנה"ל תשע"

 חינוך בבתי הספרהלמנהלים וצוותי  למנהלות,

 שלום רב, 

 חוק זכויות התלמיד/הכרזות 

מחויבים ליידע את ציבור המורים,  כולנוומאז , 0222בשנת בכנסת חוק זכויות התלמיד נחקק 

  לימודים.שנת כל חודשיים מתחילת כ החוק והתקנותההורים והתלמידים בדבר 

                מערכת היחסים המיוחדת הנוצרת בבית הספר מרקם הן זכויות מיוחדות בתלמידים ה  זכויות

בהן  עם זאת, חייבים להתקיים. חינוכיתהמדיניות החוק והמכוח מוענקות , והן השותפיםכל בין 

חברה בזעיר  הואספרי -המרחב הבית. זכויות אחרות המוענקות לכל אדםבבלמים ואיזונים, כמו 

זכויות ילדים ונוער . ים, בעלי זהויות שונות ומגוונות רכבת ממשתתפים בגילים שונאנפין, המו

לילדים  תוזכויות אדם ואזרח וחלקן מיוחדמחלקן כנגזרת מוגנות בתפזורת בחוקים שונים, 

 בהתאם, ל אדםל אדםל כל כששזכויות זכויות הההמוטלת על הילדים היא החובה לכבד את המוטלת על הילדים היא החובה לכבד את היחידה היחידה החובה החובה   נוער.לו

ילד שינהגו בו בכבוד,  ... ,  סביונה רוטלוי בדימוס  השופטת 'כב וכדברי . לכושריהם המתפתחים

כבוד  . דורות של אנשים שיכבדו את הזולת וכך יגדלו  . ג באחרים בכבוד, שכן כך הוא חונךינה

אין   על כן . שוויון ושל חירות הזולת פירושו כיבוד הערכים האנושיים הבסיסיים והחשובים של

     ."... זכויות  כתנאי להענקת ת על הילדים לתבוע הטלת חובו

מחייבת תהליך של קבלת אחריות לשימוש מושכל ומאוזן בזכויות  יםהטמעת זכויות התלמיד
גע שימוש בהם יפשה , לצד קבלת כללים מחייבים המגבילים את הזכויות למקריםיםהתלמיד

ספרי.-הורים, או באורח החיים הביתב, יםבזולת: בתלמידים אחרים, במור  

לא די בהפצת המידע על קיומן בקרב ציבור ו בחוקיעוגנו לא די שהן  כראויושמו יישזכויות  כדי
תקנון בית חלק מ חייב להיותלהלן  החוק המצורף   .בקהל התלמידים וההוריםועובדי ההוראה 

הכוללים מידע על סודרים מ  למידה תהליכימצריכה נוער הילדים והזכויות הטמעת . הספר
 בית הספר. והתנסות משמעותית בתוךדיאלוג גבולות ברורים וידועים, 

גם  ק זכויות התלמיד בקהילת בית הספרתהליך החינוכי להטמעת חובניית האנו נשמח לסייע ב
"אופק  על פי תנאי קידום המקצועי ספריות ל-וחוץ בית ספריות -באמצעות השתלמויות בית

 ז לתמורה"."עוחדש" או 

 :באתר זכויות התלמידבנושא אפשר למצוא  למידה-חומרי הוראה

www.education.gov.il/zchuyot . 
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