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 זכויות, כבוד ואחריות
 תרגום חופשי.   תקציר

 ?RRRמה זה 

באה לידי ביטוי בהתנהלות הבית למימוש אמנת זכויות הילד  התוכנית החינוכית

השאיפה שהוצבה במסגרת יוזמה זו היא  .באנגליהלמידה -הוראה ספרית ובתהליכי

הגישות המסורתיות העוסקות בהעלאת מודעות   גבוהה יותר מאשר אלו של

 לזכויות.

 

מטרה: עבודה עם ילדים ובני נוער לפיתוח אזרחים פעילים יותר, אחראים 

 חברתית, דמוקרטיים ובעלי ידע.

נבעה מהפרקטיקה ומתוך ממצאי המחקר של קייפ  RRRהתוכנית החדשנית 

מית לזכויות הילד. האמנה הבינלאו רטון, נובה סקוטיה  בתהליכי הטמעה שלב

ממצאי המחקר הראו השפעה חיובית ביותר על התנהגויות, ערכים ועמדות של 

 תלמידים.

 

 מה שונה בגישה זו?

 המאפיינים המרכזיים של התוכנית הם

כגוף של ידע ומשמשת כמסגרת לאתוס הבית אמנת זכויות הילד נלמדת  .9

 ולתהליכי הוראה ולמידה בבתי ספר.ספרי 

 אזרחי ההווה. -ם ולאנשים צעירים כאזרחים עכשיו התייחסות לילדי .2

פיתוח זהות והערכה עצמית של ילדים כתוצאה מכך שהם תופסים את  .0

 עצמם כנושאי זכויות בדיוק כמו מבוגרים.

תפיסה של זכויות נבנית בטווח של נושאים הכוללים שפה, מתמטיקה, מדע  .4

 והיסטוריה.

 שנים. 92 -0התוכנית מיועדת לכל התלמידים בגילאי  .5
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האוניברסליות והבינלאומיות של הזכויות באמנה מספקים את ההקשר  .2

 לקידום זכויות ולחקר מצבים של הפרת זכויות במעגלים קרובים ורחוקים.

שמות דגש על ולמידה, בהוראה וב משתפות קידום גישות יותר דמוקרטיות .7

 הוראה ולמידה מכבדות זכויות.  בדרכי שותפות 

 

 ן באמנה מהסיבות הללובתי ספר גילו עניי

מהווה מסגרת לרבות מהפעילויות האזרחיות שלהם  אמנת זכויות הילד/ה .9

חינוך לחופש הביטוי חינוך ליחסים בין אישיים,  מנהיגות,)בתי ספר מובילי 

גירושי הןרים, ילדים  ,וך למניעת סמים, אוריינות רגשיתחינוגבולותיו, 

( המבטאות תכני סעיפים וכו' מועצות תלמידיםילדים בהליך פלילי,  פליטים,

 מתוך האמנה.

, משמעותיתסמכות ניית בללכוון אמנת זכויות הילד/ה מאפשרת למורים  .2

 בערכים אותם הם מובילים. תומכתאו המדינה ו/הקהילה 

אינם  שקודים של התנהגותמצביעה על כך  אמנת זכויות הילד/ה .0

ייחודיים לכל בית ספר אלא נובעים מסדרה של עקרונות בינלאומיים, 

המחוזקים על ידי תפיסות מוסריות אך לא דתיות. עובדה זו הולמת במיוחד 

 המאופיינת בתהליכי פיתוח של לכידות קהילתית. 29 -ה במאה

 

 

 

 מה יהיה שונה בבית הספר?

הסכמות כיתתיות בנושא זכויות ואחריות, החתומות על ידי תלמידים  .9

 ומורים.

 התנהגויות המכבדות זכויות מהוות מודל לחיקוי. .2

 רמות גבוהות יותר של השתתפות בכל ההיבטים של חיי בית הספר. .0

 )גם בתכני הלימוד(בחיי בית הספר.מאוד לאמנה בתדירות רבה  התייחסויות .4

 מבוסס זכויות בעבודה השוטפת של מורים. מילון מושגיםפיתוח  .5
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 RRSA – Rights Respecting Schoolsמעורבות גדלה בפעילות יוניסף ) .2

Award.) 

 

 

 

 בהתייחס למורים

כרים בסיבות שבעטיין מרגישים מועצמים ורבים חוזרים ונז נוךצוותי חי .1

 בחרו בהוראה כשליחות לאומית.

ציפיות גבוהות יש להם יותר זמן ללמד, להגיע להישגים טובים ו .2

נמוכות ההפרעות בכיתה ת רמ, שהציבוסטנדרטים מהתלמידים, גם ע"פ ה

 משמעותית.יותר 

 יותר מעבודתם. נהניםרים מו –האקלים הכיתתי והבית ספרי בריא יותר  .0

 

 בהתייחס לילדים ואנשים צעירים 

, גם המיוחדות לגילם זכויותלהם יש וומבינים שמאחר  ברצון  ילדים לומדים

 . /תלאחרים יש זכויות ועל כולם מוטלת האחריות לכבד את זכויות האח

הגישה של ילדים לפתרון סכסוכים אחד עם השני ועם מבוגרים היא פחות  .9

  כוחנית.

 .Bullying  –פחות תופעות הצקה נמצאו  .2

הילדים מגלים יותר דאגה לעצמם, לאחרים ולילדים במקומות אחרים  .0

 בעולם.

השפה שלהם נהיית יותר מתוחכמת ועולה הסבירות שישתמשו בחשיבה  .4

 מסדר גבוה יותר.

 הם נוכחים יותר בבית הספר. .5

 הם נוטים להיות פחות שליליים בהתנהגותם. .2

 ם להתנהג כאזרחים.הם מתחילי .7
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ממצאים ראשוניים לגבי בתי ספר בהם מוטמעת  –   Covell & Howeהמחקר של 

  RRRגישת 

 

 ההשפעות העיקריות הן על

תהליכי ויסות עצמי והתמודדות של ילדים הן בלמידה והן בהתנהגויות  .9

 חברתיות.

 ביצועי תלמידים במבחנים. .2

 תהליכי חשיבה ביקורתית. .0

 

ילדים במרכזו של עולם שדואג להם, ומתייחס ה מציב אתזה תהליך  קורה?למה זה 

 כמחוייבות לאומית ובינלאומית .לצורך שלהם 

 

 סטנדרטיםדוגמאות ל

אחרים מצביעים על רמות חקרים הערכות פנים בית ספריות, דיווחים של יוניסף ומ

דאגה על פה, גבוהות יותר של ידיעת קרוא וכתוב )במיוחד כתיבה(, ידיעת שפה שב

התפתחות עצמית ותחושת רווחה בבתי ספר בהם גישות מבוססות זכויות ל

 מוטמעות בתפיסת העולם הפילוסופית של בית הספר. 

 RRRהמתייחס לבתי ספר בהם גישת  2008בדוח של מחוז המפשייר מספטמבר 

  :המסקנות המרכזיות הבאות  ולותהוטמעה באופן מלא ע

 לד/ה נבעה בראש וראשונה ממידת המחויבות רמת היישום של זכויות הי

 וההובלה של מנהל בית הספר והצוות החינוכי אחריו.
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  ,זכויות הילד/ה הפכו לתשתית בבתי ספר בהם הגישה הוטמעה במלואה

שעליה התבססו המדיניות הבית ספרית וכל ההחלטות  ולמסגרת הפעולה

ורחב את זכויות  ודרכי הפעולה. בבתי ספר אלה לימדו באופן מפורש, מעמיק

 הילד/ה כחלק מתהליך ההטמעה.

  בבתי ספר בהם תהליך הלמידה של זכויות הילד/ה היה חלקי והדגש היה

בעיקר על האחריות הנגזרת מהזכויות, יישום הזכויות בא לידי ביטוי רק 

בתחומים מסוימים או שנלמדו רק זכויות מסוימות במרחבים מסוימים 

בשיעורי בריאות(. כתוצאה מכך, תלמידים  בריא )לדוגמה: הזכות למזון

ללקיחת אחריות או  כדרך חייםהבינו את משמעות הזכויות באופן מוטעה כ

 נרדפות לחוקים. מיליםכ

 בבתי ספר בהם רמת הלמידה והיישום של זכויות הילד/ה היו גבוהות, 

לקחו חלק גדול יותר , מכבדות ושומרות זכויותנהגו בדרכים יותר תלמידים 

ת הבינו באופן מהותי ומעמיק אהתנדבו,  ,כים חינוכיים וחברתייםבתהלי

הסוגיות העוסקות ביישום זכויות ובאחריותם לפרט ולקבוצה. לצעירים 

 ולבוגרים.

 בבתי ספר גם ת של יישום זכויות הילד/ה נמצאו וההשפעות החיובי

כלכלי נמוך. -הממוקמים בשכונות המצוקה ובקרב קהילות ממעמד חברתי

ראו את השיפור הלימודי, ההתנהגותי והחברתי ם בבתי ספר אלה התלמידי

בתי הספר בהם היה יישום מלא של הגדול ביותר מבין כל התלמידים ב

הידיעה שהם אזרחים נושאי זכויות, שיש להם זכות להשתתפות האמנה. 

מימוש מוהיחס המכבד לו זכו כתוצאה בתהליכים הנוגעים לחייהם 

את אופי , תלמידים אלה לשפר את התנהגותםהזכויות הובילו רבים מ

         בחיי בית הספר ואת מחויבותם לתהליכי למידה. מעורבותם

 

עלו מספר מסקנות מרכזיות בנוגע לבתי  Covell & Howeבסיכום המחקר שערכו 

   –הוטמעה במלואה  RRRספר בהם גישת 

 
 בקרב תלמידים
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 ב יותר מה הן זכויות ומה סוגי האחריות תלמידים בבתי ספר אלה הבינו טו

כי זכויות מצביעות על הנדרשים לשם מימוש הזכויות. יותר מכך, הם הבינו 

 למימושן אך הן בלתי תלויות בהם. סוגי האחריות הנדרשים

  צעירים ומבוגרים. –תלמידים כיבדו יותר זכויות של אחרים סביבם 

  מגיעים אליו  תר בבית הספר,נהנים יותלמידים בבתי ספר אלה דיווחו שהם

 כלפיהם.ברצון, ומרגישים שהסביבה יותר אכפתית 

  ולהשתתף בתהליכי בבתי ספר אלה מתן הזדמנות לתלמידים לקחת חלק

 .  היה בעדיפות גבוהה בקרב ההנהלה והצוות החינוכי קבלת החלטות

 
 

 בקרב מורים

  תלמידים  של עליה בהתנהגויות מכבדותמורים בבתי ספר אלה דיווחו על

 אלה כלפי אלה.

 לאורך התקופה בה הגישה  המורים דיווחו על ירידה בתחושת השחיקה

ווחו על ירידה ברמת ההתשה יפעלה והוטמעה בחיי בית הספר. כמו כן, הם ד

 הרגשית שלהם והדפרסונליזציה שהם עושים לתלמידים.

 

 בקרב הנהלה

וה דמות מובילה ומנהיגה בבתי ספר אלה דיווחו אנשי הצוות החינוכי שהמנהל היו

בתכנון ובביצוע של תהליכי הלמידה וההטמעה של זכויות הילד/ה במרחבים 

 השונים במוסד החינוכי.

 

מציבות סטנדרטים ברורים בתחום זכויות  RRR -לסיכום, גישות כדוגמת גישת ה

חקיקה במימד האזרחי, מפיתוח כלים למדידה חינוך והילד/ה הנובעים מתהליכי 

חברתי וההערכה ומבנייה והטמעה של תהליכי למידה במימד החינוכי במימד ה

את ההבדל בין בית ספר המוגדר כ'טוב', לכזה גישות אלה יוצרות בבית הספר. 

 המוגדר כ'יוצא דופן'.
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 דוגמאות להשפעת התוכנית

תרמה להתפתחות  RRRבזכויות, כבוד ואחריות "התוכנית 'מעורבות בית ספר 

 ,Ofsted Reportהחברתית והתרבותית של תלמידים." ) הרוחנית, המוסרית,

Tweswldown Infabt May 2009) 

מהווה חלק מכל מה )לתוכנית הלימודים( אלא  עוד תוספתלא היא  RRRמסגרת "

. אנו מאמינים שבאמצעות שימוש בתוכנית אנו יכולים שאנו עושים בבית הספר

הם להתפתח כאזרחים לשפר את הכישורים החברתיים של ילדים, ולעזור ל

מעורבים ואחראים בקהילה, הנהנים, משיגים ותורמים בכל היבט בחייהם."               

(Carolyn Clarke, Harrison Primary, Chair of Primary Head Teachers 

Executive) 

 

הופכת לאבן פינה מרכזית באסטרטגיה שלנו  'זכויות, כבוד ואחריות'"תוכנית 

ללמד את  95ספר. בית הספר מאמן "מחנכים עמיתים" בגילאי לשיפור בית ה

בהקשר של האמנה הבינלאומית לזכויות הילד.  RRRחבריהם בכיתה את גישת 

בבדיקה שנעשתה שנה לאחר שילוב התוכנית רוב התלמידים בשנתון שלמד את 

דיווחו כי הם מכבדים יותר אחד את השני ומגלים מודעות גדולה יותר התוכנית 

ירידה בתופעות הצקה מתלמידי אותו השנתון דיווחו על  90% -. יותר מאחד לשני

יתחו יכולות לעמוד על זכויותיהם ועל זכויות של אחרים שנפגעו או חוו ועל כך שפ

 (Steve Evatt, HT John Hanson Schoolהצקה." )

 

 שנתיים לאחר מכן  RRRהמתייחסים לתוכנית ת ביניים מורים בחטיב

 כיצד עבודתנו השתנתה...

 עבודת הצוות עודדה יותר שותפות בקרב ילדים. .9

 .הערכה עצמית גבוהה יותר .2

 נתינת אחריות גדולה יותר לילדים. .0

 ציפיות גבוהות יותר מילדים. .4

 לקיחת סיכונים בתהליכי ההוראה. .5
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 מתן זמן רב יותר לילדים לדבר.  .2

מתן זמן רב יותר לילדים להגיב ולהתייחס אחד לעבודתו של האחר  .7

 ולנושאים החשובים להם.

רבים התמודדות שונה עם נושאים של התנהגות ותהליכי שיקוף ומשוב  .8

 יותר.

 הכיתה בתהליכי קבלת החלטות.תלמידי מעורבות גדולה יותר של כל  .1

  RRR - למדים, משוחחים ומתייחסים אל התלמידים ע"פ מדדיכאשר מ .90

תלמידים חשים אמון ביכולתם, פועלים למען  הפיתוח האקדמי של עצמם 

 ושל חברי הקהילה הנוספים ומקפידים בכבודם של כל חברי הקהילה .

 

 ספר מכבד זכויות בית 

ערכי  – מנהיגות וניהול להטמעת ערכי אמנת זכויות הילד בחיי בית הספר .9

האמנה הבינלאומית לזכויות הילד מוטמעים במלואם בכל ההיבטים בחיי 

קהילת בית הספר. גורם מפתח מרכזי בהצלחת תהליך זה הוא המחויבות 

מתאימה, המלאה של הנהגת בית הספר. כל חברי הצוות קיבלו הכשרה 

ונוצר אתוס בית ספרי משותף המעריך ומכבד את קולם של הילדים בכל 

ההיבטים בחיי בית הספר. מרכיב נוסף הוא לקיחת סיכונים בריאה וחיובית 

בתהליך זה. כל בעלי התפקידים בבית הספר הפגינו מחויבות גדולה לזכויות 

ם הצוות והילדים יצרו קהילה של לומדים רפלקטיביישל ילדים. 

המקיימים דיאלוג פתוח בנוגע ללמידה, הוראה, אזרחות גלובלית וזכויות 

. חבר צוות אחד אומר, "זה לא אנחנו והם...זו עבודת צוות..". הדגש על אדם

האמנה הבינלאומית כמסגרת מוסרית לחיים משתקפת ביחסים התומכים, 

 החיוביים והרגועים ועם זאת חדורי המטרה באקלים השורר בכיתות.

ותלמידים יודעים ומבינים את אמנת זכויות הילד  נוספיםורים, מבוגרים מ .2

 – ומידת הרלוונטיות שלה לאתוס ולתוכנית הלימודים הבית ספרית

התלמידים אינם רק יודעים על האמנה הבינלאומית לזכויות הילד אלא 

קיבלו את ההזדמנות והאפשרות לעסוק בה ולקיים חשיבה ושיח בנוגע 

טיות שלה בחייהם. תלמיד אחד אומר, "אנחנו בית ספר למידת הרלוונ
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דמוקרטי, לכן אנו מחליטים אלו זכויות חשובות לנו ביותר." התלמידים 

מודעים לאוניברסליות של זכויות הילד וזה עומד בבסיס פיתוח חוש הצדק 

והאזרחות הגלובלית שילדים רבים מפגינים. השפה של זכויות, כבוד 

תדיר את דרכי ההתנהגות של ילדים ומבוגרים  ואחריות מעצבת באופן

כאחד, ותורמת באופן משמעותי לרמה הגבוהה של חשיבה מוסרית אותה 

 מפגינים ילדים רבים.

בכל כיתה, ילדים ומבוגרים, יוצרים  – ללמד וללמוד בכיתות מכבדות זכויות .0

הסכמות העומדות בבסיס היחסים ביניהם ומושתתות על זכויות ותחומי 

. התלמידים זוכים לעידוד מצד המבוגרים להשפיע באופן פעיל על אחריות

עיצוב תהליכי ההוראה והלמידה, משמע הם יכולים לעשות בחירות הנוגעות 

להיבטים שונים של תוכנית הלימודים וארגון הכיתה. הם מקבלים הזדמנות 

ללמוד ולהעדפות שלהם בתהליכי  להתייחס לגורמים העוזרים להם

אחד אומר, "הכיתה שלי קיבלה השנה אחריות מלאה  הלמידה. מורה

בארגון הכיתה. כולם עשו החלטות נבונות." הילדים מסוגלים לתת משוב 

 למורים שלהם על תהליכי הוראה.

תלמידים משתתפים באופן פעיל בתהליכי קבלת החלטות באמצעות בית  .4

 אחד הילדים אומר, "אם למבוגרים יש החלטה שעליהם לקבל הם – הספר

משתדלים לערב את הילדים כמה שהם יכולים." לילדים יש תחושה ייחודית 

של העצמה והם מסוגלים להשתתף בתהליכי קבלת החלטות בהתייחס 

למגוון רחב של היבטים בחיי בית הספר. ישנה מועצת תלמידים פעילה 

ומשגשגת המוערכת מאד על ידי שאר הילדים. היא פועלת באופן יעיל בגלל 

 רים בה. המועצה פועלת ומנוהלת היטב על ידי ילדים.     תמיכת המו
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 מבט קצר     מ-אצלנוו

 

הטמעת תרבות של זכויות בתפיסת העולם הבית ספרית מציבה בפני אנשי החינוך 

סטנדרטים היוצרים אצלם מכוונות ומחויבות למימוש זכותם של כלל התלמידות 

ליה ותוך התייחסות לגיל, לרמה, והתלמידים לקבל חינוך מיטבי ללא כל הפ

לכישורים ולצרכים של כל ילד באופן אישי ולמאפיינים המגזריים והתרבותיים של 

 הכיתה כקבוצה.

, הם חשים כי גישה זו מקדמת את ההנעה של ילדים ללמוד ולהיות מעורבים

ובצורכיהם; הנעה זו  בדעותיהםומתחשבים  מתייחסים אליהם כבני אדם ראויים 

והמסוגלות ובמידת ההשקעה והמחויבות של  לעלייה בתחושת ההצלחהגורמת 

ילדים לתהליכי הלמידה המתקיימים במרחבי החינוך השונים בבית הספר. ידיעת 

קרוא וכתוב וידיעת שפה שבעל פה כפי שצוינו לעיל הן חלק מהתוצאות הפדגוגיות 

 הצפויות בהתפתחות ובהתקדמות של ילדים בכיתה ובבית הספר.

יבות לתרבות של זכויות בשיח ובעשייה החינוכיים בבית הספר משפיעה גם על מחו

קידום היבטים אזרחיים וחברתיים בחיי קהילת בית הספר. יישום אמנת זכויות 

הילד/ה ועמידה בסטנדרטים שהיא מציבה, משפיעים על דרכי התנהגות ופעולה של 

ים אזרחיים וחברתיים בהם ילדים ושל צוותי חינוך, על היחסים ביניהם ועל תהליכ

ורווחה כפי  רמה גבוהה של תחושות התפתחות עצמיתהם שותפים. לדוגמה: 

 זכותם של ילדים למימוש היכולות והכישוריםשצוינו לעיל נובעת מיישום 

ורעיונות )סעיף  באמצעות החלפת מידע דעותיהםלבטא את (, 21שלהם )סעיף 

לחיות בסביבה שאינה (, 92להם )סעיף בעניינים הנוגעים  להביע את דעתם(, 90

(, להיות מוגנים מפני כל סוג של אלימות גופנית או נפשית 2)סעיף  מפלה אותם

 ( וכן הלאה.91)סעיף 

 

כותבת  לקראת שינוי!" –במאמרה "מעמדם של ילדים בחברה הישראלית 

כיוצרת כבוד השופטת סביונה רוטלוי כי לחקיקה של זכויות יש ערך חברתי 

. חוקים אכן מהווים כלי ות וסטנדרטים של מדיניות ביחס לילדיםנורמ
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מרכזי ביצירה של סטנדרטים חברתיים ברורים ומוסכמים ובאכיפתם של 

 סטנדרטים אלה על כלל השותפים בחברה.

נוהלים וחוקים משקפים את הראוי והרצוי מבחינה אזרחית וחברתית , ערכי מוסר

עה בילדים ולמתן המשאבים בכל הנוגע למעמדם של ילדים, להתמודדות עם פגי

הנחוצים לשם התפתחותם של ילדים באופן הטוב ביותר בכל תחומי החיים. )מתוך 

עיונים ובירורים במצוות כיבוד אב ואם"(.  –הספר "דברים שיש להם שיעור 

ודרכי פעולה  סטנדרטים של התנהגותלדוגמה: חוק זכויות התלמיד מגדיר 

לחינוך בתחומים כמו איסור הפליה,  ותלמימוש הזכבמסגרת המוסד החינוכי 

 מניעת ענישה משפילה, הרחקה לצמיתות מהמוסד החינוכי וחובת הסודיות.  

תהליכי הערכה בתחום זכויות לצד נוהלי חוזרי מנכ"ל והחוקים, מספקים 

ה מדד נוסף לסטנדרטים שעל פיהם ראוי שחברה תפעל ותנהג כלפי ילדיה. הילד/

ם את מידת ההשפעה ותחומי ההשפעה של תהליך תהליכי הערכה אלה בודקי

ככלים הטמעת תרבות של זכויות במוסד החינוכי ובקהילת בית הספר, ומשמשים 

ברוח אמנת זכויות  אופנים לחינוךמשמעותיים לשיח עם אנשי חינוך על 

בעות מחיי הילדים דילמות וסוגיות חינוכיות ואזרחיות הנוהילד גם באמצעות 

 והנוער.

 

בישראל פיתח טקסונומיה  זכויות התלמיד במשרד החינוךעל הפיקוח 

וזכויות תלמידים במוסד  מידת היישום והמימוש של זכויות ילדיםלהערכת 

  בסיס מדרג בן שש רמות©החינוכי על 

ההנהלה והמורים מכירים ויודעים את בסיסי התכנים המבוססים על זכויות  .9

 תלמידים.

 )קוגנטיביות,רגשיות,אזרחיות(תההנהלה והמורים רוכשים עמדות חדשו .2

 בגישתם אל תלמידים וזכויותיהם.

ההנהלה והמורים נוהגים בתלמידים בדרכים הנובעות מתוך הכרה  .0

 בזכויותיהם.
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ההנהלה והמורים עוסקים בחיבור זכויות הילדים/תלמידים לחזון הבית  .4

 ספרי.

ההנהלה והמורים יוצרים מבנים ארגוניים ופדגוגיים שזכויות תלמידים הם  .5

 חלק בסיסי בהם.

והמורים יחד עם התלמידים בונים מערכי תפעול יומיומיים ההנהלה  .2

ותקופתיים בהם זכויות הם מימד חשוב בהתמודדות עם מצוינות בהוראה 

ובחינוך ויצירת אורח חיים בית ספרי המאופיין ביחסי הוגנות וכבוד בין כל 

באי בית הספר, שייכות ומעורבות בחיי המוסד החינוכי, ומחויבות 

  ©יים וחברתיים.    לתהליכים פדגוג

 

 

    


