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 תרבות של זכויות בבית הספר  

   דשנת הלימודים תשע"

 

 
 

 רציונל

מורים ותלמידים מקיימים ביניהם דיאלוג פדגוגי וחברתי מתמשך העוסק במגוון דילמות 

תלמיד –וסוגיות מחיי התלמידים בבית הספר ומחוצה לו. קיומו של דיאלוג מורה

פקיד המורה מועצם מהיותו משמעותי מהווה גשר לחיים אזרחיים המוקירים כל אדם. ת

 גשר חינוכי יציב בין חברת המבוגרים לחברת הצעירים.

למידה והטמעה של התפיסה העומדת בבסיס אמנת זכויות הילד תקדם דיאלוג ממקום 

של כבוד, אהבת האדם ותהליכים הוגנים וראויים בין מורים ותלמידים במרחבי הלמידה 

    והפעילות החברתית השונים בבית הספר.  

 

 
 מטרות

לימוד שיטתי של שפת הזכויות המבוססת על מימוש זכויות תוך לקיחת אחריות  .9

 אישית, קבוצתית, קהילתית ואזרחית

פיתוח כלי עבודה משמעותיים ומשפיעים בהתמודדות עם דילמות ומצבים מאתגרים  .2

 בדיאלוג בין מורים ותלמידים לאור עקרונות שפת הזכויות וזכויות הילד

ני למידה תומכים במקצועות הלימוד על פי תוכנית הלימודים ולאור צרכים הבניית תכ .0

 ייחודיים לקהילת בית הספר.

 
 דרכי פעולה 

מפגשי למידה ומפגשי הדרכה צוותיים ליישום הלמידה בתהליכי ההוראה ובתכני  .9

 הלימוד.

 בניית ת"ל שנתית להטמעת זכויות הילד ככלי לטיפוח אזרחי בקרב התלמידים. .2

 מבני פעילות לחברת הילדים לאור עקרונות שפת הזכויות.יצירת  .0

 פיתוח צוות היגוי מלווה ליישום התוכנית.  .4

 
 תכני ההשתלמות

 מושגי יסוד בשפת הזכויות –זכויות, אחריות, חובות וגבולות  .9



 משרד החינוך
 המינהל הפדגוגי 

 אגף א לארגון לימודים
 התלמידהפיקוח  ליישום חוק זכויות 

www.education.gov.il/zchuyot             
 

   00-2812881ל. ט  29012ת"א, מיקוד:  2רחוב השלושה  המשרד: 
 www.education.gov.il/zchuyot: כתובת אתר המשרד

tovabe@education.gov.ilmail: -E 

 

עקרונות ומאפיינים, יישום האמנה בחיי בית  –האמנה הבינלאומית לזכויות הילד  .2

 הספר

 תמונת מצב עדכנית. –ות התלמיד במערכת החינוך הישראלית זכויות הילד וזכוי .0

חוק זכויות התלמיד,  ענישה מכבדת, חובת הדיווח, שמירת  –חוק וחינוך  .4

 הסודיות,  דיני משמעת ודיני נזיקין בשדה החינוך.

המותר והאסור במרחב החינוכי ובניית דפוסי התנהגות צפויים וראויים בתהליכי  .5

 הוראה וחינוך.

 מימוש הזכות לחינוך בדיאלוג מורה תלמיד במרחב הכיתתי. .2

 דילמות ואתגרים ביישום החוק במרחבי החינוך בבית הספר.  –הזכות לפרטיות  .7

 הזכות לביטוי עצמי וגבולותיה במעשה החינוכי.  .8

הבניית תכני למידה תומכים בנושא זכויות הילד בתחומי שפה, מורשת, סביבה,  .1

 תנ"ך.  

 
 

 תוצרי למידה

שפה, ספרות, תנ"ך, מולדת  –שילוב למידה בנושא זכויות הילד בתחומי התוכן  .9

 וחברה.

בניית יחידות הוראה בנושא זכויות הילד והקניית שפה המותאמות לשכבות הגיל  .2

 השונות.

 הכנת ספרים שכבתיים לסוף שנה בנושא שפה וזכויות ילדים לכל שכבות הגיל.        .0

בשיחות פרטניות, במפגשי הורים  –הורים  הטמעת שיח זכויות בדיאלוג עם .4

 .בכיתות ובועד הורים מוסדי

גיבוש קבוצות מנהיגות תלמידים מקדמות תרבות של זכויות ואחריות בסביבות  .5

 החיים השונות של התלמידים בבית הספר.

 


