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..... בשביל הזכויות
 

 ".אבל רק מעטים מהם זוכרים זאת, כל המבוגרים היו פעם ילדים"
( 'הנסיך הקטן, 'אכיזפרי-אנטואן דה סנט) 

 

 

כללי על אמנת זכויות הילד  מבוא 
 

ונשען על משפט  ישתוקפם הוא אוניברסאל,זכויות שוויוניות וכוללותהן התלמיד /זכויות הילד

 .המדינה והעמים

. ישראל חברה במשפחת העמים המקדמים את זכויות כל ילד וכל ילדה  מדינת

 כאנשים בעלי , מדגישה את כבוד הילד ואת התפיסה כי יש לכבד ילדים כבני אדם האמנה 

 . גם בבית הספר תייחודיוזכויות 

משמעות ההצטרפות היא הצהרה על . 1991בשנת  ת זכויות הילדאמנאשררה את מדינת ישראל  

האמנה מבטאה גישה . תוך התאמה לתרבות המדינה המדינה לקיים את הוראות האמנה מחויבות

לצד הענקת , לצד הענקת זכויות לקבלת שירותים שונים מהמדינה, מרחיבה של הגנה על ילדים

. זכויות מגוונות המאפשרות לילדים להשתתף בקבלת החלטות הנוגעות לענייניהם

ולא , דת מבטו של הילד כמי שמקבל את הזכויותהאמנה מבקשת ליישם את הזכויות מנקו

 .מנקודת מבטם של המבוגרים המעניקים לו את הזכויות

הן מחנכות ,זכויות הן כלי חינוכי הזכויות מחליפות את ההגנות הרעועות שהיו בעבר  וכיום ה

  .ת יחסים בבית הספרוובה בעת לשיקול דעת ולכבוד כלפי הזולת במערכ, לעצמאות ולאוטונומיה

 

 להסביר את אמנת זכויות הילד ,את זכויות הילדים להפיץ מדינה קיימת מחויבות ללמד ול

חוקי המדינה המנחים את  ולנהוג על פי  ללמוד  , , באופנים מגוונים ובשפות הרשמיות במדינה

 . התהליך החינוכי למימוש זכויות התלמידים בחברה אזרחית 

אשר התקבל , בעיצוב עתידם הנו חוק זכויות התלמיד ביטוי לאימוץ עקרון השיתוף של ילדים 

הן מתרגמות זכויות ילדים לנסיבותיה . זכויות תלמידים הנן זכויות מיוחדות. 2000בכנסת בשנת 

.  של מערכת היחסים המיוחדת הנוצרת בבית הספר בין השותפים

אשר תאפשר  ,זכויות-ליצור תרבות תומכת :האתגר העומד לפני בתי הספר הנו גדול במיוחד

. להטמיע את זכויות התלמיד כך שכל הצדדים בבית הספר יצאו נשכרים מן המעבר לשפת זכויות 

 
סביונה ' משך שש שנים עבדה הועדה לזכויות הילד מטעם הכנסת בראשותה של  השופטת הגב

כחלק מהבטחת ,משפט ורווחה שמונו מטעם המשרדים הממשלתיים,רוטלוי יחד עם אנשי חינוך
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ללמד ולפעול על פי אמנת זכויות הילד לכל ציבור ,להנגיש ,לאשרר ה לאומות המאוחדותהמדינ

 זכויות  "ובמיוחד מערכת החינוך והרשויות המקומיות ,העובד בממשקים עם ילדים ונוער

 

 

 המדינה להפיץ  מחויבות. מוגבלות בערכן אם הן אינן ידועות ואינן מוטמעות בעשייה היום יומית

..." ללמד ולהסביר את אמנת זכויות הילד, לדיםאת זכויות הי

שבכל רשות מקומית חייבת להיות ועדה ( עזר עירוני)לא בכדי נקבע חוק זכויות התלמיד וחוק 

. לזכויות הילד לשמירת מעמדו 

אשר תאפשר , זכויות-ליצור תרבות תומכת: פני בתי הספר הנו גדול במיוחדבהאתגר העומד 

 כך שכל הצדדים בבית הספר יצאו נשכרים מן המעבר לשפת  להטמיע את זכויות התלמיד

! זכויות ה

 

עקרונות יישום האמנה 

 

לנורמות , האמנה מותירה לכל מדינה את שיקול הדעת כיצד להתאים את הזכויות לתרבותה. 1

אבל היא קובעת גם איסורים מוחלטים כמו איסור עבדות , החברתיות שלה ולאמצעיה הכלכליים

. ר עינוייםילדים ואיסו

. האמנה מאפשרת למדינה להתקדם באופן הדרגתי לקראת מימוש מלא של זכויות הילד. 2

ולא , האמנה מבקשת ליישם את הזכויות מנקודת מבטו של הילד כמי שמקבל את הזכויות. 3

 .מנקודת מבטם של המבוגרים המעניקים לו את הזכויות

הזכויות ה בה קשורות זו בזו : רק באופן חלקיהאמנה הנה מסמך הוליסטי שאינו ניתן למיצוי . 4

מימוש של חלק מהזכויות בלבד לא יחשב למימוש . ולא ניתן לוותר על חלקן מבלי לפגוע ביתרתן

של ( ואפילו מוגבל)כל מדינה צריכה להראות כיצד היא נוקטת אמצעים ומאמצים לקידום . כלל

. כלל הזכויות לכלל הילדים במדינה 

יישום שוויוני של כלל הזכויות בין כלל הילדים  האמנה מחייבת. 5

ויש לשתף אותו בקביעת גורלו תוך , לכל ילד דיעה משלו: האמנה קובעת את עקרון ההשתתפות. 6

. בהתאם לגילו ולמידת בגרותו, מתן משקל ראוי לדעתו

 

: ל לזכויות הילד"ם העוקבת בדבר יישום האמנה הבינ"ההמלצות הקבועות של ועדת האו

 

במטרה , (לילדים ולמבוגרים)פרסום הוראות האמנה והנחלתן לציבור דרך מערכת החינוך  .1

, לעודד תהליכים חינוכיים, לעודד דיון ציבורי גלוי וער בנושאים הקשורים לזכויות ילדים

 .ולבנות שדולות לשינויים חקיקתיים, זכויות-ופוליטיים מקדמי חברתיים
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שתכליתן לקדם ברמה ארצית את הזכויות ברמה הלאומית תכניות : עריכת תכניות מקיפות. 2

באופן שיבטיח כי הזכויות לא תקודמנה רק , תחת פיקוח ומימון ריכוזיים, המובטחות באמנה

 באזורים נבחרים על בסיס כוחן של קהילות והעניים שיש להן בזכויות

 

ממונות על יישום על רשויות השלטון ה – (NGO’s)ממשלתיים -שיתוף פעולה עם גופים לא .3

. האמנה לשתף פעולה באופן ממוסד עם גופים לא שלטוניים הפועלים בשדה הזכויות

 18מוגדר באמנה עד גיל  -ילדים, ילד .
 

 
 
 

בתהליך החינוכי עוברים מהגנת זכויות התלמידים למקומם האזרחי כנושאי זכויות 
 

. ליצירת תרבות של זכויות ךחשיבותו הגדולה של החינועל קיימת הסכמה , בקרב אנשי החינוך

.  ולזכויות של אחרים ת המודעות לזכויותינולהנחלשיספק כלים הן חינוך 

תהליכי קבלת החלטות , לתהליכים במוסדות חינוך קיימת השפעה מכרעת על התפתחות עמדות

זכויות התלמיד ,לדעת את זכויות הילדחובה עלינו לכן . ואחריות אזרחית בקרב תלמידים

מקום שבו מטפחים את אישיות חברתיות אחרות כדי לקדם תהליכי חינוך בבית הספר כוזכויות 

חינוך ולמהותי שבמורשת וב, שבאישיות לייחודי, התלמידים מתוך זיקה למיטב שבתרבות

  . האזרחי

בדפוסי  מתנסים הלכה למעשהלשם כך יש לבנות את בית הספר כתרבות חיים שבה התלמידים 

. את זכויותיהםם שמבטאים החשיבה ובנוהגי החיי

ככזה אמור הוא לכבד את זכויותיהם , בתחומי עניין משותפים" שונים"המוסד החינוכי מפגיש  

ובין , של חברי קהילת המוסד החינוכי לתת אמון אלה באלה תוך תמיכה בין כל הגורמים

 .צעירים ומבוגרים

מצווים כיום לכבד בנושא  האמונה והאידיאולוגיות שאנו, ריבוי נקודות המבט התרבותיות

.  גוזר ריבוי של יצירת איזונים בתרבות הבית ספרית , זכויות

יצירת תוך , מהגנת זכויות התלמידים למקומם האזרחי כנושאי זכויות בתהליך החינוכי עוברים

 זכויות ובעלי -פעילים בחיי החברה כנושאי סביבה ותרבות של זכויות הרואה את ילדיה שותפים

בעיצוב דמותו  כבעלי עוצמה חינוכיתהמורות והמורים  בד בבד אנו רואים את . אחריות

ומהווים   תהליך השינוי הם מובילי שהמורים, מכאן. והתנהגות הילד ובחינוכו כאדם וכאזרח

. כמגשרים בין הילדים והנוער לבין עולם המבוגרים

.  נת להעניק הגנה ממשיתעל מ  (respect)זכויות זקוקות לתרבות של כיבוד זכויות ,לפיכך 

 -לא די אף בהפצת המידע על קיומן , לא די שהן יחוקקו בחוק, על מנת שזכויות יתפקדו כראוי

בתועלת ההדדית ובערך המוסרי שבה כל הצדדים מכירים , זכויות-זקוקות לתרבות תומכתהן 
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זקוקות  הן. ותזקוקות לפרוצדורות מסודרות של דיאלוג ובניית הסכמהן . שבמתן זכויות

. ים במקרים של התנגשויות בין זכויות של צדדים שוניםזנִר ים ומַארִר רֵר למנגנונים בֹו

 

 

 

 

המבוססות על כבוד לאדם ומבוססות על זכויות  לחנך ולהטמיע מערכות למידהמכאן אם נשכיל 

כלפי , בה נבחר לנהוג כלפי מורה נדע את הגבולות בכל התנהגותילדים וזכויות תלמידים 

. ו הורה תלמיד א

 

 

 מעמד המורים לאור החינוך לזכויות

ההנחה היא שהילד נתון למרותם של . סמכות מול תלמידיהם, באורח מסורתי, למורים נתונה

 .מבוגרים בבית הספר נובעת מהיותו קטין שאינו כשיר עדיין למלא אחר תפקידיו של מבוגר

הזכות להיות אהוב ", המורהכקטין הבא לבית הספר מחכה התלמיד לקבל יחס אוהד ואכפתי מ

הרי , מאמין ביכולותיו ומסייע לו בקשייו, ככל שהתלמיד חש שהמורה הוגן איתו" ומוגן

. שהערכה העצמית של התלמיד תעלה ותהיינה פחות בעיות משמעת

בעל השפעה משמעותית על עיצוב התנהגות הילדים , המורה נתפס היום כמנהיג חינוכי וחברתי 

.  תנהגות המורה ימים רבים אחריוורבים מחקים את ה

עידודן ויישומן הינו חלק בלתי נפרד מן התהליך החינוכי , מימושן, קידומן, זכויות התלמידים

ללמד , על המורים בחברה דמוקרטית לפעול על פי זכויות התלמידים. ולפיכך מתפקידי המורה

כויותיהם וכיצד לממשן ללמד את התלמידים כיצד לעמוד על ז, את התלמידים מהן זכויותיהם

. באופן המיטבי והראוי תוך שמירה על כבוד הזולת וזכויות האחרים

יש לבנות מודלים נוספים כמענה לשאלה  כיצד המורים עושים הכל בכדי לקדם לממש ולהיטיב 

עם תלמידיהם ובראש ובראשונה כיצד הם מגינים ומעודדים ומיישמים את זכותם של 

למוד מכך כי על המורים להפקיר את התלמידים לזכויותיהם במובן אין ל. תלמידיהם לחינוך

.  הליברלי של המילה

 .להגביל ולהכריע בעימות בין זכויות שונות המתנגשות השכם והערב, לווסת, על המורים לאזן

עליהם לתת עדיפות בכל רגע נתון לזכויות אלו או אחרות תוך איזון סביר מידתי וראוי של 

אחת הסמכויות המשמעותיות ביותר של מורים היא  (.אחד אחד וכקבוצה) זכויות התלמידים

. מי תגבר ומה יש להעדיף בנסיבות העניין, הסמכות לקבוע איזו זכות עדיפה על אחרת
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" בשביל הזכויות"

 

זכויות , ה מהכרה בסיסית וראשונית בזכויות הילד והילדהלמובי" בשביל הזכויות"התוכנית 

התלמידה וזכויות הבוגרים במערכת החינוכית ליצירת מחויבות ואחריות של הילדים התלמיד ו

למימוש הזכויות ומודעות פעילה של המבוגרים לחובותיהם כלפי ציבור התלמידים וכלפי 

בבסיס התוכנית עומדת האמונה כי ילדים ומבוגרים הפועלים בסביבה .  שותפיהם למקצוע

.אוהד כלפי סביבה זו ומשימותיה המכבדת את זכויותיהם ייצרו יחס  

 מושג הזכויות הוא מושג המכיל בתוכו ממדים חינוכיים רבים הדרושים לקיום מסגרת 

אולם גבולות שאין , הדרישה לקיום גבולות במערכת החינוכית נשמעת חדשות לבקרים: חינוכית

יות של השותפים השמירה על הזכו. ספק אם יכולים להישמר , להן הצדקה ואינם ניתנים להסבר 

במערכת החינוכית יכולה להוות הסבר ראוי ומשכנע  לקיום גבולות עליהם יהיו התלמידים 

.מעונינים לשמור  

 

 ,חברתיות ,משימות אישיות, מערכת החינוך מתמודדת בימים אלו עם משימות רבות וקשות

. לאומיות וגלובליות

, דגוגיים של התלמידיםקיים רצון אמיתי של אנשי החינוך לתת מענה לצרכים הפ

, לקדם את תחושת השייכות שלהם לארגון בו הם פועלים,לתת להם תחושה של בטחון והגנה

לעיתים נמצאים  בצמתי החלטה בהם  היעדר הידע הנזכר , למדינה ולעולם המורכב בו הם חיים

. לעיתיםמשפחתו ואף עם עמיתים , כאן פוגם בכושר החלטתם לגבי התנהגויות ראויות כלפי הילד

 

. בדרך כלל באמצעות תגובות לאירועים בעייתיים המתרחשים בבית הספר ותאלו מטופל מטרות

. 'ניתנים תגבורים לילדים מתקשים בלימודים וכד, נכתבות תוכניות להתמודדות עם אלימות 

מעבר מעמדה חינוכית המגיבה לבעיות לעמדה יוזמת של  .התוכנית בשביל הזכויות מציעה

ההנחה בבסיס התוכנית היא שיצירה של סביבה מסוג זה תצמצם ממילא  ראויה וכיתסביבה חינ

. את הבעיות עמן מתמודד בית הספר

 

שסביבה חינוכית ראויה מתייחסת לתלמידים הנחה נוספת העומדת בבסיס התוכנית היא 

משמעות הדבר היא שמתן מענה למכלול הצרכים .  ולאנשי הצוות החינוכי כבני אדם שלמים

וכל ניסיון לבודד את מרכיבי מירה על הזכויות כולן היא המפתח לקידומם של התלמידים וש

. אישיותם ולטפל בהם בנפרד נדון לכישלון

 

. ה שזכותם לתרבות נפגעת בבית הספר יתקשו בלימודים/כך למשל נוכל למצוא שתלמיד

תלמיד או תלמידה .  המאמצים לשפר את השגיהם על ידי תגבור לימודי בלבד עלולים להיכשל
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שחשים שכבודם נפגע יתקשו לפתח עמדה מכבדת כלפי עולם המבוגרים ולעמוד בדרישות 

. התנהגותיות שבית הספר מציב

למימוש זכויות הילד ועמן זכויות התלמיד כפי שזכו להכרה  האזרחיתהתוכנית תתווה את הדרך 

. ם והוריםמורי,לתלמידים -ובישראל בפרט רק בשנים האחרונות בעולם בכלל

חשיבות ההגנה על זכויות אלו נחשפת בכל יום בצד הגילויים הקשים על פגיעה בזכויות הבסיסיות 

. שלהם

מחייבים מתן כלים לשימוש ראוי ונכון בכוח , תהליכי פיתוח ההכרה של התלמידים בזכויותיהם 

.  שחש התלמיד המועצם לדרוש את זכויותיו

זכויותיהם מחד וכיצד להקפיד בזכויות זולתם בעת ובעונה על התלמידים ללמוד כיצד לתבוע את 

. עשייה מדויקת זו מחייבת הכשרה חינוכית מעמיקה. אחת

 

קיימת חוברת מלווה את התוכנית ובה מערכי שיעור מוצעים בשפה הערבית ** 
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בחברה הערבית  " בשביל הזכויות" התוכנית ביישוםהאתגר 

יש חשיבות , בפרטובקרב בני הנוער כולה  בחברה הישראלית ם המורכבתמציאות החיילאור 
בחברה  כאחד חינוכיציבורי והעל סדר היום ה םולהעלות הילדים והנוערלעסוק בנושא זכויות 

. הערבית

צריכה לבחון את שלנו חברה הכרוך בקשיים ו,  ה בחברה הערבית/ה נער/הילדזכויות ב העיסוק
 .  זהלעקרון שאלת נאמנותה סביב עצמה באופן מתמיד 

מערכת החינוך מהווה כלי מרכזי בעיצוב האדם , כשלנו  דמוקרטיתות ותרבוי-תבמדינה רב
.  העצמאי והגאה בזהותו בתרבותו, האחראי

כלי חיוני ומשמעותי  זכויות חברתיות מהווים, זכויות הילד,זכויות אזרח,לזכויות אדםהחינוך 

ם וקבוצה כבעלי זהות ושייכות לערכים החברתיים והעצמה לבניית אד,לניעות חברתיתביותר 

בקרב קבוצות מוחלשות ומיעוטים שנתונים בתהליכים מתמשכים של נישול  אישית במיוחד 

.   (Disentitlement)זכויות 

הסכמה בין קובעי ואין  בתהליכי שינוי חברתיים ופוליטיים כואבים החברה הערביתמאחר ו

בעניין תוכני הלימוד ומהות ( הורים ואנשי חינוך כאחד)ן המיעוט הערבי לבי החינוכית המדיניות 

יש לפתח מערך , כדי לגבש את זהותו האזרחית הערכים שעל פיהם יש לחנך את התלמיד הערבי

מתוך ,בני הנוערו הורים ,רשויות מקומיות,צוותי החינוךקרב ומעצב ב אזרחי תומך בקרב-חינוכי

.  לעורר את השינוי ולהובילו באמצעות טיפוח מנהיגות יישוביתשל הנוער אמון רב ביכולתם 

מתנהלת בתנאים של  חוסר מעורבות מספקת מצד הציבור הערבי בחינוך  תמערכת החינוך הערבי

אנשי ,מורים,היעדר שיח מעצב והסכמות משותפות עם הוריםאחד הקשיים הבולטים הוא  .ילדיו

יישום אמנת זכויות הילד כפי שמדינת ישראל דים  בוח ערביים לגבי מעמדם של הילדת ואנשי ר

ות וחובות ככל ילהם זכו,הערבית על גווניה אזרחי מדינת ישראל  ההאוכלוסייבהיות .אישררה 

החינוך של יחסי הגומלין המורכבים בין בעוד שהמבנה , ועליהם לקיים את החוקה,אזרח אחר

שפטית במערכת החינוך טרם זכה מדיניות החוקה  לתרבות הערבית  והמסגרת המ,האזרחי

 .להתייחסות ממוקדת ומשתפת  כפי שמוצע כאן

 

בנתק הקיים בין אוכלוסיית  בחברה הבדואית  מרכזיהקושי הדוח שתיל ממקד את 

מערכת החינוך המודרנית היא מעצם טבעה זרה לתרבות . ההורים לבין בית הספר

. ערכת החינוך של היוםדור ההורים מרביתו לא הכיר את מ. הבדואית המסורתית

לקחת חלק בחינוך הפורמאלי של  אינו מסוגל , הוא אינו יכול להרגיש אליה קשר

מרבית האמהות לילדי  . ולרוב נרתע מיצירת קשרים עם צוות בית הספר, ילדיו

חטיבת הביניים והתיכון הן אנאלפביתיות ואינן מאמינות ביכולתן להיות לעזר בחינוך 

להגיע אל בתי הספר , על פי המסורת, הן גם אינן רשאיות. הפורמאלי של ילדיהן

צוותי . וליצור קשר עם המורים שמרביתם גברים, המרוחקים ממקום מגוריהן
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המורים מצדם אינם מעודדים קשר עם הורים ולרוב מרגישים מאוימים מיוזמות של 

  .מעורבות ההורים בחיי בית הספר

ראה במערכת החינוך הבדואית הם שמרניים תוכניות הלימודים הקיימות ודפוסי ההו

ואינם מטפחים בתלמידים תחושה של , (Banking) Educationוהיררכיים ביותר

הלימודים . השותפים בקביעת עתידם ערך עצמי ושל זכאות כאזרחים שווי זכויות

לטיפוח יוזמות הנוגעות ליחיד , בבית הספר אינם מכוונים לפיתוח חשיבה עצמאית

 .יצוי היכולות של עשייה ועזרה עצמיתולמ, ולכלל

 

ההוראה . למודעות ולמעורבות ,זהו נושא קבוע לדיון .  לדיון אינן נושא חד פעמי הילדזכויות 

 תרב תחומי מתוך נקודת מבטאמורה להיות תהליך מתמשך  הילדים והנוערבנושא זכויות 

ת החינוך בפרט ובהקשר לאירועים אקטואליים שונים המתרחשים בחברה בכלל ובמערכ

התא  –מתקשרים לכל מעגלי החיים זכויות הילד ל אמנההמסרים הערכיים שב. וקשורים לנושא

 להכרת מסרים אלו ולהפנמתם יש השפעה. המדינה והעולם כולו , הקהילה , המשפחתי 

. טווח הארוך ב אףחיי היום יום ועל התנהגותית 

מתפתחת אישיות התלמיד מתוך זיקה  חובה עלינו לראות את התשתית החינוכית כמקום בו

. לייחודי שבאישיות ולמהותי שבאזרחות הדמוקרטית, למיטב שבתרבות

מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי : "מגילת העצמאות

אנו מבקשים ליישם את המשאלה של אלה שביקשו , ברוח מגילת העצמאות. "גזע ומין, הבדל דת

. בה יש מקום לכל אדם באשר הוא אדם, נות חברה מתקדמת ומתוקנתלב
 

: הערה

בדוח השופטת רוט לוי  ישנה התייחסות רווחה לקיום חינוך לזכויות הילד בחברה הערבית 

. שהתפרסמו , ובחלק הכללי , חינוך, ןלשוויומתמקד בחלק המדבר על הזכות 

במערכת החינוך  שלנו גלם לעבודה  אינו התפרסם ברבים ונמצא כחומרמדוח השופטת  חלק

. דרוזים,בדואים , ערבים נוצרים, ערבים מוסלמים: הערבית לגווניה מזוויות אנשי חוק  

בתהליך הלמידה נידרש להוביל וללמד גם מערכת חוקים ונורמות אלו כדי להביא להצלחת 

. התוכנית
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השבילים המוצעים 

שביל ראשון ה

למידה בסיסית 

( אהבה, צדק, זכויות)ים ניהול ערכ.1

 

: מושגי יסוד בדמוקרטיה.      2

שוויון 

חירות 

זכויות אדם 

זכויות  הילד   

זכויות התלמיד   

זכויות חברתיות תרבותיות 

ל  "חוזרי מנכ,זכויות המוקנות מתוקף חוקי  מדינה

בהליך פלילי  זכויות הקטין

הכרעת רוב 

הליכים הוגנים 

בניית הסכמות 

הסכם הוגן 

              

למערכת החינוך ' הקשר של מושגי היסוד הדמו. 3

זכויות הילד  .א

 זכויות התלמיד .ב

 זכויות המורה .ג

. סמכות ואחריות, נגזרת של חובות
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לתרבות של זכויות במוסד החינוכי –חינוך הקשר של מושגי היסוד ל. 4       

לתרבות בית ספרית זו ס כדי לחנך "אילו מנגנונים צריכים להיות בביה  

מודלים  מותאמים לצרכים ותרבות בית ספרית   

. 'יצוגית וכדו, דמוקרטית משתתפת,מה המשמעות הערכית והמהותית שלהם                       

שיתוף בקבלת החלטות במוסד החינוכי  -נים הסכמות בחינוךבו                       

 .שייכות למרחב האזרח, המורה כאחראי זכויות –תפיסת התפקיד  .5

מה בין , מה פירוש להיות חלק מהשירות הציבורי                      

". נציג העולם האזרחי לעולם העסקי ולעולם הטיפול"                   

. הספציפי במושגים אזרחיים ובמושגי זכויות מנהלהמייחד את התפקיד  .6

. הכפיפות לערכים לפני אנשים .א

 .הכפיפות לחוקים לפני אנשים .ב

 ?בשונה מסוגי ניהול אחרים " ניהול חינוך"מה הפירוש של   .ג

 :מורה .7

תפיסת תפקיד 

ניהול למידה בכתה  

(  סמכות דיאלוגית,דיאלוג אזרחי) רב ערוצי שיח תמנהל

זכויות חברתיות , זכויות התלמיד ,מימוש זכויות הפרט :יהול ערכים בכיתהנ

זכויות התלמיד וזכויות הורים מהיבטים חוקתיים  ,זכויות המורה ואזרחיות

,  מימוש זכות להתחנךל תאחראיותרבותיים 

. ות לעולם החובות שלי/ילמד להבחין בין עולם הזכויות של הילדים 

חטיבות הביניים .      8

. משפחה וזכויות

(. אימוץ, אומנה, אמהות חד הוריות)סוגי משפחות וזכויות 

. זכויות תלמידות –מורות 

.    'אחריות פלילית וכו

לקראת מחויבות אישית     .9

. הכרות עם עולם הזכויות הקשורות למחויבות הנידונה

(. זכויות חולה –" ח"מתנדבים בבי)"

" משמר אזרחי"

יות אזרח זכו. 10

. ל"לקראת גיוס לצה/להתנדבות קהילתית / זכויות האזרח לקראת בגרות

זכויות האזרח לקראת בחירות 

. זכויות עובדים לקראת יציאה לעולם העבודה

 (.שניות דיחוי)זכויות חוזיות 
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שביל שני ה

( תקציר)    בונים הסכמות בחינוך

ה ובבואה לחברה דמוקרטית בה ילדים כהכנ, חובה עלינו לראות כל מוסד חינוכי כבית חינוך

שתי אוכלוסיות אלו זקוקות לכבוד הדדי עד . ומורים הם שווי זכויות והם חווי דמוקרטיה

 .שימומשו זכויותיהם הלגיטימיות כבני אדם בוגרים 

להשתתף בתהליכים   ,אזרחים צעירים  ומבוגרים מגלים צורך לקחת אחריות על מעשיהם   

.  על כך שקבלת החלטות תעשה כמענה על צרכי מגזרים רחבים  ככל שאפשר אזרחיים ולהשפיע   

 292: עמוד, הדוח הכללי, -מתוך דוח ועדת רוט לוי     

 
מושתת על מעגלי הידברות , הוא תנאי דמוקרטי לקיומו של כל הסדר"  בונים הסכמות"תהליך 

מחייבת אותנו להתאים את המציאות המשתנה . בין כל הקבוצות המכילות את המוסד החינוכי 

ולהגדיר כללים כאלו מחדש  ם ונוהלים עלינו לחשוב ביחדלמערכות רבות של כללי עצמנו

יש לפתח נוהלים הוגנים ורציונלים על כן , במוסדות החינוך יוצרים במערכות היחסים שאנו

פתרון להוביל ל, ('תלמידים וכו,עובדים,גננות/מורים,הורים )מוסד חינוכי המשותפים לכל 

אחד .  או קונפליקטים באמצעות  כלים דיאלוגים דמוקרטיים/במצבים בהם שוררת אי הבנה ו

מנוף המהווה   "בונים הסכמות"הקשבה ונתינה הוא תהליך ,הדוגמאות לתהליך המבוסס  אמון 

  .השיתוף וההסכמה,  הדברותהלקידום 

תוך פיתוח במות שיח המעודדות  מעורבות של נציגי הקבוצות והקהילותהתהליך מבוסס על 

 -אכפתיות אנושית ומוסרית לצורך יצירת הסכמות רחבות, ביטוי והבנה של צרכים,אמון

. ס"לרווחתם של כל באי ביה

שלא בהכרח רוצות לחוות ניסיונות  תות אנושיוהוא תהליך של כניסה למערכ בונים הסכמות 

מתן משוב למערכת אודות , שים במערכתמידע תקף על החוויות של האנ איסוף, חיים בצוותא 

 . על מנת להגביר את ההבנה של המערכת על ידי חבריה ,המידע שנאסף
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את המערכת הניהולית ההבנה המשותפת סמך  על, הארגוני היא לקבועהתהליך מטרת 

שיובילו  תוך בנייה בתהליך קודים ערכיים , לקבוצות,כל הפרטים בה ב והתחשבות אמיתית

. כבוד ביניהםיחסי אמפתיה ו, עותיתללמידה משמ

, ההורים ,המורים, ת את התלמידיםומקשרו תהליך זה הוא בבניית הסכמות העוצמת

. ס ויעדיו"עבודת ביהלואחרים צוות הפיקוח ,המנהלים 

חשיבות ומשמעות ,שייכות מתחושה של  בבניית הסכמות  נהנים אמיתיים שותפיםכל מי שנעשים 

. תודעת זהות מורחבתו יתחיוניות משמעות תתווסףעבודתם ל. אישית

 

  מנגנון מגן=  מנגנון הוגןבניית הסכמות בין השותפים בחינוך מהווה   

הן מתרגמות זכויות ילדים לנסיבותיה של מערכת . זכויות תלמידים הנן זכויות מיוחדותמאחר ו

 . היחסים המיוחדת הנוצרת בבית הספר בין השותפים

זו הדרך למציאת איזונים ,בניית הסכמותבתהליך של  –על מימוש הזכויות  מנגנון הוגן הוא נבנה 

. הורים ומורים במוסד החינוכי בהחלטות משותפות,ידיםלעיצוב התנהגות ראויה של תלמ

זכויות  זהו תהליך המפגיש את.  המונע התנהגות לא רצויהבניית הסכמות מהווה תהליך 

התחשבות  בריבוי נקודות  מתוך החלטה  ומביא  ס"שותפי ביהצרכים של כל התלמידים עם ה

: המבט למצב בו 

נוהגים ,מעצבים דעות ועמדות המכבדות כל אדם, לתלמידים  עוגןמהווים מורים  .1

להקשיב , תוך חשיבה על מציאת דרכים מגוונות לעזור לתלמידים ,בהגינות ובגמישות

הנתמכים על ערכי לקבוע להם גבולות ברורים ,להתייחס אליהם ברצינות,לדעותיהם

מתוך ידיעה ברורה שכל תלמיד יסיים בעזרתינו , מתוך ענווה ומקצועיות -מוסר וחוק

כדי להביאו , אנו ניתן לו כלים לצעוד על השביל שהוא יסלול ,שנות לימוד  12לפחות 

. להיות אזרח  אחראי ונבון

מבינים ומעצבים את דיעותיהם והתנהגותם בדרך ,חשים רצוייםהתלמידים  .2

יפעלו מתוך , ידעו לנמק את בחירתם ,המאפשרת להם לקחת אחריות על מעשיהם

מבוגרים : רצון לעזור לזולת ומתוך התחשבות בזכויות ובצרכים של האנשים לצידם

במוסד החינוכי יתקיימו הליכים הוגנים בתנאי סף שוויוניים באירועים  . וצעירים

. שונים בבתי הספר

יוביל לא רק לשיתוף פעולה אלא ,שיח כן ופתוח רתימה לתהליך תוך : ההורים  .3

קביעת נהלים והליכים ברורים , להסכמות רחבות בדבר חינוך נאות לתלמידים

בצרכי הורים ובשאיפות , בהם קיימת התחשבות רצינית בתרבות הבית, משותפים

. שלהם
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:  דרכי הפעולה 

והקשיים של כל  הצרכים,בו יאותרו הערכים  , בכל בית ספרבניית קבוצות שיח  נפרדות .    1

.  תוך שיח גלוי ומאמין( שיח דומה במעגלי שיח מעורבים' בשלב ב), קבוצה

זיהוי היחסים , ממצב מצוי לגבי כל אחת מהקבוצותזיהוי ,למידה ממוקדת לכל אחת מהקבוצות 

, צוי  תוך הכוונהלמצב ר, זיהוי הציפיות של כל אחת מהקבוצות אל קבוצה אחרת, בין הקבוצות

,  ניתוח תהליכיםלת וגישהכרות עם ,זיהוי והכרה בציפיות  

מתן  ,, ניסיון להגדרת התנהגויות רצויות, זיהוי שלבים בתהליך בהם לא קיימת אחריות ברורה

,  זיהוי תהליכים חסרים במבנה הקיים ,התפיסות והצרכים השונים,במה משותפת לביטוי הערכים

, הצרכים הייחודיים לכל קבוצה,ים  כמו צרכים ברמת הפרט והקבוצהזיהוי צרכים יישומי

 התהליךתוך התאמת ', הצרכים הייחודיים לתלמידים שונים  על רצף הגילים וכו

 (Process qualification  )לאוכלוסיית היעד .

 

אשר יקבע את ( ל"הקבוצות הנ)ס "שותפים כל נציגי ביהבניית צוותים בית ספרים בו . 2

הציפיות ,מתן במה משותפת לביטוי התפיסות .ים  הראויים לבניית הסכמות רחבות בחינוך התנא

. קביעת הממשקים בין הקבוצות לקיום תהליך של קביעת ערכים משותפים. והצרכים השונים

. בצמתי הממשקים בין הקבוצותרק התהליכים אשר עומדים זה ייבחנו בסופו של שלב 

סגל ,תלמידים,הורים,מורים: ס לכל קבוצה "ות הראויות בביהמתוך הערכים יגזרו ההתנהגוי

שיועלו  כלים להתמודדות עם הדילמות האתיותבדרך זו של הידברות ייקבעו ה .'הדרכה וכו

 .במעגלי השיח במוסד החינוכי

פיתוח ,הוראה הראויים -דרכי למידה, ניהולדרכי הלגזור החלטות לגבי וקבל מידע כך ניתן יהיה ל

ויחסי אכפתיות המתבקשים במעגלים גמישות ,העבודה יחסי ייעול ,ס "בין כל באי ביה יחסי אנוש

. ס"שונים בביה

, כל השותפים בוכלפי  להתנהגות אתיתיב ימחס "יצירת קוד התנהגותי מוסכם על באי ביה. 3

א כלי עזר להטמעתה של וה ארגוני קוד התנהגותי  .כאשר הכללים מחייבים את כל הדרגים

כדי למנוע או לצמצם התנהגויות החורגות מסטנדרטים אתיים  ,תנהגותית רצויהתרבות ה

המנהל לבין /זיהוי והכרה בפער בין סולם הערכים של המורה: דוגמא) ,ובסביבתו ס"בביה

שימת תוך  ס הציב לעצמו"שביעל ידי עידוד התנהגות ההולמת את מטרות  ההתנהגויות בפועל 

(  .וההגינות פיתוח אמון , וסריותמ,אכפתיות, על שמירת החוק דגש

:   ס לרמה העירונית"היישום  יתרחש מרמת בי. 4

להפצתו  ,  לבניית הסכמות ולבניית קוד התנהגותי עירוניהקבוצה העירונית תהיה אחראית 

ותהיה שותפה בקבלת החלטות ברמה  ,ייצוג ושימוע,פניה,וליישומו   ייקבעו נהלי בירור

 .העירונית

 

 שביל שלישיה
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? מדוע ללמד את ההיבט המשפטי של זכויות התלמיד לציבור עובדי ההוראה 

 

בשל  . ל ופסיקת בתי המשפט"חוזרי מנכ, תקנות, חקיקה: זכויות התלמיד מעוגנות בדין .1

קמו מכוחן חיובים שונים המוטלים , העובדה שזכויות התלמיד זכו בישראל להגנה בדין

ו אודותיהם ושינתן להם המרחב הדרוש לדון וראוי שעובדי ההוראה ידע, על בתי הספר

ראוי שילמד מידע מדויק אודות טיב , כך למשל. בקשיים הנובעים מזכויות התלמיד

 שחוק זכויות התלמיד הפך , על מנת לשבור את המיתוס השגוי)הזכויות המוגנות והיקפן 

ו מערים על ראוי שיחשפו הקשיים שכיבוד הזכויות הלל;  כל אינטרס מזדמן לזכות מוגנת .2

ראוי שתלמד הפרספקטיבה השיפוטית ; התנהלותם המסורתית של מרבית בתי הספר

והשלכות ההכרעות השיפוטיות על עיצוב המדיניות הציבורית , אודות זכויות התלמיד

 (.ובסופו של יום על עבודת המורה בכתתו)בחינוך 

 .וך בתי הספרזכויות התלמיד נתנו מעמד להורים לפעול למען מימוש הזכויות בת .3

למעט זכות )מעורבות הורים בבתי הספר אינה מגובה בדין הכללי בסמכויות יתירות 

וזכות כללית לשותפות בחינוך מכוח " נוספות"מסוימת למעורבות בתכניות לימודים 

חוק זכויות התלמיד צייד את ההורים בכלי משפטי למעורבות ישירה (. האפוטרופסות

ולכן מודלים של שיתוף הורים או הדרת ההורים מבית הספר בבית הספר במגוון תחומים 

 .צריכים להתחשב במצב המשפטי החדש

זכויות התלמיד משפיעות על ארגון בית הספר ומשנות דרכי התנהלותו גם בנושאים  .4

בבית הספר ישנו עירוב מעניין של  .שאינם קשורים ישירות למעמדם של התלמידים

אבל מאידך , הוא מוסד ציבורי הנותן שירות לציבורבשל העובדה ש –תחומים משפטיים 

בית הספר ; הוא גם מוסד קהילתי שיש בו הרבה פעילות בעלת אופי ציבורי ופרטי

הוא מוסד ; (וההורים בכלל זה ) מתקשר בחוזים גלויים וסמויים עם גורמים שונים 

מם של יש לו אחריות משפטית רחבה על שלו, החשוף לתביעות נזיקיות בשל תאונות

הוא זירה להתרחשויות פליליות של תלמידים ובין תלמידים ואף של עובדי , התלמידים

ועוד , הוא כפוף מנהלית לרשויות פיקוח שונות, הוא גובה כספים ומנהל חשבונות, הוראה

 . היבטים משפטיים

 להליך הוגן, לשם טוב, לפרטיות וחיסיון, זכויות לקבלת חינוך ישנןהעובדה שלתלמידים  

(due process) ,משפיעה על כל הפעולות ומובילה  –ועוד , לביטחון אישי, לחופש בחירה

.  לאיזונים שעל עובד ההוראה להיות מודע להם
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יעה בזכות כתוצאה מפעולה מנהלית  כל פג, כמו כן. מוגנים כאשר יש התנגשות ביניהם 

 –ובמקרים מסוימים , כי הפגיעה היא מידתית ולתכלית ראויה, מחויבת בנימוק שיראה 

נושאים אלו אינם מופשטים  . תתאפשר רק אם קיימת סמכות חוקית ברורה לפגוע בזכות

. ההוראה להכירם ועל עובד, כי אם מעשיים ביותר ונוכחים בעבודת בית הספר היומיומית           

 

גופי ידע חוקתי משמעותי העוסק בזכויות הילד וזכויות   יודעים על פי רובהמורות והמורים לא 

בוודאי , ר להםמה מותר או אסו -יודעים כיצד לנהוג לא,חלק מהחינוך אזרחי המהווה התלמיד 

המתנהלים  מיםבאותה מידה כמו בעלי מקצוע דו את זכויות הילד או זכויות התלמיד מכיריםלא 

( עובדים סוציאליים, עורכי דין,רופאים). מתוך הידע המקצועי שלהם

בעלת השפעה והיא  ,מעצבת  חברתית-חינוכיתבשליחות שעיקר עבודתה היא המחנכת -המורה

 חובות מקצועיים חוקתייםת עליה ומוטלכאשת מקצוע  . קת טווח על כל ילד וילדה בישראל רחו

רשות , הורים,שלה בבית הספר למול תלמידים  הדיאלוג הערכיואת  סמכותההיוצרים את 

פרקים אלו מהווים חלק  מהותי בתהליך בדומה לרופא .  מקומית ורשויות השלטון האחרות

מה מותר או אסור , בנושאים העוסקים בזכויות החולה: שלומד ומתאמן בתהליכי קבלת התואר 

. או לבני משפחתו/לומר לחולה ו

ומהן ,מה אפור ומה חד משמעי , מה מותר ומה אסור בבית הספר: בפי המורים  נושאים שנקראים

גבולות ,איך מלמדים את זכויות התלמיד? האפשרויות הסמכותיות הניתנות לנו כאנשי מקצוע 

ושאלות רבות נוספות עולות חדשים לבקרים בחדרי המורים ....למה לא סיפרו לנו על...?הזכות

ידע שמקנה ביטחון עצמי למורה בהיותו  איש מקצוע מול , רכיםובמפגשי הלמידה שאנון עו

 התלמידים העמיתים והקהילה, ההורים
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תוצאות מצופות 

 

מנקודת מבטם של תלמידים 

במוסד החינוכי .1

. חברים והקהילה ,ההורים,י המורים"מוגנים ומוערכים ע, אהובים,התלמידים ירגישו רצויים

. לגן  מתוך בחירה /ס"התלמידים יגיעו לביה

ס "התלמידים יחושו שייכים לביה

התלמידים ידעו מה הם זכויותיהם  וכיצד לממש אותם 

התלמידים ירכשו אמון למורים ויוכלו לפנות אליהם בכל מצוקה  

 .את המורים כדמות הוגנת יתפסו התלמידים

', ות וכולהשתתפ,לפרטיות,להליך הוגן, התלמידים ידעו שיש להם את הזכות להישמע

ס בקשיים שלהם  ומנסים לעזור להם להתגבר על הקשיים  "התלמידים יחושו שמתחשבים בביה

. שמוריהם מייחסים להם תכונות ומעריכים אותם יאמינו התלמידים

 .כי דעתם נחשבת בעיני המורים וההנהלה ירגישו התלמידים

הם אפשרות לבטא את כישורי תהיהלתלמידים 

ם מגוונות ותהיה להם הנעה ללמידה ולהצלחה התלמידים ילמדו בדרכי

. התלמידים לא יחששו להתלונן על עוולה שחוו

להורים וחבריהם ,התלמידים יפנו בנימוס למורים

התלמידים יפנו בדרך מכבדת ללא שימוש בביטויים אלימים 

בינינו לבין עצמינו .2

. ת הזכויות של אחריםלכבד אמבינים את אחריותם הם  ,לומדים על הזכויות שלהםה תלמידים

שומרי חוק ומשפיעים  בחברה הסובבת אותם ,התלמידים יתחנכו להיות אזרחים טובים 

בכל מקום , התלמידים  והתלמידות ידעו שיש להם זכויות שוות בכל גיל 

בגן  / ס"התלמידים ישתתפו בקביעת ההסכמות  בביה

רמה החברתית התלמידים ידעו מה הם תחומי האחריות שלהם ברמה האישית וב

צעירים או מבוגרים : אחריות לממש את זכויות של אנשים אחרים והתלמידים ייקח

. יכבדו את המנהגים השונים,התלמידים יכירו את התרבויות של חבריהם  בכיתה 

התלמידים ידעו לפתור קונפליקטים בדרכי שיח שונים המותאמים לאירוע  
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בהתייחס לתלמידים  -מחנכות

 
 של המורים ביכולתם להשפיע אמונתם חיזוק .1     

. ס"הענקת  הרגשה לתלמידים שהם רצויים ואהובים בביה     

הוראה כמתן מענה ללומדים שונים  -למידה אסטרטגיותפיתוח      

התייחסות אישית לכל תלמיד      

. מוסד החינוכיאחריותם וחובותיהם ב, יידוע התלמידים על זכויותיהם וגבולות הזכויות       

 

   תפיתוח מיומנויות אישיות לתרבות  דיאלוגי.  2   

תמיכה והגשת עזרה בסתר ,תוך חמלה:תרבות שיח מכבדת ואישית      

 במצבי קושי מצוקה לשיח פתוח ולא מאייםיכולות  פיתוח     

. 'וכודילמה ,חוסר שביעות רצון,בעת קונפליקט -ים אצל תלמידיםיצירתיפתרונות  עידוד     

. אמון ואחווה , הבנהלחוות יוכלו כדי שתלמידים חינוכיות ל  פיתוח גישות     

עם תלמידים והורים  משותפתקבלת החלטות  קידום    

. המחנכים יהיו כסניגורים לתלמידיהם     

תוך מציאת איזונים בעת קונפליקט בין זכויות ,מימוש כל זכויות לכל התלמידים     

 

 שליטה וניהול עצמי אצל הפרט, מסוגלותושת תח פיתוח.3    

 בשיתוף הורים ותלמידים,בקבוצות דיון,קידום העזה בתחום הטיפול בפרט      

תוך לקיחת אחריות אישית ומקצועית לתוצאה ,פיתוח איזון בין זכויות הפרט לזכויות הקבוצה     

 מפתח ציפיות שוות מבנות ובנים      

מנקודת מבט סובייקטיבית ,של תלמידים אישיים צרכים ל טיפול פיתוח  יכולת להעניק     

מעודד תלמידים לתת זכויות  לחברים או למבוגרים      

 .מציאת המאחד ולא המפריד,יכולת  יכולת לשמור על נורמות וגבולות עם הילדים     

המותאמות לתלמידים ,שימוש במספר שיטות הוראה במהלך כל שיעור     

 .הוראה מותאמים לתרבויות-איתור חומרי למידה, בגן/תרבויות בכיתההכרת ה      

בהתייחס להורים 

. בצרכיו ללא דעה קדומה,מתן כבוד לכל אדם מתוך התחשבות בערכיו .1     

. ס"ההורים ירגישו  שהם רצויים ומוערכים בביה      

לרבות תחומי   , לדיהםומהם זכויות י, ההורים ידעו מה הם זכויותיהם כהורי התלמידים       
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אחריותם וחובותיהם כהורים          

יחד עם ההורים והתלמידים על כללי הסדר והמשמעת  " שולחנות עגולים"יצירת       

 .ויפורסמו לכל בית, הכללים ינוסחו בדרך חיובית ,  המחייבים את כולם             

קיום מפגשים אישיים עם הורים        

. מהרשות ומהקהילה,ס"הורים והתלמידים על השירותים שניתן לקבל  מביהיידוע ה      

 

יידוע ההורים והתלמידים על דרכי הערכה של התלמידים . 2   

. י הורה או תלמיד בעת מצוקה"עידוד תקשורת ישירה יזומה ע    

להשתתף בתהליכי החינוך של ילדיהם  המוגבלים בזמן להוריםב הזדמנויות וציע   

 

 .עגלי הידברות עם הורים יחד ולחוד  לדיונים סביב מצוקות שיעלו על   ידיהםמ.3  

עם תלמידים והורים  משותפתקבלת החלטות  תתקיים  

 .'ההתנדבות וכו,החברה, ההורים והתלמידים יהיו שותפים בתחומי הלמידה  

   

 .ס"ביהמגזרים שונים בתוך  שלוהבנה לצרכים   פתיחות תתקיים.4

עולים חדשים –לשונית חומרי למידה והערכה להורים ותלמידים  עריכה/תרגום

 

קיום מפגשים עם הורים כדי להדריכם על תוכנית הלימודים שנבנו .5

 ללמוד בביתלעזור לילדיהם הורים יכולים ה הדרך בהלגבי  יידוע

עם מורים או עם נשים ,דרכי שיח עם ילדיהם: דיון קביעת קוד התנהגותי מוסכם להורים 

 י אזרחים מבוגרים "ע  הימנעות מעונשים פיזיים לילדים, ילהבקה

ת  המוסד החינוכי /מנהל

היחס לקהילה  .1

 צמצום בעיסוקי המינהל לטובת, תלמידים עםבילוי זמן  :חשוב בעיניומסמן לאחרים מה המנהל 

מורים והורים בדילמות חינוכיות , משתף תלמידים,ענייני חינוך

ערכים יחד עם תלמידים כדי למנוע מהם מעשים העלולים לפגוע בעצמם מנהל יכול לקבוע כללים ו

 ללא סמכות מכריעה ,תלמידים והורים ,עם מורים הידברות חופשיתמנהל מוליך תהליכי 

. המורים ותחומי אחריותם,ההורים,מיידע את כל ציבור המוסד בדבר זכויות התלמידים

. ההורים והמורים,מיישם את זכויות התלמידים

מתחשבים בדעתכם , מתייחסים לדברי התלמידים , ל  מקשיבמנה

מנהל  קשוב לצרכים שונים של תלמידים ועמיתים 

המנהל משמש מודלינג למחוייבות אישית 

 התלמידיםהכרות אישית של  המנהל יוצר
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להיענות לבקשות עזרה , ההורים והתלמידים,המורים יהמנהל קשוב לצורכ

למידים בעת מצוקות להורים ולת,המנהל יועץ למורים 

 הנושאיםס במכלול "ביה שקיפות

 

,  לעבודת המורים משמעות יוצר.2

 ויצירת אמוןות ברורות באמצעות הגדר, ניהולית/חינוכיתברית יוצר 

וקביעת ,הדדיות הגדרת ציפיות,זיהוי הנושא שהוא מציג , הצוות החינוכיהקשבה למסריו של 

  .יעדים להמשך הדיאלוג

בוהים להתנהגויות המחזקות נתינה ועזרה לזולת מציב סטנדרטים ג

 נחשבים ואהובים,מעניק הרגשה טובה לתלמידים ולמורים בצוות כאל אנשים רצויים

ס כאחד המורים "מקיים את הקוד ההתנהגותי בביה

מדריך ,מכוון, מאזין,מזהה קשיים של מורים ותלמידים

 הסגל מטפח את , הערכה, רהפיקוח ובק מפעיל, יעץ למוריםמי, בעיות חינוכיות מזהה

  מטפח הדדיות ביחסים בחדרי מורים ובינם לבין תלמידים

 קח אחריותול

 .מענה לאינטרסים האמיתיים נותן

 בגן/ס"מפתח דגמים ליישום חופש הביטוי בביה

, ערכיםאותם  מוביל אל, ס"תהליכי שיתוף המאחדים ומייחדים את תת התרבויות בביהחזק מ

. ניקים לבית הספר את זהותו הייחודיתהמע ונוהלים אמונות

 

 רתימת הורים וקהילה לתהליך.3

 .תלמידים והורים, מנהל יכבד החלטות והסכמות שנקבעים יחד עם עמיתים  

שההורים באו מרצונם החופשי לתהליך ולקחו על עצמם מחוייבות ליישומו  עייווד  

על  פעיל כל לחץ יכבד את חופש הבחירה וההחלטה של המשתתפים ולא י המנהל  

ההורים והתלמידים ,המורים    

 .יאפשר למשתתפים להגיע להסכם מתוך רצונם החופשיהמנהל    

    יצירת השפה המשותפת ,תרבותי -רב תקשורת מבוססת על קשרים הנוצרים במרקםיוצר   

 החברתית למשמעות האישית ו, והחינוכי להיכרות עם הרקע התרבותי, משותפים למושגיםמתייחסת     

 .התלמידים וההורים,של המורים להתייחסות לרקע המשפחתי, לשוניים של ביטויים ושימושים   

 

: ברמת  המערכת המוסדית

מקיים את ההסכמות  ,שותף בתהליכי ההסכמות

ס והשירותים העירוניים "ביה/מיידע את הציבור על החוק והשירותים בגן

ור הוגנים בכל אירוע בו יש חשש לפגיעת תלמידים מנחה את המורים וההורים לקיום הליכי ביר
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, מקיים שיח פתוח עם קבוצות תלמידים משכבות גיל שונות סביב דילמות המועלות על ידם

מידי שבוע 

ולנתינת מענים ללומדים שונים ,דואג להדרכת המורים לגיוון בדרכי ההוראה 

ותם ת את התלמידים וההורים אודות זכויותיהם ותחומי אחרי/מיידע

על מצוקות -מורים והורים,משוחח עם תלמידים 

. הבין אישיים בין המורים מערכת היחסיים  משפר את/שומר -הדגש על יחסי אנוש שימת

למורים עידוד והזדמנויות של צמיחה , מגיש תמיכה

 לעשות יםאו מסוגל יםעוששהמורים בחין במשמעות של מה מ

 לשגרה מעברקדימה אל  מוריו "לדחוף"יכולת מפתח 

מפתח אקלים מוסדי משתף ומעריך למעשים ראויים 

. בגן//ס"בביה לגבי המטרות והאמצעים להשגתם  כמה עם הצוות החינוכיסחותר להגיע לה

המנהל ידאג שתלמידים ישבו בישיבות הנהלה ובפורומים אחרים המקבלים החלטות  

(  מלבד בישיבות העוסקות בבעיות אישיות)

המקומית למען רווחת התלמידים והמורים מפתח הסכמות עם הרשות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



מדינת ישראל                                                 
משרד החינוך 

דגוגי פהמינהל ה
בכיר לארגון הלימודים אגף 

 הפיקוח  ליישום חוק זכויות התלמיד
שנה  60ישראל חוגגת 

 אזרחי היום והמחר –ילדים ונוער בישראל 
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שבילים לביצוע התוכנית  ב

הילדים ויחסיהם עם עולם המבוגרים יהוו בסיס העבודה לחינוך בכבוד 

עיחר /בכל יישוב , בכל בית ספר " שולחנות עגולים"יצירת 

התלמיד בגמר שלבי הידע הבסיסיים /למידה בצוותא של זכויות הילד

מפגשים בין יישובייים ,בכל יישוב , " בשביל הזכויות"יתוח מנהיגות נוער פ

פיתוח למידת עמיתים בין מורות ומנהלים בדבר יישום זכויות הילד 

בניית הסכמות יישוביות שיובילו לקודים התנהגותיים משותפים ליישוב 

פיתוח מרכזי סינגור  וייעוץ לנוער   

אנשי חינוך ,תלמידים)כל מוסד חינוכי ובכל יישוב ב" נאמני  זכויות"הטמעת התפקיד 

מפגשי צוותי למידה קבועים ,(והורים

מבוקרת והדרכת מורים והורים  הפיתוח סינימטק בית ספרי כאמצעי לצפיי

יצירת אתר אינטרנט מלווה למידה 

יצירת סרטונים קצרים 

הפקת עיתון יישובי שיחולק לכל תלמידים בעיר ועיתון מתוקשב  

 

: ים מוצעים יישוב

,,,,,,,,,   נצרת,ירושלים,פארדיס,עכו,רהט ,חורה,לוד,מרר ,שפרעם 
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