
    

 הטכנולוגי בעידן הילדים בזכויות  דיון     

 עדכניות אתיות סוגיות   

The Net Never Forget 
 

  

  החינוך משרד

 הפדגוגי נהליהמ

 

 הפדגוגי במינהל התלמידים זכויות על הארצי הפיקוח בשיתוף וטכנולוגיה מדע מינהל של העיצוב אמנויות מגמת תלמידי של יצירה פרי הנן העבודות

 

 

 ארי בן טובה
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שפת הגבולות= שפת הזכויות   

 אדםובזכויות שמאמין בזקיפות קומה לכל אדם מי    

 חייב לדעת שלכל אדם יש זכות וחובה עליו         

   .להיות אחראי למעשיו     
 

 
 

 זהו האדם האוטונומי היודע  

 שאומנם  הוא בן  חורין 

 זולתוזו חרות  -וגבול החרות שלו    

 טובה בן ארי

 http://www.education.gov.il/zchuyot                                                                                                               ה                 /מפקחת ארצית לזכויות התלמיד
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 :תמצית -הבינלאומית לזכויות הילדהאמנה 

 איכותי לחינוךהזכות 

 ונגיש לכולם באופן שוויוני, חינם, חינוך חובה           

 למניעת אפליה  הזכות 

 ניצול/מהתעללות/מאלימות להגנההזכות 

 להישמע ולהשתתפותהזכות 

 זכות המיעוט לשימור תרבותו

 מצפון ודת, ביטוי, מחשבה לחופשהזכות 

 הזכות להתקהלות שלווה

 פרטיותהזכות ל

 חופשית למידע לגישההזכות 

 בנושאי בריאות הדרכההזכות ל 

 מפני סמים נרקוטיים הגנההזכות ל

 ולפעילות חברתיתלמשחק , למנוחה, לפנאיהזכות 

 מתרבות ואומנות   הנאההזכות ל

   תרבותואומנותליצור תרבות הזכות 

 הבטחת רמת חיים הולמת שתאפשר לכל ילד      

 התפתחות מיטבית לקראת בגרות

 אלימות וניצול, הגנה מפני הזנחה

...אמצעי עיקרי  

 החינוך

 טובה בן ארי
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 התלמידים והעתיד שלהם בידיים שלנו

 
 

....ואנחנו כחברה בידיים שלהם בעתיד הנראה לעין  

 טובה בן ארי
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 1991ישראל בשנת ה  שאושררה במדינת /פ האמנה הבינלאומית לזכויות הילד"ע               

 והצעת התיקון של האיחוד האירופי                                        

 

 

 שנה 18פירושו כל אדם מתחת לגיל " ילד"

 

 

לדבריהם בהתאם  ויש לתת להם משקל ראוי , בכל הנושאים המשפיעים על חייהם( ים /מבלי לפגוע באחר)בחופשיות להתבטא הזכות 

 .ולהתפתחותםלגילם 

 

 

החל   -בכל הזירות תוכניות חינוכיות ובתהליכים מעצבי חיים בוחייב להתקיים שיתוף ילדים הינו ערך העובר כחוט השני -הזכות להשתתפות  

בחשבון את דעותיהם של הילדים כאשר מקבלים החלטות  וחובה עלינו להביא  -לאומית-הביןמהרמה המקומית ועד הרמה , מהבתים ועד לממשלה

 .אליהםבנושאים הקשורים 
 מדידת תוצאה

 התהליךמדידת 

 מדידת ההיקף  

 האיכותמדידת 

 

 

 לאומיממוצא , פוליטית או לדעה אחרתלדעה , זהות, לדת, לשפה, לצבע, למיןחלות על כל הילדים ללא קשר ה /זכויות הילד -מניעת אפליה 

 (.    בין אם של הילד או של הוריו)אחרמוגבלות או מעמד , מצב בריאות, נטייה מינית או זהות מגדרית, לידה, רכוש, לאומיקשר למיעוט , או חברתי 

וליזום פעולות הממוקדות במצבי חיים של ילדים  , בסביבה הדיגיטליתה /ילדלכבד ולממש את זכויותיו של כל , קדם, המדינות חייבות ליידע      

 .להגביר את הפגיעות שלהם גם כדי להעצים ולתמוך בהםמתוך הכרה בכך שלסביבה הדיגיטלית יש פוטנציאל , במצבים פגיעים

 .או של הוריו/הילד ושל להם בשפת השיח  שירותים ותכנים רלוונטיים הזמינים  ילדים והורים חייבים לקבל 

 

 למחרמאתמול ... מושגים לדרך

 טובה בן ארי
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 ה  שאושררה במדינת ישראל/פ האמנה הבינלאומית לזכויות הילד"ע               

 והצעת התיקון של האיחוד האירופי                                        

 

 

טכנולוגיות המידע והתקשורת  . הטכנולוגיות הקשורות אליו ומדיה דיגיטלית, כולל האינטרנט, טכנולוגיות מידע ותקשורת -" סביבה דיגיטלית"

כמו גם תוכנות חיוניות  , כולל חומרת מחשב ורשת, מתייחסות לכל האמצעים הטכניים והטכנולוגיים המשמשים לטיפול במידע ובסיוע בתקשורת

 מצלמות דיגיטליות וכל שאר המכשירים החכמים בחיים שלנו, טבלטים, כגון טלפונים ניידים

 

 (.נתונים)כל מידע הקשור לילד מזוהה או לזיהוי ": נתונים אישיים"

 

מחיקה או  , ביצוע, גילוי, אחזור שינוי, שימור, אחסון, כגון איסוף, כל פעולה או קבוצה של פעולות המתבצעת על נתונים אישיים": עיבוד"

 .או אריתמטי פעולות על נתונים אלה/ או ביצוע לוגי ו , השמדת

 

בארץ להגנת הפרט והחקיקה לשמירת הפרטיות קטגוריות מיוחדות של נתונים המונחות על ידי האמנה הבינלאומית ": נתונים רגישים"

 .הדורשות אמצעי הגנה מתאימים משלימים בעת עיבודן

 

,  כל ילד. טובת הילד צריכה להיות השיקול העיקרי, בכל הפעולות המשפיעות על זכויות הילדים בסביבה הדיגיטלית -"אינטרסים של הילד"

ואת החירויות הבסיסיות  וכיחיד המשתייך לקבוצות צריך להיות מסוגל לממש את זכויות האדם שלו , וכחבר בקבוצה, כבעל זכויות יחיד

במיוחד הזכות לחיים  , מימוש מגוון זכויות הילדים בסביבה הדיגיטליתלקדם את , על המדינות ליידע. כמו גם במצב חיים לא מקוון, באינטרנט

 .דיגיטלית לקבוע כללים וסייגים  כתנאי הכרחי לשמירת זכויות הילדים ורווחתםהחובה של כל מדיה זה כולל את . להישרדות ולהתפתחות,

 

על המנגנונים ליידע  . סעד או תיקון, נהלים לתלונות, הולמת תמיכההילדים וההורים על מנגנונים המספקים    אתליידע  יש –סעד או תיקון

 .ביניהם ההכרח למחיקת מורשת דיגיטלית לילדים, לסעד או לתיקון, בדבר נהלים ברורים וידועים לתלונות

 

 מאתמול למחר... מושגים לדרך

 טובה בן ארי

 http://www.education.gov.il/zchuyot                                                                                                               ה                 /מפקחת ארצית לזכויות התלמיד

 
 

 

 

 

http://www.education.gov.il/zchuyot


  

 

 

 ”הקיר על נשאר הכתם“

 טובה בן ארי
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 אבידן דוד /הקיר על נשאר הכתם
ם ֵמַעל ַהִקיר תֶׁ ת ַהכֶׁ ֵרד אֶׁ ה ְלגָּ הּו ִנסָּ  .ִמישֶׁ

ה ִמדּי  הֶּ ם ָהָיה כֵּ תֶּ ְך )ֲאָבל ַהכֶּ פֶּ  (.ָבִהיר ִמַדי -אֹו ְלהֵּ

ם ִנְשַאר ַעל ַהִקיר -ִאם ָכך ְוִאם ָכך  תֶׁ  .ַהכֶׁ

  

ת ַהַצָבע ת ַהִקיר ְבָיֹרק, ָאז ָשַלְחִתי אֶּ ִּיְמַשח אֶּ  .שֶּ

ם ָהָיה ָבִהיר ִמַדי תֶּ  .ֲאָבל ַהכֶּ

ת ַהַסָּיד ת ַהִקיר ְלִמְשִעי, ְוָשַכְרִתי אֶּ ְּיַסּיֵּד אֶּ  .שֶּ

ה ִמַדי הֶּ ם ָהָיה כֵּ תֶּ  .ֲאָבל ַהכֶּ

ם ִנְשַאר ַעל ַהִקיר -ִאם ָכך ְוִאם ָכך  תֶׁ  .ַהכֶׁ

  

ַעל ַהִקיר ְוִנִסיִתיִמְטָבח -ָאז ָלַקְחִתי ַסִכין ם מֵּ תֶּ ת ַהכֶּ ף אֶּ  .ְלַקְרצֵּ

ב-ַחָדה ַעד ָהְיָתהְוַהַסִכין   .ְכאֵּ

ְתמֹול ִהְשִחיזּו אֹוָתּה  .ַרק אֶּ

 .ּוְבָכל זֹאת

ן ְוָהַלְמִתי ַבִקיר ד, ְוִאְגַרְפִתי ַגְרזֶּ  .ַאְך ִהְפַסְקִתי ְבעֹוד מֹועֵּ

נִ  ינֶּ עַ אֵּ ַתע ַעל ַדְעִתי,  ּיֹודֵּ  ,ַמדּוַע ָעָלה ְלפֶּ

ַהִקיר  ם , ָעלּוִלּפֹולשֶּ תֶּ רְבָכל זֹאת ֲאָבל ַהכֶּ  .ִיָשאֵּ

ם ִנְשַאר ַעל ַהִקיר -ִאם ָכך ְוִאם ָכך  תֶׁ  .ַהכֶׁ

  

ל ַהִקיר ֱעִמידּו אֹוִתי אֶּ הֶּ  .ִבַקְשִתי ַלֲעֹמד ְבָסמּוך לֹו, ּוְכשֶּ

עַ )ְוִחִּפיִתי ָעָליו ְבָחזֶּה ָרָחב   (.אּוַלי: ִמי יֹודֵּ

ת ַגִבי ִהִתיזּו אֶּ  .ֲאָבל ַרק ִמַצד ַהָגב, ִנַגר ָדם ָרב, ּוְכשֶּ

 .יֹוִרים

  

ֱאַמְנִתי-ַוֲאִני ָכל ם, ָכך הֶּ תֶּ ה ַעל ַהכֶּ ַהָדם ְיַכסֶּ  .שֶּ

ִני-ַמַטח  .ְיִרּיֹות שֵּ

ֱאַמְנִתי-ַוֲאִני ָכל ם, ָכך הֶּ תֶּ ה ַעל ַהכֶּ ַהָדם ְיַכסֶּ  .שֶּ

ם ִנְשַאר ַעל ַהִקיר -ִאם ָכך ְוִאם ָכך  תֶׁ  .ַהכֶׁ

 -------- 

 (1954-1952)ברזים ערופי שפתיים 

 .1987, ספרית פועלים, בתוך משהו בשביל מישהו

  

  

 

 טובה בן ארי
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לחזרה / להישכחהזכות 

מהסכמה  היא הבקשה  

ילדים  שמידע אישי של 

ועל ילדים ייוסר מאתרי  

מחיקת , האינטרנט

 "מורשת הדיגיטאלית"ה

 טובה בן ארי
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  להישכח הזכות-בדרך אל 

 (חוק יסוד) הזכות לשם טוב ●

 הזכות להישמע ●

 שוניםחופש הביטוי באמצעים גבולות        

   לפרטיות הזכות●

 מהסכמה לחרטה הזכות●

  ברשת להגנה הזכות●

  עצמי על מגן אני○

 אחרים על מגן אני○

 עלי מגנים אחרים○

  מסחריות חברות של ניצול מפני הגנה○

 תוקפים מפני הגנה○

 

 ?תנאים ?עת בכל ? מקום בכל ?אחד לכל -להישכח הזכות●

 

 טובה בן ארי
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 להתחרט/ הזכות להישכח "

לא יפגע אדם בפרטיות של  "לחוק הגנת הפרטיות נכתב  1בסעיף ●

ילדים פרסמו אודות עצמם ומבקשים לחזור בהם  ואם "  זולתו ללא הסכמתו

 ?  מההסכמה לפרסום זה

 

הדיגיטלי הוא  העולם -לדעתם, בכושר השיפוט שלהםיש לנו ילדים שנכשלים ●

ולשכוח את ...שניתן להתחרט, להםחיים אחר שיש מציאות כמו כל ניסיון 

 ...שהיה

 

 אמירות ,מקניטות דעות ,נעורים משובת בשל ברשת להימחק קטינים של זכותם●

 'וכד אומללות

 

 העובדה את ולא החוקית המשמעות את לא בחשבון לוקחים לא ונוער הילדים●

 ! המצערות הטעויות גם .מתועד שהכל

 טובה בן ארי 

 http://www.education.gov.il/zchuyot    ה                                                                                                                            /מפקחת ארצית לזכויות התלמיד

 
 

 

 

 

http://www.education.gov.il/zchuyot


בתקופתנו בה ילדים ונוער מצויים יותר ברשתות  וזכותם הלגיטימית לנהל את חייהם ●

בין אם , באופן חופשי מבלי להיות מושפעים מפרסומם של אירועים אשר קרו בעבר

 .עצמם  או אחרים עליהםפרסמו על 

 

הזכות  !  שאי אפשר למחוק אתה משאיר שובל דיגיטלי -ברחבי האינטרנטגלשת ●

 ילדיםשמידע אישי של ילדים ועל הבקשה היא לחזרה מהסכמה לפרסום / להישכח

 .  האינטרנט יוסר מאתרי       

 

, להישכחלרעה בזכות ברשת מעלים חשש לשימוש " האפורים"גבולות חופש הביטוי ●

 באינטרנטואת זרימת המידע הביטוי חופש ועלולים לעכב את 

 

מחיקת  גיסא קיימת ומאידך , אנשים שעשו עבירות חמורותלא לשכוח אנו נדרשים ●

ודאי ובוודאי   -המדינה מוכנה למחוק רישום פלילי אם . בתנאים מסוימים  רישום פלילי

 !חייבת לקום הזכות לילד למחיקת רישום ברשת

 "להתחרט / הזכות להישכח "

 טובה בן ארי

 http://www.education.gov.il/zchuyot                                                                                                               ה                 /מפקחת ארצית לזכויות התלמיד
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 הקיר על נשאר הכתם
 

  ?מציאותית בישראל לחרטה מההסכמה תהיה /האם  אפשרי שהזכות להישכח

 !  השובל יהיה תמיד אתך. כתבת  משהו

 : מדעת ורק באמצעותלניהול גבולות : בפרט והילדים הציבור את לחנך תפקידינו 

 !עלינו....חינוך. חינוך. חינוך

  

 

 טובה בן ארי

     ה                                                                                                                            /מפקחת ארצית לזכויות התלמיד

http://www.education.gov.il/zchuyot 

 
 

 

 

 

The video is available for your viewing pleasure at https://vimeo.com/134656143 
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http://www.education.gov.il/zchuyot
https://vimeo.com/134656143
https://vimeo.com/134656143
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChadashVemeanyen/5rights.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChadashVemeanyen/5rights.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChadashVemeanyen/5rights.htm


 קישורים - הקיר על נשאר הכתם

 לנוער המשפט בתי נשיאת

s1429&t=0yb9IeRp-https://www.youtube.com/watch?v=Lh 

 

 שיטאי חיה ,אפלוטקה  יזהר 'פרופ  ,גבעתיים עיריית ראש 

s59w&t=69ORAD7R3https://www.youtube.com/watch?v=s 

 

 .....אובמה ברק: עד  – מבויים משפט 

 s72kMyg&t=7jXr3https://www.youtube.com/watch?v=RG 

 

 כ"ח פאנל

s6fHyY&t=3PCfji-https://www.youtube.com/watch?v= 

  

  

 

 טובה בן ארי

 http://www.education.gov.il/zchuyot    ה                                                                                                                            /מפקחת ארצית לזכויות התלמיד
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 ההקשבה על תודה

tovabe@education.gov.il 



  יצירות תלמידים  ה/הילד זכויות
 הפדגוגי במינהל התלמידים זכויות על הארצי הפיקוח בשיתוף וטכנולוגיה מדע מינהל של העיצוב אמנויות מגמת תלמידי של יצירה פרי הנן העבודות
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