
1

          

tova.edu@gmail.com 

http://www.education.gov.il/Zchuyot
http://www.education.gov.il/bspeople

ָמִעין ִלקְָׁטנִים"  ֵרי הדֹור ֶשַהגְׁדֹוִלים ִנשְׁ ֲאשְׁ

ָמִעין ִלקְָׁטנִים  ּ וִמתֹוךְׁ ֶשַהגְׁדֹוִלים ִנשְׁ

ָמִעין ִאין קְָׁטנִים ַקל וָחוֶמר בְֳׁעצְָׁמן ִלהְׁיֹות ִנשְׁ "נֹושְׁ
ה"מסכת ראש השנה כ

משרד החינוך
המינהל הפדגוגי

אגף בכיר לארגון לימודים
ה/הפיקוח לזכויות התלמיד
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©   ארי-טובה בן

זה מה שיצמח, איך שנטפח, מה שנשתול
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עוגן עד היום בסדרה של  נושא זכויות הילד

. אמנות ומסמכים בינלאומיים

  לזכויות הילדם "הצהרת האו -המסמך המרכזי                 

                                        

ם"אשר אומצה על ידי העצרת הכללית של האו

.1989לנובמבר  20-ב  

האמנה נחתמה על ידי ישראל ונכנסה

1991 -לתוקף לאחר אשרורה ב
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משרד החינוך
המינהל הפדגוגי

אגף בכיר לארגון לימודים
ה/הפיקוח לזכויות התלמיד

 ?מי מאתנו זקוק להם במיוחד  !כולנו זכאים לזכויות 

; למעגל מקבלי ההחלטות שאינו שותףמי 
למעצבי דעת הקהל   שאינו שותףומי 

בתקשורת ובתרבות

הקבוצה הגדולה ביותר העונה לתיאור זה 
.היא קבוצת הילדים

 ילדים אינם נמצאים בין קובעי ההחלטות
תחנות למעט -בתחנות הטלוויזיה והרדיו 

ובחלק מתחנות הטלוויזיה   רדיו חינוכיות
הקהילתית

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

http://www.joblo.com/jobloschmoes.htm
http://www.education.gov.il/Zchuyot
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משרד החינוך
המינהל הפדגוגי

אגף בכיר לארגון לימודים
ה/הפיקוח לזכויות התלמיד

לאפשר  17מורה למדינות בסעיף  אמנת זכויות הילד
גישה לאמצעי תקשורת לילדים                             

:בהתייחסותה לאמצעי התקשורת מטרות האמנה
בזכות למידע  ובזכות להישמע ולהשתתפות בתקשורת

? במה להתמקד? מה להבליט? איך לשדר ? מה לשדר       

? באילו סרטים יש להמחיש את החדש 
?מהי זווית הצילום של התמונה לחדד את המסר 

...?מתי? באיזו שפה? באיזה משלב לשוני

http://www.joblo.com/jobloschmoes.htm
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משרד החינוך
המינהל הפדגוגי

אגף בכיר לארגון לימודים
ה/הפיקוח לזכויות התלמיד

לאפשר  17מורה למדינות בסעיף  אמנת זכויות הילד
גישה לאמצעי תקשורת לילדים                             
חייהם וכבודםתוך לקיחת אחריות זהירה על                                 

 הזכות למידע

ה /להפיק מידעים על זכויות הילד

לשדר חומרים המועילים לילד מבחינה חברתית וחינוכית
לכבד בעת כיסוי תקשורתי את זכות הילד לפרטיות

החובה לתרגום תוכניות למיעוטים
לפתח תוכניות לצרכיו המשתנים של הילד

להגן עליו מפני תכנים מזיקים
להפיק תוכניות המעודדות אכפתיות ואחווה
לאסור הפצת חומרים פורנוגראפיים לילדים

ככלי ביטוי לילדים
בתוקף הזכות להישמע ולהשתתפות

באמצעותה לעודד דיון ציבורי על הפרת הזכויות
לקדם את חופש הביטוי שלהם

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

http://www.education.gov.il/Zchuyot
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USING TV TO CHANGE THINKING AND VALUES ABOUT CHILD RIGHTS
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משם

http://www.youthmediareporter.org/
http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewAlbums&friendID=345004755
http://www.pnyv.org/index.php?id=650
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© UNICEF/ChrisSchuepp/2006Marinela, 

a young reporter from Albania's TROC project, 

interviewing teenagers from Macedonia.

TROC means “Speak Out“ in Albanian. 
For 5 years now, teenagers from all 
over the country have been producing 
a weekly TV show, broadcast on TVSh, 
the national public TV station. 
But now they want to go a step
further – and turn TROC into a regional
project .

בעולם אימצו את האמנה לזכויות הילד והגדירו שורה של פעילויות מרכזיות להטמעתה
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משרד החינוך
המינהל הפדגוגי

אגף בכיר לארגון לימודים
ה/הפיקוח לזכויות התלמיד

החינוך לצפייה ופרשנות המדיה חייבת להתחיל בגילאי הגן
רי יארבו לעולם אחד לשני או שתיתכן 'האם תום וג

?בעיניהם הסכמה  והפסקת היריבות 

בעזרת לימוד שיטתי של המבע הקולנועי ויסודות הצילום והעריכה
את השפה הייחודית של המדיה

-בשפה הייחודית  המקדמת קבוצה על רעותה
את כוחה של המדיה לנתבובמיוחד את האפשרות שיש בידם 

 .בהבנייה חברתית הומניסטית רצוייה 

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

http://www.education.gov.il/Zchuyot
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משרד החינוך
המינהל הפדגוגי

אגף בכיר לארגון לימודים
ה/הפיקוח לזכויות התלמיד

פעולה יוזם ומשותף  בסיס ראוי לקדם
עם האזרחים הצעירים

 ואחריות מוגברתתוך הצגת החובה ביצירת איזונים 

לעיצוב עמדות אזרחיות מכבדות ומכילות

 בהפקת מהדורת החדשותשיתוף אזרחים צעירים 
בעיצוב  החינוך אזרחי הראויתיישם את 

דרכי חשיבה והתנהגות אחראית של הצעירים 

 למען עצמם ולמען אחרים

עמדות וביקורת חברתיתות יפתחו /התלמידים
לחברה הדנה ומבררת את הדרך למימוש הזכויות

מפעילה מנגנונים וגופים לצורך יישומן
ורגיש לאחר מגיב,ה  שייך/ולהיות התלמיד

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

http://www.education.gov.il/Zchuyot
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:חובת  המדינה 

הפקת שידורי חדשות  לילדים ולנוער             

כדי לשרש תרבות  אזרחית של שותפות  ואחריות                  

http://www.education.gov.il/Zchuyot
 tova.edu@gmail.com ©   ארי-טובה בן

 ילדים חייבים לקחת חלק בשיח הציבורי בכל מהדורת חדשות

בכדי לקדם את מעמדו של הילד כאזרח צעיר                                 

כלכליות ותרבותיות, חברתיות, אזרחיות -בעל זכויות ואחריות                        

 או רכישת תוכניות/תכנים משודרים וכתובים ו הפקת
בתנועה,בסיס דיונים בכיתה,הדרכה ,המקדמים ערכים          

לכלל הילדים כבעלי זכויות עצמאיות וכאזרחים צעירים          

משרד החינוך
המינהל הפדגוגי

אגף בכיר לארגון לימודים
ה/הפיקוח לזכויות התלמיד

http://www.education.gov.il/Zchuyot
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משרד החינוך
המינהל הפדגוגי

אגף בכיר לארגון לימודים
ה/הפיקוח לזכויות התלמיד

לחייב את צו השעה

שידורי חדשות לילדיםגופי השידור להפיק 

להקים מועצת שידורים משותפת לאנשי המקצוע ותלמידים 
  מהדורות חדשות לילדים  ונוער ליצור בראשונהעל מנת  
ולאחר מכן תוכניות נוספות עם נוער

מניעת שידורים של תוכניות  -הקמת ועדת אתיקה של נוער
הפוגעות במעמדם ובנפשם של ילדים ונוער

מודעות אזרחית לילדים ונוער

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

http://www.education.gov.il/Zchuyot
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משרד החינוך
המינהל הפדגוגי

אגף בכיר לארגון לימודים
ה/הפיקוח לזכויות התלמיד

 אשרור אמנת זכויות הילד
מחייבת 

את כל העוסקים עם ילדים ללמוד את האמנה

, מפיקים ובימאים, עיתונאים לחייב 
יוצרי תוכניות לילדים ולנוער

אמנת זכויות הילדללמוד את 

, "כתבי זכויות ילדים"שאמצעי התקשורת יעסיקו   חשוב
בצד הכשרת תלמידים באותו התחום יחד עם שפת המדיה 

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

http://www.education.gov.il/Zchuyot
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......?אתה........?ואת                

תודה שחשבתם איתנו                    
גם באתר         עיינו                           

שתפו אותנו

tova.edu@gmail.com

http://www.education.gov.il/Zchuyot
http://www.education.gov.il/bspeople
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http://www.education.gov.il/Zchuyot

אתר זכויות התלמיד

 tova.edu@gmail.com ארי-טובה בן

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

