
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי

 אגף ליישום חוק ומדיניות

ה/הפיקוח לזכויות התלמיד  

 אני את אתה אנחנו כולנו

www.education.gov.il/zchuyot 

 ממטרות החינוך"     לחנך אדם להיות אוהב אדם "

 ?מכאן לאן  -לחוק זכויות התלמיד תוספת
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http://www.education.gov.il/zchuyot
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 התלמידים והעתיד שלהם בידיים שלנו

 
 

בעתיד   שלהםואנחנו כחברה בידיים 

....הנראה לעין  



www.education.gov.il/zchuyot 

- יובאו לידיעת התלמידים והוריהםהוראות חוק זה : חוק זכויות התלמיד  
ימים  45תוך  ....בראשית כל שנת לימודים  

אפליה מטעמים של נטייה מינית או זהות מגדרית  איסור  

סעיף אפליה, תוספת לחוק זכויות התלמיד    

outbind://133-00000000EDF09C6A1BB1AE429881448A532D42DE645A0201/לכל ילד יש זכויות המיוחדות לילדים
http://www.education.gov.il/zchuyot
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מאבן גבירול מתחילמצעד הגאווה   

1/11הארץ " גלריה..."הדרך להתמודד היתה השתקה והשכחה... עופר או צבי: הם קראו לנערים   



.    

הענקת זכויות לילדים במוסדות חינוך אין פירושה התרת גבולות אלא פעולה במסגרת  "... -חוזר מנכל 

גמישות במתן מענה לכל ילד על פי צרכיו ושיתוף  , זהירות בכבודם ובחירותם של ילדים, גבולות ברורים

."הן על המטרות והן על הדרך למימושן, ילדים בהחלטות  

 :חוויה של אלימות והטרדה על רקע נטייה מינית"     
 .באחוזים גבוהים הרבה יותר על רקע זהותם המגדרית. על רקע נטייתם המיניתהטרדה מילולית מדווחים על  52%

 המיניתבגלל זהותו הוטרד מינית בבית הספר אחד מכל ארבעה תלמדים 
 וכאחד מכל עשרה חווה תקיפה פיזית בשל זהותו  , ו המגדרית/או 

 .  בית"הלהט
 זה מפסיק  . גם כשאני מתלונן הצוות מורים תמיד נראה חסר אונים

 ...."ואז חוזר -לשבוע
 

דפוס  . בנוכחותןשנאמרו בופוביות "להטעם הערות , ים כלל אינם מגיבים/שהמורותמציינים  ות/מהתלמידים 47%"
 ."  שאינם מגיבים לאמירות דומות -דומה גם בקרב תלמידים ותלמידות אחרים

 
 רוב המשיבים. ביטויי גנאי כלפי מיעוטים מיניים מבוטאים בשכיחות גבוהה מאד בבית הספר

  (' לסבית'ציינו כי הביטוי )  40%( גבוהה מאד וכחמישית  -נאמר בתדירות גבוהה או" הומו"ציינו כי הביטוי )  22%
 חלק מהמשיבים ציינו ביטויי גנאי. גבוהה מאד -נאמר בתדירות גבוהה אוכקללה 

 
                       

 14-18גילאים , 2013מתוך סקר אקלים של איגי ב                     

       המגדירים עצמם  10%בנות ו  23%, בנים27%מתוכם  14-12בגילאי , משיבים 374כלל המדגם                     

 .מתלבטים ואחר, נדרים'כטרנסג                       

 



.    

6 

https://www.youtube.com/watch?v=1hR211aInh4 

 

 הסרט של הצעירה מאיה גצל שהוצג בתחילת הכנס

Envoy Berry said, and added “people do not know what LGBTI is, and we need to 

educate them, it is a process and it is a long process”. 

https://www.youtube.com/watch?v=1hR211aInh4
https://www.youtube.com/watch?v=1hR211aInh4
https://www.youtube.com/watch?v=1hR211aInh4
https://www.youtube.com/watch?v=1hR211aInh4
https://www.youtube.com/watch?v=1hR211aInh4
https://www.youtube.com/watch?v=1hR211aInh4
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...אמצעי עיקרי  

 החינוך

http://igy.org.il/item.php?id=348 

 

http://igy.org.il/item.php?id=348
http://igy.org.il/item.php?id=348


 ילדים  הינם  אזרחים  צעירים -בזכות לכבוד
 לתת זכות-חובת המבוגרים לתת להם חוויה של דוגמא אישית

 : זכויות  ליישום ככל שהילד מתפתחהן , חלק מזכויות אזרחיות אלו

 ;  הזכות לשוויון, חינוך איכותי ומותאם/ הזכות לחינוך :   הענקה      

 זכות לחינוך כזכות חוקתית                                       

 ,  איסור על ענישה משפילה, איסור על ענישה גופנית:   הגנה    

 מניעת אפליה, שמירת סודיות, חובת הדיווח על אלימות                

 .הגנה על פרטיות                

 

 הזכות לתרבות ופנאי, חופש הביטוי, הזכות להליך הוגן: השתתפות   

 .  חופש ההתאגדות                  

 

 

 

 מותר  לצאת 

 לשירותים 

 ?בשיעור 

 המורה 

 "כאפה"נתנה 

השופטת רוטלוי' דוח כב  
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   General Comment1 – 29העוקב אחר יישום האמנה בדבר זכויות הילד סעיף  מדד האום



ארי     -טובה בן    tovabe@education.gov.il  
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mailto:tovabe@education.gov.il


ארי     -טובה בן    tovabe@education.gov.il  
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  תנאים של תבונה

mailto:tovabe@education.gov.il

