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 מבוא לאחריות אזרחית–שלב א 

 

א.א.
  נאמני זכויות 
 (אחריות אזרחית*)

 מבוא

והאזרחית לחינוך הינה התשתית הערכית, המוסרית  האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד

בין בני נוער וילדים  מפגשי שיחבין אישיים ו ניתן לבנות מארג יחסים איכותי . באמצעותה

ים. הטמעת עקרונות האמנה בדרכי ההתנהלות והחשיבה של לבין עצמם ובינם לבין מבוגר

בני נוער תאפשר להם לפתח מודעות לצרכים, אתגרים ובעיות חברתיות וסביבתיות שונות 

 המעסיקות בני נוער בכלל. 

שאמנת זכויות הילד מציעה יובילו בני נוער  חיברות הערכיתרכישת הלפיתוח המודעות 

 ענה לצרכים, אתגרים ובעיות מעולמם של בני הנוער.לגבש יוזמות ומיזמים שייתנו מ

, קובעת את מכלול החובות שיש 1989אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד משנת 

 למדינה כלפי ילדים.

המשכו בהצהרת  1924-האמנה היא פרי מאבק ממושך, שתחילתו בהצהרת ג'נבה ב

כת  הצהרת . וסיומו לאחר שלושים שנה בהפי1959-האו"ם בדבר זכויות הילד ב

האו"ם בדבר זכויות הילד,לאמנה שהיא בעלת תוקף חוקי.האמנה הינה המסמך 

הבינלאומי הראשון המוקדש כולו לילדים, עם דגש על זכויות של כול ילד וילדה 

בעולם. האמנה מציגה את הילדים כיצורי אנוש בעלי כבוד וזכויות ויוצרת מחויבות של 

ליוניסף ניתן המנדט לקידום  יות הילדים.המדינה ושל המשפחה כלפי מימוש זכו

מדינות ברחבי העולם ובהן גם   193האמנה התקבלה על ידי  האמנה ומימושה.

 .  3.10.1991-מדינת ישראל שחתמה על האמנה ב 

 

אזרחיות, פוליטיות, חברתיות,  –מבטיחה לילדים מגוון רחב של זכויות  לזכויות הילד האמנה

לכבד ילדים כפי שמכבדים מבוגרים שיח הציבורי בצורך הת את וממקדכלכליות ותרבותיות. 

 כבוד לאדם באשר הוא אדם.  –

את תחומי האחריות האישית והקבוצתית שלהם ושל  יבינובני נוער שיכירו את מגוון הזכויות, 

גבול הזכות  –יות אחרים בחברה לשם מימוש הזכויות, וידעו מה הם גבולות מימוש הזכו

                                                   


 אחריות אזרחית 
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להוביל יוזמות חברתיות ידע יישומי זה יסייע לילדים ולנוער  – של האחרזכותו שלי הוא 

 שמטרתן להרחיב את הידע בנושא אמנת הזכויות ואפשרויות יישומה.                 

 

בשיתוף  פותחה על ידי משרד החינוך, היא תוכנית ייחודית שנאמני זכויות* א.אוכנית ת

מנהיגות בני  של קבוצותבהקמת הוא  נאמני זכויות א.א*וכנית של תייעודה . ישראל יוניסף

נוער ביישובים שונים, שתפקידם להעלות את המודעות לנושא זכויות ילדים ובני נוער ולפעול 

 /במדינה יישובעיר/למען יישום ומימוש זכויות אלו ב

ת אזרחית, מחייבת את בני הנוער לקח אחריותכתוכנית לפיתוח  נאמני זכויותא.א* וכנית הת

, יוזמה שיש לה השפעה על חייהם ומימוש אחריות ולבצע יוזמה משמעותית ביישוב

 .זכויותיהם של ילדים ובני נוער אחרים

 

 

 התוכנית מטרות

 .האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד ילמדו עלהתלמידים  .1

 התלמידים ידעו מה הן זכויותיהם וכיצד הם יכולים לממש אותן. .2

 .הקהילתיתחומי האחריות שלהם ברמה האישית וברמה התלמידים ידעו מה הם ת .3

 צעירים או מבוגרים. –מימוש זכויות של אחרים לאחריות ילמדו לשאת בהתלמידים  .4

התלמידים יתנהלו בדרכים מכבדות וללא שימוש בדרכי ביטוי אלימות במרחבים  .5

 השונים בהם הם חיים ופועלים.

נוער וילדים אחרים בקהילה התלמידים ייזמו ויפעלו למען מימוש זכויות של בני  .6

 . בעולםו

התלמידים ייזמו פעולות למען ילדים במצבי מצוקה בעולם, כחלק מהמשפחה  .7

 הגלובלית של ילדי העולם.

התלמידים יעסקו בזכות לחיים בסביבה בטוחה ונקייה ובשמירתה למען הדורות  .8

 הבאים.

 דמו יוזמות אזרחיות קהילתיות ויתנדבו לפעילות אזרחיתהתלמידים יק .9
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 תפקידיו של "נאמן זכויות"

 הכרות מעמיקה עם נושא זכויות ילדים בארץ ובעולם.

 בחינת אופן מימוש הזכות ביישוביהם.

 התרעה ויידוע על מקרים שבהם זכויות ילדים לא ממומשות, או לא ניתנות למימוש.

 ם ובני נוערכתובת לפניות של ילדי

 פיתוח ניהוג ומנהיגות אזרחית

 ייזום והובלה של יוזמות יישוביות או קהילתיות המאפשרות מימוש של זכויות ילדים.

 

 

 

 ההכשרה של קבוצת המנהיגות תוכניתשלד ל

 

 

 ומסגרת הפעילותהיקף 

 במהלך שנה"ל בית ספריתשיערכו במסגרת ימי לימוד מרוכזים, 

 הקיץ מרוכזים בחופשת ימים  4

 בשעות אחר הצהריים או בהמשך ליום הלימודים שעות כל מפגש 3מפגשים בני 

 לכלל הקבוצות הפועלות במסגרת התוכנית. יוניבחודש כמו כן ייערך מפגש מסכם ארצי 

 דוגמאות לתכנים בתוכנית:

בחיי הקהילה  אזרחי-ם בפיתוח האישיהזכויות והאחריות ומקומלימוד שיטתי של  -

 והחברה

לחוק זכויות התלמיד,וחוקים אחרים המגנים על ילדים אמנת זכויות הילד  השוואת -

 ונוער

ריות גלובאלית של ילדי העולם ומצב זכויותיהם אסוליד –זכויות מסביב לגלובוס  -

 .במדינות השונות

 זכויות הילדים וקידום האמנה הבינלאומית בדבר זכויות -
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 יישום הזכויות -

 רות הבאים.זכויות הדו -קיימות ואיכות הסביבה -

תהליך מיפוי ואיתור צרכים קהילתיים, יישוביים או פיתוח תהליכי חקר לקראת בניית  -

 סביבתיים, הקשר למימוש או פגיעה בזכויות ילדים   

המבוססת על המיפוי שנעשה וממוקדת בעשייה למען הקהילה,  בניית תוכנית פעולה -

 .היישוב או הסביבה לקידום זכויות ילדים

 

 

מנהלי מחוזות ,מורות, מנהלים,והתלמידות  ת בה ישתתפו כל התלמידיםתתקיים עצר

 שותפים,

וכו'... בה  תציג כל קבוצה את  הפעילות שיצרה בקהילה )באתר  מנהלי מחלקות חינוך,

האינטרנט של משרד החינוך ובפוסטר מדיה במפגש הארצי ( . תהיה הצבעה אינטרנטית 

 תוצג בכנסת בוועדה לזכויות הילד. הצעה הטובה ביותר  הטוב ביותר. למיזם

 

 תיתכן ועידה בינלאומית בעזרת וידיאו קונפרנס עם ילדים ונוער מהעולם. ***

 .פריסה ארצית***

 

 


