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  בתי ספר ידידותיים

 מתווה פעולה -דיוןהצעה ל

                                                                                                                           
 

 רקע

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

נות האמנה בדרכי ההתנהלות והחשיבה של לבין עצמם ובינם לבין מבוגרים. הטמעת עקרו

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

 –מבטיחה לילדים מגוון רחב של זכויות  לזכויות הילד המעסיקות בני נוער בכלל. האמנה

לכבד יבורי בצורך וממקדת את השיח הצאזרחיות, פוליטיות, חברתיות, כלכליות ותרבותיות. 

, ליוניסף המנדט לקידומה כבוד לאדם באשר הוא אדם –ילדים כפי שמכבדים מבוגרים 

 . ויישומה של האמנה הבינלאומית לזכויות הילד

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

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

 .                 שלי הוא זכותו של האחר

 

משרד החינוך בשיתוף עם יוניסף ישראל מובילים בשנת תשע"ג תהליך של הכרה במספר 

הכרה בבית ספר כבית מצומצם של בתי ספר ממחוז תל אביב, כ'בית ספר ידידותי לילדים'. 

ת עמידה בקריטריונים וסטנדרטים אשר הוגדרו על ידי ארגון ספר ידידותי לילדים מחייב

מתווה הפעולה גובש  .1ואשר הותאמו למערכת החינוך של מדינת ישראל יוניסף העולמי

                                                 
1
 רצ"ב תמצית הרציונאל הרעיוני והאופרטיבי 
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לצורך אישור תהליך העבודה והתאמתו למערכת החינוך בכלל ולמחוז בפרט ובחינת 

 המשאבים הנדרשים לצורך יישום הפיילוט בשנת תשע"ג.

חטיבות ביניים בתוכנית ההסמכה של 'בית ספר ידידותי לילדים'  3-5שילוב  ילוט:יעדי הפי

 .בשנת הלימודים תשע"ג

יצירת מדריך יישומי המותאם למערכת החינוך בישראל, מדריך ייעודי  :תפוקות נלוות לתהליך

 לבתי ספר הרוצים להפוך ל'בית ספר ידידותי'.

 

י בבתי הספר כוללת היבטים ארגוניים, פדגוגיים תוכנית הפעולה לצורך יישום תהליך השינו

  :וניהוליים כאחד

 ;תחומים נמדדים ומבוקרים במודל הפעולה .1

 ;בעלי תפקידיםו מבנה ארגוני/ניהולי .2

 מתודולוגיות ייעודיות למימוש עקרון ההשתתפות. .3

 מדידה ובקרה. .4

 ייצוג חזותי של תהליכי השינוי, הדיאלוג והיוזמות. .5

 

 קרים במודל הפעולהתחומים נמדדים ומבו .1

, אשר מתווה הפעולה להפיכת בתי הספר לידידותיים לילדים מבוסס על מספר אפיקי פעולה

לגביהם נדרש כל בית ספר לתכנן תוכנית פעולה המגדירה פערים בין מצב מצוי למצב רצוי, 

 תוכנית עבודה ומדדים לבחינה.

 אפיקי הפעולה המוגדרים במודל הפעולה הם:

 ים ברוח אמנת זכויות הילד וזכויות ילדים.בתי ספר הפועל -

 בתי ספר הרגישים להיבטים מגדריים. -

 בתי ספר הפועלים בקהילה -

 בתי ספר מוגנים ובטוחים. -

 בתי ספר מצליחים מבחינת הישגים לימודיים -
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 ובעלי תפקידים מבנה ארגוני/ניהולי .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחוז תל אביב

ועדת היגוי 
 מחוזית

פורום מוביל 
 מחוזי

מוביל בית 
 ריספ

 

מוביל בית 
 ספרי

מוביל בית 
 ספרי

 

מוביל בית 
 ספרי

מוביל בית 
 ספרי

פיקוח על יישום 
חוק זכויות 

 התלמיד

 יוניסף ישראל
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 הספרבית ב

 צוות חינוכי: .1

שעות, של צוות המורים הבית ספרי בנושא זכויות ילדים,  30 השתלמות שנתית, בהיקף של

 עקרון ההשתתפות ובתי ספר ידידותיים.

במסגרת ההשתלמות הצוות החינוכי יפתח ויתאים את התכנים והתוכניות הבית ספריות 

 למתווה 'בית ספר ידידותי'.

 

 מורה מוביל: .2

להוביל, ליזום, ולתעד את בכל בית ספר יומנה מורה מוביל לתוכנית אשר תפקידו יהיה 

 התהליך בבית הספר. 

 המורה המוביל יהיה שותף בפורום מחוזי.

 הגשת דוח סיכום שנתי לצורך הכרה בבית הספר על ידי יוניסף.

 

 מנחה מקצועי מלווה לבתי הספר  .3

 תלמידים

 צוות חינוכי

 קהילה

 הורים
 מוביל בית ספרי
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מנחה מקצועי מטעם הפיקוח על זכויות התלמיד, אשר ילווה את הצוות המוביל/ההנהלה 

 יך השינוי. הבית ספרית בתהל

 

 'בית ספר ידידותי' עם הפנים לקהילה פורום/ועדת .4

 צוות המורכב מנציגי הצוות החינוכי והורים מתנדבים.

 תפקידו של הצוות להוביל יוזמות בית ספריות ייחודיות, בשיתוף תלמידים ולמען הקהילה.

 

 בטוחהמוגנת וסביבה 'בית ספר ידידותי'  פורום/ועדת .5

 צוות המורכב מנציגי הצוות החינוכי והורים מתנדבים.

תפקידו של הצוות להוביל יוזמות בית ספריות המקדמות פרויקטים בסביבה הפיזית בשיתוף 

 תלמידים.

 

 חיים בריאים'בית ספר ידידותי'  פורום/ועדת .6

 צוות המורכב מנציגי הצוות החינוכי והורים מתנדבים.

ת בית ספריות המקדמות פרויקטים בנושא בריאות בשיתוף תפקידו של הצוות להוביל יוזמו

 תלמידים והקהילה.

 

 

 קבוצות פעולה של תלמידים .7

קבוצות פעולה של תלמידים המוקמים לצורך קידום יוזמה משותפת. באמצעות מודל ייחודי 

 בני הנוער בוחרים, מקדמים ומובילים יוזמה שייעודה מימוש זכויות ילדים.

 

 

 מחוזב

 קטמנהל פרוי .8

מנהל פרויקט אשר תפקידו ניהולי ופדגוגי: תכנון וליווי השתלמויות בית ספריות, ייעוץ בנושא 

, מדידה ובקרה, מעקב אחר ביצוע, כתיבת מתודות וכלים, ליווי וייעוץ ארגוני בתהליך השינוי

תדריך יישומי כסיכום של הפיילוט, סיוע בגיבוש ובכתיבת טפסי דיווח ליוניסף לצורך קבלת 

 וכו'. כרה בינלאומיתה

 

 :ועדת היגוי .9
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 תפקידיה לתכנן לתאם ולבקר את הפעילויות בבתי הספר.

 

 פורום מוביל: .11

הפורום כולל את המורים המובילים מכל בתי הספר, נציגות הפיקוח על יישום חוק זכויות 

 התלמיד, נציגות המחוז, נציגות יוניסף.

מובילים בבתי הספר ויגבש כלים הצוות ישמש כקבוצת למידה וחשיבה עבור המורים ה

  ותוכניות ליישום, בהתאמה לצרכים המשתנים.

 הפורום ייפגש אחת לחודש.

 תשתית המדריך היישומי תכתב בשיתוף הפורום המוביל ובמסגרת המפגשים החודשיים.
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 גיות ייעודיות למימוש עקרון ההשתתפותמתודולו .6

צעות ביסוס של מתודולוגיות שונות באממימוש עקרון ההשתתפות של ילדים ובני נוער 

תהליך הינו משתף כל עוד הוא מכיר בזכותם שעקרון זה מנחה אותם. הנחת המוצא היא כי 

של ילדים לקבל מידע, להביע דעות, להישמע ולהשפיע על החלטות המתקבלות בנושאים 

וכית, המעניינים אותם ואשר רלוונטיים אליהם, במיוחד ברמה המשפחתית, המשפטית, החינ

 .הבריאותית, הארגונית והקהילתית

צוות בית הספר יקבל תמיכה וליווי ביישום של מתודולוגיות מגוונות שיאפשרו מימוש של 

 עקרון זה.

 דוגמאות:

ת את התלמידים, ומקשרו תהליך זה הוא בבניית הסכמות העוצמת בונים הסכמות. .א

כל מי  .ה"ס ויעדיועבודת בילואחרים ההורים,המנהלים ,צוות הפיקוח  ,המורים

חשיבות שייכות ,מתחושה של  בבניית הסכמות  נהנים אמיתיים שותפיםשנעשים 

תודעת זהות מורחבת: ו יתחיוניות משמעות תתווסףעבודתם לומשמעות אישית. 

 ם אתיוצריכאלה תהליכים  חיזוק  זוהי הרגשה של השתייכות למשהו מיוחד.

 (.1צ"ב פירוט על המתודולוגיה בנספח )ר המשותפים בביה"ס, בכל בי"ס.  כיםערה

 

המושפעים מפעילות  ן הם כל אותם גורמים,ימחזיקי העני דיאלוג עם מחזיקי עניין. .ב

. כהורים, מורים, קהילה, חברה או משפיעים עליו )בכח או בפועל(בית הספר 

יכול להיות בדרגות שונות של הדדיות: דיאלוג עם מחזיקי העניין, של יצירת תהליך 

 המתודולוגיה מבוססת על  , וכלה בגיבוש משותף של פתרונות.ביידוע חד צדדי החל

 לניהול תהליך השיתוף. AccountAbilityתקן של ארגון 

 

 מדידה ובקרה .7

יונים וסטנדרטים ברי מדידה הכוללים: בחינת תוצרים, משוב התוכנית כוללת קריטר

בין מצוי לרצוי ועוד. ממורים, מתלמידים מההורים, בחינת שינוי וצמצום פערים 

הקריטריונים והסטנדרטים למדידת האפקטיביות והתהליך 'שקופים' לצוות החינוכי לכל 

 אורכו של התהליך.

 

 ייצוג חזותי של תהליכי השינוי, הדיאלוג והיוזמות .8
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תהליך העבודה כולל התייחסות מובחנת אל השימוש שנעשה בהיצגים חזותיים בסביבה 

כבמה להצגת תוצרים יך הלמידה, ככלי לשיתוף וליידוע, הבית ספרית: כחלק מתהל

 ויוזמות ועוד.
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