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. 
  מערך שיעור לקראת יום זכויות הילד/ה

  על ילדים/ות, ילדותיות וזכויות ילדים/ות
 

בנובמבר נציין, כמידי שנה, את יום זכויות הילד והילדה. אנחנו רוצות להציע מערך שפותח את  20בתאריך 

המטרה היא לראות את החוזקות ואת  דרך העיסוק במושג ילדים/ות וילדותיות. נושא זכויות הילדים/ות

חוד של ילדים וילדות וללמוד מתוך מעשים של ילדים וילדות שנאבקו על הזכויות שלהם/ן. המקרים יהי

הללו יכולים לשמש השראה עבור התלמידים/ות ואולי יעודדו אותם לנקוט עמדה ולפעול עבור הזכויות 

 של אחרים. שלהם/ן ו

  בקישור זה.המערך כולל מצגת שניתן להוריד 

 דקות. ניתן כמובן לפרק אותו ליחידות לימוד קצרות יותר.  90המערך מותאם לשיעור של 
. 

 

 

ועל  ות/לחשוב על ההבדלים בין ילדים ומבוגרים, על מה מייחד אותם כילדים ות/לגרום לתלמידים •

 הכוח בילדותיות. 

 את נושא זכויות הילדים.  ות/להציג לתלמידים •

 ות/נפגעות ועל דרכים בהן ילדים ות/על מקרים בהם זכויות ילדים לבחון ולחשוב ביחד בכיתה •

 מנסים להתמודד עם הפגיעה הזו. 

 רלוונטי לחייהם כיום.  ות/נושא זכויות ילדיםהתלמידים/ות לחשוב כיצד לעודד את  •

 

 

  2לשקופית במצגת ואח"כ נעבור  1בשקופית נפתח 
. 

 ילדים, ילדותיות וההבדל בין ילדים ומבוגרים

 . ונבקש מהם/ן לשתףההבדלים בין ילדים למבוגרים  ן/לכתוב מה לדעתם ות/נבקש מהתלמידים

 : שאללאחר מכן נ

 מטרות השיעור 

 מהלך השיעור 
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 ? ן/את עצמכם ות/רואים ן/? אם לא, איך אתםות/כילדים ן/את עצמכם ות/רואים ן/האם אתם ?

  מדוע? ו יםעדיף להיות מבוגר ן/םכאו שלדעת ות/להיות ילדים ות/מעדיפים ן/האם אתם ?

האם ו ן/עבורכם"ילדותי". מה פירוש מילה זו  -מתוארים רבות בשם תואר שהוא לכאורה שלילי  ות/ילדים ?

 זו מילה שלילית? 

מאמר על להיות ילדותי, ג'ייסון  -"אוי, תתגברו כבר!"   המאמר: קטע מתוך לקרוא נבקש מהתלמידים/ות

  :ר, נשאללאחר שקראו את המאמ. (3שקופית .  1נספח )  פמן'קיי. צ

? האם הוא רואה ילדותיות כדבר שלילי ות/מה אומר כאן המחבר על ההבדלים בין מבוגרים וילדים ?

 ומדוע? 

(, אחד מגדול ציירי ואומני המאה העשרים אמר כי "כל ילד הוא אומן. הבעיה 1881-1973פבלו פיקאסו ) ?

  היא להישאר אומן כאשר אנחנו מתבגרים." מה הקשר בין אמירה זו לבין המאמר?

גם כותב המאמר וגם פיקאסו אומרים לנו שמבוגרים יכולים ללמוד הרבה מילדים, שכן ילדים הם יצירתיים 

 מטבעם ויש להם ראיית עולם גמישה משל מבוגרים. 

 ונצפה בקטע וידאו קצר )מספיק לצפות בשתיים שלוש דקות הראשונות בלבד(.  4לשקופית נעבור 

שאחראים על העולם הובילו בהרבה מקרים לתוצאות קשות מאוד, המבוגרים אדורה סביטק אומרת כאן ש

)על חלק מהם נדבר  דברים מדהימיםאף השיגו מלחמה. לעומת זאת, ילדים הם מלאי תקווה וכמו חורבן ו

  מאמר. תכונות שתוארו בבהמשך השיעור(, בשל היותם "ילדותיים" ובשל כל ה

  נשאל:

חינוך בבית ספר צריך  ן /האם לדעתכםלאור כל מה שאמרנו קודם ולאור דבריה של אדורה סביטק,  ?

 ? ות/את המורים ות/גם מלמדים ות/, כשהילדיםו כיוונידלהיות 

? אם כן, האם הדבר יהפוך ן/שלכם ות/מה ללמד את המורים ן/שיש לכם ות/מרגישים ן/האם אתם ?

 למוצלחת יותר?  ן/םאת חווית הלימודים שלכ ן/לדעתכם

)אפשר לחשוב ולהציע דרכים מעשיות בהן לימוד דו כיווני כזה יכול להתנהל?   ות/יכולים ן/האם אתם ?

 לתת גם כמטלת חשיבה בבית(. 
. 

 זכויות ילדים: 

  .5לשקופית נעבור 
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 ה/"מגיע" לילד, אבל שאלה חשובה לא פחות היא מה ה/עד עכשיו דיברנו על המשמעות של להיות ילד

 ". ות/לא מעט בהקשר זה במושג "זכויות ילדים נהוג להשתמש(. ה/)ורק לו

בכל מקום "מגיעים" אותם דברים ומדוע?  ה/במושג זה? האם לכל ילד ן/למה הכוונה לדעתכם נשאל:

 ? ן/לדעתכם ות/לאילו זכויות זכאים ילדים

 נסביר: 

הן למעשה זכויות אדם של ילדים/ות. משמעות הדבר היא שלכל ילד/ה, לא משנה המין,  זכויות ילדים/ות

הנטיה המינית, הגיל, המצב הכלכלי או מקום הלידה יש זכויות. זכויות אלה נקבעות באמנה על זכויות הילד 

(CRC .האמנה קובעת שיש לנהוג בילדים/ות בהגינות, באופן שיוויוני ובכבוד .) 

. 

 נצפה בסרטון קצר שייתן הסבר בנושא. : 6שקופית 

 :ות/לאחר מכן נפנה שוב לתלמידים

קיימת הצהרה אוניברסלית בדבר זכויות האדם. היא עוסקת בזכויות שיש לכל אדם באשר הוא אדם, ובכך 

 ואמנה ות/. אם כן, מדוע יש קטגוריה נפרדת של זכויות אדם של ילדיםוילדות למעשה נכללים גם ילדים

 נפרדת העוסקת בזכויות האלה? 

ומבוגרים ויש דברים  ות/קיימים הבדלים בין ילדים –קשור בין השאר לכל מה שדובר עליו עד כה  הדבר

, וביניהם גם העובדה כי הם מצויים בחסותם של המבוגרים, וכתוצאה מכך יש מקום ות/המייחדים ילדים

 לזכויות מיוחדות הנובעות מהמצב המיוחד שלהם.  
. 

נחלק את הכיתה לקבוצות. כל קבוצה תעסוק במקרה אחד של פגיעה בזכויות של ילדים/ות 

ות המצורפות עבור כל     מופיעים קטעי הקריאה וכן השאל 2-4וההתמודדות עימה. )בנספחים 

 קבוצת עבודה(.  

  כשהקבוצות יסיימו את עבודתן כל קבוצה תציג בפני הכיתה את הנושא שחקרה.                 

  במליאה, נשאל:

 אחרים?  ות/להשפיע ולפעול למען ילדים ות/עכשיו על היכולת של ילדים ות/חושבים ן/מה אתם ?

 ? ות/לגלות על נושא זכויות הילדים ן/מה הכי הפתיע אתכם ?

 רואים את הנושא אחרת? באיזה אופן? ן/האם עכשיו אתם ?
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 : קטע מתוך המאמר "אוי תתגברו כבר!" ג'ייסון קיי צ'פמן 1נספח 

 

 

. 
 מאמר על להיות ילדותי, ג'ייסון קיי. צפ'מן -"אוי, תתגברו כבר!" 

  AWW, GROW UP!" An Essay on Being Childish" תורגם מאנגלית. במקור:
 

 בין שגופי ימשיך להתקיים ובין שלא. ... –היום בו אפסיק להתנהג בילדותיות יהיה יום מותי 

ם מקבלים בחדווה את התקווה, וטבועה בהם הידיעה לילדים יש דימיון מופלא. הם לא מפחדים לחלום. ה

שהעתיד הטוב והמבטיח ביותר מחכה להם. ילדים צוחקים ללא צורך בסיבה משמעותית, או ללא סיבה בכלל, 

ומוצאים הומור ועונג בדברים הקטנים ביותר. ילדים מקבלים אנשים אחרים. הם רואים את הטוב ביותר 

רים יותר מדי, זה נכון, אבל הם מסוגלים ללמוד את החוכמה הדרושה באנשים אחרים. הם סומכים על אח

 לשמירת בטיחותם בלי לשנוא או לפחד מהלא מוכר בשל היותו לא מוכר.

ילדים מביטים אל העתיד ללא פחד. הם מביטים אל העבר ללא רגשות אשם. ציפיותיהם עדיין לא נשחקו על 

 הם כל שיש לעולם להציע.  ידי אלה שמטיפים כי סבל, בדידות ושיברון לב

... 

הם לא למדו שחלומות הם מסוכנים. הם לא השתכנעו בשקר האומר כי תקווה היא מותרות ללא טעם. הם 

 שהם יכולים להשיג כל דבר בהינתן זמן ודי נחישות עיקשת.  –הם "יודעים"  –מאמינים 

... 

ם מחדש. שכחתי כיצד, בגלל שהאמנתי אני יותר ילד עכשיו משהייתי בגיל המתאים. נדרשתי ללמוד לחלו

שהייתי צריך להתבגר. האמנתי לכך כשנאמר לי שחולמים הם שוטים. קיבלתי על עצמי את השלשלאות 

 שנאמר לי שעלי להיכבל בהן, את סכי העיניים שנאמר לי שעלי לקבל על עצמי.

  ... 

 ואהיה ילד עד שאמות.  בזבזתי שנים רבות, אבל התגברתי על כך. אני לא אחזור. אני ילד שוב
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 קטעי קריאה ושאלות לקבוצות עבודה   :2נספח 

. 

   גרטה טונברג – 1קבוצה  
וענו על השאלות  על הנערה השבדית גרטה טונברג ynet-הכתבה הבאה מ. קראו את 7לשקופית עברו 

 . בעקבותיו
. 

 

 , מועמדת לפרס נובל לשלום16גרטה, בת 

מדינות בעולם לא יגיעו מחר  105-תלמידים ב

. 16-לבתי הספר בהשראת גרטה טונברג בת ה

המחאה שלה נגד ההתחממות הגלובלית צברה 

תאוצה, וחברי פרלמנט בנורבגיה הציעו להעניק 

 "לה נובל: "תורמת רבות לשלום

, מועמדת 16גרטה טונברג, פעילה סביבתית בת 

חאתה של לקבל השנה את פרס נובל לשלום. מ

טונברג על אוזלת היד של העולם במאבק 

בהתחממות הגלובלית שימשה השראה לבני 

 .נוער רבים

כשגרטה התחילה במחאה שלה בקיץ איש לא 

, הפגינה 15הכיר אותה. הנערה השבדית, אז בת 

מחוץ לפרלמנט בשטוקהולם עם שלט שעליו 

כתבה: "שביתת לימודים למען האקלים". היא 

 הודיעה שהיא לא מגיעה לבתי הספר בימי שישי, ומחאתה התפשטה במהרה. 

הטיפול הלקוי של "המבוגרים" בשינויים צעירים ברחבי העולם הזדהו איתה וזעמו על 

 האקלימיים. 

ועדת נובל לשלום באוסלו מקבלת מדי שנה מאות הצעות. פוליטיקאים, פרופסורים 

שלושה חברי  BBC באוניברסיטאות ומי שכבר זכו בפרס יכולים להגיש הצעות לוועדה. לפי
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 301ת הפרס יש כרגע פרלמנט נורבגים הציעו להעניק לטונברג את הפרס בדצמבר. לפי ועד

 ארגונים.  78-אנשים ו 223 –מועמדים 

פרדי אנדרה אובסטגרד, חבר המפלגה הסוציאליסטית בנורבגיה, הוא אחד הפוליטיקאים 

שהציעו את מועמדותה של גרטה. "הצענו את שמה של גרטה טונברג מכיוון שאם לא נעשה 

, סכסוכים ופליטים", אמר. שום דבר לעצור את ההתחממות הגלובלית זה יגרום למלחמות

"גרטה טונברג התחילה תנועה גדולה ומבחינתי זו תרומה גדולה לשלום". טונברג כתבה 

 בטוויטר שהיא "אסירת תודה על המועמדות."

מחר יהיה יומה הגדול של התנועה שייסדה טונברג, "נוער שובת למען האקלים". לפי הגרדיאן 

מדינות ברחבי העולם. פעילים  105-יישובים ב 1,659-מחר צפויות שביתות של תלמידים ב

שקורא למנהיגי העולם לעשות יותר נגד  סביבתיים אומרים שהמחאה תהיה ציון דרך בקמפיין

ההתחממות הגלובלית. "אנחנו רואים רק את ההתחלה", אמרה לאחרונה טונברג. "אני חושבת 

 ."שהשינוי באופק

אה מחר. חלק מהפוליטיקאים הביעו התנגדות מאות אלפי תלמידים צפויים לקחת חלק במח

כולל קנצלרית גרמניה אנגלה  –לשביתות של התלמידים, אך רבים הביעו תמיכה ביוזמה 

הביעו תמיכה  –פריז, מילאנו, סידני, ברצלונה, פילדלפיה ואוסלו  –מרקל. גם ראשי ערים גדולות 

 .במחאה

כויות האדם מללה יוספזאי, שזכתה הזוכה הצעירה ביותר בפרס נובל לשלום היא פעילת ז

. בשנה שעברה הוענק פרס נובל לשלום לשניים: לגניקולוג הקונגולזי 17בפרס כשהייתה בת 

דניס מקווגי, שבמשך שנים ארוכות מסייע לשיקום נשים שנאנסו, ולנדיה מוראד, יזידית שהייתה 

 .שפחת מין של דאעש והפכה לפעילה בולטת למען נשים

 

 שאלות מתוך כלל השאלות שמופיעות, אם אין מספיק זמן(. 5)אפשר לבחור  :שאלות למחשבה

 האם אתן/ם מכירים/ות אנשים ונשים שזכו בפרס נובל לשלום? רשמו את מי אתם/ן מכירים/ות.  ?

 מדינות. כוללת נשיאים וראשי  בד"כ הרשימה 

 תזכה בפרס?  16מה אתם חושבים על הרעיון שילדה בת  

גרטה טונברג נלחמת למען שמירה על הסביבה ומוחאת נגד הפעילות המועטה בנושא ההתחממות  ?

 –אחרים  ות/הגלובאלית )מצד המבוגרים(. היא למעשה מוחאת בכך על הפגיעה בזכויות שלה ושל ילדים
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יתן לחשוב בהקשר זה על מה שדיברנו עליו עד כה ועל הסרטון שהציג )נ ? נפגעות כאן ות/אילו זכויות ילדים

 את הזכויות השונות( 

 המבוגרים מאפשרים פגיעה זו ולא נאבקים די הצורך למנוע אותה?  ן/מדוע לדעתכם ?

אלכס הייקנס מיוניצף מסביר כי התחממות גלובאלית אינה דבר תאורטי, היא קורית עכשיו והשפעתה על  ?

כיום תהיה משמעותית ביותר בכל הנוגע לבריאות ותזונה, ובוודאי שהדבר  ות/מי שהם ילדים עתידם של

 את המחאה של טונברג? ן/. איך תיאור זה משפיע על הבנתכםות/נכון לגבי ילדי אותם ילדים

שדרך זו מצליחה  ות/חושביםן /על דרך המחאה שטונברג בחרה בה? מדוע אתם ות/חושביםן /מה אתם ?

 מאבקה הוביל ליצירת תנועה שמשפיעה על מבוגרים בתחום?  ן/כל כך ומדוע לדעתכם

 בנושא זה והציעו אותן לקבוצה.  ן/חשבו על דרכי מחאה משלכם ?

על מנת שתרצו  ן/שהם חשובים מספיק עבורכם ן/חשבו על נושאים אחרים שקשורים לזכויות שלכם ?

 נוקטים על מנת למחות בעניינים הללו?  ן/דרך הייתם למחות בנוגע אליהם. באיזו

 ות/חושבים ן/רבים והניע אותם לפעולה. מדוע אתם ות/מה שעשתה טונברג עורר הזדהות אצל ילדים ?

 רצון להצטרף אליו ולפעול בנושא? מדוע?      ן/שזה קרה? האם המאבק שלה מעורר בכם

על היחס בין המחאות בארץ לבין  ות/חושבים ן/מה אתם – הכתבה למטהואז קראו את  8לשקופית עברו  ?

 המחאה של טונברג? 

 ן/בישראל קיבלו השראה מהפעולות של התנועה העולמית? מה אתם ות/ילדים ן/מדוע לדעתכם ?

 ?בכל מקום בעולם ות/דיםמכך על הקשר בין יל ות/למדים
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. 

למען הדורות הבאים": אלפי תלמידים ישבתו במחאה "

   על משבר האקלים

 . 11.3.2019, יובל בגנו. מתוך חדשות מעריב

אוזלת מכל רחבי הארץ ישבתו מלימודים לכמה שעות השבוע במחאה על  תלמידי תיכוןאלפי 

ועל הסחבת בקידום האנרגיות המתחדשות.  בטיפול בזיהום האוויר ידה של הממשלה

התלמידים שלחו אתמול מכתב לראשי המפלגות המתמודדות בבחירות, בדרישה לקדם את 

פעילות התלמידים היא חלק מתנועת מחאה עולמית של בני  הנושא לראש סדר העדיפויות. 

להתמודדות עם משבר שינוי נוער, המזהירה מפני אטיות הממשלות בעולם בהיערכות 

האקלים. "אנחנו הדור שיסבול יותר ממחדלי ההווה, בעולם שלמין האנושי יהיה קשה הרבה 

 .יותר לחיות בו", הם אומרים

שביתת תלמידים למען כדור הארץ, הראשונה בישראל, תצא לדרכה בימים חמישי ושישי 

הארץ שכבר הצטרפו ועדיין הקרובים, בהשתתפות עשרות אלפי תלמידים בבתי ספר ברחבי 

בהובלת  29.3", שיתקיים בתל אביב ב־2019מצטרפים ליוזמה, כחלק מאירועי "מצעד האקלים 

 ארגון "מגמה ירוקה" וארגוני סביבה נוספים, כמו גם עיריית תל אביב־יפו. 

בתי ספר מצפון הארץ ועד דרומה, שתלמידיהם ינצלו את כוחם  55נכון לעכשיו, מדובר בכ־

יטי לראשונה בבחירות הקרובות וכבר הכריזו על הצטרפות ליוזמה הגלובלית נגד חוסר הפול

המעש של ממשלות ותאגידים אל מול שינוי האקלים בעולם. התלמידים החלו בשורת 

פעילויות והפגנות, בדרישה מנבחרי הציבור לפעול ביתר נחישות מול זיהום האוויר הגבוה 

ותח, כשמדי שנה מתים בארץ מנזקי הזיהום יותר מ־בישראל ביחס למדינות העולם המפ

 .בני אדם 2,200
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 בירק באייר  – 2קבוצה 

)הפרסומות המופיעות בסרטון הן פרסומות זרות, אבל אתם/ן וצפו בסרטון קצר.  9לשקופית עברו 

 לעשות את ההשוואה לפרסומות שמשודרות בארץ(.  יכולים/ות

 מה מציג הסרטון? מה ההתרשמות שלכם/ן ממנו?  ?

 מה אתם//ן חושבים/ות על הכלים שהמפרסמים בוחרים להשתמש בהם פה? ?
. 

 וצפו בסרטון של הנער בירק באייר.  10לשקופית עכשיו עברו 

 על הסרטון הראשון שראינו?  ות/חושבים ן/את דבריו של באייר, מה אתם ן/עכשיו ששמעתם ?

 מה אומר באייר לגבי ילדים ומזון מתועש? ?

 שיוצר כאן את הפגיעה שהוא מדבר עליה?  ות/מה מייחד ילדים ?

 נפגעת כאן? מי הוא הפוגע ואיך מתבצעת הפגיעה?  ילד/האיזו זכות של  ?

ילדים, הורים ותאגידים. מה היחס ביניהם בתהליך  –באייר מדבר על שלושה גורמים המעורבים בתהליך  ?

 המדובר? 

 ? ן/מה הפיתרון שמציע באייר? כיצד הוא מנסה להתמודד עם הפגיעה, והאם הוא משכנע לדעתכם ?

 בעקבות דבריו? אם כן, באיזו דרך?  ן/הגותכםהתנ ות/משנים ן/האם הייתם

הם לא מודעים לכך שהאוכל המתועש מסוכן  -אין די מידע  ות/חלק מהבעיה נובעת כאן מכך שלילדים ?

לבריאותם ויוצר בעיות אחרות, ועל כן פרסומות המיועדות להם גורמות להם להניע את הוריהם לצרוך 

 האחריות להשלים את פערי המידע האלה היא של ההורים?  ן/מוצרים מסוימים מסוג זה. האם לדעתכם

לקבוע בחוק מגבלות על פרסום מסוג זה על מנת להגן על זכויות  ן/של התאגידים? האם צריך לדעתכם

, או שזו אחריות ההורים ליידע את ילדיהם בנושא ולהתנגד לרצון הילדים המבוסס על ות/הילדים

 הפרסומות?  
. 

 קראו את הקטע מהמאמר למטה. 

מבטיחה? ן /על דרך זו להתמודדות עם הפגיעה שהזכרנו? האם היא נראית לכם ות/חושבים ן/מה אתם ?

 יעילה? 

הקשר בין ייחודם של  ן/ן אלה? מה לדעתכםעיהחברות נוקטות באסטרטגיות מ ן/מדוע לדעתכם ?

 לבין ההחלטה של החברות לפעול באופן זה?  ות /ילדים
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האם אסטרטגיות של אחריות חברתית תאגידית בהן 

 נוקטות חברות האוכל הגדולות מסייעות לקהילה? 

  . תורגם מאנגלית. במקור:זואי ריצ'רדס ולין פיליפס

 responsibility strategies valuable to communities? AAre Big Food's corporate social  

qualitative study with parents and children. 

 

. 2הצריכה המוגברת של אוכל מעובד ומשקאות ממותקים קשורה ל...השמנת יתר וסוכרת סוג 

... מוצרים אלה מיוצרים ונמכרים על ידי חברות האוכל הגדולות... למרות שאוכל מעובד הוא 

דל בחומרים מזינים. ... חברות האוכל הגדולות מתמקדות בייצור והפצה של מוצרים אלה 

תר רווחיים עבור היצרנים. ... רווחים משמעותיים הפכו את חברות המזון בגלל שהם לרוב יו

הגדולות למשפיעות ביותר. הן הצליחו בתרגום כוח השוק שלהן לכוח פוליטי, מה שנתן להן 

 נגישות למעצבי מדיניות ציבורית ואפשרות לדיאלוג עימם.   

זקים המלווים צריכת יתר של באופן בינלאומי, יוזמות בתחום בריאות הציבור להקטין את הנ

אוכל מעובד... ניסו להפחית את רמות הצריכה על ידי התערבות במדיניות, כמו מס סוכר. ... 

תעשיית המזון גם פעלה ליצור לעצמה רגולציה עצמית, למשל על ידי התחייבות גלויה 

פר. ... להקטין שיווק של אוכל לילדים בטלוויזיה והפחתת מספר המוצרים הנמצאים בבתי ס

התחייבויות אלה מנוהלות על ידי גופים של התעשייה והשתתפות של חברות בהן היא בדרך 

 כלל התנדבותית. 
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 ילדים והמרחב העירוני - 3קבוצה 

 .  מתוך אתר גלובס הכתבה הבאהוקראו את  11לשקופית עברו 

ן רים בחו"ל ובישראל מתחילות לשתף ילדים בתהליכי התכנוע

 . 7.7.2015,  הלית ינאי לויזון

ממדינת מרילנד מקרה מוזר של הזנחת ילדים עלה לאחרונה לכותרות בארה"ב: שני ילדים 

, נמצאו מטיילים ברחוב. , לאחר שהמשטרה 6-ו 10במזרח ארה"ב, רפי ודבורה מיטיב, בני 

הוזעקה לאסוף את הילדים שחזרו בעצמם מהפארק העירוני, פתחו שירותי הרווחה בחקירה 

 נגד הוריהם.

יה ילדים , לפFree Range-ההורים, מצדם, הצהירו כי אין זו הזנחה אלא גישה: הם מאמינים ב

צריכים להסתדר בעצמם בעיר ללא השגחה. "שום דבר שעשינו לא היה אמור להוביל חקירה 

 נגדנו", אמרה האם לעיתון "וושינגטון פוסט".

לאן נעלמה העצמאות של הילדים? איך הגיעה ארה"ב למצב שבו הורים שנותנים לילדים ללכת 

ה? ומה אפשר לעשות כדי להשיב ובדן הז לבד בפארק מואשמים בהזנחה? מה המחיר של הא

 לילדים לפחות חלק מהיכולת לשוטט ברחוב?

מההורים כי הלכו לבית הספר ברגל או רכבו בעצמם  71%במחקר שנערך בארה"ב הצהירו 

מהילדים מרשים ללכת  25%-מילדיהם עושים זאת. בבריטניה רק ל 18%באופניים, ואילו רק 

ילדים עדיין מתניידים בעצמם בחופשיות: בטוקיו,  ברגל. לעומת זאת, במקומות אחרים בעולם

הסיבות להבדלים בין מדינות  .... 75%מהילדים כיום הולכים לבית הספר ברגל, ובגרמניה  90%

וערים, קשורות לתשתית ולחינוך גם יחד. במקומות שבהם הדרך בטוחה, מלמדים את הילדים 

ניים )במקום בהסעה במכונית( יש ללכת בעצמם. להגעה עצמאית לבית הספר ברגל או באופ

 משמעויות רבות: ההליכה טובה לבריאות, וגם מלמדת את הילדים על סביבתם.

... 

 מה אפשר לעשות? לתכנן עיר שתהיה ידידותית ילדים

לשיפור מצב ילדים ובני  תוכנית 1996-יוניס"ף, זרוע האו"ם לקידום זכויות ילדים, ייסדה כבר ב

נוער החיים בערים, מתוך הכרה בכך שחלק גדל והולך של האוכלוסיה מתגורר בערים 

 מהילדים(, ובכך שילדים הם קבוצה מוחלשת הזקוקה להגנה ולטיפוח. 90%)בישראל 
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אם מצב  -הנחת המוצא של האו"ם היא שמצב הילדים בעיר הוא אינדיקטור למצבה בכלל 

זה סימן לממשל תקין ולחברה בריאה, ויש לאו"ם הגדרות מדויקות לעיר ידידותית הילדים טוב, 

לילדים. בארץ, למשל, חולון משווקת את עצמה כעיר ידידותית לילדים. היא מציעה הרבה 

 מבחינה תרבותית אבל השטחים הציבוריים בה אינם מקלים על ילדים להיות עצמאיים.

... 

ומסתבר שיש דרכים רבות להפוך 

את העיר לידידותית יותר לילדים. 

בעיר אסן שבגרמניה הפחיתו את 

 30-מהירות הנסיעה המותרת ל

קמ"ש באזורים מסוימים, כדי 

להפחית רעש ליד בתי ספר, גנים, 

ובתי דיור מוגן. בספרד מתקיימת 

שנתית בין רשויות שמטמיעות מדיניות לטובת ילדים. באקוודור ילדים מוזמנים -תחרות דו

את דעתם על החלטות מדיניות הקשורות אליהם. בכל המקומות מדובר בשיתוף פעולה להביע 

 בין גורמים שונים ורבים בעיר ובממשלה. כולם צריכים להיות מגויסים לעניין.

בבאזל, למשל, כשהיו צריכים לתכנן צומת רחובות מרכזי בעיר, פנו לילדים וביקשו מהם לצייר ...

יינו שקשה להם לחצות שלושה מעברי חציה כדי להגיע את הבעיות שלהם בצומת. הם צ

לתחנת האוטובוס, וציירו מעבר חציה אלכסוני, שיקצר להם את הדרך, דבר שבא לידי ביטוי 

 בתוכנית הסופית.

מטר, וכך אדם שמסתובב בעיר צריך  1.20"במקום אחר עשו משקפיים שמותקנים בגובה 

כדי להבין איך ילדים חווים את העיר. פתאום  להתכופף ולראות את העיר דרך הפריזמה הזאת

רואים שהם לא מגיעים לכפתור שצריך ללחוץ עליו כדי להפעיל רמזור, או שאינם יכולים 

לראות תמרור מסוים. בעיר קטנה בגרמניה נתנו למועצת הנוער סכום כסף שהם יכלו לנהל 

 לטובת קידום ילדים. -אותו בעצמם 

ראשון לציון )לאחר שנעשה ניסיון ליישום  -רפה ליוזמת האו"ם בארץ, רק עיר אחת עד כה הצט

שבע ערים, -חלקי גם באשדוד(. מלמד מקווה שעד סוף השנה הנוכחית יצטרפו ליוזמה עוד שש

נוספות. מיזם "עיר ידידותית לילדים", נציין, פועל בארץ  ובשנה הבאה הוא מקווה להגיע לערים

-סיטת תל אביב, בראשות השר לשעבר אופיר פזבשיתוף המכון לשלטון מקומי באוניבר
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פינס."הרעיון הוא לשנות את צורת החשיבה העירונית, כך שכל תהליך בעיר יכלול את 

הפונקציות הארגוניות הדרושות על מנת לפקח וללוות זכויות ילדים", מסביר מלמד. "למשל 

על מנת שדעתם  לשתף את הילדים בתהליך תכנון של מבני ציבור בכלל ובתי ספר בפרט,

יחשבו גם על  -תישמע לאורך כל התהליך. אם הגזבר, ומי שאחראי על תחבורה, ועל תברואה 

 .הילדים בכל פעולה, זה יהיה טוב"

ראש עיריית ראשון לציון, דב צור, נתן לא מזמן דוגמה בנושא הספריות בעיר: "הבאנו מומחים 

אולי כדאי לשאול  -ום תפסתי את הראש שייעצו איך לקרב את הילדים והנוער לספריות, ופתא

 את קהל הצרכנים".

זוהר, חברת מועצת עיריית ראשון לציון והאחראית על קידום התוכנית בעירה, -עו"ד ליאל אבן...

אומרת שהשינוי מתחיל בנקודת המבט: "מבחינה פיזית, ראשל"צ נותנת הרבה לילדים. יש 

כאילו  -חנו נותנים בצורה מאוד פטרנליסטית חוגים, תנועות נוער, מועדונים וכו'. אבל אנ

 שאנחנו יודעים מה הילדים צריכים, בלי לשאול אותם מה חשוב להם ומה הם רוצים".

... 

בשורה התחתונה, אומרת אבן זהר, הפרויקט ייחודי כי הוא רואה את הנוער ואת הילדים כבני 

תורמים מהתחלה. אני מקווה זכויות במרחב הציבורי. "נותנים להם הזדמנות להיות אזרחים 

 שראשל"צ תוביל בכך, ושילדים ישתתפו גם בקביעת התקציב".

... 

 ...אבל במודיעין עושים מאמץ לשפר את חיי הילדים בכיוונים אחרים

"בשורה התחתונה, אנחנו רוצים להעצים ילדים", אומר מי און, "לשמוע מה הם צריכים במרחב  

מד הילד יושבים שני בני נוער, וכך גם בוועדה לסמים ואלכוהול, העירוני. לכן, בוועדה לקידום מע

 בוועדת התרבות ובוועדת איכות הסביבה. שומעים אותם, והם גם רוצים להיות מעורבים".

 אילו דברים הם ביקשו? -

"למשל, בפארק חדש שעתיד להיבנות, נתנו לילדים לבחור את המתקנים. הם ביקשו גם ברזיה 

ות. שבילי אופניים חשובים להם, שיהיו כמה שיותר רחובות שהם יוכלו בגובה שלהם, הצלל

לרכוב בהם בלי לרדת לכביש. מודיעין שופעת שבילי אופניים שהוסיפו על התשתית הקיימת. 

לפני אירועים אפשר לשאול אותם מה הם רוצים, למשל להופעת קיץ נתנו חמש אופציות 

י בלי לשאול אף אחד, אבל ברגע שנותנים אוזן ואפשרנו לבחור. הכי קל היה להביא את מוק

 קשבת, מקבלים שיתוף פעולה".
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 שאלות מתוך כלל השאלות שמופיעות, אם אין מספיק זמן(. 5)אפשר לבחור  שאלות למחשבה:

אם מצב  -בעיר הוא אינדיקטור למצבה בכלל ות /הנחת המוצא של האו"ם היא שמצב הילדים"? 

 זה המצב?  ן/". מדוע לדעתכםטוב, זה סימן לממשל תקין ולחברה בריאה ות/הילדים

. אילו דרכים לעשות זאת מתוארות בכתבה? ות/בכתבה מדובר על ניסיון להפוך ערים לידידותיות לילדים ?

 –להסתובב באופן חופשי ועצמאי במרחב הציבורי ות /בפתח הכתבה המחברת דנה ביכולת של ילדים ?

)לעומת אדם  ה/ובזכויותיו ה/מתנגשות פה ויוצרות את הבעייתיות? מה מיוחד בילד ה/אילו זכויות של הילד

מבוגר( שגורם ליצירת הבעייתיות הזו? האם בכתבה מוצגת דרך לגשר ולנסות להגן על הזכויות משני צדי 

 המתרס?

להיות חופשיים  ן/שלא יוצא לכם ות/חשים ן/לגבי הדיון הזה? האם אתם ות/מרגישים ן/איך אתם ?

שהמרחב הציבורי לא מתחשב  ות/חשים ן/? האם אתםות/רוצים ן/ועצמאיים במרחב הציבורי כפי שהייתם

 הדרך המוצעת משכנעת ומועילה? ן/? האם לדעתכםות/כילדים ן/ובייחודכם ן/בכם

 ות/בתכנון ערים והמרחב הציבורי. אילו דרכים לשיתוף ילדים ות/בכתבה מדובר על שיתוף ילדים ?

 במרחב?  ות/בתהליך מוזכרות בכתבה? האם דרכים אלה מועילות לעניין עצמאות ילדים

 בתכנון המרחב הציבורי?   ה/ובדעותיוה /מגיע שיתחשבו בו ה/לכל ילד ן/האם לדעתכם ?

מבחינה פיזית, ראשל"צ נותנת הרבה לילדים. יש חוגים, תנועות נוער, מועדונים וכו'. אבל אנחנו נותנים " ?

כאילו שאנחנו יודעים מה הילדים צריכים, בלי לשאול אותם מה חשוב להם ומה  -בצורה מאוד פטרנליסטית 

  ות? דעתכם/ן על המשפט הזה? איזו תפיסה עולה ממנו לגבי ילדים/." מה הם רוצים

בוועדות שונות על מנת שקולם יישמע. האם זה חשוב  ות/בכתבה מדובר על חברות של ילדים ?

להשפיע באופן משמעותי על החלטות בדרך זו?  חושבים/ות שילדים/ות יכולים/ות ן/? האם אתםן/לדעתכם

 לקחת חלק בפרויקט מעין זה?  ות/רוצים ן/האם אתם הייתם

? באילו גם בנושאים נוספיםיהיו מרכזיים יותר בקבלת החלטות  ות/יש מקום שילדים ן/האם לדעתכם ?

 נושאים? באיזה אופן מעורבות זו צריכה לבוא לידי ביטוי?

 

 המסכמת מה מאפיין עיר ידידותית לילדים.  12בשקופית לסיום צפו 
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 ויויאן האר – 4קבוצה 

 וצפו בסרטון קצר. 13לשקופית עברו 

במקומות רבים בעולם חיים בתנאי עבדות? מה זה גורם לכם לחוש? האם זה  ות/שילדים ן/האם ידעתם ?

 ? החיים שלכם/ןגורם לכם לחשוב אחרת על 

אם תגלו שנעלי הספורט  – ות/בסרטון מוזכר בכמה מילים כי יש מוצרים סביבנו המיוצרים על ידי ילדים ?

, כיצד תרגישו? האם ות/במיוחד הוא תוצר של עבודת כפייה של ילדים ן/או מוצר אחר האהוב עליכם

אחרים להימנע מלהשתמש או  ות/מעודדים ן/תפסיקו לקנות או להשתמש במוצרים האלה? האם הייתם

 לקנות מוצרים כאלה?

 Xnetאתר קראו את הכתבה הבאה מתוך 

 

 

 עם דוכן לימונדה משחררת ילדים מעבדות 8לימוני החופש: בת 

  13.11.2012שחר שילוח, 

מקליפורניה שמעה שברחבי העולם יש אלפי ילדים עבדים והחליטה  8-האר בת ה ויויאן

לעשות מעשה: היא הקימה דוכן לימונדה לגיוס כספים ובמסגרת קמפיין, שכלל גם 

 דולר לשחרור מאות ילדים עבדים 50,000-פעילות באינטרנט, הצליחה לגייס למעלה מ

ים, עשו מהם לימונדה"? ויויאן האר, ילדונת בת מכירים את הביטוי "כשהחיים נותנים לכם לימונ

שמונה מקליפורניה, החליטה להכין לימונדה למען אלה שהחיים העמיסו עליהם יותר מדי 

לימונים, ואפילו לא נתנו להם מסחטה כדי להפיק מיץ. האר רצתה להמתיק את חייהם המרים 

 ה.של ילדים החיים בתנאי עבדות. הפעם זאת לא רק מטאפור

, שאוהבת שקוראים לה ויוי, צפתה בעבודות של ליסה קריסטין, צלמת שעוסקת בתיעוד האר

)עבדות של העת  Modern Day Slavery וקידום מטרות הומניות. בין הצילומים בפרויקט

תמונה אחת שלא נתנה לילדה מנוח: נראים בה שני ילדים נפאלים סוחבים  המודרנית(, היתה

 ם. סלעים גדולים על גב
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בדרך כלל, כאשר מדברים על עבדות מודרנית, מתכוונים לאנשי הייטק הספונים במגדלי זכוכית 

ומתכת, עובדים מרבית שעות היממה וממעטים לראות בני משפחה ואור יום. אולם במקומות 

לם קיימת עבדות מהסוג הישן, כזו שהעבדים הלכודים בה מסכנים את בריאותם ואת רבים בעו

חייהם בעבודת פרך גופנית, ללא זכויות בסיסיות ולמען שכר זעום. אם זה לא מטריד מספיק, 

ומטה, שהסיכוי שלהם להגיע לבגרות  17הרי שחלק לא קטן מאותם עבדים הם ילדים בני 

 ס. אף לאפולקיים אורח חיים נורמלי שו

לאחר הצפיה באוסף העבודות של קריסטין, בני משפחת האר היו נסערים. הם החליטו לחקור 

את הנושא ונחשפו לנתונים עוכרי שלווה, הנוגעים לעבדות ולסחר בבני אדם, כאשר על פי 

מיליון  215מדובר בתופעה בסדר גודל עצום:  ,International Labour Organization-הערכות ה

מיליון  8.5והכוונה אינה לשמרטפות אצל השכנה.  -ם בעולם עובדים בעבודות שונות ילדי

מתוכם חיים בתנאי עבדות של ממש ועלולים להיות קורבנות של סחר בבני אדם, בין היתר 

לשם תשלום חובות כספיים, או עבודות כפיה, כגון לחימה בכוחות מזוינים, זנות, פורנו ועוד. 

 ם. כר, רבים מהם מצויים בסכנת חיירובם אינם מקבלים ש

 האר נרתמה למען הילדים העבדים והקימה עבורם את דוכן הלימונדה שלה. היא קוראת לו

Lemonade Stand 2.0 . ראיתי תמונה  2012במאי  5-היא סיפרה על החוויה שהניעה אותה: "ב

די להרגיש טוב של שני עבדים ילדים, עם סלעים גדולים קשורים לרוחב ראשיהם הקטנים. כ

אלא מהחיים שהם  -בגלל שהם בדיוק כמוני  -יותר הם אחזו ידיים. נבהלתי מאוד. לא מהם 

חיים. זה מכאיב לליבי. החלטתי לנקוט עמדה ולמכור את הלימונדה הנקיה והטהורה שלי כל 

י ימים והולך לי טוב. המטרה של 115יום, בגשם או בשמש, כדי לעצור את עבדות הילדים. עברו 

  ם."!ילדים עבדי 500היא לגייס מספיק כסף כדי לשחרר 

מכאן מתחיל החלק המדהים של הסיפור הזה: במהירות מדהימה, בעיקר בהתחשב בעובדה 

שמדובר בילדה בת שמונה בלבד, האר גייסה עשרות אלפי תומכים מהעיר פיירפקס, בה היא 

 ם. דולר תוך פחות מחודשיי 50,000גרה, ומרחבי העולם ואספה 

ברור שעם כל הרצון הטוב ועם כל החינניות של הילדה החכמה והמקסימה הזו, אי אפשר 

דולר רק ממכירת מיץ, אפילו לא מהלימונדה האורגנית של ויוי. אבל עם קצת  50,000להרוויח 

עזרה מההורים, שמבינים היטב את כוחן של רשתות חברתיות, המיזם של האר הפך ויראלי. זה 

בטוויטר של ניקולס כריסטוף, בעל טור בניו יורק טיימס, שסיפר על הדוכן, התחיל מציוץ 
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להתרים, כמו היזמית הקטנה, שמעודד אנשים לתרום ו ולאתר מתוק עמוד טוויטרהתקדם ל

 ם. ונמשך בהופעות של האר בכלי התקשורת בעול

למרות נוכחותה התקשורתית, האר ממשיכה להפעיל את הדוכן שלה ולמכור לימונדה ומודעות 

דולר, סכום  150,000פנים אל פנים. בשלב הראשון הודיעה שהיא מתכוונת להמשיך עד שתשיג 

ור ההצלחה, משפחת האר פירסמה עבדים. בהמשך, כנראה לא 500שיאפשר את שחרורם של 

הודעה, על פיה בתם יצרה קשר עם משקיעים, שישווקו את לימונדת האהבה הזאת בבקבוקים 

הנלחם  ,Not For Sale וכך עוד עבדים יזכו להשתחרר. את הכספים היא מעבירה לארגון

  .יסטוריהמיליון עבדים;יותר מבכל פרק זמן אחר בה 30בעבדות, שלפי נתוניו יש היום בעולם 

מה אנחנו יכולים לעשות? להימנע מרכישת מוצרים מחברות שחשודות בניצול; כשמטיילים 

בחו"ל, בעיקר במדינות עולם שלישי, להימנע משימוש בשירותיהם של בתי עסק שמעבידים 

ילדים; לתרום למיזם של האר ולהפיץ אותו; ולזכור: אם ילדה בת שמונה יכולה לעשות כל כך 

מען מטרה טובה, יש ודאי משהו שגם אנחנו יכולים לעשות, למען עולם טיפה הרבה רעש ל

 ר.    מתוק יות

 

 שאלות מתוך כלל השאלות שמופיעות, אם אין מספיק זמן(. 5)אפשר לבחור  שאלות למחשבה:

 

נתקלה בתופעת עבדות הילדים והדבר הוביל אותה לפעולה. אבל מה הן זכויות  8-האר בת ה ויויאן? 

 שנפגעות במקרה זה? ות/הילדים

 קיימת גם תופעה של עבדות אצל מבוגרים. מה ההבדל בין המקרים?  ?

? במקרה זה ות/על הדרך בה בחרה האר להתמודד עם הפגיעה בזכויות הילדים ות/חושבים ן/מה אתם ?

בכתבה הדבר אפשר להוציא לחופשי  ן/כסף הוא דרך יעילה להתמודד עם הפגיעה כיוון שכפי שקראתם

שהיא כל ן /אחרים. האם מפתיע אתכם ות/זו השפעה ישירה ומשמעותית על חיי ילדים - ות/רבים ות/ילדים

 להצלחתה?  ן/כך הצליחה? מה הסיבה לדעתכם

בתמונה  ות/ראתה תמונה דומה, היא חשה הזדהות עם הילדים. הביטו בתמונה. האר 14לשקופית עברו  ?

 בתמונה?  ות/מביטים ן/כשאתם ות/ועם סבלם והדבר הוביל אותה לפעולה. מה אתם חשים

אלא מהחיים שהם חיים. זה  -בגלל שהם בדיוק כמוני  -נבהלתי מאוד. לא מהם האר תיארה כיצד חשה: " ?

ר את הלימונדה הנקיה והטהורה שלי כל יום, בגשם או בשמש, מכאיב לליבי. החלטתי לנקוט עמדה ולמכו

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://twitter.com/vivienneharr
https://twitter.com/vivienneharr
http://makeastandlemonade.com/
http://makeastandlemonade.com/


 
 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

 

  18  

 לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך! לחץ/י כאן|  עדין לא נרשמת לעלון שלנו?
 

, כפי שהיא חשה? ן/בתמונה הוא כמוכם ה/שהילד ות/מרגישים ן/" האם אתםכדי לעצור את עבדות הילדים.

ן /לפעולה? באיזו דרך אתם ן/מה שהיא יודעת, הדבר עשוי להובילכם ות/יודעים ן/האם עכשיו כשאתם ?

 בנושא?  ות/נוקטים ן/הייתם

במדינות אחרות, המרוחקים ממנה פיסית, אך גם במציאות חייהם. מה ניתן  ות/האר פעלה למען ילדים ?

 ן/? במה הםות/דומים ן/במקומות שונים בעולם? במה הם ות/ללמוד מכך על הקשר בין ילדים ן/לדעתכם

 ? ן/ונה מאוד משלכםש ן/שמציאות חייהם ות/לילדים ות/קרובים ות/מרגישים ן/? כמה אתםות/שונים

הן זכויות שמגיעות לכל  ות/יש זכות לא להיות עבד. ואכן, קודם אמרנו שזכויות ילדים ה/ברור שלכל ילד ?

לחשוב על זכויות  ן/, אך למרות שזה התיאור המקובל, האם אפשר לדעתכםה/באשר הוא ילד ה/ילד

 שאינן אוניברסליות ושתלויות במקום ובתרבות? ות/ילדים
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