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

 

 על זכויות הילד/ה לדעת ולהביע דעה נקרא לנערה ונשאל את פיה: מערך שיעור

 

ב – 20 בנובמבר חל יום זכויות הילד/ה העולמי,  במערך שיעור זה בחרנו להתייחס לשתי זכויות מתוך אמנת האו"ם 
בדבר זכויות הילד/ה, שאומצה ע"י העצרת הכללית של האו"ם בנובמבר 1989: זכות הילד/ה לחוות דעה )סעיף  

. (13באמנה( וזכות הילד/ה לדעת )סעיף  12  
זו בתקופה  . הורים רבים הרגישו בימים אלו של מגפת הקורונהנכונות תמיד, ורלוונטיות במיוחד זכויות השתי 

. אולם ילדות/ים וגם לא לשמוע את דעתם/ן שעליהם להגן על ילדיהם, ולא לשתף אותם בדאגות בריאות או פרנסה
כאשר אנחנו מגנות/ים על 'תמימותם' של  ביתר עוצמה, אם לא משתפים אותן/ם. חווים דאגות ופחדים ואולי אף 

להסתכן בכך שנלמד אותם/ן להתעלם מעוולות , ואנו עלולות/ים גם ודעותאנו משתיקות/ים רגשות  , הילדות/ים
של   ולדעותתמיכה בזכויות הילדות/ים פירושה להתייחס ברצינות לשאלות, לדאגות ומפגיעה בחלשים.  

כמה ממנהיגי העולם הדגימו כבוד מסוג זה, והראשונה שבהם היא ארנה סולברג, ראשת ממשלת   ילדות/ים.
בלבד בנושא של נגיף הקורונה. נורווגיה שכינסה מסיבת עיתונאים לילדים  

אלו.על שתי זכויות  בשיעור זה נבקש לשאול את הילדים והילדות לדעתן/ם  

 

 

 

 

 

 

 

 ר  הכנות לשיעו
יוכלו לשבת בנוחות נסדר את הכיתה כך שכל השולחנות והכיסאות יוזזו לצד, וייווצר מרחב שבו התלמידות/ים 

 במעגל, רצוי על הרצפה. 

   :עותקים )לפי מספר הרביעיות בכיתה( 6-8נכין פתקים עם שאלות לדיון, שאלה אחת על כל פתק, מכל שאלה 

 מדוע לדעתכן/ם היה צורך לנסח באמנה את שתי הזכויות האלו?
 (?בחברה  ? )בבית, בבית הספר,ים בכל דברות/לשתף את הילדלדעתכן/ם  צריך האם 

 pexelsמאגר  צילום:

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://cms.education.gov.il/educationcms/units/zchuyot/chukimveamanot/amanot/amnaoom.htm
https://cms.education.gov.il/educationcms/units/zchuyot/chukimveamanot/amanot/amnaoom.htm
https://www.pexels.com/photo/two-girls-doing-school-works-1720186/
https://www.pexels.com/photo/two-girls-doing-school-works-1720186/
https://www.pexels.com/photo/two-girls-doing-school-works-1720186/
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  ? מה למשל?"לא לדעת" ת/יםהאם יש נושאים שבהם הייתן רוצו 
 ?האם לדעתכן/ם  ילדות/ים צריכות/ים  לדעת ולהביע דעה בכל מה שקשור אליהן/ם 

 
 השאלות הבאות:   2, על כל רצועה נכתוב את רצועות בריסטול  4נכין גם 

 ? ים לדעתהאם לדעתכן/ם בית הספר מממש את הזכות של ילדות/ 
 ?לחוות דעה ים האם לדעתכן/ם בית הספר מממש את הזכות של ילדות/ 

הלך השיעורמ  
 נפתח את השיעור ברקע קצר על יום זכויות הילד/ה העולמי ועל אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד/ה. 

.)מופיע כנספח בהמשך המערך( : הזכות לדעת  והזכות לחוות דעה13-ו 12נציג לילדים את סעיפים   

אחרי המתנה קצרה לחשיבה נבקש  נשאל: מי הרגיש/ה פעם שהזכות לדעת או הזכות להביע דעה נשללה ממנו/ה?
מהתלמידות/ים להצביע אם הרגישו כך. כעת נבקש מהם להסתובב למי שיושב/ת לצידן/ם, ולשתף בזוגות בחוויות 

לו.הא  

, ננחה את  1בשלב הבא כל שני זוגות יחבר יחד לרביעיות.  נחלק לנציג/ה מכל רביעייה פתק עם שאלה מס' 
גות/ים לקרוא בקול את השאלה ברביעייה שלהן/ם, ולדון בה ביחד במשך כמה דקות. כעבור מספר דקות, הנצי

)ואפשר  4 -ו 3ך באותו אופן לשאלה עם אותה ההנחיה, נמשי 2נחלק לחבר/ה אחר/ת בכל רביעייה את שאלה מס' 
 כמובן לבחור מתוכן או לנסח שאלות אחרות(.

תלמידות/ים בכל מעגל. נניח במרכזו של כל  8מעגלים של  4או  3ינייה, כך שייווצרו כעת כל שתי רביעיות יחברו לשמ

מעגל את רצועת הבריסטול עם השאלה: האם לדעתכן/ם בית הספר מממש את הזכות של הילדות/ים לדעת ואת  
 הזכות שלהם/ן לחוות דעה?  

ן: אילו דוגמאות יש לכן/ם? איפה זה יכול עוד שאלות לפי הצורך כדי לעורר את הדיו ונשאל עבור בין המעגלים, נ
לקרות: בשיעורים, בתכנית הלימודים, בהחלטות שמתקבלות בבית הספר...מה הייתן/ם מציעות לעשות כדי לאפשר 

נשים לב לאלו  תלמידות/ים קשה יותר להביע את   את זה יותר? באילו נושאים חשוב לכן/ם לדעת ולהביע דעה? 
ף לקבוצה את דפוסי ההשתתפות בדיון ואת האחריות של הקבוצה לאפשר לכל אחת ואחד דעתן/ם, ולפי הצורך נשק

 מקום בשיח.

 ניתן לסיים את המהלך כך שכל קבוצה תציג את הצעותיה למימוש של זכויות אלו בבית הספר ואת הנושאים שעלו.

   והפעם סביב השאלה: ולהגיע לדיון של כלל הקבוצה,  ,אפשרות נוספת היא לפתוח את כל מעגלי השמיניות

 האם לדעתכן/ם  צריכה להיות נציגות של ילד/ים בכנסת? ואם כן, מה הייתן/ם מעלים על שולחנה? 

להתייחס    לאילו ילדות/ים קשה יותר להביע את דעתן/ם או לבקש מידע?לשאול: אפשר  :ת הדיוןהצעה להרחב

פליטים ות /כלכלי נמוך, ילדי-ממעמד חברתי בנות, קבוצות מיעוטים, קבוצות-מעבר לתכונות"אישיותיות" גם לבנים

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=7667
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)אפשר   ואיך אפשר לעזור להן/ לממש את הזכויות?    מדוע חשוב במיוחד שילדות/ים אלו יממשו זכויות אלו? ועוד. 

ברמה הכיתתית: כמו לחכות ולא להתפרץ,  לפנות ישירות ולהתעניין, וברמה החברתית: למשל  לתת דוגמאות 

 להפגין נגד גירוש ילדי הפליטים(.ים ות/התגייסות של ילדה

 נספחים 
 12סעיף 

כזו בחופשיות בכל ענין הנוגע  הזכות להביא דעה. מדינות חברות יבטיחו לילד המסוגל לחוות דעה משלו את 1
 לו, תוך מתן משקל ראוי לדעותיו, בהתאם לגילו ולמידת בגרותו של הילד. 

 13סעיף 

מכל סוג שהוא  החופש לבקש, לקבל ולמסור מידע ורעיונותתכלול את  . לילד תהא הזכות לחופש ביטוי; זכות זו1
 ללא התחשבות בגבולות, בעל פה, בכתב או בדפוס, בצורת אמנות או באמצעי אחר, לפי בחירת הילד. 

 . הפעלת זכות זו יכול שתהיה כפופה למגבלות מסוימות, ובלבד שהן יהיו כאלה הנקבעות בחוק, והדרושות:2
 על זכויות של אחרים או על שמם הטוב; או א. כדי לשמור 
 .ב. כדי לשמור על ביטחון לאומי, סדר ציבורי )תקנת הציבור(, בריאות הציבור או המוסר 

 במגוון נושאיםתוכל/י למצוא עוד עשרות מערכים, טקסטים וחומרים נוספים  , של עמותת קדמהבאתר 
תרון פועות לימוד שונים: חגים וימים מיוחדים בלוח השנה, זהויות בחברה הישראלית,  למקצ המתאימים

 .סכסוכים בכיתה, אסיפת הורים, בריונות ברשת ועוד עוד
 לאתר עמותת קדמה 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://kedma-edu.org.il/kedma_material/
http://kedma-edu.org.il/kedma_material/
http://kedma-edu.org.il/kedma_material/
http://kedma-edu.org.il/kedma_material/

