
 

על  –מערך שיעור ליום זכויות הילד הבינלאומי ואמנת האו"ם בדבר זכויות הילד 

 יסודי וחטיבה עליונה

הכרת האמנה בדבר זכויות הילד, מדוע קיימת אמנת זכויות הילד, התמודדות עם  מטרות:

 בין זכויות. התנגשויות ואיזונים

 דקות. 45 משך המערך:

בעולם באופן הדרגתי. תחילה הודגשו זכויות  ה: ההכרה בזכויות ילדים/ות התפתחרקע למורה

פאסיביות של ילדים/ות, כמו הגנה מפני פגיעה וניצול, כמו גם טיפוח ושמירה על רווחתם/ן. בהדרגה 

, חופש המחשבה, המצפון והדת, הליך צורפו גם הזכויות האזרחיות והפוליטיות כמו חופש הביטוי

הוגן והזכות להתאגד. זכויות אלה לא הוכרו בעבר כזכויות ילדים/ות. הרעיון של מתן זכויות 

אקטיביות לילדים/ות התפתח בעקבות תפיסה הרואה בילדים/ות אדם שלם ולא כרכוש ההורים 

 ב חייהם/ן.כמו שהיה נהוג לחשוב בעבר ושיש לתת משקל לרצון הילדים/ות בעיצו

, אומצה "אמנת זכויות הילד" על ידי האו"ם ובה המדינות החתומות מתחייבות 1989בנובמבר 

מי שגילו/ה -לקיום, שמירה והגנה על זכויותיהם של ילדים/ות. לצורך אמנה זו ילד/ה מוגדר/ת כ

לאמנה(,  1יף פי הדין החל על הילד )סע-אם נקבע גיל הבגרות קודם לכן על אלאשנים,  18לא עולה על 

 1991לאמנה(. ישראל חתומה על האמנה משנת  2אשר נמצא בתחום השיפוט של המדינה )סעיף 

 ואושררה עוד באותה שנה.

האמנה הינה המסמך הבינלאומי המקיף והחשוב ביותר בתחום זכויות ילדים/ות עד היום. המדינות 

/ן הצעיר ובתלות הרבה שיש החתומות מכירות במעמדם הרגיש והמוחלש של ילדים/ות עקב גילם

לילדים/ות בדמויות סמכות ומערכות ביורוקרטיות במגוון תחומי החיים כמו: בריאות, חינוך, 

רווחה ומשפט. בהתאם לכך, האמנה מקיפה את מירב תחומי החיים והסמכות המשפיעים על 

וילדים/ות חייהם של ילדים/ות, מאחריות ההורים ועד מערכות החינוך, הרווחה והמשפט היות 

אינם/ן יכולים/ות להגן על עצמם/ן. כמו כן, האמנה לוקחת בחשבון את הקלות היתרה שבה ניתן 

שמדובר בזכויות הבסיסיות ביותר. האמנה חלה על כלהפר את זכויותיהם/ן  של ילדים/ות, אפילו 

 לי ונפשי.כל ילד וילדה באשר הם ללא הבדל דת, מין, גזע, אמונה, מוצא, גיל, מצב בריאותי, שכ

על אמנת זכויות הילד, האמנה לא  1991למרות שישראל חתמה בשנת  – מצב משפטי בישראל

(. במישור הבינלאומי מהווה 2000מוסדה בחקיקה משמעותית בישראל למעט חוק זכויות התלמיד )

האמנה חלק מהמשפט הבינלאומי הפומבי ולכן מחייבת את המדינות שאשררו אותה לקיים את 

ישראל לא , זאת להבדיל מהמסמכים ההצהרתיים שקדמו לה. אשרור האמנה על ידי הוראותיה

הופך אותה לחוק ישראלי למרות שהאשרור מחייב את המדינה לקיום הוראות האמנה ולהתאמתה 

לחוקי המדינה והוראותיה. היות והאמנה איננה חוק בישראל, לא ניתן לאכוף באופן ישיר את קיום 

. אכיפה מסוג זה תהיה אפשרית בתנאי שהוראות האמנה יעוגנו בחוק הוראותיה בבית המשפט

: קריאה להמשךהישראלי. עד שזה יקרה, האמנה משמשת כמקור פרשני בפסיקות בית המשפט. 

  .קהוחקי יעוץ

http://www.justice.gov.il/Units/YeutzVehakika/NosimMishpatim/HavaadLeZhuyot/Pages/Amana.aspx
http://www.justice.gov.il/Units/YeutzVehakika/NosimMishpatim/HavaadLeZhuyot/Pages/Amana.aspx
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( על פעולות ישראל ליישום האמנה הבינלאומית 2010בדוח ממרכז המחקר והמידע של הכנסת )

בדבר זכויות הילד, מדגישים את הליקויים הרבים ביישום האמנה בישראל בעיקר בתחומי הגנה 

 מפני אלימות והתעללות, אפליה וזכויות קטינים בהליכים משפטיים.

זכויות התלמיד בישראל נסמכות על שני מקורות נורמטיביים: חוק  – (2000חוק זכויות התלמיד )

והאמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד. האמנה הבינלאומית  2000זכויות התלמיד שנחקק בשנת 

מכירה בזכות התלמיד לחינוך, בריאות, לחופש המחשבה, המצפון והדת, חופש ההתאגדות 

ולפעילות תרבותית. לעומת זאת, חוק זכויות התלמיד וההתקהלות, כבוד, פרטיות, מנוחה, לפנאי 

עוסק בזכויותיהם של תלמידים/ות תחת מערכת החינוך בישראל ודן בנגזרת צרה ביותר של זכויות 

מאלו הנזכרות באמנה ובהן הזכות לחינוך, איסור אפליה, הזכות לכבוד )בהקשר הטלת משמעת(, 

טיות )גילוי פרטי תלמיד שהגיעו לעובד ההוראה חופש ההתאגדות )מועצת התלמידים( והזכות לפר

במילוי תפקידו(. נוסף על כך, בחוק זכויות התלמיד מנויות זכויות שאינן מעוגנות באמנה האמורה: 

, הזכות שלא להיענש בשל מעשה או מחדל של ההורים והזכות להליך הזכות להיבחן בבחינות בגרות

 (.התלמיד של וחובותיו זכויותיולצמיתות. )מתוך:  הוגן במסגרת ההחלטה לסלק תלמיד מבית הספר

במקרים רבים חלה התנגשות בין זכויות ויש צורך לפתור זאת,  – התנגשויות ואיזונים בין זכויות

ן אדם לחברו/זולתו ובין אדם לכלל לרוב על ידי איזונים. התנגשות בין זכויות יכולה להתרחש בי

במסגרת הוועדה לזכויות החברה. וועדת המשנה לחינוך )בראשות פרופ' אורית איכילוב( שפעלה 

הילד ניסחה שורה של עקרונות במטרה לאפשר מימוש מוצלח ומאוזן של זכויות תלמידים בבית 

 ים:(. אציג בקצרה שישה עקרונות מרכזי2013חינוך, -)דוח רוטלוי הספר

  הגדרת גבולות הזכות: זכויות האדם, ויהא זה מבוגר או ילד, אינן בלתי מוגבלות. בדרך

כלל תוגבל זכות כאשר היא פוגעת באופן משמעותי בזכותו של אדם אחר או באינטרס 

 חשוב של המדינה )ובמקרה שלנו בית הספר(.

  החינוך נמצאים שמירה על אורח חיים תקין במוסד החינוך: במרכז העשייה של מוסד

הערכה. בעת יישום הזכויות יש להיות ערים לצורך לאפשר את -למידה-תהליכי הוראה

 קיומם של תהליכים אלה.

  עיקרון הכשרים המתפתחים: מידת האוטונומיה במימוש הזכויות המוענקות לילד תלויה

הצוות  הן בגילו והן במידת בגרותו. העצמאות הניתנת לילד צריכה להיות הדרגתית ולאיש

החינוכי תפקיד מרכזי בהנחיה  ובליווי התלמיד במימוש זכויותיו ובפיתוח יכולתו לקבל 

 החלטות ולפעול באופן אוטונומי.

  :זכויות אינן נחלתם של ילדים בלבד, ובלב יצירת אקלים של כבוד הדדי במוסד החינוך

או הורה.  נושא הזכויות עומד ערך כבוד האדם באשר הוא אדם, ויהא זה ילד, מורה

ההתייחסות אל התלמידים, ההורים וחברי הצוות הבית ספרי צריכה להיות כאל חברים 

 בקהילה שבה מוטל על כל אדם לכבד את זכויות רעהו.

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02622.pdf
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  תפקיד המבוגר בליווי הילד: העיסוק בזכויות התלמיד אינו נוגע לתלמיד בלבד. איש

רכים מסוימות ויקבל על עצמו החינוך המודע לזכויות תלמידיו והמבקש ליישמן יפעל בד

מגבלות שונות. יחד עם זאת, ההכרה בזכויות אינה שוללת הכרה בסמכותו המקצועית של 

איש חינוך ואינה חותרת תחת תפקידו. גם להורים מעמד וחלק במערכת החינוך. למבוגר, 

ו ויהא זה הורה או מורה, תפקיד מרכזי בליווי הילד בתהליך שבו הוא מכיר את זכויותי

ולומד ליישמן. במקרים רבים אף מוטל על המבוגר להכריע בדילמות הנובעות מהתנגשות 

בין זכויות שונות של הילד, או לקבל החלטה עבור הילד לאחר ששמע את דעתו ולקח 

 בחשבון את זכויותיו.

  הצורך לשלב בין למידה ליישום: פעמים רבות נגלה כי בבית ספר המנסים ליישם זכויות

ר מעוגן בלמידה משמעותית של הנושא, הן על ידי הצוות והן על ידי התלמידים, ללא שהדב

יובנו הזכויות שלא כהלכה והמורים ירגישו כי "איבדו שליטה" על המתרחש. לעומת זאת, 

גם לימוד תיאורטי של זכויות ללא יישום בחיי היומיום בבית הספר, מעביר מסר בעייתי 

למד את התלמידים שיעור בצביעות ולא שיעור בזכויות. של "פיו וליבו אינם שווים", ומ

נדרשת אפוא התמודדות אמיצה, הכוללת שילוב בין לימוד לבין יישום של זכויות בקהילת 

 –יעל איילון, שיעור בזכויות הילד, פנים, הסתדרות המורים בישראל  בית הספר. )קרדיט:

 (.2007הקרן לקידום מקצועי, אפריל 

 בדבר זכויות הילד: עיקרי אמנת האו"ם

  לכל ילד/ה הזכות להתפתחות גופנית ונפשית, בביטחון, בשלום, בריאות, בשוויון, בכבוד

 ובחופש.

 .לכל ילד/ה הזכות לחיי משפחה, קבלת מזון, דיור נאות, הגנה, אהבה והבנה 

 .לכל ילד/ה הזכות לזהות, קבלת שם ונתינות 

  ,הזדמנות שווה, מיצוי יכולתו וכישוריו.לכל ילד/ה הזכות לחינוך, הגשמה עצמית 

 .לכל ילד/ה הזכות לפרטיות, סודיות והגנה על רכושו 

 .לכל ילד/ה הזכות למניעת ניצול, הזנחה, השפלה והתאכזרות 

 .לכל ילד/ה הזכות להתחשבות משפטית ולהגנה מיוחדת ורגישה של מערכות החוק 

 מכל סוג שהוא. לכל ילד/ה הזכות להשתלב בחברה ולשוויון, ללא אפליה 

 .לכל ילד/ה הזכות להבעה עצמית בדעה, ברגשות ובחוויה 

 .לכל ילד/ה הזכות להצלה ולקדימות בטיפול בזמן מחלה, אסון או מצב חירום 

המיועדת לפעילות לתלמידי חטיבה וחטיבה עליונה,  מצגתהארה: בנוסף למסמך זה מצורפת 

 /ות.התלמידיםדי המורה וחלקים לדיון עם במצגת ישנם חלקים אשר מיועדים להצגת החומר על י

השיעור עוסק באמנה הבינלאומית לזכויות הילד, התמקדנו בעבודת ילדים וההשלכות שלה על 

נגשויות בין חייהם של ילדים ומהם הגורמים המובילים אליה. בנוסף הקדשנו חלק העוסק בהת

 זכויות בחיי ילדים. 


