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 הפיקוח על הוראת האזרחות, המזכירות הפדגוגית , משרד החינוך

 02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון  91911ירושלים   2רחוב דבורה הנביאה 

 2 מתוך 1 עמוד

 

 דף הצגת יחידת העמקה                       

 מגנים על זכויות האדם

 המרכז לטכנולוגיה חינוכית שם הארגון

 61394תל אביב  16קלאוזנר  כתובת הארגון

שם איש הקשר כתובת מייל 
 ומס' טלפון

 נועה שפירא
noas@cet.ac.il 

0506-973297 

 מגנים על זכויות האדם היחידהשם 

 רציונל היחידה

 

משאבי הוראה ולמידה מגוונים   מגנים על זכויות האדםבאתר 

בעברית וערבית )מערכי שיעור, מצגות, סרטים(  בנושא זכויות 
ועשייה משמעותית למידה האדם. היחידה מכוונת לשני שלבים: 

. בחירה באחד הנושאים מאפשרת אזרחית בעקבות הלמידה

להתעמק בו ולהבין את מורכבותו, בדרך שמעוררת חשיבה 
שונות. הידע הרב שהתלמידים רוכשים  ביקורתית ונקודות מבט

במהלך הלמידה מקדם אותם לקראת עשייה אזרחית פעילה במגוון 
 ערוצים ברשת ומחוץ לרשת.

 מטרות לימודיות

 

  להפגיש את התלמידים עם סוגיות מורכבות הנוגעות

 לזכויות האדם ולהגנה עליהן. 
  לעודד חשיבה ביקורתית ומושכלת בנושאים שעל סדר

 היום
  להפגיש את התלמידים עם פעילי זכויות אדם ולעודד אותם

לפעילות אזרחית, כדי שיגדלו להיות אזרחים מעורבים 
 .ומשפיעים

פירוט הנושאים בהם עוסקת 

 יחידת העמקה 

 

  שוויון: שוויון ואפליה, שוויון במרחב, שוויון לאנשים עם

 מוגבלויות, מגדר
 ,הזכות  זכויות בעבודה: חוקי המגן, מהגרי עבודה

 להתאגדות
 צדק סביבתי 
 הגנה על זכויות האדם בעת מלחמה 

 זכויות האדם בהליך הפלילי 
 זכויות פליטים ומבקשי מקלט 

מושגי היסוד באזרחות בהם 

 עוסקת יחידת הלימוד

 

חומרי התכנית והאתר נותנים מענה לנושאים המופיעים בפרק ב' 

בערכי בתכנית הלימודים באזרחות לחטיבת הביניים, העוסק 
 . המשטר הדמוקרטי ועקרונותיו

ערכים אזרחיים אותם מחזקת  
 יחידת הלימוד

  כבוד לזכויות האדם, טיפוח ערכים דמוקרטיים כמו
 , שמירת החוק וסבלנות. לחירויות

  הפנמת הערכים ההומניסטיים עליהם מבוססת

 הדמוקרטיה
  גיבוש עמדות מנומקות בנושאים שנויים במחלוקת שעל

 הציבוריסדר היום 
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 הפיקוח על הוראת האזרחות, המזכירות הפדגוגית , משרד החינוך

 02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון  91911ירושלים   2רחוב דבורה הנביאה 

 2 מתוך 2 עמוד

 היכולת והמיומנות לנהל דיון ושיח עם עמיתים 
  מיומנויות הנדרשות לקידום אזרחות פעילה ברשת ומחוצה

 לה

 סרטונים, מצגות, פרטי מידע, משימות בסיסיות ומתקדמות. עזרים/חומרים נלווים לתוכנית

פעילויות בית ספריות/ חוץ 

 כיתתיות הקיימות בתוכנית

יוזמות אזרחיות להגנה על הדמוקרטיה תחרות בסיום התוכנית: 

 ועל זכויות האדם

 ימי שיא בבתי הספר בנושא זכויות האדם

 דרכי הפעלה

 

יחידות לימוד המציגות את הפריטים בכל מדור על פי הסדר 
פריטי מידע בסיסיים ומתקדמים וסיפורי מקרה  –ההוראה המומלץ 

פעילה,  המלווים במשימות בסיסיות ומתקדמות המעודדות אזרחות
 מגוון של סרטונים ומערך שיעור מסכם.

תיאור משימת ההערכה 

החלופית המוצעת ביחידת 
 הלימוד 

הערכה חלופית הבאה לידי ביטוי ביישומי הבנה כמו כרזות, 

 מכתבים רשמיים, כתבות, קמפיינים, עצומות וסרטונים.

 :, במסגרת התחרותמדדים להערכת פעולות אזרחיות מוצלחות

 א. איכות התוצרים )יצירתיות, הפגנת ידע, שת"פ בין היוצרים..( 

 ברחבי העיר או ברחבי הארץ. /סטיקריםתיעוד של הפצת כרזותב. 

מידת החשיפה שהמיזם זכה לה,  –במקרה של מיזמים מקוונים ג. 

מספר כניסות לסרטון או לידיעה, מספר חתימות על עצומה, מספר 

 וברשתות חברתיות אחרות. שיתופים ו"לייקים" בפייסבוק

 פרסום בכלי תקשורת שונים. –קידום כתבה עיתונאית ד. 

קבלת תשובות והתייחסות  –כתיבת מכתבים למקבלי החלטות ה. 

מצד המכותבים. תיעוד של תכתובות בין התלמידים לבין הגורמים 

 הרלוונטיים.

תיעוד העשייה בפורום. תיעוד זה יהיה עקרון מפתח בהערכת ו. 

 מים מוצלחים.מיז

 עברית וערבית שפות בהם כתובה התוכנית

 

 


