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 יום זכויות הילד/ה הבינלאומי .1

 .שנים לאמנה הבינלאומית לזכויות הילד/ה 30נציין בישראל  2019לנובמבר  20 -ב

 ,סמך בעל תוקף בינלאומי המחייב את מדינת ישראל אשר אשררה אותומ אהאמנה הי

ללמד את האמנה  על מנת כפי שהוא מחייב את מדינות העולם. המדינה מחויבת לפעול

. עצמם את כל בעלי המקצוע העובדים עם ילדים ועבורם וגם את הילדים ובני הנוער

מסגרת של חובות המוטלות על ההורים ועל המדינה, וזכויות  וצרתהכרה בזכויות ילדים י

 מעותית גם במשפט הישראלי.     שוכית רחבה ומאלו הן חלק ממדיניות אזרחית וחינ

"כל יציר אנוש מתחת לגיל שמונה עשרה, בלתי אם  –לצרכי האמנה נקבע שילד פירושו 

נקבע גיל הבגרות קודם לכן על פי הדין החל על הילד", וכן ש"המדינות יכבדו ויבטיחו את 

 ה משום סוג שהוא."הזכויות המפורטות באמנה זו לכל ילד שבתחום שיפוטן, ללא הפלי

 האמנה הבינלאומית לזכויות הילד/ה

 

 השיעור הגדול .2

זמנית במדינות רבות בעולם על מנת  ובתוכנית חינוכית המתקיימת א והגדול, ההשיעור 

להעלות את המודעות של אוכלוסיית העולם ומנהיגיו למעמדם של ילדים ובני נוער 

יעדים  17על  תבוססתוכנית ממחוללי שינוי באמצעות החינוך. השותפים בחברה כ

. יעדים אלו מביאים לידי ביטוי 2030שהאו"ם הציב בפני מדינות העולם להשגה עד שנת 

 עקרונות והיעדים המרכזיים באמנה הבינלאומית לזכויות הילד/ה. את ה

בחסות ובתמיכה של מזכיר האו"ם ובשיתוף עם יוניסף במטרה  מתמתקייתוכנית ה

להציג בפני ילדים ונוער בכל העולם את יעדי האמנה הבינלאומית לזכויות הילד/ה בצורה 

ים ונוער תפקיד גלובלי מרכזי היא שלילד תוכניתידידותית ונגישה. התפיסה המרכזית ב

 בהשגתם.

מבוגרים  –קידום שוויון בין בני אדם  –השגת היעדים תקדם מספר נושאים מהותיים 

וצעירים, מימוש ויישום זכויות לחינוך לכל, להשתתפות בתהליכי קבלת החלטות 

 בנושאים הנוגעים לילדים ולנוער, ולקבלת מידע.        

  –בישראל באתר משרד החינוך התוכנית מידע אודות 

  השיעור הגדולתוכנית 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/amanot/AmnaOom.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/amanot/AmnaOom.htm
https://edu.gov.il/special/TheWorldsLargestLesson/international-project/Pages/un.aspx
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שנים לאמנה. הפעילויות החינוכיות  30השיעור הגדול יציין  ףבשנת הלימודים תש"

לתוכנית מיועדות לכלל התלמידות והתלמידים בכיתות א' עד י"ב. תוכנית במסגרת ה

אגף לחינוך יסודי ואגף לחינוך על יסודי, אגף  –שותפים אגפי הגיל במינהל הפדגוגי 

נהל חברה ונוער במחוז תל טכנולוגיות מידע, מפמ"ר למדעי החברה וחינוך אזרחי, מי

 אביב, מנהלים ומורים.   

 2019, 10.12 – 21.11י"ב כסלו, תש"ף,  –כ"ג, חשוון  –השיעור הגדול יתקיים בתאריכים 

, יישלחו לבתי הספר מערכי שיעור ופעילויות אינטראקטיביות תוכניתעם ההרשמה ל

ודף פייסבוק  החינוך אתר משרדבהמשך בממוקדות על פי גיל הלומדים. התוצרים יוצגו 

 .ייעודי של המשרד לתוכנית

 רישום לתוכנית השיעור הגדול

  –יש לפנות  תוכניתעל הנוסף למידע 

 ויות תלמידים, המינהל הפדגוגיטובה בן ארי, מפקחת ארצית ליישום זכ

 tovabe@education.gov.il –דוא"ל 

 יוסי מיכל, מדריך ארצי ליישום זכויות תלמידים, המינהל הפדגוגי

 yossimic@education.gov.il –דוא"ל 

     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSUAsTdRPq7uK2SMQelVmntPzvqK8-I1Hzz1TEbcpTGnSJyQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSUAsTdRPq7uK2SMQelVmntPzvqK8-I1Hzz1TEbcpTGnSJyQ/viewform
mailto:tovabe@education.gov.il
mailto:yossimic@education.gov.il

