
 
 המרכזים ללימודי אזרחות ודמוקרטיה 

 המרכז הלימודי בבית המשפט העליון

  

 

 –מורה מלווה יקר/ה 

להצלחת ביותר , חשוב/ה העליון בסיור הלימודי בבית המשפט את/ה שמלווה את התלמידים

מי בקצרה ומבקשים את שיתוף הפעולה. נתאר  , ועל כן אנו פונים אליךהחינוכית הפעילות

 בביקור ובמה תוכל לסייע לנו. מה מתוכנן אנחנו, מהי מטרתנו, 

 

  מי אנחנו?

בשיתוף עם הפועלת משרד החינוך בבתי המשפט הם יחידה של ימודי אזרחות ודמוקרטיה המרכזים לל

  הפעילות מיועדת לתלמידי בתי הספר התיכוניים מכל מגזרי האוכלוסייה. הנהלת בתי המשפט.

 בני נוער.ת וניסיון בהדרכאקדמית בעלי השכלה  - מדריכי המרכזים הלימודיים 

 נו?תמטר ימה

תלי ומשלים ללימודי האזרחות, באמצעות חשיפת המשתתפים למתרחש בין כ חוויתי-מתן מענה חינוכי

, ובעיקר ללמוד את עבודת מערכת המשפט ואת התהליך לראות, לחוות ולהתנסות - ת המשפטיב

  השיפוטי. 
 ובהתאם ללוחות הזמנים ביום הביקור(ת הספר ם לתיאום עם איש הקשר מטעם בי)בהתא ?מתוכנןמה 

 התלמידים עורכים: בית המשפטור הלימודי בהסיבמסגרת 

סרטון קצר בנושא צפייה ב, תקיים ביום הביקור(פטי )בהתאם למצפייה בדיון מש, ובמהלכו מודרך סיור

 משפט מבוים. עריכת, ביקור במוזיאון מורשת בתי המשפט והרשות השופטת

 :בבית המשפטהדיון 

. חשוב לזכור כי במהלך הפעילות שלנו בבית תהליך משפטי נמשך כמה חודשים ולעיתים שנים -

 המשפט נצפה לכמה דקות בחלק קטן מאוד מהדיון המשפטי.

 כדאי לדעת כי לעיתים בית המשפט אינו מאפשר, מסיבות שונות, לצפות בדיונים.  -

 מקום המפגש:

 המשפט )מבחוץ(. ביתברחבת הכניסה ל

  בקשתנו ממך: 

תפריע ולא תכביד על פעילותינו לא עלינו להקפיד כי . תהמשפט דורש היערכות מיוחדבית ביקור ב -

בהתנהלות האחריות המלאה על המשמעת ועל הסדר התקין  .בית המשפטפעילותו הסדירה של 

על מנת שנוכל לקיים ככל יכולתך בכך אנא, סייע/י לנו התלמידים בבית המשפט הינה של בית הספר. 

  את תכנית הפעילות כמתוכנן. 

 שנקבעו בתכנית הפעילות. עמידה בלוחות הזמנים וסייע/י בהמאסף/ת,  הקפד/י להיות -

 הנחה את התלמידים להישמע להנחיות המדריך.  -

שקט לכן סייע לשמור על כרוכה באי נוחות של הצדדים, לאולמות המשפט חשוב לזכור כי הכניסה  -

 מוחלט של התלמידים בזמן הצפייה בדיון.

 

 רב מביקור זה.ילהפיק את המ לכולנואם תסייע/י  כמורה המכיר/ה את התלמידים נשמח
 אנו רואים בך שותף הכרחי להצלחת הפעילות החינוכית      

 המרכז הלימודי בבית המשפט העליוןצוות 


