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 לא רק על הנייר  – זכויות אדם שם היחידה

 רציונל היחידה

 

בישראל מרובת האתגרים והשסעים, יש צורך מהותי ומתמשך 

בלימוד מעמיק של  ערכי דמוקרטיה וזכויות אדם. דרך עבודה 

התלמידים יפנימו  –סדנאית אקטיבית ועיסוק בסוגיות אקטואליות 

מוטיבים מרכזיים בשיח זכויות האדם, ממקום חווייתי ורלוונטי 

 חייהם. ל

 מטרות לימודיות

 

 הפיכת זכויות האדם לסוגיה רלוונטית לחיי הנוער בישראל.  .1

הפנמת חשיבותן של זכויות האדם כאחד מעקרונות היסוד  .2

 הדמוקרטיים. 

פירוט הנושאים בהם עוסקת 

 יחידת העמקה 

 

מפגש פתיחה, חופש הביטוי, הזכות לשוויון, הזכות לפרטיות, 

הילד, הזכות לקיום בכבוד, הזכות לדיור, הזכות לחינוך, זכויות 

 פעולה לשינוי חברתי. 

מושגי היסוד באזרחות בהם 

 עוסקת יחידת הלימוד

 

זכויות אדם ואזרח; שוויון זכויות; חירויות בסיסיות )טבעיות(; 

 חירויות פוליטיות; מעורבות אזרחית; יחסי רוב ומיעוט

ערכים אזרחיים אותם מחזקת  

 יחידת הלימוד

מעורבות ואקטיביזם חברתי; סולידריות חברתית; מחויבות לערכי 

 דמוקרטיה וזכויות אדם; סובלנות ופלורליזם

 מצגות לכל השיעורים, ערכת קריקטורות.  עזרים/חומרים נלווים לתוכנית

פעילויות בית ספריות/ חוץ 

 כיתתיות הקיימות בתוכנית

 אין. 

 דרכי הפעלה

 

דים, סימולציית בית משפט, דיון משחקי תפקי -עבודה סדנאית

 המורה בתפקיד מנחה. במקרים אקטואליים, 

תיאור משימת ההערכה 

החלופית המוצעת ביחידת 

המבקשת  עבודת כתובה או מצגת העוסקת בסוגיה אקטואלית

מהתלמיד הבעת עמדה מנומקת המתבססת על המוטיבים 

תיאור האירוע, המרכזיים של שיח זכויות האדם וכוללת: בחירת ו
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תיאור הבעיה או הדילמה, הבעת עמדה אישית, הצעת דרך לשינוי  הלימוד 

 או לפתרון. 

 עברית, ערבית.  שפות בהם כתובה התוכנית

 


