
מי צריך זכויות ועוד יחידות 
יחידות תוכן חדשות ומונגשות, חומרי קריאה
והצעות לפעילות עלו לאתר בגירסה חדשה

ומזמינה. מוזמנים ומוזמנות לשוטט ולמצא את
הפעילות המתאימה עבור תלמידכם. 

International
Ambassadors 

of Children’s Rights
 

שיריקוד זכויות הילד והילדה

מפגשים עם שגרירים בבתי הספר ובזום 

הפיקוח ליישום חוק זכויותהפיקוח ליישום חוק זכויות
התלמיד והתלמידההתלמיד והתלמידה

פותחים שנה בחיוך 

אתרי מידע ומערכי שיעור חדשים ועשירים  

ברכה לתחילת שנת הלימודים החדשה 

ְך ְלַתְלִמיֵדיֶהם ֵ ָרָאה ִמְתַמׁשּ ַנֲהלֹות ִלְהיֹות ְמקֹור ַהׁשְ ְמַאֲחלת ָלֶכם ַהּמֹורֹות ְוַהּמְ
ְלִמיֵדיֶכם ָמָחר יֹוֵתר ֵמֶאְתמֹול, וָּמֳחָרַתִים יֹוֵתר ֵמַהיֹּום, ְמַאֶחֶלת ָלֶכם ֶלֱאהֹב ֶאת ּתַ

 
ְסִביָבה, ְצִעיִרים אֹו ְמֻבּגִָרים, ל ָאָדם ּבִ ד ּכָ ָרִכים ְלַכּבֵ ְלְמדוּ ּדְ ִּ י ְלִמיִדים ׁשֶ ְמַאֶחֶלת ַלּתַ

ָכל ֵעת וְּבָכל ָמקֹום. ְמרוּ ַעל ְזכוָּתם וְּזכוּיֹות ַחְבֵריֶהם ּבְ ִמיד ִיְדֲאגוּ ֶזה ָלֶזה , ְוִיׁשְ ּתָ ְמיֶַחֶלת ׁשֶ

במהלך השנה עודכן וחודש אתר זכויות התלמיד והתלמידה וכעת
ניתן למצא את המידע בפורטלים השונים 

במהלך השנה ניפגשו תלמידי בתי הספר עם שגרירים ממדינות שונות והציגו
בפניהם את הממצאים כחלק מערבות הדדית לילדים בעולם - זכויות שהופרו
במדינות אחרות וציינו לשבח תהליכים משמעותיים שנעשו במיוחד למען ילדים
ונוער .כמו כן , השתתפו תלמידים בתערוכת הביאנלה הגדולה והציגו שם את

ממצאיהם ואת חוויותיהם מהפרויקט 

מדינת ישראל
משרד החינוך 
המינהל הפדגוגי

הפיקוח ליישום חוק זכויות התלמיד.ה

הפורטל הפדגוגי
פורטל הורים כולל חומרי הוראה ותוכניות  פורטל מוסדות חינוך פורטל תלמידים 

Interdisciplinary research program
Which develops empathy,Globalization and Cutural Identities ,

Development of research skills and rhetoric of rights

שגרירי זכויות צעירים 
תוכנית חקר באנגלית 

חוק זכויות התלמיד

תוכנית הפעלה בריקוד ובתנועה
המזמנת שיח בנושא זכויות לילדי

הגן והכיתות הצעירות

הצטרפו אלינו לעוד שנה מעניינת של למידת חקר חוויתית  
 

תערוכה מפעילה בנושא אפליה וגזענות 

לחצו על הקישור לכניסה לפעילות 

המשיכו לקרוא...

בשבועות הקרובים ישלחו לכלל בתי הספר מארז כרזות  

המפקחת  טובה בן ארי 

https://pop.education.gov.il/student-rights/
https://mosdot.education.gov.il/students/students-rights/law
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/rights/students-parents-rights/students
https://students.education.gov.il/social-and-enrichment-activities/students-rights
https://drive.google.com/file/d/13Pygq5c1QNGi-WUKuqPr7xhdzQ-nTN2T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Pygq5c1QNGi-WUKuqPr7xhdzQ-nTN2T/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/zechuyot/kisdwarheb.pdf
https://drive.google.com/file/d/1NkmE0fFyMP0EsdM2Y0_QGo0YB2CEN2sa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NkmE0fFyMP0EsdM2Y0_QGo0YB2CEN2sa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r5-yKzUjwhlZkG9sxQ5ktoo3vpvhOH9U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/122aS7-jEd6xi_YMBTa8KtxrWAaylmS4Z/view?usp=sharing
https://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/zechuyot/shirikud1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=F6plE5T-kiE
https://drive.google.com/file/d/1zrWuo4yH3lSM0bLEjZ6OlAwddym7ecjd/view
https://drive.google.com/file/d/1zrWuo4yH3lSM0bLEjZ6OlAwddym7ecjd/view
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/magal_hashana/student-rights/StudentLawPosterHebrew.pdf
https://pop.education.gov.il/student-rights/art-and-laws/
https://drive.google.com/file/d/17y8QRtzMQsoIWmpZXOjUmOy0RrDHespj/view?usp=sharing
https://youtu.be/Ovdg2Hi3980

