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ֵני ָהָאָדם מֹו ְלָכל ּבְ ִלי וְּלָכל ַהְיָלִדים ּכְ
 יֵׁש גם ְזֻכיֹּות ְויֵׁש גם ַאֲחָריוּת. 

ְזכוִּתי ִלְהיֹות מוָּגן ְוָאהוּב. 
ְזכוִּתי ִלְהיֹות ֻמּגֶֶנת וֲַאהוָּבה. 

ְָּלִדים. ַגן ַהי ְזכוִּתי ִלְלמֹד ּבְ

ד ֶאת  ַאְחָריוִּתי ִלְלמֹד וְּלַכּבֵ
ְָּלִדים.  ל ּגַן ַהי ָלֵלי ַהִהְתַנֲהגוּת ׁשֶ  ּכְ

ֻכיֹּות  ְּ ד ֶאת ַהז ַאְחָריוִּתי ְלַכּבֵ
ל ְמֻבּגִָרים ֲאֵחִרים. ל ְיָלִדים ְוׁשֶ ׁשֶ

יַע ֶאת ַאְחָריוִּתי ְלַהּבִ
ִלי  י  ִמּבְ ְעּתִ  ּדַ

ֲאֵחִרים.  ִלְפגַֹע ּבַ

ַאְחָריוִּתי ִלְהיֹות
 ֲחֵבר טֹוב 

ְוסֹוְבָלִני ַלֲאֵחִרים.

ם  ֵ מֹר ַעל ַהׁשּ ְזכוִּתי ִלׁשְ
ּנְָתנוּ ִלי הֹוַרי, ׁשֶ

י, ְחּתִ ּפַ  ַעל ִמְנֲהֵגי ִמׁשְ

י  ּלִ ְרּבוּת ׁשֶ  ַעל ַהּתַ

י.  ּלִ אֹם ׁשֶ ּלְ ְוִלְהיֹות ּגֵֶאה ּבַ

ְמעוּ  ֻבּגִָרים ִיׁשְ ּמְ ְזכוִּתי ׁשֶ
עֹוַתי ֶאת ּדֵ

ּבֹון  ֶחׁשְ  ְוִיְקחוּ אֹוָתן ּבְ
ִלים  ֵהם ְמַקּבְ ִלְפֵני ׁשֶ
נֹוֵגַע ֵאַלי. ַהְחָלָטה ּבְ
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      אני תמיד נשאר אני 
זכותי ואחריותי - חופש הביטוי וזהות  

ֵני ָהָאָדם מֹו ְלָכל ּבְ ִלי וְּלָכל ַהְיָלִדים ּכְ
 יֵׁש גם ְזֻכיֹּות ְויֵׁש גם ַאֲחָריוּת. 
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ֲאֵחִרים.  ִלי ִלְפגַֹע ּבַ י ִמּבְ ְעּתִ יַע ֶאת ּדַ ַאְחָריוִּתי ְלַהּבִ
ם. ְעּתָ ים ִעם ּדַ ָדם ּגַם ִאם ֵאיִני ַמְסּכִ יב ַלֲאֵחִרים וְּלַכּבְ         ַאְחָריוִּתי ְלַהְקׁשִ

ּגַן. ִלים ּבַ ֻקּבָ ּבוּר ַהּמְ ָלֵלי ַהּדִ ד ֶאת ּכְ         ַאְחָריוִּתי ְלַכּבֵ

ם ֵ מֹר ַעל ַהׁשּ ְזכוִּתי ִלׁשְ
ּנְָתנוּ ִלי הֹוַרי, ַעל ִמְנֲהֵגי ׁשֶ
י ּלִ ְרּבוּת ׁשֶ י, ַעל ַהּתַ ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ
י.  ּלִ אֹם ׁשֶ ּלְ ְוִלְהיֹות ּגֵֶאה ּבַ

ִתי, ְלַקיֵּם מֹור ַעל ּדָ ְזכוִּתי ִלׁשְ
ָפה ָ ׂשּ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ֶאת ִמְצוֹוֶתיָה וְּלִהׁשְ

רֹות ְסּגְ ּמִ ַהּנֹוָחה ִלי ּבַ
ְתִאימֹות.  ַהּמַ

ר ִליָלִדים ֲאֵחִרים   ַאְחָריוִּתי ְלַאְפׁשֵ

רֹונֹוֵתיֶהם, ְיכֹולֹוֵתיֶהם ׁשְ א ֶאת ּכִ ְלַבּטֵ
ֶהם. ּלָ  וְּתחוֵּמי ָהִעְניָן ׁשֶ

עֹוַתי, יַע ֶאת ּדֵ ְזכוִּתי ְלַהּבִ
בֹוַתי  ַמְחׁשְ

ְדָרִכים ׁשֹונֹות:  וְּרצֹונֹוַתי ּבִ
ָגה.  ִציּוּר וְּבַהּצָ ְכִתיָבה, ּבְ ִדּבוּר, ּבִ ּבְ

תֹו  ד ֶאת ּדָ ַאְחָריוִּתי ְלַכּבֵ
ל ּכָל ָאָדם.  וֱֶאמוָּנתֹו ׁשֶ

ד ִמְנָהִגים ַאְחָריוִּתי ְלַכּבֵ
ל ֲאֵחִרים.  ְוַתְרּבוּיֹות ׁשֶ

ָכבֹוד ּגַם ִאם ֲאִני טֹוֶעה.  י ּבְ ַלּפַ ְִּנֲהגוּ ּכְ י   ְזכוִּתי ׁשֶ
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ֵני ָהָאָדם מֹו ְלָכל ּבְ ִלי וְּלָכל ַהְיָלִדים ּכְ
 יֵׁש גם ְזֻכיֹּות ְויֵׁש גם ַאֲחָריוּת. 
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זכותי ואחריותי - חינוך 

מה עושים העצים 

ְִּהיֶה ִלי ְזַמן ָלנוַּח, י  ְזכוִּתי ׁשֶ
ֵחק, ְלַבּלֹות, ִלְקרֹא, ְלׂשַ
ְפִעיֻליֹּות ף ּבִ ּתֵ ּתַ וְּלִהׁשְ

ְרּבוּת וֳָאָמנוּת.   ּתַ

ף ּתָ ְזכוִּתי ִלְהיֹות ׁשֻ
ְפִעיֻליֹּות ֶחְבָרִתיֹּות  ּבִ

בֹוַתי  עֹוַתי, ַמְחׁשְ יַע ֶאת ּדֵ ְזכוִּתי ְלַהּבִ
ְדָרִכים ׁשֹונֹות:  וְּרצֹונֹוַתי ּבִ

ָגה.  ִציּוּר וְּבַהּצָ ְכִתיָבה, ּבְ ִדּבוּר, ּבִ ּבְ

ְָּלִדים. ַגן ַהי ְזכוִּתי ִלְלמֹד ּבְ
זכותי לפתח את כישרונותיי,
 יכולותיי ותחומי העניין שלי.

ד ֶאת ַאְחָריוִּתי ִלְלמֹד וְּלַכּבֵ
ְָּלִדים.  ל ּגַן ַהי ָלֵלי ַהִהְתַנֲהגוּת ׁשֶ  ּכְ

 

ר ִליָלִדים ֲאֵחִרים  ַאְחָריוִּתי ְלַאְפׁשֵ
רֹונֹוֵתיֶהם, ְיכֹולֹוֵתיֶהם ׁשְ א ֶאת ּכִ ְלַבּטֵ

ֶהם. ּלָ וְּתחוֵּמי ָהִעְניָן ׁשֶ

ר ְלָכל ַהְיָלִדים  ַאְחָריוִּתי ְלַאְפׁשֵ
ִלים, ֵלָהנֹות ֵמַחיֵּי  ּגַם ִאם ֵהם ֻמְגּבָ

ַהֶחְבָרה. 

ִעילוּת ַאְחָריוִּתי ִלְבחֹר ֶאת ַהּפְ
ַנאי  עֹות ַהּפְ ׁשְ ֳעֶדֶפת ָעַלי ּבִ ַהּמָ

ְתִאיָמה.  ְסּגֶֶרת ַהּמַ ּמִ ּבַ
      

ר ַלֲאֵחִרים ֵלָהנֹות  ַאְחָריוִּתי ְלַאְפׁשֵ
ֲחרוּ.  אֹוָתּה ּבָ ִעילוּת ׁשֶ ֵמַהּפְ
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ֵני ָהָאָדם מֹו ְלָכל ּבְ ִלי וְּלָכל ַהְיָלִדים ּכְ
 יֵׁש גם ְזֻכיֹּות ְויֵׁש גם ַאֲחָריוּת. 

ְמעוּ ֶאת ֻבּגִָרים ִיׁשְ ּמְ ְזכוִּתי ׁשֶ
ּבֹון  ֶחׁשְ עֹוַתי ְוִיְקחוּ אֹוָתן ּבְ ּדֵ

ִלים ַהְחָלָטה ֵהם ְמַקּבְ ִלְפֵני ׁשֶ
נֹוֵגַע ֵאַלי. ּבְ

ִלי י ִמּבְ ְעּתִ יַע ֶאת ּדַ ַאְחָריוִּתי ְלַהּבִ
ֲאֵחִרים. ִלְפּגַֹע ּבַ

יב ַלֲאֵחִרים ַאְחָריוִּתי ְלַהְקׁשִ
ים ִעם ְוִלְכֵבָדם ּגַם ִאם ֵאיִני ַמְסּכִ

ם ְעּתָ ּדַ

ִתי, ְלַקיֵּם ֶאת מֹור ַעל ּדָ ְזכוִּתי ִלׁשְ
ָפה ָ ׂשּ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ִמְצוֹוֶתיָה וְּלִהׁשְ

ְתִאימֹות.  רֹות ַהּמַ ְסּגְ ּמִ ַהּנֹוָחה ִלי ּבַ
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זכותי ואחריותי - ילדים במשפחה

משפחה ענקית  

ד ִמְנָהִגים  ַאְחָריוִּתי ְלַכּבֵ
ל ֲאֵחִרים. ְוַתְרּבוּיֹות ׁשֶ

ְזכוִּתי ִלְהיֹות מוָּגן ְוָאהוּב. 
ְזכוִּתי ִלְהיֹות ֻמּגֶֶנת וֲַאהוָּבה. 

י ַלּפֵ יּוּת ּכְ ּתִ ַאְחָריוִּתי ְלַגּלֹות ִאְכּפַ
ַהזּוָּלת.
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ֵני ָהָאָדם מֹו ְלָכל ּבְ ִלי וְּלָכל ַהְיָלִדים ּכְ
 יֵׁש גם ְזֻכיֹּות ְויֵׁש גם ַאֲחָריוּת. 
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ל ְוִלְלמֹד ֶאת  ְזכוִּתי ְלַקּבֵ
זוָּנה ְנכֹוָנה א ּתְ נֹוׂשֵ יָדע ּבְ ַהּמֵ

 

טֹף יַָדִים  ַאְחָריוִּתי ִלׁשְ
ִלְפֵני ֲארוָּחה

 

זכותי ואחריותי - תזונה נכונה 

שיר התפריט

ְזכוִּתי ֶלֱאכֹל ָמזֹון ְמֻגוַּן 
ּתֹות ַמִים  ְוִלׁשְ

 

ִריאוִּתי  מֹר ַעל ּבְ ַאְחָריוִּתי ִלׁשְ
ְוִלְבֹחר ָמזֹון ְמֻגוָּן ְלַטְעִמי 
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ֵני ָהָאָדם מֹו ְלָכל ּבְ ִלי וְּלָכל ַהְיָלִדים ּכְ
 יֵׁש גם ְזֻכיֹּות ְויֵׁש גם ַאֲחָריוּת. 
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ֵני ָהָאָדם מֹו ְלָכל ּבְ ִלי וְּלָכל ַהְיָלִדים ּכְ
 יֵׁש גם ְזֻכיֹּות ְויֵׁש גם ַאֲחָריוּת. 
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משחק

עֹוַתי ְמעוּ ֶאת ּדֵ ֻבּגִָרים ִיׁשְ ּמְ ְזכוִּתי ׁשֶ
ֵהם  ּבֹון ִלְפֵני ׁשֶ ֶחׁשְ  ְוִיְקחוּ אֹוָתן ּבְ

נֹוֵגַע ֵאַלי. ִלים ַהְחָלָטה ּבְ ְמַקּבְ

זכותי ואחריותי - שיוויון הזדמנויות 

שווים 

ְזכוִּתי ִלְהיֹות מוָּגן ְוָאהוּב. 
ְזכוִּתי ִלְהיֹות ֻמּגֶֶנת וֲַאהוָּבה. 

ר ִלי ַאְפׁשֵ ּתְ ִמיָכה ׁשֶ ל ּתְ  ְזכוִּתי ְלַקּבֵ
ַחיֵּי ַהֶחְבָרה, וְּנִגיׁשוּת – ב ּבְ ּלֵ ּתַ ְלִהׁשְ

לֹות.  ִאם יֵׁש ִלי ִמְגּבָ

ּלֹא יְַכִאיבוּ ִלי,  ְזכוִּתי ׁשֶ
ּלֹא יֲַעִליבוּ אֹוִתי  ׁשֶ

ילוּ אֹוִתי.  ּפִ ּלֹא יַׁשְ ְוׁשֶ
 

ר ְלָכל ַהְיָלִדים ַאְחָריוִּתי ְלַאְפׁשֵ
ִלים,   ּגַם ִאם ֵהם ֻמְגּבָ

ֵלָהנֹות ֵמַחיֵּי ַהֶחְבָרה. 

ַאְחָריוִּתי ִלְהיֹות 
ֲחֵבר טֹוב ְוסֹוְבָלִני ַלֲאֵחִרים.

ׁש ַאְחָריוִּתי ְלַבּקֵ
ק. ּקֵ ֶאְזּדַ  ֶעְזָרה ִלְכׁשֶ

ִתיּוּת   ַאְחָריוִּתי ְלַגּלֹות ִאְכּפָ
י ַהזּוַּלת.  ַלּפֵ ּכְ

שיריקוד
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ֵני ָהָאָדם מֹו ְלָכל ּבְ ִלי וְּלָכל ַהְיָלִדים ּכְ
 יֵׁש גם ְזֻכיֹּות ְויֵׁש גם ַאֲחָריוּת. 

מדינת ישראל
משרד החינוך 
המינהל הפדגוגי

הפיקוח ליישום חוק זכויות
התלמיד.ה

משחק

זכותי ואחריותי - בריאות והגיינה 

אני נקי

ל ִטּפוּל ְרפוִּאי.  ְזכוִּתי ְלַקּבֵ
ל ִחּסוִּנים  ְזכוִּתי ְלַקּבֵ
ִדיקֹות ְוַלֲעבֹר ּבְ

ִמיָעה  מֹו ְרִאיָּה וּׁשְ  ּכְ

מֹר ַעל ַאְחָריוִּתי ִלׁשְ
ִריאוִּתי ְוִלְמסֹר ֵמיַדע  ּבְ

ְתִאים.  ְרפוִּאי ַלּגֹוֵרם ַהּמַ
 

 ַאְחָריוִּתי ַלֲעזֹר ִליָלִדים
י.  יָכְלּתִ ּבִ ָכל ׁשֶ  חֹוִלים ּכְ

ָרִטיּוִּתי, ַעל ּגוִּפי, מֹור ַעל ּפְ  ְזכוִּתי ִלׁשְ
ּלֹא ָמִתי ְוׁשֶ ִלי ַהְסּכָ עוּ ּבֹו וַּבֲחָפַצי ּבְ ּלֹא ִיּגְ ׁשֶ

ְיַגּלוּ ַלֲאֵחִרים ֵמיַדע ַעל אֹודֹוַתי 
ֶקת.  ה ֻמְצּדֶ ְללֹא ִסּבָ

 

ן ְזכוִּתי ָלַדַעת ַמֵהן ְזֻכיֹּוַתי וְּבִמי ִנּתָ
ֶהן.  ְלֵהָעזֵר ִאם ּפֹוְגִעים ּבָ

ַאְחָריוִּתי ְלַסיֵַּע ִליָלִדים
ל ֵמיַדע ַעל ְזֻכיֹּוֵתיֶהם   ְלַקּבֵ

ר ִלְמֻבּגָר ִאם ֲאִני יֹוֵדַע ַעל  וְּלַסּפֵ
ֶהם. ְגעוּ ּבָ ּפָ ְיָלִדים אֹו ַעל ְמֻבּגִָרים ׁשֶ
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ֵני ָהָאָדם מֹו ְלָכל ּבְ ִלי וְּלָכל ַהְיָלִדים ּכְ
 יֵׁש גם ְזֻכיֹּות ְויֵׁש גם ַאֲחָריוּת. 

מדינת ישראל
משרד החינוך 
המינהל הפדגוגי

הפיקוח ליישום חוק זכויות
התלמיד.ה

זכותי ואחריותי - פנאי ומנוחה
החופש הגדול 

ְִּהיֶה ִלי ְזַמן ָלנוַּח,  י  ְזכוִּתי ׁשֶ
ֵחק, ְלַבּלֹות, ִלְקרֹא,  ְלׂשַ

ְרּבוּת וֳָאָמנוּת.  ְפִעיֻליֹּות ּתַ ף ּבִ ּתֵ ּתַ וְּלִהׁשְ

ִעילוּת ַאְחָריוִּתי ִלְבחֹר ֶאת ַהּפְ
ַנאי עֹות ַהּפְ ׁשְ ֳעֶדֶפת ָעַלי  ּבִ  ַהּמָ

ְתִאיָמה.    ְסּגֶֶרת ַהּמַ ּמִ ּבַ

ר ַאְחָריוִּתי ְלַאְפׁשֵ
ַלֲאֵחִרים ֵלָהנֹות 

אֹוָתּה ִעילוּת ׁשֶ  ֵמַהּפְ
ֲחרוּ. ּבָ

זכותי להיות שותף
 בפעילויות חברתיות

ְזכוִּתי ִלְהיֹות מוָּגן ְוָאהוּב. 
ְזכוִּתי ִלְהיֹות ֻמּגֶֶנת וֲַאהוָּבה. 

משחק
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