פוסטרים להדפסה
זכותי  -אחריותי
גננת/מורה יקרה
ניתן להוריד קובץ זה ולהדפיסו
ולתלות בכיתה/גן (או לחלק לילדים ולהורים )
בהתאם לנושא הנילמד באותו חודש
קובץ זה מלווה את התוכנית
וכולל גם הפנייה למשחקים אינטראקטיבים
בנושא זכויות ואחריות הילדים  ,וגם קישור
לשיריקוד של אותו חודש לפי הנושא

משחק התאמה אינטראקטיבי
זכותי  -אחריותי

לאחר ההורדה למחשב האישי  ,ניתן להדפיס את כל הקובץ
או את העמוד המבוקש באמצעות הגדרות המדפסת

כתבו :טובה בן ארי  ,המפקחת על יישום חוק זכויות התלמיד.ה
יוסי מיכל  ,מדריך ארצי  ,הפיקוח על יישום חוק התלמיד.ה
עיצוב ועריכה :רונית מאור מדריכה ארצי  ,הפיקוח על יישום חוק התלמיד.ה

מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
הפיקוח ליישום חוק זכויות
התלמיד.ה

ִל י ּוְל ָכל ַה ְיָלִד ים ְּכ מֹו ְל ָכל ְּב ֵני ָה ָא ָד ם
ֵיׁש גם ְזֻכּיֹות ְו ֵיׁש גם ַא ֲח ָר יּות.

ְזכּוִת י ִל ְל ֹמד ְּב ַגן ַה ְּיָלִד ים.
ְזכּוִת י ִל ְה יֹות מּוָגן ְוָא הּוב.
ְזכּוִת י ִל ְה יֹות ֻמ ֶּגֶנת ַוֲא הּוָב ה.

ַא ְח ָר יּוִת י ִל ְל ֹמד ּוְל ַכֵּב ד ֶא ת
ְּכ ָל ֵלי ַה ִה ְת ַנֲה גּות ֶׁש ל ַּגן ַה ְּיָל ִד ים.

ַא ְח ָר יּוִת י ִל ְה יֹות
ֲח ֵב ר טֹוב
ְוסֹוְב ָל ִני ַל ֲא ֵח ִר ים.

ְזכּוִת י ֶׁש ְּמ ֻבָּגִר ים ִיְׁש ְמ עּו
ֶא ת ֵּד עֹוַת י
ְוִיְק חּו אֹוָת ן ְּב ֶח ְׁש ּבֹון
ִל ְפ ֵני ֶׁש ֵה ם ְמ ַק ְּב ִל ים
ַה ְח ָלָט ה ְּב נֹוֵגַע ֵא ַלי.

עיצוב ועריכה :רונית מאור מדריכה ארצי  ,הפיקוח על יישום חוק התלמיד.ה

ַא ְח ָר יּוִת י ְל ַכֵּב ד ֶא ת ַה ְּזֻכ ּיֹות
ֶׁש ל ְיָל ִד ים ְוֶׁש ל ְמ ֻב ָּגִר ים ֲא ֵח ִר ים.
ְזכּוִת י ִל ְׁש ֹמר ַע ל ַה ֵּׁש ם
ֶׁש ָּנְת נּו ִל י הֹוַר י,
ַע ל ִמ ְנֲה ֵגי ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּת י,
ַע ל ַה ַּת ְר ּבּות ֶׁש ִּל י
ְוִל ְה יֹות ֵּגֶא ה ַּב ְּל ֹאם ֶׁש ִּל י.

ַא ְח ָר יּוִת י ְל ַה ִּב יַע ֶא ת
ַּד ְע ִּת י ִמ ְּב ִל י
ִל ְפ ֹגַע ַּב ֲא ֵח ִר ים.

מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
הפיקוח ליישום חוק זכויות
התלמיד.ה

ִל י ּוְל ָכל ַה ְיָלִד ים ְּכ מֹו ְל ָכל ְּב ֵני ָה ָא ָד ם
ֵיׁש גם ְזֻכּיֹות ְו ֵיׁש גם ַא ֲח ָר יּות.

אני תמיד נשאר אני
זכותי ואחריותי  -חופש הביטוי וזהות
ְזכּוִת י ִל ְׁש ֹמר ַע ל ַה ֵּׁש ם
ֶׁש ָּנְת נּו ִל י הֹוַר יַ ,ע ל ִמ ְנֲה ֵגי
ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּת יַ ,ע ל ַה ַּת ְר ּבּות ֶׁש ִּל י
ְוִל ְה יֹות ֵּגֶא ה ַּב ְּל ֹאם ֶׁש ִּל י.

ְזכּוִת י ִל ְׁש מֹור ַע ל ָּד ִת יְ ,ל ַק ֵּים
ֶא ת ִמ ְצ וֹוֶת יָה ּוְל ִה ְׁש ַּת ֵּמ ׁש ַּב ָּׂש ָפ ה
ַה ּנֹוָח ה ִל י ַּב ִּמ ְס ְּג רֹות
ַה ַּמ ְת ִא ימֹות.

ְזכּוִת י ְל ַה ִּב יַע ֶא ת ֵּד עֹוַת י,

ַמ ְח ְׁש בֹוַת י
ּוְר צֹונֹוַת י ִּב ְד ָר ִכ ים ׁש ֹונֹות:
ְּב ִד ּבּורִּ ,ב ְכ ִת יָב הְּ ,ב ִצ ּיּור ּוְב ַה ָּצָגה.

ַא ְח ָר יּוִת י ְל ַכֵּב ד ִמ ְנָה ִגים
ְוַת ְר ּבּויֹות ֶׁש ל ֲאֵח ִר ים.
ַא ְח ָר יּוִת י ְל ַכֵּב ד ֶא ת ָּד תֹו
ֶוֱאמּוָנתֹו ֶׁש ל ָּכל ָא ָד ם.

ַא ְח ָר יּוִת י ְל ַא ְפ ֵׁש ר ִל יָלִד ים ֲאֵח ִר ים
ְל ַב ֵּט א ֶא ת ִּכ ְׁש רֹונֹוֵת יֶה םְ ,יכֹולֹוֵת יֶה ם
ּוְת חּוֵמ י ָה ִע ְנָין ֶׁש ָּלֶה ם.

ְזכּוִת י ֶׁש ִּיְנֲה גּו ְּכ ַלַּפ י ְּב ָכ בֹוד ַּגם ִא ם ֲאִני טֹוֶע ה.
ַא ְח ָר יּוִת י ְל ַה ִּב יַע ֶא ת ַּד ְע ִּת י ִמ ְּב ִל י ִל ְפ ֹגַע ַּב ֲא ֵח ִר ים.
ַא ְח ָר יּוִת י ְל ַה ְק ִׁש יב ַל ֲא ֵח ִר ים ּוְל ַכְּב ָד ם ַּגם ִא ם ֵא יִני ַמ ְס ִּכ ים ִע ם ַּד ְע ָּת ם.
ַא ְח ָר יּוִת י ְל ַכֵּב ד ֶא ת ְּכ ָל ֵלי ַה ִּד ּב ּור ַה ְּמ ֻק ָּב ִל ים ַּב ַּגן.

שיריקוד

עיצוב ועריכה :רונית מאור מדריכה ארצי  ,הפיקוח על יישום חוק התלמיד.ה

משחק

מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
הפיקוח ליישום חוק זכויות
התלמיד.ה

ִל י ּוְל ָכל ַה ְיָלִד ים ְּכ מֹו ְל ָכל ְּב ֵני ָה ָא ָד ם
ֵיׁש גם ְזֻכּיֹות ְו ֵיׁש גם ַא ֲח ָר יּות.

מה עושים העצים
זכותי ואחריותי  -חינוך
ְזכּוִת י ִל ְל ֹמד ְּב ַגן ַה ְּיָל ִד ים.
זכותי לפתח את כישרונותיי,
יכולותיי ותחומי העניין שלי.

ַא ְח ָר יּוִת י ִל ְל ֹמד ּוְל ַכֵּב ד ֶא ת
ְּכ ָל ֵלי ַה ִה ְת ַנֲה גּות ֶׁש ל ַּגן ַה ְּיָל ִד ים.

ְזכּוִת י ִל ְה יֹות ֻׁש ָּת ף
ִּב ְפ ִע יֻל ּיֹות ֶח ְב ָר ִת ּיֹות

ְזכּוִת י ֶׁש ִּיְה ֶיה ִל י ְזַמ ן ָל נּוַח ,
ְל ַׂש ֵח קְ ,ל ַב ּלֹותִ ,ל ְק ֹרא,
ּוְל ִה ְׁש ַּת ֵּת ף ִּב ְפ ִע יֻל ּיֹות
ַּת ְר ּב ּות ָוֳא ָמ נּות.

ְזכּוִת י ְל ַה ִּב יַע ֶא ת ֵּד עֹוַת יַ ,מ ְח ְׁש בֹוַת י
ּוְר צֹונֹוַת י ִּב ְד ָר ִכ ים ׁש ֹונֹות:
ְּב ִד ּבּורִּ ,ב ְכ ִת יָב הְּ ,ב ִצ ּיּור ּוְב ַה ָּצָגה.

עיצוב ועריכה :רונית מאור מדריכה ארצי  ,הפיקוח על יישום חוק התלמיד.ה

ַא ְח ָר יּוִת י ְל ַא ְפ ֵׁש ר ְל ָכל ַה ְיָל ִד ים
ַּגם ִא ם ֵה ם ֻמ ְגָּב ִל יםֵ ,לָה נֹות ֵמ ַח ֵּיי
ַה ֶח ְב ָר ה.

ַא ְח ָר יּוִת י ִל ְב ֹחר ֶא ת ַה ְּפ ִע ילּות
ַה ָּמ ֳעֶד ֶפ ת ָע ַל י ִּב ְׁש עֹות ַה ְּפ ַנאי
ַּב ִּמ ְס ֶּגֶר ת ַה ַּמ ְת ִא יָמ ה.

ַא ְח ָר יּוִת י ְל ַא ְפ ֵׁש ר ַל ֲא ֵח ִר ים ֵלָה נֹות
ֵמ ַה ְּפ ִע ילּות ֶׁש אֹוָת ּה ָּב ֲח רּו.

ַא ְח ָר יּוִת י ְל ַא ְפ ֵׁש ר ִל יָל ִד ים ֲא ֵח ִר ים
ְל ַב ֵּט א ֶא ת ִּכ ְׁש רֹונֹוֵת יֶה םְ ,יכֹולֹוֵת יֶה ם
ּוְת חּוֵמ י ָה ִע ְנָין ֶׁש ָּל ֶה ם.

שיריקוד

משחק

מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
הפיקוח ליישום חוק זכויות
התלמיד.ה

ִל י ּוְל ָכל ַה ְיָלִד ים ְּכ מֹו ְל ָכל ְּב ֵני ָה ָא ָד ם
ֵיׁש גם ְזֻכּיֹות ְו ֵיׁש גם ַא ֲח ָר יּות.

משפחה ענקית
זכותי ואחריותי  -ילדים במשפחה

ְזכּוִת י ִל ְה יֹות מּוָגן ְוָא הּוב.
ְזכּוִת י ִל ְה יֹות ֻמ ֶּגֶנת ַוֲא הּוָב ה.

ְזכּוִת י ֶׁש ְּמ ֻבָּגִר ים ִיְׁש ְמ עּו ֶא ת
ֵּד עֹוַת י ְוִיְק חּו אֹוָת ן ְּב ֶח ְׁש ּבֹון
ִל ְפ ֵני ֶׁש ֵה ם ְמ ַק ְּב ִל ים ַה ְח ָלָט ה
ְּב נֹוֵגַע ֵא ַלי.

ְזכּוִת י ִל ְׁש מֹור ַע ל ָּד ִת יְ ,ל ַק ֵּים ֶא ת
ִמ ְצ וֹוֶת יָה ּוְל ִה ְׁש ַּת ֵּמ ׁש ַּב ָּׂש ָפ ה
ַה ּנֹוָח ה ִל י ַּב ִּמ ְס ְּגרֹות ַה ַּמ ְת ִא ימֹות.

ַא ְח ָר יּוִת י ְל ַגּלֹות ִא ְכ ַּפ ִּת ּיּות ְּכ ַל ֵּפ י
ַה ּזּוָל ת.

ַא ְח ָר יּוִת י ְל ַה ִּב יַע ֶא ת ַּד ְע ִּת י ִמ ְּב ִל י
ִל ְפ ֹּגַע ַּב ֲאֵח ִר ים.
ַא ְח ָר יּוִת י ְל ַה ְק ִׁש יב ַלֲאֵח ִר ים
ְוִל ְכ ֵב ָד ם ַּגם ִא ם ֵא יִני ַמ ְס ִּכ ים ִע ם
ַּד ְע ָּת ם

ַא ְח ָר יּוִת י ְל ַכֵּב ד ִמ ְנָה ִגים
ְוַת ְר ּב ּויֹות ֶׁש ל ֲא ֵח ִר ים.

שיריקוד
עיצוב ועריכה :רונית מאור מדריכה ארצי  ,הפיקוח על יישום חוק התלמיד.ה

משחק

מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
הפיקוח ליישום חוק זכויות
התלמיד.ה

ִל י ּוְל ָכל ַה ְיָלִד ים ְּכ מֹו ְל ָכל ְּב ֵני ָה ָא ָד ם
ֵיׁש גם ְזֻכּיֹות ְו ֵיׁש גם ַא ֲח ָר יּות.

שיר התפריט
זכותי ואחריותי  -תזונה נכונה

ְזכּוִת י ֶלֱא ֹכל ָמ זֹון ְמ ֻגַּון
ְוִל ְׁש ּת ֹות ַמ ִים

ְזכּוִת י ְל ַק ֵּב ל ְוִל ְל ֹמד ֶא ת
ַה ֵּמ יָד ע ְּב נֹוֵׂש א ְּת זּוָנה ְנ כֹוָנה

ַא ְח ָר יּוִת י ִל ְׁש ֹמר ַע ל ְּב ִר יאּוִת י
ְוִל ְב ֹחר ָמ זֹון ְמ ֻגָּון ְל ַט ְע ִמ י

ַא ְח ָר יּוִת י ִל ְׁש ֹטף ָיַד ִים
ִל ְפ ֵני ֲארּוָח ה

שיריקוד
עיצוב ועריכה :רונית מאור מדריכה ארצי  ,הפיקוח על יישום חוק התלמיד.ה

משחק

מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
הפיקוח ליישום חוק זכויות
התלמיד.ה

ִל י ּוְל ָכל ַה ְיָלִד ים ְּכ מֹו ְל ָכל ְּב ֵני ָה ָא ָד ם
ֵיׁש גם ְזֻכּיֹות ְו ֵיׁש גם ַא ֲח ָר יּות.

שיריקוד
עיצוב ועריכה :רונית מאור מדריכה ארצי  ,הפיקוח על יישום חוק התלמיד.ה

משחק

מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
הפיקוח ליישום חוק זכויות
התלמיד.ה

ִל י ּוְל ָכל ַה ְיָלִד ים ְּכ מֹו ְל ָכל ְּב ֵני ָה ָא ָד ם
ֵיׁש גם ְזֻכּיֹות ְו ֵיׁש גם ַא ֲח ָר יּות.

שווים
זכותי ואחריותי  -שיוויון הזדמנויות
ְזכּוִת י ִל ְה יֹות מּוָגן ְוָא הּוב.
ְזכּוִת י ִל ְה יֹות ֻמ ֶּגֶנת ַוֲא הּוָב ה.

ְזכּוִת י ְל ַק ֵּב ל ְּת ִמ יָכה ֶׁש ְּת ַא ְפ ֵׁש ר ִל י
ְל ִה ְׁש ַּת ֵּלב ְּב ַח ֵּיי ַה ֶח ְב ָר הּ ,וְנִג יׁש ּות –
ִא ם ֵיׁש ִל י ִמ ְגָּב לֹות.

ְזכּוִת י ֶׁש ְּמ ֻבָּגִר ים ִיְׁש ְמ עּו ֶא ת ֵּד עֹוַת י
ְוִיְק חּו אֹוָת ן ְּב ֶח ְׁש ּבֹון ִל ְפ ֵני ֶׁש ֵה ם
ְמ ַק ְּב ִל ים ַה ְח ָלָט ה ְּב נֹוֵגַע ֵא ַלי.

ְזכּוִת י ֶׁש ֹּלא ַיְכ ִא יבּו ִל י,
ֶׁש ֹּלא ַיֲעִל יבּו אֹוִת י
ְוֶׁש ֹּלא ַיְׁש ִּפ ילּו אֹוִת י.

ַא ְח ָר יּוִת י ְל ַא ְפ ֵׁש ר ְל ָכל ַה ְיָל ִד ים
ַּגם ִא ם ֵה ם ֻמ ְגָּב ִל ים,
ֵלָה נֹות ֵמ ַח ֵּיי ַה ֶח ְב ָר ה.

ַא ְח ָר יּוִת י ִל ְה יֹות
ֲח ֵב ר טֹוב ְוסֹוְב ָל ִני ַל ֲא ֵח ִר ים.

ַא ְח ָר יּוִת י ְל ַב ֵּק ׁש
ֶע ְזָר ה ִל ְכ ֶׁש ֶא ְזַּד ֵּק ק.
ַא ְח ָר יּוִת י ְל ַגּלֹות ִא ְכ ָּפ ִת ּיּות
ְּכ ַל ֵּפ י ַה ּזּוַל ת.
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ִל י ּוְל ָכל ַה ְיָלִד ים ְּכ מֹו ְל ָכל ְּב ֵני ָה ָא ָד ם
ֵיׁש גם ְזֻכּיֹות ְו ֵיׁש גם ַא ֲח ָר יּות.

אני נקי
זכותי ואחריותי  -בריאות והגיינה
ְזכּוִת י ִל ְׁש מֹור ַע ל ְּפ ָר ִט ּיּוִת יַ ,ע ל ּג ּוִפ י,
ֶׁש ֹּלא ִיְּגעּו ּב ֹו ּוַב ֲח ָפ ַצ י ְּב ִל י ַה ְס ָּכָמ ִת י ְוֶׁש ֹּלא
ְיַגּלּו ַל ֲא ֵח ִר ים ֵמ יַד ע ַע ל אֹודֹוַת י
ְל ֹלא ִס ָּב ה ֻמ ְצ ֶּד ֶק ת.

ְזכּוִת י ְל ַק ֵּב ל ִט ּפ ּול ְר פּוִא י.
ְזכּוִת י ְל ַק ֵּב ל ִח ּס ּוִנים
ְוַל ֲעֹבר ְּב ִד יקֹות
ְּכ מֹו ְר ִא ָּיה ּוְׁש ִמ יָע ה

ְזכּוִת י ָל ַד ַע ת ַמ ֵה ן ְזֻכ ּיֹוַת י ּוְב ִמ י ִנ ָּת ן
ְל ֵה ָע ֵזר ִא ם ּפ ֹוְגִע ים ָּב ֶה ן.

ַא ְח ָר יּוִת י ַל ֲעֹזר ִל יָל ִד ים
חֹוִל ים ְּכ ָכל ֶׁש ִּב יָכְל ִּת י.

ַא ְח ָר יּוִת י ִל ְׁש ֹמר ַע ל
ְּב ִר יאּוִת י ְוִל ְמ ֹסר ֵמ יַד ע
ְר פּוִא י ַל ּג ֹוֵר ם ַה ַּמ ְת ִא ים.

ַא ְח ָר יּוִת י ְל ַס ֵּיַע ִל יָל ִד ים
ְל ַק ֵּב ל ֵמ יַד ע ַע ל ְזֻכ ּיֹוֵת יֶה ם
ּוְל ַס ֵּפ ר ִל ְמ ֻב ָּגר ִא ם ֲא ִני יֹוֵד ַע ַע ל
ְיָל ִד ים אֹו ַע ל ְמ ֻב ָּגִר ים ֶׁש ָּפ ְגעּו ָּב ֶה ם.
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ִל י ּוְל ָכל ַה ְיָלִד ים ְּכ מֹו ְל ָכל ְּב ֵני ָה ָא ָד ם
ֵיׁש גם ְזֻכּיֹות ְו ֵיׁש גם ַא ֲח ָר יּות.

החופש הגדול
זכותי ואחריותי  -פנאי ומנוחה

ְזכּוִת י ֶׁש ִּיְה ֶיה ִל י ְזַמ ן ָל נּוַח ,
ְל ַׂש ֵח קְ ,ל ַב ּלֹותִ ,ל ְק ֹרא,
ּוְל ִה ְׁש ַּת ֵּת ף ִּב ְפ ִע יֻל ּיֹות ַּת ְר ּב ּות ָוֳא ָמ נּות.

זכותי להיות שותף
בפעילויות חברתיות

ַא ְח ָר יּוִת י ִל ְב ֹחר ֶא ת ַה ְּפ ִע ילּות
ַה ָּמ ֳעֶד ֶפ ת ָע ַל י ִּב ְׁש עֹות ַה ְּפ ַנאי
ַּב ִּמ ְס ֶּגֶר ת ַה ַּמ ְת ִא יָמ ה.

ַא ְח ָר יּוִת י ְל ַא ְפ ֵׁש ר
ַל ֲא ֵח ִר ים ֵלָה נֹות
ֵמ ַה ְּפ ִע ילּות ֶׁש אֹוָת ּה
ָּב ֲח רּו.

ְזכּוִת י ִל ְה יֹות מּוָגן ְוָא הּוב.
ְזכּוִת י ִל ְה יֹות ֻמ ֶּגֶנת ַוֲא הּוָב ה.
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