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ְמעוּ  ֻבּגִָרים ִיׁשְ ּמְ ְזכוִּתי ׁשֶ
עֹוַתי ֶאת ּדֵ

ּבֹון  ֶחׁשְ  ְוִיְקחוּ אֹוָתן ּבְ
ִלים  ֵהם ְמַקּבְ ִלְפֵני ׁשֶ
נֹוֵגַע ֵאַלי. ַהְחָלָטה ּבְ

תוכנית יחודית זו מזמנת שיח סביב זכויות ילדים באמצעות שירים וריקודים  
בתוכנית 8 "שיריקודים" הנוגעים בנושאים שונים בתחום זכויות הילדים מחד גיסא ולהיבטים של תנועה

מאידך גיסא. 
את הנושאים השונים מומלץ לחשוף אחת לחודש 

ללמד "שיריקוד" , ולשוחח על הנושאים שהוא מעורר.
 

 לכל נושא בתוכנית ארבעה מרכיבים:
     1. מבוא שבו תיאור הערכים המרכזיים שבהם עוסק השיר וזכויות הילדים כפי שהן באות בו לידי ביטוי.

     2. כרזת 'זכותי ואחריותי' - כל כרזה מציגה ארבעה זוגות של זכויות ומולן דוגמאות לסוגי אחריות הנגזרים 
         מהן. ניתן לעבוד על כל זוג מדי שבוע, משמע, הפעילות בכל כרזה מותאמת לחודש ימים.

     3. שיריקוד הכולל שיר מוקלט וריקוד מתאים. 
     4. הצעות לצוותים החינוכיים הכוללות: 

            א.'בואו נדבר על זה' - הצעות לעיבוד השיח סביב נושאים ערכיים העוסקים בזכויות ילדים מתוך
                השירים שיש בהם פוטנציאל לעניין את הילדים.

           ב.'כדאי לדעת' -  נושאים נוספים להרחבת התפיסה והתובנות של הצוותים החינוכיים 
              בשיח עם הילדים.

           ג.'חינוך לתנועה' - היבטים של החינוך הגופני והתנועה בגיל הרך והדגשים שמושמים בו. 
           ד.כרזות שאותן ניתן להדפיס ולתלות בכיתה/גן (או לחלק לילדים ולהורים) בהתאם

             לנושא הנלמד באותו חודש, המצורפות בקישור או בברקוד. 
 
 

קובץ זה מלווה את התוכנית וכולל גם הפנייה למשחקים אינטראקטיבים 
(בתבניות שניתן לשנות לפי בחירה ) בנושא זכותי ואחריותי מותאם לילדים 

וקישור לשיריקוד

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

 
 

ֵ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

מדינת ישראל
משרד החינוך 
המינהל הפדגוגי

הפיקוח ליישום חוק זכויות
התלמיד.ה

צוותים חינוכים יקרים 
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המפגש החינוכי עם ילדים צעירים מתאפיין בשניות עמוקה באופן בו אנו מתייחסים אליהם. מחד גיסא, אנו מתייחסים

לילדה או לילד הצעירים כאל בני אדם בעלי יכולת ללמוד, לשאול, להסיק מסקנות ולקבל החלטות באופן עצמאי. מאידך

גיסא, אנו מודעים לכך שילדים צעירים נמצאים בתהליך של התפתחות ונדרשים איזונים בשיח ובמערכות היחסים איתם

שיסייעו להם להתמודד עם תהליכי ההתפתחות והלמידה. האמנה הבינלאומית לזכויות הילד שהתקבלה ב- 20 בנובמבר

1989 ואושררה במדינת ישראל בשנת 1991, מתייחסת למורכבות זו באמצעות עקרון הכשרים המתפתחים, אחד

העקרונות המנחים את יישום סעיפי האמנה השונים. על פי עקרון זה, לילדים יש יכולות מתפתחות ומותאמות לגיל שלהם,

לקחת חלק בתהליכי שיח ערכי וקבלת החלטות בנושאים הנוגעים להם בהתאם למישלב החשיבה שלהם כפי שמצוין

בסעיף 12 באמנה – "לילד זכות להביע את דעתו בחופשיות, והמדינות החברות מתחייבות לאפשר לו להשמיע את דעתו

בכל עניין שנוגע לו בעצמו או באמצעות נציג שלו." בגיל הצעיר הילדים יכולים להביע את עצמם באופנים ייחודיים כמו ציור

או שירה כפי שמצוין בסעיף 13 באמנה – "לילד זכות לחופש ביטוי, כלומר לבקש, לקבל ולמסור מידע ורעיונות בכתב,

בדפוס, בעל פה, בצורת אמנות או בדרך אחרת שיבחר בה." 

 
 

"לחנך אדם להיות אוהב אדם" (מתוך: מטרות החינוך)



ההשתתפות והביטוי העצמי של ילדים בנושאים הנוגעים להם בתהליכים חינוכיים יכוונו אותם, כפי שהוצהר 

בסעיף 29 באמנה – "לפיתוח אישיות הילד, כישרונותיו ויכולתו הגופנית עד למיצוים המלא" (סעיף 1א'),

 "לפיתוח יחס כבוד להורי הילד, לזהותו התרבותית (...) לארץ מוצאו ולתרבויות שונות מתרבותו הוא" (מתוך סעיף 1ב').

"להכנת הילד לחיי אחריות בחברה חופשית ברוח הבנה, שלום, סובלנות, שוויון בין המינים וידידות" (מתוך סעיף 1ד'). 

 

 בתוכנית 'שיריקוד' מוצע לגננות ולמורות בכיתות הצעירות מתווה ייחודי ללמידה ולשיח באמצעות שירים. המתווה

מאפשר לערוך דיון עם הילדים בסוגיות ערכיות, חברתיות, משפחתיות ורגשיות, העוסקות במימוש זכויות בסביבות

החיים שלהם בגן, בכיתה, בבית ובמפגש עם עמיתים בני גילם.

 

 

 האמנה הבין לאומית לזכויות הילדים בחלוקה לנושאים מתוך אתר הפיקוח לנושא זכויות התלמיד/ה

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/amanot/AmnaOom.htm


התוכנית נכתבה על ידי:
 

טובה בן ארי, המפקחת ליישום חוק זכויות התלמיד.ה, המינהל הפדגוגי 
רונית מאור, מדריכה ארצית, הפיקוח על זכויות התלמיד.ה, המינהל הפדגוגי

יוסי מיכל , מדריך ארצי , הפיקוח על זכויות התלמיד.ה, המינהל הפדגוגי 
ד"ר לוי ברגיל, כוראוגרף ריקודי ילדים ומרצה בתחום התנועה במכללת וינגייט

                        יצירת הריקודים , כוראוגרפיה, הנחייה תנועתית והפקת וידאו 
 

קראו והוסיפו בתחום החינוך לגיל הרך 
אורנה פז, מנהלת אגף א' לחינוך קדם יסודי, המינהל הפדגוגי

ד"ר מירב תורג'מן, ממונה על היחידה להפעלה פדגוגית, האגף לחינוך קדם יסודי, המינהל הפדגוגי
 

קראו והוסיפו בתחום התנועתי 
דר' חנה ניצן , רכזת ההתמחות של החינוך הגופני במכללת וושינגטון ושותפה לבנית 

תוכנית הלימודים החדשה בחינוך גופני בגיל הרך 
דר' אלה שובל ,מרצה בכירה בתחום החינוך הגופני לגיל הרך במכללת וינגייט ומכללת וושינגטון 

 
ליווי אקדמי:

פרופ' אבי שגיא שוורץ, חבר וועד מנהל, יוניסף ישראל, מייסד המרכז לחקר התפתחות הילד באוניברסיטת חיפה
וחבר המועצה הלאומית לגיל הרך.

 
שירה, עיבודים והפקה מוזיקאלית: שירי מאור

עיצוב גרפי הפקה ועריכה: רונית מאור
 

עריכה לשונית: יעל לביא - בלייוייס 
 

כל התכנים המוזיקאלים עברו אישור אקו"ם לנושא זכויות יוצרים 

מדינת ישראל
משרד החינוך 
המינהל הפדגוגי

הפיקוח ליישום חוק זכויות התלמיד.ה
אגף א' לחינוך קדם יסודי



 

הצעות לשיח עם ילדים סביב נושא זכויות ואחריות.

הצעות לפעילויות נוספות.

קישורים וברקוד לריקודים הבנויים מצילום של הריקוד והסבר הנוגע לתנועות. 

קישורים למילות השירים. 

ציטוטים מתוך 'האמנה לזכויות הילד'. 

סיכומים פדגוגים 'ערכים בתנועה'. 

קישורים וברקוד לדפי 'זכותי-אחריותי' להורדה ולהדפסה. 

קישור למשחק אינטראקטיבי בנושא 'זכותי – אחריותי'. 

 

מה בתוכנית? 



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

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

נֹוֵגַע ֵאַלי. ִלים ַהְחָלָטה ּבְ ֵהם ְמַקּבְ ִלְפֵני ׁשֶ

ְזכוִּתי ִלְהיֹות מוָּגן ְוָאהוּב. 
ְזכוִּתי ִלְהיֹות ֻמּגֶֶנת וֲַאהוָּבה. 

ַאְחָריוִּתי ִלְהיֹות ֲחֵבר טֹוב 
ְוסֹוְבָלִני ַלֲאֵחִרים.

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



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

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

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

ְָּלִדים. ַגן ַהי ְזכוִּתי ִלְלמֹד ּבְ

ּנְָתנוּ ִלי הֹוַרי, ם ׁשֶ ֵ מֹר ַעל ַהׁשּ ְזכוִּתי ִלׁשְ
י  ּלִ ְרּבוּת ׁשֶ י, ַעל ַהּתַ ְחּתִ ּפַ  ַעל ִמְנֲהֵגי ִמׁשְ

י.  ּלִ אֹם ׁשֶ ּלְ ְוִלְהיֹות ּגֵֶאה ּבַ



 

זהותו של הילד מתחילה להתעצב בגיל צעיר. זהות זו כוללת את ההיבטים הרגשיים, החברתיים, הפיזיים, המשפחתיים

והתרבותיים. השיר 'אני תמיד נשאר אני' מספר לנו על ילד בעל עולם רגשות, מחשבות והתנהגויות עשיר. הילד משתף

אותנו ברגשות ובמחשבות שלו, ומבקש מאיתנו ומעצמו לשמור על הזהות הייחודית שלו – "אני תמיד נשאר אני."

תהליך בניית הזהות ויצירת המקום לעצמו בסביבות החיים שלו מזמנים לילד את מימוש זכויותיו.

הילד מבקש "...תמיד נשאר אני". הוא מבקש שיכירו בזהות ובייחודיות שלו ובעולמו האישי, הרגשי והחברתי המורכב.

הזכות של הילד להכרה ולמתן ביטוי לזהות שלו מתבטאת ברבים מסעיפי האמנה בנושאים כגון השם, השונות

התרבותית הפיזית או המגדרית שלו, הצרכים הייחודיים של הילד, הביטוי העצמי וההשתתפות שלו.

הילד מבקש שיכירו בזהות הייחודית שלו, שתאפשר לו להתפתח, ללמוד וגם לטעות, להתנסות ולגבש את זהותו ואת

מקומו בחברה. ההכרה בזהות מלווה במתן הזדמנויות שוות לילד ואי-אפליה שלו, כפי שמציין סעיף 2 באמנה.

לשם מימוש זהותו נדרש הילד לחופש ביטוי. זכות זו מאפשרת לו לבטא את מחשבותיו (בדידות, פחד), תכונותיו (גבוה,

נמוך), רגשותיו (שמחה, עצב) והצרכים שלו (רעב). על-פי סעיף 13, מכירה האמנה בצורך החשוב של הילד ובזכותו

להתבטא בחופשיות ולמסור או לקבל מידע ורעיונות בכל אמצעי בכתובים, בעל-פה או באופן אומנותי.

אנו, המבוגרים בסביבות החיים של הילד, נדרשים לאפשר לו להתבטא, להתנסות, להתפתח בתוך סביבה שהיא מחזקת

ותומכת, כדי שהילד ירגיש ש"אני תמיד נשאר אני...".

 

מילות
השיר /ּדתיָּה בן ּדֹור אני תמיד נשאר אני

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=778&wrkid=10362


 
ם. ְעּתָ ים ִעם ּדַ ָדם ּגַם ִאם ֵאיִני ַמְסּכִ יב ַלֲאֵחִרים וְּלַכּבְ         ַאְחָריוִּתי ְלַהְקׁשִ

        

ּנְָתנוּ ִלי הֹוַרי, ם ׁשֶ ֵ מֹר ַעל ַהׁשּ ְזכוִּתי ִלׁשְ
י  ּלִ ְרּבוּת ׁשֶ י, ַעל ַהּתַ ְחּתִ ּפַ  ַעל ִמְנֲהֵגי ִמׁשְ

י.  ּלִ אֹם ׁשֶ ּלְ ְוִלְהיֹות ּגֵֶאה ּבַ

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

ְתִאימֹות.  ְסּגְרֹות ַהּמַ ּמִ ּבַ

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

ֶהם. ּלָ  וְּתחוֵּמי ָהִעְניָן ׁשֶ

      אני תמיד נשאר אני 

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

ָגה.  ִציּוּר וְּבַהּצָ ְכִתיָבה, ּבְ ִדּבוּר, ּבִ ּבְ

זכותי ואחריותי - זהות וביטוי עצמי  

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



הסבר וריקוד אני תמיד נשאר אני -      
זכותי ואחריותי - זהות וביטוי עצמי 

יוצר הריקוד: 
ד"ר לוי ברגיל

שירה:
שירי מאור

ערכים בתנועה

הערכה עצמית 
הייחודיות שלי 
מקומי בחברה 

סוגי קפיצה ונחיתה
כיוונים במרחב 
פסיבי ואקטיבי

https://youtu.be/7ZRRxqEE98I


מהי זהות? מרכיבי הזהות (משפחה, תרבות, רגשות, מחשבות, התנהגויות).
מה משפיע על בניית הזהות שלנו כבני אדם? 

השפעות החברה על בניית הזהות שלי – השפעת דעות, רעיונות 

הזכויות שלי לאי אפליה, השתתפות, ביטוי עצמי והתפתחות

מה הילד צריך כדי לבנות את זהותו?

 גופי מיוחד והוא רק שלי. 
אין ילד או ילדה המתנועעים כמוני.

בריקוד ובמשחק אני מתאימ.ה את תנועתי לתנועה של אחרים. 

הצעות לשיח עם הילדים סביב נושאים ערכיים
 

1.     מה מרגיש הילד שבשיר?
2.     על מה חושב הילד?

3.     הילד בשיר אומר "לפעמים אני עצוב ולפעמים שמח"
        - איך ניתן להסביר את רגשותיו השונים בכל פעם?

 

 נושאים נוספים להרחבת התפיסה והתובנות של הצוותים החינוכיים 
 

     (משפחה, אנשים אחרים, אירועים סביבנו, ספרים וסרטים, חוויות חיים)

      והתנהגות של אחרים על עיצוב העצמי

     לצד האחריות שלי ושל אלה הסובבים אותי.

 

חינוך לתנועה

 

סוגי קפיצה ונחיתה
כיוונים במרחב 
פסיבי ואקטיבי

פעילות
מלווה 

ערכים בתנועה

הערכה עצמית 
הייחודיות שלי 
מקומי בחברה 

קובץ כרטיסיות -
שפ"י

https://www.itu.cet.ac.il/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%A9%D7%90%D7%A8-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%A9%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94-%D7%93/
https://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201701/ecfa92f6023846038405a990c75e80c3/%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%A9%D7%90%D7%A8%20%D7%90%D7%A0%D7%99-%20%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8.pdf


הזכות לחינוך 

הסקרנות הטבועה בילדים מלידה מניבה התנהגות חקרנית, שהיא דרך המחזקת את עצמה.

התנהגות חקרנית היא פעילות שבאמצעותה חוקר הילד את סביבתו הפיזית והאנושית מכוח יצר

הפעילות הטבעית שקיים בו. ככל שדרך זו גורמת לו סיפוק רב יותר, כן גוברת נכונותו להתנסות

בניסיונות נוספים (ד"ר ורד ברנהולץ פנירי, דע-גן 12, 2019).

על-פי סעיף 29 באמנה, מסכימות המדינות החברות כי חינוך הילד יכוון:

לפיתוח אישיות הילד, כישרונותיו ויכולתו הגופנית עד למיצוים המלא; לפיתוח יחס של כבוד לזכויות

האדם ולחירויות היסוד, ולעקרונות הגלומים במגילת האומות המאוחדות; לפיתוח יחס של כבוד

להורי הילד, לזהותו התרבותית, ללשונו וכן לערכיה הלאומיים של הארץ שבה מתגורר הילד, לארץ

מוצאו ולתרבויות השונות מתרבותו הוא; להכנת הילד לחיי אחריות בחברה חופשית ברוח של הבנה,

של שלום, של סובלנות, של שוויון בין המינים ושל ידידות בין כל העמים, הקבוצות האתניות,

הלאומיות והדתיות, והאנשים שהם מילידי המקום המקוריים. לפתח יחס של כבוד לסביבה הטבעית.

על-פי חוק חינוך חובה משנת 1949 ותיקוניו צוין:

"כל ילד/ה ונער/ה במדינת ישראל זכאים לחינוך בהתאם להוראות כל דין." 

חובת ההורים לשלוח את ילדיהם לבית-הספר בגיל לימוד חובה.
 

/ע.הללמה עושים העצים ? 

שיר השאלות

 הגדול

מילות 
השיר

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/amanot/AmnaOom.htm
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=5134&wrkid=22456
http://www.viewpure.com/tNDokYETBAE?start=0&end=0
http://www.da-gan.edu1.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2243562


זכותי ואחריותי - חינוך 

מה עושים העצים 

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

ְרּבוּת וֳָאָמנוּת.   ּתַ

ְפִעיֻליֹּות ֶחְבָרִתיֹּות ף ּבִ ּתָ ְזכוִּתי ִלְהיֹות ׁשֻ

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
רֹונֹוַתי, ׁשְ ַח ֶאת ּכִ ְזכוִּתי ְלַפּתֵ
י. ּלִ  ְיכֹולֹוַתי וְּתחוֵּמי ָהִעְניָן ׁשֶ

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

 

א ֶאת  ר ִליָלִדים ֲאֵחִרים ְלַבּטֵ  ַאְחָריוִּתי ְלַאְפׁשֵ
ֶהם. ּלָ רֹונֹוֵתיֶהם, ְיכֹולֹוֵתיֶהם וְּתחוֵּמי ָהִעְניָן ׁשֶ ׁשְ ּכִ

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

ֳעֶדֶפת ָעַלי  ִעילוּת ַהּמָ ַאְחָריוִּתי ִלְבחֹר ֶאת ַהּפְ
ְתִאיָמה.  ְסּגֶֶרת ַהּמַ ּמִ ַנאי ּבַ עֹות ַהּפְ ׁשְ ּבִ

      
ֲחרוּ  אֹוָתּה ּבָ ִעילוּת ׁשֶ ר ַלֲאֵחִרים ֵלָהנֹות ֵמַהּפְ  .ַאְחָריוִּתי ְלַאְפׁשֵ



הסבר וריקוד מה עושים העצים ? 
זכותי ואחריותי - חינוך 

שירה:
שירי מאור

יוצר הריקוד: 
ד"ר לוי ברגיל

מסוגלות תנועתית 
כיוונים במרחב 
שיווי משקל

ערכים בתנועה

סקרנות מבוקרת 
צורות ביטוי שונות 

למידה עצמית 

https://youtu.be/63crxsnQkB4
https://youtu.be/63crxsnQkB4


בתהליך הלמידה לא לכל שאלה שהתלמידים ישאלו אותנו יש לנו תשובה, וחשוב שנלמד

אותם לחפש תשובות במקורות מידע נוספים.

לא כל הילדים לומדים באותו אופן – באותם אמצעים, באותו קצב, באותה מידה של

התעניינות. חשוב לפתח סובלנות כלפי אופני הלמידה השונים של ילדים גם בקרב הילדים

עצמם.

חינוך אינו רק למידה של תכנים אלא גם של ערכים, קודים חברתיים ואפיונים תרבותיים,

ונודעת משמעות ליצירת ממשקי ידע בין התחומים והנושאים השונים.

אני נושא/ת באחריות ללמוד את הריקוד מתחילתו ועד סופו - חינוך להתמדה. 

כדאי לרקוד ולתרגל גם בבית וגם עם חברים. 

 

הצעות לשיח עם הילדים סביב נושאים ערכיים
 

1.איך לומדים דברים חדשים ?

2.למה חשוב לשאול שאלות? 

3.את מי אנחנו יכולים לשאול שאלות?

4.האם אפשר לעשות טעויות כשלומדים?

5. אם אני שואל/ת מישהו מבוגר שאלה אבל אינני מבין/נה את התשובה שלו, מה עלי לעשות? 

 

נושאים נוספים להרחבת התפיסה והתובנות של הצוותים החינוכיים 
 

 

חינוך לתנועה
 

 

מסוגלות תנועתית 
כיוונים במרחב 
שיווי משקל

ערכים בתנועה

סקרנות מבוקרת 
צורות ביטוי שונות 

למידה עצמית 

פעילות
בנושא 
קיימות 

סקופ 
מו"פ 
סקרנות

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/sustainability_tutorial_a_b/he/education_P0541.pdf
https://online.fliphtml5.com/azhcr/yrnr/#p=1


 

"זכותו הראשונה והבלתי ניתנת לערעור של הילד היא להביע את מחשבותיו ולקחת חלק פעיל בשיקולינו

ובפסיקותינו על אודותיו. כאשר נגדל לכדי כבוד ואמון, כאשר הילד עצמו ייתן אמון ויאמר מהי זכותו – תהיינה

פחות חידות ושגיאות" (יאנוש קורצ'אק).

האמנה לזכויות הילד מתייחסת לזכות הילדים לחיי משפחה כצורך משמעותי הנדרש להתפתחות התקינה שלהם.

הזכות למשפחה באה לידי ביטוי בסעיפים שונים באמנה, למשל בסעיף 8 לפיו "למדינות החברות האחריות לשמור

על הזהות שניתנה לילד, כולל אזרחות הילד והקשר עם משפחתו." האמנה מכירה בתא המשפחתי, בשייכות

למשפחה ובהתפתחות במסגרת משפחתית כתנאים נדרשים לפיתוח זהות, לעיצוב תפיסות עולם ועמדות

חברתיות, למתן תחושת ביטחון מפני סכנות אפשריות, וללמידה תרבותית, חברתית ובין-אישית בשלבי הגדילה

הראשונים ולאחר מכן.

כיום, מקבל מושג המשפחה פנים חדשות ומגוונות, וילדים כמו גם מבוגרים נדרשים להכיר בשוני במבנים

המשפחתיים. שיח על אודות חשיבות המשפחה, מערכות היחסים במשפחה ומבנים שונים של משפחה הוא חשוב

לפיתוח עמדות של סובלנות, פתיחות וקבלת האחר ועיצוב הזהות בעולם דינמי ומשתנה.

"ואהבת לרעך כמוך"

 

 

משפחה ענקית  
זכויות הילדים במשפחה

מילות
השיר /סמדר שיר 

חיזוק קשרים
 בין הורה לילד

זכויות הילד 
ומשמעותן

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=83&wrkid=10898
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/rights/students-parents-rights/kids
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/rights/healthy-lifestyle/communication


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

נֹוֵגַע ֵאַלי. ִלים ַהְחָלָטה ּבְ ֵהם ְמַקּבְ ִלְפֵני ׁשֶ

ֲאֵחִרים. ִלי ִלְפּגַֹע ּבַ י ִמּבְ ְעּתִ יַע ֶאת ּדַ ַאְחָריוִּתי ְלַהּבִ
יב ַלֲאֵחִרים ְוִלְכֵבָדם ַאְחָריוִּתי ְלַהְקׁשִ

ם ְעּתָ ים ִעם ּדַ              ּגַם ִאם ֵאיִני ַמְסּכִ

זכותי ואחריותי - ילדים במשפחה

משפחה ענקית  

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

ְתִאימֹות.  רֹות ַהּמַ ְסּגְ ּמִ ַהּנֹוָחה ִלי ּבַ

ד ִמְנָהִגים  ַאְחָריוִּתי ְלַכּבֵ
ל ֲאֵחִרים. ְוַתְרּבוּיֹות ׁשֶ

ְזכוִּתי ִלְהיֹות מוָּגן ְוָאהוּב. 
ְזכוִּתי ִלְהיֹות ֻמּגֶֶנת וֲַאהוָּבה. 

י ַהזּוָּלת. ַלּפֵ יּוּת ּכְ ּתִ ַאְחָריוִּתי ְלַגּלֹות ִאְכּפַ



הסבר וריקוד   משפחה ענקית -
זכותי ואחריותי - ילדים במשפחה

משפחתיות 
מקומי במשפחה

כבוד הדדי במשפחה

ערכים בתנועה

תנועה הרמונית במעגל
התמצאות דינאמית במרחב

ויסות כוח 
 
 

יוצר הריקוד: 
ד"ר לוי ברגיל

שירה:
שירי מאור

https://youtu.be/8bptFjP8RBo


משפחה בשבילי היא...
מה לדעתכם הכי חשוב במשפחה?

אילו פעולות הכי חשוב לכם לעשות יחד עם המשפחה?
מה אתם אוהבים לעשות עם בני ובנות המשפחה שלכם?

מה הם התנאים הנדרשים במסגרת המשפחתית לצורך 

לכל משפחה מאפיינים תרבותיים ובין אישיים ייחודיים המשפיעים 

למדו את ההורים ריקוד שלמדתם. 
בקשו את ההורים ללמד אתכם ריקוד או משחק חדש. 

הציגו בגן מה שלמדתם מההורים. 

הצעות לשיח עם הילדים סביב נושאים ערכיים
 

 

נושאים נוספים להרחבת התפיסה והתובנות של הצוותים החינוכיים
 

     התפתחות תקינה של הילדים?

      על התפתחות הילד. ישנה חשיבות בהבנת מאפיינים אלו בשיח עם הילדים.
 

חינוך לתנועה
 

תוכנית שיר של יום    
משרד החינוך בנושא משפחה

משפחתיות 
מקומי במשפחה

כבוד הדדי במשפחה

ערכים בתנועה

תנועה הרמונית במעגל
התמצאות דינאמית במרחב

ויסות כוח 
 
 

http://shirshelyom.mag.calltext.co.il/magazine/53
http://shirshelyom.mag.calltext.co.il/magazine/53


האו"ם הגדיר את מיגור הרעב בעולם כיעד מספר אחת מבין שבעה-עשר היעדים שלו. מזון וביטחון תזונתי הם

מרכזיים בהתפתחות התקינה של ילדים צעירים. אמנת זכויות הילד מכירה גם היא בחשיבות המזון כצורך בסיסי,

ולפי סעיף 24 באמנה, על המדינות החברות "להיאבק במחלות ובתת-תזונה, לרבות במסגרת טיפול רפואי

ראשוני, בין היתר, באמצעות יישום טכנולוגיה זמינה והספקת מזון מתאים ומזין וֵמי שתייה נקיים". ילדים הם

חסרי ישע, במיוחד בגילים הצעירים. הם אינם יכולים לדאוג לתזונה המאוזנת הנדרשת עבורם לשם התפתחות

תקינה באופן עצמאי. על המבוגרים מוטלת החובה ליצור מסגרת תזונתית מקיימת, מאוזנת ומותאמת לצרכים

הייחודיים של הילד.

לצד אתגרי ההתמודדות עם רעב, תת-תזונה והיעדר ביטחון תזונתי בקרב ילדים במדינות, בתרבויות ובקהילות

מסוימות, מתמודדים ילדים רבים, בעיקר בעולם המערבי, עם צריכת-יתר של מזון ושל מזון מעובד ולא בריא, ועם

בעיות בריאות הנובעות מהשמנה ומהשפעות של חומרים מזיקים במזון. בשיח עם התלמידים יש להיות רגישים

למכלול האתגרים הנוגעים לצריכת-יתר של מזון לא בריא או להיעדר מזון.

 

 /ּדתיָּה בן ּדֹורשיר התפריט 
מילות
השיר

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=4196&wrkid=10734


ל ְוִלְלמֹד ֶאת  ְזכוִּתי ְלַקּבֵ

זוָּנה ְנכֹוָנה א ּתְ נֹוׂשֵ יָדע ּבְ ַהּמֵ

זכותי ואחריותי - תזונה בריאה 

שיר התפריט

טֹף יַָדִים  ַאְחָריוִּתי ִלׁשְ
ִלְפֵני ֲארוָּחה

ְזכוִּתי ֶלֱאכֹל ָמזֹון ְמֻגוַּן 

ּתֹות ַמִים  ְוִלׁשְ

ִריאוִּתי  מֹר ַעל ּבְ ַאְחָריוִּתי ִלׁשְ

ְוִלְבֹחר ָמזֹון ְמֻגוָּן ְלַטְעִמי  



הסבר וריקוד שיר התפריט -

יוצר הריקוד: 
ד"ר לוי ברגיל

שירה:
שירי מאור

רמות גובה 
צעדות ניעה 

חזרתיות 

ערכים בתנועה

תכנון תזונתי
גיוון באוכל 

בחירות בריאות 

זכותי ואחריותי - תזונה בריאה 

https://youtu.be/qI7MLHp20XE


 למה חשוב לאכול?

אילו סוגי אוכל אתם אוהבים לאכול?

האם יש סוג של אוכל שאתם לא אוהבים? (ניתן להתייחס כאן לחשיבותו של אוכל מגוון

לבריאות ולהתפתחות שלנו).

מתי במהלך היום אתם אוכלים ארוחה? מתי אתם אוכלים חטיפים?

האם אתם שותפים להחלטה הנוגעת למאכלים שאתם אוכלים יחד עם המשפחה?

אכילת-יתר והשפעותיה על הבריאות.

החשיבות של אכילת מזון מגוון לרבות פירות וירקות. 

חשיבות השתייה המרובה. 

מהם הרגלי האכילה במשפחות השונות?

יש לגלות רגישות למצבים שבהם הילד חווה בבית חוסר ביטחון תזונתי מכל סיבה שהיא,

והוא מתקשה או מתבייש לקחת חלק בדיון על מנת להימנע מחשיפת מצבו.

אוכל מעניק אנרגיה לתנועה. התנועה חשובה לתחושה הנוחה שלנו ביחס לגוף שלנו. 

חשוב לנוע לפחות 90 דקות ביום. רצוי לנהל מעקב ולשתף את ההורים והצוות החינוכי. 

הצעות לשיח עם הילדים סביב נושאים ערכיים

 

נושאים נוספים להרחבת התפיסה והתובנות של הצוותים החינוכיים 

 

חינוך לתנועה

 

רמות גובה 
צעדות ניעה 

חזרתיות 

ערכים בתנועה
תכנון תזונתי
גיוון באוכל 

בחירות בריאות 

המלצות תזונה 
משרד החינוך 

https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/rights/healthy-lifestyle/healthy-nutrition


הסופרת אמילי דיקנסון אמרה "במקום שבו אתה נמצא – שם הוא הבית". אמירה זו מציפה סוגיות מעניינות בנוגע

למהותו ולמשמעותו של הבית עבור האדם בכלל ועבור ילדים צעירים בפרט. הבית מספק עבור כולנו מחסה מפני פגעי

מזג האוויר, משמש מקום מבטחים לבני המשפחה כנגד סכנות ואיומים, והוא גם בעל תפקיד רגשי חשוב בהתפתחותו של

האדם. עבור הילדים, הבית הוא המסגרת החברתית הראשונה שאותה הם חווים. הבית מסמל עבור הילד משפחה,

מערכות יחסים, תרבות, קשת של רגשות, מקור לזיכרונות ומודל לחיקוי בהתבגרותו. עם זאת, יש ילדים החווים את הבית

כמקום שלילי ולא בטוח, שנצרב בתודעה שלהם כמרחב שבו חוו קושי, צער, פגיעה וחוסר מוגנות. עבור ילדים אחרים

הבית הוא מקום ארעי שממנו הוא נעקר עקב מלחמה או הגירה, ויש ילדים שעבורם בית הוא מרחב חיים המשתנה מעת

לעת בהתאם לנסיבות המשפחתיות או האישיות. "מבחינה קוגניטיבית ורגשית הבית הוא מקום גיאוגרפי שנרשם בתודעתו

של אדם למשך כל ימי חייו" ( ליה דייגי, מכללת קיי).  

אמנת זכויות הילד מכירה בבית הפיזי והמהותי כצורך חשוב של ילדים המסייע להם להתפתח באופן תקין. סעיף 27

באמנה מתייחס באופן מפורש לדיור כחלק מהזכויות המגיעות לילד –"המדינות החברות מכירות בזכותו של כל ילד לרמת

החיים ההולמת את התפתחותו הגופנית, הנפשית, הרוחנית, המוסרית והחברתית. המדינות החברות, בהתאם לתנאיהן

הלאומיים ואמצעיהן, ינקטו צעדים נאותים לסייע להורים ולאחרים האחראים לילד לממש זכות זו, ויספקו במקרה הצורך

עזרה חומרית ותוכניות סיוע, במיוחד באשר לתזונה, לביגוד ולדיור (מתוך סעיף 27).

 

מילים ולחן: עוזי חיטמןכאן ביתי  
מילות 
השיר

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=83&wrkid=1647
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/amanot/AmnaOom.htm


ֲאֵחִרים ִלי ִלְפּגַֹע ּבַ י ִמּבְ ְעּתִ יַע ֶאת ּדַ ַאְחָריוִּתי ְלַהּבִ
יב ַלֲאֵחִרים ְוִלְכֵבָדם ַאְחָריוִּתי ְלַהְקׁשִ

ם ְעּתָ ים ִעם ּדַ              ּגַם ִאם ֵאיִני ַמְסּכִ

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

נֹוֵגַע ֵאַלי. ִלים ַהְחָלָטה ּבְ ֵהם ְמַקּבְ ִלְפֵני ׁשֶ

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

ְתִאימֹות.  רֹות ַהּמַ ְסּגְ ּמִ ַהּנֹוָחה ִלי ּבַ

ָרִטיּוּת  ד ֶאת ַהּפְ ַאְחָריוִּתי ְלַכּבֵ
ֶהם ל ָהֲאֵחִרים ְולֹא ִלְפגַֹע ּבָ ׁשֶ

זכותי ואחריותי - בית 

כאן ביתי

ד ִמְנָהִגים  ַאְחָריוִּתי ְלַכּבֵ
ל ֲאֵחִרים. ְוַתְרּבוּיֹות ׁשֶ

ְזכוִּתי ִלְהיֹות מוָּגן ְוָאהוּב. 
ְזכוִּתי ִלְהיֹות ֻמּגֶֶנת וֲַאהוָּבה. 



הסבר וריקוד כאן ביתי - 
זכותי ואחריותי - בית 

מרחב אישי ומרחב כללי 
תנועה בטוחה במרחב 

קפיצה ונחיתה

ערכים בתנועה
תחושת שייכות 
תחושת מוגנות 

מקום נוח לביטוי עצמי  

שירה:
שירי מאור

יוצר הריקוד: 
ד"ר לוי ברגיל

https://youtu.be/mSpUi4vmZJI


מה מקנה לנו תחושה של בית – המבנה, האנשים, התחושות שהמשפחה מקנה,
הריהוט, העובדה שיש לי חדר פרטי, וכך הלאה.

 תחושה של ביטחון .....

גם בבית יש לנוע בזהירות ובצורה בטוחה.
תנועה בבית ובחוץ , האם ניתן לעשות כל מה שעושים בבית גם בחוץ ולהפך?

יצירת מסלולי תנועה אתגריים בבית, בגן/כיתה ובחוץ בהשגחת מבוגרים.

 

הצעות לשיח עם הילדים סביב נושאים ערכיים
 

1.מה זה בית?
2.מה אתם הכי אוהבים בבית?

3.אם הייתם יכולים לשנות משהו בבית שלכם – מה הייתם משנים?
4.האם עברתם דירה עם המשפחה? אם כן, אתם זוכרים מה הרגשתם בעקבות המעבר?  

 

נושאים נוספים להרחבת התפיסה והתובנות של הצוותים החינוכיים 
 

     יש להיות רגישים למצבים שבהם הבית דווקא לא מספק מוגנות וביטחון  
     אלא הילד חווה בו אלימות, צעקות ורגשות צער ופחד. 

 

חינוך לתנועה
 

 

מרחב אישי ומרחב כללי 
תנועה בטוחה במרחב 

קפיצה ונחיתה

ערכים בתנועה

תחושת שייכות 
תחושת מוגנות 

מקום נוח לביטוי עצמי  

קובץ פעילויות
 בנושא בתים

פעילות 
 בנושא בית 

http://www.shaanan.ac.il/wp-content/uploads/2019/03/kan.pdf
https://levana.org.il/%D7%9B%D7%90%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%99/


עקרון השוויון הוא אחד העקרונות המנחים שעליהם מושתתת האמנה לזכויות הילד. עקרון זה מנוסח בסעיף 2 לאמנה לפיו –

"המדינות החברות יכבדו ויבטיחו את הזכויות המפורטות באמנה זו לכל ילד שבתחום שיפוטן, ללא אפליה משום סוג שהוא,

ללא קשר לגזע, לצבע, למין, לשפה, לדת, להשקפה פוליטית או אחרת, למוצא לאומי, אתני, או חברתי, לרכוש, לנכות, ללידה או

למעמד אחר, בין אם של הילד ובין אם של הוריו או של אפוטרופסו החוקי". עקרון השוויון בא לידי ביטוי בכל סעיפי האמנה,

ומנחה את יישומם תוך מניעת כל אפליה בין ילדים. כל הילדים יכולים להשתתף בתהליכי קבלת החלטות הנוגעות לעניינם, כל

הילדים זכאים לחינוך איכותי ומיטבי, כל הילדים זכאים לתנאי חיים שיאפשרו להם מימוש עצמי והתפתחות מיטבית, כל הילדים

זכאים להגנה מפני כל סוג של ניצול. האמנה מתריעה מפני כל יחס מפלה כלפי ילדים המשתייכים לקבוצות תרבותיות או

חברתיות שונות.

מדינת ישראל הכירה בעקרון השוויון בחוק זכויות התלמיד משנת 2000 – "רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל

מטעמם, לא יפלו תלמיד מטעמים עדתיים, מטעמים של ארץ מוצא, מטעמים של רקע חברתי-כלכלי, מטעמים של נטייה מינית

או זהות מגדרית, או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד ובין של הוריו" (מתוך סעיף 5 א'בחוק זכויות התלמיד).

אנשי ונשות חינוך אמונים על מימוש עיקרון זה במוסדות החינוך באמצעות מתן ביטוי למרקם הזהויות והתרבויות העשיר של

המשפחות והקהילות מהן התלמידים מגיעים.

 

מילים ולחן: עילי בוטנרשווים
מילות 
השיר

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/ChokZchuyotHatalnidTashsa2000.htm
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=8859&wrkid=18959


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 יֲַעִליבוּ אֹוִתי ּלֹא יְַכִאיבוּ ִלי, ׁשֶ ְזכוִּתי ׁשֶ
ילוּ אֹוִתי.  ּפִ ּלֹא יַׁשְ ְוׁשֶ
 

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

ַאְחָריוִּתי ִלְהיֹות ֲחֵבר טֹוב ְוסֹוְבָלִני ַלֲאֵחִרים.

ק. ּקֵ ֶאְזּדַ ׁש ֶעְזָרה ִלְכׁשֶ ַאְחָריוִּתי ְלַבּקֵ

י ַהזּוַּלת.  ַלּפֵ ִתיּוּת ּכְ  ַאְחָריוִּתי ְלַגּלֹות ִאְכּפָ



זכותי ואחריותי - שיוויון הזדמנויות 

שווים -  הסבר וריקוד  
זכותי ואחריותי - שיוויון הזדמנויות 

יוצר הריקוד: 
ד"ר לוי ברגיל

שירה:
שירי מאור

אופי ומשמעות התנועה 
ויסות תנועה

קואורדינציה גסה ועדינה

ערכים בתנועה

תחושת שיוויון 
תחושת מוגנות 

מקום נוח לביטוי עצמי  

https://youtu.be/F6plE5T-kiE


במה אנחנו דומים אחד לשני?

במה אנחנו שונים זה מזה?

מה קורה כשאני פוגש מישהו שונה ממני? על מה אני חושב? 

מה האחריות שלי כשאני פוגש מישהו שהוא שונה ממני?

איך אפשר להכיר חבר חדש?

חשוב לברר את הדעות הקדומות והסטריאוטיפים ולפוגג אותם.

חשוב להדגיש, שאיננו חייבים לאהוב כל אחד אבל עלינו לכבד כל אחד.

חשוב לשנות ולגוון את התפקידים במשחק, להחליף , לתת ולקבל הזדמנות בכל תפקיד.

שיוויון הזדמנויות לבנים ולבנות להתנסות במשחקי תנועה וספורט שונים ומגוונים.  

הצעות לשיח עם הילדים סביב נושאים ערכיים

 

      איך אני מתנהג כלפיו?

נושאים נוספים להרחבת התפיסה והתובנות של הצוותים החינוכיים 

 

 

חינוך לתנועה  

      (שוער , בועט , קולע, מוסר....) 

 

 

אופי ומשמעות התנועה 
ויסות תנועה

קואורדינציה גסה ועדינה

ערכים בתנועה

תחושת שיוויון 
תחושת מוגנות 

מקום נוח לביטוי עצמי  

http://shirshelyom.mag.calltext.co.il/magazine/58/pages/18
http://shirshelyom.mag.calltext.co.il/magazine/58/pages/18


הביטוי הנפוץ 'העיקר הבריאות' מבטא תפיסה רווחת, שלפיה הבריאות הגופנית והנפשית שלנו

הן בעלות חשיבות מרכזית בחיינו. האמנה לזכויות הילד מכירה בצורך חשוב זה. סעיפים 24 ו-25

מתייחסים בהרחבה לזכות הילדים לבריאות, לדוגמה "להבטיח כי כל מגזרי החברה, במיוחד

הורים וילדים, זוכים למידע, לחינוך ולסיוע ביישום מידע בסיסי על בריאות הילד והזנתו, היתרונות

שבהנקה, בהיגיינה וסניטציה סביבתית ובמניעת תאונות" (מתוך סעיף 24).

 

/דתיה בן דוראני נקי
מילות 
השיר

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=1743&wrkid=10299
https://cms.education.gov.il/educationcms/units/zchuyot/chukimveamanot/amanot/amnaoom.htm


זכותי ואחריותי - בריאות  

אני נקי

ל ִטּפוּל ְרפוִּאי.  ְזכוִּתי ְלַקּבֵ
ל ִחּסוִּנים  ְזכוִּתי ְלַקּבֵ

ִמיָעה  מֹו ְרִאיָּה וּׁשְ ִדיקֹות ּכְ ְוַלֲעבֹר ּבְ

ִריאוִּתי  מֹר ַעל ּבְ ַאְחָריוִּתי ִלׁשְ
ְתִאים. ְוִלְמסֹר ֵמיַדע ְרפוִּאי ַלּגֹוֵרם ַהּמַ

 

י.  יָכְלּתִ ּבִ ָכל ׁשֶ  ַאְחָריוִּתי ַלֲעזֹר ִליָלִדים 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

ל ֵמיַדע ַעל ְזֻכיֹּוֵתיֶהם  ַאְחָריוִּתי ְלַסיֵַּע ִליָלִדים ְלַקּבֵ
ר ִלְמֻבּגָר ִאם ֲאִני יֹוֵדַע ַעל ְיָלִדים אֹו ַעל ְמֻבּגִָרים וְּלַסּפֵ

ֶהם. ְגעוּ ּבָ ּפָ ׁשֶ



הסבר וריקוד אני נקי -
זכותי ואחריותי - בריאות  

סימטריה 
תנועת ביטוי מילולי 

צורות התקדמות שונות 

ערכים בתנועה

אחריות אישית 
אחריות סביבתית 

אסטטיקה  

שירה:
שירי מאור

יוצר הריקוד: 
ד"ר לוי ברגיל

https://youtu.be/b7mAasfnkA8


סימטריה 
תנועת ביטוי מילולי 

צורות התקדמות שונות 

ערכים בתנועה

אחריות אישית 
אחריות סביבתית 

אסטטיקה  

מה זה נקי?
למה חשוב לשמור על ניקיון הגוף?

מה אני צריך לעשות כדי לשמור על ניקיון בבית, בגן , בבית ספר או ברחוב?
מי אחראי שנהיה נקיים?

ניקיון היא פעולה נדרשת לשמירה על בריאותנו ובריאות הסובבים אותנו – 

ישנם מצבים בה ילדים מתקשים לשמור על ניקיון (תנאי מחייה ירודים, מחסור ועוני).

חשוב שהילדים יהיו שותפים לניקיון החדר, הבית והניקיון האישי, ושהמבוגרים ייתנו להם
דוגמה אישית. 

לפני הפעילות חשוב לטאטא את המרחב (בטיחות בתנועה). אפשר בקצב מהיר או איטי.
אחרי פעילות גופנית חשוב להתרחץ ולהתרענן .

מומלץ לתרגל תנועות רחצה מיטבית (איך שוטפים ידיים  ופנים היטב וכד'). 

הצעות לשיח עם הילדים סביב נושאים ערכיים
 

 

נושאים נוספים להרחבת התפיסה והתובנות של הצוותים החינוכיים 

      עולה כאן סוגיה של אחריות אישית לעצמנו ואחריות חברתית כלפי מי שאנו 
      חיים ונמצאים איתו.

      במידה והנושא עולה יש להתייחס אליו ברגישות הנדרשת. 

 

חינוך לתנועה

 

 

 

 

תוכנית בריאות ותזונה
 משרד החינוך 

https://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subject/health-education-lib/Pages/health-menu.aspx


פרק הזמן המוקצה לפנאי הוא צורך חשוב עבור התפתחות מיטבית של ילדים ובני נוער. הוא

מעניק להם את החירות לבחור פעילויות תרבות, משחק וחברה שמעניינות אותם ותורמות

לפיתוח מיומנויות בין-אישיות והיבטים בזהות. על-פי סעיף 31 של האמנה לזכויות הילד

"המדינות החברות מכירות בזכותו של ילד למנוחה, לשעות פנאי, לעיסוק בפעילויות משחק

ונופש המתאימות לגילו, ולהשתתפות כאוות נפשו בחיי התרבות והאומנות."

 

/נעמי שמרהחופש הגדול 
מילות 
השיר

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=738&wrkid=4455
https://cms.education.gov.il/educationcms/units/zchuyot/chukimveamanot/amanot/amnaoom.htm


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

ֳעֶדֶפת ָעַלי ִעילוּת ַהּמָ ַאְחָריוִּתי ִלְבחֹר ֶאת ַהּפְ
ְתִאיָמה.    ְסּגֶֶרת ַהּמַ ּמִ ַנאי ּבַ עֹות ַהּפְ ׁשְ  ּבִ

ר ַלֲאֵחִרים ֵלָהנֹות  ַאְחָריוִּתי ְלַאְפׁשֵ
ֲחרוּ. אֹוָתּה ּבָ ִעילוּת ׁשֶ  ֵמַהּפְ

זכותי להיות שותף
 בפעילויות חברתיות

ְזכוִּתי ִלְהיֹות מוָּגן ְוָאהוּב. 
ְזכוִּתי ִלְהיֹות ֻמּגֶֶנת וֲַאהוָּבה. 



ריקוד והסברהחופש הגדול - 
זכותי ואחריותי - פנאי ומנוחה

תנועה חופשית ותנועה מובנית
סוגי צעדים  

תאום קצב לתנועה

ערכים בתנועה
רווחה נפשית
חופש וחופשה

בחירה חופשית 

שירה:
שירי מאור

יוצר הריקוד: 
ד"ר לוי ברגיל

https://youtu.be/Cx-In7YxiNs


תנועה חופשית ותנועה מובנית
סוגי צעדים  

תאום קצב לתנועה

ערכים בתנועה
רווחה נפשית
חופש וחופשה

בחירה חופשית 

הצעות לשיח עם הילדים סביב נושאים ערכיים
1. מה אתם אוהבים לעשות בזמן החופש ? 

   (ניתן להתייחס לפעילויות כמו טיולים, משחקים, בילוי בפארק סרט ועוד) 
2. האם אתם מחליטים מה לעשות בחופש? אם לא – האם אתם שותפים

   בהחלטה של ההורים מה לעשות בחופש?
3. האם אתם מרגישים שמשעמם לכם לפעמים בזמן החופשי? מתי? 

   מה הסיבות לכך שמשעמם לכם? 
 

 "העיקרון הראשון לכל עשיה הוא פנאי" (אריסטו) 
 

סקופ 
מו"פ

שיעמום

ישנם ילדים החשים בדידות בתקופת החופש. חשוב לברר במידת הרגישות מה
מצבם ואת הגורמים לו.

כמו בכל מצב חיים גם בזמן החופש ומימוש הפנאי ישנם הבדלים הנובעים ממצב
כלכלי של משפחה, מִמגדר וממוגבלויות המקשות על פעילות.

הזכות להשתתפות של ילדים בהחלטות הנוגעות לפנאי – יש נטייה, במיוחד
באינטראקציה עם ילדים צעירים, לקבל החלטות עבורם הנוגעות למימוש זמן

הפנאי שלהם.
ניתן לברר עם הילדים מהם הצרכים שלהם בזמן הפנוי וכיצד הם יכולים להשתתף

בהחלטות בנושא זה.

נושאים נוספים להרחבת התפיסה והתובנות של הצוותים החינוכיים 

 

במידת הניתן אפשר להתייחס לסוגיה זו על מנת להאיר את עיני הילדים שלא כולם
יכולים לממש את הזמן המוקדש לפנאי באופן שווה ומשמעותי. 

 

חינוך לתנועה 

·ניתן לנוע בחופשיות במרחב עם או בלי חפצים. 

·מה אפשר לעשות בתנועה עם חפצים? 

·יש ללמד את 'חוקי המשחק' והתנועה ולשמור עליהם למען בטיחות המשתתפים.

https://online.fliphtml5.com/azhcr/wpsu/#p=1


יום המשפחה בגן 
 משרד החינוך 

קישורים נוספים להעשרה והעמקה

אני נישאר
אני 

ביטוי וזהות עצמית 

משפחה
ענקית 

כאן ביתי

שווים 

אני ומשפחתי 

שיוויון הזדמנויות 

 בית
 

 ראו גם  יעדי האו"ם
חינוך איכותי

ראו גם  יעדי האו"ם 
מים נקיים ותברואה

מה עושים
העצים 

הזכות לחינוך 

שיר
התפריט

אני נקי

החופש
הגדול 

תזונה בריאה

חופש ופנאי 

בריאות והגיינה
 

חיים עם הפרעת קשב

איך מגשימים חלומות 

 ראו גם  יעדי האו"ם
מיגור העוני

 ראו גם  יעדי האו"ם
אפס רעב

 ראו גם  יעדי האו"ם
צמצום אי שיוויון

תוכנית בריאות ותזונה
 משרד החינוך 

ראו גם -  יעדי האו"ם 
בריאות ורווחה

תכנון חופשה משפחתית

מתוך סידרת התוכניות 
כן מדברים בארוחת ערב

שיחה עם המפקחת 
טובה בן ארי 

קובץ כרזות
 להדפסה

שיר של יום 

https://www.sdgi.org.il/17goals/%d7%99%d7%a2%d7%93-4/
https://www.sdgi.org.il/17goals/%d7%99%d7%a2%d7%93-6/
https://www.youtube.com/watch?v=O3ou1vpNJj4
https://www.youtube.com/watch?v=O3ou1vpNJj4
https://www.youtube.com/watch?v=sV4Ui8JMvkA
https://www.youtube.com/watch?v=O3ou1vpNJj4
https://www.sdgi.org.il/17goals/%d7%99%d7%a2%d7%93-1/
https://www.sdgi.org.il/17goals/%d7%99%d7%a2%d7%93-2/
https://www.sdgi.org.il/17goals/%d7%99%d7%a2%d7%93-10/
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subject/health-education-lib/Pages/health-menu.aspx
https://www.sdgi.org.il/17goals/%D7%99%D7%A2%D7%93-3/
https://www.youtube.com/watch?v=1TX9LQs-NbI
https://www.youtube.com/watch?v=O3ou1vpNJj4
https://drive.google.com/file/d/1qoqH4eVUj_giC6UV5ScNWuDx1uvy5VuW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qoqH4eVUj_giC6UV5ScNWuDx1uvy5VuW/view?usp=sharing
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subjects/holyday/family-day/Pages/family-day-kindergartens.aspx
http://mag.calltext.co.il/magazine/53

