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באמנת זכויות הילד מופיעה הזכות לשוויון: "לכל ילד יש זכות לקבל חינוך, הזדמנות שווה, והזדמנות לממש את כישרונותיו" (אמנת

זכויות הילד, 1991).

 ביחידה זו נתמקד בזכות לשוויון. הזכות לשוויון משמעה שיש לתת יחס שווה לאנשים בעלי תכונות רלוונטיות זהות. יחס שונה

לאנשים בעלי תכונות שוות על רקע שאין לו קשר ענייני (כגון על רקע גזעני) אסור על פי חוק ומכונה אפליה פסולה.

ביחידה זו התלמידים ידונו במושגים הקשורים באפליה, העדפה מתקנת, דעות קדומות, שוויון והוגנות, מתוך אמנת זכויות הילד. 

היחידה מאפשרת בירור עמדות בסוגיות אלו והבעת עמדה אישית, תוך התמודדות עם רגשות שונים ודילמות מוסריות הקשורות 

באי- אפליה בחברה הישראלית על כל גווניה, תוך התבוננות על קטעי מידע מהמדיות השונות הרלוונטיים בימים אלו. 

היחידה הינה מגוונת ורב תחומית המאפשרת למידה ויצירה בערוצים שונים. 

מומלץ לאפשר לתלמידים ולתלמידות בחירה בין התוצרים השונים בהתאם לערוצי הלמידה המועדפים עליהם ולתחומי העניין שלהם. 

חשוב לסכם את יחידת הלימוד ברפלקציה אישית ובהזמנה ללמידה נוספת. 

צוות מרכז פסג"ה לוד
 

מה ביחידה?
מדינת ישראל צמחה מתוך חברה המכירה במציאות מרובת תרבויות וזהויות, ומכבדת את ההשתיכויות הקבוצתיות השונות של ילדים ובני נוער. 

המוסד החינוכי מפגיש "שונים" בתחומי עניין משותפים, ככזה אמור הוא לכבד את זכויותיהם של חברי קהילת המוסד החינוכי. ריבוי נקודות המבט
התרבותיות, האמונה והאידיאולוגיות שאנו מצווים כיום לכבד, גוזר ריבוי של יצירת איזונים בתרבות הבית ספרית. 

כב' השופטת סביונה רוטלוי כותבת במאמרה: "מעמדם של ילדים בחברה הישראלית - לקראת שינוי!": "..גם אם הילדות מתאפיינת בתלות בעולם
המבוגרים, ההולכת ופוחתת עם התבגרותם...ילדים אינם עוד יצורים בלתי נראים וחברי משפחה וקהילה פסיביים, אלא בני אדם ואזרחים המשתתפים 

בחיי המשפחה והקהילה."
ב- 20 בנובמבר 1989, חתמה ישראל על האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד/ה. האמנה אושררה ב-4 באוגוסט 1990. ישנ ארבעה עקרונות המהווים

את לב ליבה של האמנה וחלים ביישומן של כל אחת מן הזכויות הקבועות בה. עקרון אי האפליה הוא אחד מעקרונות אלו. החינוך שוויון ואיסור אפליה 
בא למלא אחר הוראות האמנה, ומתוך כך מחויבות מערכת החינוך היא לכבד ולהבטיח כי כל ילדה וכל ילד יהיו מוגנים מכל צורה של אפליה תוך 

מימוש זכותם לחינוך ושאר הזכויות באמנה.
חוק זכויות התלמיד משנת 2000 ממסד לראשונה את הזכות לחינוך בחקיקה ראשית בישראל, ומגן על תלמידים תלמידות מפני אפליה כפי שמופיע 

בסעיף 5 לחוק.
יחידה זו מאפשרת לקיים תהליך למידה בסוגיות של מימוש הזכות לשוויון ואי אפליה באמצעות הבעת עמדה אישית, התמודדות עם רגשות שונים ושיח על

דילמות מוסריות וערכיות בחברה הישראלית שאיתן ילדים מתמודדים. 
 היחידה הינה מגוונת ורב תחומית ומאפשרת ליצור בערוצים שונים. מומלץ לאפשר לתלמידים ולתלמידות  בחירה בין התוצרים השונים בהתאם לערוצי

הלמידה המועדפים עליהם ולתחומי העניין שלהם. 
חשוב לסכם את יחידת הלימוד ברפלקציה אישית ובהזמנה ללמידה נוספת. 



שוויון ואי אפליה - כיתות א'- ב'

רקע

ומטרות

מהלך

היחידה
סיכום

"אין לך שני אילנות שווים, שני עלים שווים, ועל אחת כמה וכמה בני אדם שווים זה לזה". 
(י.ל. פרץ)



מטרות
היחידה

בירור מושגים: זכות, אחריות, זכויות
הילד  שוויון ואי אפליה;

חשיפה ולמידה מתוך קטעי מידע
מגוונים העוסקים באפליה ושוויון;

הזמנה לרפלקציה.

למידה על דרכי התמודדות ופעולה
למימוש הזכות לשוויון ואי אפליה;

תרגול אורייני - הבעה בעל פה ובכתב 

 למידה של אמנת זכויות הילד



מהלך היחידה

פעילות פתיחה -
התנסות חוויתית

שיח גלריה
התבוננות בתמונה

יצירת מרחב
הוגן- תוצר

רפלקציה

דיון ושיחהאזנה לסיפור
קבוצתי

סיכוםמשימות במרחב 



מטרת הפעילות: 
לפתח יכולת הבנת מושגים זכויות, שוויון ואי אפליה דרך תמונות. 

 
נדרש:

מקרן ותמונות הפעילות (בשקפים הבאים).
 

מהלך הפעילות: 
המורה מציגה בפני התלמידים במליאה בכל פעם תמונה (אפשר את כולן ואפשר

לבחור) ומבקשת מהתלמידים להתבונן בהן ומזמנת דיון ושיח בעקבותיהן.  
 
 

פותחים חלון לתמונות



תמונה תמונה מה את מספרת?
 

התבוננו בתמונה  שלפניכם 
וספרו/כתבו, מה אתם רואים?

 



וִים ּבְכָל וְיֵׁש לָנוּ אוָֹתן זְכוּיוֹת  נֵינוּ ׁשָ ַאּתָה ּבֵן ֲאנִי ּבַת, ׁשְ



וְיוֹן ּבֵין ּכֻּלָם ּגַם ִאם ֲאנִי ָקָטן ּגַם ִאם ֲאנִי ּגָדוֹל ׁשִ



ִוים ּסֹוף ׁשָ נוּ ּבַ ּלָ ִלְפָעִמים ֲאִני ּדֹוֶמה ְוִלְפָעִמים ֲאִני ׁשֹוֶנה ַאְך ּכֻ



ים ִעם מֻגְּבָלוּת וְיוֹן זְכוּּיוֹת לֲַאנָׁשִ ׁשִ



ּלָנוּ  ּבֶַחבְרָה הַּזְכוּּת וְָהַאְחרָיוּּת ׁשֶ



שיח ודיון  בקבוצות
לאחר הצגת התמונות, המורה תקיים שיח ודיון 

בעקבותיהן, ניתן להיעזר בשאלות הבאות: 
 
לאיזו תמונה התחברתם? מדוע?

 
מהו המכנה המשותף לתמונות? מה דומה ומה שונה בין התמונות?

 
 לפי דעתכם, באיזה נושא נעסוק היום? ומדוע?

 



נושא השיעור 

הזכות של ילדים
לשוויון ואי אפליה



אמנה היא הסכם בינלאומי, בין מדינות וארגונים בינלאומיים.
המדינות החתומות על אמנת האומות המאוחדות לזכויות הילד
מכירות בזכויות שונות המגיעות לכל ילדה וילד. מדינת ישראל

אישררה (כלומר, נתנה תוקף משפטי בינלאומי להסכם בין
המדינות) את אמנת האו"ם לזכויות ילדים בשנת 1991. 

כדי לקבל את המידע המדויק והרלוונטי ביותר, מומלץ לקרוא את
האמנה בגירסה הרשמית שלה. 

האמנה לזכויות הילד

פנקס זכויות הילד 
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שיח ודיון בעקבות פנקס זכויות הילד

אילו זכויות יש לך בבית?

אילו סוגי אחריות  יש לך בבית ?

איל זכויות יש לך בכתה ?

אילו  סוגי אחריות יש לך בכתה ?

מהי אמנת זכויות הילד?

האם יש זכויות שלדעתך ילדים צריכים ולא מופיעות בפנקס הזכויות? פרט/י והסבר/י

מדוע חשוב שלילדים יהיו זכויות ייחודיות עבורם?

שאלות שניתן לשאול את הילדים  בעקבות פנקס זכויות הילד:



פעילויות בעקבות סיפור

                                                     משרד החינוך                                                                                 
              המינהל הפדגוגי 

                   הפיקוח הארצי ליישום חוק זכויות התלמיד/ה

 



טרום האזנה   

כל הזכויות שמורות  לספריית פיג'מות 

לאחר הצגת הנושא,  התמונות ובירור
המושגים עם התלמידים, המורה תציג את

כריכת הספר: 
 

 "פילים לא מתקבלים"
כתבה: ליזה מנטצ'ב / איירה: טאי יון / הוצאת אגם

 
 



טרום האזנה   
שערו, במה הספר עוסק?

מה אתם מרגישים, מה התחושות שעולות בכם כאשר אתם 

מדוע לדעתכם, פילים לא יכולים להיכנס פנימה? מדוע אינם מתקבלים? 
מדוע לדעתכם, הילד לא יכול להיכנס פנימה? מדוע אינו מתקבל?

כיצד לדעתכם, הכריכה ושם הסיפור קשורים לנושא השוויון שעליו
שוחחנו ועבדנו בפעילויות הקודמות?

שיח בעקבות התבוננות בכריכה:

       שומעים את הכותרת "פילים לא מתקבלים"?



האזנה לסיפור   

ניתן על-ידי הקראת הסיפור מפי מבוגר

ניתן על-ידי השמעת הסיפור באודיו- קישור 

ניתן להציג את סירטון הסיפור- קישור

האזנה לסיפור: 
 

 

 

 

https://www.storytel.com/il/he/books/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D-1184125
https://www.youtube.com/watch?v=-8B2Ay44BPU


לאחר האזנה   

מדוע לדעתכם פילים לא יכולים להיכנס למועדון?
שערו, מה היה קורה אילו הילד והפיל היו מקישים בדלת המועדון?

שערו, מה היה קורה אילו הילד והפיל לא היו פוגשים את הבואש ואת הילדה?   
האם נתקלתם פעם בחוויה דומה שכזו של דחייה? מה הרגשתם? שתפו אותנו

האם הפתגם "מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך" מתקשר לסיפור 

 כיצד פתגם זה מתקשר למימוש הזכות לשוויון ואי אפליה בחברה? 

        שאלות מנחות לשיח במליאה, לאחר ההאזנה לסיפור: 

       שהאזנתם לו? שתפו אותנו בדוגמאות מתוך הסיפור.  

פנקס זכויות הילד
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עבודה בקבוצות    
חלקו את הכתה לקבוצות. 

בכל קבוצה 5-6 תלמידים, כאשר כל קבוצה תתנסה בפעילות אחרת.   
 

 שיח ודיון בקבוצה 
כתיבה

המחזה 
יצירה

משחק
העשרה

מגוון המשימות: 

*ניתן לעשות סבב בין הקבוצות במהלך השבוע כך 
שהילדים יתנסו בכל התחנות  



שיח ודיון בקבוצה   

התבוננו ב"תמונת החלונות"  שבעמ' 2-3:  אילו חיות "מקובלות" ואילו חיות "לא מקובלות"?

מתי אתם עוזרים לחבריכם להתקבל, כשקשה להם? 

מתי הילד מסייע לפילון?

האם אתם מרגישים, לעתים, שעליכם להגן על אחרים? מפני מה? איך? 

בסיפור כתוב: "הוא מתחשב מאוד בהליכה שלו" שתפו באירוע בו אתם התחשבתם באחרים.

"הזכות לאהוב ולהיות נאהב "-כיצד ציטוט זה מתוך "פנקס זכויות הילד "בא לידי ביטוי

קבוצה מונחית יחד עם המורה 
התבוננו בתמונות וספרו...

        ב"תמונת החלונות"?



   

 דו שיח בין הפיל והבואש/בין הילד והילדה (השתמשו במלים זכות ושוויון). 
מצאו את החיות בסיפור וכתבו את שמותיהן ביחיד רבים/זכר נקבה

סדרו את החיות המופיעות בסיפור לפי סדר הא"ב וכתבו את שמותיהן במחברת 
חפשו בסיפור מילה/מילים או תמונה המביעה/המביעות אי שוויון וכתבו מדוע

בחרתם בה/בהן?
כתבו את הפתגם "מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך" וחפשו זכות אחת מתוך 

 "פנקס זכויות הילד".

מטרה : תרגול הבעה בכתב
נדרש : כלי כתיבה, מחברת, דפים וצבעים

המשימה :
לפניכם מספר משימות כתיבה.  

בחרו  משימה אחת מתוך המשימות וכתבו במחברת:  

כתיבה 
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המטרה: פיתוח עולם  הדמיון  והיצירתיות אצל הילדים ומתן ביטוי לרגשות של הילדים          

       
נדרש: מקלות ארטיק, דבק, דפים לבנים/דמויות מתוך הסיפור

 
המשימה:

לפניכם חומרים שונים להכנת תיאטרון בובות.
ציירו, גזרו והדביקו  דמות/דמויות שאהבתם מתוך הסיפור והמחיזו אותה/ם בקבוצה או

במליאה. 

המחזה 



   

מטרה: פיתוח עולם  הדמיון  והיצירתיות אצל הילדים
            חיזוק המוטוריקה העדינה 

             
נדרש: פלסטלינה בגוונים שונים, צלחת, כלי חיתוך

 
משימה: כיירו דמות/יות מפלסטלינה מתוך הסיפור  הכינו תערוכה של תוצריכם.  

               
הציגו ושתפו את חברי הקבוצה/הכתה.

 

יצירה



   

ּפָט לַּתְמוּנָה ָחק-נָָחׁש ִמּלָה, ִמׁשְ ם ַהּמִשְׂ ׁשֵ
 
לִים ֶאת נְַחׁש הַּתְמוּנוֹת וְהַּמִּלִים ָחק: לְהַׁשְ ַמּטְרַת הִַמשְׂ

ֵמהַ"הְַתָחלָה" וְעַד הַ"סוֹף".

ּבְיַדוֹ הַּכַרְִטיס ּבוֹ ּכְתוּבָה הִַמילָה "הְַתָחלָה"  ָתְתִפים. ִמי ׁשֶ ָחק: ַחלְקוּ ֶאת הַּכַרְִטיִסים ּבֵין הִַמׁשְ ַמֲהלָךְ הִַמשְׂ

ּיָךְ.  ּפָט ֵאלָיו הוּא ׁשַ א, הַּמִׁשְ ָתֵתף ּבְתוֹרוֹ, ַמנִיַח ּכַרְִטיס עִם ְתמוּנָה עַל ּפִי הַּנוֹשֵׂ ַמְתִחיל רִאׁשוֹן. ּכָל ִמׁשְ

ַמגִיעִים ּבַּכַרְִטיס ָהַאֲחרוֹן לִַמילָה "סוֹף". ָתֵתף הַּבָא. ּכַךְ עַד ׁשֶ ִאם ֵאין לוֹ ּכַרְִטיס ָמְתִאים הַתוֹר עוֹבֵר לִַמׁשְ

ָטעִיֶתם. ֲארוּ ּכַרְִטיִסים לֹא ְמחוּּבָרִים ִסיַמן ׁשֶ ִאם ִהגַעתם ּבֶַאְמצַע לִַמלָה סוֹף וְנִׁשְ

                                                                                ּבְהַצְלָָחה

משחק



קישור למשחק

https://www.canva.com/design/DAFOq_a9iBQ/Y4jUSk3oeE_CF1sNGOD5PQ/view?utm_content=DAFOq_a9iBQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


   

ניתן לכתוב חיות דומות ושונות בתעודות הזהות לבעל החיים שבחיים. 

לומדים וחוקרים חיות 
מטרה: הכנת תעודת זהות לחיה 

מה נדרש?
קטעי מידע מנוקדים המתארים את בעלי החיים מתוך הסיפור, כלי כתיבה, מחברת/

מחשב.
 

משימה: הכנת תעודת זהות לבעל חיים המופיע בסיפור: 
לפניכם קטעי מידע ומקורות שונים על בעלי חיים מתוך הסיפור. 

הכינו תעודת זהות על אחד מבעלי החיים, לבחירתכם. אפשר גם להמציא חיה שלא
קיימת. את תעודות הזהות של בעלי החיים הציגו בקבוצה או במליאה

לחצו כאן לדוגמה לתעודת זהות מקוונת.

העשרה 

http://www.yo-yoo.co.il/photos2/?p=1375


יוצרים מרחב כיתתי
מקדם שוויון

                                                     משרד החינוך                                                                                 
              המינהל הפדגוגי 

                   הפיקוח הארצי ליישום חוק זכויות התלמיד/ה

 



 
הכינו עם התלמידים לוח קיר 

"חברים עוזרים לחברים" 
ובו ישתפו כיצד הם עוזרים אחד לשני, 

כיצד הם חברים אחד של השני ויוצרים שייכות ושוויון 
על פי זכויות הילד ? 

סיכום הפעילות בכיתה   

                                                     משרד החינוך                                                                                 
              המינהל הפדגוגי 

                   הפיקוח הארצי ליישום חוק זכויות התלמיד/ה

 



סיכום

לוקחים צידה לדרך...

                                                     משרד החינוך                                                                                 
              המינהל הפדגוגי 

                   הפיקוח הארצי ליישום חוק זכויות התלמיד/ה

 



אוצר מילים 
וְיוֹן       ׁשִ
ִאי ַאְפלָיָה

ׁשוֹנֶה
ׁשוֹנִים 
וֶה ׁשָ

וִים  ׁשָ
ֵאיָפה וְֵאיָפה

 

זְכוּת 

זְכוִּתי

זְכוּיוֹת 

ַאְחרָיוּת

ֲאָמנָה 

זְכוּיוֹת ַהיֶּלֶד



רפלקציה
לפניכם גלגל שיח וירטואלי. 
בכל לחיצה תיחשף שאלה. 

כל תלמיד בתורו ישיב על השאלה שיזמן לו הגלגל. 
 
 

https://wordwall.net/he/resource/35685877

