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 'ב –' אמבוא ליחידת הוראה לכיתות                        
 

 רקע למורה 

 ? ( SDGs) הבינלאומיים של האו"םמה הם היעדים 

כל בני האדם שחשוב כי יעדים שהאו"ם החליט  17היעדים הבינלאומיים הם סדרה של 

השגת היעדים הגלובליים תקדם מימוש  .2030יעבדו ויפעלו להשיג אותם יחד עד שנת 

 צעירים ומבוגרים. –זכויות של בני אדם 

האו"ם של  הבינלאומית  הילד/ה,  האמנה  לילדים   לזכויות  ייחודיות  זכויות  מגדירה 

תאפשר לממש    האו"ם  . השגת יעדי בכל תחומי החיים  העוסקות בצרכים הייחודיים להם

 היום ובעתיד. ובני נוער את הזכויות הללו וליצור עולם טוב יותר עבור ילדים  

ובקי הילד/ה,  וזכויות  האו"ם  יעדי  של  בלמידה  חשוב  תפקיד  החינוכי  פעולות לשדה  דום 

ערכיות, חברתיות ואזרחיות לשם המימוש שלהם. בין אם אתם תלמידים או מורים, לכל 

טוב יותר עד פעולה שנעשה יש חשיבות בתוכנית הבינלאומית שמטרתה להפוך את העולם ל 

 .2030שנת 

   להרחבה על יעדי האו"ם בעברית

  להרחבה על יעדי האו"ם באנגלית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/06d84a37-ecca-e811-80e7-00155d0aeea3/2_06d84a37-ecca-e811-80e7-00155d0aeea3_11_10765.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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 ?בעולם הגדול השיעור מהו

, הוא שיעור המתרחש בו זמנית במדינות שונות ורבות בעולם, על מנת  שיעור הגדול בעולםה

ל המנהיגים  ושל  נוער  ובני  ילדים  של  המודעות  את  הגלובליים   17  -להעלות  היעדים 

 ולהשפעתם על מימוש זכויות ילדים על פי האמנה הבינלאומית של האו"ם בנושא. 

 ? השיעור מתקיים מתי

הש זו  מתקיים  בעולם  הגדול  מיליוני  השיעור  חלק  בו  ולקחו  העולם,  ברחבי  השמינית  נה 

 תלמידים ומורים מעשרות מדינות.   

 בישראל   הגדול השיעור על 

המועדים   בין  יתקיים  הגדול  השיעור  ,     – השנה  תשפ"ג  בחשוון  כ"ו 

 10.12.22סליו תשפ"ג, ' כי"א -20.11.22

לכיתות   ההוראה  אי    –  10ביעד    תתמקד  ב'–'  איחידת  במסגרת צמצום  השוויון. 

יחידת ההוראה תלמידים ומורים ידונו בשאלות ובאתגרים לצמצום מצבי אי שוויון 

   . בקרב ילדים ובני נוער, לשם מימוש זכויותיהם בסביבות החיים השונות שלהם

החינוך לשוויון ואיסור הפליה בא למלא אחר הוראת האמנה והיא עולה בקנה אחד  

  ל יישום האמנה בדבר זכויות הילד ובמבחניעם עמדת ועדת האום המפקחת ע

.OECD   מחויבות מערכת החינוך היא לכבד ולהבטיח כי כל ילדה וכל ילד יהיו

מוגנים מכל צורה של אפליה, תוך הגנה מרבית ומימוש הזכות לחינוך לכל תלמידה  

 .ולכל תלמיד

 מטרות היחידה 

האמנה הבינלאומית לזכויות  למידה של הזכות לשוויון ומניעת הפליה על פי   .1

 ילדים ויעדי האו"ם. 

הפליה,   .2 מניעת  שוויון,  של  בנושאים  הנוער  בני  של  ותפיסות  עמדות  בירור 

 אחריות אישית ואזרחית בסביבות החיים שלהם. 
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הכרה באחריות האישית והאזרחית של בני נוער בהגנה ובמימוש של זכויות   .3

 המקדמות את יעד האו"ם לצמצום אי שוויון.

במעגלי  גי .4 פעולה  בדרכי  ונקיטה  פעילה  למעורבות  פעולה  דרכי  ויישום  בוש 

 החיים השונים של בני הנוער. 

 

 ( 10)תמצית מטרות יעד   אי שוויון צמצום – 10 יעד

 וברת  מהירה  כלכלית  צמיחה  לשם  בעוני  החיים  לאנשים  וגישה  תמיכה  מתן •

 .קיימא

 לצרכי  קשובים  אלא  קבוצה  אף  מפלים  שאינם  וחוקים  מדיניות  של  קיומם  הבטחת •

 . מהם מושפעים אשר אלה של ודבריהם האנשים

ומוחלשים   פגיעים  ומכלילים גם אנשים  המגנים  חברתיות  ותוכניות  חוקים  הבטחת •

אנשים מיעוטים,  ובני  ילדים  נשים,  צעירים  מוגבלויות  עם  כגון:   גם   ואנשים 

 .להיכלל צריכים

 המגנים   מהחוקים  ליהנות  אחרת  במדינה  לגור  העוברים  לאנשים  אפשרות  מתן •

 .עליהם

 

כפי אמנה הבינלאומית לזכויות הילד/ה  יעד זה בא לידי ביטוי ומתממש גם באמצעות ה

"המדינות החברות מבטיחות לשמור על זכויות הילדים שבתחומה, ללא   –  2נכתב בסעיף  ש

פוליטית, מוצא לאומי, אתני או הפליה וללא קשר לגזע, צבע עור, מין, שפה, דת, השקפה  

ולהוריו לילד  הקשורה  אחרת  סיבה  כל  או  לידה  נכות,  רכוש,  לשוויון .חברתי,  החינוך   "

 ואיסור הפליה בא למלא אחר הוראת האמנה הבינלאומית  סעיף זה בצד סעיפים נוספים

ם ובני נוער  עוסקים בשוויון ואי הפליה של ילדי  42-ו  30,  29,  23,  22,  16,  13,  8  באמנה כגון:

רווחה, בריאות חינוך   בסביבות החיים השונות שלהם בנושאים כמו השתתפות, פרטיות, 

 ופנאי.  
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רשות חינוך מקומית, מוסד :"    5בישראל חוק זכויות התלמיד אוסר על הפליה בסעיף  

חינוך או אדם הפועל מטעמם, לא יפלו תלמיד מטעמים עדתיים, מטעמים של ארץ מוצא  

כלכלי, מטעמים של נטייה מינית או זהות מגדרית, או מטעמים  - מטעמים של רקע חברתי

 . של השקפה פוליטית, בין של הילד ובין של הוריו"

"כשם שאין שני פרצופים שווים, כך אין שתי דעות 
 שוות" 

   הרבי מקוצק 


