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?מצב בחייך שבו אינך יכולה להשמיע את קולך/סיטואציה

בחייך שבו אילו היה לך חופש להשמיע את קולך מה היית  מרחב 
?עושה בו

?את צריכה כדי להשמיע קולתנאיםאיזה 



?"להשמיע קול"למה הכוונה ב 



לילדות כתקופת חיים בעלת  " חדר המתנה"כמילדות ▪
ערך

הילדים הם אזרחים שווים בקהילה ולכן זכאים ▪
לזכויות

ילדים הם נפרדים מהוריהם ולכן זכאים לקחת חלק  ▪
בעיצוב חייהם



.  1991-ידי מדינת ישראל ב-ואושררה על1989-האמנה לזכויות הילד נחתמה ב▪

.  הן כלפי הילדים והן כלפי המבוגריםמחייבתופומביתהאמנה היא הכרזה ▪

,  אדםלזכויותוהם זכאים שווים בקהילה הילדים נתפסים כחברים , לפיה

.מיוחדות כילדים ולזכויות אזרחיותלזכויות 



:  נחשב לאחד משלושת העקרונות של האמנה12סעיף ▪

, אפליה-השוויון ואיעקרון 

טובת הילד  עקרון 

.  ההקשבה לעמדת הילדעקרון 

זכותו להישמע , התלמיד לקבוע דעה בעניינים הקשורים לגורלוזכות 

הזכות שינהגו בו באופן המתיישב , הנוגע לומינהליהליך שיפוטי או בכל 

, חופש מחשבה, זכותו לחופש ביטוי, תחושת כבודו ועם ערכו העצמיעם 

,  הזכות לפרטיות, הזכות לחופש התאגדות והתקהלות, ודתמצפון 

הזכות להגנה מפני , שלא להיות נתון לעונשים משפיליםהזכות 

.והזכות להיות חשוף לידע ולדעות שונות, סוג אלימותכל 



ADORA SVITAK: WHAT ADULTS CAN LEARN 
FROM KIDS | TED TALK

▪AdoraSvitak_2010-480p-he.mp4
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שיח-כבניהילדים ▪

לתופעות שבהן הם היו השחקנים בנוגע מידע מהימן כמקור ילדים ▪
המרכזיים

ניתן לסמוך על ילדים▪

הזכות )לילדים יש דעות ומחשבות על העולם בו הם חיים ▪
(להשתתפות

ילדים יכולים להיות אזרחים פעילים ומעורבים בקהילתם▪



?  לשם מה▪

?האם זה הכרחי▪

?מי יכול לעזור לי▪

?מה מפסידים▪

?על חשבון מה זה▪

?איך מקבלים החלטות▪

?מי משפיע, ילדים 35יש ▪



שיח-הילדים כבני▪

ילדים כמקור מידע מהימן בנוגע לתופעות שבהן הם היו השחקנים ▪
המרכזיים

ניתן לסמוך על ילדים▪

הזכות )לילדים יש דעות ומחשבות על העולם בו הם חיים ▪
(להשתתפות

ילדים יכולים להיות אזרחים פעילים ומעורבים בקהילתם▪



חולקים בכוח ובאחריות לקבלת החלטות  ילדים . 5

?האם את מוכנה לשתף בחלק מהכוח שלך כמבוגר את הילדים: מוכנות

?האם יש סדירות המאפשרת לילדים ולמבוגרים לחלוק בכוח ובאחריות להחלטות: סדירות

הילדים בתהליך קבלת ההחלטותמעורבות . 4
?האם את מוכנה לאפשר לילדים להצטרף לתהליך קבלת ההחלטות שלך: מוכנות

?החלטותהאם יש סדירות המאפשרת לילדים להצטרף לתהליך קבלת : סדירות
התחשבות בדעת הילדים  . 3

?האם את מוכנה להתחשב בדעת הילדים: מוכנות
?האם דרך קבלת ההחלטות שלך מאפשרת לך להתחשב בדעת הילדים: סדירות

תמיכה להבעת דעה של הילדיםמתן . 2
?האם את מוכנה לתמוך בילדים בהבעת דעתם: מוכנות

?האם יש לך טווח של רעיונות ופעילויות שמסייעות לילדים להביע את דעתם: סדירות
לילדיםהקשבה . 1

?האם את מוכנה להקשיב לילדים: מוכנות
?האם את עובדת בדרך שמאפשרת לך להקשיב לילדים: סדירות



היכן וכיצד אני יכולה להגביר  
?  את ההשתתפות מחר בבוקר


