
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי
ה/הפיקוח לזכויות התלמיד  

 אני את אתה אנחנו כולנו

הטכנולוגי בעידן הילדים בזכויות  דיון  

www.education.gov.il/zchuyot 

 " לחנך אדם להיות אוהב אדם "
 החינוךממטרות 

 טובה בן ארי

http://www.education.gov.il/zchuyot
http://www.education.gov.il/zchuyot


www.education.gov.il/zchuyot 
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ילדים  הינם  אזרחים  צעירים -לכבודזכות   
לתת זכות-חובת המבוגרים לתת להם חוויה של דוגמא אישית  

: זכויות  ליישום ככל שהילד מתפתחהן , חלק מזכויות אזרח אלה  

; הזכות לשוויון, חינוך איכותי ומותאם/ הזכות לחינוך :   הענקה        

                                             

,  איסור על ענישה משפילה, איסור על ענישה גופנית:   הגנה      

,            אפליהמניעת , שמירת סודיות, הדיווחחובת                   

....( 25הערה  ), הגנה על פרטיות                   

הזכות לתרבות ופנאי, חופש הביטוי, הזכות להליך הוגן: השתתפות     

. חופש ההתאגדות      

 

 

 

 טובה בן ארי

http://www.education.gov.il/zchuyot
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?ה /מה באמנה לזכויות הילד  
16סעיף   

,  משפחתו, יהא נתון להתערבות שרירותית או בלתי חוקית בפרטיותו לאילד 1.

 .תכתובתו ואף לא לפגיעות שלא כחוק בכבודו ובשמו הטוב  ביתו או

 .כנגד התערבות או פגיעות כאמורזכות להגנת החוק לילד 2.

  

פגיעה בילדיםשל סכנה קיימת לעיתים         

אינטרסים   התנהגות הוריהם וניגודיבשל  
אפשריים בין רצון ההורים לבין טובת הילד  

רצונם אווהילדה   

 טובה בן ארי
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The Net Never Forget 

 בשיתוף וטכנולוגיה מדע מינהלב  העיצוב אמנויות מגמת תלמידי שלהן   היצירות

 הפדגוגי במינהל התלמידים זכויות על הארצי הפיקוח

 

 

 טובה בן ארי
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ם ֵמַעל ַהִקיר תֶׁ ת ַהכֶׁ ֵרד אֶׁ ה ְלגָּ הּו ִנסָּ  .ִמישֶׁ

ה ִמדּי  יָּה ֵכהֶׁ ם הָּ תֶׁ ל ַהכֶׁ ְך )ֲאבָּ ִהיר ִמַדי -אֹו ְלֵהפֶׁ  (.בָּ

ך  ך ְוִאם כָּ ם ִנְשַאר ַעל ַהִקיר -ִאם כָּ תֶׁ  .ַהכֶׁ

  
י ֶאת ַהַצָבע יר ְבָיֹרק, ָאז ָשַלְחתִּ ְמַשח ֶאת ַהקִּ  .ֶשיִּ

ַדי יר מִּ  .ֲאָבל ַהֶכֶתם ָהָיה ָבהִּ

י ֶאת ַהַסָיד י, ְוָשַכְרתִּ ְשעִּ יר ְלמִּ  .ֶשְיַסיֵּד ֶאת ַהקִּ

ַדי ֶהה מִּ  .ֲאָבל ַהֶכֶתם ָהָיה כֵּ

ם ָכך  ם ָכך ְואִּ ם ִנְשַאר ַעל ַהִקיר -אִּ תֶׁ  .ַהכֶׁ

  

ַקְחִתי ַסִכין ז לָּ ם ֵמַעל ַהִקיר-אָּ תֶׁ ת ַהכֶׁ ח ְוִנִסיִתי ְלַקְרֵצף אֶׁ  .ִמְטבָּ

הְוַהַסִכין  ְיתָּ ה ַעד הָּ  .ְכֵאב-ַחדָּ

יזּו אֹוָתּה ְשחִּ  .ַרק ֶאְתמֹול הִּ

 .ּוְבָכל זֹאת

יר י ַבקִּ י ַגְרֶזן ְוָהַלְמתִּ ְגַרְפתִּ ד, ְואִּ י ְבעֹוד מֹועֵּ ְפַסְקתִּ  .ַאְך הִּ

יֶננִּ  עַ אֵּ י,  יֹודֵּ  ,ַמדּוַע ָעָלה ְלֶפַתע ַעל ַדְעתִּ

יר  ּפֹולֶשַהקִּ ר, ָעלּולִּ ָשאֵּ  .ֲאָבל ַהֶכֶתם ְבָכל זֹאת יִּ

ם ָכך  ם ָכך ְואִּ ם ִנְשַאר ַעל ַהִקיר -אִּ תֶׁ  .ַהכֶׁ

  

יר י ֶאל ַהקִּ ידּו אֹותִּ י ַלֲעֹמד ְבָסמּוך לֹו, ּוְכֶשֶהֱעמִּ ַקְשתִּ  .בִּ

י יתִּ ּפִּ עַ )ָעָליו ְבָחֶזה ָרָחב  ְוחִּ י יֹודֵּ  (.אּוַלי: מִּ

י יזּו ֶאת ַגבִּ תִּ ַגר ָדם ָרב, ּוְכֶשהִּ ַצד ַהָגב, נִּ  .ֲאָבל ַרק מִּ

ים  .יֹורִּ

  

י ָכל י-ַוֲאנִּ  .ֶשַהָדם ְיַכֶסה ַעל ַהֶכֶתם, ָכך ֶהֱאַמְנתִּ

י-ַמַטח נִּ יֹות שֵּ  .ְירִּ

י ָכל י-ַוֲאנִּ  .ֶשַהָדם ְיַכֶסה ַעל ַהֶכֶתם, ָכך ֶהֱאַמְנתִּ

ם ָכך  ם ָכך ְואִּ ם ִנְשַאר ַעל ַהִקיר -אִּ תֶׁ  .ַהכֶׁ

 -------- 

 (1954-1952)ברזים ערופי שפתיים 

 .1987, ספרית פועלים, בתוך משהו בשביל מישהו

  

 דוד אבידן/ הכתם נשאר על הקיר

 טובה בן ארי
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ילדים  הינם  אזרחים  צעירים -זכות לכבוד  

 הזכות להישמע ●

   לפרטיות הזכות●

 מהסכמה לחרטה הזכות●

  ברשת להגנה הזכות●

  עצמי על מגן אני○

 אחרים על מגן אני○

 עלי מגנים אחרים○

  מסחריות חברות של ניצול מפני הגנה○

 תוקפים מפני הגנה○

 שונים באמצעים הביטוי חופש גבולות●

 ?עת ובכל ? מקום בכל ?אחד לכל -להישכח הזכות●

 rightsframework.com5Rights (5 Rights | The 5(:  להרחבה -ובעולם ●

●)   

 טובה בן ארי

https://5rightsframework.com/the-5-rights/
https://5rightsframework.com/the-5-rights/
https://5rightsframework.com/the-5-rights/
https://5rightsframework.com/the-5-rights/
https://5rightsframework.com/the-5-rights/
https://5rightsframework.com/the-5-rights/
https://5rightsframework.com/the-5-rights/
https://5rightsfoundation.com/static/iRights-The-Legal-Framework-Report-Final-July-2015.pdf
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( תמצית)  חוק יסוד כבוד האדם וחירותו    
חורין-בןבקדושת חייו ובהיותו , זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם  

כבודו על גופו ועל , כל אדם זכאי להגנה על חייו  

חייולפרטיות ולצנעת אדם זכאי כל   

 

  ( תמצית) הפרטיותהגנת חוק       
הסכמתולא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא   

להשפילו או לבזותו תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום פרסום   

 הסרטהלרבות  -צילום

 ;לשם ריווח, בתמונתו או בקולו, בכינויו, בשם אדםשימוש 

 ;הפרטיים של אדם עניניושל חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי הפרה 

 ,  הפרטיים של אדם עניניושל חובת סודיות לגבי הפרה 

 ...לאחרהפרטיים של אדם או מסירתה  עניניובידיעה על שימוש 

 :חוק נוער ציטוט 

בין  , שמו של קטין או כל דבר אחר העשוי להביא לידי זיהויו של קטין"על איסור פרסום מצביע  24סעיף  

....."...על ידי כלל הציבור ובין על ידי סביבתו הקרובה  

 מה בחוק ?

 טובה בן ארי
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להתחרט/ הזכות להישכח   

 דעות ,נעורים משובת בשל ברשת להימחק קטינים של זכותם●

 ....אומללות אמירות ,,מקניטות

 ולא החוקית המשמעות את לא בחשבון לוקחים לא ונוער הילדים●

 . המצערות הטעויות גם .מתועד שהכל העובדה את

 אפשר שאי דיגיטלי שובל משאיר אתה ,האינטרנט ברחבי גלשת●

 הבקשה היא  לפרסום מהסכמה לחזרה /להישכח הזכות ! למחוק

 האינטרנט מאתרי יוסר ילדים ועל ילדים של אישי שמידע

 וזכותם  ברשתות יותר מצויים ונוער ילדים בה בתקופתנו●

 מושפעים להיות מבלי חופשי באופן חייהם את לנהל הלגיטימית

 או עצמם על פרסמו אם בין ,בעבר קרו אשר אירועים של מפרסומם

 אחרים על

 
 טובה בן ארי
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 להישכח ברשתאת הזכות להם אין 

שמידע אישי של ילדים  ועל ילדים   הבקשה

   -ייוסר מאתרי האינטרנט

 .כאן בישראלקיימת  לא

 תתחילו לפעול אתםאלא אם 
 

 ?מה אין בחוק הישראלי

 טובה בן ארי
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 ! להתחרטלנו את הזכות  אין
 ...  אמירות אומללות, דעות מקניטות, תמונות: הרשת לא תשכח לעולם●

הילדים והנוער לא לוקחים בחשבון לא את המשמעות החוקית  ולא את העובדה  ●

 .גם הטעויות המצערות . שהכל מתועד

!   שאי אפשר למחוק ה שובל דיגיטלי/ה משאיר/את, גלשת ברחבי האינטרנט●

 ....שירדוף אחריך...את המידע יאתרו ....ושנים אחרי
 

:האזהרה להורים -ילדים מפי   
 https://youtu.be/nxabyf0Mpw8 

 

 לנוער לשעברנשיאת בתי המשפט 

s1429&t=0yb9IeRp-www.youtube.com/watch?v=Lhhttps:// 

 :  לחנך את הציבור והילדים בפרט  תפקידינו

 !עלינו....חינוך. חינוך. חינוך: ורק באמצעותלניהול גבולות מדעת 

 טובה בן ארי

https://youtu.be/nxabyf0Mpw8
https://youtu.be/nxabyf0Mpw8
https://youtu.be/nxabyf0Mpw8
https://youtu.be/nxabyf0Mpw8
https://www.youtube.com/watch?v=Lh-IeRp9yb0&t=1429s
https://www.youtube.com/watch?v=Lh-IeRp9yb0&t=1429s
https://www.youtube.com/watch?v=Lh-IeRp9yb0&t=1429s
https://www.youtube.com/watch?v=Lh-IeRp9yb0&t=1429s
https://www.youtube.com/watch?v=Lh-IeRp9yb0&t=1429s
https://www.youtube.com/watch?v=Lh-IeRp9yb0&t=1429s
https://www.youtube.com/watch?v=Lh-IeRp9yb0&t=1429s
https://www.youtube.com/watch?v=Lh-IeRp9yb0&t=1429s
https://www.youtube.com/watch?v=Lh-IeRp9yb0&t=1429s
https://www.youtube.com/watch?v=Lh-IeRp9yb0&t=1429s


...צחקתי על  

www.education.gov.il/zchuyot 
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להתחרט / הזכות להישכח   

לשכוח אנשים שעשו עבירות  אסור לנו 

 ומאידך גיסא קיימת  , חמורות

 .  רישום פלילי  בתנאים מסוימיםמחיקת 

המדינה מוכנה למחוק רישום פלילי  אם 

 לקום  חייבת ודאי ובוודאי 

 ברשת  למחיקת רישום  לילדהזכות 

 

 טובה בן ארי

http://www.education.gov.il/zchuyot

