
החינו,במערכתהילדיםזכויות

בהטמעתהחינוךמערכתשלתפקידהא.
הילדזכויותבדברהאמנה

אתלהטמיעניתןשבאמצעותההעיקריתהמערכתהיאהחינוךמערכת

ילדיםבקרב Iהילדזכויותבדברהבין-לאומיתהאמנהשלעקרונותיה

הסוציאליזציהלסוכןנחשבתשהיאמשוםזאת,כאחד.ומבוגרים

התנהגויותועלעמדותעלמרכזיתהשפעהולבעלתהחברהשלהעיקרי

אזרחיותן.

חינוךבמסגרותילדיםשלהימצאותםאתבחוקמחייבתהמדינה

האמנהעקרונותאתליישםהמדינההתחייבותלפיכךרבות.שניםלאורך

אלו.במסגרותמלאביטוילקבלחייבתהחינוךבתחום

יכולההיום,משעותגדולחלקהספרבביתשוהיםשילדיםמכיוון

ושיטתירציונליבאופןלהנחילאחרת,מערכתמכליותרהחינו,ךמערכת

התלמידים.שלהתפתחותםלשלביבהתאםהזכויותנושאאת

אתמשקפתוהיאכולה,החברהבמסגרתפועלתהחינוךמערכת

ליישםאמורהספרביתאותה.המנחותוהנורמותאמונותיהערכיה,

יחסהואתהילדותעלהחברהשלתפיסתהאתובנהליובאורחותיו

מקידוםאפואמנותקאינוהחינוךבמערכתהילדזכויותקידום . 3לילדים

הבריאות.ומערכתהרווחהמערכתכמואחרותבמערכותהילדזכויות

משעותגזו( pח(הטפרבביתשוהיםשי(זיםמכיווו

אחרת,מערכתמכ(,יותרהחיכוךמערכתיכו(ההיום,

הזכויותכושאאתושיטתירציוכ(יבאופו(הכחי(

הת(מיזיםש(התפתחותם(ש(ביבהתאם

מערכתשלהקשייםואתההישגיםאתלתארהיאזורשימהמטרת

אשררהמאזשניםחמש-עשרהשחלפולאחרהיל,דזכויותבהטמעתהחינוך

הילד.זכויותבדברהאמנהאתישראלמדינת

למערכתתאפשראלה,מולאלהוהקשייםההישגיםהצבתלדעתנו,

ביתשבהפיכתהאתגריםעםיותרטובלהתמודדרבדיה,כלעלהחינו,ך

יותר.והוגןאיכותילמקוםהספר

נתונהתודתיבירושלים.החינוןבמשרדהפסיכולוגי-ייעוציהשירותמנהלתלחינו,ךדוקטור

אדנאוארקונרדקרובסיוענכתבהמאמרזה.מאמרבכתיבתהסיועעלאדכהםלרחל

כירושלים.העדכיתכאונידכסיטההאדם,לזכויותמינרבהומרכז

זכויותהטמעתאתהמקדמיםשינוייםב.

האמנהאשרורמאזהחינוךבמערכתהילדים
והןהחינוךאנשיאצלהןרעוע.הנובחברההחינוךמערכתשלמעמדה

החינוךמערכתאתלשפרמנתשעלבכךהכרהקיימתהציבורבקרב

תוכניתרפורמהנחוצהבחברה,שהתרחשוהרביםלשינוייםולהתאימה

ועמוקה.מקיפהוארגונית

עםהאחרונות,השניםבחמשבמספר) 16 (מתמשכיםקיצוציםלאחר

המוריםארגוניביןקשיםמאבקיםובעקבותדוברת"יירפורמתקריסת

 .ומוכהחבולההמערכתנותרההחינו,ךמשרדלמובילי

ובסמכותם,המוריםבדימויוהפוגעתהקשההביקורתלמרות

הניסיוןביניהםהמערכת,ניצבתשמולםהאתגריםאתלזכורחשוב

פעריםשלקיומםרקעעלורגשייםחברתייםלימודיים,הישגיםלהקנות

עשיריםביןהקיטוברקעעלעצומים,ולימודייםחברתייםכלכליים,

ותיקיםביןלדתיים,חילונייםביןלמזרחיים,אשכנזיםביןלעניים,

לבתיחודרזהבעייתימצבהאוכלוסייה.לשארמתנחליםוביןלעולים

אשרובאמצעיםבכליםעמולהתמודדנאלצתוהמערכתפנימה,הספר

ומצטמצמים.הולכים

להוקירחשובהחינו,ךמערכתשרויהשבוהמצבבגללדווקא

מאזשהושגוהתלמידים,זכויותבקידוםשלההניכריםההישגיםאת

במערכותלשינוייםיחברואםהאמנה.אתאשררהישראלשמדינת

החינוךפנילשינוירקלאמניעכוחלשמשעשוייםאלוהישגיםאחרות,

החברה:פנילשינויאלא

יוםחוקביניהם:החינו,ךבנושאחדשיםותקנותחוקיםנוספו . 1

תשס"א-התלמי,דזכויותחוק ; 1997-תשנ"זהעשרהולימודיארוךחינוך

תשמ"ח-מיוח,דחינוךלחוקתיקוןהתלמיד);זכויותחוק(להלן: 2000

בחינוךמיוחדיםצרכיםבעלילדשלהשילובפרקהוספת- 1988

 .-2005תשס"הלתלמי,דיומיתארוחהחוק ; 4הרגיל

והספורט,התרבותהחינו,ךמשרדמטעםרביםמנכ"לחוזרי.פורסמו 2

חייםואורחותנוהלביניהם:הילדים,לזכויותישירבאופןנוגעיםאשר

במוסדותהאלימותוצמצוםבטוחאקליםיצירת ; 5החינוךבמוסדות

ההיבחנותבדרכיהתאמה ; 7תלמידיםלפניותהפתוחהקו ; 6החינוך

 . 8למידהלקויילתלמידים

והמשפטהילדבתחוםהיסודעקרונותלבחינתהוועדההוקמה . 3

הוועדה,רוטלוי.סביונההשופטתשלבראשותהבחקיקה,ויישומם

זכויותלחוקמקיףתיקוןהציעה ,-1997בהמשפטיםשרידיעלשמונתה

שלשורהוכןאחרים,חינוךבחוקינוספיםחקיקהותיקוניהתלמיד

זכויותיהםאתמלאבאופןלעגןהייתהההצעהמטרת . 9מדיניותהמלצות
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ומינהוהמכווההאקדמיהמסווופניס,ועיצזבהספרביתתומידתמונטג,מיכוציוזס:

עלליצורשישהשוניםהמנגנוניםמנייתתוךהטפרבביתתלמידיםשל

השוויון,חוקאתהציעהאףהוועדהמכך,יתרהאלה.זכויותלממשמנת

הללוההצעותשתיאיכותי.ולחינוךלשוויוןילדיםשלזכותםאתהמעגן

הילדיםבזכויותשדנהאחתמטכתויוצרותזואתזומשלימותלחקיקה

אתלבדוקשתפקידהועדההוקמההחינוךבמשרדהחינוך.במערכת

כלפיהן.החינוךמשרדעמדתאתולגבשהאמורותהחקיקההצעות

וניטור.אבחוןבתהליכיכשותפיםילדיםשלהכללתםהחלה . 4

שללהבנתןבאשרשיחכבניהילדיםנחשבולאאחדותשניםלפניעד

ובאשרלו,ומחוצההטפרביתבתחומיהמתרחשותחברתיותתופעות

מידעכמקורנחשבולאילדיםועוד,זאתוהאיכותי.הכמותילניטורן

הראשיים. IIשחקנים IIההיוהםשבהןלתופעותבנוגעאפילומהימן

שהתבטטעומקה,ועלהאלימותתופעתהיקףעלהמידעהיאלכךדוגמה

ולאומפקחים,טפרבתימנהלימחוזות,מנהלידיווחעללאחרונהעד

התלמידיםנחשביםוכיוםניכר,שינויחלזהבנושאתלמידים.דיווחיעל

הנוערלתרבותהקשוריםשוניםבניטוריםביותרהמהימןהמידעלמקור

ולמצבוס!.

מטתמכותבית-טפרית)וצמיחהיעילות(מדדב IIהמיצבחינותכן,כמו

ובאשרהטפרביתאקליםשלהשוניםלמשתניםבאשרהילדיםדיווחיעל

כתליו.ביןהמתרחשותוחברתיותערכיותלימודיותלפעילויות

הואעיטוקםשעיקרתפקידיםובעלימוטדותהחינוךלמערכתנוטפו . 5

הם:מביניהםהחשוביםבמצוקותיהם.וטיפולהתלמידיםזכויותקידום

לתלמידיםמטייע IIהפתוח"הקו .!! IIתלמידיםלזכויותהפתוחא."הקו

ואישיתחברתיתמצוקהבמצביאףלהםומטייעזכויותיהםעללשמור

וצוותו,הטפרבית(מנהלהמקומייםהגורמיםבעזרתפתרונםעלבאושלא

התלמידשבהםבמקריםאוהמשרד)מחוזותוהנהלתהטפרבתיעלהפיקוח

קשורושאינוהקרובהלטביבתוקשורשאינומקצועילגורםלפנותמעדיף

זכויותשלקידומןעלמופקד IIהפתוחהקו IIכן,כמו .! 2אישיבקשראליו

ומיטודוהנושאשלפיתוחועלהחינו,ךבמערכתכלליבאופןהתלמידים

המערכת.שלהארגוןובאופןלעובדיוהניתנותבהנחיותהמשר,דבמדיניות

או ,הוריהםאותלמידיםבפניותישירותלטפל IIהפתוחהקו IIשלבטמכותו

לה.ומחוצההחינוךבמערכתגורמיםידיעללטיפוללהפנותם

אתמרכזזהתפקידבעלהתלמיד.זכויותחוקיישוםעלהמפקחב.

החינוך.במערכתוהטמעתוהפנמתוהפצתו,התלמיד",זכויותחוק IIנושא

אינטרנטאתרומפעילהטברהחומריפיתוחומציעיוזםהתפקידבעל

מחויבותםתלמידים,מעורבותובנושאהתלמיד"זכויותחוק IIבנושא

 oהטפר.בביתושילובם

 .)"האמנהיי(להלן: 221עי , 1038מסי , 31"אכהיל,דזכויותבדובהאמנה

 "העיוניהעל-יסודיהספרבביתבדמוקרטיהאזרחתפקידשליידגמיסליבנהיועאיכילובאי

 . 729ה)"(תשסמגמגמות

תלמידיס"תלונותובאיהחינוךבמערכתהילדזכויותתלמידיס:מתלונניסמהייעלנוייב

 . 26 ~ , 260(תשס"א)מאמגמות

חינוךלחוקח-20א 20סי(הוספת 90ס"ח ,-2002תשס"ג 7),מסי(תיקוןמיוחדחינוךחוק ~

 .)-1998"חתשממיוח,ד

 .) 2003 ( )א( 6 /ג"תשסמנכ"לחוזרהחינו.ךבמוסדותחייסאורחותלדוגמה, ,ראו

 )ג(~/א"תשסמנכ"לחוזרהחינו.ךבמוסדותהאלימותוצמצוסבטוחאקליסיצירת

) 2000 (. 

 .) 1996 (תשנ"ו 1נז/מנכ"לחוזרתלמידיס,לפניותהפתוחהקו

חוזר ,ואקסטרנייסנייסאינטרלמידהליקוייבעלילנבחניסההיבחנותבדרכיהתאמה

 .) 2003 ( )ב(~ך;"תשסמנכ"ל

ובאשותבחקיקה,וישומסוהמשפטהילדבתחוסהיסודעקרונותלבחינתהוועדה"חדו

(תשס"ד).רוטלוייסהשופטת

ב IIתשס-בישראלהחינוךבמערכתאלימותאסטוריורזעיראעיבנבנישתי,ירראו 10

אלימותאסטוריוראוביחורי-כסימ ,בנבנישתיירמסכס);ממצאיסדו"חי:בכרך ,ג"(תשס

יי ;)ו"(תשסהתלמידיםשלהראייהזוויתביניים,ח IIדותשס"ה,-החינוךבמערכת

ודפוסיוחברתית,נפשיתרווחהבריאות,בישראל:נוערטילינגריואמולכומי ,הראל

ביןמגמותוניתוח ) 2002 (השלישיהארציהמחקרממצאיסיכום-סיכוןהתנהגויות

 .)ד"(תשס 2002-1994השנים

 . 7הערהלעילתשנ"ו, 1נז/מנכ"לחוזרראו 11

מתחומיסהסהפניותנושאיפניות. 8,872הפתוחלקוהגיעותשס"ההלימודיסבשנת 12

בקשרשאלות ,) 13% (המסגרתעסבעיותמגוון ,) 30% (הבגרותבחינותומגווניס:שוניס

ועוד. ) 6.7% (ומשמעתהתנהגותבעיות ,) 8.5% (מיוחדיסלצרכיס
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המונחתתמדיניותבאמצעותרקמוטמעאינוהילדיםזכויותנושא , 6

ועקיפהישירההשפעהמשפיעעצמוהשטחגםלשטח,המטהידיעל

יזמותקיימותבמערכתהחינוך,במערכתהתלמידיםזכויותקידוםעל

הוריםשליזמותקיימותהזכויות,כבעלבתלמידלהכרההקשורותשונות

שללכישוריהםרבמשקלניתןשבהם ,"אחריםיימוטדותלהקמתומורים

הטפרבתיהםכךולשאיפותיהם,לרצונותיהם ,לצורכיהם ,התלמידים

הטפרבתי ,הקהילתייםהטפרבתי ,לאמנויותהטפרבתי ,הדמוקרטיים

 ,אמנויותכגוןשוניםבמקצועותהמתמחיםטפרבתיישנם ,'וכוהערכיים

שיתוףשלשוניםמנגנוניםמפעיליםרביםטפרבתיוטפורט,טבע ,מדעים

תקנוןשלמשותפתיצירהכמו: ,הטפרבביתמערכתייםבתהליכיםתלמידים

גישורהלימודים,בתכניתחלקיםעיצוב ,שונותבוועדותחמות ,ואכיפתו

אךהתלמידים,למועצתנרחבותטמכויותומתןפנימייםטכטוכיםלפתרון

כבודשלהיאבהםשהאווירהטפרבתימעטלאישנם ,אלהלכלפרט

ורצויים,שייכיםמרגישיםוהםהוגן,הואהתלמידיםאלהיחטלתלמיד,

שוניםממגזריםטפרבתימנהלי 25עלבאחרונהשפורטםמחקר

שללטוגיותמודעותמגליםטפרבתישמנהלימלמד 13שוניםומגילאים

שלזכותםביישוםאדיריםמאמציםמשקיעיםחברתי,וצדקשוויון

העשייהשלשוניםברבדיםתלמידיםומשתפיםאיכותילחינוךהתלמידים

אףוזאת ,בדעותיהםומתחשביםלתלמידיםמקשיביםהם ,הטפרבבית

הקבלהשישמטתמהמשפטי,הזכויותבשיחיטודמושגימכיריםשאינם

בתכניםעוטקותוהן ,הפדגוגיתהזכויותלשפתהמשפטיתהזכויותשפתבין

באשרהמנהליםשנתנוהמגוונותבדוגמאותביטוילידיבאהדבר ,דומים

הטפר,ביתבחייהטמעתןלשםולפעולותיהםהזכויותלנושאלמודעותם

מחלחלתשהשפעתםלשערישולכןמנהיגים,ובראשונהבראשהםמנהלים

שארשלפעולותיהםועלעמדותיהםעלמשפיעההתנהלותםקרי ,למערכת

והורים,תלמידים ,מורים-הטפרבביתהאוכלוטיות

כבוס Oהמחברתווםושובוווםמגמותג.

החובו,במערכתהולדוםוכווותודום Pאת
החינו,ךבמערכתהילדיםשלבמעמדםלשיפורהמניעיםלכוחותבמקביל

כאשרהילדים,זכויותקידוםמגמתעלהמאיימיםכוחותגםפועלים

לטכןעלוליםהםכולה,בחברהדומותמגמותעםמשתלביםאלוכוחות

כה,עדשהושגוההצלחותאת

 :)" Back to Basics "(לבסיס!!ה!!חזרהמגמתשלהתפשטותה . 1
היאאך ,הקריאההוראתשלבהקשרשצמחהחינוכיתחמתיתבתנועהמדומ

הקריאהלהוראתהמטורתיותהשיטות ,נוטפיםלתחומיםומתפשטתהולכת

המבוטטותלשיטותמקוםופינוהאחרונותהשניםבשלושיםהצדהנדחקו

הילדלצורכיההוראהשיטותאתהמתאימה ,פדגוגיתפילוטופיתתפיטהעל

והוטמעואומצווהן ,בארצות-המיתהואהללוהשיטותשלמקורןהלומד,

עלוהטתמכו ,חווייתיותבעיקרןהיואלושיטות ,בארץהחינוךבמערכתגם

השיטות ,בגירוייםעשירהלמידהובטביבתאותנטיקריאהבחומרשימוש

אועצמיגילוישלבדרךהמתרחשטבעיתהליךהקריאהמכישתראוהללו

 , 14הלומדשלהאישיהקצבעלוהתבטטומודר,ךגילוי

 ,הקריאהמכישתהתלמידיםמןניכרחלקשלכישלונםבעקמת

הקריאה,הוראתלנושאמיוחדתסיקהועדתהאמריקניהקונגרטהקים

נובעיםבקריאהשהכישלונות ,הוועדהפטקהעבודהשנותכעשריםלאחר

הקריאהלהוראתלהחזירהמליצההוועדה ,החדשותהפדגוגיותמהשיטות

 ,לצליליהןאותיותשלהפונטיהתרגוםהוראתשלהאלף-ביתיהעיקרוןאת

כישלונותשלהצטברותםבעקבותבארץ:גםהתרחשדומהתהליך

שלבראשותההקריאהלהוראתועדההוקמה ,הקריאהברכישתרבים

 ,השפהבתחוםמהאקדמיהמומחיםובהשתתפותשפירארינה 'פרופ

להחזירהמליצהזוועדהגם ,בארצות-הבריתשהתרחשלתהליךבדומה

זכויותשנושאמענייןהקריאה,בהוראתולשלבןהפונטיותהשיטותאת

יותורתהמטהשיטותתומכישביןבוויכוחמרכזילנושאנהפךהילדים

להוראתהפרוגרטיביותבשיטותהדוגלים ,החדשותהשיטותלתומכי

המתאימותההוראהמשיטותליהנותהילדשלבזכותומתמקדיםהקריאה

הישגיותפניעלהילדשלהעצמיתההערכהשיפורובהעדפתלצרכיו

זכותועלמתבטטיםהמטורתיותהשיטותבהחזרתהדוגליםואילו ,לשמה

 ,לקרואלדעתוילדילדכלשלהאזרחית

מעיד ,להוכגיבויחינוכיתלדעהכהנמקההילדבזכויותהשימושעצם

כלפיו,והמודעותהערנותועלהזכויותלנושאהמיוחטתהחשיבותעל

מהווה ,השוניםהטיעוניםהנמקתלצורךשונותבזכויותשהשימושייתכן

פוגעתאחתזכותשלהגשמתה ,אחתלאזכויות,ביןהקייםלמתחדוגמה

הקיימתלטכנהעריםלהיותעלינו ,זאתעם , lSאחרתזכותשלבמימושה

מניפולטיבישימושאףאווזכויותיוהילדטובתשלבשימושזילותשל

 ,זובהנמקהוציני
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שנחשבוומיומנויותשיטותלשימושהחזירהלבסיס"ה"חזרהתנועת

תמה,כתיבהכתיב,שגיאותתיקוןהכתבות,פה,בעללימודכמומיושנות

הקריאהלהוראתמעברהתרחבההתנועהשלפעילותהושינון.תרגול

בפעילותהנוסףהיבטחשבון.כמונוספיסמקצועותבהוראתגסונגעה

זלזולשלרבותשניסלאחרומשמעת.סמכותעלהמתחדשתההקפדההוא

ההוריססמכותאתלשקסחזקהמגמהקיימתובגבולות,בחוקיסבנהליס,

בחולייהסיכוןבהתנהגויותהעלייהאתתולהזומגמה . 16המוריסוסמכות

בהיעדרותקנות,חוקיסעלההקפדהבהיעדרהדר,ךובאבדןהנוער

הספר.ובביתבביתהחינוךובשיטותהמוגזמתבמתירנותהגבולות,

והיא ,"לבסיסה"חזרהמגמתאתפורמליתאימץהחינוךמשרדואכן,

סוגיית . Iכאחדןוהמשמעתהלמידהבתחוסהתנהלותואתשהדריכהזו

מאודמעסיקיסהתלמידיס,זכויותלביןבינהוהקשרוהסמכותהמשמעת

המקדשתהצרכניתהמגמההתגברותרקעעלבמיוחדהחינוך,אנשיאת

זומגמהצרכיו.שלומידימהירסיפוקהשגתומעודדתהפרטרווחתאת

יימגיעשל:בפרטהספרובבתיבכללבחברההצומחלאתוסרקעמשמשת

ה"מגיעחיזוקרקאינוזכויותשיחזכותי".לייזובמהירותהמיתרגסלי!"

מקבלותהפרטזכויותדמוקרטיתבחברה . 18לכולס"יימגיעגסאלאלי",

האחריס.הפרטיסכלשלזכויותיהסכיבודשלרקעעלרקמשמעותןאת

רקעעלהפרטזכויותמימושאתלאפשרהואהספרביתתפקיד

 ,והוריסמוריסנוספיס,ילדיסנמצאיסשבהיותררחבהלחברההשתייכותו

זכויותבין ,האחרלזכויותהאחדזכויותשביןהמתחזכויות.בעליהסשגס

 . 19ולוויכוחלדיוןללמידה,הזדמנותמהווההכלל,לזכויותהפרט

והס ,מטוטלתשלבדרךנעשיסחברתייסששינוייסלכךמורגליסאנו

שבעקבותהואטבעיאךולכןאיזון.שנוצרעדלמשנהואחדמקוטבנעיס

יתר.משקלותקבלנההשמרניותהשיטותתחזורנההפרוגרסיביותהשיטות

 ,לבסיס"ה"חזרהמגמתאתהמלווהלשיחרבהחשיבותישנהזאת,עס

אלאערכיהס,ועלהשיחבעלישלעמדותיהסעלרקלאמעידהואשכן

מניעיהס.עלגס

והסמכותהאחריותבהגברתעוסקהילדיסזכויותאתהמקדסהשיח

שהגבולותהיאהעיקריתהטענההמבוגריס.בקרבהילדיסלחינוך

דרושיסבמרכז",ייהילדמגמתנשמרתכאשרגסהמבוגריס,שמציביס

מחנכיסהסשכןוהערכית,החברתיתהרגשית,להתפתחותסלילדיס

וגבולותמשמעתהיעדר .בזולתולהתחשבותדעתלשיקוללריסון,לאיפוק,

ילדיס.שלהתקינהבהתפתחותספוגעיס

צליליסמלוויס "לבסיסה"חזרהמגמתעלהשיחשאתנראהזאת,עס

הפרוגרסיביותהשיטותנתנו ,זובמגמההמצדדיסלטענתלחלוטין.אחריס

האמוןילדיס.עללסמוךאי-אפשרלגישתס,הילדיס.בידימדירבכוח

באמצעותלתלסלהחזירסישולפיכ,ךלרעה,ידסעלנוצלבהסשניתן

הילדיסעלמטילזהשיחוענישה.המבוגריססמכותשיקוסגבולות,

למצבס.בלעדיתאחריות

והטלתחינו,ךשלבתהליךהנמצאיסבקטיניסשמדוברלזכוריש

 ,המציאותאתתואמתאינהכתפיהסעללמצבסבלעדיתאחריות

הסשבוההתפתחותיהשלבואתזכויותיהסאתנוגדתואףהוגנתאינה

נמצאיס.

הרעיונותעלוויתורלבסיס"ה"חזרהמגמתשלהתפשטותה

גללהובילעלוליס ,החדשותההוראהשיטותעמןשהביאוהפרוגרסיבייס

כה.עדשהוענקוהזכויותבביטולשתלווהשמרנותשל

החינוךמערכתשלהמשפטיזציה . 2

ילדיסזכויותולנושאבכלל,הזכויותלנושאבחרבההגורבתהמודעות

ההוריסהתלמידיס,ציבורעסהספרביתביחסימהותילשינויגרמהבפרט,

השוניס.החברתייסוהמוסדות

באופןהמתנהלמקוסלהיותיכולאינוהספרשביתהכולעלמוסכס

לכול.וידועיסקבועיסונהליסחוקיספיעללהתנהלחייבאלאשרירותי,

אלהועלהצוות,אנשישלהמוחלטתלשליטתסנתוניסאינסהתלמידיס

הפרהשקיימתלפלונינראהכאשרוהגינות.צדקשלבקריטריוניסלעמוד

 .חיצוניותלערכאותפונההואהללו,הזכויותשל

צוותחברישלהבלעדיתבשליטתסשהיושוניסנושאיסזאת,בעקבות

למשנהו,אחדספרמביתהעברה ,הספרלביתהרשמהכמו:הספרבית

למסגרתמחוץגסהיוסמתברריסציוניס,ומתןוענישההספרמביתהוצאה

שלבתלונותהמטפליסשוניסובמוסדותמשפטיותבערכאותהחינוכית,

אזרחיס.

לערכאות:לפנותהנטייהאתהמחזקיסגורמיסכמהלמנותניתן

בחברההדיןעורכיריבוילזכויותיהס;אזרחיסשלהגוברתהמודעות

ותקשורת;אינטרנטבאמצעותמשפטילמידעהקלהוהגישההישראלית

חינוך.בהוצאותלחסוךדרכיסלחפשאזרחיסמניעהכלכליהמצבגס

הוריס,לתשלומיהקשורותלבג"ץעתירותהוגשוהאחרונותבשניסכ,ך

במערכתמיוחדיסצרכיסבעליילדיסולשילובהבגרותלבחינותלתשלומיס

אתלמדינהלהחזירהואהתובעיס,שללדעתסאלה,שלעניינסהחינוך.

בעוללהקלההמתורגמת ,הסלמיניחינוךשירותילאספקתהאחריות

האזרחיס.עלהמוטלהכספי

תביעותבעיקרמתקבלותהמשפטבתישליותרנמוכותבערכאות

חפציסשאליוהספרלביתאי-קבלהאוהספרמביתהוצאהשעניינן

בלתייחסכיתות,סגירתאוספרבתיסגירתילדיהס,אתלרשוסההוריס

הסאףנדוניסמיניתותקיפהפיזיתאלימותשלאירועיסוענישה.נאות

 oמשפט.בבתי

משפטיתשפהבתי-ספר:ומנהלותמנהלישלמבטפמנקוזתהתלמיזזכויותאיילון (1 13

לחינו.ךהספרבית ,תל-אביבאונימסיטת ,וסמך"יימלתוארגמר(עבודתפזגוגיתשפהמול

 . 142תשס"ה)

 ) 2001 (החינוךומשרדהננסתשלהחינוךועדתהקריאהלהוראתהוועזהזו"חשפיראיר 14

16-15 . 

 "החינוךמערנתלשיפורונאתגרנמצפןהילדזנויותבדמהבינלאומיתהנהאמיינוייב 15

194 )ג"(תשס 63סוציאליביטחון ,187 . 

פוקסיואבלנקיש ;) 2002 (אלימהלאהתנגזותילזיפ:באלימותהמאבקעומרחיראו 16

(תשס"ד).לזרושלזעתלחבק,לזעתמזי:טוביפהוריפשבתאי

 .) 2006 (ו"תשס 5 /סומננ"לחוזרתירוש,רוניתיהגב ,וצאתיהתיל"המננדברראו 17

 ) 1996 (בינייפזוח-ישראלתלמיזילכלללאזרחותחינוךאזרחיפ:להיותקרמניצרמי 18

8 . 

י(רמשתנהבחברה-ספרבביתייעוץ "הילדזנויותממהאמנהבהטמעתתגריםייאנוייב 19

 . 118תשס"ד)עורנים,קלינגמןיואארהרד
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תביעותבאמצעותהספרבתיהתנהלותעלההוריםשלהביקורתלצז

באופן ,היאאףנשענתהחינוךמערכת ,שוניםמשפטייםלגופיםפניותאו

בשניםוהתרחבהשגזלה ,משרזיתהמשפטית-ההמערכתעל ,מוגזם

אתאחתלאמחליפההמשפטמביתולסיועלתמיכההבקשההאחרונות.

שאיןמשפטניםשלזעתםחוותהעזפתאתומבטאתהחינוכיהזעתשיקול

לשאתיכולתוחוסררצוןחוסר ,למעשה ,מביעההיאפזגוגי.רקעכללהם

תוךחינוכיומשיחמיזמהוהימנעותמשפטיתמהסתבכותחשש ,באחריות

הפזגוגית.החשיבהעלויתור

ולתרוםרצויהתופעהלהיותיכולההחינוךלמערכתמשפטישיחכניסת

במקומו.יטאולאהחינוכיבשיחישתלבזהששיחבתנאי ,למערכתרבות

בחינתמהי ,הנמקהמהייזעו ,המשפטיהשיחאתיכירוחינוךשאנשיחשוב

 ,עובזתיתתשתיתמהי ,רציונליתחשיבהשלהליךשלבימהם ,שיקולים

עקרונותעלשומריםכיצז ,החלטהמנמקיםכיצזחלופות,טחניםכיצז

 ,זאתעםהחלטה.שלורוחביותאורכיותהשלכותומהןושוויוןהגינותשל

החינוךשאישאסורהפזגוגי.השיחבמקוםיטאהמשפטישהשיחאסור

 ,המשפטאישאלכוחואתמרצוןויעבירהפזגוגיהזעתשיקולעליוותר

זעתשיקוליכולתכלאיבזוהחינוךשאנשישנראהעזהוקצנהזותופעה

חוקאתלפרשנוטיםרביםשמוריםכךעללהתפלאאיןלפיכךעצמאי,

 , 2סכוחםלהחלשתהמרכזיתכסיבהשבעקבותיווהפעילויותהתלמיזזכויות

חיכוכית(דעהה pכהכמהי(דבזכויותהשימושעצם

(כושאהמיוחסתהחשיבותע(מעיד ,ה(וכגיבוי

כ(פיווהמודעותהערכותוע(הזכויות

ההוראהמקצועשלנמוןזימוי . 3

היאהוראה . 2lיורזתוקרנומיוקרתו,ומאבזהולךההוראהמקצוע

להכנסתותוספתקרובותלעתיםהיאמורהשלומשכורתה ,"נשי"מקצוע

משכבותנשיםהןההוראהבמקצועהבוחרותרוב ,בעלהשלהעיקרית

ונמוכות,בינוניותסוציו-אקונומיות

בוהקשיםהעטזהתנאיהנמוכה,תזמיתובגלל ,ההוראהמקצוע

מצטייניםבוגריםעטראטרקטיבימקצועאיננו ,העבוזהעטרהנמוךוהתגמול

 ,ויורזהולךלמקצועהביקושהמכללות,ושלהאונירבסיטאותשל

במבחניישראלתלמיזישלהישגיהםתוצאותהתפרסמוהאחרונהבעת

הנחשלותהמזינותביןאותנוממקמותהתוצאות ,הבין-לאומייםההישגים

וכןובקריאהבחשבוןההישגיםמבחניכמו ,מקומייםמבחניםגםבעולם.

 ,התלמיזיםבהישגיקשהבעיהעלמעיזיםב IIהמיצמבחני

הןבציבורמותקפתוהיאחבטות",שק IIלהפכההחינוךמערכת

תופעותההורים.שבאחריותנושאיםבשלוהןשבאחריותהנושאיםבשל

מיוחסותבסמים,וכשימושכאלימות ,סיכוןהרותשהןנוערבניבהתנהגות

אומשפחתייםאישיותיים,לגורמיםולאהחינוךמערכתשללמחזלים

סביבתיים,

ומוריםמנהליםמפקחים,יזיעלמותקפיםבמערכתהמזיניותקובעי

מצזםגיבויהיעזרועל ,יתרמשקלמקבלתהוריםשלתלונהשכלכךעל

למערכתמחוץ ,המערכתאנשישנוקטיםוהמשמעתייםהחינוכייםלצעזים

לנקוטהיכולתחוסרועלכשליםעלמחפיםשהםעלראשיהמותקפים

כושלים,מוריםנגזאמצעים

ובהאשמותבאי-אמוןמאופיינתההוריםלביןהספרביתביןהתקשורת

לחנךיכולתכלחסרתהיאמתמזתבהתגוננותהנמצאתמערכת , 22הזזיות

 ,העובזהאתלראותישזהרקעעל ,אוניםובחוסרבשיתוקומאופיינת

מוזכרכאשרוהאיוםהמצוקהתחושותמתחזזותרגישיםמוריםשאצל

התלמיזים,זכויותשלהנושא

התלמיזיםזכויותאתקושרותאשרעיקריותטענותשלושלמורים

זכויותעקבגבולותוחסריחוצפניםהתלמיזים . 1 : 23הםכוחםלהחלשת

ולהטילבכיתהלשלוטאמצעיםהמוריםביזיאין , 2להם,שניתנוהיתר

המורים,זכויותחשבוןעלבאההתלמיזיםלזכויותהזאגה , 3משמעת,

 , IIלבסיסחזרה IIהמגמתשלהתפשטותההללו:הגורמיםשלושת

 ,ההוראהמקצועשלנמוךוזימויהחינוךמערכתשלהמשפטיזציה

לנסיגהלגרוםעלוליםהםיחזזה.אתזהומעצימיםזהעלזהמשפיעים

הספר,בביתהזכויותתרבותבקיזוםהיוםעזשהושגובהישגים

 ,למסקנהכולםאתלהביאמהרהעזיכולההללוהמגמותהתחזקות

קולותהילזים,זכויותהןהחינוךמערכתשלהלקוילתפקוזשהגורם

נשמעים,כברכאלה

טיכוס

אותהמחייבתהילזזכויותבזברהאמנהעלישראלמזינתשלחתימתה

הגנה,וזכויותמגילםהנגזרותזכויות ,אזרחיותזכויותבעליבילזיםלראות

בהכרההתקזמותחלההאמנהאת 1991בשנתישראלמזינתאשררהמאז

במזיניותהןמתבטאיםאלהשינוייםהחינוך,במערכתובהטמעתןבזכויות

החינוך,במוסזותהמעשהבחייוהןהמשרז

חזקיםכוחותפועלים ,האמנההטמעתאתהמאיציםהכוחותבצז

היושבולמצבהטמעתהאתמסיגיםואף ,ההתקזמותאתהבולמים

החינוכיים-התהליכיםשלושההמבוגרים,שללחסזיהםנתוניםהילזים

במעמזויריזהההוראהשלהמשפטיזציה ,"לבסיסחזרה IIה-החברתיים

 ,הזכויותהטמעתעלמאיימים-המורים

קיזוםבתהליךהנסיגההרי ,מהחברהחלקהםשהילזיםמכיוון

שלוהמוסריותהערכיותאיכויותיהעללרעהתשפיעהילזיםשלהזכויות

הרחבה,החברה

יקרהאזםבהתפתחותקריטיתכתקופההילזותששימורמיכל

למצואמצווה ,מכשלהרקאינוהילזזכויותשקיזוםשחושבמיוכל ,לו

מערכתבתוךרקלהתרחשיכולזהכל ,אותןולהעציםלשמרלסייע,זרכים

 •ובוטחת,חזקהחינוך

 . 142יכע , 13הערהלעיל ,לוןאיי 20
 , 122ה)יי(תשטזרבת)ייח(זולחינוךהלאומיתהתוכניתראו 21

פלך(איבישראלהחינוךלמערכתיובלייכיניהסוהיחטיס ,ת-ההוריסיכ ,כית-הטפריינוייכ 22

 . 817כ)כרןייט,תשנעור,ן

 . 90יכע , 13הערהלעילאיילון, 23
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