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ישראל אישררה את אמנת זכויות הילד בשנת 1991 ובכך קיבלה על עצמה את 
זה מציג את  ולזכויות. פנקס  כבוד  ליחס של  זכאים  גיל,  ילדים, בכל  כי  ההכרה 
זכויות הילד/ה מתוך שאיפה כי מימוש הזכויות המופיעות בו יתקיים במרחב בו כל 
פרט רואה את עצמו ואת זכויותיו, אך מבין כי הוא חלק מקהל גדול יותר, רואה את 

החברה הסובבת אותו ופועל מתוך ערבות הדדית וכבוד לממש את זכויות כולם.

صدقت إرسائيل عىل اتفاقية حقوق الطفل يف عام 1991، وبذلك اعرتفت بأن األطفال، 
يف أي عمر، يحق لهم االحرتام والحقوق. يعرض هذا الكتيّب حقوق الطفل بطموح أن 
يتم إعامل الحقوق الواردة فيه يف املكان الذي يرى فيه كل فرد نفسه وحقوقه، لكنه 
يدرك أنه جزء من جمهور أكرب، يرى املجتمع من حوله ويترصف عىل أساس الضامن 

واالحرتام املتبادلني لحقوق الجميع.

חשוב לדעת,
זכויות נותנים ומקבלים!

 من الواجب أن تعلموا,
الحقوق تعطى وتؤخذ! 

 דבר המגיע לי כילד/ה לקבל או/ ולעשות, כלזכו תי
עוד הוא אינו פוגע בילדים ובמבוגרים אחרים

לי ולכל הילדים כמו לכל בני האדם יש זכויות ויש אחריות  1

זכותי ללמוד בבית ספר.  2
זכותי לפתח את כישרונותיי, יכולותיי ותחומי העניין שלי.

זכותי להביע את דעותיי, מחשבותיי ורצונותיי בדרכים שונות:   3
 בדיבור, בכתיבה, בציור ובהצגה.

 זכותי שמבוגרים ישמעו את דעותיי וייקחו אותן בחשבון לפני 
שהם מקבלים החלטה בנוגע אלי.

זכותי לשמור על השם שנתנו לי הוריי, על מנהגי משפחתי,   4
על התרבות שלי ולהיות גאה בלאום שלי.

זכותי שלא יכאיבו לי, שלא יעליבו אותי ושלא ישפילו אותי.  5

זכותי לקבל תמיכה שתאפשר לי להשתלב בחיי החברה,   6
ונגישות-אם יש לי מגבלות.

זכותי לשמור על פרטיותי, על גופי, שלא יגעו בי ובחפציי בלי   7
הסכמתי ושלא יגלו לאחרים מידע אודותיי ללא סיבה מוצדקת.

זכותי שינהגו כלפי בכבוד גם אם אני טועה.  8

זכותי לשמור על דתי, לקיים את מצוותיה ולהשתמש  9
בשפה הנוחה לי במסגרות המתאימות.

זכותי להיות שותף בפעילויות חברתיות.  10

זכותי לקבל טיפול רפואי. זכותי לקבל חיסונים ולעבור  11
בדיקות כמו ראייה ושמיעה.

זכותי שיהיה לי זמן לנוח, לבלות, לקרוא, לשחק   12

ולהשתתף בפעילויות תרבות ואמנות.

זכותי להיות מוגן ואהוב. זכותי להיות מוגנת ואהובה.  13

זכותי לדעת מהן זכויותיי ובמי ניתן להיעזר אם פוגעים בהן.  14
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مسؤوليتنا - البالغني والشباب - هي تعزيز وإعامل حقوق الطفل يف جميع األوقات ويف كل مكان والعمل 
وفقا آلية من الكتاب املقدس: 

"تِْحّب قَِريبَْك زَِي تِْحّب َحالَْك" )كتاب فايكرا، الفصل 19، اآلية 18(

האחריות של כולנו-מבוגרים וצעירים היא לקדם ולממש את זכויות הילד/ה 
בכל עת ובכל מקום, ולנהוג על פי הפסוק:

“ואהבת לרעך כמוך" ) ויקרא י”ט, י”ח (
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התחייבות מצידי לכבד זכויות של אחרים,אחריותי
לעזור להם לקדם אותן ולהימנע מפגיעה בהן

אחריותי לכבד את הזכויות של ילדים ושל מבוגרים אחרים.  1

אחריותי ללמוד ולכבד את כללי ההתנהגות של בית הספר.  2

 אחריותי לאפשר לילדים אחרים לבטא את כשרונותיהם, יכולותיהם

ותחומי העניין שלהם.

אחריותי להביע את דעתי מבלי לפגוע באחרים.   3

 אחריותי להקשיב לאחרים ולכבדם גם אם איני מסכים עם דעתם.
אחריותי לכבד את כללי הדיבור המקובלים בכיתה.

אחריותי לכבד מנהגים ותרבויות של אחרים.   4

אחריותי להימנע מאלימות ולא לפגוע באחרים במילים או במעשים.  5

אחריותי לאפשר לכל הילדים גם אם הם מוגבלים, ליהנות מחיי החברה.  6

אחריותי לכבד את הפרטיות של האחרים ולא לפגוע בהם.  7

אחריותי לא להעליב ילדים גם אם טעו.  8

אחריותי לכבד את דתו ואמונתו של כל אדם.  9

אחריותי להיות חבר/ה טוב/ה וסובלני/ת לאחרים.  10

אחריותי לבקש עזרה לכשאזדקק.

אחריותי לשמור על בריאותי ולמסור מידע רפואי   11

 לגורם המתאים. 

אחריותי לעזור לילדים חולים ככל שביכולתי.

אחריותי לבחור את הפעילות המועדפת עלי בשעות   12

 הפנאי במסגרת המתאימה. 
אחריותי לאפשר לאחרים ליהנות מהפעילות שאותה בחרו.

אחריותי לגלות אכפתיות כלפי הזולת.  13

אחריותי לסייע לילדים לקבל מידע על זכויותיהם ולספר למבוגר   14
אם אני יודע/ת על ילדים או על מבוגרים שפגעו בהם.

בהליך פלילי תוכלו לפנות אל:

كل طفل وكل فتاة تستحق الحاميةלכל ילד/ה מגיעה הגנה

משרד המשפטים, הסניגוריה הציבורית - 
ייצוג נוער בהליכים פליליים

 • טלפון: 60/ 03-6932608 
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אפליקציה - זכויות הילד/ה

تطبيق - حقوق الطفل
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يف اإلجراءات الجنائية ، ميكنك االتصال بـ:


