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מנשר )מניפסט( התלמידים של 
DIALLS
הכללים לחיים

מנשר )מניפסט) התלמידים של DIALLS הוא הצהרה 
– של מאות צעירים – על האופן שבו כדאי שנתנהג זה 

לזה ולכדור הארץ שכולנו חולקים.

בסתיו 2020, עשרים מן הכיתות שהטמיעו את תכנית הלימודים לטיפוח 
אוריינות תרבותית חשבו על כל מה שהם דנו בו בשנה החולפת: מסבלנות, 

אמפתיה והכלה ועד האתגרים של שינויי האקלים והדמוקרטיה.

כל כיתה כתבה רשימה של הצהרות "כללים לחיים": ההנחיות שעל פיהן, 
לדעתם, כדאי שצעירים יפעלו כדי לחיות על פי ערכי DIALLS. יחד, יוצרות 
ההצהרות הללו את מנשר )מניפסט) התלמידים, מסמך עוצמתי של קולות 
־התלמידים ויכולתם של הצעירים לחשוב על תפקידם בעולם. המנשר )מניפ

סט) מייצג כחמש מאות ילדים מחמש מדינות בגילאי 5 עד 15.



כיתה 1 בבריטניה
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Global Friendship - 
we should treat everyone 
and everything equally.

To be a good global friend:
• We must be kind to all
• We must respect our planet 
and keep it tidy
• We mustn't judge a book by 
its cover but give everybody 
the opportunity to let their true 
colours shine through.

חברות עולמית – עלינו להתייחס לכולם ולכל דבר 
באופן שווה.

כדי להיות חברים עולמיים טובים:

• עלינו להיות אדיבים לכול
• עלינו לכבד את כדור הארץ ולשמור על הסדר

• עלינו להימנע מלהסתכל בקנקן אלא במה שיש בו 
ולתת לכולם את ההזדמנות להראות לנו מי הם באמת



כיתה 2 בבריטניה
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Value the preciousness  
of each person.

Know that there’s a  
place for everyone.

Keep others beside you,  
not above you or below you.

Make your own kind of music,  
sing your own special song.

Listen to the songs of others and 
treat them with respect, even if you 

don’t share their beliefs.

Be true to yourself, be true to what 
you believe, be true to each other.

Choose to listen to even the 
smallest voice. 

Listen but don’t let your  
voice be lost.

Dream big dreams.
Help others believe in the  
beauty of their dreams.

Do small things with great love.

Notice the things that others  
do for you before they stop  

doing them.

Sing in unison and sing in harmony 
with others in the choir of life.

Be a small piece of the puzzle,  
the global picture.

Work together for a better world 
rather than waiting for it.

הכירו בערכו של כל אדם.

דעו שיש מקום לכולם.

דאגו שאחרים יהיו לצידכם, לא מעליכם ולא 
מתחתיכם.

צרו מוסיקה משלכם, שירו את השיר המיוחד 
שלכם.

הקשיבו לשירים של אחרים ונהגו בהם בכבוד,
גם אם אינכם שותפים לאמונותיהם.

היו נאמנים לעצמכם, היו נאמנים לדברים 
שבהם אתם מאמינים והיו נאמנים זה לזה.

בחרו להקשיב גם לקולות הקטנים ביותר.
הקשיבו אך אל תאבדו את הקול שלכם.

תחלמו חלומות גדולים.

עזרו לאחרים להאמין ביופי שבחלומותיהם.

עשו דברים קטנים באהבה רבה.

שימו לב לדברים שאחרים עושים למענכם 
בטרם יפסיקו לעשות אותם.

־שירו יחד ושירו בהרמוניה עם אחרים במקה
לת החיים. 

היו חלק קטן בפאזל, בתמונה העולמית. 

תפעלו יחד למען עולם טוב יותר במקום 
לחכות לו.
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Respect everybody for the things  
they do that are different.

Talk to someone and if you disagree tell them  
what you think and combine them together.

Always be kind to each other.

Sharing different ideas to make  
the world a better place.

Listen to each other, even if you disagree.

Live happily with other people.

Please don't drop litter.

We all have a responsibility to care  
for and respect the world.

Celebrate our differences.

Help others when they need it.

Welcome people into your games.

Be a shining light for each other.

Tolerance must be in abundance
Else we fall into chaotic impatience

Empathy should be in plenty
or hate will fuel our misery

Exclusion shouldn't be an option
For in the end

Aren't we all human?

כיתה 3 בבריטניה

כבדו כל אחד בזכות הדברים שהוא עושה באופן שונה.
דברו עם מישהו ואם אינכם מסכימים עמו אמרו לו מה דעתכם ושלבו את דעותיכם יחד.

תמיד תהיו אדיבים זה לזה.
שתפו רעיונות שונים על מנת להפוך את העולם למקום טוב יותר.

הקשיבו זה לזה, גם אם אינכם מסכימים זה עם זה.
בבקשה אל תלכלכו.

לכולנו יש אחריות לדאוג לעולם ולכבד אותו.
תחגגו את השוני בינינו.

עזרו לאחרים כשהם זקוקים לעזרה.
שתפו אנשים במשחקים שלכם.

הפיצו אור זה למען זה.
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Tolerance must be in abundance
Else we fall into chaotic impatience

Empathy should be in plenty
or hate will fuel our misery

Exclusion shouldn't be an option
For in the end

Aren't we all human?

כיתה 4 בבריטניה

סובלנות צריכה להיות בשפע
אחרת חוסר הסבלנות יופיע תוך רגע

עלינו להתמלא באהדה
כדי שהאומללות לא תוזן בשנאה
הדרה היא אפשרות שלא קיימת

הרי בסופו של דבר
כולנו בני אדם, לא?
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Participar com Alegria e 
Harmonia respeitando a 
Diferença e a Identidade do 
Outro.
Participar com Tolerância 
chamando todos à Razão.
Acreditar nos nossos sonhos 
e ser Resiliente.
Criar um Planeta Saudável é 
Criar um Planeta Seguro.
Ajudar o Outro sem esperar 
nada em troca. 
Com a Empatia se faz a 
Inclusão.

Participate in joy and harmony, 
respecting the difference  
and the identity of the other.
Participate with tolerance by 
bringing everyone to reason.
Believe in our dreams  
and be resilient.
Building a healthy planet  
is building a safe planet.
Help the other without 
expecting anything in return.
With empathy comes inclusion.

Declaração de 
Regras para a Vida: 

Rules for Living Statement:

                  D iversidade

              I nclusão

Emp A tia

           To L erância

     Dia L ogo

                     S olidariedade

             D iversity

               I nclusion

Emp A thy

         To L erance

     Dia L ogue

               S olidarity

הצהרת הכללים לחיים:

נשתתף בשמחה ובהרמוניה, תוך כיבוד השוני 
והזהות של האחר. 

נשתתף בסובלנות בכך שנביא את כולם 
להיגיון. 

נאמין בחלומות שלנו ונהיה בעלי חוסן. 
אם נבנה עולם בריא אז נבנה עולם בטוח.
נעזור לאחר מבלי לצפות לתמורה כלשהי.

עם האהדה מגיעה ההכלה.

כיתה 1 בפורטוגל
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גיוון

הכלה

אהדה

סובלנות

דיאלוג

סולידריות

כיתה 2 בפורטוגל
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Deveres de um bom cidadão:

Fazer sempre o melhor para 
o mundo por exemplo nesta 
altura de pandemia respeitar 
as regras para manter a 
nossa segurança e saúde. Ser 
solidário e ajudar sempre o 
próximo doando roupas ou 
brinquedos que já não usamos.
 
Ser um cidadão ativo, votando, 
e ter alguns cuidados com 
o ambiente como reciclar e 
reutilizar. Chamar a atenção 
dos que poluem.

Saber respeitar as diferenças 
dos outros, a cor da pele, a 
religião e as suas opiniões. 
Incluir, julgar menos e dar 
sempre uma oportunidade 
para conhecer as pessoas. 

Duties of a good citizen:
Always do what’s best for the world, 
for example in this time of a pandemic 
respect the rules to maintain our safety 
and health. Always act in solidarity 
and help the next person by donating 
clothes or toys that we no longer use. 

Be an active citizen, vote, and take 
care of the environment by doing 
things like recycling and reusing. Call 
out and correct those who do pollute. 

Know how to respect the differences 
of others, their skin colour, religion and 
their opinions. Include more, judge 
less and always take the opportunity 
to get to know someone.

TODOS OS JOVENS DEVEM:

- Respeitar a diversidade cultural
- Ser solidários
- Ser tolerantes
- Ter espírito crítico
- Demonstrar empatia
- Procurar alcançar o conhecimento 
- Respeitar o planeta
- Usar os recursos de forma racional 
- Respeitar o outro
- Exercer uma cidadania ativa
- Respeitar os direitos humanos

ALL YOUNG PEOPLE SHOULD: 

- Respect cultural diversity
- Act in solidarity
- Be tolerant
- Use critical thinking
- Show empathy
- Pursue knowledge
- Respect the planet
- Use resources wisely
- Respect the other
- Exercise active citizenship
- Respect human rights

כדאי לכל הצעירים:

לכבד גיוון תרבותי
לפעול בסולידריות

להיות סובלניים
להיות ביקורתיים 

להפגין אהדה 
לצבור ידע 

לכבד את כדור הארץ 
להשתמש במשאבים במידה 

לכבד את האחר 
לעסוק באזרחות פעילה

לכבד זכויות אדם 

כיתה 3 בפורטוגל
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חובותיו של אזרח טוב:

תמיד לעשות את מה שהכי טוב לעולם, 
למשל, בתקופה הזו של מגפת הקורונה, 
לכבד את הכללים ולשמור על בטיחותנו 

ובריאותנו. תמיד לפעול בסולידריות ולעזור 
לאחר באמצעות תרומת בגדים או צעצועים 

שכבר אינם בשימושנו.

להיות אזרח פעיל, להצביע ולדאוג לסביבה 
באמצעות פעולות כגון ִמחזור ושימוש חוזר. 

להפנות את תשומת לבו של מי שמזהם 
ולהסביר לו כיצד לנהוג אחרת.

לדעת כיצד לכבד את השוני באחרים, את 
צבע עורם, את דתם ואת דעותיהם. להכיל 
־יותר, לשפוט פחות ותמיד לנצל את ההזדמ

נות להכיר מישהו.

כיתה 4 בפורטוגל
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Vaikų darželyje mes 
draugaujame, kuriame, 
mokomės ir žaidžiame. 
Todėl būtent čia ir 
išmokstame padėti  
kitiems, įveikiant 
sunkumus. Jei padarome 
klaidų ar susipykstame, 
tai labai daug apie tai 
kalbamės. Suprasdami, 
kad pasaulis keičiasi, 
norime prisidėti, kad jis 
taptų įvaresniu. Todėl 
mes rūšiuojame atliekas, 
pavyzdžiui popierių. Mums 
yra labai įdomu gyventi 
kartu šiame pasaulyje. 
Taigi būkime ir pasilikime 
gyventi visi kartu!

־בגן כיף להכיר חברים, ליצור, ללמוד ול
שחק. לכן, אנחנו לומדים לעזור, לשבח 

ולשמוח בהצלחתם של ילדים אחרים 
על בסיס יום-יומי. אם אנחנו טועים או 

מתרגזים אנחנו מדברים אחד עם השני 
המון. אנחנו מבינים שהעולם משתנה, 

ורוצים לעזור לשמור עליו נקי יותר, ולכן 
אנחנו מפרידים את הפסולת העשויה 

מנייר. כיף לכולם לחיות יחד בעולם 
הזה. בואו נחיה ונישאר יחד!

כיתה 1 בליטא



Mes galvojame, kad namai 
yra ten, kur mūsų šeima. Kai 
šeimoje yra meilė, šiluma ir
sutarimas gera gyventi 
savoje šalyje ir visoje 
žemėje. Mes galvojame, 
kad galime pastatyti gražius 
namus ir išpuošti žemę taip, 
kad joje būtų gera gyventi 
kiekvienam ir visiems kartu.
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אנחנו חושבים שהבית הוא המקום שבו 
המשפחה שלנו נמצאת. המקום שבו 
יש אהבה, חום וחמימות במשפחה, 

טוב לגור במדינה שלנו ועל פני כל כדור 
הארץ. אנחנו חושבים שנוכל לבנות בית 

יפה ולקשט את כדור הארץ שלנו כך 
שיהיה לכולם טוב לחיות בו.

כיתה 1 בליטא



Mes manome, kad žmonės 
neturi galimybės pasirinkti 
kokioje šeimoje ar kultūroje 
gimti, tai yra duotybė. Mieste, 
šalyje, pasaulyje yra daugybe 
žmonių su skirtingomis 
žiniomis, gebėjimais, įgūdžiais, 
išvaizda. Manome, kad šie 
skirtumai turi mus ne priešinti, 
bet vienyti juk tik dėl to 
pasaulis yra toks įdomus! 
Neteisti, nesmerkti, neniekinti – 
priimti, draugauti, gerbti!
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אנחנו מאמינים שאין לאנשים את 
האפשרות לבחור לאיזו משפחה או 

תרבות להיוולד, זו מתנה. בעיר, 
במדינה, בעולם, ישנם אנשים רבים עם 
ידע שונה, יכולות שונות, כישורים שונים 

ומראה שונה. לדעתנו ההבדלים הללו 
לא אמורים להפריד בינינו, אלא לאחד 
בינינו, כי בזכותם העולם כל כך מהנה! 
־אל תשפטו, אל תַגנו, אל תבוזו – תקב

לו, תתחברו, תכבדו!

כיתה 3 בליטא
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Grenze niemanden aus, 
weil er aus Deinen Augen 
anders erscheint.  Versuche 
immer die Lage der anderen 
zu sehen, weil man andere 
Voraussetzungen hat: 
Verhältnisse zwischen arm 
und reich, Lebensstandards, 
Dorfkind/Stadtkind, 
Erziehungsweisen. Egal ob dick 
oder dünn, egal ob groß oder 
klein oder auch unabhängig 
von der Hautfarbe oder der 
Sprache, die gesprochen wird: 
Seht es als Vielfalt.

16

אל תדירו אף אחד רק מפני שהוא נראה שונה בעיניכם.
תמיד תנסו לראות את מצבם של אחרים כי ייתכן שהתנאים 
שלהם שונים: היחסים בין עניים לעשירים, רמות חיים, ילד 

שגדל בכפר לעומת ילד שגדל בעיר, סגנונות הורות. לא 
משנה אם אדם הוא שמן או רזה, גבוה או נמוך, ולא משנה 

מה צבע עורו או השפה שהוא דובר: ראו בכך גיוון.

כיתה 1 בגרמניה



Behandle jeden so, wie du auch gerne 
von ihm behandelt werden möchtest, 
um die Gerechtigkeit zu decken.

1. Man sollte niemanden ausgrenzen
2. Sei immer höflich, auch wenn die 
Person gegenüber nicht unbedingt 
höflich zu dir ist 
3. Verurteile niemanden auf Grund 
seiner Hautfarbe oder Herkunft 

Sei tolerant, begeisterungsfähig und 
drücke auch mal ein Auge zu.

1. Toleriere Fehler von anderen, denn 
auch du kannst mal Fehler machen
2. Lass dich von anderen begeistern
3. Nimm nicht immer jedem alles 
übel, denn jeder hat mal einen 
schlechten Tag
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התייחסו לכולם כפי שהייתם רוצים שיתייחסו אליכם כדי לתמוך בעשיית צדק.
1. אל תדירו אף אחד.

2. תמיד תהיו מנומסים גם אם האדם שמולכם אינו מנומס כלפיכם.
3. אל תשפטו אף אחד בשל צבע עורו או מוצאו.

היו סובלניים, נלהבים ודונו אחרים לכף זכות.
1. היו סובלניים כלפי טעויות של אחרים כי גם אתם יכולים לעשות טעויות.

2. תנו לאחרים להיות מקור השראה בעבורכם.
3. אל תיעלבו מכל דבר, על כל אחד יכול לעבור יום רע לפעמים.

כיתה 2 בגרמניה
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־כאשר אנו נפגשים עם ילד או ילדה ששונים מא
תנו, צריך להתיחס אליהם כבני אדם ולא לראות 

רק את השונות שלהם.
צריך להתייחס אליהם ולנהוג בהם בכבוד- כי 

לפני הכל כולנו בני אדם.
כדי שיהיה נעים לכולם בחברה שלנו, אנחנו 

צריכים לגלות לשונות סובלנות, אמפטיה וכבוד.
צריך לכבד את השונות בין בני האדם ולא 

לראות אותה כמשהו שמרחיק ביניהם.

כיתה 1 בישראל



כיתה 2 בישראל
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הקשבה לעצמך, לאחר ולטבע
לקיחת אחריות אישית וסביבתית

תגרום להרמוניה ולתנועה חיובית של 
היחיד והכלל
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כללים לחיים בחברה טובה יותר.
הכללים לחיים בחברה טובה יותר הם

ראשית לשמור על הטבע ועל בעלי החיים.
כדי לשמור על הסביבה כל אחד צריך אחריות 

אישית.
לדוגמה- לא להשליך את הפסולת בפארק או בכל 

מקום אחר ולזרוק לפח.
־יתר על כן אם נדע לקבל את האחר ונדע להיות סוב

לניים אז החברה תהיה טובה יותר.
לסיכום דברינו, כדי שנחיה חיים טובים ויפים יותר 

צריך לשמור על הסביבה ועל החברה.

כיתה 3 בישראל
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יד ביד
לב אל לב

את כולנו נכבד

בכיתה שלנו
על כללי השיח מקפידים

ולכולנו הרבה
יותר נעים. 

כיתה 5 בישראל

כיתה 4 בישראל



22

אחד את השני
מכבדים

לכולנו יהיו חיים
משותפים ונעימים.

כיתה 6 בישראל
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כיתה 7 בישראל

אנחנו מתחייבים להיות אנשים טובים, לסייע 
אחד לשני, לנהוג לפי כללים וחוקים. לכבד 
ולהקשיב אחד לשני, לפתור בעיות בדרכי 
־שיח ולגלות אחד כלפי השני סבלנות וסובל

נות.
בנוסף, אנחנו נעזור לסביבה על ידי תרומה 
של חפצים שאין לנו שימוש בהם לאחרים – 

"זבל בשבילך זה אוצר לאחר".
נשמור על הניקיון של הסביבה ונדאג למחזר.
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