
נוּ ָקַבע  ּלָ ָאדֹון ּדֹוְקטֹור ׁשֶ
ִית ,  ּבַ הוּ ַאֵחר ּבַ יׁשֶ הוּ ִמּמִ ֶ הוּ ִיְגנֹב ַמׁשּ ִאם ִמיׁשֶ ׁשֶ

הוּ אֹו ִיְפּגַע ּבֹו ,  יץ ְלִמיׁשֶ יְַרּבִ
ְָּלִדים. ל ַהי ט ׁשֶ ּפָ ׁשְ ית ַהּמִ ְפֵני ּבֵ הוּא יוָּבא ּבִ

ים ֶצֶדק.  נוּ לֹוְמִדים ֵאיְך עֹוׂשִ ְוֻכּלָ
ׁש ּמֵ ּתַ יֵּׁש ְלִהׁשְ ִכים ׁשֶ ַחּנְ ד ּגַם ֶאת ַהּמְ הוּא ְמַלּמֵ

יֶֶלד.  ר ּפֹוְגִעים ּבְ ֲאׁשֶ יָלה "ְסִליָחה", ּכַ ּמִ ּבַ
מֹו ֶאת ִדיּוּק ּכְ ִכים ַמֲעִמיִדים ְלִדין ּבְ ַחּנְ ּגַם ֶאת ַהּמְ

ְָּלִדים.  ַהי
לוּס אֹו ִמינוּס.  ִנים ָלֶהם ִציּוִּנים - ּפְ ֲאַנְחנוּ ְמַסּמְ
ֵבית ָאְפלוּ ֶאת ֲאדֹון ּדֹוְקטֹור ּתֹוְבִעים ִלְפָעִמים ּבְ

ן ָעָליו .  ׁש ִמְתַעְצּבֵ הוּ ַמּמָ ט ִאם ִמיׁשֶ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ה התלמיד. זכויות  לישום  הפיקוח 

 ˘נה טובה

פעילות בנושא 

מתוך הספר "יומנה של בלומקה"
 מאת איבונה חמילבסקהה

הוצאת צלטנר
תרגם מפולנית: אורי אורלב

בלומקה גרה בבית היתומים ברחוב קרוכמלאנה
 מספר 92 בוארשה. והיא כתבה יומן.
אדון דוקטור הוא יאנוש קורצ'ק 

דר' רחל עזוז , ודר' איה מרבך 

זה הזמן 
לסלוח 

 
מאחלים לצוותי החינוך להיות מקור השראה מתמשך לתלמידים.
מאחלים לתלמידים שילמדו דרכים לכבד כל אדם, צעיר ומבוגר.

קחו אחריות אישית וחברתית, תסייעו לאחרים, 
ותישמרו על זכותכם וזכויות חבריכם

טובה בן ארי - המפקחת לישום חוק זכויות התלמיד.ה 
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mailto:tovabe@education.gov.il
https://students.education.gov.il/social-and-enrichment-activities/students-rights
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קיראו 

תערוכה מפעילה

שיוויון

 ואיסור אפליה

הפיקוח על זכויות התלמיד.ה מזמין
אתכם לסייר בתערוכה דינאמית מיוחדת

הכוללת דף צפיה פעילה בכרזות
וסרטונים בנושא 

אתם מוזמנים לסייר בכיתה או במחשב
האישי בתערוכה ולענות על השאלות 
כמו כן , אנו מציעים לכם לקיים דיון

בכיתה לאחר הפעילות 
מצורפים :

קישורים לכניסה לתערוכה 
דף מפעיל אותו ניתן לשכפל לכיתה 

והמלצות לפעילות ודיון נוסף 
 

קיראו 

קיראו עוד 

פורטל תלמידים  אתר זכויות התלמיד
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