
עמוד 1

מבוא

המציאות מעמתת אותנו שוב ושוב עם אנשים שהם אחרים מאתנו - בזהותם, במוצאם 

או בהשתייכותם הדתית או הלאומית. פעמים רבות, היחס המיידי שלנו לאנשים אלה הוא 

יחס של ניכור, חשד, ואף איבה. הם ״לא משלנו״ - ולכן אנו לא מחויבים כלפיהם.

שמאפשר  עולם  הוא  האם  מתוקן?  עולם  הוא  שכזה  יחס  על  שבנוי  עולם  האם  אולם 

ידידות? או צדק? כיצד עלינו לנהוג, בעולם מתוקן, כלפי מי שאינו מבני עמנו? 

ישראל  בין  מבחינה  ימינו  ועד  חז״ל  בספרות  עבור  המקרא  ימי  למן  היהודית  המסורת 

והעמים. ואולם, בשאלת הפרשנות של הבחנה זו שבין יהודי ללא יהודי קיימת מחלוקת 

עקרונית בין שתי גישות מרכזיות. לפי עמדה אחת, קיימת אבחנה מהותית בין יהודים ללא 

יהודים: ״וְַאֵּתן צֹאנִי צֹאן ַמְרִעיִתי ָאדָם ַאֶּתם )יחזקאל לד, לא( - אתם ]עם ישראל[ קרויים אדם 

ואין העובדי כוכבים ]לא יהודים[ קרויין אדם״ )בבלי, יבמות סא, עמוד א(. 

הסולידריות  ערך  את  המבליטה  הפוכה  עמדה  היהודית  במסורת  קיימת  זאת,  לעומת 

יָגּור ִאְּתָך ּגֵר ּבְַאְרצְכֶם ֹלא תֹונּו אֹתֹו. ּכְֶאזְָרח  והאהבה לזר, כדוגמת הציווי המקראי: ״וְכִי 

ִמּכֶם יְִהיֶה לָכֶם ַהּגֵר ַהּגָר ִאְּתכֶם וְָאַהבְָּת לֹו ּכָמֹוָך ּכִי גִֵרים ֱהיִיֶתם ּבְֶאֶרץ ִמצְָריִם. )ויקרא פרק 

יט, לג-לד( 

על הציר בין שני הקטבים של ויכוח זה ניתן לזהות, כמובן, גם קולות רבים הנמצאים בין 

לבין ומנסים לנסח סוגים שונים של יחסים לאדם הלא היהודי, וכן קולות המערערים על 

עצם הבחנה זו.

בפרק זה ננסה להתחקות אחר קולות שונים אלו, על המתחים והויכוחים ביניהם - וננסה 

יותר? ומהו העולם המתוקן  לבחון את השאלה: איזה מהם מקרב אותנו לעולם מתוקן 

בעינינו?

היחס לנכרי ולזר



עמוד 2היחס לנכרי ולזר

פעילות פתיחה - מי הכי אחי?

לפניכם תמונות המייצגות אנשים שונים. 

התבוננו בדמויות שבתמונות ומקמו אותן על הציר שלפניכם: הסבירו את קביעתכם. 

אח, קרוב                                                                                   זר, רחוק 

 

123

678

45

אופציות

אופציות



עמוד 3

חיבת האדם וחיבת ישראל 

לפניכם משנה מתוך מסכת אבות המשקפת את מעמדו של האדם ואת מעמדו של עם 

ישראל לפני האל. 

הוא ]ר׳ עקיבא[ היה אומר: חביב אדם שנברא בצלם. 

ה ֶאת ָהָאָדם״ ֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעׂשָ י ּבְ  חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר: ״ּכִ

)בראשית, ט, ו(. 

חביבין ישראל שנקראו בנים למקום.

חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, 

ם לה׳ ֱאֹלֵהיֶכם״ )דברים יד, א(  ִנים ַאּתֶ שנאמר: ״ּבָ

משנה, מסכת אבות, ג יח

 

מדוע חביב האדם? ומדוע חביבין ישראל? 1 .

במה שונה הנימוק לחיבת האדם מהנימוק לחיבת ישראל? א. 

ב.   האם נימוקים אלו מצביעים לדעתכם על הבדל מהותי בין ישראל לשאר 
העמים? הסבירו. 

בתלמוד הבבלי, מופיעה אמרה )שצוטטה גם במבוא לפרק זה( המיוחסת לרבי  2 .
שמעון בר יוחאי ולפיה קיימת אבחנה מהותית בין יהודים ללא יהודים - ״אתם 

]ישראל[ קרויים אדם ואין עובדי כוכבים ]הגויים[ קרויין אדם״ )מסכת יבמות סא 

עמוד א(.

א.  מהי המחלוקת בין אמירתו של רבי שמעון בר יוחאי ועמדתו של רבי עקיבא 
שבמשנה? 

ב.   נסו לדמיין את מערכת היחסים בין יהודים ללא יהודים בעולם מתוקן על פי כל 
אחת מהעמדות אלו?

רבי עקיבא 
מגדולי התנאים ומגדולי חכמי ישראל בכל 

הדורות. פעל במאות הראשונה והשנייה 

לספירה. לפי המסורת, היה במוצאו 

בן למשפחה של גרים ולפני שהפך 

לתלמיד חכם, עסק ברעיית צאן. הטביע 

את חותמו על הלכות רבות ועל ערכים 

במסורת היהודית ובראשם המסירות 

והאהבה המוחלטים לאל והחשיבות 

הגדולה של לימוד התורה. בין אמרותיו 

המפורסמות: ״ואהבת לרעך כמוך - זה 

כלל ]עיקר[ גדול בתורה״ ו״חביב אדם 

שנברא בצלם ]אלוהים[״ במשנה שלפנינו.

בשל עיסוקו בהפצת התורה ולימודה בזמן 

האיסור שגזרו הרומאים על כך, הוצא 

להורג בעינויים קשים. רבי עקיבא הוא 

אחד מבין 'עשרה הרוגי מלכות' שהוצאו 

להורג בזמן מרד בר כוכבא ומתו על 

קידוש ה'. 

צלם אלוהים שבאדם
המקור לרעיון צלם אלוהים הוא בספר 

בראשית, שם מתואר האדם כנברא 

בדמותו ובצלמו של האלוהים. בתולדות 

ההגות והמחשבה היהודית ניתנו לרעיון 

זה פירושים רבים ושונים. כמה מחכמי 

התלמוד פירשו את רעיון בריאת האדם 

בצלם אלוהים במובנו המילולי; האדם - כל 

אדם - הוא אייקון )מעין פסל( של האל 

ומכאן שהאל נוכח בו במובן מסוים. לפי 

פרשנים מאוחרים יותר, רעיון הבריאה 

בצלם מבטא את הדמיון הרוחני בין האל 

לאדם; משהו מרוחניותו של האל מוצא 

את ביטויו בקיומו הרוחני של האדם. 

היו שהסבירו שצלם אלוהים שבאדם 

זהה עם היכולת השכלית שבו. התבונה 

האנושית מגלמת באופן חלקי את תבונתו 

האינסופית של האל. הוגים אחרים זיהו 

את צלם אלוהים שבאדם עם היכולת 

היצירתית שהתברך בה האדם והיו שהבינו 

את רעיון הבריאה בצלם כביטוי לכושרו 

המוסרי של האדם להבחין בין טוב לרע. 
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מיהו רעך?

אחד הציוויים המפורסמים ביותר בתנ״ך הוא ״וְָאַהבְָּת לְֵרֲעָך ּכָמֹוָך״. ידועה גם דרשתו של 

רבי עקיבא על הפסוק: ״ ' ואהבת לרעך כמוך' - רבי עקיבה אומר זהו כלל גדול ]עיקר שהכל 

נובע ממנו[ בתורה״ )תלמוד ירושלמי, מסכת נדרים, פרק ט, ד(. לפניכם פירושיהם של הרמב״ם 

ונפתלי הרץ ויזל לציווי זה ובמיוחד לשאלה - מיהו 'רעך' המדובר בפסוק: 

אהבת ישראל

מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר: ״ואהבת לרעך כמוך״. 

 לפיכך, צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו ]לשמור, להקפיד על כספו[ כאשר ]כמו ש-[ הוא 

חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו. והמתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעולם הבא. 

רמב״ם, משנה תורה הלכות דעות פרק ו הלכה ג

במקור המקראי כתוב: ״ֹלא ִתּקֹם וְֹלא ִתּטֹר ֶאת ּבְנֵי ַעֶּמָך וְָאַהבְָּת לְֵרֲעָך ּכָמֹוָך ֲאנִי ה׳. 1 

)ויקרא יט, יח(; מי לדעתכם נכלל ומי לא נכלל בהגדרה ״ֵרע״ בציווי ״ואהבת לרעך 

כמוך״?

כיצד מבין הרמב״ם את המילה ׳רעך׳ בפסוק? מי אינו נחשב לֵרע לפי זה?  2 .

האם הפרשנות שלכם ל״רעך״ שבפסוק דומה או שונה מפרשנותו של הרמב״ם?  3 .
הסבירו. 

אדם כמוך 

״ואהבת לרעך״ ]פירושו[ שהוא כמוך - שוה לך ודומה לך, שנברא גם הוא בצלם אלוהים, והרי 

הוא אדם כמוך, וזה כולל לכל בני אדם, שכולם נבראים בצלם. על זה אמר ר׳ עקיבא ... ״ואהבת 

לרעך כמוך ...זה כלל גדול בתורה״. ור׳ עקיבא עצמו שנה כלל זה: )אבות ג יד( ״חביב אדם 

שנברא בצלם״. 

 ר׳ נפתלי הרץ ויזל, בתוך ״הבאור״ 

במה שונה פרשנותו של הרב ויזל למילה ׳רעך׳ שבפסוק מזו של הרמב״ם? מי נכלל  1 .
ומי איננו נכלל בהגדרה ״ֵרע״, לפי ויזל?

כיצד, לפי ויזל, קשורה אמירתו של ר׳ עקיבא כי ״ואהבת לרעך כמוך זה הוא כלל  2 .
גדול בתורה״, לאמרה ״חביב אדם שנברא בצלם״?

עם איזו מבין שתי הפרשנויות: של הרמב״ם וזו של הרב ויזל אתם מזדהים? איזו  3 .
מבין שתי הפרשנויות מקרבת אותנו לדעתכם לעולם מתוקן יותר? הסבירו. 

 נפתלי הרץ וייזל , 

 המבורג-קופנהגן-ברלין

)1725-1805(

 משותפיו של משה מנדלסון למפעל 
״הביאור״ - במסגרתו חיבר את הפירוש 

לספר ויקרא והוסיף שיר בשבחו של 

מנדלסון )נדפס בהקדמה לספר שמות(.

התפרסם במיוחד בזכות ספרו ״דברי שלום 

ואמת״ בו קרא לחולל שינוי כללי בסדרי 

ובתכני הלימוד בחינוך היהודי באירופה. 

ספר זה עורר עליו את קצפם של רבים 

מרבני התקופה בשל הרוח ה״משכילית״ 

המנשבת ממנו.



עמוד 5

משימה

א.  לפניכם תיאורים של מספר דמויות - אלו מהן נכללות לדעתכם במסגרת ״רעך״ על פי 
הרמב״ם?

באלו מקרים תאמצו את עמדתו של הרמב״ם? נמקו את בחירתכם.  ב. 
נס שמידט - יליד בוואריה שבגרמניה, החביא שני ילדים יהודים לאורך כל מלחמת  • ה	

העולם השניה.

•טניה יבטושנקו - עלתה לארץ משום שסבה היה יהודי ומקיימת אורח חיים נוצרי  	
כפי שקוים במשפחת אמה. שני בניה משרתים ביחידות קרביות בצה״ל.

בצפון.  החולים  מבתי  באחד  נמרץ  טיפול  מחלקת  מנהל  רופא,   - יונס  •אחמד  	
השתתף בכוח הישראלי שנשלח לטפל בנפגעי רעש האדמה בהאיטי והציל חיי 

ילדים רבים. 

•אולגה חלפין - יהודיה במוצאה. עלתה מרוסיה לפני מספר שנים. היא משמרת  	
את התרבות הרוסית, דוברת רוסית ומשתדלת למעט בדיבור בעברית.

לעבור  מסרבת  הפלשמורה.  לעדת  בת  לארץ.  מאתיופיה  עלתה   - מששה  •ירוס  	
תהליך גיור בארץ.

מי הוא ברברי?
בשיחה  לגוי.  אבדה  השבת  בשאלת  העוסקת  הירושלמי  התלמוד  מן  סיפור  לפניכם 

המתפתחת בין שמעון בן שטח לתלמידיו עולה שאלת היחס הראוי לאדם לא יהודי:

 שמעון בן שטח - היה עוסק במכירת פשתן למחייתו.

אמרו לו תלמידיו: ״רבי, עזוב סחורה זו ואנו נקנה לך חמור 

ולא תצטרך לטרוח כל כך.״

הלכו וקנו לו חמור מישמעאלי אחד. 

 ומצאו שהייתה תלויה בצוואר החמור מרגלית.

 באו לשמעון בן שטח ואמרו לו: ״מעכשיו לא תצטרך לטרוח יותר.״ 

  שאל אותם ]שמעון בן שטח[: ״למה?״

 אמרו לו תלמידיו: ״קנינו לך חמור מישמעאלי אחד ומצאנו על החמור מרגלית.״

 שאל אותם: ״האם ]כשמכר[ ידע בעל החמור ]שהמרגלית נמצאת על החמור[״? 

 אמרו לו )תלמידיו(: ״לא.״

  אמר להם )שמעון בן שטח(: ״לכו והחזירו ]את המרגלית[.״ 

]שאלו התלמידים את רבם[: ״האם לא כך למדנו , שאמר רב חונא ביבי בנו של גוזלון בשם 

רב התיבון שאמר בפני רבי: אפילו לשיטת מי שאומר שגזילת גוי אסורה, הרי כל העם מודים 

 שאבידת הגוי מותרת! )אם כן מדוע שנחזיר את אבידת הגוי?(״

ענה להם שמעון בן שטח: ״האם אתם חושבים ששמעון בן שטח ברברי הוא? רוצה שמעון בן 

שטח לשמוע שיאמרו ברוך אלוהי היהודים״ 

על-פי תלמוד ירושלמי, מסכת בבא מציעא פרק ב הלכה ה

 

מהי התנהגות ברברית, לפי שמעון בן שטח? מה מאפיין התנהגות שאינה ברברית?  1 .

מה הניע את שמעון בן שטח לחרוג מהמותר לו על פי הלכה? 2 .

כיצד עשויה התנהגותו של שמעון בן שטח לקרב אותנו לעולם מתוקן יותר?  3 .

שמעון בן שטח
מגדולי חכמי ישראל מראשי הסנהדרין 

ומנהיג הפרושים בימי אלכסנדר ינאי 

)אשתו של אלכסנדר ינאי שלומציון היתה 

אחותו של בן שטח( ובתקופת שלטונה 

חיזק בן שטח את שלטון הפרושים 

.שמעון בן שטח תיקן כמה תקנות ביניהן 

תיקן שילדים ילמדו תורה והקים בתי ספר, 

ותיקן את הכתובה לשיפור זכויןת האשה

שמעון בן שטח הקפיד מאד על הדין .

פרט למקרה אחד בו בניגוד לדין התורה 

הרג שמונים מכשפות באשקלון כשהוא 

מסביר זאת בצורך השעה של מלחמה 

בעבודה זרה.

ברברים 
מילה הלקוחה מיוונית עתיקה. ברברי הוא 

מונח מן התקופה הקלאסית, ששימש 

את היוונים להתייחס לכל מי שאינו 

יווני. מאוחר יותר, השתמשו בו הרומים 

על מנת להתייחס לעמים הגרמאניים, 

הקלטיים והסלאביים שהיו במגע עם 

רומא העתיקה. 

מקור המילה בחיקוי לעגני של לשונם 

הזרה והלא-מובנת של בני העם האחר, 

ה״מברברים״. במובן רחב יותר )שאינו נפוץ 

בשימוש(, מתייחס המונח לכל נוכרי אשר 

אינו חולק מאפיינים תרבותיים דומים עם 

הדובר. עמים שונים עשו שימוש נרחב 

בכינוי ״ברברים״ על מנת לפטור בכך 

תרבויות זרות ולא מובנות. לרוב השימוש 

במונח ביטא יחס מזלזל ולעגני כלפי העם 

או הקבוצה האתנית אליה התייחס הדובר. 

כך, המונח כפי שהוא מוכר כיום מתאר 

אדם אלים, פרימיטיבי, טיפש וחסר 

תרבות.
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ירחיק אדם עצמו מן הגזל

הקטע מהמדרש שלפניכם, לקוח מתוך דרשה על הפסוק ״ואהבת את ה' אלוהיך״. לפי 

הדרשה מצווה היהודי להאהיב את ה' על אנשים אחרים באמצעות התנהגות ראויה. בתוך 

כך, מונה המדרש נימוק נוסף ליחס הראוי לאדם לא יהודי:

ואהבת את ה׳ אלהיך )דברים ו, ה(, שאתה מאהב על הביריות שם שמים ]גורם לאנשים לאהוב 

את ה׳[...

לא נתנה תורה על מנת כן אלא לקדש שמו הגדול... 

מיכן אמרו ]מאחר שיהודי שלמד תורה מצווה לקדש את שם ה׳ בעולם[, 

ירחיק אדם עצמו מן הגזל מישראל ומן הגוי, ואפילו מכל אדם שבשוק; 

שהגונב לגוי - לסוף ]בסופו של דבר[ שהוא גונב לישראל;

והגוזל לגוי - לסוף שהוא גוזל לישראל; 

נשבע לגוי - לסוף שהוא נשבע לישראל;

 מכחש ]משקר[ לגוי - לסוף מכחש על ישראל;

 שופך דמים לגוי - לסוף שהוא שופך דמים לישראל;

 ולא נתנה תורה על מנת כן, אלא כדי לקדש שמו הגדול. 

תנא דרבי אליהו פרשה כו 

כיצד מבין המדרש את הציווי ״ואהבת את ה׳ אלוהיך״?  1 .

מהו המוסר הכפול אותו מוקיע המדרש? מה הסכנות שהוא טומן בחובו? 2 .

האם, לדעתכם, הנימוק ליחס ללא יהודי הם פרגמאטי או מוסרי? הסבירו.  3 .

במה דומה ובמה שונה הנימוק שבמדרש זה לעומת הנימוק שמעלה שמעון בן  4 .
שטח בסרבו ליטול ללא רשות אבדה של גוי? 

מהו עולם מקולקל על פי המדרש? כיצד אפשר להישמר מקלקול זה? 5 .

קידוש ה'
אחת ממצוות התורה החשובות וכדברי 

הרמב״ם: כל בית ישראל מצווין על קדוש 

השם הגדול הזה, שנאמר: 'ונקדשתי בתוך 

בני ישראל', ומוזהרין שלא לחללו, שנאמר: 

'ולא תחללו את שם קדשי' )משנה תורה, 

הלכות יסודי התורה פרק ה הלכה א( . 

לפי ההלכה, יהודי המתנהג באופן ראוי 

בעולם מקדש את שמו האל בעיני רואיו 

- כך שאנשים הצופים בו בהתנהגותו 

מייחסים התנהגות זו לציווי האלוהי, ובכך 

מכבדים את האל יותר.

ההפך מקידוש ה' הוא חילול ה'. כאשר 

רואים יהודי המתנהג בצורה עלולים לייחס 

התנהגות זו לה' ובכך יתבזו התורה ושמו 

של האל. 

קידוש ה' הוא גם נכונות למות על מנת 

להימנע מקיום עבירה. התלמוד מציין 

שלוש עבירות שעליהן האדם ״ייהרג ועל 

יעבור״: גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות 

דמים )תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף 

ע״ד, עמוד א(. עם זאת, התלמוד גם טוען 

כי בשעת השמד )שעה שבה יש גזירות 

של השלטון נגד קיום מצוות התורה( גם 

על עבירות קלות יש להיהרג. בשל כך, 

החל מימי הביניים ואילך קהילות יהודיות 

רבות היו מוכנות למות ״על קידוש השם״ 

- וזאת למרות שחכמים רבים לאורך 

הדורות הביעו הסתייגות מנכונות גורפת 

שכזו.

אבדת גוי וגזל גוי
התורה מצווה לא לגזול את הרע )ויקרא 

יט יג( ולהשיב ״את כל אבידת אחיך״ 

)דברים כב ג(. למרות שמופיעה בספרות 

חז״ל העמדה הטוענת כי מותר לגזול מגוי, 

הרי שעמדה זו נדחית ולהלכה נפסק כי 

גזל הגוי אסור, והתוספתא אף אומרת כי 

״חמור גזל הגוי מגזל ישראל״ )תוספתא 

בבא קמא י, טו(.

לעומת זאת, חז״ל פוסקים כי אין חובה 

להשיב אבידה לאדם לא יהודי, שכן הוא 

נכלל תחת ההגדרה של ״אחיך״. השולחן 

ערוך אף כותב כי אדם המחזיר אבידה 

ללא יהודי ״הרי זה עובר עבירה, מפני 

שהוא מחזיק ידי עוברי עבירה. ואם 

החזירה לקדש את השם כדי שיפארו את 

ישראל וידעו שהם בעלי אמונה, הרי זה 

משובח״. )שולחן ערוך חושן משפט רסו, 

א(. 
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הרי הם כישראל

בספרות התלמודית הלכות רבות הנוגעות ליחסי יהודים ולא יהודים. רבות מהלכות אלו 

ולא אחת מצוות להפלות אותם לרעה  יהודים  ושלילית כלפי לא  גישה עוינת  משקפות 

בדין. בימי הביניים, התקיימו כל העת יחסים כלכליים וחברתיים בין יהודים ללא יהודים 

הגויים למציאות החיים  בין ההלכות העוינות את  לגשר  לא אחת  נדרשו  וחכמי ההלכה 

המורכבת שחייבה התייחסות אחרת אל הלא יהודים שבקרבתם חיו היהודים. אחד מחכמי 

ההלכה הנודעים בימי הביניים - רבי מנחם המאירי - היה מחכמי ההלכה הראשונים שניסח 

עמדה סובלנית עקרונית כלפי לא יהודים. לפניכם שני ציטוטים מתוך דבריו של המאירי 

הנוגעים ליחס ההלכתי הראוי לגויים על-פי הלכה:

וכבר התבאר שדברים הללו ] הלכות שונות המייחסות לגויים תכונות שליליות שיש להן 

השלכות הלכתיות ביחס לגויים[ נאמרו לאותם הזמנים שהיו אותם האומות מעובדי אלילים 

והיו מזוהמים במעשיהם ומכוערים במידותיהם ... אבל שאר אומות שהם גדורים בדרכי הדתות 

]שהן מפותחות יותר מבחינה תרבותית ומוסרית, בעיניו של המאירי, ושהדת שלהן איננה 

נחשבת עבודה זרה[ ושהם נקיים מכיעורים שבמידות הללו, ואדרבא שמענישים עליהם אין 

ספק שאין לדברים הללו מקום להם כלל. 

 בית הבחירה, מסכת עבורה זרה, דף כב עמוד א 

עובדי האלילים ושאינם גדורים בדרכי הדתות אסור לגזלם... ומכל מקום אין אדם חייב לחזר 

]להתאמץ[ אחר אבדתו כדי להחזירה לו ... 

הא ]הרי, אבל[ כל שהוא מעממין )מהאומות( הגדורים בדרכי הדת ועובדי האלוהות על איזה צד 

]בכל דרך שהיא[, אף על פי שאמונתם רחוקה ]שונה מאוד[ מאמונתנו, אינם בכלל זה, אלא הרי 

הם כישראל גמור לדברים אלו, אף באבידה ... ולכל שאר הדברים בלא שום חילוק ]ללא שום 

הבחנה בין יהודי ללא יהודי[.

בית הבחירה, מסכת בבא קמא, דף קיג עמוד ב 

מי הן ״האומות הגדורות בדרכי הדת״? כיצד מסייעת הגדרה זו לצמצם את העוינות  1 .
ההלכתית כלפי אדם לא יהודי? 

2.  מי נכלל ומי לא נכלל לפי המאירי בציווי השבת אבידה?

בציווי המקראי בנוגע להשבת אבידה כתוב ״וְכֵן ַּתֲעֶׂשה לְכָל ֲאבֵַדת ָאִחיָך ֲאֶׁשר ּתֹאבַד  3 .
ִמֶּמּנּו ּוְמצָאָתּה ֹלא תּוכַל לְִהְתַעּלֵם״ )דברים כב ג(. כיצד לאור דברי המאירי מתפרשת 

המילה ״אחיך״ שפסוק?

במה שונה הנימוק של המאירי להשבת אבידה לאדם לא יהודי מהנימוק של שמעון  4 .
בן שטח? עם איזה מבין שני הנימוקים אתם מזדהים יותר? הסבירו. 

5.  כיצד עשויה עמדתו הסובלנית של המאירי לתרום ליצירת עולם מתוקן יותר? 
הסבירו. 

רבי מנחם המאירי )המאירי( 

1315-1249
 מגדולי חכמי פרובנס בזמנו. ספרו הידוע 

ביותר של המאירי הוא ״בית הבחירה״ 

בו הוא מפרש את הסוגיות התלמודיות 

ופוסק הלכה למעשה. בחיבורו מצויות 

מסורות פרשניות מאשכנז ופרובאנס 

וספרד. על אף היותו של המאירי איש 

תלמוד והלכה מובהק, הוא גילה עניין 

בפילוסופיה ובמדע. המאירי הושפע 

במיוחד ממשנתו של הרמב״ם. בוויכוח 

הגדול שהתפתח בעקבות ספרו של 

הרמב״ם 'מורה נבוכים' לגבי איסור לימוד 

הפילוסופיה, תמך המאירי ללא סייג 

בעמדת המגינים על עמדת הרמב״ם, 

וטען שאין בכך כל פסול. בנוסף ידועה 

במיוחד עמדתו החיובית של המאירי 

ביחסו ללא יהודיים. בפסיקתו הוא עומד 

על כך שהנוצרים והמוסלמים )בלשונו: 

'האומות הגדורות בדרכי הדתות'( אינם 

נחשבים לעובדי עבודה זרה, ולכן ההלכות 

המפלות המתייחסות ללא יהודים אינן 

חלות עליהם.
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בית תפילה לכל העמים 

על המתח בין תפיסות עולם מנוגדות כלפי לא יהודים נוכל ללמוד מהסיפור הבא: 

סיפר לי הד״ר מאיר ווייס, כשהיה הרמן כהן בפולין התפלל בליל יום הכיפורים בבית תפילה של 

חסידים. כשהגיעו לפסוקי ]התפילה[ ׳שמע קולנו׳ הייתה התעוררות גדולה. וכשהגיעו לפסוק 

׳כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים׳ )ישעיה נ״ו, ז( אמר שליח ציבור את הפסוק בקול בכייה. 

הרהר הרמן כהן בלבו, כמה חש ומרגיש יהודי פולני זה בחזון הגדול שחזה הנביא על העולם, 

שכל העמים יכירו וידעו כי עם אחד הם וכולם יתפללו כאחד בבית תפילה אחד.

לאחר התפילה בא לו הרמן כהן אצל בעל התפילה ובירכו ואמר לו, מפני מה בכית באותו פסוק 

׳כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים׳? אמר לו, היאך לא אבכה שבית קדשנו ותפארתנו 

יתמלא גויים״.

 ש״י עגנון, תכריך של סיפורים, עמ׳ 173 

מה היה יחסו של הרמן כהן ללא יהודים, כפי שמעוצבת דמותו בסיפור? בססו את  1 .
תשובתכם באמצעות ציטוט מתוך הסיפור. 

מה היה יחסו של החזן ללא יהודים? בססו את תשובתכם באמצעות ציטוט מתוך  2 .
הסיפור.

הפסוק מנבואת ישעיה, המופיע בסיפור, מתאר עולם אוטופי. כיצד רואים הרמן  3 .
כהן והחזן את העולם העתידי, כפי שמתאר אותו ישעיה? האם זהו עולם מתוקן?

איזה קונפליקט אידיאולוגי בא לידי ביטוי בשיחה שבין שתי הדמויות?  4 .

עם איזו מבין שתי הגישות המיוצגות בסיפור - זו של הרמן כהן או החזן היהודי -  5 .
אתם מזדהים יותר? הסבירו. 

ש"י עגנון 1970-1888 
מגדולי הסופרים העבריים בעת החדשה. נולד 

בגליציה בשם שמואל יוסף צ'צקס. עלה לארץ 

בשנת 1924, וב-1966 היה לראשון הסופרים 

הישראליים שזכה בפרס נובל לספרות. עגנון היה 

בעל סגנון ספרותי ייחודי שמקורותיו במקרא 

ובמדרשי חז״ל. יצירותיו מורכבות ורבות משמעות, 

והן מתאפיינות בשימוש בסמלים וברמזים. 

ביניהן: סיפורי אהבה פסיכולוגיים, סיפורים שהם 

סאטירה חברתית, אגדות על דמויות היסטוריות, 

ועוד. כמה מיצירותיו הומחזו והוצגו בתיאטרון 

ובטלוויזיה. ספריו תורגמו כמעט לכל לשונות 

אירופה. 

הרמן כהן 1842-1918
פילוסוף יהודי גרמני, מתלמידיו של 

עמנואל קאנט וממשיך דרכו.

 במרכז התפיסה הפילוסופית שלו עומדים 

שני נושאים: 

הרצון לפתח שיטה פילוסופית 

אידאליסטית שתיתן דין וחשבון כולל על 

המציאות.

ההתייחסות ליהדות כדת אמת 

אוניברסלית - ומכאן הבנה מחדש של 

היהדות ושל תרומתה לאנושות.
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משימת סיכום - תחרות נאומים 

חברו נאום שכותרתו ״'ואהבת לרעך כמוך' - ומשמעותו בימינו״.

חצי מתלמידי הכתה יבססו בנאומם את תפיסתו של הרמב״ם וחצי מתלמידי הכתה יבססו 

בנאומם את תפיסתו של נפתלי הרץ ויזל.

על הנאומים להסתמך על ציטוטים או רעיונות מתוך מקורות נוספים בפרק. 

• דקות  התאמנו לנאום את הנאום קצרו את הנאומים כך שאורכם לא יעלה על 2-3	

לנאום.

•ערכו תחרות נאומים בין נאומי התלמידים. 	
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 מדינה יהודית 
מתוקנת ויחסה 
לכלל תושביה

בשיעור הקודם נגענו בשאלת היחס אל האדם הלא יהודי כאל ֵרע - ודנו ביחס למחויבות 

בעולם  ֵרע  נחשב  מי  שאלנו  ביניהם.  הבין-אישיים  במפגשים  לאדם  אדם  של  המוסרית 

מתוקן, ואיזה סוג של יחסים אמורים להתקיים בין אדם לאדם האחר ממנו.

אולם למרות שהיחס בין אינדיבידואל אחד לאינדיבידואל אחר הוא הכרחי על מנת ליצור 

אנשים  אל  מתוקן  ויחס  חברתי  צדק  מספיק.  איננו  הוא   - מתוקן  ועולם  חברתי  צדק 

האחרים מאתנו חייבים להיות חלק מהדרך שבה חברה ומדינה מתנהלות באופן מוסדר 

וממוסד. במדינת ישראל של ימינו, היחסים בין יהודים ללא יהודים אינם עומדים למבחן 

רק במפגשים הבין-אישיים בין אדם לחברו - אלא גם באופן שבו המדינה, כמנגנון מוסדי, 

מתייחסת אל כלל תושביה, יהודים ולא יהודים כאחד.

למשך שנים רבות, בשל היעדרה של מדינה ושל ריבונות פוליטית, שאלות אלו היו פחות 

דחופות בתרבות היהודית - שלא נדרשה תמיד לתת אליהן דין וחשבון יסודי. אולם במאה 

יהודית  ריבונית  העשרים שבו שאלות אלו להיות בוערות ומשמעותיות: כיצד על חברה 

להתייחס אל אלו הלא יהודים החיים בקרבה? ואיזה יחס יכול להיחשב יחס מתוקן בהקשר 

של המדינה?

אלו  לעיני  שעמדו  השונים  החזונות  את  לבחון  אלו,  שאלות  על  לענות  ננסה  זה  בפרק 

שחשבו ופעלו למען מדינה ריבונית יהודית - ונעמת אותם עם המציאות הישראלית של 

חיים  אנו  בה  המדינה  שבו  באופן  אנו,  האם  נשאל:  למציאות  חזון  שבין  במפגש  ימינו. 

מתייחסת אל אזרחיה הלא יהודים, צועדים אל עבר מדינה מתוקנת?
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פעילות פתיחה 

קראו את הקטע הבא והשיבו לשאלות שבעקבותיו: 

מהו הסטטוס שלי במדינה? אני, לא כסעיד, אלא כערבי הממוצע, אזרח ישראל, נמצא בשטח 

אפור בין אזרח לנתין. אני חצי אזרח במדינת ישראל, המדינה היא חצי שלי, חצי דמוקרטית 

מנקודת ראותי. שערי המדינה והחברה חצי פתוחים בפני, והאוזן חצי קשובה למה שיש לי 

להציע או לומר. אין לי מדינה אחרת, והמדינה שיש לי היא חצי שלי... 

למרות שאני משתתף בבחירות, אני לא שותף לגיטימי בקבלת ההכרעות החשובות שמשפיעות 

עלי, ולא בקביעת נורמות וסטנדרטים בתחומי החיים הציבוריים השונים. התייחסו אלי במדינה 

כאל מטרד, כסיכון בטחוני, כסכנה דמוגרפית, כאויב נצחי, כאויב פוטנציאלי, כחשוד נצחי, 

כעשב שוטה.

 סעיד זידאני, דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת ביר-זית, מרצה לפילוסופיה פוליטית 

•מהם הרגשות העולות בכם לאחר קריאת דבריו של סעיד? 	
•האם לדעתכם סעיד מבטא בדבריו את המציאות של ערביי ישראל? 	
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מפני דרכי שלום

בארץ ישראל שלאחר חורבן הבית חיו בערים רבות קהילות מעורבות של יהודים ולא יהודים. 

חז״ל נדרשו להתמודד הלכתית עם מציאות של חיי שכנות עם לא יהודים, במציאות שבה 

אין ריבונות יהודית בארץ ישראל. לפניכם קטע מן התלמוד הירושלמי, הדן בקהילה שכזו, 

בה חיים יהודים ולא יהודים ביחד - ובמחויבות של התושבים היהודים כלפי התושבים הלא 

יהודים. 

עיר שיש בה גוים וישראל ]החיים זה לצד זה[

 מעמידין גבאי גוים וגבאי ישראל 

וגובין משל גוים ומשל ישראל 

ומפרנסין עניי גוים ועניי ישראל

 ומבקרין חולי גוים וחולי ישראל 

וקוברין מתי גוים ומתי ישראל 

ומנחמין אבילי גוים ואבילי ישראל 

ומכבסין כלי גוים וכלי ישראל 

מפני דרכי שלום. 

ירושלמי גיטין דף לג, א פרק ה הלכה ט

כיצד יש להתנהג כלפי התושבים הלא יהודים של העיר, לפי התלמוד הירושלמי?  1 .

מהו הנימוק לכך? מהו לדעתכם המניע העומד מאחורי הסבר זה?  2 .

האם לדעתכם עשויים להיות מקרים שבהן הסבר שכזה לא יהיה תקף?  3 .

״כל התורה...מפני דרכי שלום היא, שכתוב  בתלמוד הבבלי )גיטין נט ע״א( נאמר: . 4

״דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום״ )משלי ,ג, יז(; . מה מוסיפה משמעות זו של 

הביטוי על הנאמר בתלמוד הירושלמי? 

מהו עולם מתוקן שהיסוד שלו הוא ״מפני דרכי שלום״?  5 .

מפני דרכי שלום
דרכי שלום הוא מונח על-הלכתי )שאינו 

נובע מדרישת התורה( המשמש נימוק 

להלכות שתכליתן הרצון לשמור על יחסים 

תקינים בתוך הקהילה היהודית ולהימנע 

מקונפליקט ועימות בין יהודים ללא 

יהודים. 

מקורו של מונח זה במשנה במסכת 

גיטין ה, ח. משנה זו מונה מספר הלכות 

שנוהגות ״מפני דרכי שלום: 

 ״אלו דברים אמרו מפני דרכי שלום: כוהן 

קורא ראשון, אחריו לוי ואחריו ישראל, 

מפני דרכי שלום... בור שהוא קרוב לאמה 

מתמלא ראשון, מפני דרכי שלום... מצודות 

חיה ועופות ודגים - יש בהן גזל, מפני 

דרכי שלום, רבי יוסי אומר: גזל גמור.״ 

משנה זו היא דוגמה לשימוש בהנמקה 

ההלכתית ״מפני דרכי שלום״ כדי להסדיר 

יחסים בין אישיים. הסדרת היחסים הבין 

אישיים נעשית גם במקרה של מחלוקת 

על כבוד, כמו בעניין סדרי הקריאה בבית 

הכנסת )הכהן קורא ראשון כדי למנוע 

מריבות ממניעים של כבוד(. בדומה לכך, 

אין לקחת חיות שנלכדו במלכודת, אפילו 

שבעל המלכודת לא יודע אפילו שהן 

נתפסו ואין לו עדיין קניין מלא עליהן. 

״מפני דרכי שלום״ משמש כנימוק גם 

בנוגע ליחסים בין יהודים ללא יהודים: על 

פי ההלכה צריכה להיות הפרדה ברורה 

בין קהילות הגויים לבין קהילות היהודים. 

הפרדה זו מתבטאת בהגבלות על המפגש 

היומיומי כמו גם בהגבלות על מפגש עם 

הגויים בצמתים מרכזיים יותר בחיים. 

כדי לאפשר את המפגש ולמנוע מריבות- 

שמשמעותן חמורה יותר כשהגויים הם 

השלטון- התירו חכמים הנהגות קרבה 

שונות ביחס עם הגויים מפני דרכי שלום, 

כמו בדוגמאות המופיעות במקור שנלמד 

כאן. 
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שוויון זכויות לכל אדם 

היהודית  בחברה  יהודי  הלא  של  מקומו  לשאלת  מחדש  נדרשו  מודרניים  והוגים  רבנים 

הריבונית. חלקם שבו אל המקורות העוסקים ב״דרכי שלום״ ודנו בהם מחדש. לפניכם קטע 

של הרב חיים דוד הלוי, העוסק ברלוואנטיות של ״מפני דרכי שלום״ לישראל המודרנית.

בבואנו להציג את הדרך שבה ניתן להשתמש הלכה למעשה במושג ״דרכי שלום״ 

לצורך פסיקת הלכה בימינו, ברור כבר בהשקפה ראשונה, ש״דרכי שלום״ שנזכרו 

בהלכה רובם המכריע הם ביחס לגויים אשר בקרבם חיינו בגלות, או שחיו בקרבנו 

 בארצנו בתקופות מסוימות.

... 

מעתה, כיצד עלינו להתייחס במציאות חיינו במדינת ישראל, להלכות ולעקרונות שנקבעו 

לכתחילה ״מפני דרכי שלום״ בלבד, כאשר במגילת עצמאותה נאמר מפורש ״תקיים 

שיויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת גזע ומין״. ומכאן שהחברה 

בישראל חייבת לכל אזרחיה, גם גויים, את כל מלוא הזכויות המוענקות בחוק ליהודים, 

 ואין מקום וצורך יותר לנימוק ״מפני דרכי שלום״.

מה מקומן של אותן תקנות ״מפני דרכי שלום״ בזמננו, ובייחוד במדינת ישראל? 

... בעולם המערבי הדימוקרטי, שאנו חברים בו, הבסיס לחיי החברה הוא שיויון זכויות 

לכל אדם, ואין מקום במדינה דימוקרטית לאפליות על רקע דתי, ואף אילו היינו מעצמה 

עולמית אדירה, לא היינו יכולים לנהוג כך ... ולכן, בכל מכלול היחסים שבין ישראל 

לנוכרים, הן בארץ והן בחו״ל, הן ביחס החברה כמדינה לאזרחיה הגוים, ובין ביחס 

היחיד לשכנו או חבירו הגוי, אין שום צורך לשמור על יחסים אלה ״מפני דרכי שלום״ 

בלבד, אלא משום שע״פ ההגדרה ההלכתית אין הם יותר בגדר עובדי עבודה זרה. ולכן, 

פרנסתם, בקורי חוליהם, קבורת מתיהם, ניחום אבליהם ועוד, הכל ניתן להעשות מתוך 

חובה אנושית מוסרית, ולא משום ״דרכי שלום״ דווקא. 
 

מדוע, לפי הרב חיים דוד הלוי, ״דרכי שלום״ אינם הסבר מספק ליחס אל הלא יהודי  1 .
היום? 

במה שונה המניע העומד מאחורי היחס ללא יהודי, לפי הרב חיים דוד הלוי, מזה  2 .
העומד מאחורי ״דרכי שלום״?

איזה שינויים פוליטיים, תרבותיים או חברתיים אתם יכולים להציע כהסבר להבדל  3 .
בגישתו של הלוי וגישת התלמוד הירושלמי?

איזה מקרים שאינם נכללים בהסבר של ״דרכי שלום״ נכללים בהסבר של הרב הלוי  4 .
על ״חובה אנושית מוסרית״?

מהי מדינה מתוקנת על פי הרב חיים דוד הלוי? 5 .

הרב חים דוד הלוי
)24 בינואר 1924 - 10 במרץ 1998( 

רב, פוסק והוגה דעות. כיהן כרב הראשי של תל 

אביב-יפו )תשל״ג - תשנ״ח 73-98(, וכרב הספרדי 

הראשי של ראשון לציון )תשי״א - תשל״ג(. זוכה 

פרס ישראל לספרות תורנית.

ספרו- קיצור של ״מקור חיים השלם״, הוא 

מהספרים הנפוצים ביותר ללימוד הלכה במערכת 

החינוך הממלכתית דתית.
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הגר וָהֵרע

גם הרש״ר הירש מתייחס לשאלת מקומו של הלא יהודי בחברה ריבונית יהודית. הוא עושה 

זאת בהתייחסות לפסוקים הבאים מספר ויקרא: וְכִי-יָגּור ִאְּתָך ּגֵר, ּבְַאְרצְכֶם—ֹלא תֹונּו, אֹתֹו.  

ּכְֶאזְָרח ִמּכֶם יְִהיֶה לָכֶם ַהּגֵר ַהּגָר ִאְּתכֶם, וְָאַהבְָּת לֹו ּכָמֹוָך ּכִי-גִֵרים ֱהיִיֶתם, ּבְֶאֶרץ ִמצְָריִם:  

ֲאנִי, ה' ֱאֹלֵהיכֶם )ויקרא יט, לג-לד(. להלן פירושו של הרש״ר הירש לפסוקים אלו:

כבוד האדם והאזרח וזכויות האדם והאזרח אינם תלויים בייחסו ובמולדתו וברכושו, ולא בשום 

דבר חיצוני ומקרי, שאינו מפנימיות מהותו העיקרית של האדם, אלא הם תלויים אך ורק בערכה 

הרוחני-המוסרי של אישיות האדם. והטעם המיוחד - כי גרים הייתם בארץ מצרים - בא לשמור 

על הכלל הזה מכל פגיעה ... כל אסונכם במצרים היה זה, שהייתם ״גרים״ שם, ובתור שכאלה 

לא הייתם זכאים, לפי השקפת העמים, לאומה, למולדת, לקיום, ומותר היה לעשות בכם ככל 

העולה על רוחם.

בתור גרים הייתם משוללי זכויות במצרים, וזה היה שורש העבדות והעינוי שהוטל עליכם. על כן 

הישמרו לכם - זה לשון ההזהרה - פן תעמידו את זכויות האדם במדינתכם על יסוד אחר מאשר 

האנושיות הטהורה, שהיא שוכנת בלב כל אדם באשר הוא אדם. כל קיפוח של זכויות האדם 

יפתח שער לשרירות ולהתעללות באדם - הוא שורש כל תועבת מצרים. 

פירוש הרש״ר הירש לשמות כב, כ 

המקרא מצווה על יחס שווה לרע ולגר - ״ואהבת לרעך כמוך״, וביחס לגר: ״ואהבת  1 .
לו כמוך״. האם ביטוי זה מחזק את העמדה שרעך הוא כל אדם או את העמדה 

שרעך הוא יהודי? נמקו את תשובתכם.

כיצד נסיון העבר של בני ישראל כגרים במצרים אמור לעצב, לפי הרש״ר הירש, את  2 .
היחס של יהודים ללא יהודים במדינה יהודית?

מהו הבסיס לזכויותיו של הגר, לפי הרש״ר הירש? 3 .

האם קיים, לדעתכם, הבדל כלשהוא בין ״גר״ ל״רע״, עבור הרש״ר הירש? 4 .

 

שמשון בן רפאל )רש"ר( 

הירש )1808 - 1888( 
מנהיגה החשוב של היהדות 

האורתודוקסית בגרמניה במאה ה-19 ואבי 

שיטת ״תורה עם דרך ארץ״. בין תחומי 

פעילותו הרבים עמד בראש בית ספר 

תיכון יהודי בפרנקפורט, שבו שולבו לימודי 

חול וקודש, על פי האידיאל של יהודי 

המשלב תורה עם דרך ארץ. 
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משימה

קראו את השיר שלפניכם, וענו על השאלות שבעקבותיו.

ִּכי ּגִֵרים ֱהיִיֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִם * / איתן קלינסקי

ִפיִליִּפינִי ַהְּמנֶַּקה ֶאת יְַשָבנֹו ֶשל ָאִביָך

ָּתאיְָלנְִדי ַהָּכפּוף ַּבֲחָמַמת ַהְּפָרִחים ֶשְּלָך

וְרֹוָמנִי ָהעֹוֵמס ְּדָליֵי ֶמֶלט ַעל ִּפּגּוֵמי ֵּביְתָך 

לא ּתֹונֶה אֹוָתם

  וְלא ִּתְלֲחֵצם

   וְנַָתָּת ָמנֹוַח ְלגּופֹו

    וְִשַּלְמָּת לֹו ֶּפנְְסיָה 

    ּוִמַּמנְָּת ֶאת יְֵמי ָחְליֹו

     וְָאַהְבָּת לֹו ָּכמֹוָך ,

ִּכי ּגֵרים ָהיִינּו ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִם 

ּוְכֶאזְָרח ָּכמֹונּו יְִהיֶה ָלנּו ַהּגֵר ַהּגָר ִאָּתנּו.

ִאם ֲענה נֲַענֶה אֹותו

ִאם ָצעֹוק יְִצַעק ַלּיֹוֵשב ַעל חּוג ָהָאֶרץ

 הּוא יְשַמע ַצֲעָקתֹו

  וְָחָרה ַאּפֹו ָּבנּו...

   וְָהַרג ָּבנּו ֶּבָחֶרב ,

    ּונְשֹוֵתינּו ַאְלָמנֹות

    ּוָבנֵינו יְתֹוִמים״.)*(

זֶה ַהִּמְשָּפט וְזֶה ַהּמּוָסר ְּבָפָרַשת ִמְשָּפִטים 

ִּכי ַחּיָב ִמְמָשִלי 

ִּכי ַחּיָב ַעִּמי

ָלַדַעת ֶאת נֶֶפש ַהּגֵר 

ִּכי ָרָאה ֶאת ַהַּלַחץ ֶשָּלֲחצּו אֹוָתנּו 

 ְּבֶאֶרץ

   לא 

    ָלנּו.

------------------

* ברוח הכתוב בשמות כ״ב 22 

השיר מתמודד עם מציאות הקימת במדינת ישראל , עם מה מנסה השיר להתמודד? 1 .

השיר מדבר אל היחיד ואל המדינה כאחד. הוכח זאת באמצעות ציטוטים. 2 .

דמיינו את המקרה הבא: הרש״ר הירש קורא את השיר ושולח מכתב למחברו בו הוא  3 .
מציע כיצד להתגבר על הקלקולים שנוצרו בחברה הישראלית. כתבו את מכתבו של 

הרש״ר הירש.
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תורה למשה מסיני

הרב משה כ'לפון הכהן דן אף הוא בשאלת היחס שראוי להיות מצד העיר כולה לאנשים 

בני האדם החיים באותה עיר לבין  ובין   - יהודים  יהודים או לא  בין אם הם   - החיים בה 

ואנו רוצים ללמוד ממנו גם על   - עצמם. הרב כ'לפון כותב את דבריו בג'רבה שבטוניס 

היחס הראוי כלפי הזר במדינה יהודית ודמוקרטית. 

נקודת המוצא של הרב כ׳לפון היא הסיפור המקראי על משה רבנו הנזעק לעזרתו של אדם 

המוכה על ידי אדם אחר )שמות ב יא-יד(. 

ומזה ]ממעשיו של משה רבנו[ 

ילמד כל בר לבב ובעל נפש יקרה להיות עומד בפרץ להציל את אחיו מיד עושקיהם נפש. )...(

וכן גם בהיות אחד מאחינו בית ישראל עושק את אחד מאחינו בית ישראל 

אין להעלים עין וראוי לעזור ולהושיע את הנעשק. 

ואף גם זאת בהיות הנעשק נכרי אשר לא מאחינו בית ישראל 

...

ועוד זאת יתירה שגם בהיות העושק איש מאחינו בית ישראל 

והנעשק נכרי ראוי גם כן בבוא מעשה כזה )עם כי רחוק זה מאד מן המציאות( 

לעמוד לימין הנעשק כי תועבת ה׳ כל עושה עוול. 

ובצדק וביושר מתוכנן כל העולם כלו. 

כי עין רואה ואזן שומעת כל מקום שהעושק והחמס רבים, 

הישוב המדיני הולך לאחור ולא לפנים. 

וכפי רוב היושר והצדק כן צועד הישוב המדיני קדימה במהרה ובמרוצה. 

וכפי רוב העושק והחמס כן הישוב המדיני הולך לאחור ברגלים ממהרות. 

וסוף אותה העיר לרדת מטה מטה אם מצד הטבע והאנושיות. 

אם מצד ההשגחה האלהית הסובבת ושוררת בכל העולם ומלואו. ומעשה סדום יוכיח.

הרב משה כ׳לפון - מתוך: ספר ‘דרכי משה׳ דרשות לפרשות השבוע ג׳רבה תרצ״ה.

האם מצד הרב כ׳לפון יש הבדל בין חוסר צדק שנעשה על ידי יהודי ליהודי לבין  1 .
חוסר צדק שנעשה ללא יהודי?

מהם הסיבות שמונה הרב כ׳לפון שבגללם ראוי שאדם לא יתעלם מסבלותיהם של  2 .
אחרים - יהודים ולא יהודים כאחד?

ממה נפגע הישוב המדיני על פי הרב כ׳לפון? 3 .

4. ״וסוף אותה העיר לרדת מטה מטה״ - מהן ההשלכות שיש לחוסר צדק על האדם 
הפרטי ועל העיר כולה?

מה היא חברה מתוקנת על פי הרב כ׳לפון? 5 .

הרב כ׳לפון כותב את דבריו בג׳רבה שבטוניס מה מדבריו אלו מתאים למדינה  6 .
יהודית ודמוקרטית?

הרב משה כ'לפון הכהן 
רבי משה כלפון הכהן )1874-1950(- 

מגדולי חכמי תוניסיה, רבה של קהילת 

ג'רבה ומנהיג ציוני. בשנת 1919 היה 

ממקימי האגודה הציונית ״עטרת ציון״. 

האגודה דגלה בעלייה לארץ ישראל 

ותמכה במוסדות היישוב ובהוראת השפה 

העברית. עצמותיו הועלו ארצה ונטמנו 

בירושלים בשנת 2005.
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כולנו רוצים בשלום 

גם בקרב הוגי הציונות נדרשו רבים לשאלת מקומו של הלא יהוןדי כזר במדינה יהודית - 

ובכך התוו את הדרך לדיונים רבים המתקיימים במדינת ישראל של היום. לפניכם קטע 

הציוני  הימין  של  החשובים  הדעות  ומהוגי  בית״ר  מראשי  ז'בוטינסקי,  זאב  של  מדבריו 

המוקדם.

 אנו כולנו, כל היהודים והציונים מכל הזרמים, רוצים בטובתם של הערבים 

הארצישראליים. אין אנו רוצים להוציא אף ערבי אחד הן מן הגדה השמאלית והן מן 

הגדה הימנית של הירדן. אנו רוצים שישגשגו גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה תרבותית. 

את משטרה של ארץ ישראל העברית הננו מתארים לעצמנו באופן כזה: רוב האוכלוסיה 

יהיה עברי, אולם שיווין זכויותיהם של כל האזרחים הערביים לא זו בלבד שיובטח, אלא 

גם יוגשם; שתי הלשונות וכל הדתות תהיינה שוות בזכויותיהן, וכל אומה תקבל זכויות 

רחבות של שלטון עצמי תרבותי. 

זאב זבוטינסקי המקור )ברוסית( : ״רזסוויט״ 1931, נערך לפי התרגום שנתפרסם ב״המדיניות הציונית״, כרך 
שלישי ב״כתביו הנבחרים״ של פרופ׳ יוסף קלוזנר, בהוצאת ערי ז׳בוטינסקי, וכמו כן מופיע המאמר בכרך 
״בדרך למדינה״.

איך רואה ז׳בוטינסקי את יחסי יהודים ערבים בא״י? 1 .

מהי מדינה מתוקנת על פי מאמרו של ז׳בוטינסקי? 2 .

האם לדעתך דבריו של ז׳בוטינסקי הוגשמו במדינת ישראל? 3 .

 זאב ז'בוטינסקי

)1880-1940(
מנהיג ציוני, סופר ועיתונאי. ממקימי 

הגדודים העבריים, הקים את המפלגה 

הרוויזיוניסטית, והיה מראשי בית״ר.

מראשי הציונות ברוסיה. במלחמת העולם 

הראשונה היה ממקימי הגדודים העבריים, 

שלחמו בצד הבריטים והשתתפו בכיבוש 

ארץ ישראל מידי הטורקים. בשנת 1925 

הקים את המפלגה הרוויזיוניסטית, ואף 

עמד בראשה ובראש בית״ר. הוא תבע מן 

ההנהגה הציונית להכריז כי מטרת הציונות 

היא הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל 

משני עברי הירדן. ז'בוטינסקי התנגד 

לדרכה של ההסתדרות הציונית, שלל את 

מדינות ״ההבלגה״ של ראשי ״ההגנה״ אל 

מול הערבים, והדגיש את הצורך במאבק 

מדיני ודיפלומטי.
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היחס ללא יהודים במגילת העצמאות

עם ההכרזה על קום המדינה, נדרשו מייסדיה - בין היתר - גם להכריז על עמדתם כלפי 

האזרחים הלא יהודים במדינה, ולקבוע את דרכה המיועדת של מדינת ישראל ביחס לאזרחים 

המתייחסים  ישראל,  מדינת  של  העצמאות  מגילת  מתוך  נבחרים  קטעים  לפניכם  אלו. 

לסוגיה זו: 

...מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ 

לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של 

נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע 

ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של 

כל הדתות; ותהיה  נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. 

]...[

אנו קוראים לאומות המאוחדות לתת יד לעם היהודי בבנין מדינתו ולקבל את מדינת 

ישראל לתוך משפחת העמים. 

אנו קוראים - גם בתוך התקפת-הדמים הנערכת עלינו זה חדשים - לבני העם הערבי 

תושבי מדינת ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבנין המדינה על יסוד אזרחות 

מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים. 

אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים להם 

לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו. מדינת ישראל מוכנה 

לתרום חלקה במאמץ משותף לקידמת המזרח התיכון כולו. 

כיצד אמורים להיות יחסי יהודים-ערבים במדינה העברית, על פי מגילת העצמאות? 1 .

האם הצהרת הכוונות של מגילת העצמאות מתממשת בישראל של היום?  2 .

אלו משפטים במגילה נוכל לצבוע כנאמרים ״מפני דרכי שלום״? 3 .

המגילה עוסקת בשלום כלפי פנים ובשלום כלפי חוץ. האם יש קשר מעשי בין  4 .
שניהם? נמקו את תשובתכם.

במה לדעתכם ממומשת מגילת העצמאות במדינת ישראל ובמה יש קשיים  5 .
במימושה?

על פי המגילה האם מדינת ישראל היא מדינה מתוקנת? 6 .

לסיכום הפרק היזכרו במקורות שלמדתם והשלימו את הטבלה הבאה: 

רמת השויון בין ישראל לנוכרים.הסיבות והנימוקים ליחס זההיחס לנוכריהמקור

מפני דרכי שלום

הרש״ר הירש

הרב כלפון

הרב חיים דוד הלוי

ז'בוטינסקי

מגילת העצמאות

מגילת העצמאות 
מגילת העצמאות היא המסמך המכונן 

של מדינת ישראל. את המגילה הקריא דוד 

בן-גוריון בטקס הכרזת העצמאות שנערך 

במוזיאון תל אביב הישן ביום שישי, ה' 

באייר תש״ח, 14 במאי 1948, בשעה 

16:00, 8 שעות לפני סיום המנדט הבריטי 

על ארץ ישראל. במגילת העצמאות 

חמישה חלקים:

סקירה היסטורית של זכותו של העם   .1

היהודי על ארץ ישראל,. פרישת הבסיס 

ההיסטורי, המוסרי והמשפטי להקמת 

המדינה.

הכרזה על הקמתה של מדינת ישראל.  .2

עקרונותיה של המדינה החדשה.  .3

פנייה אל גורמים שונים והצהרת   .4

כוונות.

חתימות.  .5
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משימת סיכום 

קראו את קטעי העיתונות הבאים והשיבו על השאלות שבעקבותיהם: 

לבדואים יש פחות בריאות

דוח חדש של ארגון רופאים לזכויות אדם מציג אפליה במרפאות המשרתות את הבדואים 

סמוכים.  יהודים  בישובים  למרפאות  בהשוואה  בנגב,  מוכרים  הלא  בכפרים   המתגוררים 

עד כה הוקמו רק 12 מרפאות ראשוניות בכפרים הבלתי מוכרים בנגב, 11 מופעלות על ידי 

קופת חולים כללית ואחת נוספת על ידי קופת חולים לאומית....  

ידי  על  בהן  מסופק  כשהחשמל  ארעיים,  בקרוואנים  פועלות  המרפאות  ...רוב 

בלילה,  אוטומטית  המופעל  בגנרטור  מחוברות  בלבד  בודדות  ״מרפאות  גנרטורים. 

הדוח.  מחברי  כותבים  קירור״,  הדורשות  תרופות  לאיחסון  מקרר  הפעלת   המאפשר 

הדוח קובע עוד כי מלבד מרפאה אחת של קופ״ח לאומית בכפר אלגרין, המציעה שירות 

רופא נשים אחת לשבועיים, אין באף אחת מהמרפאות בכפרים מומחים לרפואת ילדים 

ורפואת נשים. 

בין השאר  ראשונית,  רפואה  לשירותי  זוכים  אינם  כלל  כפרים   34 בנוסף, תושביהם של 

ישראלים.   2,894 גרים  בו  אל-זערורה,  ובכפר  תושבים   3,885 המונה  אל-פורעה,  בכפר 

לראות  כדי  כסייפה  ליישוב  להגיע  צריכים  תושבים(   1,200( אל-מליח  תל  הכפר  תושבי 

רופא, הממוקם במרחק 15 ק״מ או שעתיים וחצי הליכה. ...

לפי המפתח הנהוג כיום בישראל, מועסק רופא משפחה לכל 1,400 תושבים בקהילה. 

 3,117 לכל  רופא משפחה  פועל  בנגב  מוכרים  הבלתי  בכפרים  הדוח,  לפי  זאת,  לעומת 

תושבים... ...ממוצע שעות הקבלה במרפאות בכפרים הבדואים עומד על 13 שעות קבלה 

לאלף תושבים, לפי הדוח, לעומת 21 שעות קבלה לאלף תושבים בישובים יהודיים. נמצא 

כי כמחצית מהרופאים המועסקים בכפרים הבדואים אינם יודעים ערבית, ונוצרות בעיות 

תקשורת עם המטופלים. 

מתוך nrg מעריב, ה-7 ליולי 2009

בהיי-טק מעדיפים יהודים - המגזר הערבי מהווה רק 4% מהתחום

משכורות העובדים הערבים נמוכות ב-30% מאלה של היהודים ■ מספר יוזמות 

רוצות להעלות את הגליל התחתון על מפת ההיי-טק, ולשנות את ההעדפה 

האוטומטית של מנהלי החברות לבוגרי 8200

למרות השינויים שעוברת החברה הישראלית והחברות העסקיות שבתוכה, דלת הכניסה 

לעולם ההיי-טק עדיין פתוחה רק כדי חרך צר לכניסה של ערבים. על אף שהמגזר הערבי 

מהווה 20% מכלל אזרחי המדינה, רק 4% מהעובדים במגזר ההיי-טק הם ערבים, וההיי-

טקיסטים הערבים מרוויחים 30% פחות מעמיתיהם היהודים. 

לפי נתוני קו משווה, עמותה שהוקמה לפני שנתיים ומשמשת כקואליציה של המעסיקים 

לקידום שוויון לאקדמאים ערבים, הסיכוי של מועמד יהודי המגיע לראיון עבודה לקבל את 

התפקיד גבוה פי חמישה מזה של מועמד ערבי. העמותה פועלת להגדלת מספר הערבים 

האקדמאים המועסקים בתפקידים ההולמים את כישוריהם ומבטיחים תגמול הולם. 

 



עמוד 21

תוצאות סקר של מכון "גיאוקרטוגרפיה", שנערך עבור המרכז למאבק בגזענות:

יותר מ-75% מהנשאלים לא מסכימים למגורים בבניין משותף עם ערבים, ויותר מ-60% 

לא מוכנים שערבים יבקרו בביתם. כל המקרים משקפים עליה של עשרות אחוזים במדד 

הגענות ביחס לסקר הקודם, שנערך לפני שנתיים. 

במהלך שנת 2006 נרשמו 274 מקרים של גזענות כלפי ערבים, לעומת 225 מקרים בשנת 

.2005

כ-40% מהנשאלים הסכימו כי ״יש לשלול מערבים זכות הצבעה לכנסת״. מדובר בעליה 

כי  מסכימים  הנשאלים  ממחצית  יותר   .2005 בשנת  המקביל  הנתון  לעומת   55% של 

לעומת  של 28%  עליה   - מהמדינה  להגר  הערבים  האזרחים  את  לעודד  צריכה  המדינה 

הסקר הקודם. 

גם במישור היחסים הבין-אישיים תמונת המצב קודרת. כשיותר מחצית המשיבים סבורים 

ש״נישואי יהודיה עם ערבי הם בגידה במדינה ובעם היהודי״, מדובר בעליה של 29% לעומת 

2005. כמחצית הנשאלים הצהירו כי אינם רוצים לעבוד במקום בו הממונה הישיר הוא 

ערבי, עליה של 47%. 

כך שאין להתפלא כי יותר מ-55% מהנשאלים סבורים כי ״יש להפריד בין ערבים ליהודים 

במקומות הבילוי״.  

 ynet, 27.3.2007 רועי נחמיאס 

ממה לדעתכם נובעת האפליה המתוארת בקטעי העיתונות? 1 .

מה היו אומרים על האפליה זאת האישים הבאים: הרב כ׳לפון, הרש״ר הירש, הרב  2 .
חיים דוד הלוי, ז׳בוטינסקי, דוד בן גוריון )ראש הממשלה הראשון וראשון החותמים 

על מגילת העצמאות(


