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עמוד 2

פתח דבר

בימים סוערים של אלימות ורצחנות המופנית כלפינו, עלינו לזכור שעוצמתנו המוסרית היא מקור הכח של החברה הישראלית. 

דווקא בימים של זילות נוראית בערכם של חיי אדם, אנו זוכרים כי ׳חביב אדם שנברא בצלם׳. המחויבות המוסרית והערך של 

קדושת חיי אדם הם הבסיס לחינוך הערכי, היהודי והדמוקרטי שאנו מבקשים להעניק לתלמידינו.

תכנית בארי נרתמה ונענתה לקריאת מנכלי”ת משרד החינוך )חוזר 9.4-13  ציון ימי הלוח - יום הסובלנות הבינלאומי, יום זכויות 

האדם ויום המאבק הבינלאומי בגזענות – כחלק מתכנית "סובלנות למניעת גזענות"(. על-פי החוזר,  מנהלי בתי הספר והמורים 

בפעילות  בטקסים,  החינוך,  שיעורי  במסגרת  שלאחריו,  בשבוע  או  אלו  ימים  בו  שמצוינים  בשבוע  בנושא  לעסוק  מתבקשים 

החברתית ובשיעורים רבים ככל האפשר בתחומי הדעת השונים, בהתאמה לחזון הבית-ספרי ולקהילת בית הספר. 

גג אחת חומרי למידה מתאימים שפותחו בעבר במסגרות שונות. תכנים אלו עברו עריכה  לשם כך, בחרנו לאגד תחת קורת 

והאחדה מחודשים והם מופצים לכם בגרסת pdf נוחה ופשוטה להדפסה עצמית. 

כך נאמר בחוזר:

החברה הישראלית מגוונת. יש בה ריבוי של זהויות, קבוצות, לשונות ותרבויות. מצב זה משקף פלורליזם ועושר תרבותי, 

אך בה בעת עשוי לגרום לניכור בין קבוצות בחברה הישראלית. בשנה האחרונה היינו עדים למגמה הולכת וגוברת של 

אירועים המבטאים גזענות, תיוג, אפליה, הדרה ושנאה, מקיפוח זכויות ועד אלימות קשה על רקע גזעי המופנית כלפי 

קבוצות מגוונות, ובהן מיעוטים לאומיים ואתניים. אירועים אלו מערערים ומסכנים את המרקם העדין המשותף שאנו 

חיים בו ואת הדמוקרטיה הישראלית.

"...להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת  בחוק החינוך הממלכתי מנוסחות מטרות החינוך, ובהן המטרה 

ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, 

לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים 

בין בני אדם ובין עמים" )סעיף 2)2( לחוק(.

וכבוד  לאומיים-חברתיים של התחשבות  להנחלת  ערכים  אנו מחויבים   ואזרחית   למצוינות ערכית  כמערכת המחנכת 

לאחר ולשונה ולחיזוקם, וכן לטיפוח התחושה של היחיד שהוא חלק מחברה המורכבת מדומים ומשונים ויש לו זיקה, 

מחויבות ואחריות לקידום חיים בשיתוף עם הדומים לו ועם השונים ממנו.

ימי הלוח - יום הסובלנות הבינלאומי )חל ב-16.11(, יום זכויות האדם )חל ב-10.12( ויום המאבק הבינלאומי בגזענות )חל 

ב-21.3( - הם אחד הצירים שהתכנית "מסובלנות למניעת גזענות" נשענת עליהם. תכנית זו שמה דגש על חינוך שיטתי 

ומעמיק, בכל שכבות הגיל, לערכים של סובלנות, כבוד ושמירה על זכויות האדם כבסיס לחיים בשיתוף ולמניעת גזענות 

בחברה הישראלית.

אנו מקווים שהחומרים שהעמדנו לרשותכם, על סובלנות, היחס לנכרי וכבוד האדם, יאפשרו לכם הוראה מושכלת וחווייתית 

ודיונים מעמיקים וכנים בכיתת הלימוד ובפעילות בית הספר.

בתקווה לימים טובים יותר

צוות בארי

מכון שלום הרטמן 



עמוד 3

מבוא
דעות  של  קיומן  בזכות  להכיר  נכונות  ופירושה  ס-ב-ל  בשורש  מקורה  סובלנות  המילה 

ואמונות שונות, ואפילו זרות, של הזולת ולסבול אותן. 

במאות  באירופה  לקתולים  הפרוטסטנטים  בין  הדת  במלחמות  הסובלנות  של  ראשיתה 

ה-16 וה-17. במהלך מלחמות ממושכות ומתישות אלו, נוכחו שני הצדדים לדעת שהקזת 

הדם המתמשכת אינה מובילה להכרעה, ושהם חייבים לחיות זה לצד זה. על-אף שכל צד 

האמין באמונה שלמה שהאמת היא האמת שלו ורק היא האמת, נאלץ כל אחד מהצדדים 

׳לסבול׳ את האמת של הצד האחר.

גם בימינו אנו חווים לעתים קרובות קושי לקבל התנהגות חריגה או עמדה קיצונית או 

כוחנית. לעיתים קרובות מגיעים הדברים למתחים ואפילו לאלימות בין פרטים וקבוצות 

חברתיות ופוליטיות. אחד התנאים החשובים לקיומה של חברה דמוקרטית הוא הסובלנות; 

היכולת של קבוצות שונות לחיות זו לצד זו למרות אי-ההסכמה השוררת ביניהן. בשיעור  

שלפניכם נברר את שורשיו ואת מהותו של רעיון הסובלנות לאור מקורות ישנים וחדשים.

האם ישנם היבטים נוספים לסובלנות?

האם ביהדות ישנם מוטיבים סובלניים?

האם היהדות יכולה ׳לסבול׳ אמונות אחרות לצידה?

איך מתמודדת היהדות עם אמונתו של האחר?

על שאלות אלו ננסה לענות בשיעור הבא.

שיעור 1

סובלנות
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תוך וקליפה

לפי האגדה, כמו בבית המדרש שעל פני האדמה, גם בעולם השמימי לומדים תורה. בסיפור 

שלפניכם הצצה חטופה אל רגע דרמטי בבית המדרש האלוהי שבשמים.

מצאו רבה בר שילא לאליהו.

אמר לו ]רבה בר שילא לאליהו[:

"מה עושה הקדוש ברוך הוא?"

אמר לו ]אליהו[: "אומר הוא הלכה מפי ]בשם[ כל החכמים,

ומפיו של רבי מאיר אינו אומר."

אמר לו: "מפני מה?"

]אמר לו אליהו[: "משום שלמד תורה מפי 'אחר'."

אמר לו ]רבה בר שילא[: "ומה בכך?

רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק!"

אמר לו ]אליהו[: "עכשיו הוא ]הקדוש ברוך הוא[ אומר: 'מאיר בני אומר...' "

על-פי תלמוד בבלי, מסכת חגיגה, דף טו עמוד ב

שאלות
. 1 מדוע מסרב אלוהים להתייחס לתורתו של רבי מאיר?

. 2 הסבירו את הביטוי 'רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק'. 

. 3 מה ביקש רבה בר שילא לומר לאל באמצעות הביטוי? 

. 4 בסופו של הסיפור אלוהים מוכן להתייחס לתורת רבי מאיר. מדוע?

יש הטוענים שרבה בר שילא לימד את האל פרק בסובלנות. חוו דעתכם על פרשנות זו.. 5

אליהו הנביא וגילויי אליהו
אליהו הנביא פעל בימי אחאב מלך ישראל ובנו 

אחזיה במאה התשיעית לפני הספירה.

הסיפורים על מעשיו ונבואותיו נשתמרו בספר 

מלכים א בפרקים יז עד יט ובפרק כא ובספר 

מלכים ב בפרקים א וב. במקרא מתואר 

מותו של אליהו בצורה מעורפלת: וַיְהִי הֵָּמה 

הלְכִים ]אליהו ואלישע תלמידו[ הָלוְך וְַדּבֵר 
וְהִּנֵה ֶרכֶב אֵׁש וְסּוֵסי אֵׁש וַּיַפְִרדּו ּבֵין ְׁשנֵיהֶם 
וַּיַעַל ֵאלִּיָהּו ּבַסֳעָָרה הַָּׁשָמיִם )מלכים ב, פרק 

ב פסוק יא(.

היעלמותו הפלאית של אליהו הפכה אותו 

לממשות חיה בעיני העם ודמות מרכזית 

בסיפורי אגדה רבים. לעיתים, מופיע 

אליהו בסיפורי האגדה כדי לסכל מזימות 

אויבי ישראל ולהציל את העם מידי אויביו. 

בסיפורים אחרים מתגלה אליהו לחכמים, 

משיב על שאלותיהם ומגלה להם סודות 

התורה. פעמים רבות מתגלה אליהו כדי 

לעמוד לצד העניים בדחקם.

אלישע בן אבויה
 תנא שחי במחצית השנייה של המאה ה-2 

לספירת הנוצרים. בשלב מסוים של חייו 

׳יצא לתרבות רעה׳ )כפר ביהדות( ומאז כונה 

בתלמוד ׳אַחֵר׳. בתלמוד נשתמרו מסורות 

שונות המסבירות את הרקע ליציאתו לתרבות 

רעה: לפי מסורת אחת עזב אלישע בן אבויה 

את היהדות בעקבות הזעזוע שעבר לאחר 

כישלונו של מרד בר כוכבא. סברה אחרת 

לשינוי שעבר עליו היא הצטרפותו לאחת 

הכתות המיסטיות שרווחו בתקופתו ולחוויות 

רוחניות שעבר במסגרתה. למרות שעזב את 

היהדות, השתמרו בתלמוד מאמרים רבים 

מתורתו, בעיקר במסכת אבות ובאבות דרבי 

נתן.

רבי מאיר
מגדולי התנאים בתקופה שלאחר מרד בר 

כוכבא )135 לספירת הנוצרים( וממניחי 

היסודות לסידורם של שישה סדרי משנה.

רבי מאיר היה תלמידו החשוב ביותר של 

רבי עקיבא. כן היה תלמידו של אלישע בן 

אבויה, וגם לאחר שאלישע בן אבויה עזב 

את היהדות דבק בו ולמד ממנו תורה; הוא 

אף ניסה להחזירו למוטב. רבי מאיר מוזכר 

בין חמשת התלמידים שסמך רבי יהודה בן 

בבא ואשר המשיכו את שושלת החכמים 

על-אף גזירות הרומאים.



עמוד 5

הפרדוקס הסובלני

המושג סובלנות הוא פרדוכסלי. שכן בסובלנות אנו מוכנים לסבול ולשאת את מה שלאמיתו 

של דבר אנו דוחים. כלומר, הסובלנות בנויה מצירוף של שתי גישות מנוגדות. מצד אחד אנו 

מתנגדים לעמדה הנסבלת ודוחים אותה, מצד אחר אנו מאפשרים את קיומה.

]...[ המשותף למכלול שיקולי הסובלנות הוא אי-הכרה בערך העצמי או הפנימי של העמדה 

הנסבלת. הסובלן טוען שהאמת היא איתו, אך משיקולים שונים הוא מוכן לרסן את עצמו. 

לעיתים אין הוא מכיר כלל אפילו בערך המכשירני של העמדה הנסבלת, אך משיקולים 

להשגת  אמצעי  הנסבלת  בעמדה  רואה  הוא  ולעיתים  נגדה,  פועל  הוא  אין  תועלתניים 

מטרותיו.

גם מי שמכבד את הזולת ומאפשר לו את חירות המחשבה והפעולה, אינו מכיר בהכרח 

בערך העצמי של מה שהזולת מבטא; הוא מכבד את חרותו של האדם ומוכן בשל כך לרסן 

את עצמו אבל אין הוא מכבד בהכרח את העמדה הנסבלת עצמה.

אבי שגיא, "אתגר השיבה אל המסורת"

שאלות
מהו הפרדוקס בעמדה הסובלנית? 1 .

מה מקבל הסובלני בזולתו ומה אינו מקבל? 2 .

מה הקשר בין עקרון החירות לעקרון הסובלנות? 3 .

אבי שגיא )1953-(
חוקר ופילוסוף ראש תוכנית למדעי 

הפרשנות באוניברסיטת בר אילן ועמית 

מחקר במכון שלום הרטמן בירושלים. 

תחומי עיסוקו העיקריים הם פילוסופיה 

פוליטית, פילוסופיה יהודית עכשווית 

ופילוסופיה של ההלכה.
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משימה

מוצגות לפניכם עמדות בנושאים שונים.

עם אלו מהן אתם מסכימים? אלו אתם מוכנים לסבול? ואלו תגדירו כבלתי נסבלות עד 

כדי כך שיש להוציאן מחוץ לחוק?

הסבירו את המיון שעשיתם.

 � צרכני סמים פוגעים קשות בעצמם ובחברה, ולכן יש להענישם בחומרה. 

יש לגרש מהמדינה את כל תומכי האסלם הקיצוני. � 

עונש המוות הוא עונש ראוי ויש לממשו. � 

יש לאסור הפלות - הפלה היא רצח עוברים. � 

ארץ ישראל היא קדושה ואסור לוותר על אף חלק ממנה. � 

צריך לסיים את מצב הכיבוש בשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים משום שהוא  � 

אינו מוסרי. 

במדינה אין צורך במיסים - כל אחד ידאג לעצמו. � 

קשר  ללא  במדינה,  הציבור  לחיי  ושותף  כיהודי  עצמו  הרואה  אדם  כל  הוא   � יהודי 

לתפיסה הדתית של מוצאו.

פושעים הם תוצר של תנאים חברתיים ולכן אסור להענישם ויש לשקמם בקהילה. �  

כל בני האדם שווים ולכן יש לנהל מדיניות שבה השוויון מוחלט. � 

מפני דרכי שלום
עיר שיש בה ישראל וגוים, הפרנסין ]הפקידים הממונים על גביית המיסים[ גובין מישראל ומגוים מפני 

דרכי שלום.

מפרנסין ]מעניקים תמיכה כספית ל[ עניי גוים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום.

מספידין וקוברין מיתי ]מתים של[ גוים מפני דרכי שלום.

מנחמין אבילי עובדי כוכבים מפני דרכי שלום.

תוספתא,מסכת גיטין, פרק ג הלכות יג-יד

שאלות
באלו עניינים מושווים גויים ליהודים? 1 .

האם נוכל לומר ש'מפני דרכי שלום' שווה ל'סובלנות'? הסבירו. 2 .

מפני דרכי שלום
דרכי שלום הן תקנות שונות שתיקנו חכמים 

כדי לאפשר קיום בשלום בין בני אדם.

התקנות תוקנו כדי למנוע קטטות ומריבות 

כתוצאה מקנאה ומענייני כבוד, ממחלוקות 

כספיות ובכלל, בכל הקשור ליחסים תקינים 

בחברה. 
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ברכה לבטלה

כולה, הן את עמדת  ידועה בכך שהיא מביאה את המחלוקת  הספרות התלמודית 

הרוב הן את עמדת המיעוט. המשנה הבאה מנמקת זאת:

ולמה מזכירין ]במשנה[ את דברי שמאי והלל לבטלה ]גם כשעמדתם נדחית[?

ללמד לדורות הבאים - שלא יהא אדם עומד על דבריו ]מתעקש על עמדתו ומסרב לקבל דעה אחרת[, 

שהרי אבות העולם ]כינוי להלל ושמאי[ לא עמדו 

על דבריהם ]והיו מוכנים לקבל עמדה הפוכה לשלהם[.

ולמה מזכירין ]במשנה את[ דברי היחיד בין ]יחד עם דברי[ המרובין, הואיל ואין הלכה אלא ]רק[ 

כדברי המרובין?

]כדי[ שאם יראה ]בעתיד[ בית דין את דברי היחיד ]וירצה[, ו]יוכל ל[ 

ויסמוך עליו.

משנה, מסכת עדיות, פרק א משניות ד-ה

שאלות
מהן הסיבות, לפי המשנה, שבשלן מובאת גם דעת המיעוט? 1 .

האם כשמיעוט מקבל את עמדת הרוב , המיעוט מוותר על אמת פנימית? הסבירו. 2 .

. 3 על-פי הגדרתו של אבי שגיא את מושג הסובלנות, האם הדיון ההלכתי, המביא את 
דברי המיעוט, הוא סובלני? הסבירו.

נסבלים, בלתי נסבלים ומה שביניהם
הסובלנות, כשהיא מתפרשת כעמדה או כהלוך-רוח, מתארת כמה אפשרויות.

הראשונה מביניהן, המשקפת את מקורות הסובלנות הדתית במאה השש-עשרה והשבע-

עשרה, היא פשוט השלמה בשתיקה עם השוני, למען דרכי שלום. אנשים הורגים זה את 

זה במשך שנים על שנים, עד שלבסוף הם נעשים מותשים, פולטים אנחת רווחה, ואנו 

מכנים זאת סובלנות.

היא  יותר. עמדה אפשרית שנייה  רצף של השלמות מוחשיות  להתוות  יכולים  אנו  אבל 

אדישות סבילה, נינוחה ורוחשת טובה כלפי השוני: ׳יש כל מיני אנשים בעולם׳.

השלישית נובעת ממין סטואיות ]׳שלווה׳[ מוסרית: הכרה מתוך עיקרון בכך של׳זולת׳ יש 

זכויות, גם אם הוא מממש אותן בדרכים שאינן נראות לנו. 

הרביעית מביעה פתיחות כלפי הזולת; סקרנות; אולי אפילו יחס של כבוד, ובצדו נכונות 

להקשיב וללמוד. ובהמשך הרצף ישנה השמחה על השוני: שמחה אסתטית, אם השוני 

הבריאה  הרבגוניות של  ושל  היריעה  רוחב  במישור התרבותי, של  מתפרש כהשתקפות, 

האלוהית או של העולם הטבעי.

מיכאל וולצר, "על הסובלנות"

שאלות
מיכאל וולצר מתאר ארבע עמדות של סובלנות. הסבירו בלשונכם עמדות אלו. 1 .

הביאו דוגמאות מהמציאות הפוליטית בימינו לכל אחת מעמדות אלו. 2 .

מיכאל וולצר )1935-(
פילוסוף יהודי אמריקני, חוקר במכון 

ללימודים מתקדמים שבפרינסטון, בעל 

השפעה רבה בתחום מוסר המלחמה. 

וולצר עוסק במגוון נושאים ביניהם, צדק 

כלכלי, סובלנות ופוליטיקה.
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סכנת האחידות

בּו  ׁשְ ְנָער ַוּיֵ ֶאֶרץ ׁשִ ְמְצאּו ִבְקָעה ּבְ ֶדם ַוּיִ ָנְסָעם ִמּקֶ ָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים. ַוְיִהי ּבְ ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ׂשָ

ֵני ָכל ָהָאֶרץ ן ָנפּוץ ַעל ּפְ ם ּפֶ נּו ׁשֵ ה ּלָ ַמִים ְוַנֲעׂשֶ ָ ל ְוֹראׁשֹו ַבּשׁ נּו ִעיר ּוִמְגּדָ ם ]...[ ַוּיֹאְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה ּלָ ׁשָ

בראשית, פרק יא פסוקים א-ד

אמנם יש להבין, ]מפני[ מה חששו ]בוני מגדל בבל[ אם יצאו כמה ]מהם[ לארץ אחרת? ומובן 

ש]חשש[ זה היה קשור ל'דברים אחדים' ]רעיון האחידות[ שהיה ביניהם. ובאשר ]מאחר ש[אין דעות 

בני אדם שווים ]שוות[ חששו שלא יצאו בני אדם מדעה זו ]שבישובם[ ויהיו במחשבה אחרת 

]בהשפעת תושבי ישוב אחר[ ועל כן שמרו שלא יצא איש מהם מישוב שלהם. ומי שסר מדברים 

אחדים שביניהם ]לא חשב כמו כולם על הכול[ היה משפטו לשריפה. ]מכך[ נמצא ]ש[היו 'דברים 

אחדים' שביניהם לרועץ ]זה היה חטאם של אנשי מגדל בבל[. 

פירוש הנצי"ב מוולוז'ין "העמק דבר" לספר בראשית, פרק יא פסוק ד

שאלות
מדוע לדעת הנצי"ב נענשו בוני מגדל בבל? 1 .

לאיזו מעמדות הסובלנות של וולצר שייכת עמדתו של הנצי"ב? נמקו. 2 .

איזהו גיבור?
ולכך ]ולכן[ אין ראוי להרחיק שום דבר ]עמדה או רעיון[ המתנגד אל דעתו ]של האדם[, ]מפני ש[ 

לאהבת החקירה וידיעה ]לבירור האמת מחייבים שמיעת הדעה ההפוכה[. 

]...[ אף ]ואפילו[ אם הדברים ]שכותב המתנגד[ הם נגד אמונתו ודתו, אין לומר אליו: "אל תדבר 

ותסתום דברי פיך!", שאם-כן ]אם לא יתאפשר לאדם להביע עמדה הפוכה[ לא יהיה בירור ]ענייני אמונה 

והשקפה של[ הדת. 

ואדרבא ]להיפך[! ]על[ דבר כמו זה ]כשמישהו מבקש להביע עמדה הפוכה[ אומרים תדבר ככל חפצך ]...[ 

טול וחולשת הדת ]...[  כי העלם ]הפעלת צנזורה כנגד[ דברי המתנגד בדת, אין זה ]אלא[ רק ּבִ

כי השכל מחייב שלא יהיה מניעה מזה ]חופש הבעת הדעה[ כלל ולסגור פיו של אדם בדבר שהוא 

מגיע ]נוגע[ אל הדת, רק ]להיפך,[ פתשגן ]הבעת דעה בעניינים הנוגעים אל[ הדת נתונה אל הכל. 

]...[ ועל ידי זה ]שמיעת דעות שונות[ האדם בא אל תוכן אמתת דברים ולעמוד על האמת הגמור, 

ואין הסגר ]לצנזר[ לדברים כמו אלו. 

כי כל גבור שרוצה להתנגד על אחד ]ו[להראות גבורתו, הוא חפץ מאוד ]דווקא[ שאותו ]אחד[ 

שבא כנגדו יתגבר ]יצטייד[ בכל אשר יוכל, ואז, אם ינצח ]את[ אותו הגבור שבא להתגבר כנגדו 

נראה שהמנצח גבור ביותר ]שהרי בא מולו בכל אמצעי שיכול[.

המהר"ל מפראג, "באר הגולה"

שאלות
האם לדעתו של המהר"ל האמת היא אחת ויחידה? 1 .

מדוע השתקת ויכוח בענייני דת מביעה חולשה דתית? 2 .

לאיזו מעמדות הסובלנות של וולצר שייכת עמדתו של המהר"ל? נמקו. 3 .

ר' יהודה ליוה בן בצלאל 

 )המהר"ל( מפראג

)1609-1525(
מחשובי הרבנים באירופה במאה ה- 16, רבה 

הראשי של פולין הגדולה ורב ראשי בפראג.

המהר"ל עסק בחינוך, בתורת הנגלה 

ובתורת הנסתר והיה בקי גם במתמטיקה 

ואסטרולוגיה.

המהר"ל התפרסם מאוד בזכות הגולם מפראג, 

שלפי האגדה יצר אותו מחומר, נפח בו רוח 

חיים ועשאו שליח להצלת יהודים.

 הרב נפתלי צבי יהודה

ברלין )הנצי"ב( מוולוז'ין 

)1893-1817(
ראש ישיבת וולוז׳ין שבליטא במשך 40 

שנה, מגדולי התורה במזרח אירופה במאה 

ה-19.

תחת הנהגת הנצי"ב התפרסם מאוד שמה 

של ישיבת וולוז׳ין ומספר התלמידים בה, 

שהגיעו מכל התפוצות, הגיע לארבע מאות.

הנצי"ב הנהיג בישיבתו לימוד פרשת 

השבוע, ושיעוריו הפכו לימים בסיס 

לספרו "העמק דבר" - פירוש לתורה 

המשופע ברעיונות מקוריים.

הנצי"ב רחש אהדה רבה למפעל 

ההתיישבות בארץ ישראל, והיה חבר פעיל 

בתנועת חיבת ציון.

בנו הרב מאיר בר אילן, היה מדמויותיה 

 הבולטות של הציונות הדתית וממנהיגיה. 

על שמו קרוי הקיבוץ עין הנצי"ב שבעמק 

בית שאן.
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משימת סיכום

לפניכם קטע ממצע המפלגה "עלה ירוק" שהתמודדה בשתי מערכות הבחירות האחרונות 

לכנסת.

אנו דורשים ביטול כל ההרשעות של צרכני קנביס לצריכה אישית. עלה ירוק תפעל בכל 

דרך להפסיק את האיוולת שהוציאה את הקנביס אל מחוץ לחוק. עלה ירוק תפעל ללא 

לאות להוציא את צמח הקנביס מרשימת הסמים המסוכנים.

לגליזציה של הקנביס תתרום בצורה חד משמעית לכלכלת ישראל. לפי ההערכות הנמוכות 

ביותר, שוק המריחואנה הישראלי מגלגל היום כ-3 מיליארד שקל בשנה. המע"מ לבדו, לּו 

יוטל על מריחואנה, יכול להכניס לקופת המדינה מעל 500 מיליון שקל בשנה.

]...[ עלה ירוק תפעל לשינוי החקיקה )כמו בלגיה, הולנד, אנגליה, איטליה, ספרד, פורטוגל, 

שווייץ ועוד(, כך שכל השימושים בקנביס יהיו חוקיים לחלוטין.

אנו מאמינים שניתן להקים תעשייה שלמה המבוססת על מוצרי הקנביס ובכך להגביר את 

היצוא, להכניס יותר דולרים לקופת המדינה ולספק יותר מקומות עבודה.

שאלות
. 1 יש הטוענים שאין לסבול מפלגה שזה מצעה, כי הדרישה להפוך את השימוש בסם 

מהסמים לחוקי היא בלתי נסבלת בשל הנזקים הגדולים שיגרמו לחברה ובעיקר 

לנוער.

. 2 האם לדעתכם יש לגלות סובלנות כלפי מפלגה מסוג זה?

. 3 מנהלי בתי ספר רבים התלבטו האם להביא נציג ממפלגה זו לפנל בחירות בבית 
ספרם. האם לדעתכם ראוי להביא את נציג מפלגה זאת לדיון בבתי הספר? נמקו 

את תשובותיכם.
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מבוא
מערכי  והוא  ההומניסטית  ובמסורת  היהודית  בתרבות  מרכזי  ערך  הוא  האדם  כבוד 

היסוד המהותיים של הדמוקרטיה. לא ניתן לדמיין משטר דמוקרטי שערך זה אינו קיים 

בתשתיתו. 

ביטוי מובהק לרעיון זה מופיע במקרא לראשונה בתיאור בריאת האדם ׳בצלם אלוהים׳. 

האדם  בכבוד  פגיעה  ולפיו,  מוסרי  עיקרון  היהודית  ההגות  בתולדות  הצמיח  זה  רעיון 

משמעותה פגיעה גם באל עצמו. 

בתקופה המודרנית נוספו למושג כבוד האדם שתי משמעויות. הראשונה נגזרת מתפיסת 

נט, ולפיה, האדם הוא ישות אוטונומית, כלומר  המוסר של הפילוסוף הגרמני עמנואל קַ

כאשר  חי.  הוא  לערכים שלפיהם  עצמית  אחריות  בעל  והוא  לעצמו  תכלית  הוא  האדם 

פוגעים באוטונומיה האנושית או מתייחסים לאדם כאמצעי ולא כתכלית לעצמו, פוגעים 

בכבודו של האדם. לכבוד האדם אין מחיר ולעולם אין להקריבו למען ערך אחר. 

המשמעות השנייה היא רעיון הזכויות הטבעיות. לפי עיקרון זה, לכל אדם זכויות טבעיות, 

והן חלק בלתי נפרד מהמהות האנושית ומגיעות לאדם באשר הוא אדם. הזכויות הבסיסיות 

ביותר הן הזכות לחיים והזכות לכבוד.

כיצד השפיע רעיון בריאת האדם בצלם אלהים על התפיסה הדמוקרטית? 

מדוע ערך כבוד האדם מרכזי בתפיסת העולם הדמוקרטית?

מה משמעותו של כבוד האדם? 

האם מדינת ישראל מציבה ערך זה כערך מרכזי באורחות חייה? 

בשאלות אלו ואחרות נדון בשיעור שלפניכם.

שיעור 2

כבוד האדם
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לבושו של אדם - כבודו

ופשתים.  מצמר  העשוי  בגד  כלומר,  ׳כלאיים׳  ללבוש  איסור  חל  היהודית,  ההלכה  לפי 

התלמוד  חכמי  בגדיו.  את  מייד  להסיר  עליו  בבגדו  כלאיים  שיש  מגלה  אדם  כאשר 

 חלוקים בשאלה כיצד ראוי לאדם לנהוג בשעה שהוא מגלה כלאיים בבגדו במקום ציבורי

)׳בשּוק׳ בלשונם(: האם עליו להסיר את בגדיו מיד על-אף הבושה הכרוכה בכך, או שמותר 

לו להישאר בבגד הכלאיים עד אשר יגיע למקום פרטי וצנוע.

הרי שהיה מהלך בשּוק ונמצא לבוש כלאיים 

שני אמוראים נחלקו בדבר:

אחד אומר: אסור ]וצריך לפשוט את בגדיו מייד[,

ואחר אומר: מותר ]ואינו צריך לפשוט בגדיו מייד[.

מי שאומר אסור ]מפני שהָלבּוש כלאיים עובר על[ דבר תורה.

מי שאומר מותר כאותה ]ִאמָרה[ שאמר רבי זעירא: "גדול כבוד הרבים ]כבוד הבריות[ שהוא דוחה 

את המצווה ]של התורה[ בלא תעשה ]על-ידי הימנעות מעשייה[ שעה אחת ]באופן זמני["...

רבי אמי היה יושב ושונה ]לומד בבית המדרש[. 

]שמע תלמיד אחד ה[ אומר לחברו: "אתה לבוש כלאיים ]וצריך לפשוט את בגדיך מייד[!"

אמר לו רבי אמי: "פשוט בגדיך ותן לו!" 

על-פי תלמוד ירושלמי, מסכת כלאיים, פרק ט הלכה א

שאלות
. 1 מה הבעיה ההלכתית המוצגת בסיפור?

. 2 מדוע דוחה כבוד הבריות מצווה מהתורה?

. 3 איך מתייחס רבי אמי לתלמיד שנדרש להתפשט? 

. 4 איזה מבין הערכים - כבוד הבריות או קיום מצוות כלאיים - מעדיף רבי אמי? 

. 5 האם רבי אמי בתשובתו שומר על כבוד הבריות? 

הסיפור שקראתם מתאר התנגשות בין הערכים כבוד הבריות מחד וציות לחוק  6 .
התורה מאידך. בדילמה זו קובעים חכמים שבתנאים מסוימים כבוד הבריות קודם 

לקיום מצווה מהתורה.

א. מדוע לדעתכם גובר בסיפור ערך כבוד הבריות על ערכים אחרים?  

ב.  תנו דוגמה מחיינו היום שבה כבוד האדם מתנגש בערך אחר. לאיזה ערך תתנו   

עדיפות? נמקו תשובתכם.

כלאיים
שם כולל לחמשה איסורים מהתורה, שלפיהם 

אין לערב מינים שונים מן הצומח ומן החי. 

מקור האיסורים בספר ויקרא ובספר דברים: 

"בְּהְֶמְתָּך ֹלא-ַתְרבִּיעַ כִּלְַאיִם, ��ְדָך ֹלא-ִתזְַרע 
כִּלְא�יִם; ּובֶגֶד כִּלְַאיִם ַ�עְַטנֵז, ֹלא יַעֲלֶה ע�לֶיָך" 
)ויקרא, פרק יט, פסוק יט(, "ֹלא ַתחֲֹר� ּבְ�ֹור 

ּובַחֲמֹר יַחְּד�ו. ֹלא ִתלְּבַ� ַ�עְַטנֵז צֶמֶר ּופְִ�ִּתים 
יַחְּד�ו" )דברים, פרק כב, פסוקים י-יא(.

לפי ההלכה, חיבור צמר ופשתן באריגה, 

בתפירה, בקשירה, בסריגה או בכל דרך 

אחרת, יוצר כלאיים. 

תלמוד ירושלמי
נקרא גם ׳תלמוד ארץ ישראל׳ או ׳תלמוד 

המערב׳. התלמוד הירושלמי הוא חיבור 

המבוסס על המשנה ומציג את לימודם 

של האמוראים )חכמי התלמוד בארץ 

ישראל( על דברי המשנה. הדיונים בתלמוד 

מבוססים על חשיבה משפטית, והם כוללים 

טיעונים וטיעוני נגד, ויכוחים ומחלוקות. 

בתלמוד משובצים גם אגדות ומדרשי אגדה, 

דברי מוסר, תיאורים הנוגעים להווי החיים 

ולמנהגים ועוד. 

התלמוד הירושלמי נחתם בשנת 500 לספירת 

הנוצרים לערך. 
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משימה

התלמיד מופתע מאוד מדבריו של ר׳ אמי ...

העלו על הכתב את השיחה המתפתחת בין התלמיד למורו.

האדם - צלם אלוהים
ֵהָמה,  ַמִים, ּוַבּבְ ָ ם ּוְבעוֹף ַהּשׁ ְדמּוֵתנּו; ְוִיְרּדּו ]ְוִיְשְלטּו[ ִבְדַגת ַהּיָ ַצְלֵמנּו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים: ַנֲעׂשֶ

ָרא  ֶצֶלם ֱאלִֹהים ּבָ ַצְלמוֹ, ּבְ ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת-ָהָאָדם ּבְ ּוְבָכל-ָהָאֶרץ, ּוְבָכל-ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש ַעל-ָהָאֶרץ. ַוּיִ

רּו ּוְרבּו, ּוִמְלאּו ֶאת-ָהָאֶרץ,  ָרא אָֹתם. ַוְיָבֶרְך אָֹתם ֱאלִֹהים, ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֱאלִֹהים: ּפְ אֹתוֹ, ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבָ

ָה. ְוִכְבׁשֻ

בראשית, פרק א, פסוקים כו-כח

שאלות
מהו התפקיד שיועד לאדם בבריאתו? 1 .

מהו לדעתכם פירוש הביטוי "בצלם אלוהים ברא אותו"? 2 .

. 3 יש הרואים במקור זה שבתורה את הבסיס לתפיסת כבוד האדם ביהדות. מן הכתוב 
בפסוקים אלו, ממה נובע כבוד האדם?

כיצד נוכל לדעת שהמדובר בכל אדם, הן גברים הן נשים? 4 .

קצת פחות מאלוהים...
ַעט ֵמֱאֹלִהים,  ֵרהּו ]רק[ ּמְ ַחּסְ י ִתְפְקֶדּנּו. ַוּתְ ֶרּנּו ]תזכור, תחשיב אותו[, ּוֶבן-ָאָדם ּכִ י-ִתְזּכְ ָמה-ֱאנֹוׁש ּכִ

ה ]נתת[  ּתָ י ָיֶדיָך: ]את ה[ּכֹל, ׁשַ ַמֲעׂשֵ יֵלהּו ]תמשיל אותו על[ ּבְ ְמׁשִ ֵרהּו ]תכתיר אותו[. ּתַ ַעּטְ ְוָכבוֹד ְוָהָדר ּתְ

ם.  ַמִים, ּוְדֵגי ַהּיָ ָדי, ִצּפֹור ׁשָ ֲהמוֹת ׂשָ ם, ְוַגם ּבַ ּלָ ַתַחת-ַרְגָליו. ֹצֶנה ַוֲאָלִפים ]צאן ובקר[ ּכֻ

תהילים, פרק ח, פסוקים ה-ט

שאלות
במה דומה תפקיד האדם לפי הפרק מתהילים לתפקידו לפי סיפור הבריאה? 1 .

על-פי משורר תהילים, במה ניכרת גדולתו של האדם? 2 .

מה מוסיף לנו מחבר ספר תהילים בתיאור גדולתו של האדם? 3 .

האם יש קשר בין התפקיד שיועד לאדם בעולם לבין כבודו? 4 .

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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האדם כתכלית לעצמו

אם נניח, כי יש דבר, שישותו כשהיא לעצמה יש לה ערך מוחלט, דבר שיכול לשמש יסוד 

לחוקים ידועים כתכלית כשהיא לעצמה, הרי בו, ורק בו לבדו, יהא קבוע היסוד לציווי 

מוחלט אפשרי, כלומר, לחוק מעשי. 

לא  לעצמה:  תכלית  בתור  ישנו  בכלל  תבונה  בעל  יצור  וכל  האדם  אומר:  אני  ועכשיו 

רק אמצעי הוא שרצון זה או אחר יוכל להשתמש בו כחפצו, כי אם, בכל פעולותיו, הן 

במכוונות אל עצמו והן במכוונות אל אחרים, הוא צריך להחשב גם לתכלית.

עמנואל קנט, "הנחת יסוד למטפיזיקה של המידות"

שאלות
נסחו את הציווי המוחלט של קנט בלשונכם. 1 .

תנו דוגמה של האדם כתכלית לעצמו. 2 .

הסבירו את הקשר בין הציווי המוחלט לכך שהאדם הוא לעולם תכלית בפני עצמו. 3 .

. 4 כבוד האדם נובע מכך שהוא תכלית לעצמו; כאשר משתמשים באדם בניגוד לרצונו 
ולצרכיו פוגעים בכבוד האדם. תנו דוגמאות לפגיעה מסוג זה בכבוד האדם.

. 5 האם לדעתכם האדם המתואר במובאות מבראשית ומתהילים הוא תכלית לעצמו? 
הסבירו. 

 הציווי המוחלט והאדם 

כתכלית לעצמו
הנחת היסוד של קנט היא שכל בני האדם 

הם יצורים בעלי תבונה ולפיכך שווים בערכם 

זה לזה. 

לכל אדם ערך מוחלט, בלתי מותנה, והוא 

תכלית לעצמו. תפיסה זאת מנוגדת לתפיסות 

מוסר דתיות המניחות שמקור המוסר הוא 

התגלות אלוהית על טבעית.

הצו המוחלט )׳הצו הקטגורי׳( נובע מהתבונה 

שכל בני האדם חולקים ומנוסח בכלל הבא: 

"עשה מעשיך רק על פי אותו הכלל המעשי 

]המנחה את פעולתך המסוימת[ אשר, בקבלך 

אותו, תוכל לרצות גם כן כי יהיה לחוק כללי 

]התקף לכל אדם ואדם[" )עמנואל קנט, "הנחת 

יסוד למטפיזיקה של המידות"(. כלומר, עלינו 

להתנהג תמיד כך שנרצה כי הכלל המנחה 

את פעולתנו המסוימת יהיה לחוק כללי 

התקף לכל אדם ואדם. מעשה מסוים הוא 

מוסרי אם הוא תואם עקרון פעולה התקף 

לכלל האנושות.

בכתביו של קנט מנוסח הצו המוחלט בכמה 

אופנים. נוסח "האדם כתכלית" נחשב לאחד 

החשובים שבהם. על פי נוסח זה, על האדם 

לעשות כל מעשה כלפי האחר אך ורק אם 

במעשה זה הוא רואה בזולת תכלית לשמה 

ולא אמצעי בלבד. העיקרון שעומד מאחורי 

ציווי זה הוא שכל אדם הוא בעל תבונה 

המשמש כתכלית לכשעצמה, ולכן אין 

להתייחס אליו ככלי וכאמצעי.

עמנואל קַנט )1804-1724(
פילוסוף גרמני, מהוגי הדעות החשובים בעת 

החדשה. במרכז הגותו המוסרית עומד עיקרון 

האוטונומיה של האדם. על פי עיקרון זה, 

מקורו של המוסר הוא בתבונה האנושית 

המשותפת לכל בני האדם.
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משימה

לפניכם מספר אירועים מחיי היומיום. ציינו ליד כל אירוע האם ההתייחסות בו לאדם היא 

כתכלית עצמו, או שיש בו פגיעה בעיקרון ׳האדם כתכלית לעצמו׳. 

נמקו את החלטתכם.

• רמי יוצא עם גילי לא מפני שהיא מעניינת, מושכת או חברה טובה. רמי יוצא עם גילי  	
כדי להתקרב למיכל אחותה הגדולה.

כדי  מאמץ  להשקיע  שעליו  לו  שהסביר  לאחר  למבחן  ללמוד  לדוד  מסייע  • המורה  	
למצות את מלוא יכולתו.

• מנהל בית הספר מבקש מהמורים לא לשתף בבחינה ארצית תלמידים מתקשים מאוד,  	
משום שציוניהם יפגעו בממוצע בית הספר, ותדמיתו החיובית של בית הספר תיפגע.

כלל גדול בתורה
ה אֹת�[" )בראשית פרק  ְדמּות ֱאלִֹהים ָעׂשָ רֹא ֱאלִֹהים ָאָדם ּבִ יוֹם ּבְ בן עזאי אומר: "ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלֹדת ָאָדם ]ּבְ

ה, א( - זה כלל גדול ]עיקרון שהכול עומד עליו[ בתורה.

מֹוָך" )ויקרא יט, יח( - זה כלל גדול בתורה. רבי עקיבא אומר: "ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ

שלא תאמר: הואיל ונתבזיתי ]הושפלתי[ - יתבזה חבירי עמי, הואיל ונתקללתי - יתקלל חבירי 

ה אֹתו".  ְדמּות ֱאֹלִהים ָעׂשָ עמי, אמר רבי תנחומא: אם עשית כן - דע למי אתה מבזה: "ּבִ

מדרש בראשית רבה, פרשה כד 

שאלות
הסבירו בלשונכם את הכלל הגדול של בן עזאי. 1 .

הסבירו בלשונכם את הכלל הגדול של רבי עקיבא. 2 .

. 3 מהמשכו של המדרש לאחר מחלוקת רבי עקיבא ובן עזאי )מהקטע הפותח ב"שלא 
תאמר"( יוצא, שהכלל של רבי עקיבא הוא יחסי ואילו הכלל של בן עזאי הוא 

מוחלט. הסבירו.

במה דומה הכלל של בן עזאי לכלל של קנט? 4 .

מה מוסיף לנו מקור זה על ערך כבוד האדם במקורות המקראיים שלמדנו? 5 .

רבי עקיבא
תנא )מחכמי המשנה( שחי בסוף המאה 

הראשונה ובתחילת המאה השנייה לספירה. 

מגדולי חכמי ישראל בכל הדורות שהטביע 

את חותמו על הלכות ועל ערכים רבים 

במסורת היהודית. רבי עקיבא ראה בלימוד 

התורה כעיקר וכמרכז ביהדות. בין אמרותיו 

המפורסמות: "ואהבת לרעך כמוך - זה כלל 

]עיקר[ גדול בתורה" )בראשית רבה, פרשה כד( 

ו"חביב אדם שנברא בצלם ]אלוהים[" )משנה, 

מסכת אבות, פרק ג משנה יד(.

לפי המסורת היה רבי עקיבא בן למשפחה 

של גרים, ולפני שהפך לתלמיד חכם, היה 

רועה צאן. בזמן האיסור שגזרו הרומאים על 

לימוד תורה המשיך ללומדה וללמדה, ועל-כך 

הוצא להורג בעינויים קשים. רבי עקיבא הוא 

אחד מבין עשרה הרוגי מלכות שמתו על 

קידוש ה׳ בזמן מרד בר כוכבא.

)שמעון( בן עזאי
תנא שחי בתקופתו של רבי עקיבא, והיה 

תלמידו וחברו.

לפי המסורת מת בטרם עת בשל עיסוקו 

בתורת הנסתר. לפי מסורת אחרת היה 

מעשרה הרוגי מלכות שמתו על קידוש ה׳ 

בימי מרד בר-כוכבא. 
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לעולם תהא מטרה ולא אמצעי

על-פי  היהודית שלנו.  במורשת  אינו חדש עמנו. שורשיו שתולים  "כבוד האדם"  המושג 

עולמה של היהדות, כל הכבוד שבעולם נאצל מהבורא, שהוא מלך הכבוד. כבוד האדם 

נגזר מכבוד הבורא מפני שהאדם נברא בצלמו. כבוד האדם פירושו שלא לבייש את צלם 

האלוקים שבאדם. אכן, כבוד האדם - או כפי שהוא מכונה "כבוד הבריות" - הוא ערך מרכזי 

ביהדות. על מעמד זה בעולם ערכיה של היהדות מעיד הכלל "גדול כבוד הבריות שדוחה 

בני-אדם  של  לכבודם  המוצא  נקודת  היהדות,  של  תפיסתה  על-פי  בתורה".  תעשה׳  ׳לא 

אחרים היא כבודך בעיני עצמך: כבוד חברך צריך להיות שווה בעיניך לכבוד עצמך.

מהמורשת היהודית עבר המושג של כבוד האדם אל הנצרות, ופותח על-ידי התיאולוגים 

זה  מושג  רבים.  פילוסופים  של  במשנתם  מושג מפתח  האדם" משמש  "כבוד  הנוצרים. 

פותח בעיקר על-ידי קאנט. על-פי תפיסתו, התנהגות היא מוסרית אם היא מבטאת את 

האנושיות שבאדם, כלומר את הרציונליות וההיגיון שבו. רציונליות זו מוצאת ביטוי בחובה 

ובזולתנו,  בנו  אשר  האנושיות,  שלפיו  האוניוורסלי,  הכלל  על-פי  לפעול  עליו  המוטלת 

לעולם תהא מטרה ולעולם לא תהא אמצעי. כבוד האדם, אין לו מחיר. אין להקריבו למען 

ערך אחר. כבוד האדם הוא הערך העליון.

 אהרון ברק, "כבוד האדם כזכות חוקתית", "הארץ" 3.6.1994

שאלות
מהי נקודת המוצא לכבוד האדם ביהדות לפי השופט ברק? 1 .

מהי נקודת המוצא לכבוד האדם אצל הפילוסוף קנט? 2 .

. 3 השופט ברק מביא מעין סיכום של כל המקורות שלמדנו עד כה. התאימו לכל מקור 
ציטוט מדבריו של אהרון ברק.

ציטוט מדברי ברק המקור       

לבושו של אדם - כבודו  

בראשית א  

תהילים ח  

האדם כתכלית לעצמו   

כלל גדול בתורה  

מה מוסיף לנו השופט ברק על מקורות אלה? 4 .

אהרון ברק )1936-( 
פרופסור למשפטים באוניברסיטה העברית 

ונשיאו השמיני של בית המשפט העליון. 

אהרון ברק נולד בעיר קובנא שבליטא. 

בתקופת השואה הסתיר איכר ליטאי )חסיד 

אומות העולם( אותו ואת אמו. עלה ארצה 

בשנת 1947. לאחר שסיים לימודי משפטים 

מילא שורה של תפקידים בשירות המדינה. 

בשנת 1978 הושבע לכהונת שופט בבית 

המשפט העליון והיה לשופט העליון הצעיר 

ביותר בתולדות המדינה.

בין השנים 2006-1995 כיהן כנשיא בית 

המשפט העליון.
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בשביל כבוד )לא( צריך לעבוד!

זכות אדם בסיסית; העיקרון של כבוד האדם הוא  העיקרון של כבוד האדם הוא לא רק 

בעצם הבסיס המרכזי לכל מסורת הומניסטית או לכל אמונה בזכויות אדם. זאת, מפני 

שאמונה בזכויות אדם היא אמונה בכך שיש לאדם, מפני שהוא אדם, איזשהו קובץ של 

זכויות שעליהן אנחנו רוצים להגן מפני החברה, מפני המדינה ומפני אחרים. הזכויות האלו 

נתונות לבני אדם לא מפני שחברה מסוימת בחרה להעניק להם אותן, אלא מפני שהזכויות 

האלו מגיעות להם, בשל כבודם האנושי. הרעיון המרכזי בכל המסורת הזו הוא, שהאדם 

כפרט יש לו כבוד )DIGINITY(, שהוא ראוי שיתייחסו אליו בכבוד, וזהו המקור הבסיסי של 

כל התיאוריה של זכויות האדם.

רות גביזון, "הזכות לפרטיות ולכבוד"

שאלות
מפני מה, לדעת הפרופ' גביזון, נתונות לבני אדם זכויות מסוימות? 1 .

במה דומה כבוד האדם אצל הפרופ' גביזון לכבוד הבריות בסיפור הפותח?  2 .

. 3 כבוד הוא זכות טבעית לאדם בעוד שזכויות אזרחיות ניתנות לאדם כחלק מהסדר 
פוליטי. לפניכם ארבעה משפטים; רק באחד מהם מדובר על זכות טבעית. מצאו 

את המשפט.

א. לכל אזרחי המדינה זכות לבחור לבית הנבחרים.  

ב. כל אזרחי המדינה רשאים להיות חברי מפלגה.  

ג. כל בני האדם נפגעים כאשר עורכים חיפוש בגופם ובכליהם בציבור.  

ד. כל הילדים במדינה זכאים לחינוך במידה שווה.  

משימת סיכום

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב-1992
)ותיקון מס׳ 1: התשנ"ד-1994(

עקרונות יסוד )תיקון מס׳ 1(:

חייו  בקדושת  האדם,  בערך  ההכרה  על  מושתתות  בישראל  האדם  של  היסוד  1.  זכויות 

ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.

מטרה:

1א.  חוק-יסוד זה, מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו, כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של 

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

שמירה על החיים, הגוף והכבוד:

2.  אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.

שמירה על הקנין:

3. אין פוגעים בקנינו של אדם.

הגנה על החיים, הגוף והכבוד:

4. כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו.

רות גביזון )1945-( 
ילידת חיפה, פרופסור למשפטים 

באוניברסיטה העברית בירושלים ומשפטנית 

בולטת בישראל.

פרופ׳ גביזון הייתה ממייסדי האגודה לזכויות 

האזרח בישראל ונשיאת האגודה בשנים 

.1999-1996

מכהנת כפרופסור בקתדרה לזכויות האדם 

ע"ש חיים כהן בפקולטה למשפטים 

בירושלים.
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משימת סיכום

חירות אישית:

5. אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת.

יציאה מישראל וכניסה אליה:

)א( כל אדם חופשי לצאת מישראל.  .6

)ב( כל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראל.  

פרטיות וצנעת הפרט:

)א( כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.  .7

)ב( אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.  

)ג( אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו.  

)ד( אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.  

פגיעה בזכויות )תיקון מס' 1(:

8.  אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, 

מכוח  כאמור  חוק  לפי  או  הנדרש  על  עולה  שאינה  ובמידה  ראויה,  לתכלית  שנועד 

הסמכה מפורשת בו.

סייג לגבי כוחות הבטחון:

9.  אין מגבילים זכויות שלפי חוק-יסוד זה של המשרתים בצבא-הגנה לישראל, במשטרת 

על  ואין מתנים  ובארגוני הבטחון האחרים של המדינה,  בתי הסוהר  ישראל, בשירות 

של  ומאופיו  ממהותו  הנדרש  על  עולה  שאינה  ובמידה  חוק  לפי  אלא  אלה,  זכויות 

השירות.

שמירת דינים:

10. אין בחוק-יסוד זה כדי לפגוע בתקפו של דין שהיה קיים ערב תחילתו של חוק-היסוד.

תחולה:

11. כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק-יסוד זה.

יציבות החוק:

12.  אין בכוחן של תקנות שעת חירום לשנות חוק-יסוד זה, להפקיע זמנית את תקפו או 

לקבוע בו תנאים; ואולם בשעה שקיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה לפי 

סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, מותר להתקין תקנות שעת 

זכויות לפי חוק-יסוד  חירום מכוח הסעיף האמור שיהא בהן כדי לשלול או להגביל 

זה, ובלבד שהשלילה או ההגבלה יהיו לתכלית ראויה ולתקופה ובמידה שלא יעלו על 

הנדרש.

שאלות
מדינת  ערכיה של  בחוק-יסוד את  "לעגן  בא  וחירותו  כבוד האדם  המחוקק מציין שחוק 

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".

מהם לדעתכם היסודות החשובים ביותר של כבוד האדם שהחוק מגן עליהם? 1 .

. 2 מהם הגבולות להגנה על כבוד האדם וחירותו המצויינים בחוק? האם לדעתכם הם 
מוצדקים?

אילו ערכים יהודיים - דמוקרטיים באים לידי ביטוי בחוק? 3 .
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שיעור 3

שוויון ערך האדם 
ושוויון בפני החוק
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מבוא

שיעור זה עוסק באחד מערכיו הבסיסיים ביותר של המשטר הדמוקרטי - השוויון. 

בכל מדינה דמוקרטית אנו פוגשים כמה סוגי שוויון. ביסוד כולם השוויון המהותי, שוויון 

ערך האדם, הקובע כי כל בני האדם נבראו שווים.

האזרחים  לכלל  תקף  אחד  חוק  לפיו  אשר  החוק,  בפני  השוויון  נובע  המהותי  מהשוויון 

ללא  לכולם,  אחד  ועונש  חוק, משפט  הדמוקרטי  במשטר  בפניו.  שווים  וכולם  במדינה, 

היו  אז  עידן הדמוקרטיה:  מנוגד למצב שלפני  זה  מין. מצב  או  דת  הבדל מעמד, מוצא 

חוקים שונים למעמדות השונים. למלכים הייתה מערכת חוקים אחת, לאצילים מערכת 

היה  לאציל  למשל,  כך,  נוספת.  חוקים  ולעבדים מערכת  שונה  לנתינים מערכת  אחרת, 

מותר לפגוע בגופו וברכושו של נתין, ואילו הנתין היה חסר אונים כלפיו.

וזכות ליחס  מהשוויון המהותי נובעות זכויות נוספות, כגון: זכות שווה לבחור ולהיבחר, 

שווה. על אלה במדינות דמוקרטיות שונות נוספים סוגי שוויון כגון שוויון ִמגְדִָרי, שוויון 

תרבותי ושוויון כלכלי. 

חוק התורה קובע כי כל תושבי הארץ שווים בזכויותיהם, ללא הבדל וללא אפליה: 

�ר חֻּקַת עֹול�ם לְֹדֹרֵתיכֶם ּכ�כֶם ּכַּגֵר יְִהיֶה לִפְנֵי ה'.  "ַהּק�ה�ל חֻּק�ה ַאַחת ל�כֶם וְלַּגֵר ַהּג
�ר ִאְּתכֶם." )במדבר, פרק טו, פסוקים טו- ּתֹוָרה ַאַחת ּוִמְ�ּפ�ט ֶאח�ד יְִהיֶה ל�כֶם וְלַּגֵר ַהּג

טז(

עד כמה מרחיבה התורה את השוויון בפני החוק?

כיצד בא לידי ביטוי ערך השוויון בדמוקרטיה המערבית, וכיצד בדמוקרטיה הישראלית? 

נגזרות  על  ולוותר  החוק  בפני  השוויון  בעיקרון  רק  להסתפק  אפשר  בדמוקרטיה  האם 

אחרות של השוויון המהותי? 

ממנו,  הנובעים  הדמוקרטי  המשטר  ובמאפייני  המהותי  בשוויון  ואחרות,  אלו  בשאלות 

נעסוק בשיעור שלפניכם.
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גשר על מים סוערים

האל  על-ידי  ועמורה  סדום  הערים  של  )השמדתן(  הפיכתן  על  מסופר  בראשית  בספר 

לרוע  סמל  הפכו  ועמורה  סדום  יח-יט(.  )פרקים  אנשיהן  ומשחיתות  מרשעות  כתוצאה 

ולשחיתות מוסרית בספרות המקרא ובמסורת חז"ל. האגדה שלפניכם היא דוגמה אופיינית 

לתפיסתם של חז"ל את רשעת אנשי סדום. 

ארבעה דיינים היו בסדום: שקראי ]שקרן[ ושקרוראי 

]בעל שקרים[ זייפי ]זייפן[ ומצלי דינא ]מעוות הדין[.

מי שהיכה אשת חברו והפילה ]את העובר שבבטנה[, 

היו אומרים לו ]הדיינים לבעל האשה שנפגעה[: "תננה לו שיעברנה לך".

מי שקיצץ אוזן של חמור חברו, אמרו לו ]לבעל החמור[: "תנהו לו עד שתצמח ]האוזן[".

מי שפצעו חברו אמרו לו ]לאדם שנפצע[: "תן לו ]למי שפגע בך[ שכר, שהקיז לך דם".

מי שעבר בגשר משלם ארבעה זוזים ]דמי מעבר[, ומי שעבר במים ]עקף את הגשר כדי להיפטר 

מתשלום[ משלם שמונה זוזים.

פעם אחת נזדמן לסדום כובס אחד. 

אמרו לו: תן ארבעה זוזים ]דמי מעבר על הגשר[.

אמר להם "אני במים עברתי".

אמרו לו: "אם כן תן שמונה זוזים".

לא נתן - ]הכו אותו ו[פצעוהו.

בא לפני הדיינים. אמרו לו ]הדיינים[: "תן שכר ]בתמורה לכך[ שהקיזו לך דם, ושמונה זוזים שעברת 

במים".
על-פי תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין דף קט, עמוד ב

שאלות
. 1 מהו המכנה המשותף לחוקי סדום?

. 2 האגדה מכנה את דייני סדום שקרנים ומעוותי דין. האם התארים הללו מתאימים 
לאופן שבו שפטו? הסבירו.

נסחו את עקרונות היסוד שהנחו את מחוקקי סדום.  3 .

האם הקפידו בסדום על שוויון בפני החוק? נמקו. 4 .

כיצד מדגיש סיפור משפטו של הכובס את עקרונות המשפט בסדום? 5 .

מה האבסורד שבחוקי סדום? 6 .

האם בסדום נשמר כבוד האדם? הסבירו. 7 .

מדוע, על-אף שבסדום היה שוויון בפני החוק, לא היו חוקי סדום דמוקרטיים? 8 .

. 9 חוקי סדום מייצגים מדינה שמקפידים בה על שמירת החוק והשוויון בפניו, אולם 
החוקים מעוותים ואינם מוסריים. למה דומה החברה המערבית היום - לסדום או 

לחברה ששומרת על כבוד הבריות?

אם איש סדום יגיע לעולמנו במכונת זמן, היכן ירגיש כבתוך ביתו?. 10
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משימה

יחידי בעולם
הקטע הבא מופיע בנאום האזהרה של השופטים לעדי התביעה, שהוא חלק מההליך 

המשפטי בעבירות שהעונש עליהן מוות )ובלשון חכמים הן נקראות 'דיני נפשות'(. 

בנאומם, מוודאים השופטים שהעדים, שייתכן שעדותם תפליל את הנאשם ותביא 

עליו את מותו, מודעים לערכם של חיי אדם. 

לפיכך נברא אדם יחידי בעולם: ]...[

שלא יאמר אדם ַלֲחֵבירוֹ אבא גדול מאביך ]...[

תֹו שלּ מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא; ֻדּלָ ולהגיד ּגְ

ן ּדֹוִמין זה לזה,  חֹוָתם אחד - ְוֻכּלָ שאדם טֹוֵבַע כמה מטבעות ּבְ

]אבל[ ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע את כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין 

אחד מהן דומה לחבירו. 

לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם.

משנה, מסכת סנהדרין, פרק ד, משנה ה

שאלות
. 1 אלוהים בחר ליצור בבריאתו אדם יחיד ולא את האנושות כולה. מהם שני ההסברים 

שמביאה המשנה לכך?

"הַּק�דֹו� ּב�רּוְך הּוא טבע את ּכ�ל הא�ד�ם ּבְחֹות�מֹו ֶ�ל א�ד�ם  2 . 

ה�ִרא�ֹון וְֵאין ֶאח�ד מֵהֶן ּדֹומֶה לַחֲבֵרֹו" 
מהו הצד השווה אצל כל בני האדם?  

במה בני האדם שונים זה מזה?  

. 3 מהי לדעתכם משמעות הביטוי "בשבילי נברא העולם"? נסו לתת יותר מפירוש אחד 
למשפט זה.

האם לדעתכם המשנה מצליחה להסביר את ערכם של חיי אדם? 4 .

מסכת סנהדרין 
המסכת הרביעית בסדר נזיקין שבמשנה 

)ובתלמוד(.

מסכת סנהדרין עוסקת ברובה במערכת 

המשפט העברי: בערכאות השונות ובהרכבן, 

ובסדרי הדין. חלק נכבד מתוך המסכת מוקדש 

להליכים המשפטיים ב׳דיני נפשות׳ . 
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ראשון בתור

היה רבי מאיר אומר: מנין שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול? תלמוד לומר: 

"אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" )ויקרא יח, ה(; "כהנים, לוים וישראלים" לא נאמר, אלא 

"האדם". הא למדת - שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה - הרי הוא ככהן גדול! 

תלמוד בבלי, מסכת עבודה, זרה דף ג, עמוד א

שאלות
מה הבעיה שרבי מאיר מנסה לענות עליה במדרשו? 1 .

. 2 בדרשתו לפסוק מעניק רבי מאיר משקל רב למילה "אדם". איזו משמעות מיוחדת 
מקבל הפסוק בעקבות זאת?

במה שונה היחס לשוויון במקור האחרון מהיחס במשנה אליו? 3 .

איך מסביר רבי מאיר את השוויון בין עובד הכוכבים שלומד תורה לכוהן הגדול? 4 .

. 5 מה ההבדל בין קריטריון לפי מעמדות מלידה לקריטריון לפי לימוד תורה מבחינת 
השוויון המהותי?

האם תוכלו למצוא שוויון מהותי במקור זה? 6 .

מירוץ המרתון בעקבות השוויון
כדי להבין מדוע הגיוני להתחייב לשוויון פוליטי בין אזרחיה של מדינה דמוקרטית , עלינו 

להסכים שלפעמים בדברנו על שוויון איננו מתכוונים לבטא שיפוט עובדתי. איננו מתכוונים 

לתאר את מה שאנו מאמינים שהוא נכון או יהיה נכון, כפי שאנו עושים כשאנחנו מתארים 

את הזוכים בריצות מרתון ]בתחרות ריצה, אין שוויון; המוכשר ביותר מנצח...[ תחת זאת אנחנו 

מתכוונים לבטא שיפוט ערכי של בני אדם; בכוונתנו לומר משהו על מה שאנחנו מאמינים 

שראוי שיהיה. שיפוט מוסרי אחד מסוג זה אפשר לנסח כך: "מן הראוי שנתייחס לטובתו 

של כל יצור אנושי כשווה שוויון פנימי לזה של כל אדם אחר".

עליונות  עליונים  אינם  אחד  אדם  של  ואושרו  חירותו  שחייו,  לטעון  מתעקשים  אנו   ]...[

פנימית או נחותים נחיתות פנימית מחייהם, חירותם ואושרם של אחרים. אי לכך אנחנו 

אומרים כי מן הראוי שנתייחס לכל בני האדם כבעלי זכויות שוות בחיים, בחירות, באושר 

ובטובין ]ובנכסים[ וכן אינטרסים יסודיים אחרים. לשיפוט מוסרי זה נקרא עיקרון השוויון 

הפנימי.

אולם כשאנו מצוידים רק בעיקרון, לא נרחיק לכת. כדי ליישם אותו לממשלתה של מדינה, 

להתייחס  חיבת  היא  החלטות,  מחליטה  ממשלה  "כאשר  משלים:  עיקרון  להוסיף  כדאי 

התייחסות שווה לטובתו של כל אדם שהחלטות אלו חלות עליו ולאינטרסים שלו".

רוברט א' דאל, על הדמוקרטיה

כהנים, לוים וישראלים
כהן הוא יהודי שמוצאו מצאצאי אהרן 

הכהן. לפי המסורת היהודית לכהנים 

חובות וזכויות מיוחדים. בזמן שבית 

המקדש היה קיים היו הכהנים ממונים 

על עבודת המקדש: הקרבת הקרבנות, 

הקטרת הקטורת, עריכת לחם הפנים 

ועוד. גם לאחר חורבן בית המקדש נותרו 

לכהנים זכויות וחובות, ובהם השתתפות 

בברכת הכהנים, העלייה הראשונה לתורה 

בזמן קריאתה בבית הכנסת ועריכת טקס 

פדיון הבן. בשל קדושתם הכהנים מוגבלים 

בהתקשרויות הנישואין שלהם )אסור 

להם לשאת אשה גרושה( וכן אסור להם 

להטמא למתים.

לוי הוא יהודי המיוחס לצאצאי שבט 

לוי שאינו מבני אהרון הכהן. בזמן שבית 

המקדש היה קיים היו הלויים ממונים על 

שמירת שערי המקדש ועל השירה והנגינה 

בבית המקדש.

ישראל הוא יהודי שאינו כהן ואינו לוי. 

רוברט אלן דאל )1915-( 
הוגה דעות אמריקאי, פרופסור למדע 

המדינה באוניברסיטת ייל שבארה"ב. 

מרבה לעסוק ביחסי הסמכות, העוצמה 

והכוח במשטר הדמוקרטי.

דאל מניח שבזירה הפוליטית, כל קבוצה 

בעלת אינטרס מוגדר יכולה לקחת חלק 

בעשייה הפוליטית. המדינה היא "זירה 

ריקה" שאינה מעדיפה אינטרס זה על 

אחר, ולתוכה נכנסים נציגי קבוצות 

האינטרסים. ייתכן אמנם שלקבוצות אין 

יכולת שווה, אך צריכה להיות להן זכות 

שווה בהתמודדות על עוצמה פוליטית. 

לפי גישתו, משטר דמוקרטי לא נועד 

לקדם אינטרס של קבוצה אחת בחברה 

אלא מבטיח את קידום האינטרסים של 

הקבוצות השונות שמהן מורכבת החברה. 
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שאלות
מהם שיפוט עובדתי ושיפוט מוסרי. 1 ומה ההבדל ביניהם?

. 2 דאל משיב לטענה הרווחת שבני האדם אינם שווים במראם, ביכולתם, בתכונותיהם 
וכדומה, ולכן גם זכויותיהם לא חייבות להיות שוות. כיצד משיב דאל לטענה זו?

למה מתכוון דאל בביטוי "שוויון פנימי"? 3 .

אילו זכויות שוות נובעות מהשוויון הפנימי? 4 .

מדוע עיקרון השוויון הפנימי איננו מספק בדמוקרטיה ויש להוסיף לו עיקרון  5 .
משלים?

האם היחס לשוויון אצל דאל זהה ליחס המשנה בסנהדרין אליו? הסבירו.. 6

 הצהרות העצמאות של האומות: 
ארצות הברית, צרפת ומדינת ישראל

לפניכם מספר מקורות שבהם מצהירות אומות בהצהרת עצמאותן על ערך השוויון 

המנחה אותן.

השוויון  בתפיסת  הדמיון  ואת  השוני  את  לראות  אלו  מקורות  בעזרת  נשתדל 

בדמוקרטיות השונות.

קטע מהצהרת העצמאות של ארצות הברית, 1776
מקובלות עלינו אמיתות אלו כמוכחות מאליהן,

שכל בני אדם נבראים שווים במעלה],[ שיוצרם העניק להם זכויות מסוימות שאין להפקיען, 

וביניהן הזכות לחיים ולחופש ולרדיפת האושר.

שאלות
מהן האמיתות שעליהן נשענת ההצהרה? 1 .

במה דומה ההצהרה למשנה בסנהדרין? 2 .

האם תפיסת ההצהרה היא דתית או הומניסטית חילונית? נמקו. 3 .

מה מוסיפה ההצהרה בנושא השוויון ? 4 .

מה יש בהצהרה שאינו מאפשר חוקים כחוקי סדום? 5 .

הצהרת זכויות האדם והאזרח 
אחד מהמסמכים היסודיים ביותר של המהפכה 

הצרפתית, המגדיר את הזכויות של כל יחיד 

ואת הזכויות הקולקטיביות של האומה. 

ההצהרה התקבלה ב-26 באוגוסט 1789, על-ידי 

האספה המכוננת הלאומית, כצעד ראשון 

לקראת כתיבת חוקה.

ההצהרה, הכוללת שבעה עשר סעיפים, 

קובעת שכל בני האדם נולדים חופשיים 

ושווי זכויות, וכי לכל בני האדם זכויות 

טבעיות שאינן ניתנות לביטול: הזכות לחיים, 

הזכות לחירות והזכות לקניין. ההצהרה גם 

מפרטת את זכויות האדם הנובעות מהזכויות 

הטבעיות, ובהן: שוויון בפני החוק, חופש 

דת, חופש ביטוי והגנה על החיים והרכוש. 

עקרונות ההצהרה מהווים תשתית לחוקות 

ולחוקים במדינות הדמוקרטיות גם בימינו. 

 הצהרת העצמאות 

של ארה"ב
האירוע המכונן בהיסטוריה של ארצות 

הברית, שבו הכריזו שלוש עשרה המושבות 

האמריקניות על עצמאותן מהאימפריה 

הבריטית. ההכרזה, שנוסחה בידי תומס 

ג׳פרסון, אושררה על-ידי הקונגרס ב-4 ביולי 

1776, והאומה האמריקנית מציינת במועד 

זה מדי שנה את יום עצמאותה. המסמך 

המקורי שנציגי המושבות חתמו עליו מוצג 

כיום בארכיון הלאומי האמריקאי בוושינגטון 

הבירה. 
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קטע מהצהרת זכויות האדם והאזרח, צרפת 1789

לפיכך אפשר לבסס הבדלים  זכויות.  ושווי  ונשארים תמיד, חופשיים  נולדים,  בני האדם 

חברתיים רק על תועלת הכלל.

]...[ החוק הוא ביטויו של רצון הציבור. לכל האזרחים יש זכות להשתתף בחקיקה, אישית 

או באמצעות נציגיהם. חוק אחד לכל. ]...[ הכל שווים בפני החוק, והכל זכאים במידה שווה 

ובלי  יכולתו  ולתפקידים ציבוריים, איש איש לפי  למשרות שלטוניות, לכהונות ציבוריות 

שום הפליה בין הבריות מלבד סגולותיהם וכשרונותיהם. 

שאלות
. 1 המהפכה הצרפתית הביאה לשוויון בין המעמדות ולחוק אחד לכל האומה 

הצרפתית. כיצד בא שינוי זה לידי ביטוי בהצהרה?

אלו היבטים של השוויון באים לידי ביטוי בהצהרה? 2 .

על-פי ההצהרה, במה אנשים אינם שווים? 3 .

מה יש בהצהרה שאינו מאפשר חוקים כחוקי סדום?  4 .

קטע ממגילת העצמאות )ההכרזה על הקמת מדינת ישראל(, 
ישראל 1948

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

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

נביאי ישראל; תקיים שוויון 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. 

שאלות
באיזה שוויון מדובר במגילת העצמאות? 1 .

. 2 האם יש בקטע ממגילת העצמאות פגיעה בשוויון?

מה נוסף בקטע ממגילת העצמאות על הקטע מההצהרה הצרפתית? 3 .

. 4 האם הייתם מוסיפים למגילת העצמאות דבר מה בנושא השוויון? נמקו את 
תשובתכם.

. 5 על-פי קטע זה ממגילת העצמאות, האם אפשריים במדינה חוקים כחוקי סדום? 

מגילת העצמאות 
המסמך שקרא ראש הממשלה הראשון 

של מדינת ישראל דוד בן גוריון בטכס 

ההכרזה על מדינת ישראל, בה׳ באייר 

תש"ח )14 במאי 1948(. תאריך החתימה 

על המגילה נקבע בלוח השנה כיום 

העצמאות. 

במגילה ארבעה חלקים עיקריים: א. הקשר 

ההסטורי בין עם ישראל לארץ ישראל. 

ב. ההכרזה על הקמת מדינה יהודית 

בארץ ישראל. ג. עקרונות היסוד עליהם 

מושתתת המדינה: עלייה וקיבוץ גלויות, 

פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, השתתת 

המדינה על יסודות החירות הצדק והשלום 

לאור חזון נביאי ישראל, חופש דת ומצפון, 

שמירה על המקומות הקדושים לכל 

הדתות ונאמנות לעקרונות מגילת האומות 

המאוחדות. ד. קריאה לצרף את מדינת 

ישראל למשפחת העמים, קריאה לערבים 

להושטת יד לשלום וקריאה לעם היהודי 

בתפוצות להתלכד סביב מדינת ישראל. 

מגילת העצמאות משמשת בה בעת בסיס 

לאופי היהודי של המדינה ויסוד לעיגון 

עקרונות השוויון לכל אזרחי המדינה, 

יהודים ושאינם יהודים.
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משימות סיכום

משימה א - שני סוגי שוויון
לאחר לימוד המקורות, בואו נסכם בטבלה את אשר למדנו

שוויון בפני החוק שוויון מהותי    המקור   

יחידי בעולם

ראשון בתור

  מירוץ המרתון 

בעקבות השוויון

  הצהרת העצמאות 

של ארצות הברית

  הצהרת זכויות האדם 

והאזרח הצרפתית

מגילת העצמאות

שאלות
מה מן הנובע ממקורות אלה יכול למנוע חזרה של חוקי סדום ועמורה בעולמנו? 1 .

משימה ב - יש לי חלום
את  נשא  קינג  לותר  חלום".  לי  "יש  קינג  לותר  מרטין  של  מנאומו  קטע  לפניכם 

הנאום על מדרגות אנדרטת לינקולן בעיר וושינגטון בארצות הברית, במהלך המצעד 

לוושינגטון למען תעסוקה וחירות שנערך ב- 28 באוגוסט 1963.

יש לי חלום שיום אחד תקום אומה זאת ותגשים את משמעותה האמיתית של סיסמתה: 

"אנו רואים אמיתות אלה כמובנות מאליהן: שכל בני האדם נבראו שווים".

יש לי חלום שיום אחד על גבעותיה האדומות של ג׳ורג׳יה, יוכלו בניהם של עבדים לשעבר 

ובניהם של בעלי עבדים לשעבר להתיישב יחדיו לשולחן האחווה.

אי  יש לי חלום שיום אחד אפילו מדינת מיסיסיפי, מדינת המדבר, המזיעה תחת חום 

הצדק והדיכוי, תהפוך לנווה מדבר של חופש ושל צדק.

יש לי חלום שארבעת ילדיי יחיו יום אחד באומה בה הם לא ישפטו על פי צבע עורם אלא 

על פי טיב אישיותם. 

  השתמשו בתבנית הנאום של מרטין לותר קינג והכניסו לתוכה את חלום השוויון 

הישראלי: יש לי חלום שיום אחד תקום אומה זאת ותגשים...

 מרטין לותר קינג 

)1968-1929(
כומר אמריקני שחור, חתן פרס נובל לשלום 

ולוחם למען זכויות האדם והאזרח. פעל נגד 

ההפרדה והאפליה הגזעית במדינות הדרום 

בארצות הברית ובמהלך פעילותו אף נאסר 

על-ידי האף.בי.אי . נרצח בממפיס טנסי עקב 

דעותיו הפוליטיות. בשנת 1968 נקבע יום 

הולדתו של מרטין לותר קינג כחג לאומי 

בארצות הברית.

מחאתו של מרטין לותר קינג הביאה 

להפסקת ההפרדה הגזעית במוסדות חינוך, 

במוסדות ציבור, בתחבורה הציבורית ולחקיקה 

פדרלית נגד ההפליה . 


