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 2 היחס ל"אחר"  – קרן תל"י

 :יחידהמטרות ה

 התייחסות שלנו כיחידים ושלנו כחברה ל"אחר" בחברה הישראלית. בחינת .1

 בחינה ההתייחסות של התרבות היהודית לאחר.   .2

 מוצעות לכם שתי אפשרויות לפתיחה ושתי אפשרויות ללימוד ודיון.  שימו לב:

 מהלך הפעילות: 

 דקות  15 פתיחה. 1

 לפתיחה: אפשרות א

 הפעלה ודיון בנושא היחס לשונה המצוי כמיעוט בחברה.

המנחה תוציא שני תלמידים תמנה תצפיתן ותמנה אדם שעומד על כיסא ונותן לקבוצה הוראה 

מוסכם איזה משחק בזוגות או בקבוצה עליהם לשחק. המנהיג /ה יחליט מראש עם באמצעות סימן 

הקבוצה על חמישה משחקים כשלכל משחק יינתן סימן מוסכם. כדי לתרגל את זה לפני שמכניסים 

 את השניים שיצאו.

ב. מתחילים לשחק ותוך כדי משחק מכניסים את השניים  שהיו בחוץ. כדי לפני כן גם למנות תצפיתן 

 סמוי שיבדוק וירשום מה הוא ראה על השניים שנכנסו ומה הוא ראה על הקבוצה "הקולטת"

 השניים ידווחו כיצד הרגישו לאורך המשחק.

 דיווח

 שני התלמידים שנכנסו ידווחו על תחושותיהם .א

 על תחושותיהם ידווחוה שנכחה בחדר)קבוצת הרוב( קבוצהתלמידים מ .ב

 התצפיתנים ידווחו  .ג

 שאלות:

o משחק מה הרעיון מאחוריו?מה מסמל ה 

o  ?אילו  אילו דוגמאות מוחשיות מהחיים שלכם  או מהחברה הישראלית שייכות למשחק

 דוגמאות בחברה הישראלית מסמלות את תחושת המיעוט

o לעיתים לא מתאמצים לקלוט את השונה? חנו מדוע אנ 

o .סיכום שתי ההפעלות:סטריאוטיפים ויחס לשונה 
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 לפתיחה אפשרות ב

 משחקי "כניסה לקבוצה"

על המתנדב לנסות נותר כיסא אחד ריק ו. המשתתפים ישובים במעגל על כיסאות. מבקשים מתנדב. 1

ולתפוס כיסא לישיבה כאשר על הקבוצה לנסות ולמנוע זאת ממנו )על ידי תזוזה על הכיסאות ימינה 

 ושמאלה כדי שלא יתפוס את הכיסא(.

תוך המעגל להכנס להנבחר לנסות וועל המשתתף  חד לשניצמוד א . המשתתפים עומדים במעגל2

 כאשר הם מונעים ממנו את העניין. 

לדוגמא: כאשר  –. מוצאים מתנדב מהחדר . הקבוצה קובעת סימנים וחוקים אשר יהיו ידועים לה 3

המשתתף ישאל שאלה עם המילה "מה" על כל הקבוצה לצחוק, כאשר המשתתף ישאל שאלה עם 

 הקבוצה  להפנות אליו אצבע וכו' . על המשתתף לגלות את הסימנים של הקבוצה. המילה "מי" על 

בתום המשחק/ים המוצעים כפתחיה ניתן לקיים דיון : כיצד הרגיש המתנדבים במשחקים השונים? 

מה התחושה שיכולה להיות לאדם שנכנס לקבוצה ולא מכיר את החוקים שלה / זוכה להתנגדות 

 לכניסתו? ועוד
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 דקות  90. לימוד ודיון בנושא: ההתייחסות שלי  ל"אחר" 2

 קיימות שתי אפשרויות לדיון ופעילות בחלק זה:

 ללימוד ודיון   אפשרות א'

 ות דק   20הברווזון המכוער/ הנס כריסטיאן אנדרסן  ודיון על הסיפור: לימוד 

 שזורות בתוך הקטע: עם המשתתפים השאלות לדיון - למנחה

ויהי היום ואמא ברווזה ישב ודגרה בסבלנות על שש ביצים יפות למראה. לא עבר 

זמן רב ונבקעו חמש ביצים מתחת לגופה החם של אמא ברווזה וחמישה אפרוחים  

רק  צהובים חמודים הציצו לאוויר העולם, להושיט לקבל את ארוחתם הראשונה.

ולן, לא נתבקעה. חמשת האפרוחים כבר טרפו הביצה השישית, שהייתה הגדולה מכ

תולעת ונרדמו, ואילו הביצה השישית טרם נבקעה. שעות אחדות חלפו ללא סימן  

חיים עד שלבסוף התחילה הביצה מתגלגלת על פני העשב ומתוכה יצא אפרוח 

מכוער וצנום, עיניו נוגות והוא מדדה בחוסר יציבות על רגליו הדקיקות כקורי 

   עכביש.

"אבוי לי", חשבה אמא ברווזה. "כמה הוא שונה מהאחרים "! ואכן, לא היה הברווזון 

המכוער דומה לשאר אחיו צהובי הכנף. לא הייתה כל בררה לאימא ברווזה אלא 

 לשהכולשים אותו בין שאר אפרוחיה ולהעמיד פנים בעיני כל בעלי הכנף סביבה 

 אצלה כשורה.

ברווזה לצאת עמם לטיול, היא ערכה אותם  כאשר גדלו האפרוחים, החליטה אימא

בשורה וצעדה בראשם גאה לחצר המשק. אכן שורה לתפארת, אלמלא אותו ברווזון 

מכוער אשר בקושי הלך, והיה נופל מדי פעם אל תוך הבוץ ומתלכלך. אימא ברווזה 

עשתה עצמה כאילו אינה חשה בכך והמשיכה בדרכה למלכת חצר המשק הטרוטה. " 

י להציג לפניך את ברווזי", אמר ברווזה, וכל אחד מן הברווזים נפנף בזנבו  הרשי נא ל

כפי שלימדה אותו אימא. רק הברווזון, קד קידה הפוכה, איבד את שיווי משקלו ונפל 
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אחורנית. המלכה הביטה בקרירות ואמרה: "אכן ברווזים חמודים גברת ברווזה, אך 

תו ממש מזעזעת". הברווזון השפיל עליך לעשות משהו עם הברווז האחרון, התנהגו

אחרי מאורע זה, ידעו כבר כל  את ראשו בעצב ואילו חמשת האפרוחים ציחקקו.

תושבי החצר כי הברווזון לא יכול היה עוד לשאת את חייו בחצר והחליט לברוח. כך 

ברח לו מדדה בין גדרות ושיחים, עד שהגיע אל האגם, שם קיננו ברווזי הבר. אולם 

ווזי הבר לא מצא הברווזון המכוער את מקומו. הם ידעו לצלול טוב ממנו גם בין בר

והוא חש עלוב לידם. הוא המשיך לנדוד עד שגילה בקתה מוזרה בתוך היער. 

בבקתה הייתה זקנה ועמה חתול ותרנגולת. הזקנה שמחה שבא כי הייתה רעבה 

אולם משגילתה מאוד, וחשבה שהברווזון יוכל להטיל בשבילה ביצים טובות למאכל. 

אתה   ןכי אין הברווזון מסוגל להטיל ביצים, גירשה אותו כשהיא צועקת אחריו: "אי

יודע להטיל ביצים ואין כל תועלת בך. הסתלק!" הברווזון מחה דמעה והמשיך בודד 

בעולם. לבסוף הגיע הברווזון לאדמת בור ומצא בה מחסה ושם מתחת לעץ ראה  

 מראה שעורר בו געגועים לביתו.

 שאלות לדיון:

 מה מכעיס בסיפור? .1

 האם חוויתם על עצמכם או ראיתם סיטואציות כאלו בחיים? .2

מתוך הסבך התנשאה עדת ברבורים ארוכי צוואר כשהם מטים לעבר השמש.  

צווארו המסורבל, כאילו רצה להצטרף אליהם, אך הציפורים  הברווזון הרים את

ון כ"כ מסכן ועלוב, והוא החליט ההדורות נעלמו. מעולם לא הרגיש את עצמו הברווז

הילדים  ואלמלאללכת לנהר כדי להטביע את צרותיו. אך הנהר היה קפוא מקור, 

ששיחקו בו לא היה מי שיציל את הברווזון. הילדים הביאו אותו הביתה, אך הוא 

ידע שאין זה מקומו, בעיקר אחרי ששמע את אימם מציעה בהתלהבות לבשלו 

 לארוחת הערב.

ים גדלו כנפיו והתחזקו, והוא גם למד להגביה עוף למחייתו. כל זאת ברבות הימ

 משום שחייב היה להתמודד עם כל הסכנות האורבות לברווזון בודד בעולם. 
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באחת הטיסות הגיע לגן ציבורי ובגן שטו להם ברבורים צחורי כנף, אותם ברבורים 

השתנה שראה קודם לכן. הוא חשש מאד לגשת אליהם, כי לא ידע שמראהו 

שאר יבינתיים. הוא חשש שיגרשו אותו או שיהרגו אותו. לפתע חש כי רצונו לה

עימם עז מאוד. הוא החליט להצטרף אליהם גם אם יגרשוהו . הוא פרש כנפיים וטס  

לעבר הברבורים וראה להפתעתו שהם שטים לקראתו ולא מתרחקים ממנו. ודאי 

שעשה כן, השתקפה לו בבואתו  עכשיו יתקפוני, חשב, והשפיל את מבטו, אך ברגע

והוא ראה להפתעתו, כי איננו עוד הברווזון המכוער שהכיר, לפניו ראה ברבור יפה 

כנפיים וצחור. כל הברבורים וקיבלוהו בסבר פנים יפות, וכך שט לו כשהוא מוקף 

ברבורים כמותו, ושוב לא היה נרדף בידי יצור כלשהו, לא אדם, לא חיה ולא ברווז. 

 יתה סיבה חשובה לשינוי הגדול שחל בו אין הוא נולד בתוך ביצת ברבור.מובן שהי

 מה הביקורת של הסיפור על העולם שבו אנו חיים? .3

 האם יש לסיפור מסר חיובי? .4
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 חומר עזר למנחה על הברווזון המכוער 

 ליאורה ישראלי 

ידי ניתוח שני סיפורי -המאמר מציג מודל לבחינת העשייה החינוכית בתחום החינוך לסובלנות על

 ( לח' שנהב.1970) ומיץ פטל( לה"כ אנדרסון, 1844) הברווזון המכוערילדים: 

מצייר מערכת חברתית מבוססת על הסולם האבולוציוני, כאשר הישות הלבנה  הברווזון המכוער

וד הדמות הכהה, אפורה, ניצבת בתחתית המדרגה. המסקנה הנגזרת מהסיפור ניצבת ברום הסולם, בע

תרבותית, היא סדר מלאכותי העומד -היא שחברה הומוגנית היא החברה הטבעית והרצויה. חברה רב

בקונפליקט עם הטבע, אינה מומלצת, ולמרות חזותה הססגונית, אינה פתוחה בפני כל. על הפרטים 

 מדם וקבוצת ההשתייכות שלהם. בחברה להכיר בזהותם, מע

תרבותית שהיא בבחינת משאב מעשיר ומפרה. המערכת החברתית -מתאר חברה רב מיץ פטל

מבוססת על יחסיות תרבותית, וקבוצות תרבותיות שונות עומדות על אותו מישור, תוך מתן 

ם כמו לגיטימציה והכרה באחר. המפגש הבין תרבותי מזמן לפרט חוויה מרתקת ומרחיבת אופקי

 שהוא מפתח מודעות עצמית ומעודד להגדרת הזהות הייחודית.

ניתוח זה יכול לשמש כמודל לבחינת מסרים חברתיים בטקסטים ספרותיים, יחידות הוראה 

 ופעילויות חברתיות.

 

 בתרבות העברית סיפור המכוער .3
 

חן  המנחה: בואו נכיר את גרסת התרבות שלנו ,התרבות היהודית לברווזון המכוער ונב

 את הדמיון והשוני.

את   מכן המנחה תקרא הסיפור במלואו ולאחר   המנחה או משתתפים  שחקנים יקריאו 

 הסיפור מלווה בשאלות לדיון למשתתפים. 

 הסיפור במלואו: 

 " כמה מכוער אתה" 

מעשה ברבי שמעון בן  רבי אלעזר שבא מבית רבו  כשהוא רכוב על החמור, והיה  המספר:

]=  יתה דעתו גסה עליוינהר הירמוך, ליד הכינרת  ושמח  שמחה  גדולה. המטייל על  שפת  

 פגש בדרך באדם אחד, שהיה מכוער ביותר. היה שמח וגאה בעצמו[.

 : "שלום עליך רבי."  אמר לו אותו אדם

 ולא השיב לו רבי שמעון שלום, אלא אמר  לו: המספר:

מכוער אתה, שמא כל בני עירך מכוערין "ריקה )טיפש ובור בתורה(, כמה   ]רבי שמעון[:

 כמותך?" 

 "איני יודע, אולי תלך ותאמר לאומן שעשה אותי: כמה מכוער כלי זה שעשית." : ]אותו אדם[ 

 כיון שהבין רבי שמעון  שחטא, ירד מן החמור ונשתטח לפניו ואמר לו:  המספר
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 "אתה צודק, מחול  לי."  ]רבי שמעון[:

"איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני  ואמור  לו  כמה מכוער כלי זה  :]אותו אדם[

 שעשית." 

 הלך רבי  שמעון אחר האדם עד שהגיע לעירו.  המספר

 : והיו אומרים לו )לקראת רבי שמעון(לקראתו  ) של אותו אדם "מכוער"( יצאו בני עירו

 שלום עליך רבי שמעון". : בני העיר

 רבי?  ]קוראים[ למי אתם קורין)אותו אדם( :  אמר להם

 . לזה שמטייל אחריך)אנשי העיר(:  אמרו לו

 אם זה רבי אל ירבו כמותו בישראל.)אותו אדם(:  אמר להם

 מפני מה? )אנשי העיר(:  אמרו לו

 כך וכך עשה  לי.)אותו אדם(:  אמר להם

 ה הוא." "אף על פי כן מחול לו שאדם גדול בתור)אנשי העיר(:  אמרו  לו

 " בשבילכם  הריני מוחל לו ובלבד שלא יהא רגיל  לעשות  כן...")אותו אדם(:  אמר  להם 

 

 הסיפור עם שאלות לדיון

 שני שלבים לפעילות זו :  

  –ימחיזו אותו תוך כדי    /נבחר ארבעה משתתפים אשר יקראו את הסיפור כולו  א.  

 רבי, מכוער, אנשי העיר והמספר.  

העצירה היחידה אשר מומלצת בקריאה הראשונית היא אחרי דבריו של הרבי לגבי  

 מידת כיעורו של המכוער. 

 בשלב השני נקרא שוב בשלבים ובליווי שאלות. ב. 

 " כמה מכוער אתה" 

 

מעשה ברבי שמעון בן  רבי אלעזר שבא מבית רבו  כשהוא רכוב    המספר:

מור, והיה מטייל על  שפת  נהר הירמוך, ליד הכינרת  ושמח   על הח

 שמחה  גדולה. 

 ]= היה שמח וגאה בעצמו[. היתה דעתו גסה עליו

 פגש בדרך באדם אחד, שהיה מכוער ביותר.
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 אמר לו אותו אדם: "שלום עליך רבי."   

 ולא השיב לו רבי שמעון שלום, אלא אמר  לו:   :המספר

)טיפש ובור בתורה(, כמה מכוער אתה, שמא כל בני  "ריקה  ]רבי שמעון[:

 עירך מכוערין כמותך?"

: לעצור כאן את הקריאה הראשונית ולשאול אותם מה הם היו עונים כ"מכוער"  שאלה

כרטיסיות שיכתבו את התשובה שהיו   משתתפיםעל דבריו של הרבי? ניתן לחלק ל 

 אומרים לרבי.  

. והוא גאה ושמח, כנראה שהוא מרגיש חכם  רבי שמעון חוזר מבית מורהו הסבר מנחה:

 ומשכיל יותר אחרי השעור אצל רבו, או שקיבל מחמאות על יכולתו. 

 נסו לשער מדוע  רבי שמעון מתנהג ככה?  שאלה:

המנחה יסביר את הקשר בין תחושת הגאווה של רבי שמעון לבין   הסבר מנחה:

 . ההתנהגות הגסה כלפי האדם הפשוט שפונה אליו בברכת שלום

 האם אתם יכולים לחשוב על מקרים דומים מהמציאות שלנו?  שאלה:

אם הייתם צריכים להגיש כתב תביעה נגד רבי שמעון. במה הייתם  : השאלה

 מאשימים אותו?  

  לכתב התביעה ע"פ   המנחה יסכם את תשובות המשתתפים ויוסיף כרצונו הסבר מנחה:

 הנקודות הבאות:    

להזכיר את המשפטים שנלמדו : "כל המקבל את חברו  ניתן  -אי מענה לשלום א. 

 "   …בסבר פנים יפות

המנחה  –התנשאות מתוך תחושת עליונות והצלחה  )"אני יותר טוב"( ב. 

 יסביר את    הרקע של  התקופה )ראו למטה במסגרת(  

 קישור מראה חיצוני )"מכוער"(  עם תכונה פנימית )"ריקה" = טיפש, ריק( . ג. 

מכוער אותו אדם, ורבי שמעון "דובר אמת" . זוהי אמירת אמת  גם אם אכן ד. 

שיכולה להוביל רק לפגיעה. )כמו במקרה של הכלה, שלפי בית הלל צריך  

 להגיד לה כי היא יפה, גם אם היא מכוערת( 

כאשר רבי שמעון מעליב את האדם שפגש, הוא אינו מסתפק רק בו , אלא   ה. 

עירך מכוערים כמותך?". בכך הוא  מקניט אותו ואומר לו: "שמא כל בני 

  –מגדיל את העלבון ו"מעליב" את כל המשפחה והחברים של אותו אדם 

 הכללה סטריאוטיפית, גזענית.  
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את מלכת החווה אשר הופיעה בסיפור  בהתנהגותו הרבי מזכיר כאן  ז. 

"הברווזון המכוער" שניהם מהווים מעין מנהיגים, המשפיעים על החברה.  

ה כשמדובר במנהיג חמור יותר בסיטואציות כאלו של פגיעה  האם כתב התביע

 באחר.  

 

"איני יודע, אולי תלך ותאמר לאומן שעשה אותי:  : ]אותו אדם[ אמר לו

 כמה מכוער כלי זה שעשית." 

 מי זה ה"אומן" הזה?  שאלה:

: אותו אדם  עונה לרבי שמעון: אני לא יודע, לך למי שעשה אותי , ותגיד לו  הסבר מנחה

 כי הוא עשה "כלי" מכוער.  

מיהו האומן   -כיצד אתם מבינים את תשובתו של אותו אדם לרבי שמעון?  שאלה:

 אשר עשהו ?  

: שימו לב כי תשובתו של  אותו אדם מתוחכמת, ומבקרת את רבי שמעון   הסבר מנחה

 בשני עניינים שהזכרנו:  

א. האדם שולח את רבי שמעון לאומן, ובכך אומר לו: מה אתה מוכיח אותי על  

 משהו שאינו תלוי בי, ואיני יכול לשנות? 

בקר  זה שעשית", ומ  אדםזה שעשית" ולא " כלי בתשובתו הוא אמור "כמה מכוער 

, כמו בפתגם: "אל  הכלי, ולא על הפנימיות של האדםאותו על   כך שהוא מסתכל על 

 ."  במה שיש בתוכואלא  בקנקןתסתכל 

 

 כיון שהבין רבי שמעון  שחטא, ירד מן החמור ונשתטח לפניו ואמר לו:  

 "אתה צודק, מחול  לי."

תו אדם, : רבי שמעון, אדם בעל מעמד, יורד מן החמור, משתטח לפני אושאלה

 מודה בטעות ומבקש סליחה. מדוע קשה לעיתים לבקש סליחה?  

 לו הייתם במצב דומה לזה של הנפגע, האם הייתם סולחים לפוגע? מדוע?   שאלה:

 

אמר לו : "איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני  ואמור  לו  כמה  

 מכוער כלי זה שעשית."

 הלך רבי  שמעון אחר האדם עד שהגיע לעירו. 
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 ?  : מה מעידה ההליכה של רבי שמעון אחרי אותו אדםלהשא

ניתן להגיד כי רבי שמעון הבין כי הוא פגע באותו אדם והוא מתאמץ מאוד  עד כדי שינוי  

ההליכה אחרי אותו אדם היא גם סמלית, כלומר, שינוי כיוון  כמו כן  משמעותי בדרכו.

 הנפשי שעבר בו. ההליכה הפיזי של רבי שמעון מעידה גם על השינוי 

והיו אומרים   )לקראת רבי שמעון( לקראתו ) של אותו אדם "מכוער"(  יצאו בני עירו

  :לו

 שמעון". שלום עליך רבי" 

 רבי? ]קוראים[ למי אתם קורין)אותו אדם( :  אמר להם

 .לזה שמטייל אחריך)אנשי העיר(:   אמרו לו

 בישראל.אם זה רבי אל ירבו כמותו )אותו אדם(:  אמר להם

 מפני מה?)אנשי העיר(:   אמרו לו

 כך וכך עשה  לי.)אותו אדם(:  אמר להם

אף על פי כן מחול לו שאדם גדול בתורה ")אנשי העיר(:  אמרו  לו 

 הוא."

בשבילכם  הריני מוחל לו ובלבד שלא יהא " )אותו אדם(:   אמר  להם 

 רגיל  לעשות  כן..."

 שאלות לסיכום 

 ור זה והאם אתה הזדהה איתו? פוהחברתי שמנסה להעביר סימהו המסר האישי  -

 האם תחושת עליונות של חברה/ אדם על אחר היא מטבעו של האדם?   -

  )הברווזון המכוער והמכוער באגדה(לשני הסיפורים ותבהתייחס שאלות

 מה הדמיון בין סיפור זה לברווזון המכוער? .1

והיכולת שלו להשתנות,מעשיו של הנפגע,המסר )מבחינת הפוגע מהו השוני  בין הסיפורים .2

 ?החברתי(
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  הסבר אפשרי:

מבחינת הפוגע:כל אלו שפגעו בברווזון המכוער לא השתנו ולא נדרשו להשתנות. באגדה היהודית .1

של מדרש האגדה בתרבות העברית דורש  עולם.בלכבד את השונות הפוגע עובר תהליך של שינוי ומחויב

 להכיר בטעויות שאני עושה בעת שאני פוגע בשונה. ו מהפוגע לבקש סליחה

   שתנות ביחסנו לאחר? האם ניתן להשאלה:  

 סיכום ההשוואה בין שני הסיפורים. 

ידי הברווזון המכוער התקבל על מבחינת החברה: הסיפור של הברווזון מחייב קבוצות הומוגניות.

החברה רק כאשר הוא נעשה / נראה / התנהג כאחד מהם. כל זמן שהיה "אחר" לא התקבל בחברה, 

 ( העליבו אותו , היה מנודה וחשש על חייו. המלכהראשי החברה )

ניתן להבין כי יש מקום לשונות  -"המכוער" יש מסר אחר מבחינה חברתית סיפור במדרש האגדה ל

גי החברה כמו יצדי להיות מקובל על החברה או על נהמכוער אינו משתנה כ בחברה וראוי לכבד אותה.

"הרב" , הוא דורש מהחברה ומנבחריה להשתנות! להזכר כי כולנו שווים כי וון שכולנו "ברואים 

בצלם" ליצירת כולנו אחראי אתו אומן. הוא מחייב את הרב להתנצל, לא משתנה, גאה במה שהוא 

  ת ותיקון.ובכך דורש מהחברה התנהגו

רב שלא מבין כי כולנו נבראנו בצלם פוגע בעיקרי האמונה היהודית ועל כן אומר האומן בהמשך ואל 

  ירבו כמותו. 

רבי שמעון בן אליעזר חי בתקופה שלאחר מרד בר כוכבא,  ידע כללי: מנחה ל ל

שנה לאחר חורבן הבית השני. אף על פי שלפני חורבן הבית היה ללימוד   100כ 

שמעות מיוחדת, לאחר חורבן בית המקדש, התפילה ולימוד התורה  התורה מ 

וכך נאמר: כשם   קבלו מעמד מרכזי ולימוד התורה הפך למוקד בקרב החכמים. 

שהשכינה שרתה בבית המקדש, כך היא שורה, אחרי החורבן, בקרב לומדי  

לאחר החורבן, ציין אצל חז"ל המושג "עם הארץ" בעיקר את אותם   התורה. 

שהיו בורים בתורה )עשירים או עניים(. בתקופה שלאחר החורבן דיברו  אלה 

ראו אופציה לסיפורי המכוער  העוסקת   בחריפות רבה בגנותם של עמי הארץ. 

בהפעלות חווייתיות בנושא סטריאוטיפים. אפשרות זו מופיעה כנספח א' בסוף  

 מסמך זה. 
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 ההפעלות הקודמות.הפעלה נוספת לרשותכם שיכולה להתבצע במקום אחת מ-נספח

 סטריאוטיפים 

)ללא משתתפים בכל קבוצה( כל קבוצה תתבקש לבנות  2-3המשתתפים יתחלקו לקבוצות  עבודה )

 דמות סטריאוטיפית. בניית הדמות תכלול:כתיבה(

 סדר היום של הדמות מבוקר עד ערב 

 מה עושה הדמות בשעות הפנאי 

 .ניחוש לגבי הערכים של הדמות 

 אפשריותדמויות 

 מסין 28א.צאנג חקלאי בן 

 ממאה שערים 20ב.אהרון בן 

 יהודי שגר באתיופיה   16ג.אלמו בן 

 מג'נין  16ד. אחמד בן 

 הערות:

א. כדאי להקפיד על קבוצות עבודה קטנות, אפשר לתת לכל שתי קבוצות את אותה  

דמות. בהמשך לא כל קבוצה חייבת לדווח אפשר יהיה לומר להם שאנחנו מבקשים  

 מדגם מתוך הקבוצות. 

ב. אם הם יגידו שזה סטריאוטיפי אז ניתן לומר להם  שיבנו את הדמות  

 הסטריאוטיפית ונדון על זה בהמשך. 

דקות לבנות את הדמות וזמן קצר מאוד לכל   15לא יותר מ  משתתפים רצוי לתת לג. 

 דקות  בלבד.   2משך -דמות שתיוצג ע"י אחת הקבוצות 

 דיון

   אנחנו יכולים לבנות את הדמויות? על סמך מה 

  לפעמים בני אדם משתמשים בדעה קדומה מדוע הם עושים זאת? במה זה

 משרת אותם?   

  אחת הדרכים לבנות דמות כזו היא בעצם להשתמש בסטריאוטיפים. האם

 מישהו מוכן לנסות להגדיר סטריאוטיפ ?  

o קבוצה שלמה כשלפעמים  : הכללה  שאנו  יוצרים לגבי סטריאוטיפ המנחה יגדיר

אנו גוזרים מההכללה את אופיו של כל יחיד בקבוצה מבלי להכיר את היחיד ואופיו  

 האמיתי )כל הדתיים,כל הערבים(.

o   האם מישהו בקבוצה היה נוכח לדעה קדומה או לסטריאוטיפ על עצמו או על

 מישהו אחר.  
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o  ?מה היתרון ומה החיסרון בסטריאוטיפ 

o  וטיפ? האם אפשר להימנע מסטריא 

 שאלה כללית - 

 מלבד לעשות הכללות אילו התנהגויות שליליות נוספות אנו מפעילים כלפי השונים 
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 דקות  165 שוויון בין בני אדם -יחידה חמישית שבת, 

 דקות הפסקה( 10-15)כולל 

 : רציונאל

במפגש זה נקיים דיון קבוצתי בשאלות מהו "שוויון ערך האדם" מהם מקורותיו והאם 

של   נלמד את יחסוכיצד הוא מתקיים בחברה האנושית בכלל, בניינו ובמדינת ישראל. 

לנושאים המדוברים, שנדמה כי הקדימו את זמנם בפעם הזאת במידה   התרבות העברית

 יוצאת דופן. 

 מטרות המפגש:

 הערך שוויון וחשיבותו כבסיס לחברה מתוקנת ברור   .1

בחינת מימושו של ערך זה במציאות היומיומית בחברה הישראלית ככלל ואצל   .2

 המשתתפים בפרט. 

 לימוד  ההתייחסויות של התרבות היהודית  לערך זה.  .3

 

 מהלך המפגש: 

 דקות    30 כבוד האדם  דיון על ערך. 1

 דקות    45ערך האדם   ןיוווש. 2

 דקות   45  לימוד טקסטואלי:"שלא יאמר אבי גדול מאביך". 4
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 : מהלך הפעילות

 

 דקות באמצעות ערך הכבוד:   30 כבוד האדם. 1

 את המשתתפים לשלישיות/רביעיות:  נחלק. א     

שני   בהצהרה נסחו - "כבוד בין בני אדם מהונסחו  הצהרה תמציתית המסבירה: "         

 ושני מעשים יומיומיים. כלליים     עקרונות 

 :דיון ב.     

 דק'(  2-3ההצהרות של קבוצתם.)להקדיש לזה   דווחו על . נציג או שניים י 1          

 . מדוע לכבד אדם שאני לא מכיר? מה זה נותן לי בחיים? )מניע אגואיסטי  2          

   ...כל נימוק אחר(ל מנת שתהיה חברה שנעים לחיות בהשיכבדו אותי, ע                

בחוברת של  אבן )המופיעה -נקרא את הגדרתו של  אלוף הר .א

 המשתתפים.ההגדרה עונה לשאלה מהו כבוד: 

  

 

 

 לכל אדם, בכל חברה, יש צורך עמוק שיכבדו אותו ושלא ימעיטו בערכו. 

 מה משמעות הצורך האנושי של אדם, שיכבדו אותו באשר הוא אדם?

תייחסות היומיומית ובהתנהגות של  מבחנו  של כבוד האדם הוא בה 

 אדם כלפי זולתם.-בני

 משמעותו שכל אדם, בכל מקום, מצפה שיכירו בייחודו האנושי,  

ויתייחסו בדרך חיובית לעצמו, למעשיו, מחשבותיו, משפחתו,  

 אמונתו ועדתו, ציפיותיו ומצוקותיו. 

בו בזמן, כל אדם, בכל מקום, מגיב קשה כאשר נוהגים בו בדרך  

הפוגעת בכבודו: כאשר מתעלמים מעצם קיומו ומאישיותו, כאשר  

לא מכירים בו כאדם, כאשר מגלים עוינות למעשיו, מחשבותיו,  

   רגשותיו, ציפיותיו ומצוקותיו, משפחתו, אמונתו ועדתו;

 כאשר משפילים אותו, ונוהגים כלפיו באלימות.
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אליו  כבוד האדם הנו בעת ובעונה אחת, הצורך של אדם שיתייחסו 

באורח חיובי, שיגידו לו מילה טובה, וגם ציפייה שימנעו מיחס  

   שלילי כלפיו, שלא יזלזלו בו ושלא ישפילו אותו.

 מתוך מאמר מאת אלוף הראבן   

 דיון בעקבות המאמר:

  

 מה המשמעות  "להכיר בייחודו האנושי"? א.

 בהגדרה של כבוד מה זה 'להתייחס בדרך חיובית'?האם גם בעינכם זה נכנס  ב. 

האם תוכלו לתת דוגמאות של פגיעה בכבוד בחייכם האישיים או מהמתרחש במדינת  ג. 

 ישראל המצביעות על חוסר כבוד? 

   נסכם עם החוק הישראלי שקובע:ד. 

)חוק יסוד כבוד האדם "אין לפגוע בכבודו של אדם באשר הוא אדם" 

 וחירותו(

 : לסיכום ות   וי אפשר ה. 

 יחסות לאדם כאל לאדם יהת התייחסות לאדם כאל חפץ או. 1

 : בובר טוען ,כי כל אדם נפגש עם בני אדם אחרים בשני אופניםמרטין 

יש לי תועלת בו כפי שיש לי תועלת  . רך אחת כאשר האדם האחר הוא מעין חפץד

כמוהם הוא משרת את צרכי וכמו חפצים הוא דבר   שסובבים אותי. בחפצים שונים

אלא  , אינני מתעניין באישיותו היחודית והמשתנה של אותו אדם. משתנה קבוע ולא 

 רק בתפקיד שהוא ממלא בקיום צרכי.

כך למשל יכול אדם להתיחס לנהג שמסיע אותו באוטובוס ,לרופא שמטפל בו למהנדס  

שבונה את הבית שלו ולשרברב הפותח סתימה בביתו כאנשים שמסייעים בפתרון 

    בעיות שונות .

 כל אלה אינם מעניינים אותו., צרותיהם שמחותיהם אכזבותיהם וחלומותיהם  

 זה(-)אני ליחסים אלה קורא בובר "אני לז". 

לעומת זאת ישנם יחסים שבהם מה שמעניין אותנו ביחסים ביננו לבין הזולת הוא  

 דווקא האישיות החיה שלו ויחסו החי אלינו. 
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במיוחד ברגשותיה המשתנים כלפיו. אם   לדוגמא: אם ילד אוהב ילדה, הוא יתעניין

איננו מתעניין ברגשותיה סימן שאיננו אוהב אותה. אם היא והוא רואים זה את זה  

 כאנשים חיים היחסים בינהם מתעצבים כל הזמן מחדש, תוך השפעה הדדית בינהם.  

במצב זה האנשים אינם משמשים כחפצים זה לזה אלא מתייחסים זה לזה כאנשים  

 חיים. 

 )מרטין בובר, פני אדם( סים אלו קורא בובר: יחסי "אני אתה".ליח

 המילה כבוד בשפה העברית .2

 השפה שבה אנו מדברים  מחביאה בתוכה תפיסת עולם ערכית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השפה העברית צופנת בתוכה את המתח בין המושגים: כבד וקל. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לכבד אדם = מלשון "כובד"= 
תת מקום משמעותי ו"משקל לערכו  ל

להתייחס בכובד ראש    של האדם.
מעשיו, מחשבותיו, רגשותיו,  ל,אליו

 משפחתו ועדתו.
 כובד ראש : מילים"

 

  :להקל באדם = מלשון "קל"
 להמעיט בערך האדם. 

לתת לו משוב שלילי אודות עצמו,  
 מעשיו, מחשבותיו,משפחתו ועדתו. 

 קל( -מילים:"לזלזל)זול(,לקלל)שורש

   ביטויים  התנהגותיים נוספים: 
 להתחשב, להעריך, לעזור, 

 לפרגן, לגלות אמפתיה, לתמוך,  
 לתת גיבוי, לתת אמון. 

 

 

 10אתה 

  ביטויים התנהגותיים נוספים: 
להשפיל,  להתעלם, ללעוג,  
לבייש, לדכא, לנצל, לרמוס,  
לנהוג באלימות, לקלל )מלשון:  

 קל(, לזלזל )מלשון:זול(. 
. 
 

 לדוגמא
 להגיד לאדם

 

 לדוגמא
 להגיד לאדם
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  45 בעולם אוניברסלית ויהודית –שוויון הצהרות בדבר  -מהו שוויון . 2

 ותדק

אחת התקופות המרכזיות בהיסטוריה האנושית בהן נרמס כבוד האדם.הייתה תקופת הקדמה: 

החליטו עמי העולם לכתוב את הצהרת זכויות  10.12.1948 ב ההשנייהשואה.בסיום מלחמת העולם 

 להצהרה זו נכתב: 1האדם הבין לאומי.בסעיף 

 בני האדם נולדו בני חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם". . "כל  1

 1948בדצמבר,   10בר זכויות האדם, הכרזת האו"ם בד                                                     

 

 ?מה המשמעות של שווים בערכםשאלה:  •

 יכול להיות  לאאדם  ספרה יכולה להיות גדולה בערכה מספרה אחרת.הסבר אפשרי:              

 .בערכו מאדם אחר   גדול 

 

 הרעיון המהפכני של שוויון הובע  אלפי שנים קודם לכן כבר בתנ"ך: •

ְבָרא. 2 ים ַויִּ ים ְבֶצֶלם ְבַצְלמֹו ָהָאָדם ֶאת  ֱאֹלהִּ  "ֹאתֹו ָבָרא ֱאֹלהִּ

 פרק א'  ספר בראשית                                                                                                         

 מה ניתן להבין ממשפט זה? •

 הסבר שנכתב ע"י שופט בית המשפט העליון,חיים כהן.  •

"כל בני האדם,ללא הבדל דת גזע ומין נבראו בצלם האלוהים,לכן הם כולם שווים זה 

אי לומר לחברו: אני גדול ממך דמי סמוק )סמוק=אדום( לזה. משום כך אין אדם רש

 מדמך.

 מרעיון זה נובע השוויון היסודי בין בני האדם  המקנה להם זכויות אדם." 

 

 " זכויות האדם במקרא"  –השופט חיים כהן                                                                 

 

 "בצלם" הפועלת למען שוויון זכויות. זכיר את תנועת ההערה: ניתן ל

 

  בני האדםהאם  .על שוויון שלעיל מכריזות באופן ישיר ועקיף שתי הצהרות •

 שווים?  
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  -ואנו הלא יודעים היטב " :כותב על כך הפילוסוף שמואל הוגו ברגמן •

שאין בני אדם נוהגים בהתאם לסעיף ראשון זה,  -ומבשרנו חזינו

קיימת אפילו בארצות   -בחוק או בנוהג –ושהפליה בין בני אדם 

 (ראו מאמר מלא בנספח א')" המלחמה לדמוקרטיה!העומדות כיום בראש 

 אם כך לשם מה נועדו ההצהרות הללו אם אין להם אחיזה במציאות? 

 

 :  לשם מה נועדו ההצהרות הנ"ל-לשאלה  תשובות אפשריות  •

 

 : את הטקסט הבא נקרא .ההצהרה היא מודל אידיאלי שיש לשאוף אליו.א         

"אם ברצוננו להשיג שוויון לעולם איננו יכולים להרפות ממאמצינו.  

אי השוויון מושג בקלות משום שלכך נחוצה היסחפות עם הזרם  

קשה להשיג שוויון משום שדבר זה מצריך שחייה  בלבד, לעומת זאת 

   ".נגד הזרם

 סרטורי                                                                                                                      

 

 מה המשמעות מבחינה מעשית של שחיה נגד הזרם? •

 בפני החוק. ותב.צריך לשאוף לשוויון זכוי           

 ומה איתכם? 

  כם אליחסכם ובהאם בחיי ?  כל אחד ואחת מאיתנו מתנהג בצורה שוויונית  •

 את עקרון שוויון הערך ושוויון הכבוד של כל בן אדם?"  מיםמגשי אתם האדם 

האם תוכלו לתת דוגמאות מחייכם בהם פגשתם חוסר שוויון או שנהגו בכם 

 ויון? בחוסר שוויון או שאתם נהגתם בחוסר שו
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 שוויון בחברה הישראלית

 ות דק  15 זכויות הנכים –מקרה לבחינת שיוויון . 3

 כתבה בעיתון: "הנצחון הזה הוא של כל הנכים" 

 בתיה שמסיאן  שזכתה בתביעה שהגישה נגד מועדון שסירב להכניס אותה

 

( נכה בכיסא גלגלים, החזירה את כבודה האבוד. שנתיים לאחר  46בתיה שמסיאן ) 

שבעל מועדון "גני רוזמרי" ביפו סירב להכניסה לערב פנויים פנויות בטענה כי זה  

אלף   40ירחיק מהמקום אנשים אחרים , חייב אותו בית המשפט לפצות אותה ב 

 שקלים.  

ת שמסיאן " אני מקווה שהוא למד את  "הוא אף פעם לא ביקש ממני סליחה", אומר

 הלקח שלו".

את היום הנוראי הזה , לפני שנתיים לא תשכח בתיה לעולם. באותו ערב יצאה לבלות  

עם חברים שאינם נכים במועדון "גני רוזמרי" ביפו. במועדון התקיים אותו ערב פנויים  

למקום, אלא  ומעלה. זו לא היתה הפעם הראשונה ששמסיאן הגיעה  35פנויות לבני 

 שהפעם לתדהמתה, לא נתנו לה להכנס.  

"השוער בכניסה אמר לחברים שלי שהם יכולים להכנס , אבל אני לא " היא משחזרת,  

"שאלתי אותו למה אני לא יכולה להכנס , והוא אמר שזה בגלל שאני נכה ואני על כיסא  

 גלגלים, ויש לו הוראה ממנהלי המקום לא להכניס נכים".  

ה של בתיה ביקש לדבר עם בעל המקום , המכונה בני, בני שב וחזר על  אחד מחברי

מדיניות המקום לפיה אין להתיר את כניסתה של שמסיאן אליו בשל היותה נכה.  

 "נפגעתי מאוד, ממש נחנקתי ופרצתי בבכי " .

שמסיאן הנסערת פנתה אל בני בדמעות. "האם אני מצורעת, איזו סיבה יש לך לא  

תרדי   שאלה אותו אך בעל המקום לא התרכך ולדברי אמ "רק אם להכניס אותי?" 

 מכסא הגלגלים תוכלי להכנס". 

 שמסיאן וחבריה שמיאנו להכנס בלעדיה , עזבו את המקום נסערים.  

 

כמה ימים אחר כך בליווי כתב גל"צ הגיעה שוב סמיאן למועדון ושוב התבקשה  

המקום, אין לי מה לעשות,  להתפנות, לשאלת הכתב ענה השומר: "זו המדיניות של 

לנכים יש מקום מיוחד אולי זה עושה רושם לא טוב, לאנשים, אם מביאים לפה נכים,  

 אז כנראה המקום כבר ירד , המקום כבר לא טוב , אתה מסין?"  
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 בשלב זה גמלה בליבה של שמסיאן ההחלטה לצאת למאבק על זכויותיה. 

האדם וחירותו אינו חל עליו , בהיותו גוף  בעל המקום טען בתגובה , כי חוק יסוד כבוד 

 פרטי. 

אך השופטת לא השתכנעה מטיעון זה . היא קיבלה את כל הטענות התביעה והוציאה צו  

 כנגד המועדון , האוסר עליו למנוע כניסת אדם נכה...

 

 

 שאלות לדיון:

 א. מה עבר לבעל המועדון בראש שלא נתן לנכה להיכנס 

 ב. האם זה לגיטימי 

נניח שאתם עומדים בתור למועדון רואים סיטואציה כזו. מה אתם  ג. 

 עושים?האם תיכנסו? 

בתיה   תייצג את תביעה  נערוך מעין בית משפט :קבוצה אחתהפעלה:  - ד. אופציה

 . )הקבוצה תבחר נציג/ה(בעלי העסק)הקבוצה תבחר נציג/ה( וקבוצה שניה תיצג שמסיאן

 המדינה. נביא בפני המשתתפים את האמירה של 

ה. בתיה שמסיאן נלחמה באמצעות בית המשפט על הזכות לשוויון האם אתם  

 מכירים סיפורים של צעירים או מבוגרים שנלחמו למען שוויון? 
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  ותדק  45 לימוד טקסט ממסכת סנהדרין. 4

מסקנות    3המסכת מתחילה בעובדה כי אלוהים ברא את האדם יחידי ומסיקה מכך  

להלן המסכת במלואה ובהמשך המסכת עם    לדמוקרטיה הליברלית.שבהחלט שייכות 

 שאלות לדיון בתוכה 

י ְנָפׁשֹות דֵּ ִדים( ַעל עֵּ ִמין )ֶאת ָהעֵּ יַצד ְמַאי ְ  ... כ ֵּ

י ָממֹונֹותיהֶ  ֹא ְכִדינֵּ ל  י ְנָפׁשֹות.   ו  יֹוְדִעין ׁשֶ ינֵּ  ד ִ

י ָממֹונֹות,   ינֵּ  ד ִ

ר לֹו.  ֵּ פ  ן ָממֹון ו ִמְתכ ַ  ָאָדם נֹותֵּ

י ְנָפׁשֹות,   ינֵּ  ד ִ

ֹו ַעד סֹוף ָהעֹוָלם לו ִיין ב  מֹו ְוַדם ַזְרִעי ֹוָתיו ת ְ  ...ד ָ

 

ְדָך, ְלִפיָכְך ִנְבָרא ָאָדם ְיִחיִדי ֶ   ְלַלמ 

 

א.   .א ד עֹוָלם ָמלֵּ ו  ִאב ֵּ ִאל  תו ב כ ְ ד ֶנֶפׁש ַאַחת, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהכ ָ ל ַהְמַאב ֵּ כ ָ  ׁשֶ

א.  ו  ִקי ֵּם עֹוָלם ָמלֵּ ִאל  תו ב כ ְ  ְוָכל ַהְמַקי ֵּם ֶנֶפׁש ַאַחת, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהכ ָ

 

א גָ . ב רֹו ַאב ָ ֹא ֹיאַמר ָאָדם ַלֲחבֵּ ל  ִרי ֹות, ׁשֶ לֹום ַהב ְ י ׁשְ נֵּ ָאִביך ו ִמפ ְ  ...דֹול מֵּ

 

עֹות  . ג ה ַמְטב ְ ָ מ  ַע כ ַ ָאָדם טֹובֵּ רו ְך הו א, ׁשֶ דֹוׁש ב ָ ל ַהק ָ תֹו ׁשֶ ֻדל ָ יד ג ְ ו ְלַהג ִ

רו ְך הו א   דֹוׁש ב ָ ָלִכים ַהק ָ י ַהמ ְ ֹוִמין ֶזה ָלֶזה, ו ֶמֶלְך ַמְלכֵּ ן ד  חֹוָתם ֶאָחד ְוֻכל ָ ב ְ

ל ָאָדם ָהִר  חֹוָתמֹו ׁשֶ ל ָאָדם ב ְ רֹו. ָטַבע כ ָ ֹוֶמה ַלֲחבֵּ ֶהן ד  ין ֶאָחד מֵּ  אׁשֹון ְואֵּ

 

ִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם. ׁשְ ב לֹוַמר, ב ִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ַחי ָ  ְלִפיָכְך כ ָ
 משנה מסכת סנהדרין, פרק ז', משנה ה' 
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 לימוד הטקסט ושאלות לדיון למשתתפים: 

 

רעיונות חשובים מתוך  נאמר למשתתפים כי  הטקסט מנסה להסיק שלושה  הקדמה:

 העובדה שאלוהים ברא את האדם יחידי ולא את כל בני האדם בבת אחת.

 

חשוב לחזור ולציין כי אנו בפורום חושבים כי התרבות שלנו יכולה ללמד אותנו דברים חשובים על 

שנה נמצא התייחסות מודרנית, שוויונית  2000החיים היום. בטקסט שלפנינו שנכתב בערך לפני 

 קרטית לאדםודמו

 .הקדמה-חלק א'

 אפשר לפסוח על ההקדמה ולספר עליה בעל פה ראו הסבר להלן( הערה:

י ְנָפׁשֹות דֵּ ִדים( ַעל עֵּ ִמין )ֶאת ָהעֵּ יַצד ְמַאי ְ  ?... כ ֵּ

י ְנָפׁשֹות. יהֶ  ינֵּ י ָממֹונֹות ד ִ ֹא ְכִדינֵּ ל   ו  יֹוְדִעין ׁשֶ

י ָממֹונֹות ינֵּ  – ד ִ

ר לֹו. ֵּ פ  ן ָממֹון ו ִמְתכ ַ  ָאָדם נֹותֵּ

י ְנָפׁשֹות ינֵּ   – ד ִ

ֹו ַעד סֹוף ָהעֹוָלם לו ִיין ב  מֹו ְוַדם ַזְרִעי ֹוָתיו ת ְ  ...ד ָ

 

ים על נאשם במשפט  הטקסט שנקרא הוא חלק מאמירת אזהרה לעדים שמעיד  הסבר:

דיני נפשות אינן כדיני ממון: ממון שלקחתי  ניתן   וכך נאמר לעדים: רצח שעלול למות. 

להשיב חיים שלקחתי לא.ועל כן מזהירים את העד המעיד בדיני נפשות אזהרה כפולה  

מסקנות פילוסופיות על הרעיון   3.בהמשך המופיע להלן ואותו נקרא מסיקים ומכופלת

 די: שהאדם נברא יחי
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 חלק שני

ְדךָ  ְלִפיָכְך ִנְבָרא ָאָדם ְיִחיִדי,  ֶ  :ְלַלמ 

א. א.  ד עֹוָלם ָמלֵּ ו  ִאב ֵּ ִאל  תו ב כ ְ ד ֶנֶפׁש ַאַחת, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהכ ָ ל ַהְמַאב ֵּ כ ָ  ׁשֶ

א.  ו  ִקי ֵּם עֹוָלם ָמלֵּ ִאל  תו ב כ ְ  ְוָכל ַהְמַקי ֵּם ֶנֶפׁש ַאַחת, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהכ ָ

 משנה, מסכת סנהדרין, פרק ז/, משנה ה'

 

 שאלות לדיון:

 . כיצד ייתכן שאם איבדתי אחד איבדתי את העולם כולו? א

 כל אדם הוא ייחודי ובאבדתו יאבד העולם הייחודי שלו.  -הסבר אפשרי א 

"מכאן שאי אפשר למלא מקומו של אדם,  של כל אדם שהלך   וכך נכתב:

 -יבוא אחר במקומו, הלך חייט -לעולמו. אין אנו אומרים: הלך סנדלר

  … יבוא פקיד אחר במקומו מפני שאדם  -יבוא אחר במקומו, הלך פקיד 

הוא אינו אחד שאפשר למלא מקומו באחד אחר, אלא יחיד שיש בו  

  … הוא עולם מלא  …לו, ולא לשום אדם אחר  משהו המיוחד אך ורק

 ובאבדתו יאבד העולם המיוחד שהוא מייצג."

 )הרב יוסף דב סולובייצ'יק, על התשובה( 

 

כאשר נהרוג אדם בטעות כל צאצאיו שהיו אמורים לבא אחריו לא   :בהסבר אפשרי 

 יתקיימו 

ששמעתי מילדים כשאתה פוגע באדם כל העולם שמסביבו  :גהסבר אפשרי 

 )משפחתו חבריו( נפגע

 

 מלבד הצלת חיים?  . כיצד ניתן לקיים נפש אחתב

 

 . מדוע אם כן נברא בתחילה אדם אחד ע"פ טקסט זה? ג

 המשך הטקסט: 
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אָ ב.  א ָגדֹול מֵּ רֹו ַאב ָ ֹא ֹיאַמר ָאָדם ַלֲחבֵּ ל  ִרי ֹות, ׁשֶ לֹום ַהב ְ י ׁשְ נֵּ  ...ִביך ו ִמפ ְ

 א. למה הכוונה "שלא יאמר אדם לחברו: "אבא )שלי( גדול מאביך"?

ב. באילו מצבים התופעה קיימת בישראל: תוכלו לחשוב על דוגמאות בכיתה, בעבודה  

 וכיו"ב? 

 ?(…מדוע זה נורא שאתפאר שאני שווה יותר )שיש לי יותר כסף או שאני טוב יותר 

 המשך הטקסט: 

רו ְך הו א,  ג.  דֹוׁש ב ָ ל ַהק ָ תֹו ׁשֶ ֻדל ָ יד ג ְ  ו ְלַהג ִ

ֹוִמין ֶזה ָלֶזה, ד.  ן ד  חֹוָתם ֶאָחד ְוֻכל ָ עֹות ב ְ ה ַמְטב ְ ָ מ  ַע כ ַ ָאָדם טֹובֵּ  ׁשֶ

ל ָאָדם   חֹוָתמֹו ׁשֶ ל ָאָדם ב ְ רו ְך הו א ָטַבע כ ָ דֹוׁש ב ָ ָלִכים ַהק ָ י ַהמ ְ ו ֶמֶלְך ַמְלכֵּ

ין אֶ  רֹו.ָהִראׁשֹון ְואֵּ ֹוֶמה ַלֲחבֵּ ֶהן ד     ָחד מֵּ

 

ִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם. ׁשְ ב לֹוַמר, ב ִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ַחי ָ  ְלִפיָכְך כ ָ

 

 שאלות: 

. המנחה תסביר את ההבדל בין הדרך בה אלוהים טובע מטבעות והדרך בה האדם  א

 טובע מטבעות. 

האדם נבראו שונים  . "ואין אחד מהם דומה לחברו": במה לדעתכם העובדה שבני ב

 .עמדת הטקסט: מחייבת כל אחד מאתנו

 . " לפיכך כל  אחד חייב לומר :בשבילי נברא העולם"  ג

 מה לדעתכם המשמעות של:"בשבילי נברא העולם"

 

 תשובות אפשריות: לכך יכולות להיות שתי משמעויות:

לם  את העולם האישי שלו כי העו-.לכל אדם יש אחראיות לממש את הייחודיות שלו1

 עולם בו כל אחד מהפרטים ממש את עצמו הוא עולם טוב יותר. נברא בשבילו. אגב, 
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 . ניתן לקרוא את הקטע הבא: 2

 וצריך שכל איש יידע ויבין   צריך שכל אדם יידע ויבין,  

 שעליו לעמול ולגלות    שבתוך תוכו דולק נר,  

 את אור הנר ברבים    ואין נרו שלו כנר חבירו 

 ולהדליקו לאבוקה גדולה    לו נר ואין איש שאין  

 ולהאיר לעולם כולו       
 הרב קוק

 

. לכל אחד מאתנו יש  אחראיות על העולם. אם העולם נברא בשבילי יש לי אחראיות  3

 עליו. 

 . כל פרוש אחר של המשתתפים 4

 . במה הזכות של כל אדם לממש את עצמו מחייבת את החברה? ד

 ת הייחודיצמו,לפתח את אישיותו תשובה: לאפשר לכל אדם לממש את ע   

 האם בית הספר מצליח בכך)נסו לחשוב בצורה הוגנת וביקורתית איפה כן והיכן לא(.     

 ?תייחודיו איך אפשר שגם נהיה שווים וגם נפתח   ה.

 הייחודיות אינה לעולם על חשבון האחר כיוון שהיא במסגרת השוויונית.   
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 המשעול  -שמואל הוגו ברמגן - נספח א'

 

הסעיף הראשון של הצהרת זכויות האדם מטעים, שכל בני אדם נולדים 

שווים בזכויותיהם. הלכה פסוקה ניתנת כאן, התובעת עדיין את  

הצדקתה. האם שיוויון זה כה מובן מאליו הוא, שאפשר לנסחו כמושכל  

ראשון שאינו זקוק לראייה?! לאמיתו של דבר, מתמיהה הצהרה זו. 

י האדם, יהיה גזעם מה שיהיה , צבעם מה שיהיה , שיוויון זכויות לכל בנ

  -ומבשרנו חזינו -דרגת התפתחותם מה שתהיה! ואנו הלא יודעים היטב

שאין בני אדם נוהגים בהתאם לסעיף ראשון זה, ושהפליה בין בני אדם  

קיימת אפילו בארצות העומדות כיום בראש המלחמה   -בחוק או בנוהג –

ם בחייך, ביחסך אל בני האדם מגשים  לדמוקרטיה!  ואתה, הקורא, הא

אתה עקרון זה של שוויון הערך ושוויון הכבוד של כל בן אדם?  

הדמוקרטיה המוסרית הקדימה כאן את ההתפתחות ההיסטורית ממשית  

של האנושות. אולם רק על ידי כך שהעמים האנטי דמוקרטיים עשו את  

הדמוקרטים   עקרון האי שוויון של הגזעים ליסוד תורתם , הכריחו את

 לבחון מחדש את יסוד השקפתם.  

מתנגדי הדמוקרטיה סמכו, כביכול, על הביולוגיה, שתוכיח את יתרונו  

של גזע האדונים לגבי גזעים אחרים.ה"הוכחות" האלה היו אמנם  

מדומות , אך אין כמדע עומד לימין אי השוויון. על כל פנים אין הוא 

עומד, כנראה, לצידה של הדמוקרטיה ולתביעת השוויון של כל בני אדם.  

ושו של שוויון ביולוגי? שוויון הכבשים בעדר, שוויון  שהרי מהו פיר

החסידות בלהקה, אם מישהו יקבע אותו, לא תהיה בו עובדה המחייבת  

זכויות, אלא עובדת הטבע בלבד... הדמוקרטיה, הרוצה להוכיח ש"כל בני  
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האדם נולדו שווים בזכויותיהם", לא תמצא סעד במדעי הטבע. לא  

יכולוגיות תוכחנה את שוויונם של כל בני  העובדות הביולוגיות או הפס

 מהו?... -האדם, אלא רק ההתעמקות הפילוסופית בשאלה: האדם

הצמח או החיה אינם מכירים שום צו, שום שאיפה ודחיפה לקראת  

מטרה מעבר להם, שטרם הושגה. ואילו האדם חי מתוך הדחיפה  

וא אדם  הפנימית , דחיפת הצו המוסרי הפועם בו עד יום מותו. האדם ה 

כאשר הוא משועבד לחובתו המוסרית, והחובה המוסרית שווה לכל בני  

 האדם ומשווה אותם. 

כך מלמדת אותנו תורת המוסר להבין את מהות האדם. וכמו במקרים  

רבים אחרים , הקדימה גם כאן המחשבה הדתית בציוריותה את  

המחשבה הפילוסופית. "ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו  

רדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ... ויברא אלוהים את  וי

האדם בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם" . תורה זו  

של ספר בראשית על האדם שנברא בצלם , הוא היסוד האמיתי של  

הדמוקרטיה. "הלא אב אחד לכולנו, הלא אל אחד בראנו" זהו היסוד 

האדם. תורה זו הפכה את העולם, כחומר מפוצץ   לשיוויונם של כל בני

אדיר, והמהפכה טרם באה לקצה. עוד ארוכה וקשה הדרך, שבה תצטרך  

את עומקה של התורה   -במחשבה ובמעשה  -האנושות ללכת, עד שתבין

הזאת על האחדות המהותית של המין האנושי, המיוסדת על אחדות  

 " .  היעוד המוסרי של האדם "לתקן עולם במלכות שדי

 רק דמוקרטיה שתבין את יסודה העמוק הזה, תבין את עצמה. 
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 ב' נספח 

 כבוד:באנגלית קיימת הבחנה בין שלושה סוגים של 

Respect  הערכה, התחשבות( הדגש הוא על התנהגות נאותה ונימוסים המופנים אל( :

 אדם בשל מעמדו ותפקידו בחברה ) לדוגמא:מנהל בית הספר (. 

1onorH:   הוקרה, יקר( הדגש הוא על התחושה הפנימית של המכבד ועל יחס של(

 הערכה המכוון לאדם בשל השגיו, הצלחותיו, יכולותיו או מעמדו החברתי. 

Dignity:   כבוד אנושי( הכבוד נובע מהתחשבות באדם כאדם וניתן לכל אדם ללא(

 קשר למעשיו ומעמדו. 

 כבוד זה ראוי שניתן לכל אדם באשר הוא אדם. 

 

 בעברית, המילה 'כבוד' מבטאת את שלושתם ואין הבחנה ביניהם.

 

 

 
1 honor  באנגלית אמריקאית, באנגלית בריטת כותביםhonour . 
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