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 כבוד האדם

 "במדורות מלחמה, בדליקה, בשריפה

 בין ימים סוערים של דם

 הנני מבעירה פנסי הקטן,

 לחפש, לחפש בן - אדם."

 (חנה סנש)

 

 "יהי כבוד חברך חביב עלייך כשלך" (ספר האגדה)

  מטרות:

  בחינת המושג "כבוד האדם" ומשמעויותיו  עבור המשתתפים.●

  הבנת המושג כבסיס לעיסוק בזכויות אדם ואזרח, וכמושג יסוד בערכים אוניברסאליים ויהודיים.●

  בחינת שאלות ודילמות הנובעות מ"כבוד האדם" ומפרשנויות שונות הניתנות לו.●

 

  גילאים: חטיבת ביניים, תיכונים ומבוגרים.

 

 משך פעילות מומלץ: כשעה ורבע.

 

 אמצעים: תמונות של כבוד האדם.

                מקרים מחיי היום - יום.  מומלץ לתלות על הקירות לפני תחילת היחידה.

                לחטיבת ביניים ניתן להשתמש בשיר: "מגולגלים בתוך נייר עיתון" של טיפקס.

               לתיכונים ומבוגרים: ניתן להשתמש בקטע הקריאה של שאול ביבי : "שנאת עניים"

               או בקטע של ס' יזהר: "בכמה זמן הורסים בית".

 

  שאלת הפשרה:

 מקרה שפגעו במשהו שחשוב לי או שאני פגעתי במשהו שחשוב לאדם אחר.

 או: מקרה שהייתי נוכח בפגיעה של אדם באדם אחר.
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  הצגת הנושא:

 המושג "כבוד האדם" נובע מערכים אוניברסאליים של שוויון,חירות ואחווה כמו גם ממקורות יהודיים:

 "חביב אדם שנברא בצלם", אולם  נדמה שיישומו במציאות חיינו כרוך לא פעם בקושי, בהתלבטויות,

 בספקות ובמאבקים. ביחידה זו נבחן את מהותו של המושג ואת הדרכים בהם ניתן להופכו לדרך חיים  -

  ביחסים בין אדם לרעהו ובמישורים רחבים יותר של חברה ומדינה.

 

 האצה :

 שלב א' - פתיחה עם תמונות: מפזרים את התמונות ומבקשים מהמשתתפים לבחור תמונה שמייצגת

 עבורם פגיעה או שמירה  על כבוד האדם.

  דרך בחירת התמונות מקיימים בירור ראשוני:  מי פוגע ומי נפגע? (או - מי שומר ועל מי?)

  מהי הסיטואציה בה מתקיימת הפגיעה? ממה היא נובעת? האם הסיטואציה מוכרת מהחיים?

  מהו  "כבוד האדם" העולה מהתמונות?

  ניתן לקיים עם המשתתפים "שמש אסוסיאציות" למושג כבוד האדם.

  

  שלב ב' - מקרים מהיום- יום

 המשתתפים עוברים בין המקרים התלויים  על הקיר, ובוחרים באופן אישי שלושה מקרים שמקוממים אותם

  במיוחד ביחס לפגיעה בכבוד האדם  ומקרה ש"לא "מזיז" להם.

 לאחר שמתקיימת בחירה אישית המשתתפים מתחלקים לקבוצות, בקבוצה עליהם לבחור יחד את שלושת

 המקרים המקוממים ואת האחד שלא איכפת.

  המטרה לא להגיע להסכמה-אלא לאפשר שיחה בקבוצה ולבחון מה מקומם אותי ומה מקומם  אדם אחר

 ומדוע. כמו כן לבקש מהם לחשוב על מקרים דומים מהחיים שקרו להם.

 עם משתתפים מבוגרים ניתן לוותר על השלב הזה, ולעבור לדיון באמצעות אחד הטקסטים או בקשת

  דוגמאות מהמישור הציבורי.

 

 

   לב הדיון: הדיון קבוצתי יוצא מהבחירה האישית והקבוצתית של המשתתפים.
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 נקודות לדיון:

 איזה מהמקרים נבחרו כמקוממים? האם יש להם מכנה משותף? מה הופך אותן למכעיסים●

 במיוחד?

 איזה סיטואציות לא מפריעות לנו? האם יש להן  מכנה משותף? מה גורם לנו להישאר אדישים●

 כלפיהן?

 מה המשמעויות החברתיות והערכיות הנובעות מן המקרים ומן ההתייחסות אליהם? כיצד בא לידי●

  ביטוי 'כבוד האדם' או פגיעה  בו במקרים השונים?

 מה גורם לנו לכעוס  / להישאר אדישים כלפי פגיעה בכבודו של אדם? (כדאי להתייחס למידת●

 הקרבה / מרחק לאדם, שייכות/עוינות לקבוצה אליה משתייך הנפגע / הפוגע, מעגלי השייכות, סוג

  הפגיעה). מה המשמעות של היכולת להזדהות או  לחוש ניכור כלפי פגיעה באדם אחר?

  עם אילו ערכים  אחרים מתנגש "כבוד האדם" ?●

 מאילו ערכים הוא נובע? הביאו דוגמאות לשני המקרים.●

 כיצד אמור לבוא לידי ביטוי מעשי המושג? האם לדעתכם הוא מקבל ביטוי מעשי במעגלי השייכות●

 השונים אליהם אתם משתייכים? (משפחה, בין חברים, בית ספר, חברה , מדינה, עולם)

 מושג כבוד האדם נע בין היותו אוניברסלי לבין היותו מושג התלוי בתרבות. כיצד בא לידי ביטוי●

 המתח הזה במציאות בא אנו חיים? כיצד הוא מתקיים ביחס למושג "כבוד" ?

              (למשל: "כבוד המשפחה". אפשר לדון ב: יחס לנשים, למיעוטים, למי שנתפס כאוייב,

               לחלש, לאדם מתרבות אחרת וכד').

 האם ישנם מקרים בהם מותר / צריך לפגוע ב"כבוד האדם"? אם כן - מהם? מדוע? מה המשמעויות●

  של הדבר? מי רשאי לעשות זאת? אם לא - כנ"ל. (דוגמאות)

  האם ישנם אנשים שלא ראויים ל"שמירה על כבודם"?●

 המציאות הישראלית נמצאת בקונפליקט מתמשך ואלים, ובמצב כלכלי - חברתי רעוע, כיצד ניתן●

 לשמור על "כבוד האדם" במציאות זו? מהם המחירים שמשלמת חברה שמוותרת על שמירה על

  ערך זה?
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 מומלץ להרחיב את הדיון ולהעמיקו באמצעות קריאה משותפת בטקסט : "שנאת עניים" של שאול ביבי,או

 בקטע "בכמה זמן הורסים בית" של ס' יזהר (מצ"ב בהמשך)  או בשיר: "מגולגלים בתוך נייר עיתון" של

  טיפקס.

 

  שאלת סיכום:  כיצד אני יכול/ה לשמור או לפעול למען מימוש "כבוד האדם" ביחסי עם הזולת.

 

 

 

  מקרים מחיי היום - יום -  לחטיבת ביניים ונוער:

 

  ילדים נדחפים בתור לקיוסק.●

  מישהו פותח חלון וזורק מהרכב מאפרה מלאה סיגריות.●

  צוחקים על ילד בגלל שהוא שמן.●

 לא מזמינים ילדים למסיבה כיתתית כי הם "לא מקובלים"●

 הורים מכריחים את ילדיהם לבוא לארוחה משפחתית ע"ח בילוי חברתי.●

  אומרים לבת במהלך ויכוח שהיא זונה.●

 תלמיד אומר למורה שהוא  מטומטם לפני הכיתה.●

  מורה אומר לתלמיד שהוא כישלון ואף פעם לא יצליח בחיים לפני הכיתה.●

 מחטטים בתיק של ילדה מהכיתה.●

  הורה קורא ביומן הפרטי של ילדו.●

  טורקים לאמא את הדלת של החדר במהלך ויכוח.●

 טורקים את הטלפון במהלך שיחה.●

  מאשימים מישהו בלי לתת לו הזדמנות להסביר.●

  מקללים שחקני כדורגל של הקבוצה היריבה.●

  אומרים בשיחה בכיתה שכל הערבים / רוסים / חרדים / מרוקאים / "צהובים" הם לא בני אדם.●

  ילדה על כיסא גלגלים לא יכולה ללמוד בבית הספר כי אין מעליות ומשטחי נסיעה.●
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 צדים חיות בר בשביל ההנאה.●

  קבוצה של ילדים מתעללים בחתול.●

  ילדים מהכיתה לא יוצאים לטיול שנתי כי הוריהם לא שילמו את הכסף לטיול.●

  עושים חרם קבוצתי על ילד מהכיתה.●

 

 

 

  מקרים נוספים, לתיכונים ומבוגרים:

 

  סלקטור לא מכניס למועדון אנשים כהי עור.●

 לא מקבלים לעבודה סטודנטית ערבייה (אזרחית המדינה) בטענה ש"הלקוחות מפחדים●

 מערבים".

 אוהדי כדורגל צועקים לשחקן אתיופי: "תחזור לעץ שממנו ירדת".●

  גבר נועץ מבטים בבחורה ולוחש משהו לחבר שלו.●

 בעל כלב מאפשר לכלבו לעשות את צרכיו על המדרכה ומשאיר שם את "חבילה" .●

 נהג/ת  נוסעים  לאט בנתיב השמאלי / לא נותנים להשתלב /חותכים נתיבים /נצמדים מאחורה●

  ומצפצפים.

 מקצצים בתקציבים המיועדים לשיפור איכות חייהם של עיוורים●

  אחד מתוך שלושה ילדים  הוא עני.●

  שורפים תמונה של ראש ממשלה.●

  צועקים בהפגנה : מוות לערבים/ לחרדים/ לחילונים / לרוסים /למזרחיים.●

  בודקים תיקים בכניסה למקומות ציבוריים.●

  אנשים נדחפים בתור לכספומט, לדואר ולבנק.●

 רכבת מאחרת ומגיעה עמוסת נוסעים .●
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