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. 

 
פיו "איש אינו של תאורטי רעיוןהוא  של ג'ון רולס מסך הבערות" "

יודע מה מקומו בחברה, מה מיקומו המעמדי או הסטטוס 

החברתי שלו... מה העלה בגורלו בחלוקת הנכסים הטבעיים 

)רולס, תיאוריה  והיכולות הטבעיות, מה שכלו, מה כוחו וכדומה"

  (.12דק עמ' של צ

 משתתפים: הג'ון רולס ניסוי מחשבתיעל פי רעיון זה הציע 

להתעלם מהנתונים האישיים  ות/צריכים והמשתתפות בניסוי

)מגדר, לאום, דת, מצב כלכלי, השכלה, מצב בריאותי  ן/שלהם

 . "מסך הבערות" )חוסר ידיעה(הוא מצב זה . וכו'(

ודעים מי לא י והמשתתפות כלומר מאחורי המסך המשתתפים

 ,לקבל החלטות ות/צריכים ן/לכן כשהם ן,/או מה תפקידם ן/הם

 ן/יפעלו לא רק לרווחתם ן/הם ,תוך שיתוף פעולה עם האחרים

  .אלא לגילום מיטב הצדק, האישית

כללי הבסיס שעל כנם תיכון שיסכימו ביניהם על רק לאחר 

 בדיון  ות/םמשתתפי, יוסר "מסך הבערות", וההחברה הצודקת

  .או הרעה אותו האישי שיפרה את מצבם חלוקת המשאביםלדעת מהו מצבם בעולם האמתי, והאם  יוכלו

 גלגל השיניים שמתחת לסרטון ובחרו בכתוביות בעברית(.  לחצו על) "מסך הבערותעל " סרטוןצפו ב

 

 האם יכולות להתקיים בחירות בישראל מאחורי 'מסך הבערות'?

על הבחירה למפלגות בישראל. "מסך הבערות" ננסה ליישם את הרעיון של לצורך התרגיל המחשבתי 

קבוצות ההשתייכות בבחירתן/ם מהזהויות שלהן/ם ומ יצטרכו להתעלםהיא שהבוחרות/ים המשמעות 

 מתוך מחשבה על הבחירה תהיההן/ם משתייכות/ים. מגדר/דת/גזע/ וכו' שלהן/ם, כלומר לא ידעו לאיזה 

נדגיש כי אין בכוונתנו למחוק את הזהויות ואת קבוצות ההשתייכות  טובת הכלל ולתועלת החברה כולה.

ש ב'מסך הבערות' כתרגיל מחשבתי, השונות שלנו בבחירות לכנסת, כוונתנו היא לעורר שאלות, ולהשתמ

שלפיו נוכל לבדוק האם השיקולים שלנו בבחירות לכנסת משתנים כאשר אנו חושבות/ים על טובת הכלל ולא 

 בבחירתנו מעצם השתייכותנו  ות/על אינטרסים של קבוצת השתייכות מסוימת. כלומר שאין אנו מונעים

 ת )חוזרות( מאחורי מסך הבערות... בחירו
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נשים, עולים, ערבים, להטב"ים, אנשים עם -יםאשכנזים, גבר-חילוניים, מזרחים-לקבוצות כמו: דתיים

 מוגבלות, קשישים ועוד.

השיעור מתאים לתלמידות/ים תיכון, יש לאפשר מספיק זמן לפעילות המוצעת, ולקחת בחשבון 

 שלא כל המושגים יהיו ברורים לכולן/ם ויידרש לתווך אותם.

 

 מהלך השיעור

 :נציג את המשימה בפני התלמידות/ים

 

 

 

 

 אישיתפעילות 

 נושאים, בכל נושא יובאו עמדות של מפלגות שונות בנושא זה.  7כל תלמיד ותלמידה יקבלו רשימה של 

  (.המערךבסוף  נספח)מצ"ב גם המפלגות הן תחת "מסך הבערות" כלומר, אינן מזוהות בשמן 

בכל נושא את העמדה שנראה להם/ן שמשקפת את באופן אישי התלמידות/ים יקראו את הרשימה ויסמנו 

 בפני התלמידות/ים שהן/ם אינן/ם יודעות/ים מי הן/ם (. חברה כולה )ושוב, נדגיש טובת ה

 פעילות בקבוצות

תלמידות/ים. כל קבוצה תקבל נושא אחד משבעת  5-קבוצות, בכל קבוצה יהיו כ 7 - נחלק את הכיתה ל

ביניהם/ן על . התלמידים/ות בכל קבוצה יצטרכו להסכים שברשימה עם העמדות שמתייחסות אליו הנושאים

הם/ן יכתבו את העמדה על בריסטול,  באופן הטוב יותר את טובת החברה כולה.לדעתן/ם העמדה שמשרתת 

אם לא מצאו עמדה כזאת, ינסו להציע בעצמן/ם עמדה שתשקף  ויגבשו ביניהן/ם הסברים לבחירות שבחרו.

  את טובת החברה כולה.

  ות", ונבדוק את ההחלטות שהתקבלו קודם.נרים את "מסך הבער של הפעילות בקבוצות בשלב הבא

, ניתן להשתמש בזהויות אותו פתק זהות( שניים יכולים לקבל) פתק זהות יגריל/תגריל תלמיד/הכל 

 הבאות ולהוסיף או לשנות כפי שנראה לכן/ם.

 

 

 ,ילדים ,בריםג ,נשים – אתם/ן מה ם/ותיודעי לא ם/ןאת אך לבחור במפלגה, ם/ותצריכי ם/ןאת

 ,עבודה מהגרי ,עניים ,עשירים ,יהודים ערבים, ,נפשית או שכלית ,פיזית מוגבלות עליב ,מבוגרים

 ,לסביות ,הומואים ,הטרוסקסואלים ,נשלטים או שליטים ,דתיים ,חילוניים ,הארץ ילידי או חדשים עולים

 .משכילים לא או משכילים
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 דתי/ה הומו/לסבית הטרוסקסואל עני/ה עשיר/ה

 מהגר/ת עבודה עולה חדש/ה מבוגר/ת צעיר/ה חילוני/ת

בעל מוגבלות 

פיזית, שכלית 

 או נפשית 

 

 עבריינ/ית

 

 קורבן לעברה

 

נמצא/ת בעמדת  אישה

כוח )ראש הממשלה, 

שר חבר כנסת, ראש 

 הרשות המקומית(

 עובד/ת מעסיק/ה אזרח פשוט ערבי/ה יהודי/ה

 זוטר/ה

 יליד/ת הארץ לא משכיל/ה משכיל/ה רזה שמן/ה

 

את העמדה שנבחרה קודם בקבוצה. כל תלמיד/ה ישתפו כעת יבחנו התלמידות/ים בכל קבוצה מחדש 

משרתת את הצרכים של הזהות/ קבוצת ההשתייכות שלהן/ם? האם היו שנבחרה בקבוצה: האם העמדה 

 בוחרות/ים אחרת אם היו יודעות/ים מראש מה הזהות שלהן/ם?

 במליאה

ך הבערות', ומה עלה בקבוצה תחת 'מסשנבחרו  העמדותות מכל קבוצה יציגו בפני הכיתה כולה את /נציגים

 כשנחשפו הזהויות.

 נערוך דיון סביב השאלות הבאות:

         האם אכן לקחו  ?ן/שבחרתם העמדותעל  ן/, מה דעתכםמה הזהויות שלכן/ם ות/יודעים ן/כעת, כשאתם   ◼

 בבחירה הקודמת?  ות/משנים ן/מה הייתםבחשבון את טובת הכלל? 

 מאחורי "מסך הבערות"?  התקבלו ןם ה, האהעמדות השונות שקראתן/םעל  ן/דעתכםמה    ◼

כיצד? איך הרעיון הזה יכול לסייע  "מסך בערות"?שימוש ב באמצעות אפשר להשיג חברה צודקת האם   ◼

  למפלגות שלנו?

אם אני כבוחר/ת איני יודעת מהי הזהות שלי, באיזו מפלגה אבחר? האם יש מפלגה שהיא הכי הוגנת    ◼

  בעיניי?

 המגבלות של רעיון "מסך הבערות"?  מה יכולים להיות הקשיים או  ◼
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 מה היו העקרונות שלה? אילו נושאים תנסה לקדם? -לו הייתי מקימה מפלגה חדשה תחת 'מסך הבערות'   ◼

 

נתונים והיא מתבססת על  ב"הארץ"כתבה תית. היא נלקחה מתוך היא אמרשימת העמדות בנושאים השונים 

בתום הפעילות נוכל לבחור אם לחשוף בפני התלמידות/ים את  , לא כל המפלגות מסרו את עמדותיהן.חלקיים

 שמות המפלגות שמאחורי כל עמדה. 

 נציג את הרעיון התיאורטי של ג'ון רולס "מסך הבערות", ונקשור אותו לפעילות בשיעור. בסיום השיעור
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 עמדות המפלגות בנושאים שונים – נספח

 

 

 בנייה בהתנחלויות

הקמה של ערים ויישובים חדשים בעומק השטח, והבאת אלפי מאות מתיישבים נוספים להתגורר .1

 בהם.

 נגד בנייה בהתנחלויות..2

דבר שיאפשר הכפלת האוכלוסייה היהודית באזור והורדה דרמטית של מחירי הדיור  –בנייה חופשית .3

 ל.בישרא

שמירה על גושי ההתיישבות הגדולים בריבונות ישראלית, ולכן המשך הבנייה בהם. הפסקה מיידית .4

של בנייה מחוץ לגושים, מפני שהתנחלויות ומאחזים מבודדים אינם תורמים דבר לביטחון ישראל, 

 ומהווים מכשול לתהליכי היפרדות עתידיים.

 פינוי כל ההתנחלויות לרבות הגושים הגדולים. .5

 מיכה בחיזוק גושי ההתיישבות "ובחיים נורמאליים בכל מקום שבו ישראלים גרים".ת.6

ום לב. אין מקום להבחין בחקיקה או הכשרה מיידית של כלל היישובים והבתים שנבנו כחוק ובת.7

 בשירותים ממשלתיים בין התנחלויות לבין שאר חלקי הארץ

 ל.שמירה על גושי ההתיישבות ועל צורכי הביטחון של ישרא.8

פינוי התנחלויות מבודדות, חקיקת חוק 'פינוי פיצוי' שיאפשר לאזרחים ישראלים המתגוררים מעבר .9

 לקו הירוק להתיישב מחדש בתוך גבולות ישראל. 

 מעמד ירושלים

 ירושלים המאוחדת כבירת ישראל הנצחית..1

 מימוש הריבונות היהודית בהר הבית..2

ת ישראל, ושלה בלבד. נגד חלוקתה או ריבונות ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירתה של מדינ.3

 משותפת בכל חלק ממנה.

ירושלים כבירתה הנצחית של מדינת הלאום של העם היהודי, יש לקבל החלטה בנוגע לעתידם של .4

 מחנות הפליטים והכפרים סביב העיר. יבוצע משאל עם בנושא.

 ירושלים המזרחית כבירת המדינה הפלסטינית..5

פלסטינית שבירתה היא מזרח ירושלים, הסדרים מיוחדים באגן הקדוש  תמיכה בהקמת מדינה.6

 )האתרים ההיסטוריים והקדושים בירושלים(.

 ירושלים המאוחדת היא בירת ישראל ורק שלה. תמיכה בהמשך מעבר משרדי הממשלה לירושלים. .7

סמלי העברת את כל משרדי הממשלה וושלים כבירתה המאוחדת של ישראל ומימוש הגדרתה של יר.8

 .לירושלים, כולל למזרח העיר השלטון
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 גיוס חרדים

בחוק גיוס על בסיס הצעת החוק של מערכת הביטחון ובכך שכל אחד מאזרחי המדינה ישרת תומכת .1

 .בצה"ל או במסגרות שירות מקבילות

 .גיוס החרדים לצה"ל-חוק חדש שימשיך את אי בעד חקיקת.2

חייל יוכל לשרת בצבא בכלל התפקידים והדרגים בלי שיידרש לוותר על אמונתו ועל תפעל כדי שכל .3

 .אורח חייו

דוגלת במתן תמריצים למשרתים בשירות צבאי או בשירות לאומי/אזרחי, לרבות מימון מלא של .4

לימודיהם לתואר ראשון, על מנת לעודד את מספר המתגייסים בקרב הציבור בכלל ובקרב הציבור 

 רטהחרדי בפ

צריך לחייב אף אדם להתגייס לצבא כל עוד הוא כובש את העם הפלסטיני. "העיסוק האינסופי לא .5

 ."בגיוס חרדים לא נובע מצורכי הצבא אלא מהתגוששות פוליטית המלבה שנאה

 .נוסח בתיאום עם צה"ל ומשרד הביטחון. לא יתמכו בחריגה ממנושתומכת בחוק הגיוס .6

ה נגד הציבור החרדי לא יצליח. תומכת בקידום מתווה חוק הגיוס של כל ניסיון לפעול בכוח ובכפיי.7

 .צה"ל, ולפעול בהידברות עם המנהיגות הדתית להסדרת מעמדם ושילובם במערך השירות הלאומי

 .מתנגדת לגיוס חובה לכלל האוכלוסייה ודוגלת במעבר לצבא מקצועי.8

לת האחורית וללא קריצות עין גיוס חובה לצבא או לשירות לאומי ללא שחרורים מהדתומכת ב.9

 .החרדיותלמפלגות 

 נישואי להטב"ים

 מיסוד זכות הלהטב"ים לזוגיות..1

שיגרמו הכרה כמשפחה מניעת כל חקיקה שתאפשר נישואים חד מיניים או אישור זכויות אחרות .2

 .בקשרים אלו

 חוקים שנועדו להבטיח את זכויות הקהילה הגאה בתחום זכויות פרט, משפחה, תעסוקה הבטחת.3

ומניעת אפליה, בהם חוק "ברית הנישואין" שמאפשר לכל שני בני אדם למסד את הזוגיות שלהם, תוך 

 .חילונית-הלכתית או אזרחית-בחירה אם לעשות זאת בצורה דתית

 נגד נישואי להטב"ים..4

מוחלטת של הדת מהמדינה, לרבות ביטול כל חוקי הכפייה הדתית, מאבק בכל צורות הקנאות  הפרדה.5

הוריות, -הדתית, הנהגת נישואים וגירושים אזרחיים, והכרה במסגרות משפחתיות אלטרנטיביות )חד

 .לכל אפליה על כל רקע. הדרך לשם כוללת אישור חוקה דמוקרטית התנגדותמיניות ומעורבות( -חד

 ."בנישואים אזרחיים "כולל לבני/ות זוג מאותו מין תמיכה.6

 נישואים יהיו רק בין גבר ואישה..7

 שוויון מלא לקהילה הגאה..8

בקהילה הגאה הנאבקת לקבלת שוויון זכויות, לחירות ולהפסקת האפליה כלפיה בחוק. לכל  תמיכה.9

סגירת פערים בין בזיהוי אמצעי מדיניות נקודתיים הנדרשים לתמיכה אדם יש זכות להיות הורה. 

 .הקבוצות לחזקים בחברה ובתיקון שימחק את קיומן של אפליות מובנות במערכת

 "חקיקת חוק נישואים אזרחיים לכלל אזרחי מדינת ישראל.10
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 תחבורה ציבורית בשבת

 נגד תחבורה ציבורית בשבת.1

 .לאפשר לרשויות מקומיות להפעיל תחבורה בשבת אם ירצו.2

 .בצורה מופחתת ומוגבלת תתאפשר תחבורה ציבורית בשבת.3

לקדם תחבורה ציבורית בשבת, לרבות רכבת, במתכונת מצומצמת ומוסדרת, תוך התחשבות בצביון .4

 .הקהילתי ביישוב ושמירה על זכויות העובדים

תומכים בתחבורה ציבורית בשבת, לרבות רכבות, פרט לשכונות ויישובים שבה מתגוררת אוכלוסייה .5

 .תחבורה ציבורית ביום המנוחה, ותוך התחשבות בזכויות עובדיםחרדית או שאינה מעוניינת ב

העברת סמכויות בנושאי תחבורה ציבורית ופנאי בשבת לרשויות המקומיות לשם הכרעה על פי צביון .6

 .הרשות תוך התחשבות בכלל תושביה

תומכת בקיום תחבורה ציבורית באופן מצומצם בצירי התנועה המרכזיים, תוך התחשבות בכלל .7

 .וכלוסיות ובשיתוף עם הרשויות המקומיות, ובהתאם לאופי הקהילות שלהןהא

מתנגדת ל"תחבורה ציבורית" גם בימי חול. לתפיסתה, המדינה לא צריכה להסיע אזרחים ממקום .8

 -למקום. זהו תפקידו של השוק הפרטי ובמקום שבו תחליט הקהילה כי היא רוצה תחבורה בשבת 

 .שם תהיה תחבורה גם בשבת

כת ב"הפעלת תחבורה ציבורית בשבת במקומות בהם יש דרישה ואין הפרעה לשכונות חרדיות תומ.9

 ."מובהקות

 ., אבל תוך כדי התחשבות בקהילות מקומיות דתיותתומכת.10
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 מבקשי מקלט

לחדש את ההסדר שהושג בין הממשלה לסוכנות האו"ם לפליטים, שלפיו קרוב למחצית מבקשת .1

חרות. תפעיל תכנית לשיקום השכונות בדרום תל אביב. יוודאו ממבקשי המקלט יעברו למדינות א

שמערכת המשפט בודקת את כל מבקשי המקלט ויחזירו לארץ מוצאם את מי שניתן. מי שייקבע 

 .שבסכנה יוכל לעבוד ויקבל זכויות כמו חינוך

 .במאמצי הממשלה להוצאתם תומכת.2

ל אינה מחויבת לקלוט אותם. המפלגה רוב מבקשי המקלט "אינם פליטים אלא מהגרי עבודה" וישרא.3

מתכוונת לקדם שוב את החוק למניעת הסתננות ואת פסקת ההתגברות שתמנע את פסילת החוק. 

 .מתנגדת למתווה האו"ם

ביצירת הליכי בחינה מהירה של בקשות מקלט, תוך עמידה בקריטריונים בינלאומיים להם  תומכת.4

ה זמני לכמות מוגדרת של מבקשי מקלט שיקבלו אישורי מחויבת מדינת ישראל, וכן במתן רישיון ישיב

עבודה וביטוח בריאות. תומכת במתן תמריצים לרשויות מקומיות לטובת קליטת מבקשי המקלט 

 .ועידוד פיזורם, ובהכרזה על דרום תל אביב כאזור עדיפות לאומית

שותיהם בהתאם בהסדרת מעמדם של מבקשי המקלט כך שיחיו בכבוד ובביטחון ובבחינת בק תומכת.5

 .לאומיים. במקביל, יש לדאוג לשיקום שכונות דרום תל אביב-לסטנדרטים בין

תומכת במתן אישורי עבודה ונגישות לבריאות ולרווחה למבקשי המקלט, קידום מתווה האו"ם, פיזור .6

מאוכלוסיית היישוב, והשקעה  1%מבקשי המקלט ברחבי הארץ כך שאוכלוסייתם לא תעלה על 

 .דרום תל אביבמשמעותית ב

תומכת בהוצאת מסתננים מישראל ושיקום דרום תל אביב. עד להוצאתם, יש לתת להם היתרי .7

נהלת לשיקום דרום תל אביב שתפעל רי שהייה מוגדרים. תומכת בהקמת מעבודה זמניים על פי אזו

 .למתן תמריצים לעזיבה מרצון

י. המדינה צריכה לבדוק מי עומד תומכת בטיפול בסוגיה באופן אנושי ובהתאמה לחוק הבינלאומ.8

בקריטריונים לפליטות ולתת לכל מי שנמצא כפליט את הסיוע בהתאם למחויב. יש לטפל בהתאם 

לחוקי ההגירה במי שאינו עומד בקריטריון. הסוגיה צריכה להתנהל ברגישות רבה ותוך מציאת 

 .פתרונות יצירתיים במקרים אנושיים חריגים

 .לפליטים ובהחזרת המהגרים שאינם בסכנהתומכת במתן מקלט בישראל .9

 .בהסדרת מעמדם כפליטים תומכת.10
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 עזה

במשבר ההומניטרי בעזה היא בראש ובראשונה על מדינת ישראל. הדרך לשקם טוענת כי האשמה .1

את עזה היא כחלק מהסכם שלום כולל עם ההנהגה הפלסטינית בעזה ובגדה, ובסיוע מדינות 

מכים בהסרה מיידית של המצור על עזה כך שהאנשים החיים ברצועה יוכלו לשקם את העולם. תו

 .חייהם

בתגובה חזקה על כל הפעלת אלימות נגד ישראל, ובמקביל במהלך משותף עם גורמים תומכת .2

אזוריים שיציג בפני תושבי עזה אפשרות לחיים טובים יותר. מטרת המהלך היא להראות לתושבי עזה 

 .נם לבין חיים אלה הוא חמאסשמה שעומד בי

 .תומכת בחידוש ההתנחלויות בגוש קטיף.3

 .תומכת בסיום המצור על עזה ובהענקת חופש תנועה מלא לתושבי הרצועה.4

אגרוף של ברזל כלפי התגרות האויב והפעלת אלימות מצדו נגד מדינת ישראל  תומכת בנקיטת.5

הקם להורגך, השכם "עבר לגבול, פעל למניעת התעצמות האויב ובניית כוחו גם מתואזרחיה. 

 ."להורגו

תומכת בחיזוק האוכלוסייה האזרחית בעזה באמצעות ציר בינלאומי עוקף חמאס, בין היתר על ידי .6

הרחבת כבישים, פיתוח אזורי תעשייה והפשרת שטחי אש לבנייה, כדי למנוע קריסה הומניטרית של 

של חמאס  הרוז הרצועה בכפוף להחלשתושבי הרצועה. בנוסף, תומכת בפיתוח כלכלי תמורת פי

וקידום מהלך מדיני בנושא מול מועצת הביטחון של האו"ם. מציבה את השבת השבויים והנעדרים 

 .הישראלים המוחזקים בידי חמאס כתנאי לכל הסדר עתידי עם עזה

רואה בשטחי עזה חלקי משטחי המדינה הפלסטינית ואינה רואה בשלטון המפוצל בין הגדה .7

לעזה אינטרס ישראלי. כל עוד מתנהלת עזה כישות עצמאית ונפרדת מן השלטון המרכזי  המערבית

ברמאללה, יש לקיים יחסי שיתוף פעולה מעשיים ותכליתיים, זאת על מנת לאפשר את פיתוחה של 

  ה.תפעל להסרת המצור על עזרצועת עזה לרווחת תושביה, בלי קשר לגורם השולט בה. 

מדינות נוספות כדי לשפר את רמת חייהם של תושבי עזה. תומכת  מעוניינת לשתף פעולה עם.8

בהתנתקות מוחלטת בתוך חמש שנים, שבסיומה תהיה עצמאות מוחלטת מהרצועה, ו"מחיר גבוה 

 .וברור מראש" על פגיעה או ניסיון פגיעה בישראל

התקדם מאמינה שהפתרון בעזה אינו צבאי אך ללא הרתעה ואגרוף ברזל נגד הטרור יהיה קשה ל.9

 .בכל תהליך מכל סוג

 .ישראל צריכה להכריע את חמאס בעזה ולהחזיר את המציאות בה לימי טרום אוסלו.10

תומכת ב"הסרת איום החמאס בדרום. חזרה למדיניות הסיכולים הממוקדים. הפסקת תשלום דמי .11

 ."נו הנמצאים בשבי חמאסיהפרוטקשן לחמאס והתניית כל מתן סיוע בשחרור חיילנו ואזרח
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