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 1עמ' |       לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך! לחץ/י כאן|  עדין לא נרשמת לעלון שלנו?
 
 

 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

 ?מהו כבוד 
 שת?כבוד ומתי היא מתרחמהי פגיעה ב 

 
מסתבר שהמושג הוא נזיל ומובהק פחות ממושגים אחרים שמדוברים בהקשר 

 .לזכויות האדם והאזרח
קשה יותר לסמן את גבולות הפגיעה בכבוד, ויחד עם זאת, כל אחד ואחת 

 .נשכחת כשכבודו/ה נפגעוהבלתי  מאתנו יודע/ת לתאר את ההרגשה הצורבת
 אז השנה החלטנו להקדיש את מערך השיעור ליום זכויות האדם לזכות לכבוד, 

ובטח ובטח משמעותית וחשובה מאוד גם  שהיא בבסיס החוויה האנושית שלנו
 .עבור התלמידים והתלמידות שלנו

 
תחנות פעילות שיכולות להתקיים בכיתה, בשכבה או אפילו  9המערך מציע 

תלמידים/ות תבחן יחד את הזכות  5-6בכלל ביה"ס. בכל תחנה כזו קבוצה של 
לכבוד מנקודת מבט אחרת. בכל תחנה יוצב/תוצב אחראי/ת על התחנה 

 .בהבנת ההוראות וחלוקת החומרים כדי לסייע(עדיף מורה) 
אפשר כמובן לעבור על התחנות השונות ולבחור תחנה אחת או שתיים שבהן 

 .התחנות  קום לקיים את כלתרצו להתמקד במ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :סוגי הפעילויות בתחנות
 

בדבר זכויות בחומרים הקשורים לזכות לכבוד ולהכרזה עיון תיאורטי 
 אדם. 

 

או המרחב  הסביבה/ הקהילה  מחיי בית הספר/לדיון  סיטואציות
 .הציבורי

 

 לכבוד מהיבטיה השונים.עוסקים בזכות ה וסרטונים שוניםטקסטים 
 

דיון באירוע המציג את נושא הכבוד, ועריכת משפט  - משפט ציבורי
 .על פי הכללים המקובל
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תחנות פעילות 
ליום בנושא 

"כבוד"

:  מקור תמונה
Val Kerry | Flicker
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 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

 

 

 

 
 

ירשמו  ות/. התלמידיםעל בריסטול גדול תירשם  באמצע המילה "כבוד"
 מסביב למילה: 

  כבוד?מהו -בצד ימין של הבריסטול 
  ים מצביעים על /ם מכירות/אילו ביטויים שאתן-בצד שמאל של הבריסטול

 כבוד לאדם אחר?

    בוד   הקצר של מט"ח בנושא הזכות לכבסרטון לאחר מכן יצפו 
 

   ל פגיעה אילו מקרים אתם/ן מכירות/ים ש-מתחת למילה כבוד יכתבו
  בכבוד?

 . העוסק בנושא) קישור(: לפניך מאמר נוסף  למורה
ים /או לתת לתלמידות ים נקודות מתוכו,/ניתן לחזק ולהוסיף לדברי התלמידות

  האם יש משהו חדש שלמדתם/ן ממנו?  אותם: את המאמר מודפס ולשאול 

 28/10/14 'כבוד'רוביק רוזנטל: מקור: 'הזירה הלשונית', 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 .יקראו (או יאזינו) את הסיפור על רבי אלעזר והמכוער התלמידים/ות
 )ראההסיפור השלם בהק(

 

כך שכל תלמיד/ה יקבל/תקבל עותק  הסיפוריש לצלם את  הסיפור בכתב:
 ולעצור כשיש שאלה המופנית לגבי הטקסט.  

הצעה לניתוח ולהכרות מעמיקה יותר עם המדרש עבור המורה ניתן : למורה
  בקישור זהלמצוא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיפור קצר על הערך "כבוד"

 2תחנה  1תחנה 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://www.youtube.com/watch?v=Tu_QE5RIixI
https://www.youtube.com/watch?v=Tu_QE5RIixI
http://www.ruvik.co.il/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%9B/%D7%9B-%D7%91%D7%95-%D7%93.aspx
http://www.ruvik.co.il/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%9B/%D7%9B-%D7%91%D7%95-%D7%93.aspx
http://www.ruvik.co.il/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%9B/%D7%9B-%D7%91%D7%95-%D7%93.aspx
http://www.ruvik.co.il/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%9B/%D7%9B-%D7%91%D7%95-%D7%93.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=61Hw5c7NoD0
https://www.youtube.com/watch?v=61Hw5c7NoD0
https://www.youtube.com/watch?v=61Hw5c7NoD0
https://www.youtube.com/watch?v=61Hw5c7NoD0
https://www.youtube.com/watch?v=61Hw5c7NoD0
https://www.youtube.com/watch?v=61Hw5c7NoD0
https://www.youtube.com/watch?v=61Hw5c7NoD0
https://www.youtube.com/watch?v=61Hw5c7NoD0
https://www.youtube.com/watch?v=61Hw5c7NoD0
http://www.daat.ac.il/daat/sifrut/agadot/barkai-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/sifrut/agadot/barkai-2.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Tu_QE5RIixI
https://www.youtube.com/watch?v=61Hw5c7NoD0


 

 

 3עמ' |       לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך! לחץ/י כאן|  עדין לא נרשמת לעלון שלנו?
 
 

 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

 
 ', מכללת הרצוג, דעת לימודי יהדות ורוחמכוערמקור: ברקאי יאיר, '

 
 . : לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארזתנו רבנן

(מגודר) מבית  יוחאי) ממגדל גדור(בר  מעשה שבא רבי אלעזר בן רבי שמעון
רבו, והיה רכוב על החמור, ומטייל על שפת הנהר. ושמח שמחה גדולה,  והייתה 

 .דעתו גסה עליו, מפני שלמד תורה הרבה
 נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר.

 אמר לו: שלום עליך רבי! 
  (ענה) לו. ולא החזיר

 אמר לו: ריקה, כמה מכוער אותו האיש! שמא כל בני עירך מכוערין כמותך?! 

  ?מה קרה בסיטואציה המתוארת 
  ?איך התייחס הרב למכוער? איך התייחס המכוער לרב 
  ?האם הייתם/ן מגדירים/ות זאת פגיעה 
 ם כך? ן/ים אם היו פוגעים בכות/ם מגיבן/איך היית 
 ם ענה המכוער לרב?ן/מה לדעתכ 

 אמר לו: איני יודע, אלא לך ואמור לאומן שעשני "כמה מכוער כלי זה שעשית".
 ).(האדם אינו אשם במראה שנולד איתו ,אלא אחראי רק למעשיו

  חיצונית אך הרב מבחינת מעשיו)–(המכוער  כה?מי המכוער בסיפור עד.  
 על התשובה של המכוער לרב? ן/מה דעתכם 

 החמור ונשטח לפניו,כיון שידע בעצמו שחטא, ירד מן 
 ואמר לו: נעניתי לך, מחול לי! 

  ?איך הייתם/ן מגיבים/ות לו הייתם/ן אתם/ן הרב 

 ?איך הייתם/ן מגיבים/ות לו הייתם/ן המכוער בסיטואציה 
 

אמר לו: איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשני ואמור לו: "כמה מכוער כלי זה 
 שעשית".

 היה מטייל אחריו, עד שהגיע לעירו.
 

  למכוער או לרב?   –למי הסיטואציה קשה יותר 

 יצאו בני עירו לקראתו, והיו אומרים לו: שלום עליך רבי רבי, מורי מורי! 
 אמר להם: למי אתם קורין רבי רבי?

 אמרו לו: לזה שמטייל אחריך.
 אל ירבו כמותו בישראל. -אמר להם: אם זה רבי 

 אמרו לו: מפני מה?
 לי.אמר להם: כך וכך עשה 

  ?מה קרה בסיטואציה המתוארת למעלה 
 את המכוער?  ות/מצדיקיםן /האם אתם 
  ינהגו בני העיר?ן /איך לדעתכם 

 אמרו לו: אף על פי כן, מחול לו, שאדם גדול בתורה הוא. 
 אמר להם: בשבילכם הריני מוחל לו. ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן.

לם יהא אדם רך כקנה, ואל יהא מיד נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון ודרש: 'לעו
 (תענית כ ע"א)  קשה כארז'.

  ?למי הכוונה? מי הקשה פה 
  תארו מקרה שבו נתקלתם ביחס דומה של אדם אחד לרעהו. מדוע

 הפגיעה בכבוד היא כל כך קשה? 

 

 הסיפור על רבי אלעזר והמכוער 
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 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

 

 

 
 

 

  ויענו על השאלות:כבוד האדם וחירותו  :יסוד-התלמידים/ות יעיינו בחוק

-: התשנ"ד1(ותיקון מס'  1992-חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב
 ):1עקרונות יסוד (תיקון מס'  )1994

. זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, 1
חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת -ובהיותו בן קדושת חייוב

 מדינת ישראל.
 :מטרה

יסוד -יסוד זה, מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו, כדי לעגן בחוק-חוק .(א)1
שמירה על החיים,  מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. את ערכיה של
 הגוף והכבוד:

 . אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.2
 :ןישמירה על הקני

 . אין פוגעים בקנינו של אדם.3
 :החיים, הגוף והכבודהגנה על 

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

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

 

 

 :יציאה מישראל וכניסה אליה
 (א) כל אדם חופשי לצאת מישראל..6

 רץ זכאי להיכנס לישראל.כל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לא (ב)
 :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.

 :)1כויות (תיקון מס' פגיעה בז
יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של -. אין פוגעים בזכויות שלפי חוק8

שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש או לפי  מדינת ישראל,
 הסמכה מפורשת בו. חוק כאמור מכוח

 :טחוןיסייג לגבי כוחות הב
הגנה לישראל, -רתים בצבאיסוד זה של המש-. אין מגבילים זכויות שלפי חוק9

טחון האחרים של המדינה, יישראל, בשירות בתי הסוהר ובארגוני הב במשטרת
זכויות אלה, אלא לפי חוק ובמידה שאינה עולה על הנדרש  ואין מתנים על

 השירות. ממהותו ומאופיו של
 :שמירת דינים

ו של יסוד זה כדי לפגוע בתקפו של דין שהיה קיים ערב תחילת-. אין בחוק10
 היסוד.-חוק

 :תחולה
 יסוד זה.-. כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק11

 :יציבות החוק
יסוד זה, להפקיע זמנית את -. אין בכוחן של תקנות שעת חירום לשנות חוק12

 לקבוע בו תנאים; ואולם בשעה שקיים במדינה מצב של חירום בתוקף  תקפו או

 איך מחוקקים כבוד?

 3תחנה 
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 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

 

, מותר 1948-לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח 9סעיף  לפיהכרזה ה
חירום מכוח הסעיף האמור שיהא בהן כדי לשלול או  להתקין תקנות שעת

זה, ובלבד שהשלילה או ההגבלה יהיו לתכלית  יסוד-להגביל זכויות לפי חוק
 הנדרש. ראויה ולתקופה ובמידה שלא יעלו על

יסוד את ערכיה -"לעגן בחוקותו בא המחוקק מציין שחוק כבוד האדם וחיר
 .ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית" של מדינת

 דמוקרטיים באים לידי ביטוי בחוק? -ילו ערכים יהודיים א 
 ?איך החוק קשור לזה שהמדינה היא יהודית ודמוקרטית 
  ?למה לדעתכם/ן יש בחוק התייחסות מיוחדת לכוחות הביטחון במדינה 
  מה לדעתכם/ן מאפיין מדינות שאין להן את החוק הזה? מפני מה הוא מגן

 עלינו? 
  ?האם הייתם/ן ממליצות/ים על חוק יסוד כבוד התלמיד/ה בבית הספר 
  .מה היה לכם/ן חשוב שייכתב בו? כתבו הצעה 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

"נוער למען זכויות מתוך אתר   :התלמידים/ות יקראו את ההקדמה ביחד
  אדם"

 .העולם השנייה-, זמן קצר לאחר סיום מלחמת1945-ם נוסד ב”האו
 

 מטרתו המוצהרת של האו"ם היא להביא שלום לכל אומות העולם. 
לט, וולחמת העולם השנייה, וועדה של אנשים בראשותה של אלינור רוזמ אחרי 

לט נשיא ארה"ב, כתבה מסמך מיוחד ש"מצהיר" על וואשתו של פרנקלין ד. רוז
הכרזה האוניברסלית בדבר זכויות  –-הזכויות המגיעות לכל אדם בעולם 

מדינות חברות באו"ם, כולן חתמו בהסכמה על הכרזה  192דם. היום יש הא
 .האוניברסלית בדבר זכויות האדם

 

 ?היכן מתחילות הזכויות הבינלאומיות
 

כה קרובים וכה קטנים עד כי אין הם  –במקומות קטנים, קרובים לבית "
מופיעים על מפות העולם. עדיין הן עולמו של האדם היחיד; השכונה בה הוא 

הספר או הקולג' אליהם הוא הולך; המפעל, החווה או המשרד -מתגורר; בית
 בהם הוא עובד. אלו המקומות שבהם כל איש, אישה וילד מחפשים שוויון
בצדק, שוויון הזדמנויות, מעמד שווה ללא הפליה. אם לזכויות האלה אין 

משמעות שם, אז תהיה להן משמעות מעטה בכל מקום אחר. ללא פעילות 
להתקדמות בעולם הרחב  הציפייאזרחית המכוונת לקיים אותן קרוב לבית, כל 

 וא".תהיה לשו

 ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם
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רוזוולט, ויושבת הראש של אלינור רוזוולט, אשתו של נשיא ארה"ב פרנקלין ד.   -

 .1948-ועדת האו"ם שכתבה את ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם ב
 

בגרסה הפשוטה של הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות התלמידים/ות יעיינו 
 ויענו על השאלות.  האדם

 

  תחילה קראו את המבוא (כל סעיפי "הואיל"):
  למה לדעתכם/ן היה חשוב למדינות העולם להוציא את ההכרזה בדבר זכויות

 האדם? 
  האם זו אחריות עולמית אוניברסלית לדאוג לזכויות אדם של כל אדם בכל

 זהו?)מקום בעולם? (ואולי כל אחד ואחת צריכים להיות אחראים על עצמם ו
 

  עיינו בסעיפים המפרטים את הדרישות לקיום זכויות האדם:
  האם הסעיפים הכתובים פה מתקיימים בכל מדינות העולם?  –מה דעתכם/ן 
  ?ופה בישראל? האם מכירים/ות מקרים שלא מקיימים את הסעיפים הללו 
  ?מה הקשר בין כבוד ושוויון 
  איך ההכרזה קשורה בזכות לכבוד שאנחנו עוסקים בה היום? באילו סעיפים

 היא מחזקת לדעתכם/ן את הזכות לכבוד? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Eleanor Roosevelt and Human Rights Declaration  

   Commonsmedia Wiki. אוחזר מ פרנקלין ד. רוזוולטספריית מקור התמונה: 
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ההשראה על התרבות היפנית המקדשת את הכבוד בסרטון התלמידים/ות יצפו 
 לאחר.  

 
 

 (הסרטון מופיע גם ללא כתוביות בעברית ביוטיוב תחת הכותרת:

  In Japan ... Mindfulness of Others""( 
 

 לאחר הצפייה יענו יחד על השאלות:
  מה דעתכם/ן על האופן שבו היפנים הטמיעו את ערך הכבוד לאחר בחברה

 שלהם? איך לדעתכם/ן עושים את זה? 
  איזו מבין הדוגמאות שהוצגו הפתיעה אתכם/ן הכי הרבה או היתה הכי

 מעניינת? 
  ?האם היינו יכולים/ות להגיע למצב דומה גם בארץ שלנו? למה 
 ם שיקרה בארץ באופן שבו אנו איזה שינוי בכל זאת הייתם/ן רוצות/י

 מתייחסים/ות אחד/ת לשני/ה? 
  איזה שינוי הייתם/ן רוצים/ות שיקרה בכיתה שלנו באופן שבו אנחנו

 מתייחסים/ות אחד/ת לשני/ה? 

 
 

 

 

 
 

 נצלם ונחלק לכל תלמיד/ה כרטיסיה אחת המתייחסת לנושא של לבוש וכבוד. 

, ולאחר מכן התלמידים/ות יענו יחד ההכרטיסייכל תלמיד/ה יקרא/תקרא את 
 על השאלות ויגבשו עמדה קבוצתית אותה יגישו למורה. 

 

 
Information sign regarding dress code for entry to the Grand Palace and the 

Wikimedia Commons. Temple of the Emerald Buddha in Bangkok, Thailand 
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 על לבוש וכבוד לומדים תרבות של כבוד מיפן
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בתחנה זו נקיים משפט ציבורי שבו חלק מהתלמידים/ות ייצגו את התביעה, 
על משפט שהתקיים  הסיפור מבוססחלק את ההגנה וחלק את השופטים. 

 במציאות. 

כדי לאפשר את החלוקה  בתחנה זו כדאי שישתתפו מספר רב של תלמידים/ות
לקבוצות. אפשר גם לחלק רק לשתי קבוצות של תביעה והגנה, ושאר 

תלמידי/ות הכיתה או השכבה ישמשו בתפקיד השופטים ויצביעו על גזר הדין: 
 אשם או לא. 

  ראשית, הקבוצות יקבלו דף עם פרטי המקרה. התביעה תצטרך להכין את
דקות להכנת  20בית הקפה. ( נימוקי מר גבאי וההגנה את נימוקי הנהלת

 הנימוקים)
 דקות להצגת הטיעונים  5-10נתנו ילכל אחת מקבוצות ההגנה והתביעה י

 בפני קבוצת השופטים. 
  ,לאחר מכן תתקיים הצבעה (או שאם קבוצת השופטים היא קבוצה קטנה

דקות להתכנס ולהחליט החלטה קבוצתית) ובה יכריעו  10יינתנו לה 
 דין בעניין.השופטים את הכרעת ה

 

 

 

 

 קוד לבוש בכנסת

 הכניסה למשכן הכנסת היא בלבוש הולם ומכובד. 
ה בלבוש שאינו מכבד בהתאם לקוד הלבוש שהונהג בכנסת לא תותר כניס

את משכן הכנסת, ובכלל זה גופיות, חולצות בטן, מכנסיים שאינם באורך 
רבעי), מכנסיים עם קרעים, -מלא (מכנסיים קצרים או מכנסי שלושת

חצאיות ושמלות קצרות, אימוניות (טרנינגים), כפכפים וכיוצא באלה. כמו כן, 
מבוגרים ועל בני נוער (בני  אין להגיע בלבוש עם כיתוב פוליטי. הנוהל חל על

 ומעלה). 14
שמבקרים במסגרת סיורים של מרכז המבקרים בלבד,  18למוזמנים עד גיל 

 תותר הכניסה באימוניות. 
 

 מונהג קוד לבוש זה לכנסת? םן/מדוע לדעתכ 

 ם על הנהגת קוד לבוש בכנסתן/מה דעתכ? 

  איזה פן של כבוד מיוצג כאן? יש בכלל קשר בין לבוש וכבוד? את מי

 מכבד הלבוש? 

 בעירייה/ בחברות שונות/בבית ם על הנהגת קוד לבוש ן/מה דעתכ
 ?הסבירו והדגימו-הספר

 'לבוש לבית ספר'השיחה: העוסק בסוגיה בסרטון לצורך הדיון ניתן להיעזר 

       

       'מחאת המכנסיים'ל תשובת משרד החינוך ו/או ב
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 פרטי המקרה :
מר גבאי הועסק בבית קפה כמלצר ונשא על גופו שישה קעקועים במקומות 

בולטים לעין, אשר יש בהם, לטענתו, סמליות עבורו (כך, למשל, קעקוע של דגל 
הגאווה על כתפו הימנית, המסמל את הג'נדר אליו הוא משתייך וקעקוע 

הנאצית על זרועה של סבתו ניצולת השואה, אותו המספר שהוטבע בגרמניה 
 קעקע לאות הזדהות, הנצחה וזיכרון).

ללבוש, בעת מר גבאי טען כי פוטר מעבודתו לאחר שסרב לדרישת הנתבעת 
לטענתו, הדבר מהווה  עבודתו, חולצה ארוכה על מנת להסתיר את קעקועיו.

נן רלוונטיות הפליה לרעה בשל מראהו החיצוני, על פי דעות קדומות שאי
לתפקודו כעובד ובאופן הפוגע בעקרון השוויון, ועל כך תבע מהנתבעת פיצוי 

ש"ח. מנגד טענה הנתבעת (החברה המפעילה את בית  53,000כספי בסך של 
הקפה) כי קעקועיו של מר גבאי הינם יוצאי דופן ו"הדהימו את חבריו לעבודה". 

יני להשאירו בעבודה, כי לא עוד טענה הנתבעת כי היא עשתה ניסיון כן ורצ
 מדובר כלל בהפליה וכי התובע הוא שהתפטר מעבודתו.

בבואו להכריע בתביעה נדרש בית הדין לשאלה האם במקרה זה מוצדק לקבוע 
המדובר בדרישה לגיטימית של המעסיק כי התובע הופלה אפליה אסורה או ש

 לקביעת קוד לבוש במפעלו.
פטיות שונות, פרשות בהן הוכרה זכותו של בעבר נדונו, לא אחת, בערכאות מש

מעסיק לדרוש מעובדו להקפיד על הופעה חיצונית הולמת וראויה, ועל קוד 
 לבוש.

כך, למשל, בית המשפט העליון דחה תביעה של חבר אגד אשר טען כי חיובו 
ללבוש תלבושת אחידה פגע בחירותו האישית, בחופש הביטוי שלו, בפרטיותו 

פט פסק שלא נדרשת הוראה חוקית על מנת לקבוע ובכבודו. בית המש
תלבושת אחידה במקום עבודה וכי אין בהוראה ללבוש את המדים אלמנטים 

מבזים, משפילים או מפלים באורח בלתי צודק בין חברי האגודה גם אם 
לקבוצות מסוימות שאינן באות במגע עם קהל, לא נקבעה תלבושת אחידה, 

בית המשפט העליון הוסיף עוד שלא ניתן לקיים נטי. שכן השוני הוא ענייני ורלוו

מקום עבודה מסודר ויעיל המשדר תדמית רצינית ומכובדת ללא הנחיות 
 .ותלבושת אחידה היא אחת מאלהוהוראות שעל העובד לקיימן, 

בדומה, פסק בית הדין לעבודה כי, חיובו של שליח לחבוש קסדה של המעסיק, 
בצבעים שהמעסיק דורש, ולא את הקסדה האישית שלו, הינה דרישה לגיטימית 

. במקרה זה פסק בית הדין כי, באיזון בין הערך וכי זכותה של החברה לדרוש כן
ברת זכותו של גוהרגשי שיש לעובד לבין שמירה על אחידות במקום העבודה 

 המעביד.
סוגיה זו עמדה כאמור גם במרכזה של "פרשת גבאי" שבנדון, בה נדרש בית 

הדין האזורי לעבודה בתל אביב לשאלה האם דרישת מעסיק מעובדו להקפיד 
על הופעה חיצונית הולמת ועל קוד לבוש כזה או אחר הינה אסורה והאם, או 

  בעקרון השוויון. באילו מקרים, יהיה בדבר משום פגיעה אסורה
, אוסר על הפליית 1988-לחוק השוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 2סעיף 

עובד בעל מאפיינים או תכונות ספציפיים המפורטים בסעיף הנ"ל (כגון: מין, 
נטייה מינית, גיל, דת, היותו הורה וכיוצ"ב). עוד נקבע בחוק כי רואים כהפליה 

 גם קביעת תנאים שלא מן העניין.
מר גבאי לא טען כי הופלה על רקע השתייכות לאיזה מהקבוצות המצוינות 

לחוק, אלא כי לתוך עילות ההפליה המנויות בחוק יש לקרוא גם עילות  2בסעיף 
עילה של הפליה מחמת מראה חיצוני, תוך  -נוספות שאינן מנויות בו ובעניינו 

עקרון השוויון הכללי שהוא טוען כי יש לקבוע כי הוא הופלה הפלייה אסורה מכח 
 ותקנת הציבור.

 

  ניתן בסוף המשפט לשתף את התלמידים/ות בהכרעה האמיתית של בית
 הדין במקרה הנ"ל. 

 מה הקשר בין המשפט שערכנו ובין הזכות לכבוד? איך כל המורה תשאל :
 אחד מהצדדים פירש אותה? 
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 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

  הכרעת בית הדין במקרה האמיתי:
 

בית הדין האזורי לעבודה (כב' השופט שפיצר) פסק כי אכן הרשימה הקבועה 
לחוק שוויון הזדמנויות איננה רשימה סגורה, וכי חובתו של המעביד  2בסעיף 

בתום לב, בצמצום, בהגינות ובמידתיות בבואו לקבוע תנאי עבודה שונים לנהוג 
 לעובדים, על בסיס מפלה.

מאידך בית הדין קבע כי דרישה של מעסיק להקפיד על הופעה חיצונית 
הולמת, ועל קוד לבוש מסוים איננה אסורה, וכי היא נובעת מהפררוגטיבה 

המעסיק לנהל את עסקו באופן הנראה לו הניהולית ומזכויותיו הקנייניות של 
ועל מנת להימנע מפגיעה כלכלית העשויה לנבוע מהעסקת מי שאינו עונה 

 לקוד הלבוש המקובל.
בית הדין קבע כי המבחן בו יש לנקוט בסוגיה זו הינו מבחן של מידתיות, 

הנגזרת מנסיבות המקרה: יש לשקול שיקולים כגון הפגיעה בעובד, מהותה 
דת השרירות שיש בדרישה המפלה, תום ליבו של המעסיק וכיוצ"ב וטיבה, מי

ולאזנם אל מול מידת הפגיעה הקניינית והתדמיתית במעסיק, טיב העסק 
ומהותו והשאלה האם האינטרס הנפגע קשור בליבת עסקיו של המעסיק או 

 . בשוליה
במקרה הנדון נפסק כי דרישת הנתבעת מהתובע לעטות על עצמו חולצה 

וכח קעקועיו איננה אפליה אסורה, בפרט כאשר הנתבעת מגישה ארוכה נ
באמצעות מלצריה, ובהם התובע, מזון ומשקה בשרות אישי. בית הדין מצא כי 

, מתוך כבוד לקעקועיו בתום לבוכי הנתבעת העלתה אותה מידתית דרישה זו 
ולביטויים האישי עבורו (כך, למשל, התובע זומן לפגישה אצל מנהלת משאבי 

וש של החברה וזו שמעה על חשיבות הקעקועים עבורו, התייעצה עם אנ
ההנהלה בעניין וניסתה למצוא פתרון שיביא להמשך העסקתו (לבישת חולצה 

 .)ארוכה)
 

  .יתעניינועבור מי שהכרעת בית הדין קישור לפרטי המקרה ו
 

 
 
 
 
 

 

 
(יבחרו פתק מקופל  התלמידות/ ים יכתבו מכתב המלצה לחבר/ה מהכיתה

 באופן אקראי מכובע) בו יבליטו את התכונות הטובות שלה/ו. 

 

  לאחר מכן כל תלמיד/ה יכתוב/ תכתוב:

  ?מה היו הקשיים ומה היה קל בכתיבת ההמלצה 
 להבליט ולמה?  יאילו תכונות בחרת 
  ?מה ניתן ללמוד מהפעילות על כבוד בין חברים/ות 
 רוצה שיכתבו עלי?  ימה היית 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8תחנה 

 כבוד בכיתה
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 "גאווהיקראו את מילות השיר של דליה רביקוביץ " התלמידים/ות
 ווהגא

ִרים, ֲאִני אֹוֶמֶרת ְלךָ  ּבָ  ,ֲאִפּלוּ ְסָלִעים ִנׁשְ
 .ְולֹא ֵמֲחַמת ִזְקָנה

ִנים ַרּבֹות ֵהם  חֹם וַּבּקֹרׁשָ ם ּבַ ּבָ  ,ׁשֹוְכִבים ַעל ּגַ
ִנים ּכֹה ַרּבֹות  ,ׁשָ

ְלוָה ל ׁשַ ְמַעט נֹוָצר רֶֹשם ׁשֶ  .ּכִ
ִקיִעים ִרים ַהּבְ קֹוָמם ְוָכְך ִנְסּתָ  .ֵאין ֵהם ָזִזים ִמּמְ

ֲאוָה  .ֵמֵעין ּגַ
ָּה י ִצּפִ ִנים ַרּבֹות עֹוְברֹות ֲעֵליֶהם ּבְ  .ׁשָ

ר אֹוָתם ּבֵ ָעִתיד ְלׁשַ  ִמי ׁשֶ
א  .ֲעַדִין לֹא ּבָ

ג, ָהַאּצֹות ִנְגָרׁשֹות ְוַהיָּם ֵמִגיַח ְוחֹוֵזר ְגׂשֵ  ,ְוָאז ָהֵאזֹוב ְמׂשַ
נוָּעה  .ְודֹוֶמה, ֵהם ְללֹא ּתְ

ָלִעים ְך ַעל ַהּסְ ֶלב יָם ָקָטן ְלִהְתַחּכֵ ָּבֹוא ּכֶ י  ַעד ׁשֶ
 .יָבֹוא ְויֵֵלךְ 

צוָּעה  .וִּפְתאֹם ָהֶאֶבן ּפְ
 

 
ָעה ַהְפּתָ ִרים ֶזה קֹוֶרה ּבְ ּבָ ָלִעים ִנׁשְ ּסְ ׁשֶ י ְלָך, ּכְ  .ָאַמְרּתִ

ים ם ֲאָנׁשִ  .וַּמה ּגַ
 

סמן בטוש זוהר משפט או מילה שתפסו ת/לאחר קריאת השיר כל תלמיד/ה י
 נמק את הבחירה שלו/ה. ת/אותו/ה בשיר וי

 

 : המורה תשאל
  למה לדעתכם/ן בחרה הכותבת להשתמש דווקא בדימוי של סלעים? מה

 היא רצתה להביע דרכו? 
  ?למה היא קראה לשיר גאווה 
  ?מה הקשר בין גאווה ובין כבוד 

 
שמבוסס על סיפור  "ילדים ללא רחמים"בסרטון לאחר מכן יצפו התלמידים/ות 

 אמיתי.  
 

  המורה תשאל:
  ?מה הקשר בין הסרט ובין השיר שקראנו 
  ?אילו סוגים של השפלה באים כאן לידי ביטוי 
  מכירים/ות מקרים דומים מחיי ביה"ס או השכונה? אולי מישהו/מישהי חוו

 מקרה כזה של השפלה? 
  ב וזהו או האם זה המצ –מה אנחנו אמורים/ות לעשות לנוכח מקרים כאלו

 שיש דרך לשנות אותו? מי יכול/ה לשנות? 

 9תחנה 

 על גאווה ופגיעה בכבוד

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=302&wrkid=43095
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=302&wrkid=43095
https://www.youtube.com/watch?v=kYyQTOmnWQg
https://www.youtube.com/watch?v=kYyQTOmnWQg
https://www.youtube.com/watch?v=kYyQTOmnWQg

	Slide Number 1
	Slide Number 2

