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 צדק והוגנות – 2שיעור 
 
 

החברה בימינו מורכבת מיחידים ומקבוצות שונות, המעוניינים לקדם ערכים ואינטרסים 
שונים. לעיתים מימוש האינטרסים של אלה גורם לפגיעה באינטרסים של היחידים 

 ,לקדם מדיניות שבה ימקסמו רווחים בעלי ההון שואפיםוהקבוצות האחרות. כך למשל 
אף אחד לא יכול לדעת  לעומת העובדים/ות שנאבקים על שכר שיאפשר להם קיום הוגן. 

אם הוא תמיד יישאר במצב בו הוא נמצא כעת. אדם שכרגע הוא בריא יתקשה לחשוב 
תו אדם יכול על מתן זכויות לאנשים עם מוגבלות, אולם "הגלגל יכול להתהפך" ואו

פתאום להיות חלק מקבוצה זו. כך גם אדם עשיר עלול לרדת מנכסיו וכדומה. אותה 
חלוקה של משאבים שנראית לנו נכונה ברגע נתון, יכולה להיות שונה לגמרי אם יחול 
שינוי במצבנו. לכן, כדי שכלל החברה תצא נשכרת, מוצע פתרון של חלוקת משאבים 

במובן של מסיכה  -". מסךמסך הבערותן רולס שנקרא "הוגנת על פי הרעיון של ג'ו
ובערות במובן של חוסר ידיעה והתעלמות מהזהות בקבוצה. כלומר מעין מסיכה 

" מי אנחנו. הרעיון נכון גם לבעלי תפקידים, שאנחנו עוטים על פנינו ו"לא יודעים/ות
נבחרי ציבור, שנבחרו על ידי קבוצה מסוימת לקידום האינטרסים שלהם, אבל ברגע 

האזרחים, ולא רק את מי שבחר אותם. כדי  -שנבחרו הם חייבים לייצג את "הריבון"
תועלת לעשות זאת הם חייבים להתעלם ממגדר/דת/גזע/ וכו' אליו הם שייכים ולפעול ל

 החברה כולה. 
השיעור שלפנינו עוסק בפתרונות אפשריים ליצירת חברה צודקת. בבסיס השיעור רעיון 

רעיון תאורטי שבו ניסוי מחשבתי שעל פיו "איש אינו יודע  -"מסך הבערות"  של ג'ון רולס 
מה העלה בגורלו ... מה מקומו בחברה, מה מיקומו המעמדי או הסטטוס החברתי שלו

  ומה"נכסים הטבעיים והיכולות הטבעיות, מה שכלו, מה כוחו וכדבחלוקת ה
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רק לאחר שיסתיים הדיון בחברה, ויוסכמו כללי הבסיס שעל כנם תיכון הקהילה 
 הפוליטית, יוסר "מסך הבערות", והמשתתפים/ות בדיון יוכלו לדעת מהו מצבם בעולם 

תו. המשתתפים/ות יתרגלו האמתי, והאם קבלת הכללים שיפרה את מצבם או הרעה או
 את הרעיון החל מחלוקת עוגה, דרך גיבוש כללים מחייבים בבית הספר ועד לחקיקה 

במדינה, הם/ן  "יחשבו מחוץ לקופסה" ויתמודדו עם אתגר חשיבה בעקבות רעיון 
 עד למימושו המעשי.–פילוסופי 

"מסך  משימת היישום של רעיון –השיעור מחולק לחלקים כאשר במשימה השנייה 
הבערות", מוצעות שתי אפשרויות לבחירה: אחת ליישום "מסך הבערות" בכיתה, ואחת 
ליישום "מסך הבערות" במדינה. בנוסף, מוצעת הצעה לפעילות המשך להרחבת הדיון 
בכיתה. כל מורה יכול/ה לבחור את המשימות שרלוונטיות ומתאימות לכיתה שלו/ה ואת 

ותן ביחס לשיעורים שלו/ה בכיתה. (אפשר לדוגמא האופן שבו הוא/היא רוצה לבנות א
 .  3לבחור לפצל את המשימות ולעשות בכל שיעור משימה אחרת)

 

  למורה: הידע להרחבת
 

 על צדק ושוויון - רולס ג'וןF
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  5צדק כהוגנות –רולס ג'ון 
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 השיעור מהלך
 

 כיצד ניתן ליצור חברה צודקת?
 

מצב שבו אין קיפוח  -חיים אנחנו עוסקים ועוסקות כל הזמן בשאלות של צדק והוגנות ב
אפילו במקרה פשוט של חלוקת פרוסות עוגה ביום או אפליה, המצב הראוי והצודק. 

 הולדת: 
 

 
 
 
 
 
 

 

 חלוקה צודקת –משימה ראשונה 
 תלמידים/ות בקבוצה) 5(במליאת הכיתה או בחלוקה לקבוצות של עד 

 

 לפרוס את העוגה:
האם לפרוס את אנחנו רוצים/ות לפרוס את עוגת יום ההולדת הזאת ונשאלת השאלה: 

 העוגה לפרוסות שוות בגודלן ולחלק לכל המשתתפים והמשתתפות? 
 

אולי לכאורה נראה כי חלוקה לפרוסות שוות היא הצודקת ביותר, אבל בואו נחשוב יחד:  
יותר? אולי צריך לחלק פרוסות קטנות יותר  לבעל/ת השמחה יש לחלק פרוסה גדולה

 לילדים/ות קטנים שאוכלים פחות? 
 

אולי צריך לחלק פרוסה גדולה יותר למי שעזרו והכינו את יום ההולדת? או פרוסה נוספת 
לילדים/ות מאוד רעבים? מהי החלוקה הצודקת ביותר? האם לתת למי שצועקים/ות 

פרוסה גדולה כדי שיפסיקו להפריע? או אולי דווקא לילדים/ות שמחכים  ודורשים/ות
 בחרו תשובה ונמקו את הבחירה:בשקט ובנימוס? 

 
 תשובה:
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אין תשובה חד משמעית. לכל תשובה יש נימוק משלה שמסתמך  כפי שאתם רואים/ות

על האינטרס של כל אחד ואחת ממשתתפי יום ההולדת, שלא תמיד זהה, ולפעמים אף 
מתנגש עם האינטרס של חבריו וחברותיו. הרעיון הוא לנסות לגרום לכולם/ן להיות 

 מרוצים/ות ו"לעשות צדק". 
 

לראות שאין צדק מוחלט וצריך לנסות להגיע להסכמה בין כלל  אנחנו יכולים/ות
 כך לא לקפח אף אחד/אחת. והמשתתפים/ות בנוגע לחלוקה הרצויה של העוגה 

 
 התיאוריה של הפילוסוף ג'ון רולס בנושא צדק והוגנות:

 

היה פילוסוף אמריקאי שעסק בהגות בעיקר בתחומי הפילוסופיה של  ג'ון בורדלי רולס
שימש פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת הרווארד. הספר הוא המוסר ומדע המדינה. 

 . 1971שיצא לאור בשנת תיאוריה של צדק" המזוהה ביותר עם הגותו של רולס הוא "
 

 
 )מקוון( philosophytalksמתוך האתר: ג'ון רולס, 

 
 
 

 
ג'ון רולס הציע ניסוי מחשבתי שבו החברה תנסח כללים, שעל פיהם כל אחד יקבל את 
חלקו בצורה הוגנת כדי לממש את הצדק בחלוקת המשאבים. למשתתפים 

הם/ן צריכים/ות להתעלם אבל  ולמשתתפות בניסוי יש ידע על העולם ואיך הוא מתנהל,
מהנתונים האישיים שלהם/ן (מגדר, לאום, דת, מצב כלכלי, השכלה, מצב בריאותי וכו'). 

" (חוסר ידיעה). כלומר מאחורי המסך המשתתפים מסך הבערותמצב זה מכונה "
והמשתתפות לא יודעים מי הם/ן או מה תפקידם/ן, לכן כשהם/ן צריכים/ות לקבל 

עולה עם האחרים, הם/ן יפעלו לא רק לרווחתם/ן האישית, אלא החלטות, תוך שיתוף פ
 לגילום מיטב הצדק. 

 

ש ללחוץ על גלגל יכתוביות בעברית (בכדי להציג  "מסך הבערותסרטון על "צפו ב
 השיניים שמתחת לסרטון ולבחור באפשרות של כתוביות בעברית). 

 

דעתכם/ן ? האם הדרך המוצעת מגדילה את השוויון בין בני אדם או מפחיתה מה 
 אותו? האם כך יתקיים יותר צדק בחברה?

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.philosophytalk.org/blog/rawls
https://youtu.be/rWiPE7cO8O4
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 משימה שנייה 
 

 המחשת מושג "מסך הבערות" בכיתה – 1 אפשרות
 

 משתתפים/ות בקבוצה. 5-כהכיתה תתחלק לקבוצות של 
 

 טורים  2ובה  )1 –נספח ( יקבל/תקבל טבלה אישית המורה תסביר כי כל תלמיד/ה
 שורות.  7 -ו
  .בכל שורה שתי חלופות לתכונה העשויה להוות מרכיב זהות 
 את הטבלה הכללית ותבהיר להם/ן כי נבחרו עבור כל  המורה תציג לתלמידים/ות

מרכיבי זהות מהטבלה, שאותם יידעו רק  7אחד ואחת מהם/ן, באופן אקראי, עד 
 בתום המשימה השנייה. 

  כל תלמיד/ה יקבל/תקבל את הטבלה האישית שלו/ה, עליה תסמן המורה מראש
לתלמיד/ה (לדוגמה: מרכיבי זהות  7מרכיב זהות אחד מכל שורה, וסה"כ עד 

 אישה, תלמיד/ה, לא מקובל/ת, מצליחה בלימודים וכו').
  הטבלה תהיה מקופלת וסגורה בסיכת שדכן, באופן שלא יוכלו לראות את תוכנה

 עד לתום המשימה.
 

אתם/ן צריכים/ות להחליט כיצד להפוך את בית הספר שלנו  משימה לתלמידים/ות :
לא -ן נמצאים תחת "מסך הבערות" למקום בו מתממש ערך הצדק, אך אתם/

יודעים/ות מי תהיו בבית ספר: בנים או בנות, תלמידים או מורים, עולים חדשים או 
ותיקים, ילדי עובדים זרים או ילידי הארץ, מקובלים או לא מקובלים, אנשים עם מוגבלות 

מילולית או בעלי ציונים גבוהים או נמוכים, עשירים או עניים, קורבנות לאלימות או לא, 
  פיזית או כאלו שמתעללים באחרים, טובים בספורט או לא.

 

 משתתפים/ות בכל קבוצה.  5-הכיתה תתחלק לקבוצות של כ
 ל קבוצה תקבל רשימת כללים.כ .1
כללים שהיו  3כל המשתתפים/ות בקבוצה צריכים/ות לבחור מתוך הרשימה:  .2

 ום אופן. רוצים/ות בבית הספר וכלל אחד שלא היו בוחרים/ות בו בש
 

 
 

 נקודות לדיון בתוך הקבוצות: 
  האם הכללים שאתם/ן בוחרים/ות הם כללים צודקים? (חלים על כולם, נוהגים

 ביושר, בהגינות, בהעדר אפליה או קיפוח)? למה? 
 את הכללים? (האם רק על  על מה אתם/ן חושבים/ות כשאתם/ן בוחרים/ות

 עצמכם, על מי שאולי תהיו, על חברים וחברות נוספים לקבוצה)?
 כל קבוצה תרשום את הכללים שבחרה על גבי בריסטול.   .3
נציגים/ות מכל קבוצה יסבירו למליאת הכיתה מדוע בחרו בכללים האלו,  .4

 ומדוע לדעת הקבוצה כללים אלו צודקים. 
 

 הכללים:
 חדשים וילדים/ות של מהגרי עבודה לא יוכלו לדבר בכיתה בשפת  עולים/ות

 ., אנגלית, צרפתית, ספרדית וכו')אימם (רוסית, אמהרית
 .למועצת התלמידים יבחרו מספר שווה של בנים ובנות 
 .רק בנים יוכלו להיבחר לתחרויות ספורט שייצגו את בית הספר 
  ילד/ה (מקובל/ת, לא חובה לשתף במשחקים, מסיבות ומפגשים כיתתיים כל

 מקובל/ת) שרוצה להשתתף.
  ילד שיחרים ילד אחר לא ישתתף בפעילויות של הכיתה/שכבה/בית הספר

 .)(מסיבות, מפגשים, משחקים
 .התלמידים/ות ייתנו משוב למורות/ים על תפקודם בכיתה ובבית הספר 
  ,תלמידים/ות שיש להם/ן מגבלה כלשהי (כבדי שמיעה, כבדי ראייה

 .ם על כיסא גלגלים) לא יוכלו להשתתף בטיולים שיש בהם קושי פיזיהמתניידי
  לנציגות הכיתה/למועצת התלמידים ייבחרו רק תלמידים/ות עם ממוצע

 .80ציונים מעל 
 .בטיולים ישתתפו רק תלמידים/ות שיכולים לשלם עבור הטיול 
 .בכל מקרה של אלימות חייבים לדווח על כך לאדם מבוגר בבית הספר 
  לתלמיד/ה יינתן על פי המאמץ שהשקיע/ה ולא רק לפי התוצאהציון. 
 ות. /מתנות לימי הולדת יוגבלו לסכום שיוסכם על ידי כל התלמידים 
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בתום המשימה יתבקשו התלמידים והתלמידות לפתוח את הטבלה האישית עם 

 רשימת התכונות המהווה את מרכיבי זהותם/ן. 
 

כללים המיישמים את עקרונות הצדק וההוגנות  האם אכן נבחרו שאלה לתלמידים/ות: 
ים/ות משהו בבחירה בהתאמה למרכיבי הזהות שנבחרו עבורכם/ן? האם הייתם/ן משנ

 ?מרכיבי הזהות האישית)ל נחשפתן/םני ש(לפ הקודמת שלכם/ן
 

בתרגיל הזה ניסינו לקבוע כללים לבית הספר שאתם/ן הייתם/ן מקימים/ות בצורה 
 צודקת

 

לדאוג שכללים בבית הספר יהיו צודקים לכל מי שנמצא/ת בבית איך אפשר 
 מי קובע את הכללים בבית הספר שלנו?   הספר?

 

 בהקשר זה כדאי להתייחס לנקודות הבאות:
 זכויות התלמידים/ות וציונים. .1
 קביעת תקנונים בכיתות ובבתי הספר. .2
 השתתפות תלמידים/ות בקביעת תקנונים וכללים. .3
 מועצת התלמידים. .4
 ביקורת על המורות/ים. .5

 

 בסיום התרגיל נבדוק במליאת הכיתה אילו כללים זכו לתמיכה הרבה ביותר. *
   

: האם יש לכם/ן רעיון לכלל נוסף שלדעתכם/ן חשוב שיהיה נשאל את התלמידים/ות
 לנושאלהקדיש כללים נוספים (אפשר גם  2-3צוין פה? אפשר להצביע על   בביה"ס ולא
 יכתבו התלמידים/ות כללים נוספים ויצביעו עליהם). שבו  ,נפרד שיעור נוסף

 

אשר מבקש ודורש  ,את הכללים שנבחרו נעלה על הדף וננסח מכתב אמנה לבית הספר
לממש את הכללים בבית הספר. כך יוכלו התלמידים/ות להכיר בערכם/ן ותרומתם/ן 

 לעיצוב החברה כיום ובעתיד.

 
 

 
  שנייה משימה

 

 מושג "מסך הבערות" במדינההמחשת   - 2אפשרות 
 

 .על המשתתפים/ות לקבוע כללים שהיו רוצים/ות שיתקיימו במדינה חלק א:

 המורה תקריא בכיתה את המשימה: 
 

תהיו באותה  יאתם/ן צריכים/ות להקים מדינה חדשה, אך אתם/ן לא יודעים/ות מ
נשים, גברים, ילדים, מבוגרים, בעלי מוגבלות פיזית, שכלית או נפשית,  –מדינה 

שחורים, לבנים, עשירים, עניים, אנשים שהגיעו למדינה החדשה כי נאלצו לעזוב 
את המדינה שלהם מחוסר יכולת להתפרנס (מהגרי עבודה, עולים חדשים או 

או נשלטים, הטרוסקסואלים, הומואים, ילידי הארץ, חילוניים, דתיים, שליטים 
 לסביות, פושעים או קורבנות של פשע, שמנים, רזים, משכילים או לא משכילים.

 
כל קבוצה תקבל רשימת חוקים   ות/משתתפים 5הכיתה תתחלק לקבוצות של עד 

 .)2 –נספח (  באחד הנושאים הבאים: עבודה, הגירה, שוויון ופלילים
 

חוקים שהם/ן רוצים/ות בהם עבור המדינה  2התלמידים/ות בכל קבוצה יצטרכו לבחור 
החדשה מתוך רשימת החוקים שקיבלו. ובנוסף, עליהם/ן לבחור חוק אחד שהם/ן 

 מתנגדים/ות לו. 
 

 את החוקים שנבחרו ירשמו על גבי בריסטול ויגבשו הסברים לבחירות הקבוצה. 
גו בפני הכיתה כולה את החוקים שנבחרו ואת ההסבר נציגים/ות מכל קבוצה יצי

 לבחירות הקבוצה.  
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 :  דיון במליאת הכיתה
  ,האם החוקים שבחרתם/ן הם חוקים צודקים (חלים על כולם, נוהגים ביושר

 בהגינות, בהעדר אפליה או קיפוח)? למה? 
 ,על  על מה חשבתם/ן כשבחרתם/ן את הכללים? (האם חשבתם/ן רק על עצמכם/ן

 מי שאולי תהיו, על חברים/ות נוספים לקבוצה)?
  ?האם היה לכם/ן קשה לבחור חוקים למדינה מבלי לדעת מה זהותכם/ן 
  האם התחשבתם/ן בתכונות של חברי/ות הקבוצה (בין אם זו מוגבלות פיזית, או

 תכונה אחרת הנובעת משפה, תרבות, גיל, אופי)?   
 לדעתכם/ן מטרת התרגיל? ימה 

 
 "מסך הבערות"חשיפת 

 בדיקת ההחלטות תחת "מסך הבערות"
תלמידים/ות את אותו פתק  2-כל תלמיד/ה יקבל/תקבל פתק זהות (אפשר לתת ל

 .)3 –נספח ( הקובע "מי הוא/היא" במדינה החדשהזהות) 
 

  דיון במליאה:
 מי אתם/ן במדינה החדשה, מה דעתכם/ן על החוקים  כעת, כשאתם/ן יודעים/ות

 שבחרתם/ן? 
  ?מה הייתם/ן משנים/ות בבחירה הקודמת 
 ?כיצד לדעתכם/ן "מסך הבערות" תורם לצדק בחברה 
  מה דעתכם/ן על הדרך שבה נחקקים חוקים במדינה, האם הם נחקקו מאחורי

חוק ", "חוק שוויון הזדמנויות בעבודה", "חוק הלאום"מסך הבערות"? (למשל: "
 ")אומיהביטוח הל

 

       
 
 

     

  לסיכום:
לאחר ההתנסות שלנו בכיתה, מה דעתכם/ן, האם אפשר להשיג חברה צודקת  .א

באמצעות שימוש ב"מסך בערות"? איך? איך הרעיון הזה יכול לסייע לנציגים/ות 
 שלנו במוסדות השלטון? 

 מה יכולים להיות הקשיים או המגבלות של רעיון "מסך הבערות"?  .ב
 

 לפעילות נוספת להרחבת הדיוןהצעה -תוספת
 

 איך נקבעים הכללים במדינת ישראל ?
 

 בהקשר זה כדאי להתייחס לנקודות הבאות:
 .. הכנסת מחוקקת חוקים1
 . העם בוחר בנציגיו בכנסת, המחוקקים חוקים שמייצגים את העם.2
 

כצורת מבנה  הכיתה תהפוך לרשות מחוקקת , כאשר ניתן להושיב את התלמידים/ות
הישיבה בכנסת. לכיתה תיבחר/ייבחר יו"ר באופן דמוקרטי (הכרעת רוב). היו"ר 

(רצוי לעבור מראש על הצעות החוק  אתר הכנסתתעלה/יעלה הצעות חוק לדיון מתוך 
גלויה -הצעות שמתאימות לדיון בכיתה) והכיתה תצביע בהצבעה דמוקרטית 4-5ולבחור 

 בהנפת יד או באמצעות פתקי הצבעה.
 

כעת אחרי שהכיתה למדה על תהליך הצעת חקיקה בכנסת תעבור גם היא לחוקק את 
סיף חוקים בהתאם לרצון המורה והכיתה), חוקיה בהתאם לחוקים שהוצעו כאן (ניתן להו

 כאשר "מסך הבערות" ינחה את החקיקה בנושאים אלה.
 

רטון המסביר את תהליך החקיקה ס", תהליך החקיקה –חוק נולד ניתן לצפות בסרטון: "
 .אתר הכנסת)ערוץ (מתוך  בכנסת

 
 
 
 

http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_504220.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p214m1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_002.htm
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawSuggestionsSearch.aspx?t=LawSuggestionsSearch&st=CurrentKnesset
https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=90735
https://www.youtube.com/watch?v=P_ex-wkSaa0
https://www.youtube.com/watch?v=P_ex-wkSaa0
https://www.youtube.com/watch?v=P_ex-wkSaa0
https://www.youtube.com/watch?v=P_ex-wkSaa0


 לעשות שוויון?איך  – 6יחידה בנושא שוויון ואי שוויון | מי למטה?  מערכי שיעור מי למעלה?                         לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 
 

137 

 

  
 

 לכל בסיסית הכנסה UBI על
 

שמציעה  ,) היא שיטה כלכליתUniversal Basic Incomeהכנסה בסיסית לכל (אנגלית: 
באופן , תשלום אחיד המשולם על ידי המדינה במועדים קצובים לכל אדם בוגר בחברה

, שאר תשלומיםועוד  שירותי הרווחהשאינו תלוי במידת עושרו או עוניו. במקום כל 
, יש מדינות מפותחותעמוק, בעיקר ב עונישאמורים להבטיח שאנשים לא ישקעו ב

להבטיח שלכולם תהיה הכנסה מינימלית. לדעת תומכיו של הרעיון, כיוון ש"תכניות 
נכשלו" יש צורך לפשט ולהחליף אותן בתוכנית ישירה של הכנסה  עולם המערביהסעד ב

בסיס  בסיסית לכל אזרח. הכנסה בסיסית אמורה להיות משולמת בקביעות, במזומן ועל
. היא אינה דורשת מבחני הכנסה וגם לא התחייבות לבצע עבודה אישו אישהאישי לכל 

 כלשהי.
להעניק לאנשים חופש  -עיקריות: הראשונה לרעיון ההכנסה הבסיסית שלוש מטרות 
 -למגר את העוני וחוסר השוויון. והשלישית  -ללא תנאי לחיים בעלי משמעות. השנייה 

"מאוד לא יעילות, בירוקרטיות  רבים לבטל את שיטות הסעד הקיימות, שלדעת
ומשפילות עבור הנזקקות והנזקקים להן". יש לציין שישנם מי שמקדמים את הרעיון 

 דרך לצמצם את מדינת הרווחה, ולא כדרך לצמצום אי השוויון.כ
פתחה ממשלת פינלנד בניסוי ברווחה חברתית שיימשך שנתיים: מתן  2017בתחילת 

ממתכנתים ועד  -מובטלים שנבחרו באקראי  2000 -הכנסה אוניברסלית בסיסית ל
א מכשולים עובדי בניין. הכוונה היא לתת להם את כל ההטבות באופן אוטומטי, לל

 .6ביורוקרטיים וללא איסור להשתכר ממקור נוסף
 
 
 

                                                             
 )ווןמקהערך: "הכנסה בסיסית לכל", ויקיפדיה (6

 
 
 

 
  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94,_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%AA%D7%97%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94_%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%9B%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94_%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%9B%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94_%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%9B%D7%9C
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 2למשימה  טבלאות – 1נספח 
 

 טבלה כללית לא מסומנת
 

 טור ב' טור א' 
 אישה גבר .1
 מורה תלמיד/ה .2
 לא מקובל/ת מקובל/ת .3
לא מצליח/ה  .4

 בלימודים
מצליח/ה 
 בלימודים

עולה חדש/ה או  יליד/ת הארץ .5
 מהגר/ת עבודה

בעל/ת מוגבלות  .6
 פיזית

ללא מוגבלות 
  פיזית

 עשיר/ה עני/ה .7
 
 
 
 

 
 
 

 דוגמא לטבלה אישית לתלמיד/ה
 

 טור ב' טור א' 
  אישה גבר .1
 מורה  תלמיד/ה .2
  לא מקובל/ת מקובל/ת .3
לא מצליח/ה  .4

 בלימודים
מצליח/ה 
  בלימודים

חדש/ה או עולה   יליד/ת הארץ .5
 מהגר/ת עבודה

בעל/ת מוגבלות  .6
 פיזית

ללא מוגבלות 
  פיזית

 עשיר/ה עני/ה .7
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 רשימות החוקים לחלוקה: - 2נספח 
 

 עבודה:
 ת/השכר, שעות העבודה וימי החופשה והמחלה ייקבעו במשא ומתן בין העובד .1

 , ללא התערבות הממשלה או מערכת המשפט.ה/והמעביד
 ת/מהשכר של העובד 3בארגון מסוים לא יהיה יותר מפי  ת/השכר של המנהל .2

 הנמוך ביותר באותו ארגון. ה /שהשכר שלו
לעבודה, אחרי שעות הלימודים,  10מותר להורים נזקקים לשלוח ילדים/ות מגיל  .3

 כדי שיעזרו בפרנסת המשפחה.
ת במשרות ציבוריות, אם יש מועמד גבר ומועמדת אישה בעלי נתונים שווים, יש לת .4

 עדיפות לאישה.
 אסור לשבות. יות/בים וכבאיםות /, מציליםות/לרופאים .5
שיתלונן על  ת/: עובדן/למקום עבודתם ות/להיות נאמנים ות/מחויבים ות/העובדים .6

יפוטר ת/ –יחשוף שחיתויות במקום העבודה ת/, או ה/מקום העבודה או המעביד
 מיד. 

להיכנס  ה/ם מקרה: אסור לובשו ה/של העובד ה/אסור לפגוע בפרטיותו ה/למעביד .7
 מבלי לדפוק על הדלת. ה/, או להיכנס לחדרוה/לתיבת האימייל הפרטית שלו

 יקבלו שכר שווה לשכר שיקבלו בזמן העבודה. ות/בתקופת ההתלמדות עובדים .8
 

 הגירה:
ר ולעבוד בכל מדינה אשר לגו ת/יוכל אין צורך באזרחות או דרכון. כל אדם  .1

 . יחפוץ בהת/
ייתפס ללא ת/להסתובב עם אישור עבודה בתוקף. מי ש ת/עבודה חייב ת/כל מהגר .2

 ישלח חזרה למדינת המוצא שלו.ת/ייכנס מיד לכלא למספר שנים או ת/האישור 
ת" שאינם מבוקשות במדינה לעבוד רק בעבודות "שחורו ת/עבודה רשאי ת/מהגר .3

 עזרה לקשישים, בנייה וכו')., (ניקיון
 דרכון ותעודת זהות יוכלו לעבוד במדינה. ות/המדינה בעלי יות/רק אזרחי .4

 
בעבודה נחוצה  ת/שנים, עובד 10-במדינה יותר מ ת/שנמצא ת/כל מהגר .5

 תתקבל.ה /יוכל להגיש בקשה לקבלת אזרחות ובקשתות/למדינה,  מת/ותורם
ללא שכר מינימום נדרש  ה/יקבע לפי המעבידה /למעביד ה/זר ת/השכר בין עובד .6

 .ה/יחפוץ המעבידת/ולפי התנאים בהם 
אישור עבודה, יוכלו לעבוד במדינה בכל מקום עבודה  ות/עבודה, בעליות /מהגרי .7

 , ללא הגבלה. ה/ועם כל מעסיק
לכל הזכויות שנקבעו באמנה לזכויות  יות/עבודה, רשאיםות /של מהגרי ות/ילדים .8

 הילד, כמו הזכות לחינוך ולבריאות. גם אם לא קיבלו אזרחות מהמדינה.
 

 ן: שוויו
 שום מקרה לא תהיה סלקציה בכניסה למקומות ציבוריים.ב .1
 להתקבל אליהם, ללא יוצא מן הכלל. ת/בתי ספר מחויבים לקלוט כל מי שמבקש .2
 ן/יתגורר ביישוב שלהםת/החיים ביישוב קטן מותר להחליט מי  ות/לתושבים .3

 והמדינה ובתי המשפט לא יוכלו להתערב בהחלטתם.
נשים בעלי מוגבלויות, שיהיו מותאמים /המיועדים רק לאיוקמו מקומות בילוי  .4

 לצורכיהם.
במשרות ציבוריות, אם יש מועמד גבר ומועמדת אישה בעלי נתונים שווים, יש לתת  .5

 עדיפות לאישה.
סממנים דתיים  כדי לשמור על צביון חילוני של המדינה, יהיה אסור להציג בפומבי .6

בביתו  תפילה עם אדריכלות ייחודית). (למשל כיפה, כיסוי ראש, בגד מיוחד, בתי
 .ה/יוכל כל אדם לעשות כרצונו

להביא ילדים לעולם  ן/המדינה תכיר בנישואים של הומואים ולסביות, וכן בזכותם .7
(באמצעות אימוץ, לידה טבעית, טיפולי הפרייה ופונדקאות) כמו הטרוסקסואלים, 

 ובאותם תנאים.
ני לא יוכלו להתקבל למשרות שבהם עודף משקל או רזים באופן קיצוות /עליב .8

 עובדים עם ציבור.
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 פלילים:

 נוער שביצעו עברות חמורות ייענשו כמו מבוגרים, בעונשי מאסר ארוכים. ות/בני .1
נוער שעוברים על החוק לא ייענשו בדרך כלל במאסר, אלא יזכו לטיפול  ות/בני .2

 ולשיקום במטרה לשלב אותם בחברה.
 ות/בעבירות פליליות יהיה אסור לשתוק בחקירה והם יהיו חייבים ות/חשודיםל .3

 לשתף פעולה עם החוקרים.
 דין) ללא עזרת המדינה. כת/לייצוג משפטי (עורך ה/ידאג לעצמות/כל אדם  .4
במשטרה לא יפורסמו בתקשורת. ניתן יהיה  ות/הנחקרים ות/שמות חשודים .5

 דין.ל ן/רק לאחר שיוחלט להעמיד אותם ן/לפרסם את שמם
(אלא אם כן ביקשו  ן/נוער מבלי להודיע על כך להוריהםות /אסור לעצור בני .6

 שלא להודיע להורים מסיבה מוצדקת). ות/העצורים
 , אלא אם כן הוכח אחרת. מה/בעבירה הוא בחזקת אשם נ/כל חשוד .7
באירוע  ות/נשים שמשתתפים/מותר להפעיל כוח סביר כלפי א ות/לשוטרים .8

 .שמפריע לציבור
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 פתקי זהות – 3נספח 
 

 

  

 דתי/ה הומו/לסבית הטרוסקסואל עני/ה עשיר/ה

 מהגר/ת עבודה עולה חדש/ה לבנ/ה שחור/ה חילוני/ת

בעל מוגבלות פיזית, 
 שכלית או נפשית

 
 

 עבריינ/ית
 

 קורבן לעברה
 

 אישה

נמצא/ת בעמדת כוח 
ברשויות (ראש 

הממשלה, שר חבר 
כנסת, ראש הרשות 

 המקומית)

שייכ/ת לקבוצת הרוב 
 באוכלוסייה

 מעסיק/ה אזרח פשוט שייכ/ת לקבוצת המיעוט
 עובד/ת
 זוטר/ה

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


