
ד'שכבת  -חירות אמיתית   
 דינה ציונית /" יום העצמאות שלי"

. אני זוכרת את היום "התקווה"קוראים לי טספצ'ן. פירוש השם שלי באמהרית הוא: 

הספר החדש. המורה הציג אותי בפני הכיתה ואמר ששמי -בכיתה בבית הראשון שלי

 תטוסי מכאן?"בצחוק, וילד אחד צעק: "טספצ'ן, אולי  טספצ'ן. הילדים פרצו

אני זוכרת שזה היה בשיעור מולדת. עדי, המורה למולדת, קרא קטע מתוך מגילת 

 העצמאות:

 "מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ..."

 אני שמעתי וקלטתי כל מילה:

 "... תקיים שוויון זכויות חברתי..."

 שמעתי: המבטים של הילדים ננעצו בי, ושירן שאלה את ליאת בלחישה, אבל אני

 "..."איזה כושית – היא יהודייה בכלל?" 

 והמורה המשיך:

 "...לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין..."

אני לא בטוחה שכל ילדי הכיתה הקשיבו והבינו כמוני את מה שהמורה קרא מהמגילה. 

הספר. כשחזרתי הביתה, רצתי -יודעת איך הצלחתי להישאר עד סוף היום בבית ואני לא

שלי ובכיתי בשקט. המילים ששמעתי, חזרו אליי שוב ושוב: "כושית!  המיטה מהר אל

 "?שחורה! היא יהודייה

 כשסיפרתי לאימא את מה שקרה, היא אמרה לי בקול מרגיע פתגם אתיופי:

 ,על רגליה שלה'. "ֶקס ֶבֶקס ְאנקּוַלל ֶבְאגרּו יְה   -לאט תצעד הביצה -ַדל", כלומר: 'לאט

 לאט, כך גם הדברים-סבלנות, וכמו שהאפרוח בביצה מתפתח לאטאימא ביקשה שאחכה ב

 יתפתחו בקצב שלהם, והכול יהיה בסדר.

גם למחרת המשיך המורה עדי ללמד אותנו על מגילת העצמאות. התקיים דיון בכיתה, 

 השיעור אמר המורה: ובסוף

ות ערכים שנכתבו במגילת העצמאהספר אנחנו מקיימים את ה-"אני שמח שאצלנו בבית

 !"המדינה שלנו, ושאנחנו מקבלים את העולים החדשים בשוויון...של 
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' ה ויוציאנו, במצרים לפרעה היינו עבדים"

 ואילו. נטויה ובזרוע חזקה ביד משם אלוהינו

 הרי, ממצרים אבותינו את ה"הקב הוציא לא

 היינו משועבדים בנינו ובני ובנינו אנו

, נבונים כולנו, חכמים כולנו ואפילו, במצרים

 מצווה, התורה את יודעים כולנו, זקנים כולנו

 המרבה וכל, מצרים ביציאת לספר עלינו

 ."משובח זה הרי מצרים ביציאת לספר

 פסח של ההגדה מתוך, "היינו עבדים"

 דתו מהי שואלים איננו. לאדם אדם בין מפלים איננו"

 אנו ובכך אדם להיות עליו. הוא גזע איזה ובן, אדם של

 ."די אומרים

 בנימין זאב הרצל

 חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
 להגן שנועד יסוד חוק הוא וחירותו האדם כבוד: יסוד-חוק 

 שכותרתו כפי. ישראל במדינת העיקריות האדם זכויות על

 כערכי חירותו ואת האדם כבוד את קובע החוק, מבהירה

, היסוד בחוק המוגנות האדם זכויות נגזרות מהן היסוד

. הישראלי המשפט של" האדם זכויות מגילת"כ שהתקבל

 לשנותו יכולה והכנסת, ייניםמשור סעיפים היסוד בחוק אין

-ב, עשרה השתים הכנסת ימי בשלהי נחקק החוק .רגיל ברוב
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 אני כאשר, החיים בצדק אמונתי את אאבד הכיצד"

 יותר יפים אינם, נוצות על הישנים שחלומות יודע

 ."רצפה על הישנים מחלומות

 / משורר לבנוני ובראן'ג חליל ובראן'ג

 האדם חירות

 בחשיבה יסוד עקרון היא האדם חירות"

 לראות אין כי המכתיבה, והפוליטית המדינית

 את לכפות רשאי אחר אדם עליו כאמצעי אדם

" מטרה" מהווה אדם כל כי אלא, מטרותיו

 את ראה לוק ון'ג הפילוסוף. עצמו בפני

. אדם כל של טבעית כזכות לחירות הזכות

 שהאדם היא לחירות הזכות של משמעותה

. באוטונומיה חייו את שמנהל עצמאי יצור הוא

 חייו לגבי החלטות לקבל זכות יש אדם לכל

 חיצוני גורם של התערבות וללא עצמאי באופן

. לנכון רואה שהוא באופן חייו את ולחיות

 שמוענקת טבעית זכות היא לחירות הזכות

 אסור לשלטון, אדם היותו מעצם לאדם

 מעניק אינו שהוא כיוון הזו הזכות את לשלול

 יש בהם מקרים ישנם, זאת עם. לאדם אותה

 הוא אם: האדם של חירותו את להגביל צורך

 פוגע שהוא במקרה, לעצמו סכנה מהווה

 בחברה פוגע שהוא או אחר אדם של בזכויות

 . "הציבורי ובסדר

 ויקיפדיה :מתוך

 אשר היוצר האדם? החופשי האדם, כן אם, מיהו..."

 בשלשלאות כבול אינו אשר, ההכרח בזרם נסחף אינו

 בני אנו. לנסיבות משועבד אינו אשר, התהליכים

 מונעים אנו הזמן רוב. מציאות יקרי ברגעים חורין

 שירשנו אופי לתכונות נכנעים אנו, תהליך של מכוחו

 אינה החירות. חיצוניות נסיבות של השפעתן לעצמת

 בפוטנציאל ניחנו כולנו... האדם של מתמיד מצב

 רק חירות מתוך פועלים אנו למעשה אך. לחירות

 "...יצירתיות של נדירים ברגעים

 , השל יהושע אברהם הרב
 "האדם את מבקש אלוהים"

 הוא כאילו עצמו את לראות אדם חייב ודור דור בכל"

 "ממצרים יצא

 קטז דף, פסחים מסכת, בבלי תלמוד

  והדעה המחשבה חירות או המחשבה חירות

", הרעיונות חירות" או" המצפון חופש" גם המכונה

 ,בדעה להחזיק או לטעון פרט כל של זכותו היא

  .נושא בכל אחרים משל שונה השקפה או ,אמונה

 מתוך ויקיפדיה
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או לפחות בלשון מגילת העצמאות שהמורה קורא  ,העוסקות בלשון החוק שאלותחסרות לטעמי 

ואז ללכת  ד',וכ האדם מה המשמעות, מה הפירוש, מה הקשר בין חירות לכבוד :בכיתה. מציע לשאול

ולהפגיש אותם עם סיפור המקרה; לא  אל דעותיו, עמדותיו, מחשבותיו וערכיו של התלמיד בכיתה ד'

 רוב השאלות בדף הבא ממש טובות! התייחסתם בשאלות לכל המקורות, כדאי!;

 

 

 


