
 'ושכבת  -תיקון עולם 
 לשיוכם קשר ללא לאנשים והומניטרי רפואי סיוע הנותן ארגון הוא "גבולות ללא רופאים"

 ולארצות מלחמה מוכי באזורים שלו הסיוע פרויקטי בזכות ידוע הוא. הפוליטי או הדתי

 ות.מחל מוכות מתפתחות

 לתוצאות בתגובה צרפתים רופאים של קטנה קבוצה ידי על 1971שנת ב נוסד הארגון

 היושבת בינלאומית מנהלים מועצת ידי על מנוהל הארגון. בניגריה האזרחים מלחמת

 של לפרויקטים ואחרים תפעול אנשי, אחיות, רופאים 3,000-כ מגויסים שנה כל. נבה'בז

 .הארגון את ומנהלים המתנדבים את שמגייסים קבועים עובדים 1,000-כ בו ויש, הארגון

 הארגון ממימון 80%-כ ישראלים.-גם רופאים, אחיות ואנשי מנהלה יהודיםבארגון חברים 

 השנתי תקציבו. מסחריות וחברות ממשלות של מתרומות והשאר פרטיות מתרומות בא

 .דולר מיליון 400-כ הוא הארגון של

 העניקה 2005 ביוני. 1999שנת בפעולותיו  על לשלום נובל בפרס זכה הארגון

 מייסד, קושנר ברנאר ר"לד כבוד לשם דוקטור תואר בירושלים העברית האוניברסיטה

 .הארגון

הוצאות השלוחה הפלסטינית של  2015ובשנת  1989הארגון פועל בישראל מאז שנת 

מיליארד יורו הוצאות כלליות של הארגון באותה  1.2מיליון יורו )מתוך  5.5הארגון עמדו על 

 .שנה(

רצועת במזרח ירושלים וב ,שומרון, בלפלסטינים ביהודהלעזור כדי ראל ישהארגון פועל ב

לארגון מרכזים לעזרה היו  2015-ומספק בעיקר טיפול תרופתי ופסיכולוגי. נכון ל, עזה

 .פסיכולוגית בחברון, שכם, קלנדיה ומזרח ירושלים

הצהרות  ,כמה פעמים מפי אנשיויצאו אף על פי שהארגון מצהיר על כך שהוא נייטרלי, 

עקבות כך שראש הענף הצרפתי של הארגון השווה , בבצד הפלסטיני בסכסוך תומכותה

התנצל ראש הארגון ואמר  2016בינואר  .את פעולות ישראל בעזה לסומליה ולדארפור

 אנטישמי. שארגונו אינו 

 דוגמאות לפעילות הארגון:

  בלבנון האזרחים מלחמת במהלך(, 1984 עד 1976-מ)  שנים 9 במשך -לבנון 

 ניטרליות. שמירת תוך, שונות בערים חולים בבתי עזר הארגון, אש ותחת

  מרעב שסבלו סודאן בדרום לאזרחים לעזור משלחת הקים הארגון 1979-ב -סודאן 

 להן עדים שהיו זוועות חשפו הארגון מתנדבי. במדינה אזרחים ממלחמת כתוצאה

 שני 1989-ב. נרחב בהיקף ותחלואה רעב, להורג המוניות הוצאות, עינויים שכללו

 .הופל כשמטוסם נהרגו מתנדבים

  ולפליטים לאזרחים לעזור לליבריה הראשונה המשלחת הוקמה 1990-ב -ליבריה 

 בסיסית רפואה, תזונה מספקים הם בליבריה. שם אזרחים ממלחמת שנפגעו

 .המוני וחיסון

  :למורה

 זרים ורחוקים?גם ל אוישראלים -יהודיםלמי לתת טיפול רפואי? רק ל 

 ישראלים או גם לאויבים?-למי לתת טיפול רפואי? רק ליהודים 
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, והביכורים, הפיאה -שיעור להם שאין דברים אלו

 ואלו. תורה ותלמוד, חסדים וגמילות, והריאיון

 והקרן, הזה בעולם מפירותיהן אוכל שאדם דברים

 וגמילות, ואם אב כיבוד -הבא לעולם לו קיימת

 ותלמוד; לחברו אדם בין שלום והבאת, חסדים

 .כולם כנגד תורה

 א משנה, א פרק, פיאה מסכת משנה

 לעני זוז שנתן אחד אדם ראה ינאי' ר

, לו נתת שלא מוטב: אמר בפרהסיא

 . וביישתו לו שנתת מעכשיו

 , ה דף, חגיגה מסכת, בבלי תלמוד

 נתן שאם מלמד? כיצד" יפות פנים בסבר האדם כל את מקבל והוי"

 מעלה, בארץ כבושים ופניו שבעולם טובות מתנות כל לחברו אדם

 בסבר חברו את המקבל אבל. כלום לו נתן לא כאלו הכתוב עליו

 לו נתן כאילו הכתוב עליו מעלה - כלום לו נתן לא אפילו, יפות פנים

 .שבעולם טובות מתנות כל

 יג פרק, נתן דרבי אבות

 שלושים רק לכם ונשארו שקלים חמישים בן שטר לעני נתתם אם

 המקורות לפי האם. אתכם העציב שהדבר להניח סביר, אגורות

 ?האגורות את לו לתת היה עדיף הללו

 ?זו גישה עם מסכימים אתם האם

הסובלנות, כשהיא מתפרשת כעמדה 

או כהלוך רוח, מתארת כמה 

אפשרויות. הראשונה מביניהן, 

המשקפת את מקורות הסובלנות 

, היא פשוט 17–16 -הדתית במאה ה

השלמה בשתיקה עם השוני, למען 

דרכי שלום. אנשים הורגים זה את זה 

במשך שנים על שנים, עד שלבסוף 

הם נעשים מותשים, פולטים אנחת 

רווחה, ואנו מכנים זאת סובלנות. 

עמדה אפשרית שנייה היא אדישות 

סבילה, נינוחה ורוחשת טובה כלפי 

השוני: 'יש כל מיני אנשים בעולם'. 

ממין סטואיות  השלישית נובעת

מוסרית: הכרה מתוך עקרון בכך 

של'זולת' יש זכויות, גם אם הוא 

מממש אותן בדרכים שאינן נראות לנו. 

הרביעית מביעה פתיחות כלפי הזולת; 

סקרנות; אולי אפילו יחס של כבוד, 

ובצדו נכונות להקשיב וללמוד. 

ובהמשך הרצף ישנה השמחה על 

השוני: שמחה אסתטית, אם השוני 

פרש כהשתקפות, במישור מת

התרבותי, של רוחב היריעה ושל 

הרבגוניות של הבריאה האלוהית או 

 .של העולם הטבעי

מיכאל וולצר, "על הסובלנות", פורסם 

ערכים דמוקרטיים  –בתוך: עד"י 

 2008ויהדות, בהוצאת מכון הרטמן, 

 

ֹּא  ֹּא ָעָשנּו ְכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות ְול ל ל ]...[ שֶׁ כֹּ ֲאדֹון הַׁ ֵבחַׁ לַׁ ָעֵלינּו ְלשַׁ

ְלקֵ  ֹּא ָשם חֶׁ ל ם ְוגֹוָרֵלנּו ְכָכל ָשָמנּו ְכִמְשְפחֹות ָהֲאָדָמה, שֶׁ נּו ָכהֶׁ

ֹּא  ל ֵאל ל ְלִלים אֶׁ ל ָוִריק ּוִמְתפַׁ בֶׁ ֲחִוים ָלהֶׁ ֵהם ִמְשתַׁ ֲהמֹוָנם. שֶׁ

ְלֵכי  ְך מַׁ לֶׁ ֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני מֶׁ . וֲַׁאנְַׁחנּו כֹוְרִעים ּוִמְשתַׁ יֹוִשיעַׁ

ָקדֹוש ָברּוְך הּוא: ]...[ הּוא ֱאֹלֵהינּו ֵאין ע ְמָלִכים הַׁ ת הַׁ ֹוד, ֱאמֶׁ

ל  ָת אֶׁ ּיֹום וֲַׁהֵשבֹּ ְעָת הַׁ ָכתּוב ְבתֹוָרתֹו: "ְוָידַׁ ס זּוָלתֹו, כַׁ פֶׁ ְלֵכנּו, אֶׁ מַׁ

ת.  ץ ִמָתחַׁ ל ָהָארֶׁ ל ְועַׁ עַׁ ִים ִממַׁ ָשמַׁ ָך ִכי ה' הּוא ָהֱאֹלִהים בַׁ ְלָבבֶׁ

רֶׁ  ּוֶׁה ְלָך ה' ֱאֹלֵהינּו ִלְראֹות ְמֵהָרה ְבִתְפאֶׁ ל ֵכן ְנקַׁ ת ֵאין עֹוד". עַׁ

ֵקן  ץ ְוָהֱאִליִלים ָכרֹות ִיָכֵרתּון, ְלתַׁ ֲעִביר ִגלּוִלים ִמן ָהָארֶׁ ָך, ְלהַׁ ֻעזֶׁ

יָך  ְפנֹות ֵאלֶׁ ָך ְלהַׁ י. ְוָכל ְבֵני ָבָשר ִיְקְראּו ִבְשמֶׁ דַׁ ְלכּות שַׁ עֹוָלם ְבמַׁ

ץ. יִַׁכירּו ְוֵיְדעּו ָכל יֹוְשֵבי ֵתֵבל ִכי ְלָך ִתְכרַׁ  ע ָכל ָכל ִרְשֵעי ָארֶׁ

לּו ְוִלְכבֹוד  ע ָכל ָלשֹון. ְלָפנֶׁיָך ה' ֱאֹלֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיפֹּ ְך, ִתָשבַׁ רֶׁ בֶׁ

ם  ָך, ְוִתְמֹלְך ֲעֵליהֶׁ ְלכּותֶׁ ל מַׁ ת עֹּ ְבלּו ֻכָלם אֶׁ ִשְמָך ְיָקר ִיֵתנּו. ִויקַׁ

ד ִת  ְלָך ִהיא ּוְלעֹוְלֵמי עַׁ ְלכּות שֶׁ מַׁ ד. ִכי הַׁ ְמֹלְך ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָועֶׁ

ד ָך: "ה' ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָועֶׁ ָכתּוב ְבתֹוָרתֶׁ  ."ְבָכבֹוד, כַׁ

 תפילת "עלינו לשבח", מתוך סידור התפילה

 



 

 משימה

. רופאים ללא גבולות –סוגיית תיקון עולם קראו את כל מקורות המידע וגבשו את עמדתכם לגבי 

שעליכם לגבש את החלטתכם ולנמק אותה היטב תוך הבאת טיעונים לעמדה שבחרתם. זכרו 

 השאלות הבאות יסייעו לכם במחשבותיכם:

 ?מה מבקשים המקורות לרמוז לנו? מהי עמדתם העיקרית 

 שוויון זכויות וחופש ביטוי ) והפלורליזם הסובלנות את המעריכה סקאלה מעין מציע וולצר

 מסכימים אתם האם. האנושית בחברה )הן קבוצות מיעוטלקבוצות שונות בחברה, ב

 ?לסובלנות אחרים וטעמים ניחוחות יש האם? איתו

 שלילית לסובלנות גם דרגות יש האם? 

 מקום בתוכו יש האם. עולם חובק חזון על מדבר התפילה מתוך תפילת "עלינו לשבח" קטע 

 ?סוג איזה? דעות לריבוי

 לכם קשים אילו? מזדהים אתם ביטויים אילו עם? 

  שאר המקורות? מה הוא מנסה לטעון?מ השונהאיזהו המקור היחיד 

 הביאו שתי דוגמאות.אילו מעשים יכול אדם לעשות למען תיקון עולם ?" 

 ", העסיקה מאז ומתמיד את האדם ולא רק אותנו עכשיו.יחס לחלשים בחברהשאלת "

 מאות ואלפי שנים? אילו תחושות עולות בך למקרא דברים שנכתבו על כך לפני 

  ?איזה קשר יש בינך לבין כותבי המקורות הללו 

  מה תוכל לכתוב על תרבותה של חברה שאנשיה כותבים טקסטים כאלה? איזו חברה

 הם רוצים ליצור?

 ?מה מידת ההזדהות שלך עם כוונת הכותבים ועם פניה של החברה שהם רוצים ליצור 

ומצאו בו מילים, היגדים, כותרות וערכים הקשורים הספר -בסיום הלימוד, פנו אל פרופיל בית

 לדעתכם ללימוד שערכתם כאן.

  כתבו את מחשבותיכם על הקשרים שגיליתם בין הלימוד לבין הפרופיל שלנו. הוסיפו גם

 את מה שאתם מרגישים וחשים לנוכח הקשרים הללו.

  היתרונות כתבו מעט גם על החברה שאתם הייתם רוצים להיות חברים בה והסבירו מה

 של חברה כזו ומה תוכלו לעשות כדי להשפיע עליה.

 

 

 


