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 'השכבת 

 חופש הביטוי מול כבוד האדם

 

 תחרות הספורט הטבלאי

ביום הספורט של בית הספר הוחלט לערוך את התחרויות בשיטת הספורט 

הטבלאי.  כיתתו של משה עברה בהצלחה את כל שמונה התחנות הראשונות 

מהתלמידים לטפס על עץ.  כשריח בתחרות והגיעה לתחנה שבה על כל אחד 

הניצחון באפם, החליטו חברי הכיתה לשלוח את הזריז שבחבורה פעמיים במקום 

תלמיד איטי. האחראי לתחנה לא שם לב לתרמית, ואמנם זכתה הכיתה במירב 

הנקודות במשימה זו ובסיכום הכללי, על חודה של נקודה, זכתה בפרס ראשון. 

שלא בנוח בשל זכייתה של כיתתו בפרס  משה, תלמיד הכיתה הזוכה, חש

במרמה, והוא שקל לספר למארגני התחרות על התרמית.  הוא ידע שהוא מסתכן 

 בתגובה חריפה מאוד של חבריו לכיתה העלולים להחרים אותו עקב מעשה זה.
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/נורית הציפור פמפלה

 זרחי
  פמפלההציפור 

  כל מגרעת בעולם היתה לה
  סקרנית
  גנדרנית
  זמרנית
  ישנונית

  טיפשונית
  .שכחנית

  הרגישה הציפור פמפלה
  .שאי אפשר לחיות כך הלאה

  ביום הראשון
  .גברה על הרצון לישון

  ביום השני
  .חדלה להיות שכחנית

  ביום השלישי
  .פסקה מכל הירהור טיפשי

  .ברביעי חדלה להסתקרן

  .בחמישי להתגנדר

  בשישי
  גברה על הרצון לשיר

  ובשבת לא נישאר לה יותר
  על מה לוותר

  קרה להוכך 

  - לפמפלה בסיום

 .שלא נשאר לה כלום

   

 1981 א"תשמ הפרטיות הגנת חוק
 לישרא מדינת של החוקים ספר,

 
 של בפרטיות אדם יפגע לא :בפרטיות הפגיעה איסור .1

 .הסכמתו ללא זולתו

 ?מהי בפרטיות גיעהפ .2

 :מאלה אחת היא בפרטיות פגיעה

 העלולים ,אדם אחרי התחקות או בילוש .1

 ;אחרת הטרדה או ,להטרידו

 ;חוק פי על האסורה האזנה .2

 ;היחיד ברשות כשהוא אדם צילום .3

 שבהן בנסיבות ברבים אדם של תצלומו פרסום .4

 ;לבזותו או להשפילו הפרסום עלול

 שלא אחר כתב או מכתב של תוכן העתקת .5

בלי   ,בתכנו שימוש או ,לפרסום נועד

 אין אם והכל ,הכותב או הנמען מאת רשות

 חמש עברו ולא היסטורי ערך בעל הכתב

 ;ממועד כתיבתו שנים עשרה

 ,בקולו או בתמונתו ,בכינויו ,אדם בשם שימוש .6

 ;רווח לשם

 לגבי בדין שנקבעה סודיות חובת של הפרה .7

 ;אדם של הפרטיים עניניו

 הפרטיים עניניו לגבי סודיות חובת של הפרה .8

 ;משתמע או מפורש בהסכם שנקבעה ,אדם של

 או אדם של הפרטיים עניניו על בידיעה שימוש .9

 ;נמסרה שלשמה למטרה שלא ,לאחר מסירתה

מסירותו של דבר שהושג בדרך פרסומו או  .10

 פגיעה בפרטיות.

פרסומו של ענין הנוגע לצנעת חייו האישיים של  .11

אדם, או למצב בריאותו או להתנהגותו ברשות 

 היחיד.

 

כמותו או הלבישהו  לבושלשנים שבאו לדין אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלית בת מאה מנה שאומרין לו  מנין"
 "פוזמוקייכו וחותו לדינאלהו שלופו  אמרכמותך ת"ל מדבר שקר תרחק כי הוו אתו לקמיה דרבא בר רב הונא 

 מסכת שבועות דף לא

 

 

נָׁה  נקבה - ַהְלשָׁ

 חשיפה בסתר של דבר עבירה או הפרה של

 אחר; זימור

יּוּוחַ    דִּ

ודין וחשבון על חוויה,  מסירת פררטים. 1

 עדות, נתונים וכדומה

הגשת תלונה. 2  

. ידיעת חדשות3  

 מתוך מילון עיברי עיברי/מילוג

 

 

 

 באלים כפירה בעוון למשפט הועמד לפנה"ס( 339-439) סוקרטס

 מעמדותיו בו לחזור הזדמנות לו שהייתה נראה. הנוער  והשחתת

 לאחר הכול וככלות; והממשלּה האתונאית החברה כלפי הביקורתיות

, הכלא מבית להימלט הזדמנות לו הייתה למוות ונידון ּבדין שהורשע

 סוקרטס אבל. חייו את להציל ובכך מקלט מקום אל בספינה להפליג

בשנת .  חייו במחיר גם, לעקרונותיו, שלו לאמת נאמן להישאר בחר

 ומת.  הרעל כוס את בעצמו שתה —. נ"לפסה 399

–לגליליי סוקרטס בין  דבקות ועל לאמת נאמנות על הרצאה מתוך

 טאובר צבי בחיים

   

 

 

 

https://milog.co.il/%D7%94%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%94/e_7159/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://milog.co.il/%D7%93%D7%95%D7%95%D7%97/e_5758/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
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 משימה

 כלפי מי יש למשה מחויבויות? מהן? איזו מהן קודמת? מדוע? .1

 אילו ידע משה שגם בכיתות אחרות היו מקרים דומים, האם הייתם משנים את דעתכם? .2

 מהי הלשנה בעיניכם? מהי בעינכם נאמנות לחבר? מהם הגבולות? .3

 בטוח שלא ייוודע לחבריו שהוא סיפר, האם זה היה צריך להשפיע על החלטתו? מדוע? אילו היה משה .4

 האם תגובתו של משה היתה צריכה להיות שונה, לו ידע שיש עוד תלמיד החושב כמותו? .5

 מה היה קורה לו כל התלמידים היו מרמים בתחרות? .6

 החלטתכם? לו היתה זו תחרות במסגרת ליגה רשמית בספורט, האם הייתם משנים את .א

 השווה בין הלשנה ובין דיווח )דומה ושונה( .7

 מצא קשר בין הלשנה ודיווח לחוק הגנת הפרטיות. .8

 ממה לדעתך נובעת ההלשנה? מהי מטרת האדם שפנה והלשין ?  .9

 בהתייחס למסכת שבועות למי מורה השופט להתחפש? מדוע? .10

 מה הדבר מלמד על תחפושות? )התייחס בהקשר לנאמנות( .11

 מה ניסה סוקרטס לומר בכך שבחר לשתות את כוס הרעל ולא להציל את חייו?  .12

 כתוב נימוקים בעד ונגד המעשה של סוקרטס.   .13

 בשיר הציפור פמפמלה נכתב: "כל מגרעות בעולם היתה לה" .14

 הבע דעתך על תחושתך זו?

 כלפי מי באה לידי ביטוי הנאמנות שבשיר? מה הקשר בין השיר לבין נאמנות?  .15

 מדתך כלפי סיפור המקרה?מהי ע .16

 פנו לפרופיל בית הספר ומצא קשר בין סיפור המקרה לפרופיל בין הספר.  .17

 השווה תשובותיך עם החברים וכתבו את עמדתכם בנושא הערכים המתנגשים בדילמה. .18

 


