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 חופש הביטוי מול כבוד האדם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שות עיריית ירושליםאתעמולת בחירות לר

עיריית ירושלים אותה כתב  ותסיסמת בחירות לראשזו היא 

חבר מועצת עיריית ירושלים לפני בחירות לרשות העיר: 

 ירושלים"."אל תבחרו ברקת, כי הוא לא מכיר את 

  למה התכוון חבר המועצה במילים: "לא מכיר את
 ירושלים"?

 ?מה הוא רצה להשיג באמירה זו 

 .כתוב טיעונים בעד ונגד סיסמה זו 

  השווה את הטיעונים עם חבריך ונסה לשכנע אותם
 לקבל את עמדך.

 

אנו חיים במדינה דמוקרטית אשר בה 
יש לכבד את חופש הביטוי והא מעוגן 

 בחוק.
מה לדעתך מותר ומה אסור  .1

לומר גם בשם חופש הביטוי 
 במדינה דמוקרטית.

ובאילו מצבים המילים  מתי .2
 ?להיות מסוכנות יכולות

כיצד חופש הביטוי וכבוד האדם  .3
 יכולים להתחבר?

 

 ,שום ילד לא יהא נתון להתערבות שרירותית או בלתי חוקית בפרטיותו"
 ".משפחתו, ביתו ותכתובתו, ואף לא פגיעה שלא כחוק בכבודו ובשמו הטוב

 מתוך: אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד
 

 הסבר במילים שלך את הכוונה במשפט זה. .1
ולהתערבות שלילית הקשורות  לזכויות נו דוגמאות להתערבות חיובית ת

 הילד .
 

 

. מרמה מדבר ושפתך מרע לשונך נצור"

" ורדפהו שלום בקש  טוב ועשה מרע סור

 "(.ד"ל תהילים)
 : דברים לשלושה מתכוון זה ביטוי

 . לסגור – לנצור

 , רע להגיד ולא לעשות לא -, מרע להתרחק -סור

 " ורדפהו שלום בקש"

? אלו בשלבים המועצה חבר נמצא היכן .1

 על השלום את להשיג כדי לעשות עליו מה

 ?זה ביטוי לפי השלבים פי

 המועמד בו חיובית בלשון הסיסמא את כתבו•

 .האחר את להכפיש מבלי עצמו על מדבר
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 תנו דוגמאות לדברים שזכותו של אדם לומר. .1
 אילו דברים, לדעתכם, אין לאדם זכות לומר אותם? הסבירו מדוע. .2
 כיצד יש לנהוג כאשר נתקלים בדברים שאין זכותו של אדם לומר אותם? .3
 למה לדעתכם חשוב שזכויות הילד יהיו מעוגנים בחוק?  .4
 מה היית משנה/מוסיף/מדגיש בחוק? .5

 

 משווה הוא; כאדם האדם של הייחודית תכונתו אל המתייחס ערך הוא האדם כבוד

 .אנושי האדם היות לעצם מוסרית משמעות

 את מקבלים אשר ומשמעויות שימושים של גדול מספר ישנם האדם כבוד למושג

 פסיכולוגיה, ביואתיקה, משפטים, פוליטיקה, פילוסופיה כגון שונים בתחומים ביטוים

 או אדם בבני הקיימת תכונה של כתיאור האדם לכבוד להתייחס ניתן, כללי באופן. ועוד

 שני בין ובלבול עירוב ישנו לעתים כאשר ,אדם בני כלפי לנהוג שיש נורמטיבי יחס כאל

 בשיח לשגור הפך המושג אך, האדם כבוד של אחידה הגדרה אין. הללו ההיבטים

 במסמך לשימוש הוכנס כאשר השנייה העולם מלחמת לאחר והפילוסופי המשפטי

 זכויות בדבר עולם באי לכל ובהכרזה( 1945) המאוחדות האומות ארגון של המכונן

. העולם ברחבי משפט בתי בפסיקות גובר בשימוש נמצא המושג(. 1948) האדם

 חוק חקיקת מאז והחוקתי המשפטי בשיח מפתח מושג הוא" האדם כבוד" בישראל

 .1992 בשנת וחירותו האדם כבוד: יסוד

תן דוגמאות למקרים בהם כבוד האדם בא לידי ביטוי )פגיעה או שמירה על  .1

 כבודו(

 

 

 מתוך ויקיפדיה ערך "כבוד האדם"
אמיר , פילוני, גל סיון, דוד מוסקטל, מוקי: מיליםמתוך השיר: "אין כבוד" 

 חמי ארצי כפירו עמיר ירוחם, בסר

  אין כבוד בין אדם לאדם"

  אין כבוד בין אדם לאלוהים

  אם לא נפתח את העיניים עכשיו

 "אללה יסתור מה יביאו ימים

 מדוע מה מנסים להזהיר אותנו הכותבים?.1
 מפני מה הם מנסים להזהיר אותנו?.2
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