
 

חיים יחד  -תרבות של מחלוקת 

 'ו שכבת –באי הסכמה  גם
 המורה, התלמידים וחופש הביטוימר ישראלי הדילמה של 

היה מורה ללימודי חברה בבית ספר תיכון. הוא היה ידוע כאחד המורים הטובים בבית  ישראלי מר

לימוד על מסורת המחאה -בחר ללמד בכיתתו יחידת ישראליהספר והיה אהוד על תלמידיו. מר 

. תלמידי כיתתו דנו בנושא זה פעמים רבות. בשיעוריו הוא הדגיש את חשיבות זכות המחאה הישראלית

 במדינה דמוקרטית.

באחד הימים סיפרו לו כמה מהתלמידים, שהם עומדים לארגן הפגנת מחאה לטובת עובדים חקלאיים 

נהג לקנות ירקות מתוצרת חוץ. כבר בעבר ביקשו התלמידים מהנהלת בית  מקומיים. מזנון בית הספר

הספר, שבמזנון ישתמשו רק בירקות מתוצרת מקומית, אך ההנהלה לא נענתה להם. הפעם לא 

הסתפקו התלמידים בהחרמת המזנון, אלא ביקשו להעמיד לידו משמרות מחאה בשעת הארוחות. הם 

 שלא יגלה את סודם להנהלה.ישראלי מנותו של מר הדגישו, שהצלחת תוכניתם תלויה בנא

היה בטוח, ששאר המורים וההנהלה לא ידעו על תוכנית הפעולה של תלמידיו. כמו כן ידע, ישראלי מר 

 משמרות.ה למרות לקנות מהמזנוןשחלק מהתלמידים לא יסכימו עם התוכנית וינסו 

הוא ידע שתקנות בית הספר מחייבות את התלמידים להסדיר מראש עם ההנהלה כל התקהלות 

למסור לממונים עליו מר ישראלי מאורגנת. אך התלמידים לא עשו כן. על פי כללי בית הספר חייב היה 

על כל פעילות שעלולה להפריע למהלך התקין של חיי בית הספר. בתום דיון ארוך בכל הנקודות האלה 

 ם תלמידיו, הם עמדו על דעתם לבצע את תוכניתם.ע
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 מדינת של היסוד )חוקי וחירותו האדם בוד: כיסוד-חוק

 ישראל(

זכויות היסוד של האדם בישראל  .1

מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת 

חורין, והן יכובדו ברוח -חייו ובהיותו בן

העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת 

 ישראל.

יסוד זה, מטרתו להגן על כבוד -חוק א.1

יסוד את -כדי לעגן בחוק האדם וחירותו,

ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית 

 ודמוקרטית.

אין פוגעים בחייו, בגופו, או  .2

 בכבודו של אדם באשר הוא אדם.

 אין פוגעים בקנינו של אדם. .3

כל אדם זכאי להגנה על חייו, על  .4

 גופו ועל כבודו.

אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם  .5

 במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת

 .  )א(  כל אדם חופשי לצאת מישראל. 6

)ב(  כל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להיכנס      

 לישראל.

 . חייו ולצנעת לפרטיות זכאי אדם כל(  א.  )7

 שלא אדם של היחיד לרשות נכנסים אין(  ב)     

 .בהסכמתו

 על, אדם של היחיד ברשות חיפוש עורכים אין(  ג)     

 .בכליו או  בגופו, גופו

 או בכתביו, אדם של שיחו בסוד פוגעים אין(  ד)     

 .ברשומותיו

 ההולם בחוק אלא זה יסוד-חוק שלפי בזכויות פוגעים אין.  8

, ראויה לתכלית שנועד, ישראל מדינת של  ערכיה את

 מכוח כאמור חוק לפי או  נדרש על עולה שאינה ובמידה

 .בו מפורשת הסמכה

 המשרתים של זה יסוד-חוק שלפי זכויות מגבילים אין.  9

 בתי בשירות, ישראל במשטרת, לישראל  הגנה-בצבא

 מתנים ואין, המדינה של האחרים הביטחון ובארגוני הסוהר

 על עולה  שאינה ובמידה חוק לפי אלא,  אלה זכויות על

 .השירות של ומאופיו ממהותו הנדרש

 קיים שהיה דין של בתקפו לפגוע כדי זה יסוד-בחוק אין.  10

 .היסוד-חוק של  תחילתו ערב

 

 שלושת הפרפרים/לוין קיפניס

 ,פרפר אחד לבן יצא לעוף בשדה
 לראות את הפרחים ולהריח את ריחם.

 פרפר אדום.-והנה פרפר שני עף לקראתו ...ו -הוא עף 

 שלום לך אדום כנפיים שלום לך לבן כנפיים.
אתה עף? אל השדה, לראות בפרחים ולהריח את ריחם. לאן 

 הבה נעוף יחד!
 ...עפו שניהם יחד. הם עפים ו

 פרפר צהוב.-והנה פרפר שלישי עף לקראתם
 כנפיים!-כנפיים! אור ושלום, אדום ולבן-שלום ואור, צהוב

 אנה זה אתה עף?
 אל השדה, לראות בפרחים ולהריח את ריחם.

 יחדהבה נעוף יחד! עפו שלושתם 

 השמש זורחת, הייתה .עפו ובאו אל השדה

 רענן. והאוויר הפרחים פורחים
 התעופפו שלושת הפרפרים,

 .שמחו בקרני השמש, ורפרפו מפרח אל פרח

 …פתאום נשבה רוח, בא ענן,  הבריק ברק, הרעים רעם, ו
טיף טיף טיף!   טף טף טף! גשם התחיל מטפטף. טפטפו 

 הטיפות
והרטיבו את כנפי הפרפרים.  רצו הפרפרים לעוף הביתה, אך 

 רחוקה. מה לעשות?  –הדרך רחוקה 
חבצלת, חבצלת פתחי את הדלת!   –עפו ובאו אל החבצלת.

 .אנחנו שלושה פרפרים     באנו להסתתר מפני הגשם
אמרה החבצלת. אך ביתי בית  –ברצון אפתח את הדלת  -

מקום.                                              קטן ורק פרפר אחד ימצא מקום בו
אמרו שלושת הפרפרים  –לא! לא! אנחנו חברים! לא נפרד  –

 ועפו להם הלאה.
צבעוני צבעון, פתח את החלון!  –עפו ובאו אל הצבעוני.  

אנחנו שלושה פרפרים רטובים, באנו להסתתר מפני 
 –צבעון   ברצון אפתח את החלון, אמר הצבעוני    –הגשם.

 אך ביתי קטן.

ורק פרפר אחד ימצא בו מקום. מצטער, האחרים יחפשו להם 
 מקום אחר.

לא! לא אנחנו חברים! לא נפרד!  אמרו שלושת הפרפרים,  -
 ועפו להם הלאה.

עפו שלושת הפרפרים,   והגשם מטפטף ומטפטף ומרטיב 
 את כנפיהם.

שמעה השמש את דברי הפרפרים לצבעוני ולחבצלת,  גם 

אך אלה הם  -ראתה את כנפיהם הרטובות, ואמרה:    

 חברים נאמנים!

מיד גרשה את הרוח, קרעה את הענן ,  הפסיקה את הגשם 

 ויצאה לזרוח.

עד מהרה יבשו כנפי הפרפרים,  ושוב יצאו לעלוז בקרני 

 השמש ולרפרף מפרח לפרח. ולא נפרדו זה מזה הפרפרים.
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, יק'סולוביצ דב יוסף הרב \והקהילה היחיד

 את אלו משלימים לקהילה השייכים היחידים"

, נדיר, במינו מיוחד משהו יש אדם בכל. אלו

 מיוחד משהו יש יחיד לכל; לאחרים ידוע שאינו

 הצבעים לקשת להוסיף מיוחד צבע, לומר

 האדם מצטרף כאשר, לפיכך. הקהילתית

 חדש מימד מוסיף הוא, לקהילה הבודד

 ששום, משהו תורם הוא. הקהילה למודעות

 את מעשיר הוא. לתרום יכול לא אחר אדם

 ומתמיד מאז היהדות. תחליף לו אין. הקהילה

 בשל... קטן עולם הוא כאילו היחיד את ראתה

 היחידים האדם בני מתכנסים, מיוחדות אותה

".  אחדות ומשיגים, אלו את אלו משלימים, ביחד

 (,טראדישן העת כתב מתוך)

נני מסכים למילה מדבריך אך אהיה מוכן י"א

 ריוולט/ על זכותך לומר אותם"  גלהיהר

 

  ,דיתבי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון

  .ויתיב יהודה בן גרים גבייהו

  :פתח רבי יהודה ואמר

אומה זו: תקנו שווקים, תקנו  כמה נאים מעשיהן של

  .גשרים, תקנו מרחצאות

  .רבי יוסי שתק

  :נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר

 לא תקנו אלא לצורך עצמן,  -כל מה שתקנו 
  ,להושיב בהן זונות -קנו שווקין ת

  ,לעדן בהן עצמן -מרחצאות 

    .ליטול מהן מכס -גשרים 

עו למלכות. הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם, ונשמ

  ]לשלטון הרומי[
  ,יתעלה -אמרו: ]הרומאים[ יהודה שעילה 

  ,יגלה לציפורי -יוסי ששתק 

 .יהרג -שמעון שגינה 

 תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף לג, עמוד ב

 לאנשים להגיע ונסה מעצמך צא"

, כבוד ,כנות, אהבה בעזרת אחרים

 ".צורכיהם והבנת אכפתיות

 שוץ פוליץ סוזן

 האומה בנייני, האיחוד שנות 25 בועידת, רבין דברי מתוך

 93.2.25, ירושלים

 ובלבד דעות חילוקי יש אם גם, בעין עין כולם רואים אין אם גם

 ובל ייהרג" בבחינת אינם שהם

 אבל להתווכח וחשוב טוב, וניואנסים הבדלים יש אם גם", יעבור

 שפתיים לנשוך, שיניים לחרוק גם

 של טובתה כאשר, המשותפת למטרה להגיע כדי, יחד ולהמשיך

 ומפלגתי. אישי חשבון לכל קודמת המדינה
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 משימה 

 ?מדוע? יותר חשובות מהזכויות אילו? ר של מר ישראליולסיפ הקשורות האזרח זכויות .מהן1

, תלמידיו, וערכיו עצמו כלפי? )זה במקרה קודמת מהן איזו ?מהן? מחויבויות ישראלי למר יש מי כלפי.2

 (משפחתו, לצוות חבריו, ההנהלה

 .נמק והסבר את דעתך התלמידים עליו חושבים מה השאלה ישראלי מר את להטריד צריכה האם ?מה דעתך.3

 על משפיע היה זה האם, משפחתו את ולפרנס עבודה למצוא ויתקשה יפוטר כימר ישראלי  ידע אילו. 4

 .נמקו? עמדתכם

 . מה המספר בסיפור שלושת הפרפרים? כיצד אתה רואה את הקשר בין סיפור הפרפרים לסיפור המקרה?5

 כיצד הם קשורים לסיפור המקרה? . מהי עמדתך כלפי דבריו של וולטר?5

 ?המקרה לסיפור קשורים הם כיצד? רבין  של דבריו כלפי עמדתך מהי. א.5

 . כיצד אתה מבין את קטע המקור תלמוד הבבלי?6

 נוהג?. מדוע נוהג כל אחד מהדוברים באופן שבו הוא 7

 . איפה שמעתם דיונים דומים? בין מי למי?8

 . כיצד אתם הייתם נוהגים?9

 כיצד אפשר ליישב את המחלוקת בין מר ישראלי לבין התלמידים? 10

 . פנה לפרופיל בית הספר וכתוב כיצד סיפור המקרה והערכים המתנגשים קשור לפרופיל וחזון בית הספר.11

 בריך וכתבו לפחות שלושה הקשרים שונים.. השווה את תשובותיך לתשובות ח12

 

 


