
המאבק בגזענות  ושוויון ערך האדם

מטרות:

לבין פחדהחניכות ימשיגו יחד מה היא גזענות וילמדו על הקשר בינה●

״שוויון ערך האדם״נניח את הקשר בין גזענות לדיכוי להט״בי דרך הכרת המושג●

ביחס למופעי גזענות בחברההחניכות ידונו בתפקיד של הקהילה הגאה בכלל ואיגי בפרט●

הקדמה למדריך.ה

המלחמה הקשה שפוקדת אותנו.  אנו נדרשות לשיחבימים האחרונים אנו עדים להקצנה של גזענות ואלימות בצל

לצרכים והמענים הנדרשים לרווחת החניכות ולקייםחינוכי- רגשי עם החניכות שלנו. אנחנו מציעות להיות קשובות

עמדה ברורה נגד גזענות ובעד שוויון. אירועיםשיח של שיתוף רגשי עם החניכות במסגרות השונות תוך נקיטת

בימים אלו עיני החניכות שלנו נשואות אל עולםהכרוכים באיום ובאי ודאות, עלולים להגביר חששות ופחדים.

זמן יקר וחשוב להעברת מסרים מרגיעים ומאוזנים ולמתןהמבוגרות, והן מושפעות מהן במתן פרשנות למציאות. זהו

משמעותיות בכוחנו לנהל שיח חינוכי ולהגביר אתכלים לנתב את הפחד, הכעס והתסכול למקומות בונים. כמבוגרות

מרחבי החיים שלנו.האור אל מול כוחות הדיכוי, גזענות ואלימות שנמצאים בכל

דק׳)35(גזענותמהיא.

שניוצדמאוד״״מסכימההואאחדכשצדצדדיםלשניהחדראתמחלקותדק׳):20(ציריםעלהתמקמות.1

להסכמה שלהן עם המשפטים הבאים:הוא ״לא מסכימה בכלל״. מבקשות מהחניכות להתמקם ביחס

המצב בין החברה היהודית לחברה הערבית במדינה מטריד אותי-

ליהודים יש אחריות גדולה יותר להפסקת המצב מאשר לערבים-

החברה הערבית אלימה יותר מהחברה היהודית-

יש מקומות שבהם אני מפחדת ללכת ברחוב-

אני סומכת על המדינה שתגן עלי-

הסביבה שלי היא גזענית-

יכול להיות שלום בנינו לבין הפלסטינים-

המנהיגים בישראל מעודדים לשלום וליצירת מציאות לא גזענית-

ברגעי מלחמה אני מוצאת גם את עצמי חושבת מחשבות גזעניות-

השינוי בחברה צריך לבוא מהממשלה-



שאלות:

שהתמקמו. חשוב לא להאריך מידי בדיונים תוך כדיבמהלך המתודה שווה לעצור ולשאול חניכים למה התמקמו איפה

כדי שיהיה זמן לעבד בסוף.

האם היו שאלות שהיה לי קשה לענות עליהן? מדוע?●

אליהן? אילו ומדוע?האם ישנן תשובות שעניתי שקשה לי עם התשובה שלי ביחס●

נגיד לחניכות:

ומציפה בכל קצוות החברה תחושות של פחד וחוסרהתקופה האחרונה דוחקת את החברה הישראלית למקומות קשים

היאגזענות ואלימות וחשוב שנברר יחד מה היא גזענות וכיצדביטחון. רגעי משבר מסוג זה נוטים להציף מעל פני הקרקע

מופעלת.

בעיניו.נכונההכיההגדרהלידעומדאחדכלגזענות,שלהגדרותכמהמפזריםדק׳):15(לגזענותהגדרות.2

מסבירות למה הן בחרו בהגדרה (נספח א)

שואלות:

האם יש הגדרות שאתן לא מסכימות איתן? מדוע?●

מופיעה רק דרך אלימות כלפי אוכלוסיה מסוימת?באילו דרכים גזענות יכולה לבוא לידי ביטוי? האם היא●

האם הייתן מוסיפות משהו נוסף להגדרות?●

של חברת קבוצה ללמה ההגדרה שלה היאהאם מישהי הייתה משנה את הבחירה שלה אחרי ששמעה הסבר●

הנכונה?

ממה לדעתכן נובעת גזענות?●

מה הקשר בין פחד לגזענות?●

דק׳)25(ללהט״בופוביהגזענותביןהקשרב.

מעגלי הלהט״בופוביה ולקבוצה השנייה עם מעגלינחלק את החניכות לשתי קבוצות. לקבוצה אחת נחלק דף עם

אחד מהמעגלים ונבקש מכל קבוצה למצוא שלושהגזענות (נספח ב׳) . נשאל את החניכות מה מאפיין כל אחד

דוגמאות לפחות לכל אחד מהמעגלים, אפשר כמובן לחפש באינטרנט.



למדריכה:

במדינה לדוג׳- ללהט״בים אסור להתחתן, חוק: ביטויי להט״בופוביה/גזענות המעוגנים היום בחוקחוקתית

הפונדקאות, חוק הלאום ועוד

אבל הפכו לקודים חברתיים ומדכאים אוכלוסיותביטויי להט״בופוביה/גזענות שאינם מעוגנים לחוק,חברתית:

דירות לערבים/אתיופים, לא מקבליםשלמות- הומו היא הקללה הכי נפוצה בביה״ס, לא משכירים

כי חוו אלימות פיזית או מילולית במהלך חייהם/ןטרנס*/ערבים/מזרחים לעבודה, מרבית הלהט״בים/ערבים מדווחים

ועוד

לעצמה כתוצאה מאפליה שחווה לדוג׳- רצון להסתירביטויים של סלידה ושנאה שלהט״ב/ערבי תפתח ביחספנימית:

הפנמיות, פגיעה עצמית ועוד.את הזהות, רצון להראות ״כמו כולם/ן״ ולא בהתאם לתחושות

נבקש מכל קבוצה להקריא את מה שכתבה ונשאל:

איך היה לכן למלא את המעגלים? אילו תחושות זה מעלה בכןם?-

חברתית ואישית? (הם מזיניםהאם יש קשר בין להט״בופוביה/גזענות ממוסדת ללהט״בופוביה/גזענות-

קללה נפוצה ואם אני הומו ששומע כל הזמןהאחד את השני- אם אסור לי להתתחתן אין פלא שהומו היא

שמשתמשים בזהות שלי כקללה הגיוני שארצה להסתיר את הזהות)

הבדלים בין סוגי דיכוי?האם יש קשר בין להט״בופוביה לגזענות? מה הוא? האם יש-



דק׳)25(האדםערךשוויוןג.

או דרך ההגדרה (נספח ד׳) לכיתות נמוכות יותר. אנחנונניח את המונח ״שוויון ערך האדם״ דרך הטקסט (נספח ג)

ממליצות מאוד כן לעבור דרך הטקסט בייחוד לכיתות י-יב.

אברהם אדרתשוויון ערך האדם

ומתוך המורכבות,לכל אדם יש את הזכות לממש את ייחודיותו, מתוך השונות

ולכל אדם היכולת לבחור ולעצב את האדם שהוא רוצה להיות.

בחיים.חוזרתבלתיפעמיתחדהופעהבהיותומתעלהזהייחודוהעצמי,ערכואתלנולהורותבאאדםכלשלייחודו

היותומעצםאלאמכישרונותיו,אווהחברתיהכלכליממעמדונובעשאינוערךאדם,כללחיישישהמיוחדהערךמכאן

ביטוילכלללהביאוהתולדה,חוקיבתוקףעליו,ניטלואשרלו,ורקאךהמיוחדהניצוץאתמלידתואיתוהנושאאדם,

והגשמה בחייו הקצרים.

וביראה,בכבודאליהםלהתייחסחייבהואהחיים.בעולםומיוחדחדשגילויהםבאשראדם,כלחיייקריםלפיכך

ובקדושהבכבודלהתייחסמזולתולדרושישוכןיכולתו.במידתמלא,גילוילידיולהביאםיקרכפיקדוןעליהםלשמור

לגילוי עצמותו זו ולמיזוגה בחיי בני אדם אחרים.אל חייו ואל ייחודו האנושי, ולתת לו את האפשרויות והתנאים

אולויכוחניתןשאינומוחלט,ערךזהוהאדם.תרבותבערכיראשוןיסוד-ערךלכן,היא,אדם,כלחייהחיים,קדושת

בועומדתהקיימתהאנושית,מהותומעצםנובעאלאבכישרונותיו,אובכוחוהאדם,שלבמעמדותלוישאינולפשרה,

מיום לידתו ועד מותו.

שואלות:

היותומעצםאלאממעמדו(לאנובע?הואממההחיים)(ערךלויכוח?ניתןשאינומוחלטערךאותוהואמה-

אדם ולכל אדם מגיע לחיות)

בניכלשלהחייםקדושיםאםאותו.ומשלימיםממנוהנובעיםאחרים,ערכיםנגזריםאדם)כלחיי(קדושתזהמערך

טבעמעצםאלאחיצונייםמגורמיםלובאהזואיןמלאים.לחייםוהתנאיםהזכותאתלהםולתתלכבדםישהריהאדם,

חייו האנושיים.

כדילו,ורקלוהעניקשהטבעהייחודיהגרעיןאתשבוהעצמיאתלגלותהאפשרותאומר:הווהכיצד?מלאיםחיים

חייו המיוחד.להוסיף לחיים את מה שרק הוא יכול להוסיף להם - את צליל

שואלות:

לשוני, לצלילו המיוחד של כל אדם)לפי הכתוב, מה זה אומר חיים מלאים? (חיים שיש בהם מקום-



האנושית.מהותומעצםאלאחברתי,אוכלכליפוליטי,משיקוללאהנובע,ראשוניערךלכן,הוא,האדםערךשוויון

אתרביםמאנשיםמונעתהיאהחיים.שלהיסודבחוקיפגיעההיאזהשוויוןהפרת.ייחודואתלוהמעניקמהשוני

ואפשרויותיהם.התנאים לגילוי עצמותם וייחודם ומצמצמת את גילוי החיים

קיומוומשקיעה.מפגיעהולשמרולטפחושישיקרמלא,עולםהואאדםכלהאנושי.הייחודבמערכותקטןואיןגדולאין

לחיותחירותואתלקייםמחייבהאדםערךשוויוןכולם.לחייםהאדם.לכללאלאלעצמורקלאחשוביםוהתפתחותו

הבאראשוניאנושיערךהיאזו,מבחינההחירותמוסכמים.חברתייםחוקיםבמסגרתחיצוניות,הגבלותללאחייואת

החבוי בכל אדם.לאפשר את הצמיחה הטבעית והמשלימה של הגרעין הייחודי

חיצוניים מכבידים, היא זקוקה לעידוד ולטיפוח.צמיחה זו אינה יכולה להתהוות רק על ידי הסרת סייגים

שלחייובקרקעיתהחבויאתובאהבה,בסבלנותלהצמיחאלאבלבד,פורמאליותחירויותבהענקתלכן,להסתפק,אין

כל אדם.

שואלות:

באופן כללי? (שוויון ערך האדם שם דגש על השונותמה הוא ״שוויון ערך האדם״? מה ההבדל בינו לבין שוויון-

הם עדיין שווים לא משנה מה)ואומר שלמרות שאנחנו לא שוות וזהות אחת לשניה חיי אדם

מה ערך שוויון האדם מאפשר לאנשים? (לחיות את עצמם במלואם)-

במלואם בלי שאחשוב שיש להןם פחות זכותמה הוא דורש מאיתנו? (לאפשר גם לאחרות ולאחרות להתהוות-

לחיים מלי)

מה הקשר בין ערך זה לבין גזענות? ולהט״בופוביה?-

גזענות? על איזה מעגל יש לנו את ההשעההאם יש לנו כלהט״בים תפקיד בשינוי והשפעה במאבק כנגד-

הרבה ביותר (חברתי כי אנחנו מרכיבות את החברה)

מה התפקיד של איגי במאבק נגד הגזענות?-

דק׳):5(לסיכוםד.

שלה הוא פחד ממישהו/משהו ששונה ממני. גזענות מפלגתדיברנו היום על האופן שבו נוצרת גזענות ועל כך שהמקור

שיכולים לגנות להט״בים מתוך חוסר קבלה של השוני כךאת החברה שלנו ואין הבדל בינה לבין להט״בופוביה. כפי

הישראלית. לנו כלהט״ביות יש תפקיד חברתייכולים לגנות גם פלחים שונים באוכלוסיה שמרכיבה את החברה

ובשוויון ערך האדם למרות ואפילו דווקא מתוךמשמעותי במאבק בגזענות וקידום החברה למקום שמכיר בשונויות

אותן שוניות בנינו.



נספח א



נספח ב׳





נספח ג'

שוויון ערך האדם
ומתוך המורכבות,לכל אדם יש את הזכות לממש את ייחודיותו, מתוך השונות

ולכל אדם היכולת לבחור ולעצב את האדם שהוא רוצה להיות.

בחיים.חוזרתבלתיפעמיתחדהופעהבהיותומתעלהזהייחודוהעצמי,ערכואתלנולהורותבאאדםכלשלייחודו

היותומעצםאלאמכישרונותיו,אווהחברתיהכלכליממעמדונובעשאינוערךאדם,כללחיישישהמיוחדהערךמכאן

ביטוילכלללהביאוהתולדה,חוקיבתוקףעליו,ניטלואשרלו,ורקאךהמיוחדהניצוץאתמלידתואיתוהנושאאדם,

והגשמה בחייו הקצרים.

וביראה,בכבודאליהםלהתייחסחייבהואהחיים.בעולםומיוחדחדשגילויהםבאשראדם,כלחיייקריםלפיכך

ובקדושהבכבודלהתייחסמזולתולדרושישוכןיכולתו.במידתמלא,גילוילידיולהביאםיקרכפיקדוןעליהםלשמור

לגילוי עצמותו זו ולמיזוגה בחיי בני אדם אחרים.אל חייו ואל ייחודו האנושי, ולתת לו את האפשרויות והתנאים

אולויכוחניתןשאינומוחלט,ערךזהוהאדם.תרבותבערכיראשוןיסוד-ערךלכן,היא,אדם,כלחייהחיים,קדושת

בועומדתהקיימתהאנושית,מהותומעצםנובעאלאבכישרונותיו,אובכוחוהאדם,שלבמעמדותלוישאינולפשרה,

מיום לידתו ועד מותו.

בניכלשלהחייםקדושיםאםאותו.ומשלימיםממנוהנובעיםאחרים,ערכיםנגזריםאדם)כלחיי(קדושתזהמערך

טבעמעצםאלאחיצונייםמגורמיםלובאהזואיןמלאים.לחייםוהתנאיםהזכותאתלהםולתתלכבדםישהריהאדם,

חייו האנושיים.

כדילו,ורקלוהעניקשהטבעהייחודיהגרעיןאתשבוהעצמיאתלגלותהאפשרותאומר:הווהכיצד?מלאיםחיים

חייו המיוחד.להוסיף לחיים את מה שרק הוא יכול להוסיף להם - את צליל

האנושית.מהותומעצםאלאחברתי,אוכלכליפוליטי,משיקוללאהנובע,ראשוניערךלכן,הוא,האדםערךשוויון

אתרביםמאנשיםמונעתהיאהחיים.שלהיסודבחוקיפגיעההיאזהשוויוןהפרת.ייחודואתלוהמעניקמהשוני

ואפשרויותיהם.התנאים לגילוי עצמותם וייחודם ומצמצמת את גילוי החיים

קיומוומשקיעה.מפגיעהולשמרולטפחושישיקרמלא,עולםהואאדםכלהאנושי.הייחודבמערכותקטןואיןגדולאין

לחיותחירותואתלקייםמחייבהאדםערךשוויוןכולם.לחייםהאדם.לכללאלאלעצמורקלאחשוביםוהתפתחותו

הבאראשוניאנושיערךהיאזו,מבחינההחירותמוסכמים.חברתייםחוקיםבמסגרתחיצוניות,הגבלותללאחייואת

החבוי בכל אדם.לאפשר את הצמיחה הטבעית והמשלימה של הגרעין הייחודי

חיצוניים מכבידים, היא זקוקה לעידוד ולטיפוח.צמיחה זו אינה יכולה להתהוות רק על ידי הסרת סייגים

שלחייובקרקעיתהחבויאתובאהבה,בסבלנותלהצמיחאלאבלבד,פורמאליותחירויותבהענקתלכן,להסתפק,אין

כל אדם.

אברהם אדרת



נספח ד׳

שוויון ערך האדם

מרבית תפיסות השוויון ומהווה נקודת מוצא לדיון בשוויון.- רעיון העומד בבסיסשוויון ערך האדםאושוויון מוסרי

יסוד מהותי בלתי-ניתן למדידה, השווה בכל בני האדם. שוויוןשוויון זה מבוסס על כך שמבחינה מוסרית ומעשית, קיים

ביחסכן כל צורה של שוויון חיצוני (כלומר - שוויון הנמדדערך האדם מניח כי קיימת שונות טבעית בין בני האדם, ועל

הנמדד ביחס לעצמו ולעצם קיום החיים. משמעותו שכללמדד קבוע כמו כסף, צבע עור, מוצא) פוגע בשוויון ערכם,

של חירויות, הזדמנויות ומשאבים כלכליים אנואדם הוא בעל ערך שווה. לכן כאשר קיימת חלוקה בלתי שוויונית

משפטן רונלד דבורקין - כאשר המדינה ואזרחיה מעצביםוהפילוסוףשל הצריכים להציג הצדקה לאי השוויון. במונחים

- להתייחס לאינטרסים של כל אחד בכבוד ודאגה שווים.את המוסדות הציבוריים שלהם, העקרון המנחה צריך להיות

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A3

