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4102ّحقوق إلانسان ل العاملّيّيوم البمناسبة طيط فّعالّية تخ

ّ"الحّق في الكرامة"

 ثانوّيةاعدادي :ّّمجموعة الهدف

مخلفيّّ
ّ
ّ:ة للمعل

ّ ّكرامتهم ةيوحمااحترام بّالتعامللجميع البشر  يحق  ، ومحترم لرجل مهم ّّالذي نبديهّالاحترامّال نقصد بذلك.

ه ولكن 
 
ّمن نقصد أن ّوا باحترام، لكونهم بشًراعامل، في أن يّ بشرجميع ال حق  .ّ ، هذا النوع من الاحترام فطري 

العالمي   لعانلّاّبها بدأيفي الجملة ألاولى التي  هو راسخ، ّولنحظى بهش يء  فعل أي ّليست هناك حاجة إلى 

حدة،الصادر لعن ألامم  لحقوق لانسان ّيرد فيهاّتيال املت  الاعتراف بالكرامة املتأّصلة في جميع أعضاء ":

 ."الثابتة هو أساس الحّرّية والعدل والسالم في العالم ةيألاسرة البشرّية وبحقوقهم املتساّو

 

ّ ،بحقوق لانسانّمؤمنّل ّكل هو في الواقع ألاساس املركزّي مبدأ كرامة لانسان حقوق ألايمان في  وذلك ألن 

ّ أليمان لانسان هّو ، الدولة من املجتمعّتهاحماي كونه إنساًنا، مجمولعة من الحقوق التي نريد، لإلنسانّأن 

ّآلاخرينو منح هذه الحقوّق.
 
ّللبشر ت اهاأن  ًنا اختاّرمعيّ  مجتمًعاّ، ال ألن  ون يّهم، ولكن ألنّ يمنحهم إي  ستحق 

ةبسبب كرامتهم لانسانهذه الحقوق   .ي 

 

 .الحقوق ألاخرّىمنه ّتستمّدّحّق جوهرّي، ، إذن، هو في الكرامة الحّقّ

 

 :يعني نسانإلااحترام 

  ة في كل  إنساننسانلاّحمايةّيوهذا ه.ّ)هإحراجّأو به ألاذىإلحاق ، تهإهانال يجوز  (.ي 

 اّل ّ ةمن إصابات جسد حمايةالهي هذه .ّ)ته أو حياته، صح ّهدبجسّيجوز املس   .(ي 

  سمح ته لإلنساني  د كيف يعيشاختياّرأن يختار ّو، بتطوير شخصي  مع من ، شاء، حيث اته، ويحد 

سم، ّوذا يؤمنماب، شاء، ماذا يفعل بدعح له بالتعبير لعن نفسه ي   .وأن ي 

 (الحق  في املساواة.ّ)في املعاملةالتمييز  املساواة ولعدمالفرد  منحي. 

 حتّر
 
ة الذات قيمتهم ت لحقي  ّ.ّ)ضرر بسمعتهأي   وال ي  بة في السمعة الحق   .(الطي 

 حتّر
 
ة.ّ)تهم خصوصيّ ت  .(الحق  في الخصوصي 

 ضمن له
 
ةالتعليم ّوخدمات الغذاء ّوالبيت، :ّمثل)ة للحياة الشروط ألاساسيّ  ت  .(الصح 
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 :يعني، إلانسان في الكرامة حّقّاملّس ب

 ّ ةقيمة الذاتالالشعور ببّالسلوك الذي يمس  زاتأو  ي   .نسان كننسانلا ممي 

  لإلنسانّاملهينالسلوك القاس ي أو. 

 ّ  .ةفي الخصوصيّ  السلوك الذي ينتهك الحق 

 ّاوانتهاك ذي ينطوي لعلى تمييز بحق  إنسان السلوك ال  .في املساواة لحق 

ّ
ّالكرامة هي مفهوم نسبيّ  ّض أي شخص قد يتعرّ . ّبكرامته للمس  ةهانةلّامن الصعب قياس . ي  ّ، وتحديد كم 

ّاملس  بالكرامة خش ى، وباإلضافة إلى ذلك. ةة التعبير والنقد، يّ حرّ فرض قيود لعلى من  ي  ّ ةيحما بحج  في  الحق 

ّالكرامة .ّ
 
ر ما قرّ ت، أن نص  لعلى مساواة للجميعتي تريد سن  قانون يال ولةلده ينبغي لوهذا يخلق مشكلة، ألن

ا باالحترامّهعتبّرالذي ست ّالقانون في هذا الصددّةمخالف ي، وما همسًّ .ّ
 
:ّانون أساسق"ت دولة إسرائيل سن

ته ي  ة من القوانين التي قد يّ أي أكثر أهم ّ)ّوانين أخرّىقفوق ، ّوادستوريًّّ احقًّّ تهوالعتبّر ،"كرامة لانسان وحر 

ّي (.عارض مع وجود هذا القانون ألاساستت ّ القانون لعلى أن لكل ّ نص  ّفي الكرامة شخص الحق  الدولة  ، وأن 

ّ ّتحمي هذا الحق  ّ حمايةيجب لعلى الدولة . ر  املواطنين وأنّاملس  بكرامةب تجنّ  ،املواطنين في الكرامة حق 
 
توف

ّلهم ظروف حياة كريمة ةة كرامة لانسان في املصادر الدينيّ أهمّ  تنعكس. لحقوق امليثاق الدولي  في ّاملختلفة،ّي 

 .أيًضا لاسرائيليّ  التلميذقانون حقوق في ، والطفل

 

ة كبيرة لترسيخ الحق  الكرامة، التربية لعليه  ي  دة ثقافات، فنن  هنالك أهم  بما أن  إسرائيل هي دولة متعد 

د الانتماء  ها نظر إليها نة يّ ة معيّ فئإلى وحمايته من أجل منع ألاذى لعن الناس كأفراد أو ملجر   ."رّىأخ"لعلى أن 

ّّسابقرئيس املحكمة العليا ال باراك،أهارون  وكما قال  الاستقالل الذاتّيّمة إلانسان يقف في صميم كرا"

ّ .وحّرّية التصّرف للفردّالاختيار،ة يّّ، وحرّّإلرادة الفرد
ّ
ة الفرد في تشكيل حياته يّّكرامة إلانسان هي حرّّ إن

ّوفق رغباتهوتطوير مهاراته  لإلنسان  الروحيّّبالكمال الجسدّي ّو الاعترافة إلانسانيّّكمن وراء الكرامة ي.

ّإنسانك ته، وقيمتهإنسانيّّوب
ّ
ّآلاخرونالتي يجنيها منه ّالفائدةه بغض النظر عن ، وهذا كل تفترض .

اإالكرامة 
ً
ا نسان ل ، حرًّ

ّ
أهداف ألفراد أو  جماعّية، وليس وسيلة لتحقيق أهداف ذاته في حّدّ غايةيشك

 ."آخرين

 

 :لتنفيذ الفّعالّيةّاملنطقّيّألاساس 

 ة بنقاش مصطلح الكرامة بطريقة التدالعيات الي  ة، من خال التجارب اليومتبدأ الفع  لعالم من  ي 

ّميذّاتال ة يكشف ثم ّ. الي  ّللمصطلح ةالرسميّ  التعريفاتلعن  تخطيط الفع  ناك في املرحلة املقبلة ه.
 ذات صلةحاالت من خال مناقشة ، أوسع ة في سياقلعودة إلى تجارب املس  بالكرامة، وهذه املرّ 

 جدل .ّفي إسرائيل مأخوذة من الواقع الاجتماعيّ 
 
 يتطر ق هذا النقاش إلى نقاط مشحونة هي محط

 
 

https://knesset.gov.il/description/arb/mimshal_yesod2_arb.htm#13
https://knesset.gov.il/description/arb/mimshal_yesod2_arb.htm#13
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م أن يستوضح مع التاميذ هل ينطبق  .في بعض ألاحيانوخاف جماهيري   

 
يتيح النقاش للمعل

قوه بشأن أنفسهمالذي  ألاساس املنطقي ّ  اتفئلعلى  ،لة من املس  بالكرامةلعند فحص حا، طب 

 ّ
 
ّأيًضا انأخرى في السك ة. الي  ا يقوم به التاميذّيقترح الجزء ألاخير من الفع  ا لعمليًّ

ً
لعلى ، نشاط

ةل املسؤولتحم ّ أساس ّ لعن تطبيقّي  ته بالنسبة للحياةفي الكرامة،  الحق  ي   ّوأهم 
 

في الصف

 .واملدرسة

 2ّملحق ) ةاملبادئ التوجيهيّ ّنوص ي  بمراجعة ات  ( الي  ّاملتعلتنفيذ الفع 
 
ةقة بالقيم الديمقراطل  ي 

، ّو ةفي نهاّانظروا-حق  في الكرامة بشكل خاص  البشكل لعام  ّ ي 
 

 .او انقر هنا و هنا  هذا امللف

  ة هذه الي  نقر هناّتعليميملصق يرافق تخطيط الفع 
 
ّ، يأ

 
ة تعكسبصريّ من أشكال ف تأل  ة ولفظي 

ّيتناول اة في نقاش العناصر الرئيسيّ   .الكرامةفي  لحق 

  ههذا التخطيط في مجاالت مختلفةيمكن استخدام
 
اليّ من ال يقدم لعدًداّ، إذ إن  املمكنة، التيات فع 

ّتكفي لدرس مزدوج نقتقصير الن ميمكنك إذا كان الوقت محدوًدا أكثر،.  نوص يا اشات املختلفة، لكن 

ةاملق بنجراء نقاش وفق ألاسئلةا أيضًّ الي   .ترحة في تخطيط الفع 

 

 :درسالأهداف 

 

 التاميذف تعرّ ي ّ ّة، ، وخصائصه الرئيسيّ في الكرامة لعلى الحق 
 
ّلعلى  بةوآلاثار املترت ّبّاملس   .هذا الحق 

 ذات الصلةة في الحياة اليوميّ  ينعكسكما  الكرامةمفهوم  التاميذّيفحص. 

 التاميذّيناقش ّ
 
 .في املجتمع لاسرائيليّ  بالكرامة والتي تنعكسقة القضايا املتعل

 ب التاميذ ّذات الصلة باملعضات  حل ّلعلى ّيتدر  ّات إمكانيّ في الكرامة ولعلى  الحق  في  تعزيز الحق 

 .الكرامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.acri.org.il/education/ar/2014/12/04/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%91-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7-2/
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 (دقائق 5)ّأمامنا؟في امللصق  ّىنّر ذاما:ّسؤال

ةالعبّر كتب امللصق باللغتين ملاذا :التي يمكن طرحها لعلى التاميذألاسئلة  ة؟والعرب ي   لغاتتظهر ملاذا ال  ي 

ةرمز ذا تماإلى ّ؟أخرى في امللصق
 
 غيّرّاملتساويةّهمحقوق"فيها؟ ما هو معنى لعبارة  ثقوب؟ ما سبب وجود املظل

ة"ـ ب وما املقصودّ،"املنتهكة  ؟"الكرامة الطبيعي 

 

 (دقائق 5)ّ؟الكرامةّيما ه :سؤال

ّكّاستخدام الجذر اللفظي ّ ميمكنك ّر. ّكلمة كرامةمنه  واشتق ّتلّ–ّم. ة اللغة معجم فيمعنى كرامة :  العربي 

ّصرةاملعا ّمفردكرامة : ّمصدر كرم -1ّ: ّلعزة: كرامة له لعلي° احترام املرء ذاته، وهو شعور بالشرف  -2ّ.

ِقص قدره م إذا ما انت 
 
ر ويتأل

 
ة، يجعله يتأث ّ.والقيمة الشخصي 

ر أن  لا مبدأ أخاقيّ  -1ّّ:إلانسانكرامة  عام ّيقر  ه غاية في ذاته ال وسيلة، نسان ينبغي أن ي 
 
ل لعلى أن

 .من حيث هو إنسان فوق كل  العتباروكرامته 

 

 

 :افتتاحّية مقترحة للدرس

ّلذي يصادف في تاريخلانسان، الحقوق  العالميّ اليوم بّسنحتفل، لعام كل ّفي كما نفعل "

ّمن خال حق  نطرحه للمناقشةّ.12/11 ّاخترنا في .  وهو أحدّ،في الكرامة هذا العام الحق 

ّمن ألاسئلة العددًّنناقش خال الدرس ّ.ةالحقوق ألاساسيّ  أهم ّ :ّ ّملاذا يعتبر هذا الحق 
ّّ، ماذا يعني انتهاكا إلى هذا الحد ّأساسيًّّ لعلى تطبيقه من واملحافظة ّ،من جهة هذا الحق 

ّجهة أخرّى ّالكرامة، مختلفة من  اسوف نناقش أنوالعًّ.
 
ّا معًّ ّرنفك مس  هذا  متى قد ي 

ّ أخرى  اقيًمّ يناقضيحدث لعندما  الذي وما ،حمايتهة مسؤوليّ ولعلى من تقع ّ،الحق 

ّةهام ّ /ّمحياتكبصلة القضايا املتّ  فير املشترك يفكتمن خال ال اش الهامّ قنال هذا جرّين.

، ّأيضًّ ناقشسن .كأبناء شبيبة وكتاميذ وتلميذاتّن  في الكرامة،  ا السياق ألاوسع للحق 

ّالاجتماعيّ  لعلى الصعيد  طلبسأّ:قبل أن نبدأ من الجدير توضيحهاقالعدة  هنالك.

 ب/ممنك
 

سنبذل وفي هذا الصدد،  .والاستماعث التحد ّن  السماح لكل  من في الصف

م، بما في ذلك أنا)جهدنا 
 
ّاملعل ، لنحافظ لعلى كرامة آلاخر خال مناقشة معنى (!ة/

ب والهامّ 
 
ّالكرامة-ّاملصطلح املرك ّ.في الكرامة ، والحق 

 

http://www.maajim.com/dictionary/%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9/6/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.maajim.com/dictionary/%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9/6/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.maajim.com/dictionary/%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9/6/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
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ّالذي يمّس بحما  :نقاش
ّ
 (دقائق01ّ)ّ؟نا في الكرامةق

ّد ّقبل أن نح ةمن الحياة اليوم ا ألحداثوفًقّ نحاول فهمهّ،في الكرامة د بوضوح ما هو الحق  ّي  من  أّيّفي .

ّ ؟رامة؟ ملاذافي الك الحّقّبّوقع مّسّّ،التاليةالحاالت 
ّ
في كل  ومن قام بهذا املّسّه من الذي تّم املّس بحق

 من الحاالت؟

الكثير من  ه التاميذ لعنيف كشفيجب الانتباه إلى لعدم نشوء وضع ي :ّللمعلم مالحظة 

ةالشخص التفاصيل ، بشكل قدّي 
 

ّآخرينّتاميذبكرامة يمس  ّأمام الصف كان ّإذا-في هذا الصدد .

سع
 

ّلحالم إجراء النقاش ايمكنك ،من الوقتّمت ّبحيث  ،في مجمولعات صغيرة ي   التاميذتشجيع  يتم 

ّ اث لعلى التحد  ه يمكنهم املشاركة بشكل أكثر أمانً  .ومنحهم الشعور بأن 

ّّ،كعقاب ،ةيفي زاّو التلميذّإيقاف .أ
 
ّ)ث أثناء الحصةه تحد ّألن ّلل.

 
ّممعل توبيخ العلني  وأمام هناك لعنصر من ال:

 .(الجميع

االذي  التلميذ .ب
ً
 (.ولاذالللاهانات .ّ)آخر أثناء الحصة يشتم تلميذ

ّ نشّر .ج مّأحدّحقيقة أن 
 
ةين في املدرسة املعل ق ولديه مشاكل لعائلي 

 
ةالخصوصاملس  ب)ّ.مطل  (.ي 

ّّ.د
 
ة ممعل ّبّةللتلميذال يسمح  التربية البدني  ل أن تلعب ألعاًبا ّبنتّهاا أنّ لعيًّلعب كرة القدم مع ألاوالد مد  ويفض 

 (.الصلةذي  والتمييز غيّرانتهاك املساواة بسبب الفصل )ّ".تبنالأكثر ماءمة ل

ّالفيسبوك تلميذة تنشر لعلى ّ.هـ
 

ّ.(السمعةب لاضراّر.ّ)ّىخّرأّتلميذة، شائعات كاذبة لعن التابع للصف

ّيخبر درسةاملّة/ّمدير .و متخبر /
 
ّيناملعل ّ/ّات لعنده/

 
.ّظروف لعملهم في املدرسة واال يسمح لهم أن ينتقد هأن

ةلحرّ  انتهاك)  .(التعبير ي 

ه صعبّ،ة يفرض لعلى تاميذه خال رحلةبيحركة الشبمرشد في  .ز
 
ا جدًّّ السير في مسار يعتقدون أن

ّ ،وخطير
ً

ّإ قائا
 
تهم"ه ن ز قو  ةستقالالّاانتهاك لاكراه، )"ّيعز  ّ.(الجسدبّضرارولّا ي 

ةأجبر لعلى العيش في الشوارع بسبب صعوبات مال رجل با مأوّى .ح ّ).ّشديدةّي   .(بالحياة كريمة املس 

متجاهل  .ط
 
ّ(.إهانةمنع  لعدم.ّ)إطاق التاميذ ألالقاب الواحد لعلى آلاخرّاملعل

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ

ّ

 :اسئلة للنقاش

ّتمحالة شعّرم التفكير في هل يمكنك•  ه قد تم  املس  بكرامتكم/
 
ّن  فيها أن ؟ صفوا مشالعركم/ ّن  ن  في هذه /

ّ.الحالة

 ؟شخص آخر رامةمسستن  فيها بك/ّمسستمحالة م التفكير في هل يمكنك• 

 

ّ(دقائق 5)ّ؟الاحترام \من يستحّق الكرامة:ّنقاش

ّيمكنك أن تعرض كمثال 
 
أو  ،حكمةقالعة املفي  يقاض واحتراًما لل اتكريًمّه من املعتاد الوقوف حقيقة أن

ّّتدخل/ّيدخلمدرسة  ة/ّا ملديرتكريًمّ
 

ّ.إلى الصف

  م بعض املاذا  ذلك؟ن  في /ّمما رأيك ؟ونحترمهم بالوقوف في حين ال نفعل ذلك مع آخرين لناسنكر 

 ّستال ي ،لعلى سبيل املثال ،الذي يشغل منصًبا أدنى هل الشخص م؟ إذا كان الوضع حتراالّاّحق 

 ؟املختلفة الكرامةما هو الفرق بين أنواع كذلك، ف

 

ّ

ّ

ّ

نا بصدد حاالت "ّ:إجمال مقترح لهذا القسم
 
زتم أن نا لم نعر ف بعد بالضبط ما هو الحق  في الكرامة، مي 

 
مع أن

ّمن املس بالكرامة، وصفتم بالضبط ملاذا انتهكت كرامة ألاشخاص .ّ املس  بالكرامة قد يحدث في حاالت  ورأيتم أن 

ا، ومن املحتمل أن تحدث لعندما يكون شخص ما لديه سلطة لعلينا ّمختلفة تقع يوميًّ ليس في هذه الحالة .

ة، فنشعر به بشكل خاص يتم  لعلى املأل  .فحسب، إذ إن  املس بالكرامة يرتبط بالعلني 

وهو احترام الفرد بناًء لعلى مكانته،  -(Honorّ"ّ)الاحترام"هذا هو املكان املناسب لشرح الفرق بين 

ّ
ً

ة الناتجة لعن منصب في العمل، مثا ته الاجتمالعي  واملفهوم الثاني، وهو ألاهم  ألغراضنا هو .ّوضعي 

ة" .ّهو نوع من الاحترام تمنح ألي  شخص، بحكم كونه إنساًنا -(Dignityّ"ّ)الكرامة"و "ّالكرامة لانساني 

ّ  .، ال حاجة للقيام بأي  ش يء الكتسابههذا النوع من الاحترام فطري 
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ّ

ّ

ق بالسياق؟ هل  -نقاش 
ّ
 ألامر يتعل

ّ
 01)ّالكرامة والاحترام هما نفسهما في كّل الحاالت، أم أن

 (ائقدق

ثنا  ا لعن حاالت  لسابقا قاشنفي التحد  ّمن املس  بالكرامةواضحة نسبيًّ من ولكن هناك العديد من الحاالت .

ّيعتمد لعلى سياق معين س  بهاوامل ،مس بالكرامةغير الواضح ما إذا كان هناك  دعونا نفكر لعلى سبيل املثال، .

ز يميّ  الذي ملاذا ال؟ ما ؟نعم ملاذا ؟"ة ّويا حل"ونقول لها  فتاةأن ننادي ا متى يكون شرلعيًّّ :في السؤال التالي

 ؟املس  بالكرامة بالفعلفيها  الحاالت التي يتم ّ

 .كانت ألام  هي التي تقول البنتها هذه الكلماتإذا  .1

تهلعند .2 ة في مطعم إحدى النادالت في وردي   .ما ينادي رئيس وردي 

فت شرطي املرور ينادي لعندما  .3
 
 .بجانب الطريقسائقة توق

 

ملل 
 
قان بااشرح للتاميذ، :ّمعل

 
 في الحاالت التي تكوّن .لسياقأن  الكرامة والاحترام يتعل

 شخص واحد لديه سيطرة لعلى شخص آخر،ّّوفيهافيها لعاقات القوة واضحة،       

ق بعمتالشخص آلاخر ّو
 
ن األوّلل  خطر أكبر للمساس بكرامة الشخص، هناك بقدر معي 

ّلا   ّألو  يّوبالتالي.
 
ّالحذر الشديد  يجب توخ بكرامة الشخص املوجود في من  من املس 

ة    موضع  ةالدوني  في بعض الحاالت الواردة أعاله تكون هنالك عالقات ّ.والتبعي 

 ولذلك قد يحدث مّس بالكرامةقّوة على أساس جندرّي، 

 

 
01ّ)ّ؟ةفي بعض ألاحيان نسبيّّ ، أم أّنهاكرامةالا دائمًّتكون الكرامة نفسها هل  -سؤال 

 (دقائق

مل
ّ
ة حافاتال املوضوع خطوط أانظر امللحق  :لمعل ة في النقطةّ.الشرلعي  ّالنقاشهذا  الرئيسي 

لشخص لقد يبدو ألامر الذي ّ،من الحافلة في الجزء الخلفي ّ لعلى الجلوسإجبار النساء  هي

ّ العلماني ّ
ً

من ّإهانة لعلى لاطاق للمرأة --الحالة نفسها قد ال تعتبر ّفي املقابل.ّوإهانةّإذالال

ن ن أو لاسامي املتدي  وضوع ملّبالنسبةفرض وجهات نظرنا  ناال يمكن .املجتمع اليهودي  املتدي 

ينظرون في بعض وقد ّوّنختلفمأن نقبل حقيقة أن الناس  ويجب لعلينالعدم الاحترام، 

ّقول المن املهم  .مختلفةألاحيان إلى مفهوم الكرامة بطريقة   إن 
 

كانت موضولًعا املسألة  للصف
مته ّوكان الحل ّ، للنقاش العامّ  ه باإلمكان قبول الفصل  محكمةالذي قد 

 
العدل العليا كان أن

اب خاطر لعن طيب  فقط إذا كان ذلكالجنسين في الحافات بين 
 
من قبل جميع الرك

ختلفة املنظر الهة كان من الصعب لعلينا أن نفهم ذلك، لعلينا أن نقبل وجوحتى لو .ّوالراكبات

 .بشأن هذه املسألة
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ا؟  أين نجد الحّقّ:ّنقاش
ً
 (دقيقة 05ّ-01)رسميا؟ عريفه كيف يمكننا تفي الكرامة راسخ

 

متعرض /ّيعرض 
 
 /ّاملعل

 
واد ي امل/ّانظر.ّ)تهيّ كرامة لانسان وحرّ :ّقانون أساسة أمام الصف

 (.أيضاّلتخطيطا بدايةللقراءة في 

  ،حسب رأيكم ، ن  إلى كرامة  ملاذا ال يشير القانون العادي ّ ؟مثل هذا القانون ألاساسملاذا س 

مل)لانسان؟  
 
ّلمعل تهّالكرامةبسبب تعقيد مفهوم : مستوى املس  وصعوبة في تحديد ما هو  ،ونسبي 

ة لانسان في إسرائيل مقياس ّيسمح بوجودالذي  سن  القانوّنكان من املهم  بالكرامة، ي  للمس  بحر 

 .(أو الحفاظ لعليها

  حادثة 
 

عرض في الصف
 
والحكم الذي صدر لعن محكمة العدل العليا  ميلّر أليسننصح بأن ت

ّ التمييز ضد ّومفاده أن   والتي  ،املساواة والحق  فيفي الكرامة  املرأة في هذه الحالة هو انتهاك للحق 

ّ.تهيّ كرامة لانسان وحرّ :ّهي جزء من قانون أساس

 
حدة لعام الطفل إلعان حقوّقى في وحتّ  ّكرامة"كلمة إذ تظهر ّ،1191ّالصادر لعن ألامم املت  ّةلعد ّ"
مل)ّ؟ملاذا ؟، لعلى وجه الدقةةمرّ ة ي لعشر تاثن .اتمرّ 

 
ّلمعل يعتبر ألاطفال من الفئات الضعيفة :

ّ  (.حقوقهم، ولعلى وجه الخصوص كرامتهم لحفاظ لعلىاّغايةلل املهم ّ، لذلك من بشكل خاص 

  ة، نرى في هذا جميع القوانين ولالعانات بالرغم من ة الحق  في "أن   امللصقوالقرارات الهام 
 
مظل

ّالكرامة ّليست مغلقة تماًما" ّال يمكن ملاذا .
 
ة ر أن توف م)ّ؟كاملة حمايةالقوانين الرسمي 

 
ةّ:املعل

 
ّاملظل

ل هنالصق املالظاهرة في 
 

ّ حمايةال تمث
 

رها القانون ومع ذلك، فنن القانون ال يمكن أن التي يوف

ّا حمي تماًمّي ةجزء من املسؤول .لكرامةباّمن املس  ّّ،بين لانسان ولانسانهو  ي   وال يمكن العتبار كل 

ّ  (.لعدم احترام غير قانوني 

 

نا سنعّرف
ّ
 :في الكرامة على النحو التالي والحّقّ ّيةالكرامة إلانسان وعليه، فإن

 

 هذا النوع من .ّاكونه إنسانًّ، ألي  إنساننوع من الكرامة تمنح  يه -(dignityّ)ّالكرامة إلانسانّية 

   ّ  لعانلّافي الجملة ألاولى من  وهو مثبتليست هناك حاجة لفعل أي ش يء للفوز لعليه،  ، الاحترام فطري 

ّ العالميّ    ةيولد جميع الناس أحرارًّ:ّ"ما يلي لعلى لحقوق لانسان التي تنص   ا ومتساوين في الكرامة لانساني 

 ".والحقوّق  ّ

ّ في الكرامة الحّقّ ل لاطاّر، يس اسأ هو في الواقع حق 
 
 يرتبط  .ألاخرّىللعديد من حقوق لانسان  وهو حق  يشك

ة، والسمعةبامباشرة  بة ملساواة، والخصوصي  ة، لاهانة والضرر الجسدي، ومنع الطي   لانسان في وحري 

ف والتعبير لعنقاد، الالعتالتفكير، و  الجنس،الدين أو تمييز في ّذلك يكون دوّن كل ّ.ّنفسه والتصر 

ّ  أو ألاصل أو الوضعأو الجندر،   ة أو أو ّأو الجسدي ّ الاقتصادي  ات الجسدي   .ةالعقليّ املحدودي 

 

 

http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/Human%20Dignity%20and%20Liberty.aspx
http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/Human%20Dignity%20and%20Liberty.aspx
http://www.humanrights.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ead749ce-afdc-4747-81bf-5faef7481331&lang=ARB
http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf
http://www.acri.org.il/education/ar/2014/12/04/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%91-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7-2/
http://www.acri.org.il/education/ar/2014/12/04/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%91-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7-2/
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 (دقيقة 05)ّ؟متى قد يتّم املّس بالكرامة:ّنقاش

مل 
 
ّلمعل ة بيمكن، بل وننصح : الي  إذا سمح الوقت ، أيًضا في مجمولعات صغيرةتنفيذ هذه الفع 

ّبذلك ةوتقوم لعلى أحداث حقيق ،في إسرائيل حاالت مأخوذة من الواقع الاجتماعيّ ال. ّي  يجب أن .

ّإذ إن  النقاش  .ة طرح التاميذ اللعتراضاتمكانيّ استعداد إّلنكون لعلى 
 
مشحونة نقاط بق هنا يتعل

 خاف في الخطاب العامّ 
 
ّومحط ة ن. ما هذه الالعتراضات  حتواءابوص ى من الناحية التربوي 

 
كل

رحت
 
في ا هذا الشعور دون الدخول /ّينتابهم ينتابهملاذا ة /ّوالاستفسار وتوجيه ألاسئلة للتلميذ ،ط

 .أجواء من املواجهة

 

 ؟احتمال املّس بالكرامة أكبر كوّنيملاذا :ّواسألواّ،التاليةلحاالت اعرضوا للتالميذ ا 

لى إوفيها كانوا يدلعون ّ،دون التعريف بأنفسهمالفيسبوك في مجمولعة  تاميذ من الشعبة أنشأوا .1

ّ.الافتراء لعلى هذا الزميل ويدلعون إلى قطع العاقة به هذه املجمولعة يتم ّ وفي ،لهم زميلمقاطعة 

 .(مع العواقبا لوجه التعامل وجًهّ، دون الاضطرار إلى ةمجهوليتم املس  بالزميل بطريقة )

ة نأبقبول ألاطفال من ّمنع مدير املدرسةهات الذين يرغبون في آلاباء وألام ّ .2 اء املتعاونين من الضف 

ة  .(التمييز لعلى أساس ألاصل).ّالغربي 

3. ّ
 
ّنظ

 
ّشقق للعربلعدم تأجير الإلى ان لعريضة تدلعو مت مجمولعة من السك التمييز لعلى أساس ).

 .(العرّق

ّيسعى  .4
 
ةالبلد فّوموظ ّ إلىّي 

 
لعاءّ،املدينة لعرب إلى حديقةان منع دخول سك ّ باد  فون "العرب  أن 

 
ال ينظ

 (.التمييز لعلى أساس العرّق".ّ)املكان قبل مغادرتهم

ّفرع في شبكة أغذية يطلب من مدير  .5
 
بمواد  تنظيف بالرغم من لعدم ام ف جديد تنظيف الحم ّموظ

ة واقية اطي 
 
ازات مط  .(لعن إساءة استعمال السلطة وألاذى الجسدي  الناجمّلاهانة)ّ.وجود قف 

 

 :اسئلة للنقاش

  ة؟نظّرحاالت هل هذه الحاالت هي ّهل يعرفّي  في  حالة كهذه حدثت أو تحدثّكمأحد تعرف/

 الواقع؟

  ةخلفاملس  بالكرامة لعلى ما هي لعواقب نة ّي  زات معي   ؟د في هذه الحاالتكما هو محد ّممي 

  ؟لعدم وقوع مثل هذه ألاحداث لعن/ّاملسؤول حسب رأيكممن 

 ةّلعودة إلى
 
، هل /ّحسب رأيكم -امللصقّالتي تظهر في املظل ةن 

 
من فئات ّالتي يحملها املواطنوّن املظل

ة ذكرت ألعاه ذكر في هذه ّ، مخترقة أكثر من حيث املس  بكرامتهم؟ سكاني 
 
أي  مجمولعات أخرى لم ت

ة كهذه؟ بكلمات أخرّى
 
احتمال املس  بكرامتها أكثر ّاملجمولعات يكوّنّأي ّ ،الحاالت، تحمل مظل

 ؟وروًدا

 
 

http://www.acri.org.il/education/ar/2014/12/04/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%91-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7-2/
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 (دقائق01ّ)في الكرامة  تحقيق الحّقّ ّيةكيف -نقاش

م
 
ّاملعل ّللتاميذ ّواقبل لعرض هذه الحاالت، اشرح:

 
ةهمبالرغم من ألّاه أن ّالقصوى لل ي  في  حق 

ه قد يتعارض أحياًنا  ،الكرامة
 
 أن

 
:ّيجب الحسمفي مثل هذه الحاالت  .والقيم ألاخرّىمع الحقوق إال

ية من املس  بهذه الحقوّقّ،تضاربةاملالحقوق كيف نوازن بين 
 
ّلتكون هنالك درجة متدن  ،آلان.

ّحل يقترحواأن  التاميذمن  وااطلب
ً

ّالتاليةلحاالت لّوال ما هو ألامر الصحيح الذي يجب القيام :

 ؟به

 ّ
 

، سمع قلًقا الذي كان في الفترة ألاخيرة ،مع املعلمة ث لعن صديقهكان يتحد ّ تلميذ من الصف

ّصديقه ما قاله ّو
 
 .ه صديقه قد خان ثقتهشعرت أن

 س سير الدرس فيتلميذ ّكثير من ألاحيان ة تشو  .ّ ها تحاول التركيز، عي وتد  ها تجد صعوبة في أن  لكن 

 .ذلك

  شر ك في لعبةطفل يشعر ه لم ي 
 
ه تم  املس  به ألن

 
ّكرة السلة بأن فهم لم يكن . عي اصدقاؤه أن  تصر  يد 

ه ال يجيد اللعب
 
، بل ألن  .لعلى صعيد شخص ي 

 

 

 

 

ملل
ّ
ّ من املهم ّ :معل

 
الناس، بصورة نة من مجمولعات معيّ  املس  بكرامةه من ألاسهل التأكيد لعلى أن

مة لع ة جهله أو لعدم معرفتهايذاء شخص سهل من ال.ّنكون ال نعرفهاندما ال شاملة ومعم   .بحج 

ةمسافة "كون هناك تلعندما  رتلعندما .ّووجًها لوجه تتم ألامور مباشرة اّلّو"ّّنفسي 
 
لشخص لّتوف

ة ة والسلطة بحق  إنسان الذي يريد املس  به، فنن  احتمال املس  بهذا ممارسة الّإمكاني  قو 

 .ّلانسان يكون أكبر وأخطر

نة هو أمر إشكالي  بّوباإلضافة إلى  ّذلك، فنن  املس  بننسان ملجرد انتمائه ملجمولعة معي   .جه خاص 

ّ التي يتم   لمجمولعةلّؤهأثر، وكل ما يهم هو انتما أفعاله ليس لها أي ّ قد يشعر هذا الشخص أن 

ها ة .ّالتمييز ضد  ة .ّواملس  بالكرامة هي صلة وثيقة، ولعدم املساواةالصلة بين العنصري  في نهاي 

ة هي املسّؤفنن   ،ألامر، لعاوة لعلى حاجة لانسان إلى املحافظة لعلى كرامة صديقه ة النهائي  ولي 

ة وتعزيز لعليها ّيجب-ّواللوائح والقراراتمن خال القوانين .ّللدولة حق  العيش بكرامة لكل حماي 

ّ د من لعدم املس 
 
ّ.تهمبكرام من يعيش فيها والتأك
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 (.دقائق 5)ّالفّعالّيةّتلخيص

ث سليمان لعنّكورتشاكإلى دار ألايتام يانوش  (1127)سنوات لعندما دخل  7شلومو نادل  لعمّر كان  يتحد 

ةجمهوّر1ّبنى لنا كورتشاك"ّ:محكمة دار ألايتام 3ّملعب دار ألايتام تم تعيين  في .طفالمن أجل ألّالألطفال،  ي 

ّفي محكمة دار ألايتام قضاة ك ّوكان الشرط للتعيين قاضًياّ،استبدال القضاة أسبوع تم ّ كل ّ فيّ.
 
ّلم أن  تتلق 

ّخال كل  ألاسبوعشكوى واحدة  وفي كل جلسة محكمة تم  تسجيل محضر ّ،يوم سبت املحكمة كل ّالتأمت .

 ضد ّ التاميذمن قبل  وغالًبا ما كانت الشكاوّيّ.قرار الحكمّتئناف لعلىباإلمكان تقديم الاسّانوك ،(بروتوكوّل)

 ."ي ضد  كبارا حاالت من الشكاّوولكن كانت هناك أيضًّ ،آخرينأطفال 

 

 ألاطفال في الكرامة في هذه الحالة؟ حّقّ كيف طّبق كورتشاك 

 

 

 

 

 

                                                           
1
لد في وارسو فيكان اسمه ألاصلي هنريك غولدشميت، .ّايًّو مربّ  اوكاتبًّ اطبيبًّكان يانوش كورتشاك   بولندا  و 

ّّدرس يانوش .ومندمجة في املجتمع البولندي ّة ة ثريّ لعائلة يهوديّ  1979في لعام  في جامعة وارسو،  الطب 

ّ قسموخال دراسته كان يعمل في  ّّطب 
 
سر الفقيرة ولعرف ألاطفال في املستشفى، حيث التقى ألاطفال من ألا

ّ.ّالتي يواجهونها باملصالع يانوش أدار .ّينأليتام البولنديّ لخرى واحدة لأليتام اليهود وأّ–س دارين لأليتام أس 

ىّ-تقريًباا لعاًمّ 31مدة  ةدار ألايتام اليهوديّ كورتشاك  تريبلينكا في  لابادةى مقتله في معسكر حتّ  1111لعام  حت 

 http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3260ّ:لعنه أنظروامزيد لل.1192ّلعام 

 
 

ملل
ّ
تقديم الحلول التي تأخذ في الالعتبار وجهة نظر جميع املشاركين في هذا لتوجيه التاميذ  من املهم ّ :معل

بعض ألاحيان غير واضحة، ولكن الحلول املقترحة تسعى إلى فهم مختلف ترد هنا في حلول لحاالت .ّالوضع

ة الاحتياجات املختلفة  ل سوف تكون تلك الحلّو -والكرامةاملساواة  املتناقضة وذلك من بابالتاميذ، وتلبي 

 .الحق في الكرامة تطبيقاملناسبة لعلى مستوى 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3260
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 :ّالفعاليات لكل تلخيص مقترح

ة والحق  في الكرامة ّناقشنا اليوم مفهوم الكرامة لانساني  لقد وجدنا أن  مفهوم املعروف في الواقع بالنسبة .

مس  كرامتنا، نحن لعادة نشعر بذلك
 
ه لعندما ت

 
ّلنا جميًعا، ألن منح ألي  شخص، . منا أن  الحق  في الكرامة ي 

 
تعل

ّالذي يحظى به الفرد بسبب مكانته أو منصبهكونه إنساًنا، وأن  هذه الكرامة تختلف لعن الاحترام  منا .
 
وتعل

ي للمس  بهذه الكرامة، مثل التمييز لعلى أساس  أيًضا أن  هنالك بعض الحاالت التي يكون فيها خطر جد 

ة والسلطة ّالعرق أو الدين، وغيرها من الخصائص، أو بسبب وجود لعاقات القو  منا أن  مفهوم الكرامة .
 
وتعل

، ويعتمد لع ّلى السياق، وأن  الناس املختلفين قد ينظرون إلى مفهوم الكرامة بطرق مختلفةنسبي  ه .
 
منا أن

 
تعل

دت فيه معايير  ت قانون أساس في هذا الصدد، حد 
 
 إن  الدولة قد سن

 
بالرغم من التعقيد في هذا املفهوم، إال

ة للمس  بالكرامة ه من مسؤوليتنا، ونحن قادرون لعلى ذل .قانوني 
 
منا أن

 
ك، أي أن  لعلينا أن نحفظ كرامة تعل

ة في هذا الصدد ي  ة ألاكثر أهم  سات الدولة املسؤولي  ه تقع لعلى لعاتق مؤس 
 
ّبعضنا البعض كما أن في نهاية .

ات النهوض بهذه الفكرة  قة بالحق  في الكرامة، وفحصنا إمكاني 
 
بنا لعلى حل  املعضات املتعل الدرس، تدر 

ّ
 

ّلعندنا في الصف ّ ة، ومن  في نهاية ألامّر. ر أن لعواقب املس بكرامتنا قد تكون خطيرة وسلبي 
 
لعلينا أن نتذك

ّ.ناحية أخرى قد تمنحنا شعوًرا بالتمكين، والقيمة واملعنى

 

 

 
 

مل 
 
ّلمعل م التاميذ أن بوص ى بل نيمكنك، :

 
، في بخطوات فعلّيةّيقومون خالهّ،آخر ادرًسّتعل

 واملدرسة، بهدف دلعم 
 

ّالصف ّوحمايته في الكرامة الحق  ي ّميثاق "يمكنك إلعداد . ّ،"الكرامة الصف 

ّالتاميذأو توجيه  ،ملصقات حول هذا املوضوعتحضير   ّ للبحص لعن حاالت ذات صلةّ في  بالحق 

ّفيه رأي التعبير لعن الو  هبحث هذا املوضوع، وصف -الكرامة لعلى  امليثاق نوص ي،صياغة لعند .

ةملبادئ التوجيهفي اّشكل لعامّ التفكير ب بأن تطلب من التاميذ سبيل املثال كرامة لحفاظ لعلى الل ي 

ة املس بالحقوق الحاالت الخاصة ومن جهة أخرى التفكير في ّ،من جهة التي يعتقدون أن  إمكاني 

 .موجودة فيها أيًضا، ولذلك من املهم  ذكرها لتفادي هذا املس  بالحقوّق
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ّ:لقراءة املزيد حول املوضوع

http://2nd-: קמיר אורית, בישראל ובמשפט בחברה האדם וכבוד כבוד -

ops.com/orit/?p=4712. 

: האזרח לזכויות באגודה החינוך מחלקת, אטר דובית, לכבוד הזכות על -

http://www.acri.org.il/he/954. 

( לדמוקרטיה הישראלי המכון של פרויקט. )האדם כבוד, ליטיםמח -

http://www.idi.org.il/media/2919703/Machlitim.pdf. 

: הכנסת אתר. וחירותו האדם כבוד: יסוד חוק -

http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/yesod3.htm. 

: ונוער חברה מנהל. לכבד והחובה, לכבוד הזכות -

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/LechiothB

echevraDemocratith/HasechuthLekavodVehachovahLekabed.htm. 

, יצחקי רינה של הרצאה על מבוסס, לכבד והחובה לכבוד הזכות, אדם כבני ילדים -

40da-6f8d-http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=1952859b-: אילן -בר' אונ

738c72773863&lang=HEB-9b11. 

 לשעבר, בדימוס שופטת) וטלויר סביונה, ילדים זכויות בקידום המדינה אחריות -

(: בכנסת הילד זכויות לקידום הועדה ראש

http://hamishpat.colman.ac.il/files/05_2011/Rotlevi_01_1.pdf. 

 בבתי אלימות למצב בנגע סקר כולל) הראבן אלוף?  האדם כבוד מדינת האומנם -

(: 11-22' עמ, ותלמידים מורים כלפי, הספר

http://www.idi.org.il/media/324429/pp_40.pdf. 

: ותיכון ב"חט, ליסודי שיעור מערך -"בגזענות נאבקים, כבוד עושים" -

-981B-42B3-C858-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/158EF386

CE240EC81317/125993/Unnamed.pdf. 

 

 

 

 

 

 

http://2nd-ops.com/orit/?p=4712
http://2nd-ops.com/orit/?p=4712
http://2nd-ops.com/orit/?p=4712
http://www.acri.org.il/he/954
http://www.idi.org.il/media/2919703/Machlitim.pdf
http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/yesod3.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/LechiothBechevraDemocratith/HasechuthLekavodVehachovahLekabed.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/LechiothBechevraDemocratith/HasechuthLekavodVehachovahLekabed.htm
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=1952859b-6f8d-40da-9b11-738c72773863&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=1952859b-6f8d-40da-9b11-738c72773863&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=1952859b-6f8d-40da-9b11-738c72773863&lang=HEB
http://hamishpat.colman.ac.il/files/05_2011/Rotlevi_01_1.pdf
http://www.idi.org.il/media/324429/pp_40.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/158EF386-C858-42B3-981B-CE240EC81317/125993/Unnamed.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/158EF386-C858-42B3-981B-CE240EC81317/125993/Unnamed.pdf
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ة:ّامللحق أ ّ(املهادرين)خطوط الحافات الشرلعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبادئ توجيهّية لتدريس دروس في موضوع الحّق في الكرامة:ّامللحق ب

 

 مبادئ توجيهّية لتدريس دروس في موضوع الحّق في الكرامة:ّامللحق ب

ة الحق  في الكرامة وتذويته ي  ة فهم أهم  ي خال تدريسنا للتاميذ كيفي  ، لعلينا أن نعترف أيًضا بوجود التحد 

ي املستمر  للتعليم من أجل القيم  ه التحد 
 
،  إن ألاساس الذي يواجه طريقنا إلى تذويت هذا الحق 

ة و قيم حقوق لانسان ّالديمقراطي  ة التي تتناول الحق  في الكرامة وإجراء نقاش لعقاني  . دراسة املواد النظري 

ة لتذويت هذه القيمةحول مختلف القضايا املشتق ّ ّة من مصطلح الكرامة، ليست شروطا كافي  يجب أن .

ة، لعلى أساس قوي  من  ة الهام  م نموذًجا  modelingترتكز هذه الجوانب التربوي 
 
ل فيه املعل

 
الذي يشك

ّلتاميذه ًرا معارًضا  إن  الولعظ با تنفيذ فعلي  قد يضر  بتذويت. ن لدى التاميذ تصو  هذه القيمة، وربما يكو 

ة هذا املصطلح ي   .ألهم 

ة ي  م الذي ينم  لعن الاحترام هو أمر بالغ ألاهم 
 
ّفي املقابل، سلوك املعل ر . م الذي يتصر ف بطريقة تعب 

 
عتبر املعل ي 

بع هدا املنهج مع تاميذه 
 
ا"لعن الكرامة ويت ّآخر هامًّ باملفهوم القيمي  العميق ملصطلح  بالنسبة للتاميذ،"

ّالكرامة .ّ ّ ة. ة والبشري  ة هذه الرسالة التعليمي  ي  ّال يمكن التقليل من أهم  ا وفي . مثل هذا السلوك، نظريًّ

ة مجاالت التدريس، 
 
ة أيًضا، من جانب العاملين والعامات في جهاز التربية والتعليم، في كاف املمارسة العملي 

مارس دون لعا ل والذي ي 
 
ام حقوق لانسان، هو ما يشك ابة"قة إلحياء يوم ما من أي  ّالبو  ة "  –العاطفي 

ة لعالم التلميذ ي  ّالحس  ّة/ ابة، في طريقها إلى تكوين وعي لعميق . يجب أن تمر  املضامين املختلفة لعبر هذه البو 

ّللكرامة بين التاميذ الية ا. ا نطمح إلى تحقيقه من خال هذه الفع  ع النقاشات وهذا أيًضا مم  لتي تشج 

ة لعلى الاحترام بين التاميذ، والتي تحترم آراءهم ووجهات نظرهم املختلفة  .املبني 

ة:ّامللحق أ ّ(املهادرين)خطوط الحافات الشرلعي 

ة بعة في املجتمع اليهودي  التي  تالحافّا وطخط يه خطوط الحافات الشرلعي  ق فيها قوالعد مت  طب 
 
ت

ّ من  الرجال في النصف ألامامي ّ، الذي يقض ي بأن يجلس الفصل بين الجنسين ولعلى رأسها، الحريدي 

ن إلى دصعيالنساء ّ، ي معظم الحاالت التي يكون فيها فصلف.ّمنها الحافلة والنساء في النصف الخلفي ّ

ا  ، أم  لعاوة ّ.ّفيصعدون وينزلون لعبر الباب آلامي  للحافلةالرجال الحافلة وينزلن منها لعبر الباب الخلفي 

ق في هذه الحافات  طب 
 
الامتناع لعن حتشمة، اللباس املالحرص لعلى ّ:ّمثل أخرى،قوالعد لعلى ذلك ت

ةباستثناء املوسيقى وألاغاني اليهود، املوسيقىتشغيل الراديو أو  ة ي  ، 2111في كانون الثاني .ّالحسيدي 

 لعن طيب خاطر  يكوّنالفصل بين الجنسين في الحافلة يسمح فقط لعندما أن  قضت املحكمة العليا 

 .(من ويكيبيديا.ّ)جميع املسافرينمن 
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