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מגילת כבוד האדם
ת
אחר
א ,או כל שיוך קבוצתי א
אום ,דת ,גזזע ,מין ,מוצא
ללא הבדל לא
ת ישראל ,ל
אנו ,אזרחי מדינת
שראל את ה ערך של כבוד האדם.
רה במדינת יש
קוראים להעמיד בביסוד החבר
אנו מצהירים על העקרונות הבאים ללשם
בהתבסס על דיוןן אזרחים שיתופי שנטלנו בו חלק א
רה הישראלי ת.
כינון כבוד האדם כערך תשתית של החבר

ד
כבוד האדם:
דינה.
ם יישמר במד
כבודו של כל אדם
טת ובלתי מוותנית.
הזכות לכבוד צרייכה להיות קבועה ,מוחלט
ת
בודם של אח
לשמור על כב
דם זכאי לכבבוד ואחראי ל
כל אד
חרים.

במדינה ובחברה:
תפקיד האזרח ב
ערכים ,ולהגןן על
הנורמות והע
תף בעיצוב ה
האחריות להיות שות
ת
טלת
רח הוא הריבבון ועליו מוט
האזר
אחד
בד יש לשאוף שארגונים ואזרחים כא
את דעותיו האישיות .בד בב
ט להביע ת
זכותו של כל פרט
ו
טיות.
קנות הרלוונט
הקבועות בחוק ובתק
ת
הם
א את חובותיה
יישמו באופן מלא

לנות לדעות ולאנשים:
סובל
תית,
קבוצות אוכלוסיה שונות )דת
ת
היא מדינה יהודית ודמוקרטית הכווללת
מדינת ישראל ה
ת
להיות שונה ולהגןן על
ת
של אדם
טית ,עדתית ,,לאומית ומגגדרית( .לפיככך ,יש להכירר בזכותו ל
פוליט
שראל.
ה על צביונה של מדינת יש
פוף לשמירה
זכותו למימוש שוונותו במסגרת החוק ובכפ
ו
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חברה:
יחס לקבוצות בח
אום,
כל אזרחיה לללא הבדל לא
תיה ואזרחיה ינהגו בשוויון וללא אפלליה כלפי ל
המדיינה ,מוסדות
מין או כל שיוך קבוצתי אחר.
א ,גזע ,דת ומ
מוצא
מדינה והקבווצות
מקבוצות שונות .המ
ת
בת
החברה הישראללית תתגבש כחברה מכיילה ,המורכב
ההפרדה בין הקבוצות.
בוצות זו בזו ולטשטוש ה
יפעלו להכרה הדדדית של הקב
שיוכו הקבוצת
של כל פרט ופררט מעבר לש
רה הישראליית ישמר כבווד האדם ל
בחבר
תי.
השפלה ויחס מבזה לכל קבוצה או פרט על אף שונותו.
ה
פשר
רה הישראליית לא תתאפ
בחבר
מו נכים ,קשיש
מוחלשות כמ
הם של פרטיים וקבוצות מ
דם ולזכויותיה
דאוג במיוחדד לכבוד האד
יש לד
שים
ם.
וילדים
חים ,או מבקשי
תושבי קבע שאינם אזרח
יש ללדאוג גם לככבוד האדם של מי שאיינו אזרח )ת
ט(.
מקלט
אחריות לשמור על כבוד האדם ,כולל מוסדוות הביטחון.
ת
אלית
חברה הישרא
המוסדות בח
לכל ה

מסורות שונות:
לנות לדתות  ,תרבויות ומ
סובל
אדם
ומשמעות לקיומם ש
אדם  -לכל א
של חיי הרוח בחייו של א
ת
בה
החברה מעניקה חשיבות רב
קהילה הזכות לקייים את מסוררתה
ה
שבתו ואמונת ו; לכל
ולחיות על פי מחש
ת
קיימת החירות לבבחור
ת
מתוך
שיח בין דתי מ
ת ,יקיימו ח
בני דתות שוננות ובעלי א מונות שונות
ולחיות לפי דתה ומנהגיה .ב
תות אחרות .לא יפגעו זככויות
ת של בני דת
האמונות והמחשבות
ת
רוח,
סובלנות וכבוד ה דדי לחיי הר
ת.
ם חופש הדת
אדם אחרות בשם

סד:
יחסים עם הממס
חוקק יעניק יחס
מדינה והמדיינה תעניק ללאזרח את זזכויותיו .המח
ת חובותיו למ
רח ימלא את
האזר
רחים שונים ולא
סייה :עובדי השירות הצציבורי לא יבחינו בין אזר
שוויונני ומכבד לככלל האוכלוס
דים או השפ
תן העדפה ללבעלי תפקיד
תינת
פעה .תהיה להם מודעות להכלת פרטים וקבווצות
מה לכלל האוכלוסייה.
שונות בחברה ,כ ך שיהוו דוגמ
ת

תרבות השיח:
ה ,הבלגה ,ויתור וסובלננות שישקפו את
תרבות שיח של הקשבה
רה הישראללית תעוצב ת
בחבר
הרוח של כבוד ה אדם.
ח
ת עצמית ,בין מגוון קבוצוות האוכלוסייה.
הדדי ושלמות
ל ,תוך כבוד ה
סובלני ומקבל
יתקייים דו-שיח ס
תנהל דו שיח מכבד ,הוגן ,,קשוב ומתון.
אי הסכמה ית
גם במקרה של א
אם בתקשורת בין
פוגעניות ,ם
שימוש במיללים קשות ופ
אדם באשר הוא אדם ,צריך להימנע מש
אישית ואם על ידדי הפצה של רכילות ולשוון הרע.
חיובית כלפי קבוצות שונות,
הציג תכנים שמעודדים התייחסות ח
יש לעודד את ה תקשורת לה
של מגוון זה ויתרונותיו .בנוסף ,יש ללתת ייצוג ה
כלפי המגוון התררבותי וכלפי עצם קיומו ש
הולם
תוביל להכרה של
רת מידע שת
שיפה והעבר
שונות באוכלוסיה ולחתור לחש
ת
שורת של קבבוצות
בתקש
האחר וקבלתו.
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תרבות פוליטית::
חריות לעיצ וב נורמות וערכים הקשורים לתררבות
האזרחים ,ככפרטים וכקהילות ,האח
על ה
בדל
מול פרטים וקהילות אחרות ,ללא הב
תוח וסובלני מ
יצירת דיאלוג פת
ת
הפולליטית ,וזאת על ידי
ר ,אשר תיצצור אמון אזזרחי
בחרי הציבור
עשית של נב
מעורבות אישית ומע
ת
תוך
דת ,גזע ומין ות
סדות השלטו ן.
במוס
רה:
תה על החבר
לה והשפעת
כלכל
בכבוד וזכות לפרננסה
ד
תאפשר חיים
ר
אשר
המדיינה תדאג לייצור עבור אזזרחיה מדיניוות כלכלית א
מצום
ה ,על ידי צמ
תוך שימת דגש על קבוצות מוחלשות בשוק העבודה
ללא הבדל דת ,גגזע ומין ,ך
שות
משאבים לאומיים לננושאים חבררתיים .המדיננה והחברה יאפשרו נגיש
ם
את
פערי שכר והקצא
מגדר
דת ,גזע ,מ
אוכלוסייה ,לללא הבדל ד
ונפשית ולכלל הא
ת
פיזית
סוקה לבעליי מוגבלות פ
לתעס
ופיזית ונפשית.
ת

ך:
חינוך
חינוך
קרב אנשי ח
כבוד האדם בכלל הרמות והגגילאים ,הן בק
ד
לת ערכי
תפעל להנחל
מערככת החינוך ת
בוצות השוננות ולתרבויוות אחרות ללא
מידים ,זאת באמצעות חשיפה לקב
בקרב התלמ
והן ב
טיות.
שיפוט
כמו ככן ,תפעל מ ערכת החינוך להעצמת אנשי חינוך ,,תלמידים והוריהם ,ך
תוך אפס סובללנות
סוגיה.
לאלימות על כל ס
מערככת החינוך תיתן ביטוי לערכים הומניים הבא
פעל
טוי בדתות השונות ותפ
אים לידי ביט
מודים.
מתכנית הלימ
ראל ,כחלק מ
דוברות בישר
להקנניית השפות השונות המד

יחס בין אדם לח ברו:
חברה שמפנימה
של אדם היא גם פגיעה בכבודו של הפוגע .אנו שואפים לח
פגיעה בכבודו ש
ה
תפעל באופןן אקטיבי ,יוזם ויצירתי לליצירת שיח בין
כי המדינה ת
ה ושואפים כ
שמת ערך זה
ומייש
אישי פורה והדדיי המקדם שילוב חברתי.
החברה כדי לעודד יחס
ה
ת שמרכיבות את
שים בין אוכללוסיות שונות
דות המדינה יעודדו מפגש
מוסד
מתוך הכרות אישית והתננסות בתהליךך חוויתי.
של ככבוד לאחר מ
שעת הצורך ללא
ה מכבדת וללעזור לו בש
ת ,להתייחס אליו בצורה
על ככל אדם לקבבל את הזולת
שיפוטית.
תנאים מוקדמים ובצורה לא ש
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התא המשפחתי :
א
אם את אמונתו,
א משפחתי באופן התוא
כות בסיסית להקמת תא
ת ישראל זכ
לכל אדם במדינת
בעיות של הפרט במשפחה.
שמרות כל זזכויותיו הטב
תיו האישיות ובתנאי שנש
תרבוותו והעדפות
חתיים.
תאים משפח
מדינת ישראל תככיר באופן אזזרחי במגוון ת
ת
רווחתם הפיזזית,
בתא המשפחתי  .על ההורים לדאוג לר
א
לד הנו
סודי של היל
בסיס חינוכו היס
ס
מיכה
דיהם ובכלל זה באחריוותם לפנות לקבלת תמ
תית של ילד
שית ,הכלכללית והתרבות
הנפש
ם ,על המדדינה
חר חובותיהם
ממלאים אח
הורים לא מ
שויות במקררה הצורך .במידה והה
מהרש
רבותו.
תוך התחשבות בדתו ותר
המשפחתי ת
ערב ולהגן עעל שלומו של הילד בתא ה
להתע
ה.
קשר למין ההורה
ר
בי ,ללא
וקריירה באופן מיטב
ה
שר שילוב הורות
על המדינה לאפש

מגדר
ר:
במדינת ישראל ייתקיים שוויון זכויות והזדמנויות בין נשים לגברים בזירה המשפטית-חוקית
משפחה כשותף
סובייקט ולא יוחפצו ומעמד הגבר במ
רמות חברתי ות .נשים יכובדו כאדם-ס
ובנור
יכובד גם הוא.
ד
חינוך
באמצעות הח
מן ,והחברה בישראל ,א
ביע את עצמ
ולא יחששו להב
נשים יכובדו כבנ ות אדם א
הוא,
אדם באשר ה
מנויות לכל א
מסדי( ,תיצורר שוויון הזדמ
שפחתי והממ
רמלי והלא פפורמלי )המש
הפור
מגדר או נטיה מי נית.
ר
ת ,גזע,
על פי יכולותיו ,לללא הבדל דת
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