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מטרת הערכה

 ערכת כבוד האדם נועדה להקל על מי שמעוניין לעסוק בקבוצה
 בנושא, לעשות זאת בהקשר היומיומי הרלוונטי ביותר לקבוצה,
 ובמקביל לייצר דיונים רבים ככל האפשר בכל הארץ – על מנת
בנושא קידום השיח  ורחב היקף של   לייצר תהליך משמעותי 
לאתר המשתתפים  ידי  על  יועלו  הדיונים  תוצרי  האדם.     כבוד 

https://www.machlitim.org.il   ושם יגיבו האזרחים השותפים
למהלך, האחד לאחר

דף המלצות טכניות לקראת קיום מפגש בנושא כבוד האדם 
תסריט הנחיה למפגש יחיד בנושא כבוד האדם 
תסריט הנחיה לסדרת מפגשים בנושא כבוד האדם 

הערכה כוללת
.

.
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https://www.machlitim.org.il ייעודי

מנת ועל  בנפרד,  בנושא  קבוצה  כל  של  לעיסוק   מעבר 
לרכז שואפים  אנו  ביטוי,  לידי  יבוא  עוצמתו  בכל   שהתהליך 
 ולהציג לכל השותפים במהלך, את תוצרי המפגשים. השיתוף

יכול להתבטא במספר אופנים אשר יפורטו בהמשך

הישראלי המכון  של  התנסויות  מספר  לאחר  נוצרה   הערכה 
פורמטים באורכים,  מפגשים  של  והנחיה  בבניה   לדמוקרטיה 

וקהלי יעד שונים, בנושא כבוד האדם

מדובר אם  בין  האדם,  כבוד  בנושא  מפגש  בהנחיית   המטרה 
 במפגש חד פעמי ובין אם מדובר בסדרת מפגשים, היא לעורר
 את השיח בנושא, על מנת להפוך את הערך התיאורטי לערך
ניתנת לא  הישראלית  בחברה  שמרכזיותו  ויומיומי   מעשי 
אותו הופכים  המושג  על  וחשיבה  דיון  מניסיוננו,   לערעור. 
 לרלוונטי ובעל משמעות יומיומית לחיי כל אחד ואחת מאתנו,

בכל הגילאים, מכל המינים, הרקעים והתרבויות









מטרות
וליצר האדם,  כבוד  נושא  את  למודעות   להעלות 

סביבו שיח מובנה  בהקשר רלוונטי למשתתפים

 לחשוף את המשתתפים לאתר מחליטים
   

כבוד האדם :
 לאפשר להם לשתף על מנת
ולהמשיך את השיח און – ליין

www.machlitim.org.il 

שעתיים

.

משך המפגש: שעתיים

תסריט הנחיה למפגש
יחיד בנושא כבוד האדם









סבב סיכום
 כל משתתף בנפרד כותב לעצמו שני

 דברים: 1. משהו שהוא חושב שהקבוצה
 צריכה לעשות 2. משהו שהוא מתחייב

לעשות בנושא החל ממחר (2 דקות

 כל אחד פוגש מישהו אחד בחדר, מספר לוכל אחד פוגש מישהו אחד בחדר, מספר לו
 מה הדבר אליו התחייב אישית לעשות

 וקובעים בין אחד לשני באיזה אופן
 בודקים את ההתחייבות (למשל להזכיר
 אחד לשני בכל מוצאי שבת את הדברים

 עליהם התחייבו, ישלחו סמסים של
תזכורת אחת לשבועיים וכו

 בסבב במליאה, כל אחד משתף במהבסבב במליאה, כל אחד משתף במה
 שהוא חושב שהקבוצה צריכה לקחת על

 עצמה לעשות. המנחה אוסף את מה
 שחברי הקבוצה אומרים על גבי

 פליפצ'ארט שיתלה בחדר כתזכורת
 קבוצתית
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עזריםנושא הערות/ דגשים



 ליצר שיח מובנה בנושא כבוד האדם בהקשר
רלוונטי למשתתפים

"מחליטים" לאתר  המשתתפים  את    לחשוף 
להם לאפשר  מנת   בבזגדשגדגבסזבזבזבעל 

לשתף ולהמשיך את השיח און – ליין
(https://machlitim.org.il)

הזווית האישית
השלכות וחזון

מה הלאה

שעתיים עד שעתיים וחצי

שלושה מפגשים: שעתיים

משך כל מפגש: שעתיים

מטרות: שעתיים

תסריט הנחיה לסדרת
מפגשים בנושא כבוד האדם
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 כדאי להסביר למשתתפים את המעבר, על

 מנת לייצר הבדל בין השיח על הפגיעות
לבין השיח ה"חזוני

לצורך ההסבר אפשר לקחת כדוגמה את לצורך ההסבר אפשר לקחת כדוגמה את 
אחת מסוגי הפגיעות ולהסביר את ההבדל 

בין ניסוח של פגיעה לבין ניסוח חזוני. 
למשל, אם סוג הפגיעה היא מורים 

הפוגעים בכבודם של תלמידים, ניסוח 
חזוני יכול להיות: "הקבוצה שלנו מכבדת 

את מוריה. אנו רואים במורים שלנו 
שותפים לחינוך שלנו ודגם לאנשים שותפים לחינוך שלנו ודגם לאנשים 

הבוגרים שאנו גדלים להיות. אנו מצפים 
ממורינו ליחס מכבד והדדי ולהסתכלות על 

כל אחד מאתנו כעולם ומלואו“ 
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 מעבר

 לכתיבת
חזון

עזריםנושא הערות/ דגשים



זמן

 חלקו את הקבוצה לקבוצות קטנות של
שלושה עד ארבעה משתתפים

 כל קבוצה תקבל קטגוריה אחת של סוגי
 פגיעות לעבוד עליה (אם קבוצה מסיימת,

אפשר לתת לה קטגוריה נוספת
 המשימה של הקבוצה היא לנסח אתהמשימה של הקבוצה היא לנסח את
 האופן בו ראוי שהחברה הישראלית
 תתמודד עם סוגי הפגיעות השייכות

לקטגוריה
 הנחו את הקבוצה לנסח משפטיםהנחו את הקבוצה לנסח משפטים

 פשוטים, קצרים וברורים. יחד עם זאת,
 להזהר לא להיות קצרניים מדי, באופן
 שמדלל את המסר. בקשו מכל קבוצה
 לכתוב את משפט/י החזון שלה על דף

ולתלות על הקיר
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    אם הם מסכימים עם הניסוח, לסמן 

ליד המשפט
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 אופציונלי: בדומה לאופן בו יצרתם אתם
 את המגילה שלכם, קבוצה של 200

 אזרחים יצרה מגילה העוסקת בכבוד
האדם, בתהליך שנמשך 48 שעות

 האם לדעתכם יש נושאים בהם קבוצת
?ה 200 לא עסקה וכדאי שיכללו במגילה

 על בסיס מגילה זו, מתנהל באתר
 מחליטים דיון אזרחים. אנו מציעים לכם,

 בשלב זה, להיכנס למגילת ה 200 (באתר),
 לקרוא אותה ולהוסיף את תרומת הקבוצה

שלכם למגילה

 על מנת לשתף את הקהל הרחב בתוצרי
 הדיון שלכם והמגילה שיצרתם, נא היכנסו

 לאתר מחליטים, לאזור "המגילה שלי"
 והזינו את פרטי הקבוצה ואת תוצר

 המגילה שלכם
 את המגילה שלכם אתם יכולים להעלותאת המגילה שלכם אתם יכולים להעלות
 לאתר מחליטים בכל מיני צורות: מגילה
 כתובה, סרטון שבו אתם מקריאים את

 המגילה, יצירה משותפת שמבטאת את
עיקרי המגילה וכל דרך אחרת שבה תבחרו

.

עזריםנושא הערות/ דגשים

 עברו ביחד עם המשתתפים על ההערות
 שנרשמו ונהלו דיון בקבוצה באשר לניסוח

של משפטי החזון הקבוצתיים
 אם נוצר חוסר הסכמה עקרוני, אחתאם נוצר חוסר הסכמה עקרוני, אחת

 הדרכים להתמודד איתו היא לבקש
 מקבוצה קטנה של משתתפים (בהם יהיו
 כאלו שהביעו התנגדות לניסוח המקורי)

 להגיע למפגש הבא עם הצעת ניסוח
 חדשה למשפטים עליהם לא הוסכם.
 אופציה נוספת, היא להציע ולהעלות

לאתר מספר חלופותלאתר מספר חלופות







בכל פעם נקח קטגוריה אחת של היגדים 
ואת ההיגדים ששייכים לאותה קטגוריה, 

למשל, היגדים בנושא סבלנות לדתות, 
תרבויות ומסורות: ”לכל אדם החירות 
לבחור לחיות על פי מחשבתו ואמונתו 
ולכל קהילה הזכות לקיים את מסורתה 

ולחיות על פי דתה ומנהגיה“ 
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זמן

”בני דתות שונות ובעלי אמונות שונות, 
יקיימו שיח בין-דתי מתוך סובלנות וכבוד 

הדדי לחיי הרוח, האמונות והמחשבות של 
בני הדתות והאמונות האחרות 

לא תיפגענה זכויות אדם אחרות בשם 
חופש הדת“ 

 במקביל נבחר בכל פעם מרכיב/ ערוץבמקביל נבחר בכל פעם מרכיב/ ערוץ
 מהרשימה שיצרנו ונבדוק האם ואיך הוא

 יכול לעזור לקדם הטמעה של ההיגדים
 בקטגוריה

 למשל, אם אנחנו צוות של בית חוליםלמשל, אם אנחנו צוות של בית חולים
 שעושה את המפגש הזה, נחשוב : איך

 שימוש בחדרי אשפוז, יכול לקדם הטמעה
 של הערכים שניסחנו הקשורים לסובלנות

לדתות, תרבויות ומסורות
 למשל: נדאג לכך שבכל חדר אשפוז, אולמשל: נדאג לכך שבכל חדר אשפוז, או

 בכל קומה, יהיה מקום ראוי ומכובד
 שמאפשר לכל אדם לקיים את אמונתו.

נדאג לכך שיהיו שלטים בכל השפות, ועוד
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