
שיעור שני

שני סוגים של כבוד

להבחין בין שני סוגים של כבוד: "כבוד לבעל סמכות ולאדם בעל הישגים או   

מידות טובות" ו"כבוד לאדם באשר הוא אדם";

ללמוד מקורות יהודיים לסוגי הכבוד השונים.  

 שני דפי "יומני היקר" מצולמים כמספר הקבוצות בכיתה;

 דף "שני סוגים של כבוד" מצולם כמספר הקבוצות בכיתה.

45 דקות

חלק ראשון - יומני היקר

התלמידים יתחלקו לקבוצות ויקבלו את דפי "יומני היקר" ואת דף "שני סוגים של כבוד"; 

התלמידים יקראו את היומן וימלאו את המשימות.

חלק שני - דיון וסיכום

המורים ינהלו דיון בכיתה על הזכות לכבוד ועל סוגי הכבוד השונים.

נקודות לדיון:

עם מי אתם מסכימים, עם חיים ("מגיע כבוד לכל אדם") או עם דני ("אני מכבד רק את מי   

שאני רוצה")?

איזה סוג כבוד מגיע לכל אדם?  

בדף "יומני היקר" יש הבחנה בין שני סוגים של כבוד: "כבוד לבעל סמכות או לבעל הישגים   

ומידות טובות", ו"כבוד לכל אדם". באיזה סוג של כבוד קל יותר לכבד? 

לאיזה סוג של כבוד אתם ראויים? כיצד היו נראים חייהם של בני אדם אילו לא היו זוכים   

לכבוד הבסיסי הזה?

אילו התנהגויות שייכות לכבוד בסיסי?  

אילו התנהגויות שייכות ל"כבוד לבעל סמכות או כבוד למישהו שמעריכים"?  

חלק שלישי - סיכום משימת "שני סוגים של כבוד" 

תשובותיהם. את  התלמידים  עם  וינתחו  כבוד",  של  סוגים  "שני  לדף  התשובות  את  יאספו  המורים 

פתרונות:

"יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך" - קומה ראשונה  
"רצונו של אדם - כבודו" - קומה ראשונה  

"כבוד, חכמים ינחלו" -  קומה שניה  
"והדרת פני זקן" - קומה שניה  

"הלומד מחברו אפילו אות אחת, צריך לנהוג בו כבוד" - קומה שניה  
"איזהו מכובד? המכבד את הבריות" - קומה ראשונה  

"הוא [בן עזאי] היה אומר: אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר; שאין לך אדם שאין לו   
שעה" -  קומה ראשונה

"נשיא בעמך לא תאר" - קומה שניה  
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היומן של יוסי

יומני היקר

בכיתה, היא כמעט התפתחה לכעס ולצעקות, 
היום הייתה שיחה מעניינת 

מזל שלמורה רינה יש מספיק סבלנות לענות ולהסביר... 

תה. המכתב היה מנהג הסעות המסיע 
הכול התחיל במכתב שהמורה הקריאה בכי

תלמיד אחד דיבר אליו בחוצפה לאחר 
ת תלמידי בית-הספר. הוא סיפר כיצד 

א

תה אבא שלי?! אל תחנך אותי!", אמר 
שביקש ממנו להנמיך את קולו. "מה א

משיך בחוצפה. המורה שאלה אותנו מה 
תלמיד; "אני אדבר איך שאני רוצה!", ה

ה

אנחנו חושבים על האירוע. התגובות היו מגוונות:

; הוא לא חייב לדבר אליו בכבוד; הוא 
מת הנהג לא אבא שלו, ושלא יחנך אותו

"בא

ר לאבא שלו?! הוא חייב לדבר אל כל 
ל להגיד לו מה שהוא רוצה!". "מה זה קשו

יכו

אדם בכבוד". 

יל להתעצבן ואמר: "מה זאת אומרת? 
התלמידים הקשיבו דרוכים לדברים. דני התח

מי אמר שצריך לכבד כל אדם? אם אין לי קשר למישהו גם אז אני צריך לכבד 

אותו?!".

המורה רצתה לענות, אך חיים כבר השיב במקומה: "הגזמת דני! מה כל כך 

מסובך? לכל אדם בעולם מגיע כבוד. זה לא קשור מה הקשר שלך אליו או כמה 

אתה מכיר אותו".

ה: "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך". 
המורה פתחה משנה במסכת אבות והקריא

בירה שהתורה מצווה עלינו לכבד כל אדם, מתינוק רך וקטון ועד רב גדול 
היא הס

וחשוב; יהודים וגויים, חכמים וטיפשים, עשירים ועניים. ומהי הדרך שצריך לכבד בה? 

 אל עצמנו, כך צריך להתייחס לבני האדם האחרים. 
ממש כמו שאנחנו מתייחסים

המורה הסבירה: "אתה גם צודק וגם טועה דני! בדבר אחד אתה צודק: כשאתה 

להעריך אותו, והוא לא סמכות בשבילך. 
לא מכיר אדם מסוים, אתה אכן לא יכול 

ה לא מכיר אותו ולא מעריך אותו אתה 
אך הטעות שלך היא שאתה חושב שאם את

לא חייב בכבודו הבסיסי. כל בני האדם ראויים לכבוד בסיסי, ללא קשר למעמדם או 

ל כבוד ויש התנהגויות שונות הנדרשות 
למי שהם. אך דני, יש באמת סוגים שונים ש

בכל סוג.  
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היומן של יוסי - המשך

הראשונה נשענות הקומות הנוספות. 
דמיין לך בניין רב-קומות. על הקומה 

וד בסיסי" שכל אדם באשר הוא אדם זכאי לו, 
לקומה הראשונה קוראים "כב

על בניין, ובין שהוא 
ורה, בין שהוא תינוק או פו

תלמיד ובין שהוא מ
בין שהוא 

נשיא המדינה. 

ד גבוה יותר, וזוכים בהם רק אנשים שיש 
מות הבאות יש סוגים של כבו

בקו

להם מעמד מיוחד.

משל רב ראשי, הורים ומורים. 
בעלי סמכות, כמו ל

האחד: כבוד לאנשים שהם 

האחר: כבוד לאנשים שהם מיוחדים משום שהגיעו להישגים מיוחדים ויש 
ו

ה, כמו למשל מדענים, שחקנים, ספורטאים ואנשים בעלי 
כלפיהם הערכה רב

ת טובות ומיוחדות. 
מידו

ר להעליב את זה 
ד בסיסי שווה, אסו

י ופועל הבניין זכאים לכבו
הרב הראש

 ואסור לפגוע בגופם. 
ור לגזול את רכושם

העליב את זה, אס
כשם שאסור ל

ש התנהגויות כבוד 
אשי ואפילו מורה, י

א המדינה, הרב הר
אולם כלפי נשי

ואר הכבוד המתאים "רב", 
נוספות; צריך לקום בפניהם, לפנות אליהם בת

דוני" או "המורה". 
"א

סי, וברור שיש אנשים מיוחדים שמגיע להם 
שמחתי שכולם ראויים לכבוד בסי

כבוד יותר גדול, 

ת סבתא שלי, אני גם מעריך וגם מעריץ והיא גם נחשבת 
אני למשל... א

סמכות בבית שלנו. 
בעלת ה

מיד נוהגת בי ובכולם בכבוד...
וסבתא שלי היקרה, ת

 לנו דף ובו כרטיסים אחדים, ואנחנו צריכים למיין את 
יומני, המורה נתנה

הכרטיסים לשתי הקומות בבניין. 

רוץ למלא את הדף
אז אני חייב להפסיק עכשיו ול

 יוסי 



כבוד לכל אדם 
שר הוא אדם

בא

ת או 
כבוד לבעל סמכו
כבוד לאדם 

שגים או 
בעל הי

ת
ת טובו

מידו

ָך לֹא ָתאֹר" 
"ְוָנשִׂיא ְבַעמְּ

שמות פרק כב, פסוק כז)
)

של אדם - כבודו" 
"רצונו 

(פתגם עממי, 
שלמי 

לפי תלמוד ירו
מסכת פאה, דף טו)

" כָּבֹוד - ֲחָכִמים ִיְנָחלּו" 
שלי פרק ג, פסוק לה) 

(מ

"הּוא [בֶּן ַעזַּאי] ָהָיה אֹוֵמר: 
ִהי ָבז ְלָכל ָאָדם, 

ַאל תְּ
ִהי ַמְפִליג ְלָכל דָָּבר; 

ְוַאל תְּ
ָעה"  

ֵאין לֹו שָׁ
ֵאין ְלָך ָאָדם שֶׁ

שֶׁ
שנה ג)

(אבות פרק ד, מ

"ֵאיֶזהּו ְמֻכבָּד? - 
ִרּיֹות" 

ַהְמַכבֵּד ֶאת ַהבְּ
שנה א)

(אבות פרק ד, מ

" ַהלֹוֵמד ֵמֲחֵברוֹ ... 
ֲאִפילּו אֹות ֶאָחת - 
ָצִריְך ִלְנָהג ּבוֹ כָּבֹוד" 
שנה ג)

(אבות פרק ו, מ

" ְיִהי ְכבֹוד ֲחֵבָרְך ָחִביב 
שֶׁלְָּך" 

ָעֶליָך כְּ
שנה י)

(אבות פרק ב,  מ

"ְוָהַדְרתָּ פְֵּני ָזֵקן" 
(ויקרא פרק יט, פסוק לב)

של כבוד.
שתי קומות, בכל קומה מופיע סוג מסויים 

לפניכם בית ובו 
עליכם למתוח קו מכל אחד מהכרטיסים לקומה המתאימה לו.

שני
שיעור 

ת הלימוד "כבוד האדם", 
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