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סידור החדר
הוריו של נער בן 13 תובעים ממנו לסדר את חדרו, אולם 
ויכוח הנמשך מספר ימים,  הנער מסרב בעקשנות. לאחר 

נכנסים ההורים לחדרו ומשליטים בו סדר. 
הבן: אתם פוגעים בכבודי להחליט כיצד אני רוצה לחיות 

ולארגן את החדר שלי, ופוגעים בזכותי לפרטיות. 
ההורים: החדר שלך מוזנח, מלוכלך ואף מסריח, וזה פוגע 

בכל דיירי הבית, ומבייש את כולנו בפני אורחים. 
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פרסומת שאינה צנועה
חוצות  שלטי  פרסמה  מזרונים,  המייצרת  ידועה  חברה 

ענקיים, בהן נראית אישה שאינה צנועה.
קבוצה של חרדים עתרה לבית המשפט בתביעה להסיר 
את הפוסטרים, הפוגעים לדבריהם בכבודם וברגשותיהם 

כאנשים דתיים. 
מנהלי החברה טענו: הדוגמנית הצטלמה לפרסומת מתוך 

בחירה אישית. הפרסומת מוכיחה כי אחוזי המכירות 
עלו, והורדת הפוסטר משלטי החוצות תהווה פגיעה 

חמורה ברווחי החברה ובחופש העיסוק והפרנסה.
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בדיקה במחסום
חייל מבצע בדיקה ארוכה במחסום לקשיש פלשתינאי בן 

80, שחש ברע וצריך להגיע בדחיפות לבית החולים. 
אותי  מעכב  זקן,  וכאיש  כאדם  בכבודי  פוגע  אתה  הזקן:  
חיטוט  ידי  על  אותי  משפיל  בריאותי,  את  ומסכן  שעות 
ידי בדיקה בגופי  ממושך בחפצי, פוגע בצנעת הפרט על 
זכויות  שהן  שלי  הניידות  ובחופש  התנועה  בחופש  ופוגע 

יסוד בחברה דמוקרטית. 
החייל: אלה ההוראות שאני מקבל כדי למנוע כניסה

של מפגעים. 
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מחקר באוניברסיטה
באוניברסיטה אחת נערך מחקר בו ביקשו החוקרים לבדוק 
בזכאות לתעודת  ואשכנזים  בין מזרחיים  קיים פער  האם 
כך,  לצורך  גבוהה.  להשכלה  בנגישות  גם  ומכאן  בגרות 
התבקשו תלמידי י"א-י"ב בכ- 30 בתי ספר בארץ להשיב 
על שאלון, שכלל מילוי פרטים אישיים. אחת השאלות נגעה 
התלמידים  אחד  הנבדקים.  של  והסבים  ההורים  למוצא 

שהוריו יוצאי מרוקו סירב להשיב על השאלה, 
בטענה שזוהי שאלה מפלה וגזענית הפוגעת בכבודו, 

ואין שום קשר בין כישוריו הלימודיים לבין מוצאו העדתי. 
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פירסינג
אימא אוסרת על בתה בת ה-15 לבצע פירסינג בגופה. 

דעת  שיקול  ולהפעיל  לבחור  בכבודי  פוגעת  את  הבת: 
מה  על  החלטות  לקבל  זכותי  את  ממני  ומונעת  עצמאי, 

שאני עושה עם גופי שלי.
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לבוש חשוף או צנוע
במוסד אקדמי מלמדים מורים דתיים וחילוניים. 

פוגעת  את  המורות:  לאחת  דתית  מורה  העירה  אחד  יום 
בכבודי כשאת באה בלבוש חשוף. האם את מוכנה לבוא 

בלבוש צנוע יותר?
את  כאשר  בכבודי  פוגעת  ואת  החילונית:  המורה  ענתה 
עלי.  מקובל  שאינו  באופן  להתלבש  עלי  לכפות  מנסה 
לימדי לכבד את לבושי, כשם שאני מכבדת את לבושך. 
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תלבושת אחידה
חייבים  התלמידים  שכל  הוחלט  אחד  תיכון  ספר  בבית 
סירבו  הספר בתלבושת אחידה. התלמידים  לבית  להגיע 
לציית להוראה וטענו שהנהלת בית הספר פוגעת בכבודם 
שיקול  את  מהם  ומונעת  האישי  טעמם  פי  על  להתלבש 

הדעת העצמאי ואת חופש הבחירה עליו חינכו אותם.
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בדיקות דם 
לאוכלוסיה  דם  בדיקות  לערוך  החליט  הבריאות  משרד 

מסוימת לאיתור נגיף האיידס. 
כאנשים  בכבודנו  פוגעים  אתם  טענו:  זו  אוכלוסיה  נציגי 

ומכתימים את כולנו.
זו  משרד הבריאות: יש סבירות גבוהה שבקרב אוכלוסיה 
יש יותר נשאים פוטנציאליים ומטרת הבדיקות היא להציל 

חיי אדם בעתיד. 



יחידת כבוד האדם

כביש בר אילן
עירית ירושלים החליטה לסגור את כביש בר אילן בשבת 

מפני שנסיעה בו פוגעת ברגשות התושבים הדתיים. 
התושבים החילוניים טענו: זהו כביש הגישה שלנו מהשכונה 
אל מחוץ לעיר וציר תחבורה מרכזי. סגירת הכביש מהווה 
הנוהגים  חילוניים  כאנשים  וברגשותינו  בכבודנו  פגיעה 
לחופש  בזכותנו  ופוגעת  בשבת,  ובילויים  לטיולים  לצאת 

תנועה וניידות, שהיא זכות בסיסית בחוק כבוד
האדם וחירותו.  
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סימון עובדים בכובע צהוב
בכנסת ישראל סימנו את כל העובדים בבניין

בכובעים צהובים.
העובדים: סימון בני אדם בפומבי כקבוצה מובחנת מהווה 
כיצד  לנו  ומזכיר  אותנו  משפיל  בכבודנו,  חמורה  פגיעה 

סימנו יהודים בתקופת השואה. 
אנשי הביטחון בכנסת:

 זהו אמצעי אבטחה במקרה של פיגוע טרור. 
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הטיול השנתי
ובזכויות  בשכרם  פגיעה  בגין  המורים  עיצומי  במהלך 
בבי"ס  י"ב  שכבת  תלמידי  החליטו   – שלהם  הסוציאליות 
ברמת השרון להתארגן באופן עצמאי ולצאת לטיול שנתי 
באילת, מאחורי גבם של המורים והנהלת בית הספר. הם 
קיבלו אישור מההורים ושכרו מאבטחים. המשטרה עצרה 
ודרשה מהם לחזור הביתה, בטענה שהפרו  אותם ביבנה 

את כללי המוסד בו הם לומדים. התלמידים התנגדו 
וטענו שזוהי פגיעה בכבודם לממש את זכותם לצאת 

לטיול השנתי שהינו חלק מתוכנית הלימודים, ועליו
 הם שילמו מראש.  
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כניסה לדיסקוטק
בכניסה לדיסקוטק בתל אביב נכתב שהכניסה מותרת רק 
לצעירים מעל גיל 21 ולבנות בלבד. קבוצת צעירים  טענה 
שזו אפליה על רקע גזעני ההופכת אותם לנחותים, ופוגעת 

בכבודם. 
בעל המועדון טען: אני הבעלים של המקום, וזכותי לקבוע 
מנהל.  שאני  המועדון  חברי  של  זהותם  לגבי  קריטריונים 

לראייה, גם באוניברסיטאות יוקרתיות באנגליה
 וארה"ב ישנם מועדוני חברים בהם הכניסה מותרת

לגברים בלבד. 
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ילדה עולה לתורה
משפחה מסורתית החליטה שבתה בת ה- 12 תעלה לתורה 

בהגיעה לגיל מצווה בבית כנסת רפורמי. 
פוגעים  אתם  לטקס,  נבוא  לא  טענו:  המשפחה  קרובי 

ברגשותינו הדתיים ובמסורת אבות. 
איננו  לתורה.  לעלות  רוצה  בתנו  טענו:  המשפחה  הורי 
יכולים ואיננו רוצים לשלול ממנה זכות זו רק מפני שהיא 

בת ולא בן. זוהי אפליה על רקע מיני ופגיעה בשוויון
 בין המינים. 
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העתקה במבחן
תלמיד בכיתה ה' נתפס על ידי המורה מעתיק במבחן. 

למחרת סיפרה המורה לכל הכיתה על האירוע, תוך שהיא 
נוקבת בשמו של התלמיד. 

התלמיד טען שהמורה פגעה בכבודו כאשר הלבינה פניו 
בפומבי והשפילה אותו לפני כל חבריו.

המורה טענה כי בשל חומרת המעשה החליטה ללמד את 
התלמיד לקח, וחשפה את המעשה בפומבי למען 

יראו וייראו. 
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מחאתה של ויקי כנפו
רמון  ממצפה  עצמאית  לצעדה  יצאה  הורית,  חד  אם  כנפו,  ויקי 
הכנסה,  הבטחת  בקצבאות  הקיצוץ  נגד  במחאה  לירושלים, 
קצבאות הילדים והביטוח הלאומי – כפי שבאו לידי ביטוי בתוכנית 

הכלכלית של הממשלה בשנת 2003. 
אנושה בערך  פגיעה  הוא  היא טענה: הקיצוץ בהבטחת הכנסה 
כבוד האדם וחירותו, משום שהוא אינו מאפשר לי את המינימום 

הדרוש כדי להתקיים בכבוד וכדי לפרנס את ילדי בכבוד.
 כך נשללות ממני זכויות יסוד רבות. חובתה של 

מדינת הרווחה לספק לכל אזרחיה ביטחון פיזי, מזון,
קורת גג, שירותי בריאות, חינוך שוויוני וביטחון סוציאלי.
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איסור על חבישת רעלות בבתי ספר 
חילוניים בצרפת

ראש  כיסוי  לחבוש  נשים  על  לאסור  הוחלט  בצרפת 
)רעלות( בבתי ספר חילוניים, בטענה שזהו סממן דתי בולט 
של מיעוט, המשפיל את האישה. אזרחי צרפת המוסלמים 
טענו כי זוהי פגיעה בחופש הדת שהוא חלק מחוק כבוד 
והיא מטילה סטיגמה על דתם של מיליון  וחירותו,  האדם 

אזרחים צרפתיים )מוסלמים(, שגם אם אינם דתיים,
 הם חשים מושפלים. 

גם היהודים הצטרפו למחאה וטענו שאיסור חבישת
 כיפה היא פגיעה בכבודם כאנשים דתיים.


