
דילמות בנושא צדק 
ואחריות חברתית )חלק א(

בין קבלה לנתינה
1.  מהי חובת המדינה כלפי האזרח ומהי חובת כל אזרח ואזרח כלפי החברה והמדינה? האם 
שפע הזכויות שהמדינה מעניקה לאזרחיה לא פוגע באחריות כל אחד על גורלו? )מקורות 1 

א' וב', 2, 3, 9, 10(
2.  לתת או לקבל, מה חשוב יותר? האם חייב להיות קשר בין קבלה לנתינה כגון "אין זכויות בלא 

מילוי חובות"? )מקורות 3, 6, 7(
מימוש עצמי, קריירה והתנדבות - ערכים סותרים או משלימים? )מקורות 3, 4, 5, 6, 7(   .3

4.  "חובת ההתנדבות", האם ייתכן דבר כזה? איפה עובר הגבול והאם מדובר בשני מושגים סותת
רים? )מקורות 1 ג', 3, 4, 5, 7, 8(

5.   הושטת סיוע – רק בארץ או בכל העולם? )מקורות 1 ה', 1 ו'( 

רקע כללי: מקור 9
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מקורות
1. בנימין זאב הרצל על זכויות וחובות: 

א. ביטוח לאומי ורפואה ציבורית:
ת "חולה חסר אמצעים צריך רק לפנות למשרד הרווחה, שאינו דוחה איש. בתי החולים מחוברים, כמובן, למ

רכזייה טלפונית. כך, על ידי תיאום מוקדם, אפשר למנוע מחסור זמני במקומות אשפוז. זה הרי מסוכן, וגם 
מביש, לטלטל חולה מבית חולים אחד לשני. אם בית חולים מלא, עומדים בחצר כלי רכב שמסיעים מיד את 

החולה לבית חולים אחר, שעומד ָהֵכן לקלוט אותו." 
)אלטנוילנד, עמ' 65(

ב. חינוך חינם:
 "בני החברים שלנו זכאים ללימודים חינם בכל שלב במסלול ההשכלה, כולל האוניברסיטה." 

)שם. עמ' 65(
ג. שירות לאומי לכולם:

"כל אנשי החברה החדשה, גברים ונשים, חייבים להקדיש שנתיים מחייהם לשירות הציבור, בדרך כלל בין 
גיל שמונה עשרה לעשרים, לאחר סיום הלימודים." 

)שם.עמ' 65(

ד. סיוע הומניטרי: "שום דבר אנושי לא זר לי"
אבל העוני והצער עדיין מרובים על פני תבל, ורק המאמץ הכללי עשוי להקל כאן ולתקן. ובהיכל השלום 
יחדיו השאיפות העולמיות-כלליות הללו. אם קטסטרופה  בירושלים( מתרכזות  בית המקדש  ליד  )השוכן 
באה על איזה מקום שבעולם – שרפות, שטפונות, רעב, מגפות – מיד מודיעים טלגרפית להיכל השלום. כאן 
שמור תמיד הון של עזרה שמזומנים, משום שכאן מרוכזות הנדבות כולן, כמו שמתרכזות פה גם הבקשות.... 

מתנוסס על פני השער של היכל השלום : "שום דבר אנושי לא זר לי".
 )שם, 248(

ה. לעזור לאחרים בתור יהודים ולא רק בתור בני אדם:
"אין האידיאל הציוני שולל את הרעיונות ה'הומניים' של אהבת האנושות הכללית; הוא כולל אותם. אלא, 
תשאין אנו רוצים להיות קוסמופוליטיים חסרי מין, אלא להודות בלאומיותנו, בשעה שאנו מטפחים את העק

רונות הנעלים ביותר של ההומניות… יהיה זה בעתיד אחד מן התפקידים היפים והגדולים ביותר של הציונות 
להוכיח במעשה ובהתנהגות, כי שום דבר אנושי לא זר לנו, גם אם רוצים אנו להיות חופשיים עד כדי כך, 
שלא נתכחש לגזע שלנו… אנו רוצים להיות נאמנים לעצמנו, אז גם יאמינו לנו יותר, כי אנו יכולים להיות 

נאמנים גם לאחרים… 
)מתוך נאומו של הרצל 'הציונות, השוביניזם ואהבת האנושות'. 1899(

2. חמשת המ"מים של ז'בוטינסקי:
חלק ממחויבויות המדינה הם חמשת המ"םים: מזון, מעון , מלבוש, מורה ומרפא,  ויש לספקם לזקוקים לכך. 
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3. ומה אני נתתי?
http://www.beit-eliraz.org.il/?page_id=250 מדקה 3 ועד המלים:

"כבר אז כילדה חשתי שלא עשיתי דבר למען ארצי..." בדקה 6. 
)מרים פרץ, נאום במעמד קבלת פרס ישראל(

4."מסירות אין קץ" 
וג׳ני  קשת  אל,  בת  מצטיינים.  ל-56  תעודות  העניק  הנשיא  הצעירים:  למתנדבים  הוקרה 
המתנדבות בבית החולים סורוקה, בגן לילדים אוטיסטים ובגן לילדים עיוורים, סיפרו ל'דבר 

ראשון' על חוויותיהן מהשירות 
בטקס  לראשונה  אתמול  נפתח  הלאומי-אזרחי  השירות  ומתנדבות  למתנדבי  ההוקרה  שבוע 
הוקרה  תעודת  ריבלין  )רובי(  ראובן  המדינה  נשיא  העניק  בו  הנשיא,  בבית  למתנדבים  הוקרה 

מיוחדת ל-56 מתנדבות ומתנדבים מצטיינים מכלל המגזרים בחברה הישראלית.

בת אל סעדה, מתנדבת שירות לאומי 
עוזרת  כולי, שאני באמת  כל  יודעת שתרמתי את  אני  יום,  כל  בסוף  יוצאת מהשירות  "כשאני 
לאנשים האלו" סיפרה בת אל סעדה, מהיישוב מעגלים בנגב המתנדבת בבית החולים סורוקה 
בבאר שבע. "לצערי אני מכירה את בית החולים הרבה שנים, מגיל 8 אני עם סכרת נעורים. אני 
מתנדבת באשפוז יום נשים, ולשם מגיעות הרבה נשים עם סכרת הריון וכל מיני סיכונים כדי 

לעבור מעקבים" סיפרה סעדה. 
"המפגש עם הנשים הוא מאוד משמעותי ואני משתדלת להיכנס באמת לעומק ולראות מה הן 
מרגישות" סעדה ציינה כי היא אמנם עוד לא התחילה לחשוב לעומק על מה שתעשה בעתיד, 
אך אין לה ספק שעיסוקה בשירות יכוון את דרכה. "אני אשמח להמשיך להתעסק עם חולים ועם 

מערכת בתי החולים בעתיד."
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קשת פייגנבום, מתנדבת
"בחרתי ללכת לשירות הלאומי כי היה לי חשוב לתרום למדינה" סיפרה קשת פייגנבאום מקיבוץ 
מירב בגלבוע, כיום מתגוררת ומתנדבת ביישוב בקדימה. "אם לבנות הדתיות לא מתאפשר ללכת 
ביישוב  פיינגבאום מתנדבת בכמה מסגרות  ילכו לשירות לאומי."  לצבא אז בעיניי חשוב שהן 
וביניהן, חונכות, רווחה וביקור משפחות רווחה, ביקור קשישים, וחלוקת סלי מזון לנזקקים, אך 
התקן המרכזי שלה הוא עבודה בגן לילדים אוטיסטים. "אני נמצאת כבר שנתיים בגן. זה מקום 
שנותן לי הרבה מאוד כוח. נותן לי אופציה להיות מי שאני, לתת כמה שאני יכולה לילדים שאני 
כל כך מחוברת אליהם ושאני קוראת להם הילדים שלי." היא הוסיפה כי הגן הוא "מקום שמעורר 
המון השראה דרך הנתינה של הצוות, הפרגון וההכלה שרואים דרך אהבת הצוות. באמת כיף 
לבוא כל יום לגן לחוות את זה." פייגנבום עומדת לסיים את תפקידה בקרוב, דבר שמעציב אותה, 
אך זהו ממש לא הסוף של דרכה החינוכית, שכן היא מתכוונת לעסוק בהוראה ובחינוך גם בעתיד. 
"אני חושבת על חינוך ובעיקר על חינוך מיוחד. נחשפתי לזה עוד לפני השירות ובשירות הוא 

ממש נגע לי בלב ובעזרת השם – אני אעסוק בו."

ג'אני הלפרין, מתנדבת שירות לאומי 
"מאוד  וביקשה להתנדב בשירות לאומי.  ג'ני הלפרין עלתה לארץ מפרו לפני פחות משנתיים 
רציתי לבוא ולתת מעצמי. זה היה חלק מהתכנית שלי. קודם עשיתי שנה של מכינה ופסיכומטרי 
לילדים  בגן  ומתנדבת  אחותה  עם  שמואל  בגבעת  גרה  הלפרין  לאומי."  שירות  התחלתי  ואז 
ילדים שיש להם קשיים מוטוריים חוץ מלקות  "אני עובדת בכיתה עם  עיוורים בפתח תקווה. 
הראייה. לומדים להכיר את הילדים במשך טיפולים ארוכים ואינטנסיביים. כל פעם יש שינוי 
בתוצאות ורואים את התקדמות הילדים וזה סיפוק ענק שאני בספק אם הייתי מקבלת במקום 

אחר. השירות ממש עזר לי לעשות קליטה טובה בארץ."

אתמול בטקס הענקת תעודות הצטיינות למתנדבי ומתנדבות השירות הלאומי פנה נשיא המדינה 
ראובן ריבלין למתנדבים ואמר "העשייה שלכם היא חלק מבניין החברה, הארץ ומהחובה האזרחית 
שכל אחד ואחת מאיתנו צריך ליטול על עצמו – רק כך, ביחד, נבטיח את המשך שגשוגה של 

ישראל".
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5. המצטיינת בשירות הלאומי: נכה ב-180%

אושרת ניסים היא חולת CP הנוסעת על כסא ממונע. כל זה לא מנע ממנה להתנדב לשירות 
לאומי ואף להצטיין בתפקידיה. בעיצומה של שנתה השנייה כמשרתת בחטיבת ביניים באלפי 
מנשה, היא צפויה לקבל תעודת הצטיינות על דוגמה ומופת. "זה שאני בן אדם מוגבל והמדינה 

עוזרת לי, אז רציתי להחזיר את חלקי למדינה", היא סיפרה

אושרת ניסים, בת 21 מאלפי מנשה, לא ויתרה לעצמה ולמצבה הרפואי - והחליטה להתנדב לשירות 
לאומי. ניסים היא חולת CP עם 180% נכות והיא נוסעת על כסא ממונע, אבל השאיפות שלה לא 

נותנות למגבלה לעצור אותה.
היא משרתת שנה שנייה בחטיבת הביניים חצב שביישובה במסגרת עמותת "שלומית", ובשבוע הבא 
היא תקבל תעודת הצטיינות על פועלה באירוע הוקרה למשרתי השירות הלאומי במערכת החינוך, 

שנערך זו השנה השנייה ביוזמתו של סגן השר אבי וורצמן.
"אני רואה את זה בתור שליחות"

בהתחלה היו אמנם ספקות לגבי השתלבותה של ניסים בבית הספר, אבל מהר מאוד הובן לכולם 
שהיא תשתלב היטב ותתרום רבות. "זה שאני בן אדם מוגבל והמדינה נותנת לי המון המון דברים 
מעצם זה שאני בן אדם מוגבל, ועוזרים לי, אז רציתי מאוד מאוד להחזיר את חלקי למדינה, וזאת 

הדרך שלי", הסבירה ניסים.
בתור  זה  את  רואה  "אני  הוסיפה.  היא  ה'רגילה'",  לחברה  עצמי  את  לחשוף  גם  זה  שנייה  "סיבה 
יעשה  ה'רגילה', אז בעצם אף אחד לא  ואחשוף את עצמי לחברה  אני לא אבוא  כי אם  שליחות 

בשבילי את העבודה".
שיבוץ,  לה  למצוא  הצליחו  לא  אחרת  שבעמותה  לאחר  שלומית  בעמותת  לשירות  הגיעה  ניסים 
והיא התעקשה לשרת. במסגרת תפקידה בבית הספר היא עוזרת לתלמידים שיוצאים מהשיעורים 
בכיתות. היא מפתחת איתם שיחות וקשרים בלתי פורמליים, ובכך עוזרת להם לפתור בעיות עם 

מוריהם.
היא אף מעבירה שיעורים שבהם היא מדברת על מצבה, על מוטיבציה ועל ערכים, עוזרת למורה 
לשל"ח, מתנדבת בספריית בית הספר ושומרת על התלמידים בזמן בחינותיהם. גם בזמנה הפנוי, 

ניסים היא פעילה חברתית ומתנדבת בעמותות בית הגלגלים, קו לחיים וחברים לרפואה.
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6. ארבע מדרגות באדם:

 יש שרוצה רק לקבל, יש שנותן על מנת לקבל, יש שרוצה רק לתת ויש שמקבל על מנת לתת.
 )מתבסס על פירוש הרב אשלג והרב יהודה לאון אשכנזי )מניטו((

7."צרכיו החומריים של זולתי הם צרכיי הרוחניים"  )רב ישראל סלנטר(

8. חוק שירות לאומי

חוק השירות הלאומי עבר בקריאה שניה ושלישית
מליאת הכנסת אישרה היום )ד'( את חוק השירות הלאומי, לאחר עשרות שנים שבהן תחום השירות 

הלאומי- אזרחי לא היה מעוגן בחוק

)רביעי( את חוק השירות הלאומי, לאחר עשרות שנים שבהן תחום השירות  מליאת הכנסת אישרה היום 
הלאומי- אזרחי לא היה מעוגן בחוק. החוק עבר במליאה ברוב של 40 לעומת 12 שהתנגדו ונמנע אחד.

מטרת החוק היא לרכז ולקבוע כללים להסדרת השירות הלאומי, תוך שמירה זכויות המתנדבים. החוק קובע 
אילו גופים זכאים לקבל תקנים של שירות לאומי, ומונע מארגונים אנטי ישראליים שעיקר מימונם מגיע 

מממשלות זרות לקבל מימון למתנדבים בשירות הלאומי. ..
שר-שלום ג'רבי, מנכ''ל רשות השירות הלאומי-אזרחי אמר בתגובה: "בשירות הלאומי-אזרחי משרתים כיום 
מעל ל-17,000 מתנדבים מכלל המגזרים בחברה הישראלית. לאחר כעשר שנים בהן התנהלו הדיונים בנושא 
החוק, הודות למאמציו של השר הממונה על השירות הלאומי-אזרחי אורי אריאל, אושרה היום הצעת החוק 

בקריאה שנייה ושלישית.
החוק יסדיר את מעמדו החוקי של מפעל השירות הלאומי-אזרחי במדינת ישראל, לרבות הבטחת מעמדם 
וזכויותיהם של המשרתים, כללים להפעלת משרתים מקרב אוכלוסיות של צעירים מרקע של סיכון ומצוקה 
והסדרת  ורגולציה  פיקוח  לבצע  לרשות  כלים  מתן  ציבורית,  מועצה  הקמת  מיוחדים,  צרכים  עם  וצעירים 

פעילותו של ממונה על פניות ציבור. 

9. חוק לימוד חובה

חוק לימוד חובה, תש"ט-1949 )המוכר גם בכינויו "חוק חינוך חובה"(, קובע כי המדינה מחוייבת לספק לכל 
ילד בישראל חינוך.

במועד שבו נחקק החוק נקבעה תקופת לימוד חובה בכיתות א' - ח' )בית ספר יסודי(. במהלך השנים הוארכה 
התקופה בהדרגה עד למצבה הנוכחי - מגיל 3 עד סיום כיתה י"ב. 

פרטי החוק
שם החוק: חוק לימוד חובה, תש"ט-1949

נוסח החוק: החוק באתר נבו
שר אחראי: שר החינוך

החוק ב"ספר החוקים הפתוח"
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משמעותו של חוק לימוד חובה היא שכל הילדים מגילאי גן ועד כיתה י"ב חייבים ללמוד במוסד 
חינוכי מוכר. 

חינוך  ילמד במסגרות  לכך שילדם  בגילאים אלה אחראים  ילד  כל  הוריו של  כי  קובע  •  החוק 
מתאימות, ואם לא יעשו כן דינם מאסר או קנס.

•  עיקרון נוסף שהוכנס בחוק הוא החובה של המדינה לספק את החינוך בחינם.
עדכונים לחוק  

10. לא חובה, לא חינם

עלות שכר לימוד במכללות – כמה עולה לרכוש השכלה גבוהה בישראל?
 "אירנה נוזה, אתר ריאלי, פברואר 2017   

לא פעם אנו עדים למאבק עיקש שמנהלים ללא הצלחה הסטודנטים להוזלת עלות שכר לימוד 
בישראל. אכן, לא כל אחד יכול להרשות לעצמו לרכוש השכלה גבוהה בארץ ולשלם עשרות אלפי 
ויציב יחסית לאורך  נמוך  גובה שכר לימוד אוניברסיטאי  שקלים על קבלת תואר אקדמי. בעוד 
בייחוד כשמדובר במכללות  יכול להגיע לסכומי עתק, זאת  השנים, עלות שכר לימוד במכללות 

פרטיות. 

עלות שכר לימוד במכללות לעומת אוניברסיטאות
שכר לימוד אוניברסיטאי עומד על כ-10.5 אלף ₪ לשנה עבור תואר ראשון, ועל 14 אלף ₪ עבור 
לתארים   ₪ אלף  וכ-28  ראשון  לתואר   ₪ אלף  ל-40   30 בין  סה”כ  כלומר,  ושלישי.  שני  תואר 
מתקדמים. אם זה נשמע לכם הרבה, הבה נראה מהי תמונת המצב עבור סטודנט הלומד במכללה.

מתוקצבות”,  “מכללות  מכונות  מתוכן  כ-20  מכללות.  כ-60  ארצית  בפרישה  פועלות  להיום  נכון 
מקורות  על  מתבסס  ותקציבן  )מל”ג(  גבוהה  להשכלה  המועצה  של  בפיקוח  נמצאות  משמע, 
ממלכתיים, לכן עלות שכר לימוד במוסדות אלו משתווה לשכר לימוד אקדמי הקבוע לאותה שנה. 
בין מוסדות אקדמיים אלו נמנות מכללת ספיר, בצלאל, אפקה, מכללת תל-חי ועוד. 40 מכללות 
הנותרות מכונות “מכללות לא מתוקצבות” – מוסדות אלו נמצאים בבעלות של יזמים פרטיים וכך 
גם מקור מימונם. הקריה האקדמית אונו, הבינתחומי הרצליה, המכללה האקדמית נתניה – הן כולן 
מכללות פרטיות. מאחר ועלות שכר הלימוד איננה מפוקחת במכללות אלו, היא בדרך כלל גבוהה 
יותר ביחס לשכר לימוד אקדמי באוניברסיטאות ואף יכולה לעבור את ה-25 אלף ₪ בשנה )כלומר, 

סה”כ בין 75 ל-100 אלף ₪ לתואר ראשון(.
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עלות שכר לימוד על פי תחומי לימוד
לעומת אוניברסיטאות ומכללות מתוקצבות, בהן גובה שכר לימוד הינו אחיד ללא תלות בתחום 
הלימוד הנבחר, במכללות פרטיות עלות שכר לימוד משתנה לא רק על פי מוסד הלימודים, אלא 
גם על פי תחומי לימוד הנלמדים בו. כך למשל, בקריה האקדמית אונו שכר לימוד בתואר ראשון 
למדעי הרוח עומד על 19 אלף ₪ לשנה – זוהי העלות הנמוכה ביותר מבין תחומי הלימוד במוסד 
זה. תכנית משולבת לתואר ראשון במנהל עסקים בשילוב עם לימודי משפטים תעלה לכם לא 
טווח  נתניה  האקדמית  במכללה  אונו,  האקדמית  הקריה  לעומת   .)!( בשנה   ₪ אלף  מ-38  פחות 
המחירים אינו כה רחב ונע בין 28.9 אלף ₪ ל-31.1 אלף ₪ בשנה. מנגד, ישנן מכללות פרטיות, 
דוגמת הבינתחומי הרצליה, בהן עלות שכר לימוד שנתי אינה משתנה על פי תחומי לימוד )39.8 

אלף ₪ בשנה, למעט הפקולטה לתקשורת עם 40.8 אלף ₪(.

לימודים במכללה – יתרונות
נתוני עלות שכר לימוד במכללות עשויים להרתיע רבים. עם זאת, מדוע בכל זאת, כדאי לשקול 
אפשרות של לימודים במכללה? ראשית כל, תנאיי הקבלה למכללות בדרך כלל נמוכים יותר לעומת 
אוניברסיטאות הנוהגות להחמיר בדרישות כלפי המועמדים לתארים אקדמיים. כך, גם תלמידים 
שלא הצטיינו בבגרות ולא קיבלו ציון פסיכומטרי מספק, יכולים להתקבל למסלול לימוד יוקרתי 
באחת המכללות הפרטיות. כמו כן, מערכת השעות במכללות גמישה יותר ביחס לאוניברסיטאות: 
רוב המכללות מציעות מסלולי ערב ומסלולים גמישים המאפשרים לתלמיד לשלב לימודים עם 
יותר  כי היחס כלפי התלמיד במכללות הוא  ומחויבויות אחרות. פרט לכך, רבים טוענים  עבודה 
יחס  מעניק  המרצים  וצוות  יותר  קטנה  בקורס  התלמידים  כמות  אוניברסיטאות,  לעומת  אישי 

אינדיבידואלי יותר לתלמידיו.
ההחלטה היכן ללמוד נתונה בידכם. עם זאת, לפני הגשת מועמדות למוסד אקדמי כלשהו, תמיד 
מומלץ לבדוק את מכלול האפשרויות הקיימות בתחום הלימודים האקדמיים: מהם תנאיי הקבלה 
בכל אחד ממוסדות הלימודים, אילו תכניות לימוד יש ומה בדיוק נכלל בתוכן, וכמובן, מהי עלות 

שכר לימוד השנתי באותם מוסדות.
)https://www.reali.co.il/?p=6467(
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