
 
 

  

  

 ברא אותם בצלם אלוהים
 לקט קטעי תפילה הגות והשראה

לאומי בגזענות-המאבק הבין לכבוד יום  

 מהו יום המאבק נגד גזענות? 

 

בינלאומי במרץ, מציינים בעולם את היום ה 21-בכל שנה, ב

אירע "טבח  1960בתאריך זה בשנת  .למאבק בגזענות

בני אדם שהפגינו נגד  69שרפוויל" בדרום אפריקה, בו נהרגו 

 חוקי האפרטהייד בידי המשטר הגזעני של דרום אפריקה. 

 

עוגנה באו"ם האמנה הבינלאומית בדבר ביעור  1965בשנת 

כל צורות האפליה הגזעית, אשר אושררה על ידי ישראל בשנת 

ות החברות בה מתחייבות . האמנה קובעת כי כל המדינ1979

לתת חסותן לאפליה גזעית נגד יחידים, קבוצות או שלא 

מוסדות, וכן לנקוט בצעדים לחיסול האפליה הגזעית בכל מקום 

 יא קיימת.שה

 

אנחנו עדים לגילויי גזענות מדי יום, במיוחד כלפי קבוצות 

לראות  מוחלשות בחברה. את הגילויים של הגזענות אפשר

הדבר  –ולשמוע ברחוב, בבית בתקשורת, בכל מקום ובכל זמן 

 מחייב פעולה!

 

התנועה הרפורמית, ובמיוחד המרכז הרפורמי לדת ומדינה 

ר הגזענות בחברה הישראלית, מקדישים מאמצים רבים למיגו

אם ע"י חינוך והסברה ואם ע"י מאבקים משפטיים וציבוריים 

בעיקר ע"י מי שעושים שימוש בדת היהודית נגד גילויי גזענות, 

לדת ומדינה מפעיל  בנוסף המרכז .להצדקת יחס מפלה וגזעני

מרכז לנפגעי ונפגעות גזענות שמציע סיוע משפטי ונפשי 

אנו מאמינים כי הדת היהודית דוגלת בשוויון . לקורבנות גזענות

בין בני האדם, כי כולנו נבראנו בצלם אלהים, וכי אנו מצווים 

 בכבודו ובשלומו של כל אדם ואדם.
 

   מהי ? -להביט לגזענות בעיניים  

 

גזענות הנה יחוס של נחיתות לאדם או קבוצה, על בסיס של תכונות 

שמנוסחות בשפה ביולוגית, חברתית או תרבותית. בשיח גזעני  סטריאוטיפיות

  .צהנתפסות תכונות אלו כנחותות, כבלתי משתנות וכמהותיות לאותה קבו

 

הקיצוניות ביותר של אפליה. בדומה לצורות תופעת הגזענות היא מבין הצורות 

אפליה אחרות היא מונעת מימוש שווה של זכויות מקבוצות שונות באוכלוסייה, 

אולם בשונה מהן היא מלווה בדרך כלל ברגשות עוינים של סלידה ושנאה 

המקבלים ביטוי במרחב האישי והציבורי. לעיתים מזומנות מלווה התופעה גם 

ות. קבוצות אלו נחשבות כבעלות תכונות פלהקבוצות המו פעילות אלימה כלפיב

טבעיות נחותות ו/או שליליות שאינן ניתנות לשינוי. חוסר האפשרות לשנות 

אותן מאפשר מצדו לשלול את הזכויות ללא קשר למעשים של חברי הקבוצה 

 עליהם מופעלת הגזענות.

 

זענות היא חלק איננו אוהבים לחשוב על עצמנו כגזענים ואף לא להודות שהג

למרבה הצער, הגזענות הינה תופעה תרבותית  בלתי נפרד מחיינו. אולם,

את המבט מן השאלה  נרחבת המצויה בכל חברה. משום כך אני מבקש להסיט

 “?מהי גזענות”אל השאלה “, מיהו גזען?”

 

בכל חברה יש הבדלים בין בני אדם על בסיס צבע עור, מבנה פנים, או מבנה 

מקבצים אנשים על בסיס הבדלים שבו אנו  הגזענות מתחילה במקוםגוף; 

חברתית או פיגור  גוריות אלו ומשתמשים בהם על מנת להסביר נחיתותלקט

תרבותי, ובכך גם לתת לגיטימציה לתופעות אלה; הגזענות מתחילה בנקודה 

מקבצים אנשים על פי מאפיינים שונים ומייחסים להם תכונות  שבה אנו

במונחים ביולוגיים, תרבותיים או  נחותים או נעלים, תוך שימוש וכישורים

  סוציולוגיים.

 )מתוך יהודה שנהב, מהי גזענות(

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קטעי מקרא, מדרש והגות יהודית

ם"ֶּ)שמותֶּכגֶּט'(ְוַאת ֶּ" ְצָריִּ ץֶּמִּ ר  םְֶּבא  ית  יםֱֶּהיִּ רִּ יֶּגֵּ רֶּכִּ ׁשֶַּהגֵּ תֶּנ פ  םֶּא   םְֶּיַדְעת 

ם"ֶּ" ְצָריִּ ץֶּמִּ ר  םְֶּבא  ית  יםֱֶּהיִּ רִּ יֶּגֵּ ּנּוֶּכִּ ְלָחצ  רֶֹּלאֶּתֹונ הְֶּוֹלאֶּתִּ  שמותֶּכבֶּב'((ְוגֵּ

:בשלושים ושש פעמים מצווה אותנו התורה על הגר 

? שנאמר : "וגר  . מהוןינן: המאנה את הגר עובר בשלשה לאואונאה. תנו רבכל השערים ננעלים חוץ משערי 

  "ולא תונו איש את עמיתו"ויקרא כה, יז'(, (לא תונה" )שמות כב, כ(, " וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אותו" 

לא  "כג, ט(, )שמות  "וגר לא תלחץ""ולא תלחצנו" )שמות כב, כ(,  לוחצו גם שלשה פסוקים:והוגר בכלל עמיתו. 

 בכלל הוא ... וגר, )שמות כב, כד( "תהיה לו כנושה

 ( מקומות בגר? מפני שסורו רע.36תניא רבי אליעזר הגדול אומר מפני מה הזהירה תורה בל"ו )

 פרוש תוספות : מפני ששונאים אותו ויש להיזהר עליו. )בבא מציעא נט ע"ב(.

הישמרו לכם   יה שורש העבדות והעינוי שהוטל עליכם, על כן"בתור גרים הייתם משוללי זכויות במצרים, וזה ה

האנושיות הטהורה, שהיא   פן תעמידו את זכויות האדם במדינתכם על יסוד אחר מאשר -לשון האזהרה  זה –

הוא   -שער לשרירות ולהתעללות באדם  שוכנת בלב כל אדם באשר הוא אדם. כל קיפוח של זכויות האדם יפתח

 כ(.' שמעון רפאל הירש על שמות כ"ב, ר)ם". שורש כל תועבת מצרי

 

"  בעולם העתיק בכלל, אפילו אצל אנשים כמו אפלטון ואריסטו, הזר נחשב ליצור נוכרי, המצוי מחוץ למעגל

הדאגה ואינו זכאי לזכויות אזרח או למעמד של אזרח. פילוסופים אלה לא היו מסוגלים כלל לתפוס את עיקרון  

ישראל נגד השבטיות הדאגה לגר.  זוהי המהפכה  של יציאת מצרים, וחלק מהמאבק המוסרי של עם 

וממשיכתה המודרנית, הלאומנות הקסנופובית, שונאת הזרים. גם לזרים יש זכויות וגם הם זכאים לתבוע 

מאיתנו יחס הומני, שהרי כולנו נחשבים זרים בעיני מישהו אחר. את העיקרון הזה אמור עם ישראל לא רק  

 )הרב יונתן זקס(   "גרים היינו בארץ מצרייםלדעת באופן מופשט אלא גם לחוש בעומק זיכרונו הקיבוצי כי 

 
אֶֻּמְׁשָתָתה ְֶּתהֵּ יָה; ץְֶּלטֹוַבתֶָּכלֶּתֹוָׁשב  ֶָּהָאר  תּוַח ֶַּעלֶּפִּ ְׁשֹקד לֶּתִּ ְשָראֵּ יַנתֶּיִּ ַעלְֶּיסֹודֹותְֶֶֶּּּמדִּ

יֶֶּּ ינִּ יֶּּוְמדִּ ְבָרתִּ ְויֹוןְֶּזֻכיֹותֶּח  ל;ְֶּתַקיֵּםֶּׁשִּ ְשָראֵּ יֶּיִּ יאֵּ לְֶּנבִּ קְֶּוַהָשלֹוםְֶּלאֹורֲֶּחזֹוָנםֶּׁש  ד  רּות,ֶַּהצ  ַהחֵּ
ּנּוְךֶֶּּ ֶּחִּ ֶָּלׁשֹון, ֶַּמְצפּון, ֶָּדת, ׁש ֶֹּחפ  יַח ֶַּתְבטִּ ין; ֶּּומִּ ַזע ֶּג  ֶָּדת, ל ְבדֵּ ֶּה  י ְֶּבלִּ יָה ְזָרח  ֶּא  ְֶּלָכל ָגמּור
לֶֶּּ יָהֶּׁש  ְקרֹונֹות  ְהי הֶּנ ֱאָמָנהְֶּלע  לֶָּכלֶַּהָדתֹות;ְֶּותִּ יםֶּׁש  ְׁשֹמרֶַּעלֶַּהְמקֹומֹותֶַּהְקדֹוׁשִּ ְוַתְרבּות;ֶּתִּ

ַלתֶָּהֻאמֹותֶַּהְמֻאָחדֹות.  ְמגִּ

  את טעמנו הדורות ובכל, ישבנו שבתוכם העולם לאומות היינו קרבנות אדמתנו מעל ונתרחקנו מארצנו כשגלינו"

  מר ניסיון מלומדי'. עם מכל שונות שדתיהם' יהודים היותנו בגלל רק והפליות נגישות, רדיפות של המר הטעם

  של הנלוזות בדרכים נלך שלא לצפות ניתן, והאנושית הלאומית ולתודעתנו להכרתנו עמוק שחדר, זה ואומלל

  ואיפה איפה של ומנהג הפליה של צל מכל ולהישמר להיזהר עלינו ישראל במדינת עצמאותנו ובהתחדש, הגויים

  השונא של אלוהים צלם את משחיתה היא: בה כפולה קללה זרים שנאת]...[  חוק שומר יהודי-לא אדם כל כלפי

 "  בצלם שנברא מי כל כלפי וסובלני אנושי יחס לגלות עלינו. בכפו אוון לא על השנוא על רעה וממיטה

 (חיפה מחוז, ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה' נ ברגר 392/72 ץ"בג)

 

  במשטר. להגן חייבים דמוקרטיה ועל לחנך צריך לדמוקרטיה. חייו ודרך עם של' מאמין אני'ה היא דמוקרטיה"

  לאום, דת, גזע של רקע על אדם בשום לפגיעה מקום אין, לגזענות מקום אין, גזענית להסתה מקום אין דמוקרטי

  גזענות בשרו על שחש, היהודי העם של ולאופיו דמוקרטי משטר של לאופיו מנוגדות והאפליה הגזענות. מין או

 (31.7.1985) 3898' בעמ, 11-ה הכנסת של 118-ה הישיבה פרוטוקול" )מהי



 
 

 

 קטעי תפילה:

 לזכר קורבנות הגזענות וההסתה בכל מקוםתפילה 

 הרבה תמר דבדבני

 

 הגילוי וההסתר,  אלהינו ואלהי אבותינו ואימותינו, אלהי

 –רבבות בני האדם, שנפגעו ונפגעים בידי אנוש קשות וקרות תן בנו את הכוח לזכור את 

 אל רחמיך אותם אסוף, פרוש עליהם כנפיך וחבקם. המצא להם מסתור באָהֳלך עולמים, וינוחו בחיקך. 

 1, זכרם הוא נחלתנו.במעלות אנוש נשמור דמותם, אהבתם כזוהר ברקיענו. את נשמתם צרור בצרור חיינו

 אלהינו ואלהי אבותינו ואימותינו, אלהי הגילוי וההסתר, 

 את הכעס, את התוקפנות ואת השנאה.  –תן בנו את הכוח לזכור את החושך שבחיינו שלנו 

 לא נשכח ולא נשכיח את הגיבורים והגיבורות שנלחמים בחושך בכל יום, 

ְׁמַת אָדָ   (.27ם" )משלי כ, ומראים לנו בחייהם כי "נֵר ה' נִש 

. נזכור את נזכור את הגברים והנשים, שבאומץ לב, מדליקים את נר האלהים של נשמתם, בתוך חשכת הרשע והאלימות

  שילמו בחייהם כדי להגן על נרדפים,אלו ש

 שממשיכים את צלם אלהים בעולם של הֵסתר פנים. ו ואת אל

 נזכיר את גבורתם ונתפלל שתידבק גם בנו.

 ואלהי אבותינו ואימותינו, אלהי הגילוי וההסתר, אלהינו 

 תן בנו את הכוח לזכור את נוכחותך ולראות את פניך גם בזמנים של הסתר פנים.  

 חוֹנֵן לְׁאָָדם ד ַעַת ו מְׁלַמ ֵד לֶאֱנוֹש ב ִינָה. חָנ ֵנו  בידע ולמדנו להתבונן.  אַת ָה

 ראות צלמך, הנגלֶה בכל אדם. פתח ליבנו אל תורתך הנשמעת בכל קול, והאר עינינו ל

ְַׁתדְׁ  ָלוֹם ו ְַׁתצְׁעִיֵדנו  לְׁש  ָלוֹם ו ֶת וֹלִיכֵנו  לְׁש  ְׁהִי ָרצוֹן מִלְׁפָנֶיךָ ה' אֱלהֵינו  וֵאלֹהֵי אֲבוֵֹתינו ואמותינו , ש  ָלוֹם, י  ִריכֵנו  לְׁש 

 2ותן בליבנו אהבה ושלום, למען נִלמַד זה מזו, נְׁלָמד זה את זו ונרבה שלום בעולם.

ְׁהִ  ָלוֹםי ַלְׁוָה ב ְׁאַרְׁמְׁנוֹתינו ]תהלים קכב  י ש   [7 –ב ְׁחֵילנו, ש 

וֹמֵעַ ת ְׁפִלָה. ְׁ אַת ָה ה', ש   ב ָרו ך

 

 

לשנאת הזר לא תהי תקווה, וכל ביזוי צלם האלוהים כרגע יאבד, פי מחרחרי שנאה מהרה 

תכניע לעבדך  נויוכל איבה ושיעבוד, אפליה ורצחנות מהרה תעקר ותשבר, וליבות יסכר,

 "בלבב שלם במהרה בימינו, ברוך אתה ה' אוהב האדם

 בעקבות "ברכת המינים" שבתפילת עמידההרב פרופסור יהוידע עמיר 

                                                           
 מלא רחמים", מאת דליה מרקס ותמר דבדבני.ע"פ "אל  1
 .ע"פ "תפילה לשלום" הנוהגת בקהילת "כל הנשמה" בירושלים 2



 
 

 

 

 

 :תוספת להגדה של פסח       

השנה נשלים את סיפור יציאת מצרים, ממש כשם שהורתה המשנה. נדרוש גם במצוות החלות עלינו משבאנו אל 

בה. מיד אחרי מלים אלה, שבהם מסתיים הסיפור שמספרת ההגדה המסורתית, לפני שניגש אל הארץ ונבנינו 

 פסוקי ההלל והשבח, נאמר:

" )דברים כו, ט(. את שעבוד מצר ְׁבִאֵנו  אֶל הַמ ָקוֹם הַז ֶה וַי ִת ֶן לָנו  אֶת הָאֶָרץ הַז ֹאת אֶֶרץ זָבַת חָלָב ו דְׁבָש  ים אנו "וַי

כמי שהיכו שורש באדמתם והעלו בה פרי. מצווה חדשה  -חורין, את היציאה הגואלת ממנה  מזכירות ומזכירים כבני

מוטלת על דורנו. אנו, שגורשנו, שנרדפנו, שייחלנו למצוא מנוח לכף רגלנו, מצו וים עתה לפתוח לבבות אל 

את הנבראים בצלם המבקשים מקלט בתוכנו, מצו וֹת כיום הזה להושיט יד לנרדפים ולמעונים, לקבל אל חברתנו 

לנו ולכל  -להרבות חירות  אלוהים החיים כזרים בקרבנו. יהי רצון שבחיינו ובחיי החברה הישראלית שבראנו נשכיל

ְׁש ָמַחְׁת ָ בְׁכָל באי עולם. ְׁהַג ֵר אֲ  למען יקוים בנו דבר הכתוב: "ו ְׁהַל ֵוִי ו ֶר נַָתן לְׁךָ ה' אֱלֹהֶיךָ ו לְׁבֵיֶתךָ, אַת ָה ו ֶר הַט וֹב אֲש  ש 

  ב ְִׁקרְׁב ֶךָ" )שם יא(

 )הרב פרופסור יהוידע עמיר(

 

 

  

 תפילה לשלום  
 הרבי נחמן מברסלב

 

 אדון השלום, מלך שהשלום שלו

 שים שלום בין עמך ישראל

 ויתרבה השלום בין כל באי עולם.

 ולא יהיה שום שנאה קנאה

 תחרות וניצחון בין אחד לחברו,

 רק יהיה אהבה ושלום גדול בין כולנו,

 וכל אחד יידע באהבת חברו

 התקבץ יחדלעד שנוכל להיועד ו

 כל אחד עם חברו

 ונדבר זה עם זו

 ונסביר זו לזה את האמת.

 אתה השלום וממך השלום. -אלהים 

 אדון השלום, ברכנו בשלום, אמן.

 

 מתוך סידור התפילה של התנועה הרפורמית
 

 לא השמעתי את קולי
 מרטין נימלר

 

 – תחילה הם באו ולקחו את הקומוניסטים

 ,ולא השמעתי את קולי

 ;מפני שלא הייתי קומוניסט

 

 – ואז הם באו ולקחו את הסוציאליסטים

 ,ולא השמעתי את קולי

 ;מפני שלא הייתי סוציאליסט

 

 הם באו ולקחו את חברי האיגוד המקצועי ואז

– 

 ,ולא השמעתי את קולי

 ;מפני שלא הייתי חבר האיגוד המקצועי

 

 – ואז הם באו ולקחו את היהודים

 ,ולא השמעתי את קולי

 ;מפני שלא הייתי יהודי

 

 – ואז הם באו ולקחו אותי

 ,וכבר לא נותר אדם

 .לדבר בעדי



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 חשוב על זולתך
 מחמוד דרוויש

 

 כשאתה מכין את ארוחת הבוקר שלך, חשוב על זולתך
 ]אל תשכח את מזון היונים[

 כשאתה מנהל את מלחמותיך, חשוב על זולתך
 ]אל תשכח את שוחרי השלום[

 כשאתה משלם את חשבון המים, חשוב על זולתך
 ]אל תשכח את מי שיונק מי עננים[

 הבית, ביתך, חשוב על זולתךכשאתה שב אל 
 האוהלים[-]אל תשכח את עם

 כשאתה ישן ומונה את הכוכבים, חשוב על זולתך
 ]יש מי שאינו מוצא מקום לשינה[

 כשאתה נותן דרור לנפשך בהשאלות, חשוב על זולתך
 ]חשוב על אלה שאיבדו זכותם למילים[

 כשאתה מהרהר באחרים הרחוקים, חשוב על עצמך
 שהייתי נר בחשכה[]אמור: הלוואי 

 

 יום יבוא
 דן אלמגור

 

 יום יבוא, יום יבוא
 במהרה, בקרוב הוא יבוא

 זאת ידע כל אדם
 בעמקי לבבו

 יום יבוא, יום יבוא, הוא יבוא!

 
יבוא, יום יבואיום   

 הוא קרב והולך בנתיבו
 לא יושפל שום אדם

 על גזעו וצבעו
 יום יבוא, יום יבוא, הוא יבוא.

 
 הוא יבוא, זה היום

 כך אראינו ואין זה חלום
 אם נמות כמשה על פסגת הר נבו

 זאת נדע, הוא כבר בא,
 הוא כבר בא, הוא כבר בא

 
 יום יבוא במהרה

 פעמון החרות דרור יקרא
ולבנים יתכנסו מסביבו ושחורים  

 יום יבוא, יום יבוא, יום יבוא.

 
 יום יבוא, יום של אור

 יום של חג לאדם השחור.
 יחייך אז האל ממרומי מושבו.
 יום יבוא, יום יבוא, הוא יבוא!

 


