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מבוא
 את המייצג ״מבנה״ בין להבחין נוטים המוסרי השיפוט תהליכי של עיוני בניתוח
 ה״תוכן״ לבין והרע, הטוב את ראוי, והבלתי הראוי את הקובעים הכלליים העקרונות

ם התנהגות בכללי העוסק  כללי ).1984 (ניסן, והמותר האסור את הקובעים מוגדרי
 בהתפתחות בהכרח קשורים ואינם הסוציאליזציה בתהליכי נרכשים אלו התנהגות

סרי התוכן הקוגניטיבית.  מנורמות הכללית, הערכים ממערכת בנוי האדם של המו
האישי. ומנסיונו מקובלות חברתיות
 ההכרעה בהבנת לא אך המוסרי, השיפוט תהליכי בהבנת לנו עוזר המוסרי המבנה
הכרעה לקבל עשויים שונים כלליים עקרונות לפי הפועלים שאנשים כיוון המוסרית,



 המוסרית. ההכרעה על המשפיע המרכזי הגור□ הוא המוסרי התוכן דומה. מוסרית
ם נמצאו מחקרי□ במספר אך בראשיתו עדיין נמצא המוסרי בתוכן העוסק המחקר  רמזי

המוסריים. וההכרעה השיפוט תהליכי על המוסרי התוכן השפעת על המצביעים

 בעקבות משתנה אינו )1984(קולברג טענת שלפי המוסרי, שהמבנה הראו מחקרים
 המוסרי, השיפוט בתהליך אחד פן רק הוא שופטים, אותן הסיטואציות שינוי

 למינג המוסרית. ההכרעה על והן המוסרית ההנמקה על הן השפעה יש ולסיטואציה
 מחיי הלקוחות בדילמות מוסרי קונפליקט בפני עומדים נוער בני שכאשר מצא )1978(

 את לשפוט מתבקש הנחקר בה□ הקלאסיות הדילמות בפני ולא שלה□ היומיום
משמעותי. באופן יורדת שלה□ השיפוט רמת האחרים,

 דילמות של המוסרי השיפוט רמת בין קשר שאין מצאו, )1992( וקרבס קרפנדיל
 הדילמות כלל, בדרך קולברג. של במבחני□ הדילמות לבין העסקים, מעול□ הלקוחות
 הנחקרים כאשר כן, כמו יותר. נמוכה שיפוט ברמת נשפטו העסקי□ מעול□ הלקוחות
 נמצא שומעים, קהל של שוני□ סוגי□ בפני המוסרית הנמקת□ את להציג התבקשו

 הייתה בפילוסופיה העוסק קהל בפני הצגה לשם שהוכנה המוסרית ההנמקה שרמת
 )1986(וווקר וירס דה העסקים. בתחום הפעיל קהל בפני להצגה שהוכנה מזו גבוהה יותר
 שכאשר הרי למצב, ממצב משתנה אינה האד□ של המוסרית ההנמקה רמת שא□ טענו,
ת לנמק יתבקש הוא  לצפות ניתן מוות, עונש למתן שלילית ועמדה חיובית עמדה מוסרי

 זו. השערה הפריכו הממצאים שווה. יותר או פחות תהיה נימוקיו של המוסרית שהרמה
 גבוהה יותר מוסרית ברמה היו מוות לעונש התנגדות המסבירות ההנמקות כלל בדרך

מוות. בעונש תמיכה המסבירות מההנמקות

 קולברג מבחן של בדילמות שהנחקרי□ אף שעל מבהירים, לעיל שהוצגו המחקרי□
 הסיטואציה שינוי רבים במקרים הדילמות, לכל דומה מוסרית הנמקה רמת מציגי□

ט, העומדת פו שי ם גורם ל  אמור זה כל המוסרי. השיפוט ברמת משמעותיים לשינויי
 ההכרעה לבין המוסרית ההנמקה רמת בין שהקשר יפלא לא ולכן המוסרית, בהנמקה

 תנאי היא קוגניטיבית התפתחות שרמת מודה, קולברג יותר. עוד רופף הוא המוסרית
 המחייב וחברתי אמוציונלי אישי ניסיון ג□ מוסרית, להתפתחות מספיק לא אך הכרחי,
).1981 ,1969 (קולברג, המוסרית הבגרות את מעצב החלטות וקבלת אחריות לקיחת

 להתמודד האד□ שעל מוסרי קונפליקט מצבי של מגוון מספקי□ שונים, חיי□ נסיונות
 סביבתו ע□ האד□ של ממגעו כחלק נוצרים אלה קונפליקטים שלו. היומיום בחיי את□

 הניסיון השפעת השונים. החברה מוסדות ועם והעיסוקית החברתית המשפחתית,
 האדם בני של המוסרי בשיפוט השונה את וגם הדומה את גם מסביר והחברתי האישי
 החברה בני לרוב המשותפים ונורמות מערכי□ מושפע המוסרי התוכן ).19786 (ווקר,

מיון נמצא ולכן  כמו בחברה, הטרוגניות ג□ קיימת אולם, המוסריות. בהכרעותיה□ ד
ם הבדלי□ המינים, בין ההבדל  וההשכלה העיסוק בתחום והבדלי□ ודתיים, אידיאולוגיי

שונים. חיי□ ונסיונות עול□ תפיסות שונות לקבוצות המכתיבים

 ושל יגיעה של באמצעותה נרכש המקצוע אם מהוויתו. חלק הוא אדם של עיסוקו
האדם. על חותמו את להטביע כדי בו שהיה מורכב בתהליך מלווה היה שזה הרי למידה,



 או העיסוק בתחום התנסות לעתים עיסוק, של אלטרנטיבות בחינת נפשית, מוכנות
 הוויות של אינטרפרטציות בעיסוק, הקשורה אוריינטציה יצירת בעיסוק, עניינותחת

 כל לעיסוק האדם את שתכשיר ולמידה העיסוק של בחירה וכן מהעיסוק, היונקות חיים
המוסרי שיפוטו עם קשור להיות העשוי כמרכיב אדם של עיסוקו את הופכים ועוד, אלו

 ודתות בחברות שכיחים דתיים ושאינם דתיים בין וערכיים התנהגותיים הבדלים
 הדתיי□ בקרב אלה. קבוצות של המוסרי בתוכן שוני קיים היהודית בחברה שונות.
 אלו אצל המוסרית. בחשיבה חשוב נדבך מהווה והתלמודית המקראית העולם תפיסת
 המוסרית חשיבתם על היהודית המסורת של השפעה ספק, ללא קיימת דתיים, שאינם

 אות□ מחייבת ואינה היומיומית, בהוויתם דומיננטית אינה זו שמסורת כיוון אך
 היא שלהם המוסרי השיפוט תהליכי על המסורת שהשפעת הרי נורמטיבית, מבחינה
בלבד. חלקית

המוסרי השיפוט פרופיל

 אלא המוסרית בהכרעה או המוסרית בהנמקה בלעדי באופן עוסקים איננו זה במחקר
 המוסרי השיפוט פרופיל מוסרית. והכרעה הנמקה של שילוב שהוא המוסרי בפרופיל

חברתית ולמידה אמוציונלית קוגניטיבית, התפתחות של תולדה הוא הבוגר, האדם של
 גווניה כל על הסביבה, הסביבה. לו שהעניקה כל את מועטה או רבה במידה משקף הוא

 את מעכבים או הדוחפים גורמים המהווים ותגובה, מחשבה דפוסל באדם מטביעה
 שפיטה רמות עם שונים, אדם בני נמצאים תרבות שבכל אף המוסרית. התפתחותו

אדד, המייחד שפיטתי פרופיל בוגר פרט לכל יש שונות, תו(  1986 ובנזש, אדד ; 1988 או
).1989 ולסלוי, אדד ; 1987

 השיפוט אופני על המבוססות מוסריות מהכרעות מורכב המוסרי השיפוט פרופיל
, ) :הבאים

 במרכז הוא האדם האוניברסלי. והחסד הצדק על מבוסס המוסרי-הומני השיפוט .1
 צורך לכל מעל והיא הערכים סולם בראש הוא בחסד המלווה הצדק האנושית. ההוויה

 תמיד המלווה צדק של להתייחסות זכאי אדם, הוא באשר האדם, אחר. ערך לכל או
 שלכבוד התייחסות ומאפשרים יחדיו חוברים והחסד הנאמנות היושר, הצדק, בחסד.

וכדומה. לאום, גזע, דת, של הבדל בלא אדם, לכל
 הכיוון בין האדם, נתון שבו מוכרע הלא הקונפליקט את מבטא הערך כפול השיפוט .2

 המוסרית החובה הגשמתה. את ממנו ודורשת פניו על הטופחת המציאות לבין המוסרי
ףהכ את מכריעה לא אך הזה, הפרט של בשיפוטו קיימת היא הכרעה, לידי באה אינה
שי השיפוט .3  יסוהצך האישיים צרכיו את לקדם הבא שיפוט הוא האינטרסנטי־אי
 של צרכיו ואת דחפיו את להגשים כדי בפניו, כשרים נעשים האמצעים כל האדם. של

צרכיו. פי על מכוון המוסר הפרט.
A הנןהג המיידיי□ החברתיים הצווים ידי על מוכתב האינטרסנטי־חברתי השיפוט 

 של אתיהשיפוט מכוונים דרישותיה ואת החברה צרכי את המבטאים הכיוונים החברתי,
הפרט.



משפיטה. מתחמק האד□ שבאמצעותה הדרך הוא העובדה קביעת פי על השיפוט .5
 האד□ אין הקובע. הוא הקיים הנוהג אדם, אותו עבור פניכ(י. אישי שיפוט היעדר כאן יש

 נטול שיפוטו שונים. דחפי□ או צרכי□ בין אחר מסוג עימות או ערכי עימות לקיים מוכן
 מסביבתו עצמו את מנכר האד□ מחשבתית. ריטואליות ע״י מונחה והוא אישית, חיות

הקיים. הנוהג פי על ושופט

 את האדם, של הקוגניטיבית-אמוציונלית התפתחותו שלבי את מבטא זה פרופיל
 אירועי את הפרט של שפיטתו לעצמו. בנה הוא אותה האוריינטציה ואת בחיי□ התנסותו

 היא שכן הפרט, הגיע אליה המוסרית ברמה בלעדי באופן תלויה אינה השוני□ החיי□
 (השיפוט הגנטית התפתחותו את שליוו השיפוט אופני סביבתיים. באירועי□ ג□ קשורה

 לנטרל היכולים גורמי□ מהווי□ שיפוט), והעדר אינטרסנטי-חברתי האינטרסנטי-אישי,
 ולפי האירוע לפי שפיטתו את להטות הפרט את ולהביא המוסרי-הומני, השיפוט את

).1988 (אדר, שלו הסיטואציה
 חלק להיות חפץ האד□ בה. אינטגרלי חלק לקיחת מהפרט דורש המציאות עקרון
 את רחבה, או מצומצמת במידה זה, צורך באמצעות מנטרל והוא סביבתו, מתבנית

 יכול שהוא כך שיקולים, של רחב במגוון כרוך מוסרית דילמה של פתרונה הצדק. עקרון
 דילמה של בפתרונה אחר ושיקול אחת, דילמה של בפתרונה מוסרי-הומני שיקול להעדיף
 רוב את ישפטו ביותר הגבוהה המוסרית ברמה המצויים אד□ בני רק כי לנו נראה אחרת.

 האד□ בני שאר כל ואילו הגבוהה, המוסרית-הומנית רמת□ לפי המוסריות הדילמות
 חברתיות, ומהתניות הסיטואציה, מעול□ הנמקות של להשפעת□ נתוני□ יהיו

).1988 (אדר, דתיות או אידיאולוגיות
 ליישם חייבי□ בה□ מצבי□ בין הבחנה לעשות מהאנשים לחלק מאפשרת המציאות

 יש במציאות. יישום מחייבי□ שאינם מוצהרים ערכי□ בה□ מצבי□ לבין הערכים, את
 ביחסי□ חלים אינם צדק, של מוצהרים ערכים כי מסוימים, אד□ בני מלמדת והמציאות

 בני ע□ או קטנים, ילדי□ ע□ מסוימות, אתניות קבוצות ע□ אחרת, דת בני ע□ זרים, עם
 אך לפרט, ידועה ההלכה דיפרנציאלית׳׳. ״שפיטה קוראי□ שאנו מה האחר, המין

המוצהר. הערך לפי ולא המצב לפי התנהגות ולחייב אחרת לשפוט לו מתירה הסיטואציה
 ועל־ידי גיסא, מחד מוסרי עקרון ע״י מונחה השיפוט כללי, שבאופן מניחים, אנו

 גיסא. מאידך מוסרי עקרון אותו על ומשפיעים קשורים ה□ שאף אחרים, לוואי עקרונות
 את הכולל השפיטתי הפרופיל באמצעות ביטוי לידי בא הפרט של השפיטתי הדפוס

 עולמו מצוי הללו השוני□ המרכיבים בין השפיטה. את המאפיינים השוני□ המרכיבים
 התפתחותו שלבי וכן האדם, של והחברתי־תרבותי האמוציונאלי הקונאטיבי,

נתון. ברגע מצוי הוא בו ולשלב לרמה הקודמים הקוגניטיבית,

 המוסרי. השיפוט התפתחות על הדיונים בעקבות עולות חשובות שאלות שתי לסיכום,
 עוסקת השנייה המוסרית. וההכרעה המוסרית ההנמקה שבין בקשר דנה האחת

 ההנמקה שבין בבעיתיות הכיר המחקר המוסרית. ההכרעה על הסיטואציה בהשפעת
אולם ),1984 רסט, ; 1984 וקנדי, קולברג ; 1983 המוסרית(בלאסי, וההתנהגות המוסרית



 בפרופיל עוסק זה מחקר צורכו. כל ברור אינו וההכרעה המוסרית ההנמקה בין הקשר ג□
ק: המחקר המוסרית. וההכרעה ההנמקה של בשילוב דהיינו, המוסרי, יבדו

ם האם (א) מי ם מנחים עקרונות קיי סרי! הפרופיל על המשפיעי המו
ם אלה עקרונות האם (ב) תפי ם! חיים ונסיונות נורמות בעלות לקבוצות משו שוני
ה השפעת מהי (ג) סרי! הפרופיל על הסיטואצי מו ה

השיטה
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הבאות: העיסוקיות הקבוצות משש הורכבה המחקר אוכלוסיית
ם )1( ם 98 — אסירי ת משני אסירי סדו ם, מו  בית צו ע״פ כלואים היו שכולם טוטליי

 = נשואים אחוז ; 81 = מלאה תיכונית' השכלה ללא אחוז ; 29.9 = ממוצע (גיל 'המשפט
32.4.(
ם )2( ם 107 — סטודנטי  (גיל בארץ מהאוניברסיטאות באחת הלומדים סטודנטי

).33.7 = נשואים אחוז ;2.7 = מלאה תיכונית השכלה ללא אחוז ;25.3 = ממוצע
ם )3(  בארץ מהמכללות באחת משתלמת כקבוצה שלמדו ערביים מורים 32 — מורי
 35 וכן ),80.6 = נשואים אחוז ;0 = מלאה תיכונית השכלה ללא אחוז ; 31.3 = ממוצע (גיל

הודיים מורים  השכלה ללא אחוז ; 34.6 = ממוצע (גיל מכללה באותה שהשתלמו י
).75.0 = נשואים אחוז ;0 = מלאה תיכונית

שיבה תלמידי )4(  של ברמה תורה לימוד המשלבים הסדר, ישיבת תלמידי 57 — י
ל שירות עם גבוהה ישיבה גי אי(  = מלאה תיכונית השכלה ללא אחוז ; 20.7 = ממוצע צב

).8.6 = נשואים אחוז ;0
כי )5( ם 50 — רחוב חבורות מדרי  באחת שהשתלמו שוליים, נוער של מדריכי

 אחוז ;19.0 = מלאה תיכונית השכלה ללא אחוז ;25.5 = ממוצע (גיל בארץ המדרשות
).51.7 = נשואים

 באחת שהשתלמו ומעלה, רב־פקד מדרגת משטרה קציני 55 — משטרה קציני )6(
 ללא אחוז ; 37.3 = ממוצע (גיל אוניברסיטה בוגר תואר לקראת בארץ האוניברסיטאות

).96.6 = נשואים אחוז ;0.51 =־ מלאה תיכונית השכלה
 בחירה מתוך השאלונים על להשיב הסכימו מהקבוצות, אחת בכל הנבדקים, כל

 חיים ונסיונות שונה תוכן עולם בעלות מזו, זו השונות נבדקים קבוצות נבחרו חופשית.
שונים.

המחקר כלי

ם פרטים לאיסוף שאלון .1 ציודמוגרפיי  האם מוצא לידה, ארץ השכלה, גיל, :כמו סו
ודתיות. דת עיסוק, ההורים, מקצוע מגורים, מקום והאב,

 16מ־ מורכב השאלון נספח). (ראה המוסרי השיפוט פרופיל לבדיקת שאלון .2
מצב מתאר אירוע כל ).1988( אדד של ובעיבודו )1972( ברוך של השאלון ברוח אירועים,
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 חמש הוצעו מהאירועים אחד לכל אישי. בשיפוט כרוכה לה שהתשובה שאלה המעורר
 באחד לבחור חויב הנשאל פתוחה. אישית לחלופה אפשרות וכן פתרון, של חלופות

 על מאוחר שהותאמה השישית, בחלופה לחלופין או לו, המוצעים שיפוט אופני מחמשת
 וכן הישראלית, למציאות והותאמו עובדו האירועים שיפוט. צורות מחמשת לאחת ידינו

 בסיס על הוצעו השיפוט אפשרויות ותקיפותם. מהימנותם מוקדם במבחן נבחנה
 שהוצעו האפשרויות בלבד. אחת שיפוט אפשרות — אירוע לכל לאמור, אלטרנטיבי,

ט ביטאו: פו ס על שי מני, בסי ט כפל-ערך, שיפוט מוסרי־הו פו שי, שי אי טי־ סנ טר  אינ
תי, שיפוט  של מכורחה כיונקת עובדה קביעת לאמור, שפיטה, ואי אינטרסנטי־חבר

).1988 (אדד, מציאות
 על לעמוד מאפשרות האדם, של בשפיטתו ביטוי לידי הבאות השיפוט, צורות חמשת
 על לעמוד וכן השיפוט מצורות אחת בכל השימוש שכיחות על הכללי, השפיטתי הפרופיל

 מוצגים פתרונן וחלופות האירועים עשר ששה ).1988 (אדד, כיווניה ועל שפיטתו רמת
.1 בנספח

הליך

 יחדיו. מקובצים כשהם אינדיבידואלית, בצורה אירועים 16 על השיבו הנשאלים
אלי באופן להידון צריכים בפניהם המוצגים שהאירועים לנבדקים הוסבר  אינדיבידו

 נתונים. הם בו העכשווי במצב האישית עמדתם את לבטא חייב לאירוע השיפוט ובחירת
 דעתם לפי תשובות מתן על להקפיד התבקשו הנשאלים אנונימי. באופן הוגש השאלון

 כל על או חלק על להשיב שלא בכך שיחפוץ מי לכל הוצע ובכנות. ביושר האישית,
בשלמותם. שמולאו השאלונים נכללו זו בעבודה השלאון.

ודיון תוצאות
 השיפוט פרופיל על המשפיעים העקרונות הם מה :היא ;עסוק שבה הראשונה השאלה

 לתוכן גם או השונות בדילמות ההכרעות סוג את מכתיב המוסרי המבנה האם המוסרי.
 אנשים פרהדומיננטי הוא המוסרי המבנה אם ההכרעה? סוג על השפעה יש המוסרי

 הנחקרים שאחוז לצפות ניתן ולכן שיפוטי עקרון לאותו בהתאם הדילמות בכל יכריעו
הדילמות. בכל דומה יהיה למשל, הומני, המוסרי לעקרון בהתאם המכריע
 לעקרון בהתאם שהכריע הנחקרים אחוז לפי הדילמות את דירגנו 1 בלוח

 תלמידי :הבאות הקבוצות חמשת של האחוזים ממוצע לפי נעשה הדירוג המוסרי-הומני.
ם, ישיבה, כי סטודנטי ם משטרה קציני רחוב, חבורות מדרי מורי ם ו הודיי  כללנו (לא י

חודיות קבוצות שהי כיוון האסירים קבוצת ואת הערביים המורים את  בחברה יי
הישראלית).

 האחוזים ממוצע עם 2 מדילמה יורד בסדר נע המוסרית בגישה שבחר הנחקרים אחוז
 מראה הלוח ).42(ביותר הנמוך האחוזים ממוצע עם 16 לדילמה ועד )82.6(ביותר הגבוה
ואילו המוסרי-הומני השיפוט בעזרת הנשאלים רוב על־ידי שנפתרו דילמות שישנן



 קבוצה כל בתוך החברי□ בקרב שגם מראה 1 לוח דומיננטי. איננו הזה השיקול באחרות
 חברי של רובן ורוב מלא כמעט קונזנסוס קיים בהן דילמות ישנן דעות. אחדות אין

 המצב בהן דילמות קיימות אולם, המוסרי-הומני. לעיקרון בהתאם הכריעו הקבוצה
 היא ההכרעה בהן דילמות ישנן כן, כמו אחרים. לעקרונות בהתאם הכריע והרוב הפוך

ש הדילמות של שלתוכנן ספק אין מחצה. על מחצה  מידת על מבוטלת לא השפעה י
המוסרית. להכרעה באשר ההסכמה

 חלק שונים. חיי□ אירועי מייצגות הנשאלים בפני שהוצגו השונות הדילמות
 פנימיות תחושות המתואר כלפי ולחוות מהאירועים חלק ע□ להזדהות יכלו מהנשאלים

 לעיון הנשאלים אצל וזכה ייתכן האירועים של האחר החלק התנגדות. או הסכמה של
 מגוונת. הייתה האירועים, 16 כל על כפרטים, הנשאלים תשובות בלבד. אינטלקטואלי

 הפרופיל הדילמות. בכל דומה מוסרית הנמקה רמת מציג שאד□ טען )1969( קולברג
 מוסריים בטיעוני□ משתמש שהאדם מראה זה במחקר שנמדד כפי הפרט של המוסרי
 כל את פותר הוא אין שונות. מוסריות סיטואציות בפניו כשמציבי□ שונות ברמות

ת נוקט אלא אחידה, מוסרית רמה לפי הדילמות לסיטואציות. בהתאם שונות בגישו

 כל עבור גישה באותה בוחרים בני־האד□ אין ונוך־אישית, שבהשוואה■ מצאנו
 החברה, בני לרוב או לכל משותפים מוסריים תכני□ שקיימים ייתכן אבל הסיטואציות.

 שלסיטואציות כיוון המוסרי. השיפוט בדפוסי דמיון בין־אישית, בהשוואה שנמצא כך
 חברתיות קבוצות בין דמיון המוסרי, השיפוט על השפעה יש הדילמות את המציגות

 מוסריים תכנים של קיומם על מצביע הסיטואציות של השיפוט בדפוסי שונות
 בהנחה עיסוק, קבוצות לפי הנחקרים את קיבצנו זו שאלה לבדוק כדי משותפים.

 להשפיע העשוי אחרת) קבוצה לחברי דומה(בהשוואה חיים ניסיון יש קבוצה כל שלחברי
 קבוצות כל בין שלפירסון מתאם מקדמי חישבנו ).1986 (ווקר, המוסריים שיקוליה□ על

 באשר קבוצות זוג כל בין ההסכמה מידת את מודדי□ אלה מתאם מקדמי הנחקרים.
 ככל מסויימת. בדילמה המוסרי-חומני העיקרון לפי שהכריע הקבוצה חברי לאחוז

 קבלת את המנחים לשיקולי□ באשר יותר רבה הסכמה קיימת יותר גבוה שהמקד□
הדילמה. בפתרון ההכרעה

 קבוצות לבין הכללי האחוזים ממוצע בין פירסון של מתא□ מקדמי מציג 2 לוח
 הכללי הממוצע בין מאוד טובה התאמה על מצביעי□ אלו מקדמי□ השונות. הנחקרים

 טובה פחות קצת התאמה והשוטרים. ההסדר ישיבות תלמידי הסטודנטים, קבוצת לבין
 הכללי הממוצע בין חלשה והתאמה היהודיים, המורים קבוצת לבין הכללי הממוצע בין

 קיים הסיטואציות, רוב שעבור מראים, הממצאים הרחוב. חבורת מדריכי קבוצת לבין
 אחת בכל המוסרית-הומנית בגישה הבוחרים שיעור דהיינו, הקבוצות. רוב בגישת דמיון

 חבורות ומדריכי האסירים קבוצת את להוציא הקבוצות ברוב דומה מהסיטואציות
 והנסיון ההתפתחות של פונקציה רק אינה מוסרית-הומנית בגישה הבחירה רחוב.

 בהקשר לחבריה הנחילה שהחברה המוסרי ובתוכן בסיטואציה קשורה אלא האישי,
 הדילמה עם להתמודד כדי האד□ על־ידי מגוייס זה רלוונטי מוסרי תוכן זו. לסיטואציה

הסיטואציה. שמציבה



 עיסוק קבוצות בקרב המוסרית בהכרעה והשוני הדמיון היא אחרת מעניינת סוגיה
 חיים ונסיונות נורמות מערכת עם מפגש על מצביע העיסוק לעיל, שטענו כפי שונות.
 עיסוקים בעלי בין המוסרית בהכרעה מסוים שוני שנמצא להניח ניתן ולכן דומים,
ם דמיון על מצביע גם העיסוק שלנו, במקרה שונים.  הממצאים ובהשכלה. בגיל מסוי

 ההסדר ישיבות תלמידי הסטודנטים, בין חזקים מתאמים שקיימים מראים 2 בלוח
 מצאנו כן, כמו הערביים. המורים לבין היהודיים המורים ובין המשטרה, וקציני

 יחסית נמוך הוא האחרות, הקבוצות ארבעת לבין הרחוב רחובות מדריכי בין שהמתאם
גבוה. הוא האסירים קבוצת לבין ביניהם שהמתאם בעוד

ם אלה ממצאים  מבחינת דומות, ובקבוצות מקרית, אינה המוסרית שההכרעה מראי
 המוסרי-הומני בשיקול השימוש בשיעור יותר רב דמיון קיים שלהם, החיים ניסיון

 קציני גם מסויימת ובמידה הסטודנטים, הישיבה, תלמידי המוסרי. השיפוט בתהליך
 חסרים הישיבה ותלמידי הסטודנטים כן כמו ובהשכלה. בגיל לזה זה דומים המשטרה,

 של המוסרית ההכרעה שדפוס העובדה העבודה. של החשוב בתחום חיים ניסיון
 אינו הקבוצות רוב של המוסרית ההכרעה מדפוס משמעותית במידה שונה האסירים

סרי שיפוט רמת על המצביעים הממצאים ואת התאוריה את ותואם מפתיע,  נמוכה מו
ם בקרב יחסית ).1980 בלאסי, ; 19S9 ולסלוי, (אדד אסירי

כי לבין האסירים בין המוסרית ההכרעה בדפוס הדמיון  הוא רחוב חבורות מדרי
 המורים של המוסרי השיפוט בין הגבוה המתאם יותר. מעמיקה לבדיקה וראוי מפתיע,

 את לנטרל עשוי והשכלה, בעיסוק שדמיון מצביע הערביים, המורים של וזה היהודיים
ם מהבדלים הנובעת המוסרית הכרעה על ההשפעה  ראוי זה נושא גס ותרבותיים. לאומיי
).1987 ,1986 ובנדש (אדד יותר רחבה תרבותית בין השוואה על־ידי מעמיקה, לבדיקה

 בקשר העוסק הבא בדיוננו אותנו ישמש והסיטואציה, המוסרי התוכן בין המפגש
להסביר: ננסה המוסרי. הפרופיל ובין הסיטואציות שבין

ת המוסרי-הומני לשיקול בהתאם מכריעים בני־האדם יותר מדוע (א)  בסיטואציו
ת ופחות מסויימות אחרות. בסיטואציו

 חורגת מסוימות קבוצות של המוסרית הגישה בהן הסיטואציות את מייחד מה (ב)
הקבוצות. רוב על־ידי המקובלת מהגישה

 בהתאם קבוצות לשלוש האירועים את חלקנו הראשונה, השאלה את לבחון כדי
 ,9 ,3 ,2 :אירועים ,A (קבוצה מהאירועים שבחלק מראות התוצאות .1 בלוח למיקומם

 להתנהגות כהנמקה הומני, המוסרי בשיקול בחרו )80%מ־ (למעלה הנשאלים רוב ),1
 ההנמקה בחירת )16,12,10,15:אירועים ,C(קבוצה האירועים של אחר בחלק הרצויה.

 ,B )13 מקבוצה באירועים .0/41.6°ל־ עד 51.8%מ־ ונעה נמוכה הייתה המוסרית-הומנית
.58.2% עד 74% של במרווח נבחרה המוסרית ההנמקה )5 ,14 ,8 ,11 ,4 ,6 ,7

 ),2 מפשע(אירוע חף אדם בהענשת או )1 סלקטיבית(אירוע בהענשה עוסקת A קבוצה
 המכנה ).9 (אירוע מאמו בן ובהתעלמות ),3 (אירוע בכפו עוול לא על באחר בפגיעה

 מפיק הפוגע או המעניש רק כאשר מפשע, בחפים פגיעה הוא אלה, אירועים של המשותף
כאשר הצדק עקרון את הנוגדות התנהגויות מתארים האירועים כל מהפגיעה. תועלת



 אנו לכן אלה. התנהגויות להצדיק העשויות מוצקות חברתיות נורמות קיימות לא מנגד
 להחליט בבוא□ המוסרי-הומניסטי בשיקול הבוחרים נחקרים של גבוה שיעור מוצאים

אלה. בדילמות לנהוג יש כיצד

 הכרעה בה□ להכריע ניתן הצדק עקרון שלפי מאירועי□ מורכבת C קבוצה
 חד־ שאינן חברתיות בנורמות עוסקות שהסיטואציות כיוון אולם מוסרית-הומנית.

 ובחירת המוסרית-הומניסטית ההכרעה דחיית של גבוה שיעור מוצאי□ אנו משמעיות,
 מיעוט של קיפוח מתאר 15 אירוע ניטרול. של טכניקות בעזרת אחרות אלטרנטיבות

 אותו. יגנו שרבים לצפות ויש הצדק לעקרון המנוגד מעשה זה לכאורה מלחמה. ךזמן
 ההיבטים מכלול את בחשבון להביא צריך הנחקרים תגובת את להבין כדי אולם

 ושחלק לעוין רבי□ בעיני הנתפס במיעוט עוסק האירוע מהאירוע. הנגזרים המוסריים
 מוכני□ אינם מהנשאלים רבי□ כזה, במקרה חיים. ה□ בה המדינה לחורבן מצפה מבניו
הנפגע. של ובכוונותיו באופיו להתחשב מבלי הצדק, עקרון את לקבל

 עוינותם לתיעול לעזאזל, לשעיר והפיכתו בחלש, התעללות של מצב מתאר 10 אירוע
 בו להתעלל ונהגו הילד של הפיזית חולשתו את ניצלו הספר בבית הילדים החזקים. של
 במקרה חבריהם. של התגובה מפחד כן, עשו לא אך לו, לעזור רצו ויורם דוד הזמן. כל

 לאחר. מלעזור נמנעים אלא באחרים, הפוגע מעשה כל עושי□ הנערי□ אין שלפנינו,
 אחרי□ קיימי□ כאשר האחר למען עצמם לסכן צריכים ה□ שאין לטעון, ניתן להצדקת□
המשטרה. או הנפגע הורי בית־הספר, מורי כמו: משלה□ גדולה ואחריות□ שתפקיד□
 עקרון נפגע אלה במקרים ג□ למקורבים. העדפה ניתנת שבו מצב מציג 12 אירוע

 מהנשאלים רבי□ הישראלית, בחברה מקובל דבר היא ו״פרוטקציה״ מאחר אך הצדק,
צודקות. בלתי להעדפות בסלחנות להתייחס מוכני□

 מעורה ג□ שהיה התורה, בעול□ הרוח (מגדולי עקיבא רבי בין במפגש עוסק 16 אירוע
ל רבי לבין עמו) בתוך פון(גדו  לרכוש טרפון לרבי מציע עקיבא רבי וברכוש). בחכמה טר

 עקיבא רבי הטעה האם תורה. ללימוד מדרש בתי שני הקים שקיבל, בכסף אך מקרקעין,
 התנהגותו את פסל לא הרוב עקיבא׳ שלרבי התנהגותו את לשפוט כיצד טרפון׳ רבי את
תו בגלל כנראה עקיבא, רבי של שיו  שקיבל. בכסף שעשה השימוש בגלל או הנערצת אי

 למטרות אך במרמה, כסף להוציא ראוי זה שאין סבור הנחקרים רוב אחרות כמילים
 להניח, סביר כן, כמו בזולת. קשה פוגע שלכאורה מעשה ע□ ג□ להסכים ניתן מסוימות

 פעל ולכן טרפון, רבי של לאוריינטציה בהתאם פעל עקיבא שרבי שחשבו נחקרים שהיו
כהלכה.

 טובת או יחיד טובת בהן דילמות הנשאלים בפני המציבים אירועי□ מכילה B קבוצה
 עדיפות נותנת המדינה ,13 באירוע למשל, אחרים. של לטובת□ בניגוד עומדת קבוצה

 החברה של העמידה יכולת את לחזק כדי האוכלוסייה, שאר פני על היצרניים לעובדי□
מלחמה. בימי

 8 ובאירוע ;החברה בני שאר טובת עם החולה) הפרט(האשה טובת מעומתת 6 באירוע
 אלה פני על להחלים, סיכוי לה□ שיש בחולי□ ולתמוך להעדיף הא□ היא הדילמה

הכלל קיו□ או החסד ע□ הצדק מתנגש בה□ אלה, במקרי□ קלושים. להרפא שסיכוייהם



 לאירועי□ בהשוואה ולכן משמעית, חד אינה ההכרעה החלש, בפרט בפגיעה מלווה
המוסרי-הומני. בשיפוט בחרו נחקרים פחות ,A מקבוצה

 על מורה החסד, או הצדק עקרון בה□ במצבי□ עוסק B בקבוצה אירועי□ של אחר סוג
 ניצב והנשאל אלה, בעקרונות מתנגשת החברתית המקובלות אך משמעית, חד הכרעה

 מעדיף זה באירוע .14 אירוע הוא זה מסוג לקונפליקט דוגמה לנהוג. כיצד הדילמה בפני
 נוגדת זו התנהגות במחיר. המרבה לכל מחסור של בתקופה סחורתו את למכור הסוחר

 את להצדיק העדיפו מהנחקרים רבים אולם החסד, מידת את ובוודאי הצדק עקרון את
 מהנורמות הנחקרים גישת הושפעה זו שבדילמה סבורים אנו הסוחר. של התנהגותו
 דוגמה המחיר. את להעלות כדי מחסור, ניצול המעודדות העסקים, בעול□ הקיימות

סברתנו. את מחזקת הפוליטיקה מעולם דומה
 בשניהם, הנשאל. בפני מציבים שה□ הדילמה מבחינת דומים 4 ואירוע 3 אירוע
 שבאירוע בעוד אך השני. המתחרה של הטוב בשמו הפוגעות שמועות מפיץ אחד מתחרה

 זו בגישה בחרו 4 באירוע המוסרית-הומנית, בגישה בחרו מהנשאלים 0/80°מ־ למעלה 3
 כאשר יותר בולט האירועים בשני הנחקרים הכרעת בין הפער מהנשאלים. 69ס/י רק

 על ).3 בלוח 22.44׳0ל־ בהשוואה 0/5.8°הלא־מוסרית( בגישה הבוחרים שיעור את משווי□
 עוסק 3 אירוע בסיטואציה. הבדל קיים האירועים שני בין עקרונית מבחינה הדימיון אף

 בעול□ כמו זה ובעול□ הפוליטיקה, בעול□ עוסק 4 שאירוע בעוד העבודה, במקו□
 אינם כלל שבדרך באמצעי□ לשימוש בסלחנות המתייחסות נורמות קיימות העסקים,
היומיום. בחיי מקובלי□

 המבנה בין התנגשות של במצב כיצד היטב מבליטה האירועים שני בין זו השוואה
 לסיטואציה הרלוונטיות החברתיות (הנורמות המוסרי והתוכן הצדק) (עיקרון המוסרי

 מרכיבי ניתוח המוסרי. לתוכן בהתאם מהנחקרים חלק מכריעי□ מסויימת),
 בתוך המוסרית-הומנית בגישה הבוחרים בשיעור ההבדלים את ג□ מסביר הסיטואציה

 הכרעה של ביותר הגבוה לשיעור זכו ח. בקבוצה 6ו־ ,7 ,13 אירועי□ .H קבוצה
 ההכרעה מדוע להסביר קשה הצדק, עיקרון מבחינת זו. בקבוצה מוסרית-הומנית

 אלה שבאירועי□ סבורים, אנו . B בקבוצה אחרי□ באירועי□ מאשר שונה אלה באירועי□
 המקרים, שלושת בכל הנחקרים. הכרעת על השפיעו הנפגעים ואופי הפגיעה חומרת
 כחלשים מתוארים והנפגעים חיי□ לאובדן להביא ואף חמורה להיות עשויה הפגיעה

 עקרון כל פני על החסד עשיית את מעדיפים רבי□ אלה במקרי□ לרחמים. וכזקוקי□
אחר.

 דפוסי נמצא מסוימות, בסיטואציות מדוע מסבירות משותפות נורמטיביות מערכות
 הן כלל שבדרך אף שעל קבוצות, ישנן אולם שונות. קבוצות בקרב דומי□ הכרעה

 באופן שונה הכרעתן בהן סיטואציות קיימות הקבוצות, לרוב בדומה מכריעות
 הנורמות מערכת הנידונה, שבסיטואציה היא לכך שהסיבה סבורים, אנו משמעותי.

 דוגמה האחרות. הקבוצות על מקובלת אינה הסוטה הקבוצה בעיני כרלוונטית הנתפסת
ו 15 באירועים ההסדר ישיבות תלמידי של המוסרית בהכרעת□ למצוא ניתן זו לתופעה

בחורי של המוסרית־הומנית בגישה הבחירה שיעור האחרים, האירועים ככל •1לי



 בחירתם שיעור הנ׳׳ל האירועים בשני ורק הממוצע מהשיעור גבוה ואף דומה הישיבה
הקבוצות. לשאר בהשוואה משמעותי באופן נמוך

 בהכרעתם חריפה כה סטייה להסביר יכול אינו זו קבוצה של המוסרי המבנה
 הסיטואציות שבין במפגש דהיינו המוסרי, בתוכן טמון שההסבר סבורים אנו המוסרית.

 שפטו לא הישיבה תלמידי אליהן. הנילוות ובנורמות הנידונים באירועים שתוארו כפי
 כספים הוצאת או הטעייה של רגיל כאירוע )16 (אירוע עקיבא ברבי העוסק האירוע את

 זה, ובמקרה טרפון, רבי בעיני ואף בעיניו נשגבה מטרה למען פעל עקיבא רבי במירמה.
 רבי פעל שלשמה שהמטרה עוד מה מכל. חשובה שהמטרה סבורים הישיבה תלמידי
 שיש מההשפעה להתעלם אפשר אי כן, כמו ישיבה. כתלמידי לליבם גם קרובה עקיבא

סרי השיפוט על עקיבא, רבי של דהיינו הפועל, של לאישיותו  באשר במעשיו. הדן המו
 ומהנורמות מהאמונה נגזרת הישיבה תלמידי תגובת לערבים, ביחס העוסק 15 לאירוע

הקרוב. החברתי מעגלם של
ם גוש של במאבקו תומכים ההסדר ישיבות תלמידי רוב  חבלי בכל להתיישבות אמוני

 העם בני ולכן כולו, הערבי העם עם חריף לעימות אותם מביא זה מאבק ארץ־ישראל.
תר היהודי, העם כאויבי הישיבה בחורי בעיני נתפסים הזה  יהודים בעיני מאשר יו

 להתייחס החובה את רבים בעיני מנטרלת אכזר, כאויב הנפגע תפיסת אחרים. ישראלים
חסד. ושל צדק של מידה באמות אליו

ומסקנות סיכום
 בבואו האדם את ביחד משמשים המוסרי והתוכן שהמבנה מראה הנוכחי המחקר

ת, דילמה של במקרים להכריע ת ולכן מוסרי אציו  לנקוט האדם עשוי שונות בסיטו
ת בגישות ת, ברוב שונות. מוסריו טואציו ם הסי  הגישה את הנחקרים מעדיפי

 של מתוכנן מושפעים זו בגישה הבוחרים בשיעור ההבדלים המוסרית־הומנית.
 המוסרי שהתוכן ככל קטן, הומני המוסרי בשיפוט הבחירה שיעור הסיטואציות.

סיון החברתיות, הנורמות :דהיינו לסיטואציה, הרלוונטי  השופטים של החיים ני
 המוסרית-הומנית. הגישה השפעת את מנטרל באירוע, המשתתפים של ותכונותיהם

 עשויים הפגיעה וסוג והנפגעים הפוגעים של שתכונותיהם מרמז הסיטואציות ניתוח
 שפגיעה בעוד מפשע, בחפים פגיעה יגנו האדם בני רוב למשל, הנטרול. עוצמת על להשפיע

 לבדוק שראוי לנו נראה הרוב. על־ידי כמוצדקת נתפסת פוטנציאלי, כאויב שנחשב במי
ם פרטים או פרט שינוי על־ידי יותר מעמיק באופן אלה טנטטיביות מסקנות  מסוימי
זה. במחקר שהוצגו האירועים בסידרת

ם תכנים ישנם המוסריים. התכנים של בתחולתם עוסקת נוספת מסקנה  מוסריי
ת קבוצות או קבוצה המחייבים אחרים תכנים וישנם החברה, רוב את המחייבים  בודדו

סיון הראנו זה במחקר בלבד. ס על משפיע חיים שני ט דפו פו שי  הקבוצה. של המוסרי ה
 רב במספר משמעותיים הבדלים על מצביע הקבוצות, בין המוסרי השיפוט דפוס השוואת

ת קבוצות בין אירועים של  של קטן במספר הבדלים נמצאו שבאחרות בעוד בודדו
 על־ידי הקבוצות, בין ההבדלים בדיקת את להרחיב שכדאי סבורים, אנו בלבד. אירועים

תר רחב מגוון בין השוואות ביצוע חברתיות. קבוצות של יו



ביבליוגרפיה
 ,49/50 בחינוך, עיונים מוסרית״. והתנהגות מוסרית ״שפיטה ),1988( מ׳ אדד,

.164-104 עמ׳
 עבריינית״. והתנהגות נוירוטיות לא־מוסרית, ״שפיטה ).1989( א׳ ולסלוי, מ׳. אדד,

״ז, חברתית, וסטיה עבריינות .73-63 עמי י
 ביניהן הבחנה — המוסרי השיפוט התפתחות למחקר גישות ״שתי ).1987( מ׳ ניסן,

לפסיכולוגיה, חינוך בין (עורכים), לסט ו־א׳, ניסן מ׳ בתוך לשילוב״. והצעה
ם: שלי .504-383 עמי מאגנס, ירו

Addad, M. and Benezech, M. (!986). “ Ncvrosismc, signification existentielle et 
auto-refoceent du moi-menioircs originaux” . Annates Medico —  Psychologiques, 
!44, 777-789.

Addad, M. and Benezech, M. (1987). “ Moral judgment, extraversion, neuroticism and 
delinquency” . !.'Evolution Psychiatrique, 52, 703-727.

Baruk, H. (1972). Tsedek. Binghamton: Swan House.
Blasi, A. (1980). “ Bridging moral cognition and moral action: a critical review of the 

literature” . Psychological Ilullclin, 88, 1-45.
Blasi, A. (!983). “ Moral cognition and moral action: a theoretical perspective” . 

Development Review, 3, 178-210. '
Carpcndale. J.I.M . and K rehs, I).I.. (1992). “ Situational variation in moral judgment: in a 

stage or on a stage?” . Journal of Youth and Adolescence, 21, 203-224.
de Vries, B. and Walker, L.J. (1986). “ Moral reasoning and attitudes toward capital 

punishment” . Developmental Psychology, 22, 509-513.
Kohlherg, I.. (1969). “ Stages anc| sequence: the cognitive development approach to 

socialization” . In D.A. Goslin (Hd.) Handbook of Socialization Theory and 

Research. Chicago: Rand McNally, 347-481.
Kohlbcrg, L. (1981). Essays on Moral Development, vol. I: The Philosophy of Moral 

Development. San Francisco, Harper & Row.
Kohlbcrg, L. (1984). Essays on Moral Development, vol. 2: The Psychology o f Mora! 

Development. San Francisco, Harper & Row.
Kohlbcrg, L. and Candee, D. (1984). “ The relationship of moral judgment to moral 

action” . In: W.M. Kurtines, and J.I. Gewirtz. (Eds.). Morality, Moral Behavior, 

and M oral Development. New York, John Wiley, 52-73.
Lerning, J.S. (1978). “ Intrapersonal variations in stage of moral reasoning among 

adolescents as a function of situational context” . Journal o f Youth and 

Adolescence, 7, 405-416.



Rest, J.R; (1984). “ The major components of morality” . In: W.M. Kurtines, and J.I. 
Gewirtz (Eds.) Morality, Moral Behavior, and Moral Development. New York, 
John Wiley, 24-38.

Walker, L.J. (1986). “ Experimental and cognitive sources of moral development in 
adulthood". Human Development, 29, 113-124.

קבוצות ולפי אירוע כל עבור המוסרית בגישה שבחר הנחקרים אחוז .1 לוח

 . אסיר-
ים

כי מדרי
חבורות

קציני
ה שטר מ

ם רי מו
ם ערבי

ם רי מו
ם הודי י

דנ טו ס
ם טי

די מי תל
שיבה י

ת טיי ס
תקן

צע מו מ ע רו אי

46 49 93 94 86 92 93 17.0 82.6 2

ד1 81 81
1

91 60 85 97 11.9 80.8 3 1

73 46 87 90 83 90 97 17.9 80.6 9

ל6 76 95 90 71 85 74 8.8 80.2 1

51 57 86 79 61 78 88 12.8 74.0 13

4נ 47 77 94 92 71 79 14.8 73.2 7

71 83 72 78 56 76 71 8.9 71.6 6

30 40 75 84 60 78 92 17.7 69.0 4

46 43 71 37 53 75 76 13.2 63.6 11

61 72 54 78 77 53 50 11.1 61.2 8

33 50 68 87 65 61 58 6.2 60.4 14

50 53 64 68 60 66 48 6.8 58.2 5

33 45 69 84 81 49 15 22.6 51.8 15

51 50 51 57 37 55 42 6.5 47.0 10

44 38 28 44' 32 48 62 12.2 41.6 12

46 44 56 69 51 45 14 14.7 42.0 16

98 50 55 32 35 107 57 N



ם רי סי א כי מדרי
חבורות

ם מורי
ם ערבי

ם מורי
ם הודי י

קציני
משטרה

תלמידי
שיבה י

ם טי סטודנ

.489 .459 .662 .611 .892 .828 .942 ממוצע
כללי

.456 .310 .474 .413 .854 .897 סטוד
ם' נטי

.333 .198 .314 .236 .585 תלמידי
ישיבה

.322 .308 .691 .657 קציני
משטרה

.069 .094 .771 מורים
יהודים

.189 .348 מורים
ערבים

.758 מדריכי
הבורות

קבוצות ולפי אירוע כל עבור הלא־מוסרית בגישה שבחר הנחקרים אחוז .3 לוח

סיר א
ים

כי מדרי
חכורות

קציני
משטרה

ם מורי
ם ערבי

מורים
יהודים

סטודנ
טים

תלמידי
ישיבה

ת י טי ס
תקן

ממוצע אירוע

8 2 2 3 6 5 2 1.7 3.4 9

13 6 2 0 9 2 2 2.9 4.2 2

20 4 9 6 3 8 0 3.3 4.8 7

22 10 6 3 1 1 2 0 4.3 5.8 3

19 4 12 0 5 5 12 3.6 7.6 12

18 4 7 7 14 14 4 4.5 8.6 13

33 6 1! 14 31 5 2 10.4 11.0 10

20 16 4 7 18 11 16 5.1 13.0 1

38 14 17' 20 33 )1 4 9.6 15.8 11

29 י5 21 13 9 19 28 6.3 18.4 8

33 15 13 13 30 17 22 6.1 19.4 5

26 11 20 19 27 20 18 5.1 19.2 6

43 26 24 16 35 21 6 9.4 22.4 4

38 24 10 10 8 33 * 38 12.0 22.6 15

61 46 27 10 22 29 32 8.1 31.2 14

40 44 35 3 30 38 79 17.5 45.2 16

98 50 55 32 35 107 57 N



ר סי א
ם י

כי מדרי
חבורות

קציני
משטרה

ם רי מו
ם ערבי

ם רי מו
ם הודי י

דנ טו ס
ם טי

די מי ל ת
ח שיב י

ת טיי ס
תקן

צע מו מ ע רו אי

37 59 60' 56 62 48 27 13.0 51.2 12

16 44 38 29 31 40 57 8.6 42.0 10

28 31 21 7 11 18 47 12.2 25.6 15

22 32 24 19 11 17 30 7.9 22.8 5

38 49 14 0 5 21 21 14.7 22.0 7

17 43 12 43 14 14 20 11.5 20.6 11

H 13 25 9 14 28 22 6.0 20.4 8

31 39 7 14 25 8 8 12.7 17.4 13

19 52 11 7 I I 6 2 18.1 16.4 9

41 45 5 7 6 7 6 15.6 13.8 2

7 8 13 6 29 13 3 8.7 13.2 3

14 11 9 28 19 18 7 4.8 12.8 16

3 6 8 4 18 5 12 4.8 9.8 6

7 4 5 3 14 I I 11 3.8 9.0 14

26 34 2 0 5 1 2 12.7 8.8 4

4 8 2 3 12 4 9 3.6 7.0 1

98 50 55 32 35 107 57 N

האירועים — נספח
משה) אדד (ע״פ

 הפתרון, של החלופות חמשת עם להלן המובאים אירועים 16 הוצגו נשאל לכל
כאן. נרשמה שלא הפתוחה השישית החלופה בתוספת

1 אירוע

 חיפשו אותו. למצוא הצליחו ולא הציוד אחר חיפשו ציוד. נגנב מסוים צבאי במחנה
 אחד חייל להעניש כך משום החליט המפקד הגנב. את מצאו ולא הגנב הוא מי וביררו

במחנה. שהיו חיילים עשרה מכל



המפקד? החלטת על דעתך מה
 הנחוץ הסדר ויתקיים בצבא המשמעת תישמר זו בצורה כי המפקד נהג טוב אכן, .1

בצבא. התקינים לחיים
 רצה לא מהחיילים אחד אף והלא לעשותו למפקד שנותר היחיד האמצעי היה זה .2

פקודיו. על מרותו להשליט חייב המפקד במעשה, להודות
 את גם מענישים בכך כי כך, להעניש זכות לנו אין צודק, אינו המפקד בו שבחר העונש .3

מפשע. החף
A אין החליט, המפקד כך החלטתו. על מערער אני ו
 על לשמור רוצים אכן אם לעשות צריך היה כך אך אכזרית, הינה המפקד החלטת .5

במחנה. המשמעת

2 אירוע

 המסמכים. את שהעלים העובדים באחד חשדו חשובים. מסמכים נעלמו מסוים במוסד
 בעונש החשוד כנגד לנקוט החליטה ההנהלה מבוססים. היו לא העובד כלפי אלה חשדות

 דומה. עבירה יבצעו ולא ויפחדו העובדים שאר ישמעו למען חמור
ההנהלה? החלטת על דעתך מה

 היא כך ומשום (מעשית) פרקטית היא אך במהותה, צודקת אינה ההנהלה החלטת .1
מועילה.

החלטתה. על מערער אני ואין נהגה, כך ההנהלה .2
 טוב ולכן במוסד, העובדים של ותקין מועיל לתפקוד להגיע ניתן שבאמצעותה הדרך זו .3

כך. לנהוג החליטה שההנהלה
 ויראו, ישמעו למען כך להעניש מוטב האיש, של לאשמתו ברורה הוכחה מוצאים אין אם .4

לנהוג. יש וכך החברתי הנוהג זהו
 נסבלת בלתי היא ההנהלה של התנהגותה הברורות. ההוכחות שיצאו בלא להעניש אין .5

נסלחת. ולא

3 אירוע

 של משרתו(תפקידו) את לתפוס הצעירים העובדים אחד רצה מסוים חרושת בבית
 אכן, המנהל. על רע שם המוציאות שמועות להפיץ התחיל הוא כך לשם הוותיק. המנהל
 מעבודתו. פוטר והמנהל בתכניתו עובד אותו הצליח

 הצעיר? העובד של התנהגותו על חושב הינך מה
מקצועי. קידום רוצים כאשר בחברה, שנוהגים כפי נהג הצעיר ו.
למטרה. להגיע כדי להלחם צריך בחיים אך מצערת, התנהגותו .2
 ספק אין למטרתו. להגיע לו ושתאפשר בה לנהוג לצעיר אחרת דרך הייתה לא הרי .3

עצמו. את קידם ובכך הצעיר נהג טוב יותר. חשוב שהצעיר
התנהגותו. על מערער אני ואין שנהג כפי נהג הצעיר .4
כך. לנהוג הצדקה שום לו הייתה לא שערוריה, בגדר היא הצעיר העובד של התנהגותו .5



 כל הציג הזו הבחירות במערכת בזה. זה מתחרים עיר ראש למשרת מועמדים שני
 בחירתו שרק שהאמין המועמדים אחד אולם, בעיר. המצב לשיפור תכניתו את מועמד

 של הטוב בשמו הפוגעות שמועות להפיץ והחל בזה הסתפק לא העיר, את תקדם לתפקיד
 ומכשירה מקדשת בחירתו) המטרה(לאמור, מועמד, אותו של לדעתו המתחרה. המועמד

זוז התנהגות על דעתך מה האמצעים. את
 את להשיג לו שתאפשר זו היא אך נסבלת, אינה המתחרה המועמד נקט בה הדרך .1

העיר. לראש ויהיה יגיע באמצעותה רק מטרתו.
אין שנהג כפי נהג המתחרה .2 כך. על מערער אני ו
האחר. של במקומו להבחר כדי היחידה הדרך זו .3
בחירות. בתקופת מקובלת התנהגות זו מותר, הכל בפוליטיקה .4
 בפוליטיקה גם ביותר. גרועה הינה פוגעות שמועות שהפיץ המועמד של התנהגותו .5

כך. לנהוג אסור

5 אירוע

 הצבאית. היחידה בניהול טעויות עושה סרן הרב שמפקדו בכך הבחין צבאית ביחידה סמל
 הוא אותן, שיתקן כדי טעויותיו על לו ולהעיר סרן, הרב הישיר, מפקדו אל לפנות במקום
 כדי ליבו, תשומת את ולהעיר סרן) הרב (שמעל יותר גבוהה דרגה בעל אל לפנות העדיף
 המצב. לתיקון שיביא

הסמל? נהג שבה הדרך על דעתך מה
בו. לפגוע הייתה עלולה הישיר למפקדו פניה כשורה, נהג הסמל .1
 ורק מפקדו, אל תחילה פמת יכול היה הוא עלי. מקובלת אינה הסמל של התנהגותו .2

האחרים. לממונים לפנות עליו היה לטובה שינוי חל היה שלא במקרה
 אחרת ברירה לסמל אין כאלה במקרים הכל, מעל היא החברה על כמגן הצבא טובת .3

הלך. שבה הדרך זולת המצב של אמית׳ לתיקון
התנהגותו. על מערער אני ואין הגבוה למפקד פנה הסמל .4
 לעקוף רשאי היה לא הוא שני ומצד הצבא, לטובת ולדאוג להגן הסמל על היה אחד מצד .5

כך. לנהוג ח״ב היה הקיימת ובמציאות אחרת, ברירה לו הייתה שלא כנראה מפקדו. את

6 אירוע

 לארצנו. דלק לאספקת הקשור בכל רבים קשיים התעוררו המלחמה בתקופת
 הסובלת צעירה אשה בדלק. לחסוך במטרה וזאת חימום תנורי להדליק אסרו השלטונות

 היא מכאוביה. על להקל ובכך בביתה החימום תנור את להדליק הוסיפה מסוימת ממחלה
 גבוה. כספי בקנס ונקנסה כחוק הואשמה לחקירה הובלה נתפסה,

מוצדק? היה עליה שהוטל העונש לדעתך האם
 ובכך היות לה, מגיע בהחלט העונש השלטונות. ע״י נאסר חימום בתנורי השימוש .1

אחד. לכל המגיעה הדלק מנת את צמצמה



חוקיה. על להגן חייבת והחברה כולם על חל והאיסור היו* מוצדק היה העונש .2
שקיבלה. העונש על מערער אני ואין נענשה, האשה .3
 מכאוביה. על להקל ובכך להתחמם כדי החימום תנור את הדליקה והיא קר, לה היה אכן .4

 ולכן מהקור לסבול והוסיפו להתחמם העונג את מעצמם חסכו האנשים שאר מאידך,
להענישה. אלא ברירה הייתה לא

 יכלו מקום מכל צודק. ולא מוזר עליה שהוטל העונש לכל. קודמת האישה של בריאותה .5
יותר. קל בעונש להענישה

7 אירוע

 סירב ראובן פצוע. כשהוא הכביש על מוטל אויבו שמעון את וראה בדרך לו הלך ראובן
 אויבו. בשמעון לנקום הזדמנות בשבילו שזו בטענה חולים לבית להגיע לשמעון לעזור

ראובן׳ של זו התנהגות על חושב הינך מה
 או ראובן של רעיתו את רצח ששמעון ייתכן לראובן. שמעון שעשה במעשה תלוי הכל .1

שיט הוא שאין בכך צודק שראובן ומכאן במותה חלק לו שהיה  עוזרת. יד לשמעון מו
 לזה, בדומה או ישן כספי מחוב נובעת שביניהם) (השנאה והעוינות במקרה מאידך,

בהתנהגותו. צודק ראובן שאין הרי
אין אויבו בשמעון ונקם חושב שהוא כפי פעל ראובן .2 התנהגותו. על מערער אני ו
ראובן. נהג כך ואכן באויביו להתנקם בחברה האדם דרך .3
ממנו. להפטר עזר ובכך לאויבו סייע לא שהוא טוב ראובן. עשה טוב .4
 אם גם פצוע לאדם לעזור יש מצב בכל וכלימה. בושה בגדר היא ראובן של התנהגותו .5

באויב. מדובר

8 אירוע

 שאין לחולים מיוחדת מחלקה :כדלקמן המחלקות בין הפרדה הייתה החולים מבתי באחד
 רוב את להירפא. סיכוי להם שיש לחולים המיועדות אחרות ומחלקות להירפא, סיכוי להם

 לחולים המיועדות המחלקות של לקידומן ההנהלה מפנה החולים בית של התקציב כספי
 להירפא), הסיכוי (חסרי הכרוניים לחולים המיועדות למחלקות להירפא. סיכוי להם שיש

 כספים. מפנים ואין כמעט
זו? גישה על חושב הינך מה

 יותר, טובים שסיכוייהם באלה יותר טוב לטפל המאפשרת הנכונה בדרך נקט החולים בית .1
סיכויים. חסרי שהם מאלה להשתחרר ומאידך,

 של ההחלטות את המנחה קו להיות צריכה להירפא הסיכוי בעלי החולים לכלל הדאגה .2
קיומה. להמשך לדאוג להמשיך חייבת חברה החולים. בית הנהלת

 יחם אותו את לקבל זכאי חולה כל אנושי. לא מעשה הוא החולים בין זו בצורה להפריד .3
להירפא. בסיכוייו תלות בלא טיפולים אותם ואת

 מערער אני ואין שונה, טיפול להם להעניק כדי החולים את הפרידה החולים בית הנהלת .4
שיקוליה. על

 אחרת, ברירה להם הייתה שלא ״תכן אך כן, בעשותה החולים בית הנהלת צדקה לא אכן, .5
להירפא. הטובים הסיכויים בעלי לחולים נאות טיפול להעניק רצו והם היות



 אלמנה הייתה האשה לבנה. עסקיה ניהול וכן כספה כל את העבירה עשירה אשה
 הידרדרה היא דבר של בסופו מאוד. עליה הכבידה והבדידות בבית לבדה גרה היא וגלמודה.

 עזרה לה להגיש סירב בנה סוהר. לבית ונלקחה נשפטה הואשמה, היא פשע. אף וביצעה
 לה. שקרה מה בכל אשמה עצמה שהיא בטענה הסוהר בבית אותה לבקר וסירב

הבן? של זו גישתו על דעתך מה
 ייתכן אלא הסוהר, בבית אותה ולבקר לאימו עזרתו את להגיש צריך היה הבן אכן, ו.

כך. נהג ולכן זו מבישה בפרשה מעורב להיות שהתבייש
אותה. ביקר ולא לה סייע לא והבן עונש עליה והוטל ונשפטה נאשמה אימו אכן, .2
 ביקור ובמה ונשפטה, הואשמה היא שהרי לאימו, לסייע יכול הבן במה לדעת קשה .3

 והודיע החברה את חיזק הוא אימו את ביקר לא שהוא בכך לעזור. יכול הסוהר בבית
יותר. וחשובים קודמים החברה חוקי כי בצעדו לכל

 פטור הוא הטוב בשמו לפגוע יכול שהבן וכיוון כחוק, ונשפטה פשע ביצעה האשה .4
מלבקרה.

 אימו נשארת היא הרי פשעה אמא אם שגם לשכוח, לו אסור בהתנהגותו. צדק לא הבן .5
עזרה. לה ולהגיש לבקרה חייב והוא

10 אירוע

 הילדים גילו. בני כיתר מפותח ולא גופנית מבחינה חלוש ילד נמצא מסוים ספר בבית
 לו לעזור רצו ויורם, דוד ילדים, שני הזמן. כל בו להתעלל ונהגו חולשתו את ניצלו בכיתתו

 בהם. יתנקמו שחבריהם פחדו כי כן עשו לא אך
ויורם? דוד של התנהגות□ על דעתך מה

 לעורם פחדו כי אחרת לעשות יכלו לא הם מאידך אך בהתנהגותם צדקו לא ויורם דוד .1
לעצמם). (חששו

 פעם אף היו שלא הרי בחלשים לטפל צריכים היו הם אילו אשמים. אינם ויורם דוד .2
לעצמו. לדאוג כל קוד□ צריך האד□ שלה□ האישיים לעניינים דואגים

 על ישתלטו שהחזקי□ הוא טבעי אחד. לכל מוחלט לא אך מסוים מקו□ יש בחיי□ .3
חלשים. על משתלט היה הוא ג□ חזק היה ההוא הילד אילו החלשים.

A זאת. ניצלו אכן והאחרים בגופו חלש ילד לפנינו
 ילד היה כי ובמיוחד הילד על להגן עליה□ היה פחדני□ וסת□ לב מוגי הינם ויורם דוד .5

קו שכולם לו. הצ̂י

11 אירוע

 על ובסופה. העבודה בתחילת הנוכחות ביומן לחתום חייבים היו העובדים גדול במפעל
 העובדת לעבודה. יחסם את בדקו גם כך שכרם, את לעובדים שילמו אלו חתימות סמך

נשארת הייתה רבות ופעמים לתפקידה מסורה מאוד שהייתה מפעל, באותו לסוציאלית



 שמה את לחתום לפעמים שוכחת הייתה הביתה, הלכו כבר כולם כאשר גם ועובדת במפעל
 מעבודתה. אותה לפטר זה בגלל החליט המפעל מנהל הנוכחות. ביומן

המנהל? של החלטתו על חושב אתה מה
 התנאי זה המפעל. של התקנון על לשמור כולם כמו חייבת הייתה הסוציאלית העובדת .1

בצוותא. לקיום
מעבודתה. פוטרה והיא המחייב התקנון על כולם כמו שמרה לא הסוציאלית העובדת .2
 למפעלו לאפשר ובכך ויישמר יכובד שהתקנון להקפיד המנהל על אך צודק, זה אין .3

כהלכה. להתנהל
לפטרה. עליו היה ולכן המנהל של בסמכותו פגעו הס!ציאלית העובדת של מעשיה .4
 הוא אליהם. לשעבדו כד׳ ולא האדם את לשרת כדי נוצרו חוקים כ׳ שכח הקפדן המנהל .5

הסוציאלית. העובדת את לפטר צריך היה לא
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 הגבוה הספר לבית כניסה לבחינות תלמידיו את שנה כל מכין היה יצחק המורה
 שהיו לפני נותן יצחק המורה שהיה בציונים התחשבו הספר בבית שבעירו. והיוקרתי
 ציונים לתלמידיו נותן והיה זאת ניצל יצחק המורה לא. או תלמיד לקבל אם מחליטים

 ובכך הגבוה למוסד להתקבל סיכוייהם את להגדיל כדי להם מגיע היה שלא אפילו גבוהים
 ספרו. לבית טוב שם להוציא גם
יצחק? המורה של התנהגותו על דעתך מה
 להתאמץ מעתה מוכנים שיהיו החלשים של ידיהם את המורה מחזק זו בהתנהגותו ו.

עשה. הוא טוב ולכן יותר,
 זה והלא ספרו, בית של הטוב השם את לחזק וכן לתלמידיו לעזור חיפש יצחק המורה .2

 המשתייכים את ולחזק לחזקו נוהגים הכל כלשהוא, למוסד משתייכים כאשר העיקר.
אליו.

 לו היה אסור מחנכת. ואינה צדק אי יוצרת היא טובה. אינה יצחק המורה של הולנהגותו .3
כך. לנהוג

נשכר. יצא ספרו בית שם זמנית ובו תלמידיו לכל טובים ציונים נתן יצחק המורה .4
 עליו וראשונה בראש אך להם, למגיע בהתאם ציונים לתלמידיו להעניק המורה על .5

מלמד. הוא שבו הספר בית של הטוב לשם לדאוג
1

13 אירוע

 מחסור היה המלחמה בתקופת :אצלנו קרה ולא היה שלא היפותטי מצב לעצמך תאר
 היצרניים העובדים :מסוימת שיטה לפי מזון להקציב החליטה הממשלה מזון. במצרכי

 שאר מספקת. במידה מזון קיבלו המדינה למשק ומועילים יוצרים הם שבעבודתם
 רעב. מנות קיבלו האנשים

הממשלה? של זו החלטה על דעתך מה
 שלא נשכח אל אך לכלל, ולהועיל לייצר מסוגלים שאינם מפני אנשים להרעיב אסור .1

ברירה. לממשלה הייתה



שהחליטה. למה בהתאם להם שיש מה את חילקה הממשלה אכן .2
 לחברה והנזק מתים אף ואולי סובלים היו כולם אחרת, נוהגת הממשלה הייתה אילו .3

ביותר. רב היה
 המלחמה עקב שנוצר הקשה ובמצב מועילים, אינם יצרניים לא שאנשים יודעים הכל .4

כך. לנהוג היה מוטב
שנהגה. כפי לנהוג לממשלה היה אסור הממשלה. בידי נתונה אינה החיים זכות .5
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 כך ס₪ם להשיגם. ושקשה מוגבלים שהמצרכים יודע סוחר מסוימת, מחסור בתקופת
 או טובים, מחירים לו לשלם המסוגלים לאלה רק אותה ומספק סחורתו את שומר הוא

 האזרחים. לשאר למכור מסרב והוא הנאה, טובות לו להעניק
סוחר? להתנהג צריך כך האם דעתך, מה
 בהם. ולהצליח לעסקיו, לדאוג צריך סוחר רוטשילד. הברון כמו נדיב להיות ח״ב אינו סוחר ו.

מותרת. ולכן בחברה מקובלת נורמה זו לעסקיו, הדואג כסוחר התנהג הוא
 שבא למי סחורתו את למכור עליו אנשים, בין להבדיל לו אסור כהלכה. התנהג לא הסוחר .2

 ׳הנו שכולם כך סחורתו את לחלק עליו לו, ומוכרים קבועים הם הקונים ואם ראשון,
ממנה.

 משום טוב. ששילמו לאלו וכן בעתיד לו לסייע שיוכלו לאלה סחורתו את העניק הסוחר .3
לעצמו. ולדאוג בחיים להסתדר לדעת צריך אדם עשה, הוא טוב כך,

במחיר. המרבה לכל הסוחר מכר כך אכן, .4
להסתדר. אפשר כך רק אך הסוחר, נהג טוב לא אמנם .5

15 אירוע

 שהמשאבים היות מלחמה במצב אירע): (שלא אצלנו היה שלא מצב בנפשך שער 1
 היהודי לישוב מוגדלות במנות ומזון מצרכים לחלק הממשלה החליטה מאוד, מצומצמים

 מצומצמות מנות להעניק וכיו״ב) חוץ אזרחי (ערבים, המיעוטים לבני ואילו והדרוזי
 והדרוזי). היהודי לישוב החלוקה אחרי שיוותר למה (בהתאם שנשאר למה בהתאם

הממשלה? החלטת על דעתך מה
 בקיומה ומסייעים בה המאמינים לאלה כל ראשית לדאוג חייבת שמדינה הוא טבעי ו.

המדינה. נהגה טוב לאחרים. כך אחר ורק ולדרוזים), ליהודים (למשל,
 כלפי כך נהגה ולא ולדרוזים ליהודים הטובות המנות את והעניקה שמרה הממשלה אכן .2

האחרים.
 היהודים את להעדיף ונורמלי טבעי אך המצפון. על מעיקה נוחה, לא הממשלה החלטת .3

המדינה. של קיומה למען הנלחמים והדרוזים,
 של בחורבנה רוצים אף אולי, והיו, היהודים את אוהבים אינם מסוימים מיעוטים בני .4

 של קיומה להמשך ערובה שהם והדרוזי, היהודי הישוב את לחזק חשוב ישראל. מדינת
המדינה.

 באנושיות לנהוג ויש אדם בני כולם אנשים. בין להפלות אסור הממשלה. צדקה לא .5
כולם. כלפי



 יהודי היה טרפון רבי טרפון. לרבי עקיבא רבי בין עסקים״ ״מפגש על מספר המדרש
 הסכים. טרפון רבי ערים. שתי עבורו לקנות לו והציע עקיבא רבי פעם בו פגש מאוד. עשיר

 5000 של הנכבד הסכום את טרפון רבי נטל זהב. בדינרי מיד המחיר את דרש עקיבא רבי
 רבים חודשי□ כעבור ערים. שתי עבורו ירכוש למען עקיבא לרבי ונתנו מאוצרו דינרים

 עקיבא רבי לקח עבורו. קנה שהוא הערים את לראות וביקש עקיבא לרבי טרפון רבי פנה
 אמור היה שהוא לערים, להביאו במקום הערים. שתי את לו להראות כדי טרפון רבי את

 מדרש בתי שני ״לפניך :לו ואמר מדרש בתי לשני לקחו הוא טרפון, ר׳ עבור לרכוש
כו והם מכספך שהוקמו  הבא״. לעולם אותך יז

עקיבא׳ רבי של מעשהו על דעתך מה
 סדר את היטב וידע טרפון רבי של דעתו לסוף ירד הוא כהלכה. נהג עקיבא רבי .1

הבא. העולם לחיי וזכות מקום טרפון לרבי קנה ולכן שלו, קעדיפויות
מעשיו. על מערער אני ואין שהחליט כפי נהג עקיבא רבי .2
 תלמידים ולהעמיד התורה את לחזק עליו היה כי כך, לנהוג מוכרח היה עקיבא רבי .3

 היה והוא ישראל בדת נלחמו כשהרומאים הקשה, הקריטית בתקופה במיוחד הרבה.
עמו. את בכך ולהציל לפעול מוכרח

 לו להודיע חייב היה הוא טרפון. רבי את הטעה הוא טובה, בדרך נהג לא עקיבא רבי .4
העורמה. בדרך כספי□ ממנו לסחוט, ולא האמיתית, מטרתו מהי ברורות

 דבר של סופו אך וחבל, האמיתית, מטרתו את טרפון לרבי עקיבא רבי גילה לא אמנם, .5
ההתנהגות. את הצדיקה המטרה


