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 הגדרה רעיון 
'סובלנות היא כבוד, קבלה, והערכה של מגוון התרבויות בעולם, של   סובלנות 

האמצעים בהם אנו מתבטאים, ושל הדרכים להיות אדם. היא  
מטופחת על ידי ידע, פתיחות, תקשורת, וחופש של מחשבה, מצפון,  

סובלנות היא, מעל הכול,  ] -- ואמונה. סובלנות היא הרמוניה בשוני [
גישה אקטיבית שמּונעת על ידי ההכרה בזכויות אדם אוניברסליות  

 ).5, 1995ובחירויות היסוד של אחרים' (אונסק"ו 
 

סובלנות כוללת מניעה של בריונות ופתיחות כלפי מגוון ביטויים  
 תרבותיים.

בנעליים  אמפתיה הוגדרה כ'מה קורה כאשר אנחנו שמים את עצמנו   אמפתיה 
של האחר וחווים את הרגשות של האחר כאילו הם הרגשות שלנו'  

 ).269, 2003(ליפמן 
 

 אמפתיה כוללת הבנה הדדית.
הכלה יכולה להיות מוגדרת כגישות ופעולות שמעודדות את   הכלה

ההשתתפות של האינדיבידואל בדיאלוג על מגוון תרבותי. כדי לבסס 
ם צריכים להעריך את המגוון  שיתוף פעולה, אנשים כאינדיבידואלי

בחברה, לכבד אחרים, ולהיות מוכנים להתגבר על דעות קדומות כדי  
להתפשר (הפרלמנט האירופי, המועצה של האיחוד האירופי,  

2006.( 

 חיים משותפים 

לחגוג את השונות. זה כולל ללמוד על התרבות שלנו, כאנשים   הגיוון כערך 
ולפתח בקרבנו את הזהות  אינדיבידואלים, להעריך אותה, 

 התרבותית שלנו.
, CofE ,2010'זכויות וחירויות היסוד בכל אספקט של חיי האדם' ( זכויות אדם 

8.( 
לאפשר לאזרחים את ההזדמנות להשתתף באופן ישיר בהיבטים   דמוקרטיה

 הפרוצדורליים והחברתיים של תהליך קבלת ההחלטות.
למצב של שוויון, בעיקר מבחינת סטטוס,  לפעול באופן אקטיבי  שוויון 

 זכויות, והזדמנויות.
סולידריות  

 (אחווה) 
לפעול באופן משותף, ובכך לחלוק הן ביתרונות (למשל שגשוג) והן  

בנטל באופן שווה וצודק. סולידריות מעודדת רגש של אחריות  
 חברתית, וקשורה באופן מרומז לאמפתיה.

והאינטגרציה בין אנשים, חברות, וממשלות   תהליך יחסי הגומלין גלובליזציה 
 ברחבי העולם.

אחריות  
 חברתית 

- פיתוח בר
קיימא/שינוי  

 אקלים 

קיימא קשור לנושאים חברתיים וכלכליים, ומוגדר  -מושג הפיתוח הבר
כפיתוח'המספק את הצרכים של הדורות הקיימים מבלי לפגוע  

וגמא,  ביכולת של הדורות העתידיים לספק את הצרכים שלהם' (לד 
להבטיח איכות חיים טובה יותר לכולם, גם לאנשים שחיים עכשיו  

קיימא הינו  -וגם לאלה שייוולדו בעתיד). היבט אחד של פיתוח בר
 ההתמודדות עם שינויי האקלים.

להיות חבר במדינה ובשל כך להיות בעל זכויות וחובות. כל אזרח   אזרחות 
כאזרח של האיחוד  במדינה שחברה באיחוד האירופי נחשב 

האירופי. אזרחות של האיחוד האירופי לא מחליפה את האזרחות  
שניתנת מטעם המדינה: היא קיימת בנוסף אליה. האזרחות קשורה  

לסובלנות ולדמוקרטיה.אזרחות פעילה מוגדרת כ'בניית חברה  
 ).25, 2015והנציבות האירופית,  CofEUפתוחה ודמוקרטית. (

כשירות   
חברתית  

 ת ואזרחי 

תרבותית, וכן את כל  -אישית ובין-אלו כוללים כשירות אישית, בין
צורות ההתנהגות, בהן יחידים צריכים להצטייד, כדי להשתתף באופן  
מועיל ובונה בחיי החברה ובחיי העבודה, במיוחד כשמדובר בחברות  



 

 
 

 

בהן הגיוון האנושי והתרבותי גדול, וכדי שיוכלו לפתור קונפליקטים  
שירות אזרחית מציידת את האנשים בכלים  במידת הצורך. כ

הנחוצים להם כדי לקחת חלק מלא בחיים האזרחיים, ומתבססת על  
הידע שלהם בעקרונות ובמבנים חברתיים ופוליטיים, וכן על מידת  

  CofEUההתחייבות שלהם להשתתפות פעילה ודמוקרטית (
 ).2006והפרלמנט האירופי, 

השתתפות  
 פעילה 

מתייחסת למעורבות של האדם האינדיבידואל בחברה הסובבת  
אותו, בתחומים אזרחיים, פוליטיים, חברתיים, כלכליים, משפטיים,  

 ותרבותיים.  
לעבוד יחד לטובת הכלל. שיתוף פעולה יכול לקרות בשלבים שונים   שיתוף פעולה 

בחברה, החל משיתוף פעולה בין שני אנשים אינדיבידואליים ועד  
 ף פעולה בין מדינות.שיתו

- אמצעי להמשגת חברות בקהילות שיתופיות (כגון משפחות, בתי  שייכות 
ספר, מועדונים, אזורים) או תחושת השייכות לקהילה. בכלל זה  

ידי הקהילה  -שפותחו על מורשות תרבותיות, ביטוי דרכי החיים
והעברתן מדור לדור ותחושת ירושה משותפת, כמו גם הנרטיבים  

המשותפים המעצבים קהילה מסוימת, כגון צורות הגירה כפויות או  
 רצוניות.

 


