
 

 

 

 

 

 

 

 

 לפי ידע של אנשים "כבוד"הגדרת המושג  :פירמידת הכבוד

 1מיטל נשיא

 מבוא

אדם  מאבני היסוד עליהן מושתתים, נבנים ונהרסים יחסים בין בני דאחהוא  "כבוד"

, שגור בפי כל, ונעשה בו שימוש שכיח בהקשרים שונים "כבוד"כפרטים וכקבוצות. המושג 

ויות שונות בספרות, שבתורן יוצרות חוסר אחידות אולם המושג זכה להגדרות ולמשמע

 ידי החוקרים-ומנוסחות עלדדוקטיביות מרבית ההגדרות בספרות הן  באשר להבנתו.

למיטב ידיעתי, לא נעשו מחקרים  2.למשל מהספרות ,בהתאם לידע ולתובנות שהם צברו

ים מן בסיס תפיסות של אנש בצורה איכותנית מעמיקה על "כבוד"שבחנו את המושג 

, ההמשגה נבנית על בסיס מחקר בו נבדקות שיטה זוב. בשיטה של ראיונות עומקהשורה 

, כפי שהם מבינים וחווים את המציאות באופן אישי, וכפי שאינן חוקריםת של אנשים גדרוה

שכיח בחיי  "כבוד" מושגהמציאות זו. למרות ש תארשהם משתמשים במושגים כדי ל

פירושים רבים ושונים הנובעים  וסביר להניח כי יש ל יום של אנשים, יש יסודמהיו

ותרבותיים ומהבדלי ֶהקשר היוצרים תפיסות עולם  אישיים, התפתחותיים-מהבדלים בין

לגבי  האנשים עצמםשונות. לאור זאת, יש חשיבות רבה לבחון את הידע והתפיסות של 

 . חברתיים תופעות ומושגים

                                                 
 מכללת לוינסקי לחינוך, מיטל נשיאר "ד 1 
 2000; שלנגר, 2004קמיר, ; 2006ראו למשל, בלידשטיין,  2 
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חברתית -נה גישה פסיכולוגיתיחית ההגישה המחקרית שביסוד העבודה הנוכ 

גישה זו מדגישה את חשיבות  3.המבוססת על תאוריות פסיכולוגיות נאיביות של אנשים

חקר הידע שיש לאנשים מן השורה, מכיוון שידע זה עומד בבסיס התנהגותם בסביבה 

החברתית. ידע של אנשים נבנה על בסיס מידע שהם רכשו במהלך חייהם, התנסויות שבהן 

לרבות  4,דם שמניבה תובנות חדשות באשר לידע זהים התנסו, וחשיבה רפלקטיבית מצה

אדם, ולכן, כדי להבין בחירה  . לידע זה יש השפעה על התנהגותם של בני"כבוד"בנושא של 

של התנהגות מסוימת, יש צורך, לפי גישת הפסיכולוגיה הנאיבית, להכיר את הידע הרלוונטי 

 א תופעה חברתית סובייקטיבית שיש להבינה מתוךוהזו, כבוד  לפי גישה 5.להתנהגות זו

האישיות שלהם המכבדות או הלא מכבדות  תנסויותההידע של האנשים ומה

באינטראקציות החברתיות היומיומיות, ועל בסיס זה יש לארגן את התובנות באשר להגדרת 

 מושג זה. 

 ת המחקרשיט

משה במחקר הנוכחי מתודולוגיה איכותנית שידלעיל, בגישה  "כבוד"לצורך בחינת המושג 

במתודולוגיה זו שואפים העושים שימוש ככלל, חוקרים  6קונסטרוקטיביסטית ונטורליסטית.

הקשר, סובייקטיבית ואינדוקטיבית.  להבין תופעות בצורה הוליסטית, מורכבת, תלוית

ים את החוקרים מנסים לבחון את נקודות הראות של הנחקרים עצמם וכיצד הם מבינ

פריוריות. במחקר הנוכחי נעשה שימוש בשיטה של ראיונות -הדברים, מבלי לכפות הבנות א

מובנים, שהיא אחת מהשיטות השכיחות והבולטות ביותר הנהוגות בשדה -עומק חצי

  7המחקר האיכותני.

 אוכלוסיית המחקר

 8סלמיםמו פלסטינים 30-ו יהודים ישראלים 30משתתפים, מתוכם  60המחקר נערך בקרב 

כל  .ישראלים" ו"פלסטינים"(יהודים : "מטעמי קיצור )להלן מהגדה המערבית ומרצועת עזה

)הגיל  מתבגרים 10-ו (89-22, הטווח 42)הגיל הממוצע  מבוגרים 20אחת מן הקבוצות כללה 

 . מחצית מהמשתתפים היו גברים ומחציתם נשים. (14-12, הטווח 13הממוצע 

 

                                                 
 ,Lay Theories (Furnham כמה מהמונחים המופיעים בספרות הקשורים לגישה זו: הראו לדוגמ 3 

1988); Naïve Psychology, Common-sense Psychology (Heider, 1958); Lay Epistemics, Human 
Knowledge (Kruglanski, 1989) 

 4 Tal & Kruglanski, 1988-Bar  
 5 Heider, 1958 
 Denzin & Lincoln, 2011; 2003שקדי,  6 
 7 Fontana & Frey, 2000 
 משתתף פלסטיני אחד הגדיר את עצמו כנוצרי. 8 
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 ם וניתוחםוף הנתוניסאי ,כלי המחקר

"כיצד את/ה  :שאלה פתוחההכולל שאלון בנושא כבוד  ואשנעשה בו שימוש הכלי המחקר 

-אל-הנתונים נאספו באמצעות ריאיון עומק פנים". ?'כבוד'מגדיר/ה ומבין/ה את המושג 

שבחנה את המושגים  9המחקר הנוכחי היה חלק מעבודת דוקטורטפנים שהוקלט ותומלל. 

  קבוצתיות.-אישיות ובין-במערכות יחסים בין "בכבוד-פגיעה"ו "כבוד"

פי -פלסטינים, תורגמו השאלונים לשפה הערבית עלהלצורך ביצוע הראיונות בקרב  

תרבויות, בשיטת תרגום ותרגום הפוך -הכללים המקובלים לתרגום שאלונים בין

(ranslationtack /branslationt),10 כשפה ידי עמיתים דוברי ערבית שפת אם ועברית -על

  11ידי מכון מחקר פלסטיני-הראיונות בקרב הפלסטינים נערכו בשפה הערבית על .הישני

המושג בערבית ששימש בשאלון במחקר הנוכחי הוא המושג  .בהדרכת עורכת המחקר

בערבית מתואר באמצעות מספר מילים, כשהבולטות ביניהן הן  "כבוד"המושג  .'ִאְחִתַראם'

, שכן היא 'ִאְחִתַראם'. במחקר הנוכחי שימשה המילה 'ַכַראַמה'ו 'אםִאְחִתרַ ', 'ִעְרד', 'ַשַרף'

כאשר , יחסים מערכותאור ילתספרות הפסיכולוגית המשמשת ב respectהמקבילה למילה 

 קבוצתיות.-אישיות ובין-הרחב ממנו נגזר מאמר זה עסק בכבוד במערכות יחסים ביןהמחקר 

חשוב  . בהקשר זהdignity-למקבילה  'ַכַראַמה'ו ,honor-מקבילות ל 'ִעְרד'ו 'ַשַרף'המילים 

 'אחתראם'משמעות רחבה יותר מהמושג עשויה להיות בעברית  "כבוד"לציין כי למושג 

. כך שייתכן שבחירת המושג "כבוד"בערבית, שכן הוא מכיל את כלל המשמעויות של 

ר למושג באשצמצמה את מסגרת ההתייחסות של המרואיינים הפלסטינים  'אחתראם'

ומכאן מגבלת המחקר, ממצאים, היקף ה, דבר שעשוי להסביר חלק מן ההבדלים ב"כבוד"

  12ולכן יש לנקוט בזהירות הראויה בהסקת המסקנות מן הממצאים ומפרשנותם.

תקבלו מראיונות העומק. תהליך הניתוח הנערך ניתוח תוכן איכותני של הנתונים ש

של  יצירת מערך (2)כלל הראיונות והאזנה להם;  קריאה קפדנית של (1)כלל מספר שלבים: 

שיבוץ הנתונים, קרי קטעים מהראיונות,  (3)על ומתן שמות לקטגוריות; -קטגוריות

איתור דפוסים חוזרים וקשרים בין הנתונים השונים  (4)העל המתאימות; -בקטגוריות

על בסיס  משנה( משותפות, שהוגדרו והומשגו-משנה )או קטגוריות-וקיבוצם תחת תמות

                                                 
 עירן הלפרין. פרופ'טל ו-דניאל ברפרופ' בהנחיית , 2016שיא, נ 9 
 Harkness, 2003ראו למשל:  10 
 11 )PCPOPalestinian Center for Public Opinion ( 
יש לציין כי המרואיינים הפלסטינים נשאלו שאלה ספציפית לגבי ההבדל בין ארבעת המושגים  12 

ארבעת המושגים קשורים זה לזה באופן כללי.  לכבוד. רוב המרואיינים אמרו כיהמתייחסים 
ציינו כי יש הבדלים דקים בין המושגים, ויש אף שציינו כי המושגים הם היינו הך. מספר  םחלק

מרואיינים אף השתמשו לעיתים באופן ספונטני בד בבד במספר מושגי הכבוד, כשמות נרדפים, 
מכבד את האחר )אְחַתַרְמת אלַאַח'ר(, מבלי שנשאלו על כך. מרואיין אחד אף אמר: "כאשר אתה 

 'אחתראם'שלו". ציטוט זה מרמז על כך שהמושג  'ַשַרף'ועל ה 'ִעְרד', על ה'ַכַראַמה'אתה שומר על ה
הוא מושג רחב, כך שייתכן שמכיוון שהוא מתקשר למערכות יחסים, הוא מכיל בתוכו את כלל 

 מצריך בחינה שיטתית נפרדת. עניין זה משמעויות הכבוד הקשורות למערכות יחסים. 
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 (6)-ו ידי איחוד תמות בעלות משמעות דומה;-צמצום תמות על (5)הנתונים האמפיריים; 

בחינת השכיחות היחסית של כל אחת מהתמות בכלל הראיונות )ניתוח כמותני, לאחר 

 השלב השני המתואר להלן(. 

 העל-בשלב השני, לאחר שנוצרו המשגות והגדרות לתמות בכל אחת מקטגוריות 

יהודים שני  –תלויים  , התבקשו ארבעה עמיתים אקדמאים בלתיעורכת המחקר ידי-על

תלויים של הניתוח  , לשמש כשופטים חיצוניים בלתיישראלים ישראלים ושני פלסטינים

האיכותני. באופן כללי, נמצאה התאמה גבוהה בין הממצאים. כלומר, רוב התמות בכל 

הפלסטינים( זוהו של בראיונות  75%-ים וכהישראלשל היהודים בראיונות  70%-השאלות )כ

  13עורכת המחקר, ולפיכך נמצאו תקפות.ידי -ידי העמיתים ועל-באופן דומה על

 ממצאים

 "כבוד"הגדרת המושג 

הוא מושג השגור בפיהם של אנשים בחיי היומיום, הם משתמשים בו  "כבוד"המושג 

רח לעומק על ההגדרה שלו בתדירות גבוהה בהקשרים שונים ומגוונים, מבלי לחשוב בהכ

ממדי, ואנשים -ושג מופשט, מורכב ורבזהו מגיסא ועל המורכבות שלו מחד גיסא, אך מאידך 

מתקשים בהגדרתו למרות השימוש התכוף בו. במחקר הנוכחי, למשל, מרואיינים רבים 

כולל מרכיבים רבים התיארו את הכבוד כמושג מופשט, רחב, גדול, חזק, כבד וקשה להגדרה, 

ומקיף את כל היבטי החיים. חלקם אף העידו כי מעולם לא חשבו לעומק על המושג, וכי 

הם מתעמקים בו ומנסים להבין את משמעויותיו על כל בה פעם הראשונה שלהם הזאת 

ראוי להדגיש כי האופי הפתוח והכללי של השאלה לגבי הגדרת המושג סיפק  מורכבותו.

-פשר להם להתייחס למושג מנקודת מבט של נותןלמרואיינים כר תגובה נרחב, שבו התא

, כפי שנראה להלן, "כבוד"כבוד. לכן, הגדרת המושג -כבוד ו/או מנקודת מבט של מקבל

מבוססת על מכלול נקודות המבט הללו, ולפיכך היא מהווה הגדרה כללית רחבה שאינה 

דיון  מאמר לא מציגהלציין כי בהקשר זה יש מצטמצמת לנקודת מבט אחת מסוימת. 

תפיסותיהם של אנשים משתי על סמך  והמשגות להגדרתמציע אלא  "כבוד"אורטי במושג ת

 קבוצות. 

בניתוח הגדרת המושג מתוך הראיונות נמצאו ארבע תמות מרכזיות המשותפות  

ראוי להבהיר כי אין ישראלים ולפלסטינים, מבוגרים ומתבגרים בהיקפים שונים. יהודים ל

שונים של הופעת התמה מסקנות ערכיות כלפי התרבויות, במובן להסיק מתוך ההיקפים ה

זה שתרבות אחת נוהגת בצורות כבוד מסוימות יותר מהשנייה. ההיקפים השונים עשויים 

יחסית להיגזר, כאמור, מבחירת המושג העברי הרחב "כבוד" והמושג הערבי המצומצם 

                                                 
   2006אלפרט,  13
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ארבע התמות )בסדר יורד . ידי המרואיינים-על , ומהבנה שונה של המושגים'אחתראם'

הן: כבוד  ,ידי עורכת המחקר-כפי שהומשגו על, שלהן בקרב המרואיינים( תטּוהבולמבחינת 

יש לציין (. 1בכבוד )ראו לוח -מתחשב, כבוד נורמטיבי/ראוי, כבוד מותנה והימנעות מפגיעה

חת סקירה מפורטת של הממצאים לגבי כל א כי יכולה להיות חפיפה מסוימת בין התמות.

 מהתמות מוצגת להלן. 

    ישראלים ופלסטינים מבוגריםיהודים בקרב  "כבוד"המושג עולמות התוכן של  :1לוח 
 14ומתבגרים         

מבוגרים  תמות בהגדרת כבוד
יהודים 
 ישראלים

(n=20) 

מתבגרים 
יהודים 
 ישראלים

(n=10) 

מבוגרים 
 פלסטינים

(n=20) 

מתבגרים 
 פלסטינים

(n=10) 

סה"כ יהודים 
 ישראלים

(n=30) 

סה"כ 
 פלסטינים

(n=30) 

 כבוד מתחשב 
 85% (17) 40% (4) 35% (7) 30% (3) 70% (21) 33% (10) 

כבוד 
נורמטיבי

 ראוי /

התנהגות 
טובה 

 ומנומסת
10% (2) 50% (5) 55% (11) 60% (6) 23% (7) 57% (17) 

זכות של 
 (2) 7% (4) 13% (1) 10% (1) 5% (1) 10% (3) 15% אדם כאדם 

 סה"כ
 25% (5) 60% (6) 55% (11) 70% (7) 37% (11) 60% (18) 

כבוד 
 מותנה 

הערכה על 
מעשים, 
תכונות 

 והישגים 

15% (3) 30% (3) 5% (1) -- 20% (6) 3% (1) 

 יחס הדדי
 10% (2) 20% (2) 50% (10) 20% (2) 13% (4) 40% (12) 

 סה"כ
 25% (5) 50% (5) 50% (10) 20% (2) 33% (10) 40% (12) 

 בכבוד הימנעות מפגיעה
 20% (4) 50% (5) 5% (1) 20% (2) 30% (9) 10% (3) 

 

 

                                                 
)למשל, בטור השמאלי  %100-העל בשאלה מסתכמת ליותר מ-השכיחות היחסית של כלל תמות 14

על לא מהווה בהכרח את סכום -(. כמו כן, סך השכיחות היחסית של תמת143%ל הוא ובלוח, סך הכ
על של כבוד נורמטיבי/ראוי, סך ה-המשנה המרכיבות אותה. למשל, בטור השמאלי, בתמת-תמות

)זכות של  7%-)התנהגות טובה ומנומסת( ו 57%המשנה הם -בעוד ששיעורי תמות 60%ל הוא והכ
משנה -היא משום שמשיב שציין שתי תמות 64%ולא  60%ל הוא ואדם כאדם(. הסיבה לכך שסך הכ

 על נמנה פעם אחת בלבד.-או יותר באותה תמת
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 כבוד מתחשב א.

כוללת בתוכה תכנים שונים המתקשרים ליחס מתחשב  "כבוד מתחשב"העל העוסקת ב-תמת

לזולת, המעניק משקל וערך לצרכיו הייחודיים )הפיזיים, החברתיים והרגשיים(, לדעותיו 

 ת שלו. מהראיונות עולה כי יחס זה כולל קבלה, סובלנות, הבנה, תשומת לב,ּוונולש

בהתייחסם למושג ( 70%ישראלים )יהודים בלטה בקרב ה זו הקשבה, תמיכה, והכרה. תמ

. 'אחתראם'בהתייחסם למושג  (33%פי שניים לערך יותר מאשר בקרב פלסטינים )"כבוד" 

( פי שניים לערך יותר מאשר 85%אצל מבוגרים ) ישראלים, הגדרה זו בלטהיהודים בקרב 

(. בקרב פלסטינים, הגדרה זו הופיעה באופן דומה אצל מבוגרים 40%אצל מתבגרים )

 תמה זו משתקפת למשל בדוגמאות הבאות:  ומתבגרים.

ההבנה שיש למישהו צרכים שהם שונים משלך ורצונות שהם שונים משלך ומטרות 
ההבנה הזאת היא מרכיב מרכזי. תחת זה נכנסים כל שהן שונות משלך. אני חושב ש

 .העניין של סבלנות וסובלנות ומה שאנחנו הרבה פעמים אומרים לקבל את האחר
  , ישראלי, מבוגר(2)מרואיין 

אדם, לא לחשוב שהוא סתם ]...[ אתה צריך להקשיב לו מתי  באמת להתייחס לבן
ותך משהו, אתה צריך גם שהוא מדבר, אתה צריך גם לענות לו אם הוא שואל א

  , ישראלי, מתבגר(24)מרואיין  .בולתמוך 

הכבוד הוא יצירת יחסים טובים בין אנשים. כלומר לכבד את דעתם, לקבל את 
דעותיהם, לכבד את רגשותיהם ולהעריך אותם, ו]לתת להם[ להביע את דעתם 

 , פלסטינית, מבוגרת( 47)מרואיינת  .בכנות

אחרים, מתייחסים אליהם ולא מתעלמים מהם, אנחנו מכבדים מחשבות של 
 , פלסטינית, מתבגרת(57מרואיינת ) .ומקשיבים למי שמשוחח איתנו

גם למשמעות של "ואהבת לרעך כמוך". המרואיינים ציינו ביטוי זה התקשר כבוד מתחשב 

או דומה לו בהקשר ליחס שוויוני לזולת המבטא התחשבות כלפיו. הכוונה היא שיש לראות 

ידי -את עצמנו ולהתנהג אליו כמו שהיינו רוצים שיתנהגו אלינו. משמעות זו צוינה על באחר

 ישראלים המבוגרים באופן ייחודי. כך למשל: יהודים ( מהמרואיינים ה35%כשליש )

בעצם זה לקבל את השונה, לתת לו את ההערכה שמגיעה לו, להתייחס אליו, כמו 
אני רוצה שיתייחסו אליי, ככה להתייחס שאני מסבירה את זה תמיד לילדים, כמו ש

גם אל האחר, זה מבחינתי כבוד. ]...[ להיות באותו מקום, לא להיות מעל אדם 
, 11)מרואיינת  .אדם ויש איזשהו שוויון בינינו מסוים, כי בכל זאת אנחנו כולנו בני

  .ישראלית, מבוגרת(

עליך כשלך'. ואתה צריך אני הולך לפי המקורות שלנו שכתוב: 'יהי כבוד חברך חביב 
לאהוב את החבר שלך ]...[ לא רק חברים, כמו שאתה אוהב ומכבד את עצמך, אתה 

 , ישראלי, מבוגר( 6)מרואיין  .צריך לראות בו כאילו זה אתה
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-התנהגות פרוהוא סוג של  "כבוד מתחשב"פי הדוגמאות במחקר הנוכחי, ניתן לומר כי -על

ת חיובית הנעשית בהתנדבות, מתוך רצונו החופשי של , המוגדרת כהתנהגות חברתיחברתית

שיש להתנהגות זו  זאת מבליהאדם ומתוך הכוונה פנימית, ומטרתה להיטיב עם הזולת. 

-נמצא שהתנהגות פרומר שמדובר בהתנהגות סובייקטיבית. לכן ניתן לו כללים מחייבים.

התנהגויות חברתיות והיא כוללת מגוון של  15,חברתית קשורה ליכולת האמפתית של הפרט

  16חיוביות שיש להן השלכות חיוביות על הזולת, כגון: עזרה, תמיכה, שיתוף ותרומה.

העולים מדברי המרואיינים ניתן להצביע על שלושה אלמנטים בסיסיים למעשה,  

היכולת להבחין בקיום של האחר ולשים ( 1: )כבוד מתחשבוהיכולים להיכלל באפיון של 

( 3)-; ושל האחר ובנסיבות מיוחדות שבהן הוא שרוי ולת להבחין בצרכיהיכו( 2; )אליו לב

 ידי מחווה כלשהי שעונה לצרכים הללו. -היכולת להתייחס לאחר ולצרכיו על

כבוד מתחשב מצריך רמה  מכונהנים סוברים שמה שינדמה שהמרואילאור זאת, 

 מפי תיאור המקרהן. סמויים לעיהם רכי הזולת ולעיתים צ מסוימת של רגישות לזולת, שכן

 מרואיינת פלסטינית ממחיש היטב אלמנטים אלו: 

 כשהייתי בהיריון, הייתה לי בדיקה אצל הרופא, ואחרי הבדיקה הייתה לי הרצאה
הרבה אנשים. נרשמתי, היה תור  ייה. כשהלכתי לרופא, ראיתי שיש לפנבאוניברסיט

תי אישה, ושאלה ארוך מאוד, וחשבתי שאני אפספס את ההרצאה. ואז ראתה או
. סיפרתי לה שהתור שלי מאוחר ויש לי "מה יש לך? אני רואה שאת לחוצה"אותי: 

 י.הרצאה חשובה ואני חוששת לפספס אותה. אז היא שאלה אותי איזה מספר יש ל
, קחי את 10אל תדאגי, המספר שלי הוא ". אז היא אמרה לי: "25" אמרתי לה:

אה, לי לא חשוב אם אאחר כי אני לא המספר שלי ותכנסי במקומי ולכי להרצ
. הודיתי לה מאוד והרגשתי כבוד ]...[ האישה שמה לב שאני לחוצה, "ממהרת

י, ושאלה אותי, והבינה שאני ממהרת, והיא לא התעלמה ממני, אלא יהתקרבה אל
 , פלסטינית, מבוגרת(40)מרואיינת  .להפך, היא כיבדה אותי ועזרה לי

 כבוד נורמטיבי/ראוי ב.

שעלו מן מרכיבי התנהגות י נכוללת בתוכה ש "כבוד נורמטיבי/ראוי"העל העוסקת ב-תתמ

כבוד ניתן לשער שהמרואיינים מניחים ש כלומר,, התנהגות נאותה ומנומסת( 1)הראיונות: 

נורמות חברתיות וכללי מושתת על והתנהגות נאותה ומנומסת כלפי הזולת  מבוסס על

לשמור על התנהלות תקינה של מערכת ו מכוונת . משמע, התנהגות זנימוס בסיסיים

בהקשר זה,  ם.של אדם כאד וכבוד המבוסס על זכות( 2)-; ואדם בחברה היחסים בין בני

בכך שלאדם מעצם היותו אדם מוקנות עדות לתפיסה הכרתית  מצאתי בדברי המרואיינים

  .זכויות בסיסיות שראוי לכבדן

                                                 
 15 Stephan & Finlay, 1999; 87Eisenberg & Miller, 19 
 16 2006et al.,  Dovidio 
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 תכונה ומידה טובהכאל  'אחתראם'ת לבקרב פלסטינים נמצאה התייחסות ייחודי 

להתנהג 'ו 'להיות מכובד'של אדם. תכונה זו נתפסת בקרב פלסטינים כתכונה ראויה בחברה, 

 ת הערבית באופן כללי, כגון: אומץבדומה לתכונות אישיות ראויות אחרות בתרבו, 'בכבוד

ת בהתאם והניחן בה מפגין התנהגות חברתית נאותה ומנומס 17לב, נדיבות ונאמנות,

  לנורמות החברתיות.

 כבוד נורמטיבי/ראוי משתקף למשל בדוגמאות הבאות:  ,בקרב יהודים ישראלים

 , ישראלית, מבוגרת(14)מרואיינת  .לדבר יפה, בצורה מנומסת אחד לשני

זה כאילו יש איזשהם ערכים מינימליים שאתה רוחש לו ]לאדם[ ואתה מתנהג אליו 
אדם אחר. ]...[ בדיבור נעים,  להורים שלך או לכל בן]...[ כמו שאתה מתנהג נגיד 

בהתנהגות נאותה, דברים מינימליים, זה דברים שאתה מתנהג ביומיום, כשאתה 
 ישראלית, מתבגרת( 30)מרואיינת  .מדבר עם אנשים אחרים

התנהגות יפה, לפעמים גם נגיד להרים משהו מהרצפה ]...[ לכבד מקומות ציבוריים, 
ות, להתנהג בהתאם לדרישות שיש, להתנהג בהתאם למקומות לא לצעוק בספרי

  , ישראלי, מתבגר(25 )מרואיין .כמו שצריך ,מסוימים, להתנהג בהתאם לילדים

  , ישראלית, מבוגרת(18)מרואיינת  .אדם-כל הזכויות בעצם של אדם כבן

 כבוד נורמטיבי/ראוי משתקף למשל בדוגמאות הבאות:  ,בקרב פלסטינים

התכונה הבסיסית של האדם, והוא המידה החשובה ביותר שראוי שיהיה  הכבוד הוא
 , פלסטינית, מבוגרת(36)מרואיינת  .ניחן בה ]...[. הכבוד הוא תכונה נאה וטובה

הכבוד הוא זכותי בחיים, זכותי לקבל את מה שאללה נתן לי. אם מישהו מבקש ממני 
 .הזכויות והחובות הן הכבודזכותי. משהו, אני אתן לו, ובתמורה הוא ייתן לי את 

 וגר(, פלסטיני, מב34)מרואיין 

  , פלסטינית, מתבגרת(57)מרואיינת  .הכבוד הוא זכות שכוללת את כל הזכויות

כונות טובות, התנהגות טובה, נימוס, להיות ניחן בתכונות טובות, להתנהג טוב עם ת
  (טינית מתבגרת, פלס58 )מרואיינת .אחרים, עם כולם, עם השכנים ובני המשפחה

 'אחתראם'( בהתייחסם למושג 60%בלטה בקרב פלסטינים ) "הכבוד הנורמטיבי/הראוי"תמת 

( בהתייחסם למושג "כבוד", 37%פי אחד וחצי לערך יותר מאשר בקרב יהודים ישראלים )

באופן כללי, הגדרה וכללה אצל שתי הקבוצות בעיקר התייחסות להתנהגות טובה ומנומסת. 

בקרב יהודים ישראלים, ל מתבגרים יותר מאשר אצל מבוגרים בשתי הקבוצות. זו בלטה אצ

(. 25%( מאשר אצל מבוגרים )60%הגדרה זו בלטה אצל מתבגרים פי שניים וחצי לערך יותר )

                                                 
 17 Patai, 1983Nydell, 2006;  
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 55%-ו 70%בקרב פלסטינים, הגדרה זו הופיעה יותר אצל מתבגרים מאשר אצל מבוגרים )

 בהתאמה(. 

הכבוד, -שתת על התנהגות פנימית יזומה מצד נותןבשונה מכבוד מתחשב, המו 

 ידי המערכת החברתית החיצונית וכלליה. נורמות-כבוד נורמטיבי/ראוי מוכתב למעשה על

הבחין  19סאמנר 18הן כללים וציפיות שהחברה מנחה באמצעותם את התנהגותם של חבריה.

גות מוסרית ( שהן אמות המידה של החברה להתנהmoresלמשל בין נורמות מוסריות )

( שהן המנהגים החברתיים folkwaysהמבדילות בין טוב לרע, לבין נורמות עממיות )

רוח. ברנן ועמיתיו  המשמשים לצורך אינטראקציה שגרתית, המבדילים בין נימוס לגסות

מוסיפים על שני סוגי הנורמות הללו גם נורמות פורמליות המעוגנות בחוקים )כגון חתימה 

רה של נורמה עשויה לגרור סנקציות, אולם נראה כי הפרה של נורמות כל הפ 20על חוזה(.

פורמליות ומוסריות עשויות לגרור סנקציות חריפות יותר מאשר הפרה של נורמה הקשורה 

   למנהגים חברתיים כגון כללי נימוס.

  כבוד מותנה ג.

איינים: ני מרכיבי התייחסות של המרוכוללת בתוכה ש "כבוד מותנה"העל העוסקת ב-תמת

כהערכה על מעשים, תכונות והישגים, וכבוד כיחס הדדי בין אנשים. המשותף שניתן כבוד 

כבוד כהערכה הוא שמתן הכבוד לזולת מותנה בקיומו של תנאי מסוים. ני מרכיבים אלו לש

הוא כבוד הניתן לזולת רק כאשר מתקיים תנאי מוגדר הקשור  על מעשים, תכונות והישגים

או למעשה הנתפס כראוי להערכה, באמצעות מחווה המבטאת הערכה זו. לתכונה, להישג 

מחווה זו משקפת תגמול שבאמצעותו הפרט מתוגמל על קיום התנאי. דוגמאות למחוות 

כאלה, כפי שמשתקפות בראיונות הן: מחיאות כפיים, משוב חיובי, פרס, תעודה, שבח או 

הוא  כבוד כיחס הדדי בין אנשיםית. הודיה. המחווה עשויה להינתן בצורה אישית או פומב

כבוד שמתקיים כתגובה ליחס מכבד מצד הזולת או כמתן מחוות כבוד לזולת המלּווה 

דו. משתמע מכך כי התנאי לכבוד הוא היחס המכבד יבציפיות לקבלת יחס מכבד מצ

 שמתקבל או שצפוי להתקבל מהזולת.

במונחים של הערכה על  "דכבואת המושג "הגדיר נטו לישראלים יהודים מרואיינים 

 מעשים, תכונות והישגים, למשל: 

כבוד זה כשמישהו נותן הערכה למישהו אחר. הוא מכיר ומוקיר פעילות, התנהגות 
 , ישראלי, מבוגר( 3)מרואיין  .או מעשים שהשני עשה או את הסטטוס של מישהו

                                                 
 1999משוניס,  18 
 19 Sumner, 1959/[1906] 
 20 2013et al.,  Brennan 
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לי, למי כבוד שעושים לי שקשור לאינטלקט שלי, לאינטליגנציה שלי, להישגים ש
  שראלית, מבוגרת(, י12 )מרואיינת .שאני תופסת את עצמי

, 27)מרואיינת  .אדם, לרוב בגלל מה שהוא עושה לך כמו ערך שאתה נותן לבן
 ישראלית, מתבגרת(

זה משהו שרוכשים, אם אתה לא בן אדם טוב, אז לא כל כך יתנו לך כבוד, ואם אתה 
כבוד ]...[ משהו שחולקים אותו לבן  נגיד עושה מעשים טובים, אז יתנו לך הרבה

אדם ]...[ אתה נותן לו כבוד על זה שהוא בן אדם טוב, על זה שהוא עושה דברים 
טובים, על זה שהוא טוב בלימודים, אתה נותן לו כבוד על זה שהוא טוב במשהו, 

  ישראלית מתבגרת( ,26 )מרואיינת .שהוא נחמד

 במונחים של יחס הדדי בין אנשים, למשל:  'אחתראם'את המושג הגדיר ל נטופלסטינים 

אדם צריך לכבד אחרים כדי שהם יכבדו אותו, בגלל זה ]הכבוד[ הוא רגש הדדי, 
  , פלסטינית, מבוגרת(39)מרואיינת  .כלומר אם תכבד אחרים, הם יכבדו אותך, וההפך

כל אחד כפי שהוא מתנהג עם אנשים כך גם הם מתנהגים אליו, ומכבדים אותו כמו 
  , פלסטינית, מתבגרת(52)מרואיינת  .שהוא מכבד אותם

, הוא יכבד אותי, ואם אני מכבד את המורה, הוא ת הספראם אני מכבד תלמיד בבי
יכבד אותי ]...[ ואם אני מכבד את אבי ואמי הם מכבדים אותי וכל המשפחה נעשית 

  , פלסטיני, מתבגר(54)מרואיין  .שמחה

( ובקרב פלסטינים 33%פן דומה בקרב יהודים ישראלים )בלטה באו "הכבוד המותנה"תמת 

(. באופן כללי, נמצאו מגמות הפוכות בהבדל בין מבוגרים למתבגרים בשתי הקבוצות. 40%)

( פי שניים יותר מאשר אצל 50%בלטה אצל מתבגרים )ה זו בקרב יהודים ישראלים, תמ

( פי שניים וחצי 50%גרים )(. מנגד, בקרב פלסטינים בלטה תמה זו אצל מבו25%מבוגרים )

 (. 20%יותר מאשר בקרב מתבגרים )

מוסיפה נדבך חשוב לקטגוריות השונות, בכך שהיא מתנה התנהגות של  זוקטגוריה 

כבוד בפעולה של הצד המקבל. כלומר, יש כאן שתי אפשרויות משלימות. האחת מתייחסת 

 תינת כבוד הגוררת הדדיות.להתנהגות יוצאת דופן שזוכה לכבוד, והשנייה להתנהגות של נ

סיות של התנהגות אאוריות קללכבוד המותנה עולה בקנה אחד עם תכל האמור לעיל בנוגע 

ובנורמות של ( social exchange) חליפין חברתיים ביחסיחברתית אוניברסלית העוסקות 

 לפי תאוריות אלה, כלל האינטראקציות החברתיות 21(.of reciprocity snorm) הדדיות

אדם. יחסי החליפין החברתיים  חליפין של משאבים מסוגים שונים בין בני ללות יחסיכו

מתאפיינים בכך שבעסקת חליפין נתונה, צד אחד מספק משאב מסוים לצד השני, שבתורו 

                                                 
21 Foa & Foa, 1974; Gouldner, 1960; Homans, 1961 
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ערך, זהה או שונה באופיו או  נותן משאב בחזרה. המשאב המוחזר עשוי להיות שווה

  22בערכו.

 מנם לנורמות, בדומה לקטגוריות של כבודוה אכבוד מותנה קשור הקטגוריה

בכבוד, אך בשונה מהן היא מתייחסת רק לאנשים יחידי  נורמטיבי/ראוי או הימנעות מפגיעה

סגולה שמקיימים את התנאים הללו ולא לכלל האנשים. במקרים של כבוד מותנה שבהם 

ד בעבר, ולא בשל , האדם נותן כבוד לזולת משום שקיבל ממנו כבוכבוד תמורת כבודניתן 

כבוד תמורת כבוד עולה -הישג או תכונה יוצאי דופן שלו. גם במקרה זה התנהגות של מתן

באופיים בקנה אחד עם נורמה של הדדיות, ובמקרה זה המשאבים המוחלפים הם זהים 

יוצאי  בנוסף, נתינת כבוד בצורה של הערכה על מעשים, תכונות והישגיםושווים בערכם. 

הגות שעולה בקנה אחד עם נורמה חברתית רֹווחת, שבה החברה מציינת את דופן היא התנ

 יוצא הדופן באמצעי זה. 

מכבוד נורמטיבי/ראוי, שאמור לחול על כלל בני האדם ללא יוצא מן הכלל,  להבדיל

בין אנשים שמקיימים את התנאי לבין אנשים שלא מקיימים את ין בחמהרי שכבוד מותנה 

רק לראשונים. הבחנה זו עולה בקנה אחד עם ההבחנה בין שני סוגי התנאי, והכבוד מוענק 

מותנה, שוויוני ואופקי הניתן  כבוד כיחס בלתי( 1: )מם משמעויות שונותיכבוד הנושאים ע

לאדם באשר הוא אדם, כהתייחסות או חובה אוניברסליות, הנובעות מעצם מהותו של 

כבוד כיחס מותנה, היררכי ואנכי, הניתן ( 2)-; והאדם ומהזכויות הבסיסיות שמוקנות לו

לאנשים או קבוצות מסוימים בשל העדפה, הערצה, שיוך, מעמד, תכונות, הישגים או 

 ניתן לראות בכבוד המותנה כבוד מיוחד, הניתן לאנשים 23התנהגויות מסוימות שלהם.

שהם יחידי סגולה בהקשר נתון, אך לא לכולם, בנוסף ומעבר לכבוד הבסיסי  –מסוימים 

 אדם. ראויים לו מעצם היותם בני

  בכבוד הימנעות מפגיעה ד.

ידי -שסופקו עלכוללת הגדרות של כבוד  "בכבוד הימנעות מפגיעה"העל העוסקת ב-תמת

, אשר מציגות דרכים שונות לשמירה על הכבוד באמצעות על דרך השלילההמרואיינים 

בכבוד היא גם נורמה  מפגיעההימנעות מהתנהגויות שנתפסות כפוגעות בכבוד. הימנעות 

אולם תמה זו מובחנת מכבוד נורמטיבי/ראוי בכך שהיא מדגישה התנהגות , חברתית ראויה

פגיעה בכבוד הזולת, בעוד שכבוד נורמטיבי/ראוי  המֹונעותבהתאם לנורמות חברתיות 

מבחין בין  ות שמעניקות כבוד לזולת. משוניסמדגיש התנהגויות בהתאם לנורמות חברתי

, הקובעים מה אסור לעשות, לבין נורמות שהן בגדר 'אל תעשה'רמות שהן בגדר כללי נו

                                                 
 ( אודות תכונות המצדיקות מתן כבוד לבני אדם.2016מרגלית )אצל וראו  22
23 Gouldner, 1960; Simmel, 1950 ;2003, הראבן  
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. "הצדקת כבוד האדם על דרך השלילה"מרגלית דן ב 24הקובעים מה צריך לעשות. 'עשה'כללי 

 25"במובן מסוים זה כל מה שדרוש לנו כדי להסביר את מושג החברה ההגונה". ,לדבריו

בכבוד מאפשרות קיומו של מצב בסיסי מינימלי של  מפגיעהלפיכך, התנהגויות של הימנעות 

כבוד, שבו לכל הפחות נמנעים מפגיעה בכבוד הזולת. עצם ההימנעות מהפגיעה בכבוד 

אישיים בסיסיים -הזולת משמשת נקודת מוצא הכרחית לקיומם של יחסים חברתיים ובין

מה גבוהה יותר בהשוואה רבתקינים. כבוד מתחשב, ובחלקו גם כבוד מותנה, הם סוגי כבוד 

כבוד באופן  אדם להגיע למצב של מתן לנקודת מוצא בסיסית זו, המאפשרים לבני

כתוצאה מגורמים חיצוניים כמו נורמות חברתיות בהכרח פרואקטיבי פנימי ויזום; לא 

וזכויות חוקיות ופורמליות, אלא כתוצאה מגורמים אנושיים פנימיים, כגון הדדיות ורגישות 

 דוגמאות לתמה זו: הנה מספר לזולת. 

 י.לא להשפיל, לא להעליב, להתייחס למישהו כמו שאתה רוצה שיתייחסו אלי
 , ישראלית, מבוגרת(16)מרואיינת 

זה קו אדום שאתה מעמיד בפני עצמך כלפי אחרים גם, פחות או יותר. שבו אתה 
ה יקרה מסתכל וגם לומד איך להתייחס לצד השני, בהתאם למה שלא היית רוצה שז

 , ישראלי, מבוגר(8)מרואיין  .לך

ה מדבר אליו רגיל, אדם שהוא טיפה מלא, אז אתה לא יורד עליו, את נגיד אם יש בן
ריך להתנהג אליו, אתה מתנהג אליו כמו שצאליו יפה, וזה בעיני כבוד, אתה מתנהג 

 או כמו אל כלב ומתחיל לקלל אותו או לרדת עליו, זה כאילו יש לא כמו אל חיה
, 30 )מרואיינת .איזשהם ערכים מינימליים שאתה רוחש לו ואתה מתנהג אליו

 מתבגרת(ישראלית, 

, 26)מרואיינת  .אם נותנים לך כבוד, אז לא יפגעו בך, לא יקללו אותך, לא ירביצו לך
 ישראלית, מתבגרת(

. אם נתסכל על שורש המילה הכבוד הוא לתת ערך ולהימנע מלפגוע באדם
 .הכוונה איסור ]...[ לא לפגוע באדם 'חרם'הערבית נראה כי הוא בשפה  'אחתראם'

 , פלסטיני, מבוגר(41)מרואיין 

לא לפגוע באדם באופן כללי, לא פגיעה מילולית ולא פגיעה פיזית, ולא לעשות דבר 
, 51)מרואיינת  .שיציק לו. אם עושים דבר שמציק לו, זה אומר שלא מכבדים אותו

     פלסטינית, מתבגרת(

בהתייחס למושג ( 30%שראלים )הודים יבלטה בקרב י "בכבוד ההימנעות מפגיעה"תמת 

(. באופן 10%) 'אחתראם'בהתייחסם למושג  פי שלושה יותר מאשר בקרב פלסטינים"כבוד" 

יהודים כללי, נמצא כי תמה זו בלטה אצל מתבגרים יותר מאשר אצל מבוגרים. בקרב 

                                                 
 1999משוניס,  24 
 2019, ; וראו בהקשר זה גם קמיר97: 2016מרגלית,  25 
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( פי שניים וחצי יותר מאשר אצל מבוגרים 50%)ישראלים, תמה זו בלטה אצל מתבגרים 

 (. 5%( יותר מאשר אצל מבוגרים )20%(. בקרב פלסטינים בלטה תמה זו אצל מתבגרים )20%)

מתוך הראיונות עולה כי קיימים  ",כבוד"מושג עולמות התוכן של המניתוח  

בין להסבירם ניתן ייתכן וש ישראלים לבין פלסטינים,יהודים הבדלים בתפיסת המושג בין 

נתפסת היהודית החברה הישראלית  באמצעות הבדלים בין התרבויות. לפי הספרות,היתר 

שבה החברים מגדירים את עצמם כבלתי תלויים  26כנוטה לחברה אינדיבידואליסטית,

למטרות האישיות יש קדימות על פני המטרות  ,בקבוצה ואוטונומיים מהקבוצה. בחברה זו

החברתית מעוצבת במונחים של תועלת אישית. כמו כן, חברה הקבוצתיות, וההתנהגות 

 27מעין זו מעריכה הצלחה והישג. החברה הפלסטינית נתפסת כנוטה לחברה קולקטיביסטית,

ידי -שבה החברים מגדירים את עצמם כחלק מהקולקטיב, וההתנהגות החברתית מּונעת על

ם, המזוהים עם חברה ישראלייהודים הקבוצה. לפיכך, התנהגות של נורמות וכללי 

על ערכים של התחשבות בפרט, על  "כבוד"שמים דגש בהגדרת המושג  אינדיבידואליסטית,

שונותו, צרכיו ומאפייניו הייחודיים. לעומת זאת, פלסטינים, המזוהים עם חברה 

על התנהגות ראויה לפי נורמות  'אחתראם'קולקטיביסטית, שמים דגש בהגדרת המושג 

 פועלים לטובת הכלל.וכללים חברתיים ה

 באשר להבדלים בין מבוגרים למתבגרים, בקרב פלסטינים לא נמצאו הבדלים 

רמז על כך שלגורם התרבותי עשוי למשמעותיים בתמות של תפיסת המושג כבוד. דבר זה 

יש השפעות חזקות יותר בהקשר זה, מאשר לגורמים התפתחותיים למשל. בקרב 

צאו הבדלים בולטים בין מבוגרים למתבגרים בהגדרת שראלים נמיההודים המרואיינים הי

ומתבגרים  "כבוד מתחשב"במונחים של את המושג . מבוגרים נטו להגדיר "כבוד"המושג 

בדגש על התנהגות נאותה ומנומסת. ניתן להסביר הבדל  "כבוד נורמטיבי/ראוי"במונחים של 

גרים, בכך שמתבגרים בגיל בקרב מתב "כבוד נורמטיבי/ראוי"זה, ובמיוחד את הבולטות של 

לערך נמצאים בתהליך התפתחות שבו הם ערים ורגישים לנורמות חברתיות באשר  12

כמו כן, הם נמצאים  28ידי נורמות אלה.-חברתית, והתנהגותם מונחית על-להתנהגות פרו

בתהליך הכולל השתלבות במסגרות חינוכיות, שמדגישות חזור והדגש את חשיבות קיומן 

ככל הנראה, הגדרתם את הכבוד  29כללים.פי -חברתיות והתנהגות נאותה עלות של נורמ

כנורמטיבי/ראוי משקפת את השלב ההתפתחותי שבו הם נמצאים המדגיש את ערנותם 

לנורמות החברתיות ואת הדרישה החוזרת והנשנית מהם להתנהג בצורה נאותה במסגרות 

)זאת למרות  ין התנהגות נאותההחינוכיות, וכן את הקשר שנוצר בין הדרישה לכבוד לב

                                                 
 2005et al.,  Hofstede & Hofstede, 2005; Sagie; 2006: סמוחה, למשל ראוו 26 
 et al Barakat, 1993; Sagy ,.2001; 2007; אלקרינאוי, 2012ראו למשל: אבו בקר, ו 27 
 28 Cialdini, Kenrick & Baumann, 1982 
 29 Carter & Doyle, 2006; Thornberg, 2009 
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. הגדרה זו רווחה גם בקרב שתקופת ההתבגרות מתאפיינת לעיתים גם בחריגה מנורמות(

מתבגרים פלסטינים, ומכיוון שרווחה גם בקרב מבוגרים פלסטינים, ייתכן ולגבי מתבגרים 

י. פלסטינים ההסבר לכך משלב הן את ההיבט ההתפתחותי והחינוכי והן את ההיבט התרבות

ישראלית יהודית עוד ייתכן כי הנטייה האינדיבידואליסטית המתוארת לעיל לגבי החברה ה

 .ישראליםיהודים  מתפתחת מאוחר יותר ולכן לא נמצאה בקרב מתבגרים

 מודל פירמידת הכבודבאמצעות  "כבוד"הגדרת המושג  :סיכום

ות שניתן לסדרן ממדי המורכב מארבע תמ-הממצאים מלמדים כי המושג כבוד הוא מושג רב

 "כבוד מותנה", "כבוד נורמטיבי/ראוי", "בכבוד הימנעות מפגיעה"בריבוד היררכי כדלהלן: 

תלוי או : ( אופי הכבוד1). היררכיה זו מבוססת על ארבעה קריטריונים: "כבוד מתחשב"ו

תנאי או האם הוא ניתן בשל  תלוי בתנאים מסוימים. כלומר, האם הכבוד ניתן ללא בלתי

חיצוני או פנימי. כלומר, : ( הגורם להתנהגות של כבוד2חליפין והדדיות; ) ת או יחסינורמו

האם הכבוד נובע מתכתיבים וכללים חיצוניים או ממוטיבציה פנימית וכמענה לצרכי הזולת; 

כלומר, האם מתן הכבוד מצריך רגישות רבה כדי להבחין : ( מידת הרגישות הכרוכה בכבוד3)

לת ובצרכיו הייחודיים או שהוא מתבסס על ציות לכללים, ולכן בנקודת המבט של הזו

כלומר, האם נתינת הכבוד : ( מידת המאמץ הכרוך בכבוד4מצריך רגישות נמוכה בלבד; )

רכי הזולת )דבר המצריך מאמץ או וכרוכה בעשיית מחוות המכוונות באופן ספציפי לצ

 מקובלותובעות מתוך נורמות עשיית צעד נוסף( או במחוות בסיסיות ברורות מאליהן הנ

 )דבר שלא מצריך כמעט מאמץ או שלא מחייב עשיית צעד נוסף(. 

 עם כל עלייה בפירמידת הכבוד מרובד נמוך לרובד גבוה יותר )מהימנעות מפגיעה

לכבוד מתחשב(, מתווסף להתנהגות המכבדת היבט ההופך אותה לפחות תלויה, עד  בכבוד

 גבוהים יותר, אשר מכוונים לטובת הזולת.  פנימית יותר ועם רגישות ומאמץ

יש לציין כי למרות ההבחנה בין הממדים השונים של הגדרת הכבוד, מתקיימים  

 "פירמידת הכבוד"שכיניתי אותו ביניהם קשרים. ארבע התמות הללו מוצגות להלן במודל 

די י-שהוצג עלידע הפי -מודל זה נגזר מתוך המשגה של החוקרת על(. 1)ראו תרשים 

, שבעיקר עסקו בתיאור התנהגות מכבדת או מונעת כבוד מאשר בהמשגות המרואיינים

 מפורשות.
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 מודל פירמידת הכבוד: 1תרשים 

. רמה זו מתאפיינת בהימנעות "בכבוד ההימנעות מפגיעה"נמצאת  בבסיס פירמידת הכבוד

יו, בבחינת התנהגויות בכבוד ושמירה על מהתנהגויות שליליות המאפשרת הימנעות מפגיעה

, כבוד מסוג זה נובע בדרך כלל דלעיל. בהתבסס על ארבעת הקריטריונים 'אל תעשה'של 

מציות לנורמות וחוקים חיצוניים המֹונעים ואף אוסרים לפגוע בזולת )שכן הפרת הנורמות 

והחוקים עלולה לגרור אחריה סנקציה או עונש(. לכן ניתן לראות את הגורם של כבוד זה 

חיצוני, את אופיו כתלוי, ואת הרגישות והמאמץ הכרוכים בו כנמוכים. רמה זו לא כוללת כ

כבוד להתנהגויות  טיביות חיוביות שקיומן מאפשר מתןהתייחסות להתנהגויות נורמ

מותנות בהתנהגות הזולת או להתנהגויות מתחשבות של הפרט המבוססות על רגישות ה

בכבוד את הרמה  , ניתן לראות בהימנעות מפגיעהוראיית נקודת המבט של הזולת. לפיכך

 . רמה זו לא ניתן להתקדם אל יתר אופני הכבוד ללא .הבסיסית והמינימלית של קיום כבוד

. רמה זו מתאפיינת בשאיפה לקיים "כבוד נורמטיבי/ראוי"רמה אחת מעל נמצא  

שום עליית מדרגה התנהגויות נורמטיביות ראויות על מנת לשמור על כבוד הזולת. בכך יש מ

בהשוואה לרמה הקודמת, שכן זו דורשת קיומן של התנהגויות נורמטיביות חיוביות, בבחינת 

(. 'אל תעשה', ולא מסתפקת בהימנעות מהתנהגויות שליליות )'עשה'התנהגויות של 

, כבוד מהסוג הזה נובע בדרך כלל מציות לנורמות דלעילבהתבסס על ארבעת הקריטריונים 

ניברסליות. לכן ניתן לראות את הגורם לו כחיצוני, את אופיו כתלוי, ואת חברתיות או

מנם נמוכה, אך גבוהה והמאמץ הכרוך בו כנמוך. ניתן לומר כי הרגישות הכרוכה בו היא א

מחדל  בכבוד, שהיא למעשה מעין ברירת יותר מהרגישות הכרוכה בהימנעות מפגיעה

 .  במרבית מערכות היחסים הברורה מאליה

 רמה זו מתאפיינת בהתנהגויות של מתן ."הכבוד המותנה"מה אחת מעל נמצא ר 

כבוד המותנות בהתנהגות הזולת או בציפיות מוקדמות מהתנהגות הזולת. התנהגויות אלה 

חיצוני, תלוי, מאמץ          
וכהנמוך, רגישות נמ   

תלוי, מאמץ -פנימי, בלתי      
גבוה, רגישות גבוהה     

 קו הכבוד הבסיסי
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בחנה במעשים, בהישגים, בתכונות או ביחס של הזולת, והבנה שהם קודם כל הדורשות 

ות נקיטת מחווה של הערכה כלפי דברים אלה. בולטים לטובה ויוצאי דופן. שנית, הן דורש

, ניתן לראות את הגורם לכבוד זה כחיצוני, דלעיללפיכך, ובהתבסס על ארבעת הקריטריונים 

את אופיו כתלוי, ואת הרגישות והמאמץ הכרוכים בו כגבוהים יחסית לשתי הרמות 

 הקודמות. 

ו מתאפיינת . רמה ז"הכבוד המתחשב"ברמה הגבוהה ביותר בהיררכיה נמצא  

בהתנהגויות של כבוד שנעשות באופן פרואקטיבי ויזום, בתגובה לצרכים ייחודיים של 

הזולת, מבלי שהזולת ביקש אותן או עשה משהו על מנת לקבלן, ומבלי שבהכרח קיימים 

כללי התנהגות או נורמות ספציפיות אשר מכתיבים את ההתנהגות הזאת. התנהגות 

ברמת רגישות גבוהה לזולת וביכולת לראות את העולם פרואקטיבית של כבוד כרוכה 

מנקודת מבטו ולהבין את צרכיו הפיזיים, החברתיים או הרגשיים, שלעיתים הם סמויים 

לעין. היא כרוכה במידת מאמץ גבוהה, בכך שהיא עונה על צרכים אלה במחווה כלשהי 

הכבוד המותנה שלוקחת אותם בחשבון. הכבוד המתחשב נמצא ברמה גבוהה יותר מאשר 

משום שהוא ניתן ללא תנאי וכמענה לצרכים של הזולת. יתר על כן, נראה כי הכבוד 

 המתחשב מּונע בעיקרו מגורמים פנימיים ולא מגורמים חיצוניים. 

מראה כי בין שתי הרמות  ובהסבר הניתן לעילעיון במודל פירמידת הכבוד  

. מושג זה מוצע כאן ו הכבוד הבסיסיקהתחתונות לבין שתי הרמות העליונות במודל עובר 

בכבוד  כולל הימנעות מפגיעהה –שנמצא מתחת לקו זה  כבוד בסיסיעל מנת להבחין בין 

מה שאני מבקשת לבין , ושמירה עליו ברמה המינימלית, דבר שלו זכאי כל אדם באשר הוא

הישגיו או  כבוד לזולת לאור מעשיו, כולל מתןה –נמצא מעל לקו זה " הכבוד מּוסף"לכנות 

צרכיו הייחודיים, ושלא ניתן בהכרח לכל אדם באשר הוא. כאשר כבוד זה ניתן לאדם, הוא 

יחסים בין פרטים ובין קבוצות  מתווסף לכבוד הבסיסי. קיומו של כבוד בסיסי במערכות

 מהווה למעשה תנאי הכרחי להכשרת הקרקע שעליה נבנות, מתפתחות ומשתמרות מערכות

דרות סכסוכים. הכבוד הבסיסי הוא גם תנאי הכרחי לקיומו של הכבוד יחסים תקינות ונע

ניתן לטעון כי להימנעות מפגיעה בכבוד  עדרו לא יכול להתקיים כבוד מּוסף.יהמּוסף, ובה

יחסים,  ביותר המניח את היסודות למערכות התפקיד הבסיסיאת ולכבוד נורמטיבי/ראוי יש 

יחסים תקינה ולבניית היסודות האלמנטריים  ומכאן שהוא תנאי הכרחי ליצירת מערכת

שלה. יסודות אלה מאפשרים את התפתחותה של מערכת היחסים לרמות מיטביות גבוהות 

    פעולה.  קבלה ושיתוף יה,תסימפיותר הכוללות למשל אמון, 
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