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 "כבוד האדם"למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על 

 1יהודית קרפ

 מבוא .א

מושג אל אליו כיתייחסו , "כבוד האדם"במושג  אם יתקלו ,נראה שאנשים מן השורה

יום שלהם ולא -לבין חיי היוםו שלהם ואין בינ שגורהשפת הדיבור הל ךשיי ונשאי ערטילאי

 כפועל יוצאוד הניתן לאנשי מעלה ובעלי תפקידים, כבכאת המושג  יפרשולכל היותר כלום. 

הערכת אמת מצד נותן הכבוד.   בשל, או כיחס הניתן לאדם פלוני חובהמאו  ותפורמלימ

כערך  "כבוד האדם"את המושג מבינים אינם רבים אנשים ניתן לומר כי , מבלי להכליל, ושוב

או במפגש עם  ן חבריםמשפחה או בייחסים בעל שלהם, שגרה חיי השיש לו השלכה על 

או מדינתיים  משפטיים,מסמכים ב ומצוי בעיקר שגהשימוש במוכי לומר ידעו יש ש זרים.

כמקור לזכויות אדם, אך בעיקר , כמו במסמכי האו"ם או בחוקות של מדינות ,אוניברסליים

 ,רביםבעיני  .עליהםהישירה לא יתנו דעתם למשמעות הפונקציונלית של ערך זה והשפעתו 

 ., חסר פשר קונקרטימופשטהוא מושג  "כבוד האדם"ושג המ

ועשירה דון בספרות ענפה ינ 2קרוןיאו כעכערך  ,כרעיון "כבוד האדם"המושג ואכן 

ם, וניסטורייהחוקרי תרבות,  הוגי אתיקה ומוסר,, תאולוגיםפילוסופים,  הם שלבכתבי

דת ומוסר, השקפות עולם  ,אמונותהדיון משקף מכלול  3.יםנומשפט סוציולוגים ,פסיכולוגים

של האדם בעולם. השאיפה לתת ומעמדו ומקומו  ,אנושטבע העולם, טבע ותחומי ידע בדבר 

חוקרים ומלומדים רבים, של דורות  עסיקההולתפקידו בחברה כבוד האדם ערך פשר ל

                                                           
 .ועדת האו"ם לזכויות הילדכסגנית יו"ר משנה ליועץ המשפטי לממשלה וכיהנה כ יהודית קרפ  1
כנורמה,  "כבוד האדם"לא כאן המקום להרחיב את הדיבור בשאלה אם יש להגדיר את המושג  2

 טעמי נוחות בלבד.כערך בחיבור זה הוא מ "כבוד האדם"קרון או כערך. ההתייחסות ליכע
  Kretzmerקליין ), וכן אצל קרצמר ו2014, ברק הרוןראו הרחבה בספריו המונומנטליים של פרופ' א 3

& Klein, 2002)  למיפוי מקיף של המשמעויות השונות והתפקידים של קונספט כבוד האדם. בדבר
 (.Shultziner, 2003אצל שולצינר ) ראו "כבוד האדם"ערך 
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, החברתי, התרבותיההיסטורי, הלשוני, את ההקשר  המשקפותוהניבה תשובות שונות 

ומתחום  מתחום משפט הטבעשל התשובות ניתנו. חלקן  מסגרתושב המוסרי והדתי

 המשפט ,חברהוחלקן מתחום ה נדנטליותצחלקן מתחום התאולוגיה והטרנס ,הרציונליות

המוסר, בין השאר כעוגן המשמש הצדקה לקביעת זכויות וחובות ולקבלה מעשית של ו

שוויון. קטונתי מהכניס הו המקדמות את רעיונות הצדק, זכויות אדם ,מסורות הומניסטיות

המשמעות  עלהסכמה כללית  אם אצטרף לסברה שאיןדי בעניין זה בין הרים אלה. ראשי 

כבוד "המושג של  יםיהתכנים הפרטיקולר עלו - ומעשיתמוסרית  ,פילוסופית - העקרונית

 לומריתן נ עדר תוכן קבוע ומוסכם לו.ימתאפיין בסמליותו ובהערך כ "כבוד האדם" ."האדם

הסכמה אפשרות של שסוללת את הדרך ל ,בבחינת הנחה יסודית הוא יותר "כבוד האדם"כי 

הוא אמיתת יסוד  "כבוד האדם" –כפי שאמרו מלומדים . מעמדו של אדםמעשית בדבר 

או אמיתה מכוננת אשר אינה ניתנת להוכחה מחד ומהווה בסיס  ,הנוגעת לקיום האנושי

 4.לכל הוכחה מוסרית מאידך

 ,כבוד האדם משקפת גישות שונות, אמונות רבותב הדנההספרות העצומה כאמור, 

לא רק . אין הסכמה כללית יםדיסציפלינות והשקפות עולם המעוגנות בערכי תרבות משתנ

יום. ניתן -בחיי יום שלו המשמעותעל אלא גם ומשמעותו המוסרית, יסודותיו של הערך על 

 ,אוניברסלי מוסכם-תוכן אובייקטיבי, נעדר כערך הוא יחסי "כבוד האדם"י כלומר  לפיכך

 .ת משתנותואולוגייתרבות ספציפית והשקפות עולם או איד והלכה למעשה הוא תלוי

 והשלכתו  כבוד האדםהמשמעות, התוכן, ובעיקר התפקיד הקונספטואלי והפונקציונלי של 

, יםיחסינותרים, על אף הספרות הענפה העוסקת בתחום,  חייהם יאנשים במעגלעל 

 מורכבים ושנויים במחלוקת. 

בין תרבויות שונות ומדינות שונות אינם נעוצים  הבדלי ההשקפותכי  עם זאת נראה

, לנורמות כערך, אלא באשר למשמעויותיו "כבוד האדם"קיומו של עצם קת על ובמחל

תכניו הקונקרטיים בהקשר החוקי של זכויות אדם  ,כךהמשתמעות ממנו. ולפרקטיקות 

בזמן פלוני ובמקום פלוני ואין והתרבותית החברתית  ,התאם להסכמה הפוליטיתנקבעים ב

היכול לשמש את קביעת  ,מעל להבנות הפוליטיות האלוהוא מדד אובייקטיבי מדויק ש

להצהרה  ההמוליכ ,הסכמה פוליטית מעשית ה שלעדריה כיניתן גם לומר  .תכניו המדויקים

ערך האמונה בכדי לשלול או לגרוע מ הקן, אין בקונקרטית בדבר זכויות אדם, כולן או חל

  עדרה של נורמה משפטית המצהירה עליו.י, הטבוע בו, גם בה"כבוד האדם"

                                                           
4 0120, Iglesias 
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למצות את הדיון במכלול השאלות  אין חיבור זה מתיימר ,בשל האמור לעיל

הקשורות בסוגיית כבוד האדם על היבטיה המגוונים. סוגיה זו הרי היא משולה להר, 

אלים נשגבים הם פסגותיו והוא יזכויות וחובות הם רמותיו, אידנורמות, קרונות, שערכים, ע

של חיבור זה היא להאיר ולסמן משעול אחד  הצנועה עתיר נופים ונפתל משעולים. מטרתו 

שממנה מסתמנת הדרך  ,העשוי להוליך, כפי שיוסבר בחיבור זה, לתצפית נופיו של הערך

 ות הנובעים ממנו.להגשמת משמעותו וליישום העקרונ

 אוניברסלי כבוד האדם כטבע אנוש .ב

שאני כבוד האדם  ,ערךה עדר הסכמה עיונית על משמעותו שלייש לומר שגם בהזאת אך 

אינו הכבוד החברתי המוקנה לאדם בשל מעמדו, תכונותיו, מידותיו, בחיבור זה בו  דנה

נמדד לפי ערכו ומידותיו כבוד האדם אינו היא כי המקובלת  המוצאהנחת  5עלו.ומעשיו או פ

כבוד האדם ואין לקשור אותו עם סוג אדם אידיאלי המסמל אותו.  ,של הפרט האינדיבידואל

טבוע בכל אדם ואדם ללא קשר למידה שבה הגשים האדם את זה ההוא  חיבור זהנושא 

אינו פונקציה של היררכיה, מעמד, ואף  ,אישיותו או למידת התועלת הצומחת ממנו לאחרים

הוא מה שיש  ,ה מוסכמתסכתפי ,ים, הישגים או תכונות. כבוד האדם במובן האנושימעש

 . טבוע בכל אדם באשר הואובשל היותו  השתייכותו למין האנושי מעצםלכבד באדם 

 המשמעות המוצעת לכבוד האדם .ג

עדר משמעות אוניברסלית וקונקרטית מוסכמת יובהים, יחסיות האמורהעמימות ולאור ה

אני מבקשת להציע בחיבור זה תובנה אלטרנטיבית באשר לטיבו , "האדם כבוד" ערךשל 

המוצעת אינה מצויה ככזו על מפת  משמעותכי ה דומני 6.ערךהשל היישומית ולמשמעותו 

ואיחוי של משמעויות  ך, והיא יותר בבחינת היתובכתביהם של מלומדיםשהמשמעויות 

פרספקטיבה זו  יישומית.-עשיתבפרספקטיבה שונה ומנקודת ראות מוהצגתן מקובלות 

ולא כעניין האחוז  משפטימוסרי או  ,תאולוגי, פילוסופילא כמושג מתמקדת בכבוד האדם 

 היראיהזווית  .אולוגית ספציפית, קובעת זכויות או חובותיבמערכת נורמטיבית איד

 ,אוניברסליתו חברתית, פסיכולוגית, אנושיתבכבוד האדם כתופעה  עוסקת המוצעת

שהיא אינהרנטית והתנסות אנושית, הוויה אנושית משותפת, התרחשות פנימית  המשקפת

והיא טבועה בהם מעצם היותם יצורים חיים ומודעים לעצמם לכל בני אנוש באשר הם 

כתכונה המדובר במה שמשותף לכל בני אנוש באשר הם כמשתייכים למשפחת האדם. 

                                                           
  .( ,2002kamirאורית קמיר ) למשמעויות השונות של כבוד ראו:  5
 U.N"Matching Human Dignity With the המוצעת פורשה לראשונה במאמרי התובנה 6

Convention on the Rights of the Child 2008-"  ב.  
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-יהא ההקשר החברתיצורך אנושי, כ, או כיצר אינסטינקטכאנושית מולדת, כטבע אנוש, 

יה, שלרוב היא אילמת, יפיהזה הם הצ משותףהמדיני בו הם חיים אשר יהיה. -רבותית

בכל מים הקיי ,התנועה הפנימיתו הדחף או האינטרס הקיומיהצורך, שלרוב אינו מבורר, 

אדם באשר הוא, לשמירה על עצמיותו האנושית ולהכרת ערכו כאדם בידי אחרים. זהו 

המשותף לבורים ולמשכילים, לעניים ולעשירים, לדתיים  ,ע האנושי האוניברסליהטב

ולחילונים, לאנשי קבוצת רוב או מיעוט, לקטנים ולמבוגרים. המדובר בדחפים או 

במשמעות זו הוא טבע שהם חלק בלתי נפרד מטבעו של אדם. כבוד האדם  אינסטינקטיםב

הן מרכזיות הפרט והאוטונומיה האישית אדם בכל החברות, הן בחברות בהקיים בבסיסי 

ביסוד המוסר החברתי  ןשלו הם ערך בסיסי והן בחברות בהן חובות הפרט כלפי הקהילה ה

על של הקבוצה גוברים על ערך האוטונומיה האישית של הרצון -שלה, ואשר בהן ערכי

 החופשי. 

   ,ומייםהתגלמות של אינטרסים קימנקודת מבט זו היא הכבוד האדם של  המשמעות

טבועים בו משחר הויצרים אנושיים בסיסיים, המולדים בכל בן אנוש באשר הוא ודחפים 

גם אם אינו מודע להם ואינו יודע לבטאם  ,כחלק מתהליך ההוויה וההתהוות שלו לידתו

אדם, אשר בו הגרעין היסודי המשותף לכל בני הוא ה ,כך מוצע ,במילים. כבוד האדם

תנאי בל יעבור לקיומו של אדם כבן שיש להשביעם כם הקיומיים, טמונים המנועים והיצרי

  אנוש ולשמירה על תמציתו ומהותו כאדם.

 כבוד האדם ליבת  .ד

 כיבים,מחמישה ר ,מורכב, כך אני מציעה ובלי יומרה למצותכבוד האדם גרעין זה של 

 ואלה הם:של הטבע האנושי.  יצריםשהייתי מכנה גם כיסודות טבע האדם או כ

 שרדותיהה יצר .1

האינטרסים הקיומיים. הדחף האנושי  מביןרכיב זה של כבוד האדם הוא האלמנטרי ביותר 

הפגיעות והרגישות לכאב וסבל פוטנציאל ולשמור על שלמות הגוף והנפש בצד  להתקיים

שרדות אחוז גם ייצר ההכאינטרס הבסיסי לקיום אנושי גופני ונפשי. מכתיבים אינטרס זה 

הדרושים לקיום )מזון, מגורים, בריאות וחינוך בסיסי( כים הבסיסיים בצורך בסיפוק הצר

 ולשמירה על צלם אנוש.אנושי  מינימלי בכבוד 

 ההתפתחות וההתהוות המתמדת יצר .2

לעצב להתהוות ומתוך שאיפה להתפתח ולגדול פיזית ומנטלית  ,דחף הטבעי לצמוחמדובר ב

, להשתנות, התפתחותקיומי להאל פוטנצישל ה הטבע המושך למימושאישיות מלאה. זהו 

והמוצא ביטויו בדחפיו של הטמון בכל אדם באשר הוא  ,להעצמה גופנית, נפשית ורוחנית
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 יחודיתיה וחיצוני ולבנות את אישיותההפנימי ו את עולמולהרחיב "להיות",  אדם

 7.והאוטונומית

 נומיה וההעצמה והאוט יצר .3

אוטונומית והוא הבגרות העיצוב ישית ולהעצמה אהוא השאיפה ל של כבוד האדםרכיב זה 

 הליכישל בדרך  מוגשמתהעצמה זו החיוני לכל פעולת אנוש.  פשיובקיומו של רצון חאחוז 

ונומיה בנוי על שכבות התנסות וניסיון, מעורבות ושליטה. אינטרס האוט, בחירה

וי רא טחון עצמי ומסוגלות.יוהוא שואף לתחושת ב שרדות ולהתפתחותיהאינטרסים לה

לציין כי התפתחות ואוטונומיה בהקשר זה אינה חופפת בהכרח מושגים כמו מרכזיות הפרט 

אולוגיות האחוזות בתרבות המערב. טבע יאו "אינדיבידואליזם", המיוחסים בעיני רבים לאיד

ההתפתחות ועיצוב האישיות עשוי להיות מוכר תרבותית גם בחברות שאינן דמוקרטיות 

 8.ליברליות

 המוגדרת טבע הזהות .4

הממקדת את  ,יחודיתיהנטית ותאוהזהות ב הכרהוהיאחזות הצורך הקיומי ב רכיב זה הוא

 ו. מיעהאדם בעולם הבריות והמגדירה את גבולותיו ביחס לזולת ובהקשר של דיאלוג 

גיסא על דרך של תחושת השתייכות מחד  'אני'הרחבת הפירושה הגדרת גבולות האני 

הזהות  9.שמירה על הפרטיות בדיאלוג עם הזולת מאידך תוך ,אני האינטימיבושליטה 

 תא חיונייוה ,כאדם ממשי ובר קיימא אדםהמרחב של את מגדירה את הטריטוריה ו

  ,אתנית ,. השתייכות לקבוצה )משפחתיתהאישית והחברתית ,מיתלתחושת השלמות הקיו

והיא נטית תהאוהות זת הסהיא חלק מתפי( , מגדרית או אחרתדתית ,תרבותית ,לאומית

ת גבולות עקבי ,. בו בזמן'אני'של גבולות הולהרחבה השתייכות להקיומי  צורךבקשורה 

 בעולם האישי האינטימי של האדםועיצוב הגבולות מאפשרת שליטה טובה יותר  'אני'ה

הזהות נועדה לקביעת הטריטוריה של ישות  נוכחת, והיא היפוכה של  .)אינטרס הפרטיות(

 10.(bodynessnoתחושת האפסות )

 

                                                           
מיה וההעצמה. יש לציין כי אינטרס ההתפתחות כולל כחלק בלתי נפרד גם את אינטרס האוטונו 7

 המיון הנפרד בחיבור זה, המבחין בין שני אינטרסים קשורים אלה הוא בחירה של נוחות בלבד.
 ,חוקה האיראניתאת הציטוט הבא מה (2003Shultziner ,: 9שולצינר ) למשל מצאתי אצלכך  8

 It is incumbent on all to adhere to the" :ם השיעיאהמבוססת על האמונה באללה ובאסל
principle of this Constitution  for it regards as its highest aim the freedom and the dignity 

of the human race and provides for the growth  and development of the human being."   
 יראן.אזרחי א הם שלקרון זה בחיייברי שציטוט זה אינו בא להעיד על קיומו בפועל של ע  
  .(onen, 2016Rאצל רונן ) על זכות הילד לזהות ראו 9

  ראו כתובת האתר  הם".גבירמינ וני שלכלא העירבית המרטין לותר קינג ב"מכתב מ תחושתכ10
 ברשימת המקורות.
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  הטבע הדיאלוגי של האדם  .5

דיאלוג בין בני אנוש. גישות לאינטראקציה ול ,קומוניקציהלהחותר  קיומי,צורך המדובר ב

ם, המתהווים באופן ייצורים דיאלוגיכאדם הבני את מגדירות פסיכולוגיה מתחום האחדות 

ך בהכרה ובחיזוק צוראחוז בעיקרו ב אנושי זהטבע  11.דינמי באמצעות דיאלוג עם אחרים

, וחשיבות משקלכישות אנושית נוכחת בעלת  'אני'בממשות קיומו של ה תמצד הזול

ההכרה בערכו של אדם ראשיתה . ושוות ערך לישות האנושית של הזולתנטית תאו ,ייחודית

 'אני'ביטוי לגאוות השיינתן הצורך בהכרה בשוויון הערך של האדם באשר הוא אדם. 

מאפשרת  עם הזולתקשורת ת. שבצרכיםוהטבעיים ים יהוא מן הבסיס יערך העצמולשוויון ה

 ממשיתכאישיות הצורך של הפרט להיות מכובד בידי הזולת  .הכרה וקבלה לשאוב לאדם

טבוע כחלק בלתי נפרד מתחושת הפרט לגבי עצמו.  ,"נוכחת "אחרותכו בעלת משמעות

ם צרכים, אינטרסים, מטרות, כבן אנוש אוטונומי עשל האדם ה להכרה בידי האחר יהציפי

זוהי הכמיהה היא תכונה אנושית משותפת לכל. , דעות, רגשות ושאיפות לגיטימיים רצונות,

 מקיומו מהתעלמותבהבדל  ,ישות קיימתכלאישוש ההכרה בו הפרט הבסיסית של 

שלנו  תחושת הערך העצמישהרי  ווקום אנושי או כחפץ.כ ,"לא אדם"אל אליו כ תייחסותהו

אישית -האחר. יצור אנוש זקוק לתקשורת בין בהשתקפותנו החוזרת מעיניגם  תלויה

הדיאלוג  יחודי.יכאדם שלו וכיבוד  קבלה ,הכרה ,המשקף כבודעם הזולת, ולדיאלוג 

הלכה למעשה, המסד למימוש כלל הרכיבים של ליבת כבוד , והאינטראקציה עם אחרים הם

 האדם. 

 (Wellness) תּומו  שלכבוד האדם והחתירה ל .ה

הוא רכיביו, כך אני מציעה, הוא מטבע הישות וההוויה האנושית,  תהגרעין האמור על חמש

תמצית הכבוד האנושי שאליו נולדים כל יצורי אנוש באשר הם, הליבה של כבוד האדם, 

המצוי  ,הוא היסוד המהותי והחיוני לקיום אנושיגרעין זה מה נעזבו לגורלם לחיות. יושע

הגרעין הזה ממנו יימצא מעורטל מייחודו האנושי. ינטל יואשר אם  אנוש של כל יצורבטבעו 

בכך שנוצר עם הוא ייחודו של האדם כיצור אנוש הוא גרעין עצמיותו של האדם. 

הפוטנציאל הטמון בו לברוא את עולמו, לפתח ולעצב את אישיותו, להגדיר את עצמו, את 

כמהות החופשי שלו, להגשים את עצמו  זהותו ואת עולמו, לגבש את האוטונומיה של הרצון

שבה הוא  הבמסגרת החבר חופשיתולממש את רצונותיו, והכל בתהליך של בחירה של ממש 

משותף לכל בני אנוש והוא מתגדר בשאיפה  פועל. הדחף הקיומי של אדם להגשים את עצמו

                                                           
11 1987, Billig; 1994, Gillett &Harre  
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כבוד  זהו(. wellness)לשלומות המתמדת ובחתירה  ותונפשי ותחה גופניולאיתנות ולרו

  .יצור אנושהיותו האדם, תמציתו 

 אוניברסלי כערך יישומי "כבוד האדם" .ו

  של כל בן אנוש ת כבוד האדם כהתגלמות של הצרכים הקיומיים העמוקיםסתפינראה ש

מהשקפות העולם האחרות בדבר יותר  רחבהבהסכמה להתקבל  עשויהבחתירתו לשלומות 

ינטרסים אלה משותפים לכולנו. הם טבועים כבוד האדם. צרכים בסיסיים ואערך מהותו של 

לאיזו דת או תרבות הוא משתייך. ובכל בן אנוש ואינם מותנים בשאלה באיזו חברה הוא חי 

גם אם  תאוניברסליהיא  משמעותה .תאנושיכלל  איליבת כבוד האדם במשמעות זו ה

תלויי התרופות והאמצעים למימוש הצרכים הקיומיים האמורים משתנים והם יחסיים ו

תרבות. יצורי אנוש בכל החברות על פני כדור הארץ חולקים דת או  ,חברה, פוליטיקה

בין שהם חיים בחברה שבה  ,ח אותם דחפים קיומייםומכ נעיםמּווצרכים בסיסיים אלה 

מרכזיות הפרט והאוטונומיה שלו הם ערכים מקובלים ובין בחברות שבהן מרכזיות הקהילה 

מצויים האמורים בסיסיים אלה והדחפים הקיומיים  רסיםאינטהיא התרבות השלטת. 

. גורלם של בני אנוש של כולנו ההתפתחות והפעולה ,ביסודו של תהליך הקיום, הצמיחה

ה המוצעת של סלחוות ולחלוק בהם עם בני אנוש אחרים מאז הבריאה. במובן זה התפיהוא 

ה עתיקה או סין היא תפיא .אולוגיות משתנותיכבוד האדם היא נפרדת ממושגי זמן ואיד

ה המוצעת בחיבור זה סתפי, כי הלכן ,אני מאמינה אין לה זמנים.ה שסזוהי תפי .מודרנית

 . היא פחות , כפרקטיקהמועילה יותר להבנת הערך של כבוד האדם כערך יישומי ומעשי

. היא , חילוניות או דתיותה ממשמעויות רווחות אחרותיערטילאית ופחות עמומה בתכנ

לין ליחסי גוממצפן יום ו-לשמש מדריך מעשי לקביעת נורמות התנהגות בחיי יום עשויה

  משותפים והדדיים בין בני אדם.

 במישור יחסי הגומלין בין בני אדםמצוי כבוד האדם  .ז

והתקשורת  אדםכבוד האדם כערך יישומי מצוי במישור הדיאלוג בין בני של  וביטוי

המכנה  ביסודו הוא דבר המצוי בין אדם לחברו. . כבוד האדםביניהםהיומיומית הבסיסית 

המשותף של רכיבי כבוד האדם הוא שיישומם וכיבודם מצוי בתחום האינטראקציה בין בני 

אדם נותן כבוד , בין פרט לפרט ובין הפרט לרשויות השונות המשפיעות על חייו. אנוש

. אדם מקבל ש שיחו, אדם סובלני כלפי אילזולתו, אדם נוהג בנימוסי תרבות כלפי רעהו

כי ביסוסו של כבוד האדם כנורמה , אם כך, חשובכבוד מזולתו. ניתן לכאורה לאהדדי 

 והמדינה פטורה בשדה החברתי והחינוכי בין פרטים לבין עצמם מוצהחברתית צריך שי

שלפיה ערך  ,על-תסמחייבת תפיכבוד האדם כערך יישומי חברתי  בחינתאולם  .לעסוק בומ
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ך שימצא את ביטויו גם במישור המדינתי הפורמלי, בתהליכי החקיקה או צריכבוד האדם 

 באמצעות מוסדותיה ופעולותיה של המדינה, אף שהיא גוף ערטילאי ואין שיחה שיח בשר

ודם. למעשה, כפי שיוסבר להלן, המדינה היא זו המכתיבה במידה רבה את גבולות החובה 

  זולתם.כלפי  של הפרטים לשמור ולקדם את כבוד האדם

 יום-בחיי יום כבוד האדםמשמעות  .ח

 המשמעות הפסיבית של כיבוד כבוד האדם .1

מנעות מהתנהגות ייום היא חובת הה-םשל כבוד האדם בחיי היוהמשמעות הבסיסית 

כבוד האדם של הזולת. על דרך השלילה ליבת או השוללת אחד מרכיבי הפוגעת פגיעה קשה 

ל שלילת חופש  ש ,פשיתהפגיעה הגופנית והנניתן להגדיר את כבוד האדם כהיפוכן של 

של פגיעה שרירותית  של ניצולו של אדם כחפץ או כרכוש, של מצבי עבדות, שרירותית, 

אלימות ובריונות,  מנוגדים לכבוד האדם הם .ההתפתחות שלו רצונו החופשי ופוטנציאלב

ית וקיפוח, חוסר שרירות פליהההדרה, התעלמות ווביזוי,  ביטולהשפלה, פגיעה בשם הטוב, 

אלו הן כל . ושלילת המינימום הנדרש לקיום אנושי בכבודצדק, דעה קדומה לרעה 

. שמירה על כבוד האדם היא כבוד האדםשל התנהגויות שיש בהן פגיעה בגרעין הקשה 

 היא ההיבט הפסיבי של השמירה על כבוד  האדם. זומנעות יה ההימנעות מכל אלה.

 כבוד האדם כיבודהמשמעות האקטיבית של  .2

שלא לפגוע  מצומצם רק למחויבותשאינו  ,אך יש גם היבט אקטיבי לשמירה על כבוד האדם

כחובה על דרך החיוב ניתן להגדיר את  השמירה על כבוד האדם בכבוד האדם של הזולת. 

, פוטנציאל העצמיות הטמון באדם כדי שיתממש מן הכוח אל הפועל הפוזיטיבית לחזק את

מם של התנאים הבסיסיים הדרושים לכך, ביצירת אקלים מקדם כבוד בעיקר בהבטחת קיו

חיזוק תחושת הערך של האדם מתבטאת . ובמתן כלים שבאמצעותם יובטח המימוש ויוגן

גם בחובה להיות רגישים לצרכיו, לרצונותיו ולדעותיו, להבין אותם ולהביאם בחשבון ולתת 

  לאדם את התחושה שהוא ישות קיימת נושאת זכויות.

פשי מעינויים, ובחייו ובגופו מפני פגיעה, שיהיה חבפועל כך צריך שאדם יהיה מוגן 

בזהותו ובדתו, שיובטחו התנאים הבסיסיים  ,ופליה, שיוכל לאחוז בתרבותהמעבדות ומ

שי בכבוד, שיוכל להביע את דעתו ולשמוע את דעתם של אחרים ושיוכל נולקיומו הא

 אדם צריך, כלומרהחלטות הנוגעות לו בהליך הוגן. להחליט בענייניו או להיות שותף ל

ולהגן עליו יוכל לממש את כבוד האדם שלו שבאמצעותם , יםמוגדר בידיו כלי מימוש ושיהי

 לפי צרכיו.
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 של ערך כבוד האדם אדם ככלי מימושה זכויות .ט

שבאמצעותן   ,הצרכים הטמונים בליבת כבוד האדםזכויות האדם הם הכלי היסודי למימוש 

הן חיוניות כדי להבטיח את שמירת כבוד האדם  ואלזכויות . ולקיים את עצמיותול לגבש יוכ

 ,לצורך השמירה על גרעין כבוד האדם שלו ,אדםצריך  הכך לדוגמ כלפי כולי עלמא. שלו

מחופש דעה וביטוי, ובכללם חופש ההתאגדות, האסיפה והתהלוכה, מחירות, שיוכל ליהנות  

ון והדת, חופש ההתקשרות, התנועה, הקניין, הפרטיות, חופש חופש המידע, חופש המצפמ

זכויות האדם הן, לעניין זה, גם היצירה והמחקר, חופש העיסוק ודרכים להגן על שמו הטוב. 

אולם ראוי לציין כי רבים האנשים  לשמירה על כבוד האדם. הכלים וגם החיזוקים

יום. אנשים אינם -בחיי יום המתייחסים לעולם הזכויות כחלק מעולם המשפט, הזר להם

אנשים מן הישוב  יהם שלמדברים משפט, הם מדברים בשפת ה"חיים האמיתיים". גישות

רבות ושונות, ויש ויכוח נמשך ובלתי פתור באשר הן למושג הזכויות, משמעותן ותפקידן 

נראה אך המורשת, המשפחה והפרט בפיתוח הנורמות בתחום זה.  ,לתפקיד המדינה, החוק

הם פועלים  ,, בשיחם ובהתנהגותםאין דעתם ניתנת לכך שבפעולותיהם היומיומיותם רביש

, ואינם מודעים לכך ששגרת מעשיהם חובות שכנגדןהזכויות וומושאי למעשה כנושאי 

 .נמדדת גם במבחן כבוד האדם

 מימוש כבוד האדםלגבולות ומגבלות יישומיים  .י

אלא הוא מושג יחסי וכך גם טיבן  ,ך מוחלטאינו ערבהיבט היישומי יש להבין כי כבוד האדם 

לכיבוד כבוד  בצד הזכותו ,של הזכויות הנגזרות ממנו. שהרי כבוד האדם הוא גם כבוד זולתו

. השימוש בחירות פלונית בידי אחד האחרזכות תאומה של  האחד ניצבת גם האדם של

כבוד האדם של עשויה לפגוע בחירות זולתו. מימוש כבוד האדם של האחד עשוי להתנגש ב

 זולתו.

 היא ההתנגשות בין האוטונומיה הפרטית של אדם לפעול בשלו כחפצו הך לדוגמכ

לבין כבוד האדם של זולתו שלא להיות מופלה )למשל הסירוב למכור מצרך או להשכיר 

גזעית, דתית או מיננית(. כך גם ההתנגשות בין החופש להביע דעה  הפליהדירה על רקע 

הטוב של הזולת. נוצר אפוא מתח בין כבודו של אדם פלוני לכבודו של  מולבין פגיעה בש

רכי החברה, שהם כיבוד כבוד האדם של הרבים. ואף ואדם אחר ואפשר שאף בינם ובין צ

שהכבוד האנושי אינו כופף את עצמו למדידה ולהבחנה, הרי שמימושו טעון, מטבע הדברים,  

קיום בכפיפה אחת של מכלול יצורי -יות והדואיזונים וצמצומים, שיקבעו את גבולות ההדד

אנוש השואפים לכיבוד כבוד האדם שלהם. כבוד האדם הוא אפוא ערך יחסי בדרכי מימושו 

ולעשות ככל  ואין הוא משתרע על מלוא רצונו של אדם לפעול למימוש כבוד האדם שלו
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א מתוך ריסון . כבוד האדם אינו מתקיים אלתוך כדי פגיעה בכבוד האחר ,העולה על רוחו

מתוך הסתמכות על הבנתו העצמית  הגבולות אללא ניתן לקבוע הדדי ואיזון בין רצונות. 

זונים אלה יבלבד של הפרט ביחסיו ההדדיים עם זולתו. בחברה מאורגנת נקבעים גבולות וא

 בידי המדינה.

 יום-םבחי יו כבוד האדם בין אדם לזולתו כיבוד .יא

שמשמעותו ההימנעות   ראשית דבר בהיבט הפסיבי, כבוד האדם בין פרט לזולתו נשמר

מכבד,  בשיחמקודם כבוד האדם  אקטיבי שלהיבט ההמפגיעה בכבוד האדם של זולתו. 

 יחסי אמון  ,הוגנות, הקבלת השונרגישות, ותחשבות והבנה, נימוס האמפתיה,  המבטא

עין אנרגיה זורמת של מ ואשה -התנהגות בדיבור, בשפת גוף וב -שיח ב המדובר. וסובלנות

וכבודי וההכרה בכבוד האדם של האחר, התחשבות בו,  'אני'נתינה וקבלה, על בסיס הכרת ה

ומתן חיזוקים  ,, הבנהקשבהבאמצעות ה . זאתרגישות לצרכיו, רצונותיו, דעותיו ורגשותיו

 אין כבוד האדם מתקיים על דרך של משוב חיובי, ככל שהאדם עצמו מצפה לקבלו מזולתו.

  אלא אהדדי, בהשתקפות בין אנשים ובמסגרת יחסי אנוש.

 כבוד האדם בידי המדינהחובת כיבוד     .יב

 כבוד :יסוד-חוקמאמרו של על המדינה מכוח  לכבד את כבוד האדםחובה הבישראל מוטלת 

להגן על יסוד זה, מטרתו -נאמר: "חוק 13היסוד-חוק מטרתבסעיף המדבר ב 12.האדם וחירותו

ה יהודית ניסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדי-, כדי לעגן בחוקתוכבוד האדם וחירו

: "זכויות היסוד כאמורהיסוד  ודמוקרטית". ערכיה של מדינת ישראל מפורשים גם הם בחוק

, בקדושת חייו ובהיותו בן חורין, והן ההכרה בערך האדםשל האדם בישראל מושתתות על 

של המדינה  ןתמצית חובת 14.ינת ישראל"יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מד

"כל רשות מרשויות השלטון ולפיה חוק היסוד בגם היא קבועה ורשויות השלטון האחרות 

שהחוק האמור מדבר בהן ומצווה  ,הזכויות 15יסוד זה".-חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק

, הקניין, החירות הגנה על החיים, הגוף והכבודלו השמירל נוגעות ,לכבדן שלטוןעל רשויות ה

חוק יסוד נפרד מגן  ., הפרטיות וצנעת הפרטשל חופש התנועה היבטים מסוימיםהאישית, 

פי -אך על ,מןזכויות אחרות, שאינן מנויות בחוק היסוד בשיצוין כי  16.על חופש העיסוק

כבוד האדם, כמו השוויון, חופש של ת ומהותיהן נגזרות פסיקת בתי המשפט בישראל, 
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י על כל צורותיו )התאגדות, אסיפה, תהלוכה(, חופש הדת, ודעה, חופש הביטהמצפון וה

תחת גג חובת המדינה  ,מכוח אותה פסיקה ,אף הן מצויותהזכות להליך הוגן וחופש היצירה 

ההכרה בערך האדם ובהיותו בן חורין היא אפוא בתשתית סולם  בשמירה עליהן ובהגנתן.

 ודם. חייבות בכיב שלטוןהערכים שרשויות ה

 להגשמת חובת המדינה דרכי המימוש .יג

גם חובה פסיבית וגם היא פי חוק היסוד -חובת המדינה לשמור על כבוד האדם של הפרט על

 חובה אקטיבית. חובה זו כוללת באחת הן מצוות לא תעשה והן מצוות עשה.

 החובה הפסיבית של המדינה .1

בגופו, או בכבודו של אדם באשר  "אין פוגעים בחייו, :כבוד האדם וחירותו קובע: יסוד-חוק

נוטלים  ם כי אין פוגעים בקניינו של אדם, איןיאחרה ובסעיפיעוד נאמר בחוק  17הוא אדם".

ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר בהסגרה או בכל דרך אחרת, אין נכנסים 

ם, על לרשות היחיד של האדם שלא בהסכמתו, אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אד

ואין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו. כל הפגיעות  גופו, או בכליו

האמורות הן פגיעות שיש בהן כדי לפגום באוטונומיה האישית של הפרט, בעצמיותו, 

מצוות ההימנעות האמורה בבחירותיו וביכולתו להגשים בצורה מלאה את כבוד האדם שלו. 

. זוהי החובה הפסיבית של שלטוןרשויות הכל רשות מ עלחלה מכוח מאמרו של החוק 

הפגיעה אם מנעות מפגיעה בכבוד האדם ובזכויות הנגזרות ממנו, אלא י: ההשלטוןרשויות ה

חוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה ובמידה [ ...]היא מכוח "

בוד האדם של הפרט מפני פגיעה זוהי נוסחת האיזון להגנה על כ 18."שאינה עולה על הנדרש

 .  פגיעה כזו ורק בהתקיימה מוצדקת שרירותית בידי רשויות השלטון

מנע מפגיעה בכבוד האדם של הפרט חלה במישורים ילהרשויות השלטון חובת 

, בין מתוך הפעלת סמכות שלטונית ובין שלטוןשבהם קמה מערכת יחסים בין הפרט ל ,רבים

חום המשפט הפרטי. ביטוייה של חובת הימנעות מפגיעה בת הרשויותשל  ןאגב פעולת

 רחבים ומגוונים.הם בכבוד האדם של הפרט 

לפעול כלפי הפרט ולהגביל  רשות שלטוןת היסוד לפיה אין סמכות לסתפי - ראשית

רותו יפי הסמכה של המחוקק ובכפוף לתנאים מגבילים, יסודה בערך ח-את חירותו אלא על

פשי לפעול כרצונו אלא אם הוגבלה חירותו במפורש בחוק, הרי ושל האדם. בעוד שהפרט ח
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קרון יאלא זו שהוקנתה לה במפורש בחוק. ע ,אינה פועלת לרצונה ואין לה סמכותרשות שה

כלפי הפרט בהסמכה מפורשת בחוק נועד לחזק רשות שלטון זה של התניית פעולותיה של 

כך אין המדינה יכולה לפגוע  ם.וערכים אחרים שבליבת כבוד האד הפרטחירות ולשמר את 

בכבודו של אדם על דרך של מאסר או מעצר, לפגוע בפרטיותו על דרך של חיפוש או לפגוע 

הדבר בא להבטיח שגרעין כבודו של בהתקיים נוסחת האיזון האמורה לעיל. בקנייניו אלא 

  אדם לא ייפגע לשווא.

ת, הגינות, אי הפליה, חלים חובות נאמנו ,על המדינה, ביחסיה עם הפרט -שנית 

הכולל גם את חובת שמיעת האדם בעניינים הנוגעים לו, גילוי )סבירות, תום לב וצדק טבעי 

חובות המכוונות  ןהכל אלו  .(המידע השייך לענייניו וחובת הנמקה בהחלטות הפוגעות בו

ו בעצמיותו של אדם ובהכרת ערך עצמו וכן לעודד ולאשש את דרכ שרירותית הלמנוע פגיע

 של אדם בהגשמת כבוד האדם שלו.

עליהן לפעול באופן  ,פועלות אגב סמכות שלטוןגם מקום שרשויות ה - שלישית

 שלטוןלה. כך, אסור לרשויות הישאינו פוגע בכבוד האדם במובן הקונקרטי ביותר של המ

שלטון לענות אדם, אסור להן להתעמר בנחקרים, בעצורים ובאסירים. אסור לרשויות ה

רכי ועצור או אסיר בלא להבטיח לו את צ באופן בלתי אנושי, אסור להן להחזיקלחקור 

ה ושינה, אלא גם במובן של סדרי אנוש יהאנוש המינימליים, לא רק במובן של אוכל שתי

להאזין  שלטוןתרבותיים מינימליים באספקתם של צרכים אלה. אסור למי שפועל בשם ה

אסור ומוגדרים ובדרכים מבוקרות כקבוע בחוק אלא לצרכים  ,האזנת סתר לשיחו של אדם

אלא בתנאים הקבועים בחוק ובאופן שככל האפשר  ,לחפש באדם ובכליו שלטוןלשליחי ה

שאין להם שיעור ואין המקום  ,ואין אלה אלא תחילת מניינם של דבריםלא ייפגע כבודו. 

 מאפשר לפרטם.

 של המדינה אקטיביתהחובה ה .2

מוטלת על המדינה גם חובה אקטיבית של ההגנה  ,מפגיעה אולם בנוסף לחובת ההימנעות

 כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל" היסוד:-קובע חוק כךוערך כבוד האדם. על 

כל רשות מרשויות השלטון חייבת בה. רשויות השלטון  שזוהי מצוות עשה,  19כבודו".

מצד הרשויות. משמעות  חייבות להגן על כבוד האדם מפני כל סכנה צפויה ולאו דווקא

הדבר אינה רק חובה על השלטון לקיים מערכת סדרים שתבטיח לפרט הגנה מפני פגיעתן 

ל הפרט מפני פגיעה בכבוד ע להגנה של הרשויות, אלא גם מערכת סדר ציבורי ואכיפת חוק

ידי זולתו. וזאת לדעת כי פגיעות רבות בכבוד האדם מקורן לאו מ יוהאדם שלו ובזכויות
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זולתו. ניתן לומר כי במדינה  אנשיםאלא בהתנהגות  שלטוןא בפעולתן של רשויות הדווק

כך, דמוקרטית סכנת הפגיעה הבאה מן הפרט עולה אף על סכנת הפגיעה מצד השלטון. 

אם הוא נכלא, ואחת היא אם הכולא הוא רשות  אינטרס הפרט לחירות אישית נפגע

הפרט בקנייניו נפגע אם נלקח ממנו רכושו  אינטרסמוסמכת של המדינה או טרוריסט חוטף. 

או כתוצאה מגניבה.  שהטיל שופטשלא בהסכמתו, ואחת היא אם נשלל בעקבות קנס 

פרטיותו של אדם נפגעת אם נכנס אדם לביתו מבצרו, שלא בהסכמתו, ואחת היא לו אם 

הם  לביתו ופשפוש בחפציו. כל אלה ת גנביםהכניסה היא בעקבות צו חיפוש או עקב פריצ

 ופגיעה בכבוד האדם שלו. מכאן שההגנה על כבוד האדם מחייבת להגביל לא רק את כוח

כלפי הפרט, אלא גם את כוחם של פרטים ביחסיהם ההדדיים. גם חובת הגנה זו  שלטוןשל ה

מפני פגיעתם של פרטים מוטלת על המדינה ואין זולת המדינה היכול לאכוף אותה כלפי 

 כולי עלמא.

על  ן, בין שהותומגוונ ותרב ןה האמורההגנה השל חובת דרכי ההגשמה של  ןביטוייה

 על דרך אכיפתן של נורמות. ןדרך של קביעת נורמות מחייבות או מדריכות ובין שה

 הגנה על כבוד האדם באמצעות המשפט הפליליה .1

אין להבין את החוק הפלילי על כל פניו אלא כאמצעי לכפות על הפרט, כמו על , ראשית

בוע את התגובה החברתית על הפגיעה. זוהי קמפגיעה בכבוד האדם ולמנע יות, לההרשוי

דרכה של המדינה להגן על כבוד האדם. כך, למשל, מוגן ערך השמירה על החיים והגוף בחלק 

 מוות, בתקיפה, בסיכון החיים והבריאות, ימתהחוק הפלילי העוסק בפגיעות בגוף: בגר

נכים ובחסרי ישע. השמירה על קניינו של אדם באה לידי ב ,בעבירות מין ובפגיעה בקטינים

ביטוי בפרק הפגיעות ברכוש, בעבירת הגניבה, שוד פריצה והתפרצות, מרמה והונאה, הסגת 

גבול וגרם היזק. על החירות האישית מגינות ההוראות האוסרות חטיפה וכליאת שווא ועל 

חוק האזנת סתר. הכבוד והשם ות וינים סעיפי העונשין שבחוק הגנת הפרטיהפרטיות מג

הטוב מוגנים בחוק איסור לשון הרע, באיסור הסתה גזענית ובאיסור פורנוגרפיה. ההגנה על 

כבוד האדם מוצאת את ביטויה גם בהוראות חוק שתכליתן להגן על אנשים פגיעים מפני 

פגשם עקב מ ניצול וכן על נפגעי עבירה, שכבוד האדם שלהם כבר נפגע, מפני פגיעה נוספת

הגנה למי שמצוי  נועד לתת. החוק למניעת אלימות במשפחה עם מערכת אכיפת החוק

וקים אחרים העוטפים את המשפט ח - אלוכל למעל אלו הן מספר דוגמאות. אך  בסכנה.

 םעל כבודשמטרתה להגן  ,במשפט הפלילי נאשמים של ההמגנה כרט להיותנועדו הפלילי 

 כאדם.

מחויבותה ונחרצותה של החברה, באמצעות  המשפט הפלילי משקף את מידת

אמצעי לחייב את הפרט הערך כבוד האדם בכללם. הוא על רשויות המדינה, להגן על ערכיה ו
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לכבד את כבוד האדם של זולתו. המשפט הפלילי קובע עד כמה מותר לאדם לפעול להגשמת 

האדם של בכבוד  על פגיעהקציה פלילית נבלי להסתכן בסמהאוטונומיה הפרטית שלו 

זולתו. המשפט הפלילי מבטא את השקפת הציבור באשר לרמה המינימלית של ההתנהגות  

הראויה בין פרטים, שיש בה כדי לקיים באופן סביר את השמירה על כבודו של כל אדם 

 ואדם.

ראוי לציין שלא כל הזכויות הנגזרות מכבוד האדם מוגנות באמצעות המשפט 

אף שהוא חל בצורה  ,פלות בין אדם לאדם הוא חלקי בלבדכך, למשל, האיסור לההפלילי. 

ושירותים לציבור. אין עבירה של פגיעה  םבחינוך ובאספקת מצרכי ,מסוימת בדיני עבודה

 תים פרי מסקנהינשית הוא לעועדר ההגנה העי. האו של השפלת אדם בכבוד האדם ככזו

סכמה העדר יביטוי של ה ולעיתים הוא ,מודעת שלא להרחיב את תחומו של המשפט הפלילי

. שאלה מעניינת בפני עצמה היא האם מיםההול ניםהאיזווהפתרון הראוי  בדברחברתית 

שיש לקונה משפטית מקום  ,ניתן לחייב את המדינה לחוקק חוק המגן על כבוד האדם

 היבט מסוים של ההגנה על הכבוד.ב

 קביעת נורמות בתחום האזרחיההגנה על כבוד האדם באמצעות  .2

בהגנה האקטיבית על כבוד האדם הוא ההגנה באמצעות וי שני לפועלה של המדינה ביט

ערכות מהפרטי, הקובע את דרכי ההתנהגות ואת תוצאות הפעולות שבהאזרחי המשפט 

ן, נזיקין, עבודה ואיכות הסביבה יבהסדרת תחומים כמו חוזים, קנייחסים בין פרט לזולתו. 

ם לב, סבירות, חובת זהירות, נאמנות ותקנות ובקביעת מושגי שסתום כלליים כמו תו

הציבור, שדרכם מוזרמים באופן עקיף כללי יסוד לשמירה על כבוד האדם, תורמת המדינה 

 להסדרת כללי ההתנהגות ביחסים שבין בני אדם. 

הוא מושג יחסי מעצם טיבו בשל במובנו היישומי וכבר נאמר כי כבוד האדם 

תרומת המדינה להגנה על כבוד האדם  מירה עליו.שייכותו לכל ובשל תביעת הכל לש

בין האינטרסים השונים  מאזניםשהם פתרונות מתבטאת כאן בקביעת כללים מחייבים 

קובעים כללים אלה . ובדיאלוג ביניהם שבין אדם לזולתו יחסי הגומליןהמתנגשים זה בזה ב

דם שלהם ללא את דרכי ההדדיות והקיום בצוותא של כלל המבקשים לקיים את כבוד הא

הפרטי קובע עד כמה ניתן לאדם לפעול להגשמת  האזרחי חשש פגיעה או ניצול. המשפט 

 כבודו כאדם  בלי לפגוע בכבוד האדם של זולתו.

 קביעת תרופות וסעדיםההגנה על כבוד האדם בדרך של  .3

, בין באמצעות המחוקק ובין בהגנה על כבוד האדם של המדינהפועלה ביטוי לועוד 

של תרופות וסעדים, של ערכאות ושל הליכים  םרשויות השפיטה, הוא בקיומ באמצעות

ת יולמימושן של זכויות ולמתן סעד על פגיעה בכבוד האדם, בין שהפרה זו היא מצד הרשו
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, בין בהליכים פי חוק-על. שירות זה ניתן מטעם המדינה, כחובתה הפרטמצד שהיא ובין 

מאפשר מימוש והוא חוקתיים -הליכים מנהלייםפליליים, בין בהליכים אזרחיים ובין ב

הוא משמש  ךוכ ,ונטרול תוצאות הפגיעה, אם אירעה בפועל וקונקרטי של זכות אדם לכבוד

 אמצעי הרתעה מפני פגיעה. 

 הגנה על כבוד האדם בתחום החברתי והכלכלי .4

יח מכלול חובותיה של המדינה לשמור על כבוד האדם ולקיימו מצויה גם חובתה להבטין ב

הבריאות, החינוך, השיכון, העבודה ואיכות הרווחה, מינימום של קיום אנושי בכבוד בתחומי 

הסביבה. מי שאין לו לחם לאכול, בגד ללבוש ומקום להתגורר בו, מי שאינו יודע קרוא 

לקיים את  יכולתומורחק מסף  –וכתוב ומי שהוא מובטל מעבודה, מי שחי בשולי החברה 

במיוחד לקבוצות החלשות והפגיעות  ,לותיה של המדינה להבטיחכבוד האדם שלו. פעו

תנאי קיום בסיסיים של כבוד אנושי אינם, לכן, מעשי התנדבות, אלא הם אחוזים  ,שבה

אולם האופן והמידה  .ותושביה בחובתה של המדינה להגן על כבוד האדם של כלל אזרחיה

עקרונית ומעשית והם  וגובש םטרבתחומים אלה רשויות המדינה בישראל חובת של יישום 

שאלה עד כמה מהוות הזכויות . המשתנות כלכליות-חברתיות-עניין להכרעות פוליטיות

 היסוד החברתיות והכלכליות נגזרת ישירה של חובת ההגנה על כבוד האדם האמורה בחוק

, שהוגשו בעניין זה י יסודוהצעות חוק ,לובנה סופיתעדיין לא  ן של זכויות אלהומה היקפ

יהא תמיד פונקציה של מוסכמות על נגזרות אלה של כבוד האדם היקף הגנה  20.נחקקו טרם

 .ומשאבים קיימיםמאזני כוחות פוליטיים , מגמות ותאוריות כלכליות וחברתיות, חברתיות

אמר כי אין ספק שקיומם של פערים חברתיים וכלכליים בלתי סבירים, חיים מתחת לקו יוי

לכיבוד כבוד ש ולענה אשורש פורה רוהולכות של הפליה וגזענות הם העוני ותופעות גדלות 

 האדם בישראל.

 החינוך לכבוד האדם .5

על גם משתרעת על כבוד האדם ולאפשר את מימושו  חובת המדינה להגןהדעת נותנת ש

המדובר בהנחלתו של ערך כבוד האדם והחינוך למודעות לו ולהפנמתו. שככל  ,תחום החינוך

בחוק או בפסיקה, המסדירות את המותר נעשה מעצם קביעת הנורמות חלק מחינוך זה 

נעשה בידי בתי  ו. חלקשל נורמות אלה אכיפתןבווהאסור ביחסים ההדדיים בין בני אדם 

זונים  י, לרבות קביעת האבהתאמתן לסיטואציות קונקרטיותהמשפט בפירושן של הנורמות ו

אגב פעילותם של ארגוני החברה  קניםות נופיתוח המודעהראויים ליישומן. חלק מחינוך זה 

עמידה על משמר הזכויות האזרחית במתוך התנסות החיים של חברי החברה והאזרחית 
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בתחום החינוך מקודם חלק אחר, שקשה להעריכו, במסלולים שהמדינה פותחת בפניהם. 

 וקשה להעריך מה -בתחום החינוך  המדינהאחריות , ככל שמדובר בעם זאתבמשפחה. 

ובתחום  לסוגיהןשל המדינה מערכות החינוך ב הנעשה ,אמץ להנחלת ערך כבוד האדםהמ

אסטרטגיה מקיפה של רשויות החינוך  מוכרתלכותבת חיבור זה לא . ההשכלה למבוגרים

-ןמיומנויות אישיות ובי והקניית 21חברתי-בתחום החינוך הרגשיומיומנות להנחיל ידע 

מוד וההתנסות ימחומר הלאינטגרלי כחלק  ,דתולתקשורת מכב אחריות חברתיתלאישיות 

לפי היום במספר מדינות בעולם ו תחומי חינוך אלה מקודמים .במערכות החינוך בישראל

 . קידום ערכים של כבוד האדםב בהצלחה לא מבוטלתווחים יהד

שישכיל להבין את משמעותו של ערך כבוד האדם , גדל דורישכדבר אחד ברור: רק 

את דרכי כדרך חיים  דע לאמץייום ו-יישומית ותפקודית בחיי היוםבעל משמעות כערך 

פנים  ; דור שימההיבטים הפסיביים והאקטיביים של כיבוד כבוד האדם ותההתנהגות הנובע

בנה התואת וכי אין כיבוד כבוד האדם אלא בזרימה הדדית של נתינה וקבלה את התודעה 

כבוד האדם לבין יכולת המימוש העצמי  עלההדדית בין השמירה שאין לנתקו,  ,הקשרבדבר 

רק כשיצמח   ;בחברה מתוקנתאיכות חיים לוונפשית גופנית  תמּושלוולאיתנות לבחתירה 

 רעך "ואהבת ל ויקיים את המאמרשבו אדם ינהג בזולתו בדרך שהוא רוצה שינהגו בו דור 

 מקדמת את המשמרת ולומר בלב שלם כי חברתנו היא חברה מתוקנת רק אז נוכל  - כמוך"

 וגבוהים ונישאים ההרים. ונפתלת הדרך רבהעוד  - מעצבהלמרבה הך אכבוד האדם. ערך 
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