
 

 

 

 

 הכבוד כגורם בהתהוות סכסוכים –של הכבוד  'הכבוד האבוד'

 1ברגנמיכאל רוט

 הקדמה

עניין שבשגרה מאז ראשית האנושות, כתוצאה בלתי  םעימותים וסכסוכים בין בני האדם ה

נמנעת של הבדלי אופי ואינטרסים ביניהם. המקרא מתעד עימות טרגי בין קין והבל כבר 

ת. רבים הם הגורמים ליצירתם של הסכסוכים, ובעמודים בימיה הראשונים של האנושו

רובם של -הבאים אבקש להתמקד באחד מהראשיים שבהם, שמקומו לא נפקד מרוב

 כנקודת מוצא לדיוןהסכסוכים בעבר, אך דומה שכיום היחס אליו השתנה בתכלית: הכבוד. 

)בעיקר( חיובית כיחס של הערכה  "בודכ" שגהמובשלב זה  פייןואיבהרחבה בהמשך, שיובא 

להראות כיצד חל שינוי מהפכני  אבקשבמאמר זה  2.מצד אחרים או מצד עצמו ,אדםכלפי 

אל הלגיטימיות של הכבוד כגורם ביצירת סכסוך, וממילא חל  ה של התרבות המערביתביחס

פיחות דרמטי במעמדו כגורם בעל משקל ביישובם של סכסוכים לאחר שנוצרו. לאחר מכן 

הכבוד. בשלב  מושגהסיבות לכך, ואת השלכות השינוי על הבנתנו את אנסה לנתח את 

חיובי, ועל לדעתי אבקש להצביע על הקושי המהותי הכרוך בשינוי זה, אף שעיקרו  הראשון

השלכותיו בהיבטים שונים הקשורים לניהול סכסוכים. בשלב הבא אבקש להציע תובנה 

, הנשענת בין השאר על מקורות ישנה על מקומו של הכבוד בחיי האדם והחברה-חדשה

 יהודיים, ולסיים בדרכים ליישומה של תובנה זו בכל הנוגע ליישוב סכסוכים. 

 

 

                                                        
  אביב-, אוניברסיטת תלר מיכאל רוטנברג"ד 1
 1997, מילון ספיר 2



 ברגנמיכאל רוט

232 

 

 המהפך במקומו של הכבוד

בעבר הרחוק והקרוב, ממש עד למאה העשרים, סכסוכים על רקע פגיעה בכבוד האישי, 

לקרבות עקובים  ד. מלכים ונסיכים יצאווהלאומי, החברתי או הדתי היו נפוצים עד מא

מדם, דמם של אנשיהם או שלהם, מסיבות של  פגיעה בכבוד או האדרת הכבוד. אבירים 

קרב, שממנו אחד מהם היה יוצא בשן ועין במקרה -לדומתוך תחושה של מחויבות  נכנסו 

על  הטוב, או מובל לקבורה במקרה הרע, רק כדי לזכות בכבוד מידה של עלמה צעירה ונאה 

כבודם הפגוע, או להגן על כבוד המשפחה שחולל. המיתוס שהוביל אנשים  להציל אתמנת 

, honor-כלקבל החלטות מסוג זה גרס שבתנאים מסוימים, ואולי אפילו בדרך כלל, הכבוד 

מהחיים עצמם, כי חיים ללא כבוד אינם חיים יותר חשוב כערך של כבוד עצמי/מעמדי 

 טוב מהם המוות. כן שכל ראויים, ו

ביצירת הסכסוכים, ובעיקר ללגיטימציה כהאדרה מרכזיותו של הכבוד הסיבות ל

ברות של בני האדם, שכן הרבה שזכה לה, נעוצות בהיותו מרכיב מהותי בתהליכי הח  

, הוא תוצר היחס של בני האדם זה "חיצוני"בהגדרתו הבסיסית ביותר, לפחות במובנו ה

 לצד. תלוי תקופה ותרבותוהוא  רהלכן אובדן כבוד מוגדר באופן שונה מחברה לחב 3.לזה

של ואמצעי בסיסי לקיום מתמשך מרכזי הינה ערך  dignity-כהאדם כבוד ה על שמיר ,זאת

  4.באינטראקציה עם הסביבהיחידים 

נחקר לא מעט גם מן ההיבט הפסיכולוגי, ותאוריות כהאדרה מקומו של הכבוד 

המוגדרת בדרך כלל כהשפלה. כך  שונות ומגוונות הוצעו באשר לחשיבותו ולהשפעת אובדנו

למשל מיקם אברהם מאסלו בפירמידת הצרכים המפורסמת שלו, את ערך הכבוד כצורך 

גבוה מעל הצורך בהשתייכות ואהבה, ובוודאי מעל הצרכים הנמוכים, שהם הצרכים 

רכי הביטחון בקיום הפיזי. לדעת והפיזיולוגיים הבסיסיים )מזון, מים, שינה וכדומה( וכן צ

כולל את מרכיבי ההערכה והכבוד העצמי, וכן את ההערכה והכבוד כמושג הכבוד  5,סלומא

צורך גבוה מפני שסיפוקו אינו כמוגדר  כבוד כהאדרה. ידי אחרים-עלשבאים לידי ביטוי 

מביא את האדם לרוגע, כפי שהדבר קיים בצרכים הנמוכים, אלא הוא יוצר אצלו רצון 

היא, שאדם נוטה לדאוג למילוי הצורך הנמוך לפני שהוא להוסיף עוד. משמעותו של המדרג 

בדרך כלל  –תים ימתפנה למילויו של הצורך הגבוה יותר. יחד עם זאת, הודה מאסלו, שלע

נוטים אנשים להפוך את הסדר, ולהקדים את מילוי  –בהקשר של אידאולוגיה דומיננטית 

הבסיסי יותר, דוגמת קיום או הערך הגבוה, דוגמת הכבוד, לפני ועל חשבון מילוי הצורך 

                                                        
 1994, שלנגר 3
4 2006 ,Bowman 
5 1970 ,Maslow 
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ביטחון. תאוריות נוספות הוצעו כדי להסביר את עוצמתה של חוויית ההשפלה כמעצבת את 

  6.עולמו של הפרט, וכגורם מוביל בקבלת ההחלטות

כהאדרת כבוד לצורך הדיון אני מבקש לקבל את עמדות החוקרים המייחסים לערך ה

האנשה והעתקה של תכונות , אם בגלל ומיאף במישור החברתי והלא השפעה רבה העצמי

הפרט וחולשותיו למישור הכללי, ואם בגלל שיוך עצמי של מושג הכבוד לתחום הלאומי 

ועד לסוף המאה  וכך, לאורך ההיסטוריהשיצר את תפיסת הכבוד המדרג.  7,לאומי-ןוהבי

 .תבתפיסת חוזקן של שושלות וממלכועשרה שימש הכבוד המדרג כמרכיב מרכזי -תשעה

היה מרכזי ביותר בתפיסת הלאומיות, וממילא בלגיטימציה  8המדרגערך הכבוד נמצא גם ש

תים עד מוות. כך למשל, הראתה אורית יליצירת סכסוך, או להכרעתו בדרכי מאבק, לע

מרכזי בהגותם של ראשי הציונות תפקיד מוטיב השבת הכבוד הלאומי כיצד מילא קמיר, 

במדינות הדמוקרטיות אולם  9.תקופה במערב אירופהכהרצל ונורדאו, בהתאם לרוח ה

, חל מהפך של ממש בלגיטימיות של הכבוד כגורם ביצירת לאחר מלחמת העולם השנייהש

הדמוקרטי כמעט שלא נמצא מנהיג בעולם המערבי ו, יישובו-סכסוך, בהחרפתו, או באי

להדגיש  שיצהיר על רצונו לצאת למלחמה עקב פגיעה בכבוד הלאומי. בהקשר זה יש

נשמר במידה מרובה כגורם ראוי ליציאה הלאומי ערכו של הכבוד  ,מערבי שבעולם הלא

 10.הן ברמה השבטית והן ברמת המשפחה או היחידמדינתית -ביןלמאבק, הן ברמה ה

במקביל לירידת משקלו של הכבוד כגורם ביצירת סכסוך ובהחרפתו, עלה משקלו של 

כגורם בעל משקל מכריע בניהול וזאת  ,לוטיןבהקשר אחר לחבתרבות המערבית הכבוד 

 ה זו סתפיכבוד האדם.  ה של ס. כוונתי למיסוד התפילאומית-ןמדיניות חברתית, לאומית ובי

 -מהווה כיום מצפן ראשי בבחינתם של ערכים ומעשים, הן מן הבחינה המשפטית, למשל 

הן מן הבחינה ובחקיקה במדינות דמוקרטית וישראל בכלל זה, בהיותו מרכיב מהותי 

מושג זה עדיין חוסה מנם ואהמוסרית, בהיותו מקובל כיום כמוסכמה שאין חולק עליה. 

למעשה, בצילה של ההגדרה המילונאית שהוצעה לעיל כיחס של הערכה וחשיבות, אולם 

מדובר על היפוך  11,בלשונו של אלעזר וינריבמדובר בסוג שונה לחלוטין של כבוד. 

ג, שבו נעשה שימוש מרובה ואף בלעדי עד לתחילת דר  מכבוד מ   .דהמשמעות של המושג כבו

המאה הקודמת, אל עבר המשמעות של כבוד משווה, שהיא כיום המשמעות המובילה של 

המונח כבוד, לפחות בהקשר של ניהול סכסוך. תמר סוברן עמדה על חילופי המשמעויות 

                                                        
 2010מורסיאנו,  6
 Lindner ,2006; 2010, מורסיאנו 7
 (dignityלבין כבוד האדם ) (respectמכאן והלאה אבחין בין כבוד מדרג ) 8
 2004מיר, ק 9

10 2011, Pely 
 2006, וינריב 11
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של המושג כבוד בעברית  הלשוניות הכרוכות בשינוי זה, כשהיא מראה הקשרים שונים

המקראית, והקשרים אחרים בעברית המודרנית. הטענה הכוללת היא, שכבוד במובן 

ל, ואילו בחברה החילונית חל שינוי של ממש. התרחשו תהליכי -המקראי הואצל מכבוד הא

ה י)כמו צורת הפני השגרה והחוורה של אחדים ממבעי הכבוד, שהפכו לכללי נימוס מקובלים

, כאשר החידוש הבולט ביותר הוא ההדגשה של הפרט וזכויותיו לכבוד מר/גב'...'(הסתמית '

כחלק ממשמעי הכבוד. מרכז הכובד הוסט ממורא, הלל והערצה, אל ביצור, הימנעות 

ח עמדה, ווהתגוננות. שינוי זה מבטא דחייה של עמדה מסורתית לפיה זכויות מוקנות מכ

 12.ים יותרמעמד, או מגדר, לטובת דפוסים שוויוני

, רבו התהיות על משמעותו המדויקת של המונח. כך למשל, הצביע אלעזר למעשה

על שתי המשמעויות האפשריות להבנת כבוד האדם, כאשר האחת מכוונת לכך,  13וינריב

שכל אדם הוא תכלית לעצמו ואוטונומי לעצמו, ועל כן הכבוד מחייב יחס שווה לכל אדם 

ה טוענת שאין צורך ואי אפשר להצדיק את כבוד יו השניואיל 14,באשר הוא, בעקבות קאנט

מכיוון שלכל אדם שמורה הזכות לתביעות כלפי חברו, וכל אחד עלול להיפגע  אך .האדם

 מחברו, עליהם לחלוק כבוד זה לזה.    

לשינוי זה בתפיסת מקומו של הכבוד נודעת השלכה משמעותית, ישירה ועקיפה, על 

רדה כגורם ביישוב סכסוכים יכבוד שבת הו. הלגיטימציה של האופני ניהול סכסוך ויישוב

מעצבי הגישור הפרגמטי, שהוא  15,ויורי משמעותית ועל כן הוראתם העיקרית של פישר

המודל הנפוץ ביותר בתחום זה, היא להפריד את הבעיה מן האנשים ולהתמקד באינטרסים 

ס הכבוד כגורם שיש שלהם ולא בעמדות כפי שהן מוצגות לכתחילה. באופן זה נתפ

להתייחס אליו רק כאל אחת מהחולשות האנושיות המעיבות על הבהרת האינטרסים 

 תיים הנוגעים לליבת הסכסוך, ולא כאל מניע ראוי כשלעצמו. יהאמ

מנם דרישת הכבוד הינה לא יותר מאשר ואולם כאן מתבקש בירור מעמיק יותר: הא

ולבטלו על מנת לגעת בשורשי הסכסוך? צל המוטל על המניעים העיקריים ויש להסירו 

גהובכלל, האם התהליך שבו מקומו של הכבוד  דר  בעולם המושגים המערבי, הדמוקרטי  מ 

, בעולם החופשי לפחות, מנם מנהיגי ציבורווהחופשי, הולך ודועך, הוא רצוי וראוי? כי א

סירוב, אך גם בציניות ואף ב ,שידרשו מנתיניהם כבוד מלכים, כבעבר, ייתקלו כיום בבוז

 16.בסירוב דומהפעמים רבות הורים ומורים שיבקשו כבוד מילדיהם ומתלמידיהם ייתקלו 

גהאם כך ראוי שיהיה? למעשה, הכבוד  דר  לא נעלם כלל מחייה של החברה המערבית,  המ 

                                                        
  2010, ופלדמן סוברן 12
 2006, וינריב 13
 1965 ,קאנט 14
 2013, פישר ויורי 15
 2011, ; רולידר2012, 6200, עמית 16
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לאישים שונים הזוכים להערכה בגין הישגיהם , באופן וולונטרי ולא כפויאם כי , והוא מוענק

מציאות זו מעידה על הצורך האנושי במתן כבוד בספורט, במדע וכן הלאה. בתרבות, 

כערך, וכיצד ראוי  המדרג מהו אפוא היחס הנכון אל הכבודובקבלתו, ולפיכך נכון לשאול 

 ליישם זאת בכל הנוגע ליישוב סכסוכים?

נתנו דעתם על כך שהמושג כבוד בשפה העברית מכיל למעשה שונים כבר חוקרים 

ארחיב שונות ואף מנוגדות, שבשפות אחרות ניתנו להם שמות שונים בתכלית.  משמעויות

כהוקרה, בשל מעמדו או תפקידו של   honorשלנגר הציע לכנות את המונחכאן בעניין זה. 

האדם, יחס המתבטא בדרך חיצונית כלשהי שבה מראה המכבד את יחסו המוקיר כלפי 

כהתחשבות בזולת, כיחס אל האנושיות שבו,  הוא מציע להבין  dignityהמכובד. את המונח

תים הערצה, הנובעים מהערך של האדם יהוא מפרש כהערכה, לע respect נחואילו את המו

המכובד בעיני המכבד. בעוד שהכבוד במובן של הוקרה או של הערכה תלויים במעשה או 

הוא  במעמד, והם ביטוי וגם בסיס לערכי החברה, הרי שהכבוד במובן של התחשבות

 - אנושי התייחסות אל השווה ולא אל השונה. התייחסות זו באה לידי ביטוי ברובד הכלל

כשוויון לפני החוק; וברובד  - ברובד האזרחי; כאמונה בשוויון שכל בני האדם זכאים לו

  17.כיחס מכבד לתרבות השונה של הזולת - התרבותי

כבוד ", את השני כ"דהדרת כבו"אורית קמיר הציעה לכנות את המושג הראשון כ

הילת ". מלבד זאת היא מזהה מובן רביעי, המכונה בפיה "כבוד מחיה", ואת השלישי כ"סגולי

( מתייחס honor, אך לא נעסוק בו כאן. המובן של הדרת כבוד )gloryכתרגום של  "כבוד

שמוע הפרטים לערך חברתי, הוא נובע ומעצב מעמד חברתי, ובכך הוא מהווה אמצעי למ  

רה ומעודד קונפורמיזם, מפני שהיחיד תלוי בתגובת החברה על מנת ליצור ולשמר את שבחב

מעודדת במקביל גם  ,הדרת כבודו. למעשה, חברה שהדרת הכבוד עומדת במרכזה

אינדיבידואליזם, מפני שכל אחד מפרטיה נדרש להגן על כבודו. הפגיעה בכבודו של אדם, 

השבת הכבוד הפגוע לאיתנו, בדרך כלל באופן רעונו יהיה בישפ "חוב"במובן זה, יוצרת 

פומבי ובמודע. כללי הכבוד משתנים מחברה לחברה, ועשויים אף להיות מנוגדים באותה 

כשמדובר בהתנהגות הנחשבת מכובדת בנוגע ליחסי גבר ואישה, כאשר  ללמשחברה עצמה, 

עשוי להיחשב  נשים רבות, לדוגמה( "כיבוש"מכובד לגבי הגבר )בחברה מסוימת מה שנחשב 

( מתייחס לכבוד dignity) "כבוד הסגולי"כחילול כבוד לגבי האישה. לעומתו, הבחברה אחרת 

המינימלי והבסיסי ביותר שיש להעניק לאדם כאדם. ערך זה נולד במערכת החשיבה 

ההומניסטית בתקופת ההשכלה, אך נחקק כסעיף הראשון של אמנת האומות המאוחדות 

הוגדר . כבוד האדם יהילאחר הטראומה של מלחמת העולם השנ ,1948-ב בדבר זכויות האדם
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ת המכנה המשותף הנמוך, בהיותו בה בשעה ניתן לומר שהוא מייצג אערך אוניברסלי, כבכך 

מכוון להגן על הכבוד המינימלי ביותר הדרוש לאדם. הוא נתפס הן כתכונה הקיימת במהותו 

נו תלוי בחברה, בערכיה או בתרבותה, ואינו איששל כל אדם, הן כערך הראוי להתקיים בו, 

במובן הסגולי על מנת לזכות בו. במובנים רבים, הכבוד דו של הפרט ימצמצריך כל מעשה 

מסבירה  קמיר . (respect) "כבוד המחיה"ההוא התנאי ההכרחי להתקיימותו של  dignityשל 

בהכרח על הישגיו אינה נשענת פעמיותו, -ההכרה באדם כפי שהוא, בייחודיותו, בחדש

ומעשיו אלא על עצם היותו בעל מהות עצמית, שאינה ניתנת לחיקוי או לביטול. במובן זה, 

השתדלות לספק את צרכיו של הזולת כמו גם מכיל גם סובלנות ואמפתיה,  המחייה הכבוד 

 לשם שגשוגו ופריחתו. 

 לא ,, כפי שהוצע לעילהדבר המעניין הוא, שהכרת הממדים השונים של הכבוד

קמיר  .של סוגי הכבוד הנזכריםבמערכת החברתית סיפקה מענה לשאלת ערכם ומקומם 

פטר ברגר הטוען שהדרת הכבוד שרדה למעשה בעולם המודרני רק הסוציולוג  נסמכת על 

בקרב חברות המשמרות את המבנה ההיררכי, כדוגמת אצולה או צבא, או גילדות מקצועיות 

ניתן לראות תרבות כזו כקדם מודרנית במהותה, וסביר "כדוגמת משפט ורפואה. לדעתו, 

מנם קמיר עצמה מסתייגת מקביעתו כי וא 18."את התפוררותה בהשפעת המודרניזציהלצפות 

עדר הדרת כבוד, ימסוגל כלל להבין את הבושה והקלון הנובעים מה האדם המודרני אינו

אך ניתן להתרשם שגם  היא סבורה שהעניין מובן היטב בחברה הישראלית,בשונה ממנו ו

מושג הדרת הכבוד כשלעצמו הינו שריד מאובן מתקופה היררכית, כוחנית הלדעתה 

 "רזונו"ופטריארכלית, ואין לו מקום ראוי בחברה ליברלית ושוויונית. עם זאת, היא מודה ב

של כבוד האדם במובן של כבוד סגולי, אך טוענת שהכבוד המחיה משלים אותו ומאפשר 

 19.אל היחיד ביחידותו, באשר לדעתה זהו מושג עומק של התרבות ההומניסטיתיחס הערכה 

שלנגר, שעמדתו ביחס לכבוד במובן של התחשבות הוצגה לעיל, חש אף הוא בחסרונו של 

מושג זה בהקשר החברתי, מפני שהוא אינו יוצר יחס פוזיטיבי אל הזולת אלא רק הכרה 

ות בו מרחב מושגי הכולל אפשרות להתעלמות כיוון שכך, הוא מציע לראמפסיבית בערכו. 

התעניינות, כך שהכבוד הוא העניין למהיריב, כך שהכבוד מתבטא רק בסובלנות פסיבית; 

עימות, ואז הכבוד מתבטא בהחשבתו של הזולת ליריב ראוי, לשהיחיד מגלה בזולת; או 

ביקורת על מו אינו מוריד מכבודו העצמי של היחיד. בכך הוא מצמצם את הישהעימות ע

דלותו של מושג כבוד האדם מבחינת הערך החיובי של המושג, לא רק כמושג מגונן, אך 

 דומה שאינו מבטלה.  
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באופן דומה, מסכם לוריא את עמדתו של קאנט בנוגע לכבוד, ועל אף שהוא מסכים 

ו בעיקרם של דברים, הוא מתפלא על המקום המרכזי שהכבוד זוכה לו במשנתו של תאי

 קאנט: 

קאנט הפך את הכבוד לעניין המרכזי והקובע ביותר בטבעם של חיים אנושיים, 
זו תופעה  [...]והעניק לו מעמד קובע מעל ומעבר למה שאנו רגילים לשייך לכבוד. 

מופלאה, שכן לכאורה נראה היה כי הניסיון להמשיך ולהיתלות בעניינו של הכבוד 
דם, היא שארית מיותרת ובלתי בצורה זו או אחרת, ודרכו להקנות ערך למעשי א

 20.רציונלית בחשיבה אנושית, שהגיע הזמן להשתחרר ממנה

כך עולה אפוא, שבעוד החברה המערבית מכירה באופן אמפירי בקיומו של הכבוד, היא 

זו משפיעה  "סכיזופרנית"מתכחשת אליו מבחינה רציונלית ואמוציונלית גם יחד, והתנהלות 

הניסיונות להציע לדוגמה,  .סוכים שמעורב בהם גורם הכבודעל האופן שבו היא מנהלת סכ

תעניק יציבות לצד החלש  פריחה כלכליתלסכסוכים לאומיים הנאחזים בעמדה שפתרונות 

מתעלמים לחלוטין ממקומו המכריע של גורם הכבוד כשיקול  ,ומענה לצרכיו הלאומיים

נראה אפוא, שיש מקום  21ת.העלול להיות מועדף על פני הרווחה הכלכלית האישית והלאומי

בהתהוות במערכת החברתית בכלל ולחשיבה מחודשת על הכבוד בכלל, ועל מקומו 

  . בפרט סכסוכים

 הכבוד והמשמעות

טענו שהגישה המקובלת היום בתרבות המערבית, המכוננת את המושג  22בקרמן וסילברמן

אידאלית. לטענתם, של כבוד האדם בדמותה ובצלמה, היא גישה מוטעית, לא ריאלית ולא 

ליברלית מודרנית מערבית, -המושג כבוד האדם במובנו הרווח בנוי על פרדיגמה לאומית

והוא שולל את האדם בגילוייו הפרטיקולריים המוחשיים, או בהקשר ההיסטורי הקהילתי, 

מפני שהתפיסה המדינית המערבית בנויה על תפיסת האדם כבעל קיום עצמי, רציונלי 

, המנותק מההקשרים ההיסטוריים, החברתיים, הממשיים והפרטיקולריים ואינדיבידואלי

שלו. תפיסה זו, הרווחת בעולם המערבי מתקופת ההשכלה ואילך, הפכה לאקסיומה שמולה 

לביקורת מבחינה אנתרופולוגית  כיום נמדדים וממנה נגזרים כל הערכים. תפיסה זו זוכה

פסיכולוגית וסוציולוגית היא יוצרת באדם  ופילוסופית גם יחד, אולם אין ספק, שמבחינה
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יחס אדיש לתרבותו כחלק מזהותו, יחס שלילי ומתנשא כלפי תרבויות שאינן ליברליות 

  23.במובן זה, ויחס מנוכר אפילו לבני תרבותו שלו, המוביל לתחושת בדידות גוברת והולכת

-הפסיכולוגי והן במישור 24לעומת זאת, תפיסות חדשות יותר, הן במישור הפילוסופי

טוענות שיש לראות באדם יצור דיאלוגי, שחייו נבנים מתוך הדיאלוג עם  25,אנתרופולוגי

תרבותי שבו הוא -הסביבה, המתבסס על עולמו האישי של כל פרט ועל ההקשר החברתי

פועל. לדעתם של בקרמן וסילברמן, תפיסה זו תואמת הרבה יותר את המציאות הישראלית, 

אדיבות' היוצרת כבוד והוקרה אל האדם הייחודי, אל תולדותיו לכן רק 'תרבות של 

תרבותית אמיתית אינה -הייחודיות, ההיסטוריות והקהילתיות, עשויה להצליח. גישה רב

 . על כן הם מציעים חותרת לבטל את השוני בין התרבויות, אלא ליצור מפגש אמיתי ביניהן

מבקרים את כבוד בקרמן וסילברמן  מנםולעבור מתרבות ליברלית לליברליזם תרבותי. א

אנשים אך הצעתם מובילה לכך שיש להסתפק בחינוך האדם במובנו המינימלי, המשווה, 

, כאשר כוונתם למעשה ליחס המאפשר קיום, ולא ליחס המעניק ערך כבד את זולתםל

כמסדיר את קיומה של המערכת את הערך שבכבוד המדרג ביססו לא  לטענתי הםוחשיבות. 

 ית. החברת

משקפות טעות כפולה, הן  האינדיבידואלית והדיאלוגית כאחד, הלדעתי, התפיס

 של בני האדם. של הכבדו בהתנהלותם  בהבנת המושג כבוד, והן בהבנת מקומו וערכו 

, ישנו מקום )כפי שיודגם בקצרה להלן( במקורות היהודיים, בספרות המקרא וההלכה

כבוד משווה שכל אדם במובן של י ככבוד האדם, מרכזי לערך הכבוד, לא רק במובנו הבסיס

ככבוד מדרג, כאשר מושאים שונים ראויים לכבוד שונה,  –ואולי בעיקר  –זכאי לו, אלא גם 

רוף הנסמך יל בעולם מתוארת במקרא פעמים רבות בצ-בהתאם לערכם. הופעתו של הא

ה של הוראות ל נגזרות שור-וכיוצא בזה. מכבודו של הא "מלך הכבוד"כבוד ה'' או "

תהלים  ",הבו לה' כבוד ועז"המחייבות את בני האדם להעניק יחס של כבוד לבורא עצמו )

 ",וישכן כבוד ה' על הר סיני"(, ולמופעיו הארציים, כמו התגלותו במשכן ובמקדש )עודצז, ו

כך מצאנו הלכות הנוגעות לכבוד הראוי  , שמות מ(."וכבוד ה' מלא את המשכן"שמות כד; 

המקדש, כדוגמת הצורך לשומרו )רמב"ם, הלכות בית הבחירה פרק ח(. מאוחר יותר כלפי 

, הלא הם בתי הכנסת ובתי "מקדשי מעט"הועתקו הלכות אלו, המבססות יחס של כבוד, אל 

 המדרש. 

אחת הדברות המפורסמות מחייבת לבטא כבוד ביחס להורים, באופן שיוצר השוואה 

כבוד אב ואם מצות עשה "פי שניסח זאת הרמב"ם: מסוימת בינם לבין כבוד המקום, כ
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כדרך שצוה על כבוד שמו ]...[  גדולה וכן מורא אב ואם שקל אותן הכתוב בכבודו ובמוראו

. באופן דומה מחויב האדם )הלכות ממרים ו, א(" הגדול ומוראו, כך צוה על כבודם ומוראם

 גם בכבודם של תלמידי חכמים, ובלשונו של הרמב"ם: 

כשם שאדם מצווה בכבוד אביו ויראתו כך הוא חייב בכבוד רבו ויראתו יתר מאביו, 
ואין  ]...[ שאביו מביאו לחיי העולם הזה ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבא

לך כבוד גדול מכבוד הרב ולא מורא ממורא הרב, אמרו חכמים מורא רבך כמורא 
, וכל העושה מריבה עם [...] על השכינהשמים, לפיכך אמרו כל החולק על רבו כחולק 

, וכל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר [...] רבו כעושה מריבה עם השכינה
 )הלכות תלמוד תורה ה, א( שכינה.

 :כיוון שכך, אין ספק שצודק יעקב בלידשטיין בקביעתו

 , הנרכשdignityולא   honorבמקורות היהודיים 'כבוד' הוא לא פעם מושג ריבודי,
באמצעות הצטיינות בתחום שהחברה מעריכה, כמו לימוד תורה בחברה היהודית 

   26.המסורתית, עושר, שיוך משפחתי או מעמד מולד, דוגמת כהונה או מלכות

גם הקביעה שיש להעניק כבוד לכל אדם, בנויה למעשה על ההכרה בערכו, ב'צלם לתפיסתי, 

ן ערך כבוד האדם במורשת היהודית מובן להים' שבו, ולא על היותו אחד מני רבים, ולכ-א

 27.באופן שונה במקצת מאשר בתורת המשפט האזרחית, ביסודותיו, בטעמו ובהשלכותיו

באופן מפתיע, הכרעת ההלכה במחלוקת השיטתית והמפורסמת ביותר במשנת חז"ל, 

-אלו ואלו דברי א"זו שבין בית שמאי לבית הלל, כאשר יצאה בת קול מן השמים והכריזה ש

)בבלי עירובין יג, ב(, לא נעשתה כלל משיקולים ענייניים  "והלכה כבית הלל –ם חיים להי

היו שונים דברי בית שמאי "ורציונליים. הנימוק לכך הוא מפני שבית הלל היו ענוותנים ו

. היחס המכבד, "יחד עם דבריהם, ולא עוד, אלא שהיו מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם

ת גם למי שדעתו דחויה, עד כדי הקדמת דבריו ולימודם בראשונה, המעניק ערך ומשמעו

 היא הסיבה לכך שההלכה הוכרעה כדעת בית הלל. בכך מבטאים חז"ל העדפת ערך הכבוד

דיות עבלהנובע מהעדפת ערכי החברה והמכנה המשותף על פני ערך  ,יחס אל היריבב

להעדפתה על פני כל דבר להית, שהיה מקום לצפות -מדובר באמת אר שאאמת, אפילו כה

ידי המשנה במסכת אבות כמודל אידאלי של -אחר. זו הסיבה לכך שמחלוקת זו נחשבת על

  28."מחלוקת לשם שמים"

ד. הכבוד ומנגד, נמצאים בחז"ל מקורות רבים לכך שהכבוד הינו מידה מגונה עד מא

משנה אבות ד, נמנה בין המידות המוציאות את האדם מן העולם, יחד עם הקנאה והתאווה )

                                                        
  97: 2006, בלידשטיין 26
   2000, ; אלון1998, קוברר 27
  2011, רוטנברג 28
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לה יו' שרוקה, כמ]כל המחזר על הגדולה "עירובין יג, ב( כא(, וכן אמרו בתלמוד הבבלי )

. כיצד אפוא משתלבים זה עם זה מקורות הנראים "גדולה בורחת ממנו [נרדפת ל'כבוד'

ל -דה מגונה, מדוע מתואר האיסותרים לכאורה מבחינת היחס אל הכבוד? אם הכבוד הוא מ

דה זו, ומדוע ישנם בני אדם שהכבוד יפה ומתאים להם )כהנים, הורים, יבמפעמים רבות 

 חכמים, ועוד(? 

תובנות הקיימות הרי מגבלות המאמר,  במלואה בשל מתוך הנחה, שלא תובהר כאן 

ביהדות עשויות להוות מצע ראוי לתובנות אנושיות אוניברסליות )ולדעת רבים כך אף 

נראה אפוא, ניתן להציע כיוון חדש להבנת מושג הכבוד. דומה ש 29,נעשה לאורך ההיסטוריה(

, כבוד אינו ערך כשלעצמושמתוך מדגם הנקודות שהובאו כאן, על קצה המזלג, עולה כי 

. דרכה של החברה האנושית אלא ביטוי של היחס המשמעותי שאנו מעניקים לערך מסוים

ייה. בחברה המעריכה את סולם הערכים על פיו היא מכוננת את חבאמצעות הכבוד לבטא 

הכבוד  –נשים  "כובשים"גברים חזקים, הכובשים ארצות, מכניעים בעלי חיים טורפים, ו

נזרות מהבלי העולם תפי קריטריונים אלו. בחברה המעריכה סגפנות דתית, ה-יינתן להם על

יזכו אנשים כאלו לכבוד רב. רדיפת הכבוד כשלעצמו נחשבת מן  –ורמה מוסרית גבוהה 

המגונות מפני שאינה מבטאת יחס חיובי לערך כלשהו, הן מפני שאינה מבטאת ערך  המידות

הן מפני שהחברה לא באמת מבטאת את יחסה הכן, אלא האדם הוא שדורש מחוות וכזה, 

ל עצמו ונושאי דברו על פני האדמה, -כבוד כלפיו, שלמעשה הן ריקות מתוכן. מנגד, הא

ולכן הם ראויים לכבוד, כביטוי ליחס החיובי אל מגלמים את כל הטוב והנשגב שבבריאה, 

 הערך שהם נושאים בקרבם. 

החברה המערבית התקוממה, ובצדק, נגד ההגזמה הבלתי רציונלית בערך הכבוד, ונגד 

מופעיו המזויפים והשקריים, נוכח המחירים הכבדים שגררו מאבקי הכבוד, אך טעתה 

הכבוד, אלא בערך המכונן אותו. לא את בהסקת המסקנות באופן גורף. הבעיה אינה ברגש 

עצם הכבוד המעניק ערך גבוה לאנשים מסוימים יש לעקור מן השורש, אלא את הערכים 

 השקריים שבגינם האנושות חשבה בעבר שהם ראויים לכבוד. 

אין ספק שאין כל סיבה להעניק כבוד לאדם שכל זכותו היא שהוא נולד למשפחת 

כל סיבה לתרגם כבוד זה ליתרונות מעשיים מכריעים,  אצולה מסוימת, ובוודאי שאין

המפרים את השוויון היסודי בין הבריות, מפני שאיננו רואים כיום שום חשיבות לנתון 

מן הדין שנבטא זאת ביחס  ,גנאלוגי זה. אולם ערכים הנחשבים בעינינו כראויים וכחיוביים

 –ם מסוימים, כמו המדינה של כבוד. למעשה, כך מתנהלת החברה המערבית ביחס לערכי

ולכן קיימים פרסים ומלגות  –מדע בולכן אסור לפגוע בכבודם של נושאי משרה בכירים; 

                                                        
 2013, למבט נוסף ראו גם ברנדס; ו2009וולצר,  29
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של הערצת ופעה הרווחת תהולכן קיימת  –רבים המבטאים את הוקרת הציבור; בתרבות 

כוכבי תרבות לסוגיהם. לדעתי, מן הראוי שנמשיג התנהלות זו כפי שהוצע לעיל: הכבוד 

ערך כשלעצמו, אך הוא ביטוי ראוי לערכים אחרים, וכעת יש לבחון כל ערך כשלעצמו אינו 

 וביחס לערכים אחרים. 

האדם אינו יכול לחיות ללא כבוד, מפני שמשמעות הדבר היא שאינו מייחס ערך 

לכלום ואין משמעות לחייו. הכבוד הוא חיוני גם לאדם וגם לאומה, מפני שהוא מבטא את 

 –משמעויות המכוננות את מהות החיים ואת הטעם במאבק ההישרדות היחס לערכים ול

אך אינו מהווה ערך כשלעצמו. במובן זה ברור שדווקא הכבוד המדרג הוא זה שמבטא את 

אינו  –הכרת הערך והחשיבות, ואת ייחוס המשמעות לערכים מסוימים. אדם שאינו מכבד 

בחשיבותו של המושג המגונן, הרווח זה בערכו ו-זכאי לכבוד. אין בכך בכדי לפגוע כהוא

יותר, של כבוד האדם על כל מובניו והשלכותיו, אך הטענה היא שאין כל אפשרות להסתפק 

בו. מנקודת מבט זו, נראה שיש צדק בדבריו של קאנט על כך שנכון יותר להשתית אף את 

הכבוד ל ערך עצמי, מהותי, ל'אדם', וממנו לגזור את שהמושג כבוד האדם על ייחוסו 

של האדם, מעבר  "ערכו"המתבקש, אך לא כקו מינימום אלא כגרף העולה וצומח בהתאם ל

המהותי, הראשוני. באופן דומה הסביר ויקטור פרנקל, אבי תורת הלוגותרפיה,  "ערכו"ל

שהכבוד, כולל הכבוד שאדם רוחש לעצמו, משמעו הענקת משמעות וערך לחיים, מעשה 

מינימלי, בסיסי, ה, בהקשר זה, אינו הכבוד ההאדם. הכבוד המבטא את חירותו הפנימית של

האוניברסלי, של כבוד האדם )שלצערנו, כידוע, נרמס ונמחק לחלוטין במחנות הריכוז(, אלא 

המבטא ערך ייחודי שהאדם מייחס לעצמו, או שהחברה המדרג, הוא הכבוד הפרטיקולרי, 

ות ההרואי נבע מערך ספציפי הכבוד העצמי שהיווה מניע למאבק ההישרד מייחסת לו.

 30.תנאים הקשיםבשאינו ניתן להשפעה או להקטנה כלשהו, שהאדם ראה בעצמו ובחייו, 

נובע, שפגיעה בכבוד האישי, החברתי, או  ן ההגדרה שהוצעה לעיל למושג הכבודמ

הלאומי יכולה להיחשב כפגיעה של ממש, לא פחות מפגיעה באינטרסים פיזיים וריאליים, 

מפני שהיא עלולה להוות פגיעה בערכים שלכבוד יש ערך וחשיבות כשלעצמו, אלא לא מפני 

המהווים תשתית קיומית פנימית לחיים עצמם, שחשיבותה עולה בהרבה על אותם 

ורם מרכזי ביצירת סכסוכים, כעת ניתן להבין לא רק מדוע הכבוד היווה בעבר גאינטרסים. 

ותם של סכסוכים ועימותים, מש בהבנת התהוכיום יש לייחס לו משקל של מגם מדוע  אלא

יחד עם זאת, ברור מעל לכל ספק, ולמעשה  בתהליך יישובם או הסדרתם.ולפיכך גם 

מתבקש הדבר מתוך התפיסה שהוצגה כאן, שלא כל פגיעה בכבוד, בתחושה סובייקטיבית 

סוים משום שאין להעניק לערך מאו במדד אובייקטיבי, מצדיקה יצירת עימות או סכסוך. 
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את מקומו ביחס לשאר הערכים המקובלים על החברה או  למצואמעמד של ערך עליון, אלא 

דווקא כאשר נבין שהכבוד מייצג ערך מסוים, שהאדם או החברה מייחסים לו על האדם. 

משמעות רבה, נוכל לטעון שניתן לשקלל אותו אל מול ערכים אחרים, החשובים כשלעצמם, 

היא זו הווה סיבה ליחס הכבוד. למעשה, מערכת המשפט מבלי לפגוע באותו ערך המ

עסוקה פעמים רבות ביצירת האיזון הנכון בין ערכים סותרים, וזאת מבלי לשלול אף אחד ש

תים, במשפט כמו בחיים, עדיף להתפשר, והדבר נכון בהחלט גם בתחום ילע 31.מהם

ר על אמונתו, אבל אדם אינו יכול להתפש 32,כפי שהראה אבי רביצקיההכרעות הערכיות. 

הוא בהחלט יכול להסכים לפשרה על ערכיו, כפי שכל אדם בעצם נאלץ להתפשר 

בהתנהלות היומיומית שלו מול מחויבותו האישית לערכים שונים, הנמצאים לרוב בסתירת 

 זמנית. -מימושם בו

מייחסים לכבוד כשלעצמו ערך, זו התייחסות לאמצעי במקום למטרה, לקנקן  כאשר

מזין כן, וממילא נפתחת הדרך לעיוות נוראי במערכת היחסים החברתית, כאשר ולא לתו

. לכל העוולות שבעולם יימצא מקום תחת שבסדר הערכיםערך שאינו מבוסס כבוד אותה 

לא ניתן  ,מסדר הערכים ערך כנפיו של כבוד שאינו מבוסס ערך, מפני שבהיותו חסר

טוען אדם מסוים שכבודו נפגע, ובשם  להעריכו אל מול ערכים אחרים. כך לדוגמה, אם

הכבוד הפגוע הוא יוצא למאבק, לא ניתן לפייסו בכל אמצעי אחר, מפני שהכבוד נתפס על 

זהו המופע השלילי )והשכיח,  לגיטימי בסדר הערכים.ידו כערך כשלעצמו, ולא כערך 

חּוהאולם אם הטענה היא שהכבוד לצערנו( של הכבוד.  אחרים,  לל נובע מפגיעה בערכיםמ 

המהווים את הסיבה לקיומו של הצד  שאותם ניתן להצדיק ולהסביר באופן שקול, והם

אזי בהחלט ניתן להצדיק מאבק על תיקון הכבוד הפגוע.  –הפגוע, ומעניקים לו משמעות 

  ושוב נדגיש: לא על תיקון הכבוד עצמו, אלא על תיקון מקומו של הערך שנפגע. 

יך של יישוב סכסוכים חייב לקחת בחשבון את מכאן נגזרת המסקנה, שכל תהל

ממה שנכתב לעיל עולה, אולם מקומו של הכבוד בהיווצרות הסכסוך ובאופן יישובו. 

לכבד ניתן באופן אפריורי שלא ששקלול גורם הכבוד אינו משימה פשוטה כל עיקר, משום 

שבשמו הערך תים ילעכל דרישה לכבוד מצד אחד מהצדדים המעורבים בסכסוך, מפני ש

מחוות כבוד שאינה נובעת מהכרת במקרים שכאלו נדרש הכבוד לא מקובל על הצד השני, ו

 תי. יהערך אינה נחשבת לכבוד האמ

המודלים הקיימים בתחום יישוב הסכסוכים מתמקדים בליבת הסכסוך, וממעטים 

להתייחס בכבוד לשיקולי הכבוד, מפני שהם נתפסים כשריד ארכאי ומיותר למורשת שכבר 

עברה מהעולם, או כביטוי אמוציונלי בעולם שאמור להתנהל באופן רציונלי. בניגוד לכך, אני 
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מבקש לטעון שהכבוד מהווה אינדיקציה חשובה ביותר לעולם הערכים שמעניק משמעות 

לחיים, ועל כן אין אפשרות להתעלם ממנו, וכיום נשמעים קולות הקוראים ליישם זאת 

הרעיון נכון ביסודו גם אם מדובר  33.כמו למשל ביחסי עבודה בכמה תחומים של יחסי אנוש,

 באשר הוא. "כבוד האדם"בחברה דמוקרטית המבוססת על עקרון בערכים שאינם מקובלים 

למשל, רצח על רקע חילול כבוד המשפחה נובע מסט שלם של ערכים הנחשב בעיני חברה 

תים ישל אישה, אף שהיא לע מסוימת כיסודי ומהותי עד כדי כך שהוא מצדיק נטילת חייה

קרובת משפחה מדרגה ראשונה, ונכונות לשלם את מלוא המחיר הפלילי הנלווה לכך. מעבר 

לענישה, יש צורך להתמודד עם הערכים המביאים אדם, משפחה או חברה, לרציחות דומות 

 מסוג זה, וזאת, כמובן, מבלי להעניק להם ולו שמץ של לגיטימציה. 

על הצורך בכבוד. לאדם החש שכבודו נפגע יש להציע דרכים יש הכרח לנהל שיח 

, על המעשים שניתן ואפשר לעשות על מנת "עוהפג"אחרות להתבוננות על מקומו של הערך 

ידי צד -נפגע. גם כשמדובר על מחוות כבוד הנדרשות עלשלשקמו, ובכך לשקם את הכבוד 

ומפתיעות לביטוי הכבוד  אחד מהצד השני, אפשר להעלות באופן יצירתי דרכים חדשות

המבוקש, באופן שייתן מענה משקם לערך הפגוע. במקביל, יש לדון עם הצד הנדרש לתת 

גם ללא  –החי לפי ערכיו ונאמן להם  –את אותן מחוות הכבוד, על הערך שבכבוד הזולת 

הסכמה עם ערכיו, ולבחון את גבולות הנכונות להעניק כבוד לערכים אלו, וליריבו המאמין 

לאומי הדברים סבוכים יותר, מעצם טבעם, -ןבמישור החברתי והביחי לפי אותם ערכים. ו

אולם דומה שהתובנות שהוצעו כאן עשויות להשפיע על המאמצים לניהול סכסוכים 

הסבור  34בהמשך לטיעונו של קגן. וליישובם לאומיים(-ןבוציים )חברתיים, לאומיים, ובייק

לאומיים נובע מהדומיננטיות של השיקולים -ןחסים בישמיעוט העיסוק בסוגיית הכבוד בי

ה יהרציונליים בתחום זה, אני מבקש להשיב למושג הכבוד את כבודו האבוד. הדחי

הרציונלית של שיקולי כבוד מוצדקת, לטעמי, ככל שהדברים אמורים בכבוד כשלעצמו, 

ר בכבוד אולם אין לה מקום, בדומה למה שהוסבר לעיל בנוגע לאדם הפרטי, כשמדוב

המייצג יחס משמעותי לערך בעל חשיבות רבה. באופן זה, הערך הוא המעניק לכבוד את 

כפי שטען קגן, ערכים כך למשל, גם כאשר הדברים אמורים בסכסוכים קיבוציים.  חשיבותו

אם וכאשר הם בעלי חשיבות אסטרטגית מרובה,  עשויים להיות "כבוד לאומי"כדוגמת 

  לקיומו של הלאום.מהותיים  מייצגים ערכים

לסיכום, נעשה כאן ניסיון להנהיר את מושג הכבוד באופן שונה מעט מהמקובל, על 

רקע השינוי ביחס החברה המערבית למושג זה במהלך המאה העשרים, שהשפעתו ניכרת 

כמובן עד היום. הפניית תשומת הלב לערכים העומדים בבסיסו של הכבוד, בדומה לתובנות 

                                                        
 2008, הונת 33
34 1996, Kagan 
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במקורות היהודיים, עשויה להאיר מרכיב חשוב בתהליך יישוב סכסוכים, שעלו מעיון חטוף 

והאמת "שהוזנח מסיבות שהתבארו כאן, ולאפשר פתרונות חכמים, מכלילים ורגישים יותר. 
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