
מיכאל שטרנברג, ג'אבר עסאקלה, גבי ניימן, דנה זלינגר אבוטבול, חגית שחר.

וחברתי. המסמך מציע מודל ולמובילים של תהליכי דיאלוג פוליטי  זה מיועד למנחים  מסמך 

יישומי לעבודת דיאלוג מקדם השפעה עם קבוצות של יהודים ופלסטינים אזרחי ישראל. המודל

-2009מבוסס על הניסיון שנצבר בפרויקט דיאלוג עם קבוצת "משפיענים" שהתקיים בין השנים 

הנחיות2013 לצד  המודל,  ולמטרות של  היסוד הרעיוניות  להנחות  כולל התייחסות  . המסמך 

והמלצות כיצד לתכנן ולערוך פרויקט דיאלוג.  

מטרתו של מודל הדיאלוג המוצע כאן היא לקדם ערכים של חברה משותפת על ידי יצירת מפגש

ודו שיח בונה אמון בין א/נשים המצויים בעמדת השפעה בשתי הקבוצות הלאומיות בתוך ישראל.

הדיאלוג יאפשר לזהות תובנות והסכמות ויסייע לקדם שינוי אישי שיוביל להשפעה על קהלים

רחבים נוספים.

את המודל.  של  המנחים  העקרונות  מתוארים  הראשון  בחלק  חלקים:  לשני  מחולק  המסמך 

ולמגבלות של מובילי תהליך ליישם בדרכים שונות בהתאם לאפשרויות  ניתן  העקרונות הללו 

הדיאלוג. בחלק השני מתואר המבנה שבו אנחנו בחרנו. מבנה זה, על יתרונותיו ומגבלותיו, יכול

לשמש כדוגמה קונקרטית ומעשית.  

בישראל קיים נתק הולך וגובר בין שתי קבוצות לאומיות מרכזיות )היהודים והפלסטינים אזרחי

ישראל(. שתי הקבוצות נמצאות ביחסי כוח לא סימטריים, ובמידה רבה הן מבוצרות, כל קבוצה

גוברת וסכנה  ופוחת  בתוך עצמה. הניתוק בין הקבוצות מביא לניכור, פחד הדדי, אמון הולך 

גומלין עם הקונפליקט הישראלי פלסטיני ישראלי מצוי ביחסי  לעימותים. הקונפליקט הפנים 

הרחב. אמנם, לא ניתן להפריד בין הקונפליקט הרחב לבין הקונפליקט הפנימי, אך ניתן לזהות

ייחודית. ועשייה  התייחסות  ומאפשרים  המצריכים  ייחודים  מאפיינים  מהם  אחד  בכל 

ההתמודדות עם יחסי הקונפליקט בין יהודים ופלסטינים בתוך ישראל מצריכה גישה שמכירה

דיאלוג מקדם השפעה – הצעה למודל

רקע



במורכבות של ממדי הקונפליקט. מורכבות זו מתבטאת בקיומם של נרטיבים מנוגדים המזינים

תפיסות ועמדות מנוגדות, ומייצרים לא פעם חוסר אמון וחשדנות. 

בין ועימות  קונפליקט  של  מצבים  עם  להתמודד  מציעות  ומהעולם  מהארץ  שונות  תיאוריות 

לפיה הכרות ודיאלוג. תיאוריות אלה שותפות להנחה  יצירת מפגש  ידי  על  קבוצות חברתיות 

אישית בין אנשים המשתייכים לקבוצות יריבות עשויה לשמש כמפתח לתהליכי בירור, פירוק

ויישוב של סכסוכים חברתיים. המודל שנציע במסמך זה מתכתב עם התיאוריות הקיימות, מקבל

.   1את הנחותיהן המרכזיות ומוסיף להן היבטים חדשים

תיאורית השינוי

בבסיס המודל שמוצע כאן ניצבת התזה לפיה ניתן לקדם שינוי חברתי ותרבותי מקיף, על ידי

. לקהלים רחביםיצירת שינוי משמעותי בקרב יחידים, שהם בעלי השפעה ונגישות 

 המשמעות היא שאם נגבש קבוצה הכוללת משתתפים בעלי השפעה משתי הקבוצות, ואם נייצר

תובנות משמעותיות על האחר ועל עצמם,איתם פלטפורמה לתהליך דיאלוג, שבו ילמדו ויפנימו 

 ועל הדרכים בהןחברה משותפת, על יצירת עתיד משותףאזי ייווצרו התנאים לשיח מהותי על 

 שבתוכה הקבוצה ומשתתפיה פועלים.   להשפיע על המציאותניתן 

כפי שניתן לראות, הנחת היסוד של התיאוריה כוללת מספר רכיבים: 

השפעה על קהלים רחבים – השפעה זו יכולה להיווצר כאשר המשתתפים בקבוצה הם.1

אנשים המצויים בקשר משמעותי, ישיר או עקיף, עם א/נשים רבים. הרעיון המרכזי הוא

האפשרות לייצר מאסה קריטית דרך עבודה עם ישירה עם מספר קטן יחסית של אנשים. 

רכישת תובנות משמעותיות – תובנות אלו נוצרות על ידי תהליך שבו מאותגרות התפיסות.2

והעמדות של המשתתפים בקבוצה ביחס לעצמם מזה, ומתפתחת הבנה לצרכים, לפחדים

ולתקוות של 'האחר' מזה. 

מנת.3 על  גיבוש תפיסות משותפות ביחס לעתיד.  עתיד משותף – התהליך מיועד לשם 

ולהתחשב גם יש לוותר על ההתבצרות בעמדת 'האני'  שתפיסות אלה יהיו משותפות, 

במקומו של האחר. 

.1 לקריאה נוספת על התיאוריות הקיימות ועל הקשר שבין מודל זה לבין המודלים הקיימים, ראו נספח מספר 1



גם.4 ובתפיסות אלא  בעמדות  לשינוי  רק  מיועד  אינו  התהליך   – המציאות  על  השפעה 

ליצירת השפעה קונקרטית על המציאות, בין אם במעגלים המצומצמים )למשל, הקמת

מחלקה שעוסקת בחברה משותפת במקום העבודה, העברת קורס בנושא, כתיבת מאמר

דעה( ובין אם במעגלים הרחבים ועל ידי עשייה משותפת )למשל, הקמת פרויקט משותף,

כתיבת מסמך עמדה משותף, מאבק משותף ועוד(

המשימה המרכזית:

( בירור של יחסי1המשימה המרכזית של מנחי ומובילי הדיאלוג היא ליצר מרחב שיאפשר )

( בחינה משותפת של2הקונפליקט בין רוב למיעוט בישראל באמצעות הכרות עם האחר/ת, )

(4( בדיקת המשמעויות של מבנים אלה ולבסוף )3במדינה, )  2מבני העומק ושל תרבות העומק

מציאת דרכים לשינוי. הצלחה במשימה זו תביא למספר תוצרים. 

התוצרים הרצויים:

המציאות.1 של  מנוגדות  תפישות  מתוך  פעם  לא  פועלים  קונפליקט  ביחסי  המעורבים 

הקונפליקטואלית:  תפישות הקשורות לנרטיבים לאומיים, תפישות הקשורות למושגים

של צדק, תפישות שמייחסות את האחריות לגורמים שונים. לכן, אחד התוצרים הרצויים

לביןאת הנחות היסוד יאתגרוהוא שהמשתתפים/ות  ביניהם  על היחסים  והתפיסות   

ויצרו הבנות חדשות ודרכים חדשות יבינו את תרומתם לקונפליקט הקיים,  האחר/ת, 

להשפיע על המציאות.  

הניסיון שלנו מלמד שבייחוד בתחילת התהליך יש עיסוק נרחב  בהאשמה ובהצדקה.

קוטביות מתפישות  לעבור  היה   ניתן  בהן  רבות  הזדמנויות  נוצרו  התהליך  בהמשך 

: מבני כוח כפי שבאים לידי ביטוי בכל הקשור לתחומי מדיניות, תקציבים, חוקים, מוסדות.מבנה עומק 2
 : תפיסות, עמדות, אמונות וערכים שמנחים אותנו בהתייחסות ליחסי יהודים ופלסטינים.תרבות עומק

חלק ראשון : עקרונות מנחים



לתפישות מורכבות של הקונפליקט, ומכאן גם להבנת היחסים של הצדדים השונים

בקונפליקט.

בין המשתתפים. יחסים אלה כוללים  יחסים חדשיםהתוצר השני, לפיכך, הוא יצירת.2  

זיהוי של אינטרסים וערכים משותפים והזדמנויות לשיתוף פעולה בין הקבוצות ובתוך

קבוצות ההשתייכות. 

הקולקטיבית לזהות  התייחסו  המשתתפים  התהליך  שבתחילת  מלמד  שלנו  הניסיון 

כמרכיב מרכזי בקשרים שיצרו זה עם זה. עם הזמן התפתחה היכולת לזהות אפשרויות

של התפתחות יחסים שונים, שאינם מבוססים בהכרח על רקע של זהות לאומית ועמדה

והזדהות גילוי אינטרסים משותפים, שותפות ערכית  גם על רקע של  פוליטית אלא 

אנושית.

בין חברי הקבוצה ותכנון פעילויות המכוונות לקידום השפעה עלשיתופי פעולה יצירת.3  

המציאות. 

לצד לזה.  זה  המשתתפים  את  קירב  ממשמעותי  קבוצתי  בתהליך  ההשתתפות 

ההתקרבות התגלו תחומי עניין ורצון לשתף פעולה, לדוגמה בכתיבה אקדמית, בעבודה

משותפת בחברה האזרחית ובסביבות פוליטיות שונות. נוצרו שיתופי פעולה מקצועיים

שלכאורה  לא היו לא קשורים ישרות לעבודת הקבוצה אלא ביטוי לעניין משותף שנוצר

בין המשתתפים. שיתופי הפעולה שיוצאים מהמרחב הקבוצתי אל המרחב החיצוני לה

)חייהם החברתיים והמקצועיים של המשתתפים( הם בעלי חשיבות מכרעת בניסיון

ליצור שינוי מקיף.  

המשתתפים והמשתתפות - "המשפיענים" :

כדי להשיג את התוצרים הרצויים, ובעיקר כדי להצליח לייצר השפעה ושינוי חברתי מקיף, יש

. העיקרון המנחה הוא לבחורבחירת המשתתפים והמשתתפות בדיאלוגלשקול ברצינות את 

א/נשים שיכולים להשפיע על השיח בישראל, ויכולים לקחת חלק בשינוי אישי ומשותף. 



לבחור יש  אחרות,  מקבליבמילים  על  עקיפה  והשפעה  השיח  על  השפעה  בעלי  א/נשים   

, בעלי נגישות למוקדי כוח אזרחיים, דתיים, פוליטיים או כלכליים, ובעלי קהל יעד3ההחלטות

שמאמין בהם.  

בין היתר הנחו אותנו השיקולים הבאים: 

 שמשפיעים על תכניות לימוד, נמצאיםבשדה האקדמירצינו לבחור אנשים שפועלים ,

בקבוצה  לשלב  רצינו  מאמרים.  ומפרסמים  תלמידים  עם  תקשורתבקשר  אנשי 

היה לנו חשוב שיהיו בקבוצה גם אנשים שעבודתם משפיעה על עיצוב השיח הציבורי.

, למשל: סופרים או משוררים. רצינו להביא אל הקבוצה גםעשייה תרבותיתשעוסקים ב

עסקים במימדאנשי  משמעויות  יש  איתו  ולהתמודדות  שלקונפליקט  הנחה  מתוך   ,

 ועמותות. חברה אזרחיתבנוסף, הזמנו אנשים בתפקידי מפתח בארגוני  הכלכלי. 

מצד אחד, אפשרויות ההשפעה של השדההשדה הפוליטיהתלבטנו לגבי אנשים מ .

ציבורי בתפקיד  למדנו שאנשים המכהנים  שני,  מצד  וישירות.  נרחבות  הן  הפוליטי 

מתוך  פעם  לא  פועלים  ומוניציפאליות(  מדינתיות  ציבוריים )ברשויות  שיקולים 

את שיאתגר  בדיאלוג  לקחת חלק  היכולת שלהם  את  לצמצם  שעלולים  ומפלגתיים, 

בעבר שכיהנו  לאנשים  בעיקר  פנינו  דבר  של  בסופו  לכן,  מייצגים.  שהם  התפיסות 

וצפויים שוב להגיע לתפקידים אלה, אך כעת הם משוחררים בתפקידים פוליטיים, 

ממשלה משרדי  של  מנהלים  לשעבר,  ח"כים  )למשל:  ציבור  נבחרי  של  משיקולים 

לשעבר וכדומה(. 

 גיוון במונחים של מגדר, עמדה פוליטית, זהות ומוצא אתניבאופן כללי יותר רצינו ליצור.

. המטרה שלנו הייתה לאפשרגילאי המשתתפיםבהמשך הבנו שיש חשיבות גם לגיוון ב

ייצוג נרחב של החברה בישראל, אבל היו גם תנאים שהצבנו. רצינו אנשים בעלי נכונות

להשקיע זמן ואנשים שפתוחים לדיאלוג המכיל מגוון של עמדות. למדנו לאורך הזמן

שהנכונות והפתיחות לעבור שינוי ולהיות מעורבים הן קריטיות להצלחת התהליך. ברור

לנו שנכונות מסוג זה עשויה לגבות מחירים, בין היתר התמודדות עם קהילה חשדנית

 שבו מדובר באנשים המקורבים למקבלי ההחלטות ולעיתיםTRACK2 זאת בשונה מפעילויות המיועדות ל 3
 משתתפים מטעמם או פעילות המיועדת למנהלי ביניים בגופים ציבוריים ואחרים.



שעשויה לפרש את השינוי כ"בגידה". לכן, ישנה חשיבות גם למודעות למחירים הללו

ולנכונות להתמודד איתם.     

המפגשים והתכנים: 

בתוך מפגש ותהליך קבוצתי מתקיימים לסירוגין סוגי תקשורת שונים: 

ידע"הרצאה" ולהציג  והתפיסות שלי", כדי ללמד את האחרים  - "אני משמיע את העמדות   

עוסקת הקבוצה."הרצאה" גם להערכת המשתתפים( רלוונטי לתכנים בהם  )ואולי  שלהערכתי 

יכולה להיות על רקע של מומחיות )משפטית, סוציולוגית, פוליטית או אחרת(.  

 - רב שיח בו מוצגים מידע ידע וטיעונים. המטרה של הדיון היא להגיע ל"חקר האמת", על ידידיון

בירור יסודי )ולפעמים גם סוער( של הסוגיות מעוררות המחלוקת. סוגיות אלו עלולות לקבל גם

אופי של ויכוח, כלומר להפוך לשיחות שמתמקדות בחילופי טענות וטענות נגד, כאשר המטרה היא

להוכיח שאני צודק ואתה טועה.  

 - שיחה שבה מציגים מטרות ועמדות, לרוב מנוגדות. ההסכמות שמושגות במשא ומתן הןמו"מ

לרוב מותנות, בבחינת: 'אם אקבל מה שחשוב לי, אהיה מוכן  חשוב אהיה מוכן לבוא לקראתך.

המטרה של המשא ומתן היא להגיע למקסימום הישגים ולשלם מינימום מחירים.  

ומכבדת לאחר, הקשבהדיאלוג ורגשות תוך הקשבה עמוקה  -  תהליך של שיתוף במחשבות   

שמביאה להבנות חדשות, הבנות שלא מותנות בוויתורים בין השותפים לדיאלוג, כדי לקדם את

הסיכוי לעולם חדש של הסכמות ערכיות ופרגמאטיות חדשות.

מתוכננים לעיתים   – תכופים  מעברים  מתרחשים  קבוצתיים  מפגשים  של  במסגרתם  כאמור, 

ולעיתים לא – בין סוגי התקשורת. 

תפקידם של מנחי ומובילי הקבוצה הוא לשים לב להדגשת ההיבטים הבאים:

, שמסייעות לפענחסוגיות פוליטיות וחברתיות –  בהיבט של התוכן יש להדגיש את העיסוק בתוכן

את הקונפליקט ואת מרכיביו ולנסח חלופות אפשריות לקידום שינוי. 

עם האחר/ת. פעילות מסוג זהלמפגש אותנטי חשוב שהמפגשים יכללו פעילות המכוונות   –דיאלוג

באופן שלוקח בחשבון את הצרכים הפחדים השמעה, שיתוף והקשבה לשם יצירת הבנות, כוללת

 והמשאלות של הא/נשים השותפים לתהליך. 



-  תהליך התהליך הוא דינמי, מתעתע, .עבודה עם ההתרחשות הקבוצתית הגלויה והסמויה 

.לעיתים מקדם ולעיתים חוסם

הניסיון שלנו לימד אותנו שלאורך כל הדרך המשתתפים עסוקים בשאלות ביחס להתקדמות,

לטיב היחסים בתוך הקבוצה ובין חברי הקבוצה לצוות המקצועי. עלו ספקות ושאלות של אמון

מהדיונים כחלק  גלוי,  היה  הללו  בשאלות  העיסוק  לפעמים  ולמטרות.  למשתתפים  ביחס 

הקבוצתיים. לפעמים הוא התנהל באופנים סמויים יותר, בשיחות או מחשבות אישיות מחוץ

למפגשים. לא תמיד הספקות והתהיות היו גלויות או ברורות לחלוטין גם למשתתפים עצמם.

הבנו שחלק מרכזי בעבודת ההנחיה קשור בצורך להקשיב להתרחשות הזאת ולהביאה לידי

  בירור גלוי ומפורש במרחב הקבוצתי.

בחלק זה נתאר ונפרט את הדרכים שבהן אנחנו פעלנו בפרויקט הדיאלוג שקיימנו עם קבוצת

. לדרך שבחנו יש יתרונות ומגבלות. 2009-2013"משפיענים" בין השנים 

אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להתרשם ממנה ולהיעזר בה בתכנון הדרך המתאימה לכם ולכן.

מבנה התכנית, התכנים והצוות המקצועי

מבנה התכנית כלל:

3-4 .ימים בשנה בחו"ל 

חלק שני : דוגמה ליישום



oברור ששילוב של נסיעות לחו"ל עשוי להיות בלתי אפשרי משיקולים כלכליים

הקבוצה בהם  אחרות  דרכים  למצוא  שלנו  ההמלצה  זה  במקרה  אחרים.  או 

מקיימת מפגש בתנאים של התרחקות משגרת החיים ועבודה, לבחור מקום

שיחסית מבודד ממרכזי העשייה של המשתתפים, סביבה גיאוגרפית שמסמלת

ריחוק, אחרות, מסע.

2-3.מפגשים רבעוניים קצרים )חצי יום/ יום( בישראל  

.מפגשים אישיים עם משתתפי/ות התוכנית בין פעם לפעמיים בשנה

2-3.מפגשי ועדת היגוי בשנה לשם קבלת החלטות ותכנון 

.ישיבות שוטפות של הצוות המקצועי  

: הרציונל של המבנה

 תורמת להסתכלות רפלקסיבית על מימדים שליציאה מתוך המקום הגיאוגרפי-

גיאוגרפיה, פוליטיקה ויחסים, מקטינה רעשים של כניסות ויציאות במהלך המפגש

ומאפשרת נוכחות מקסימלית, ברמה הפיזית והרגשית וכן מהווה סוג של תמריץ

אטרקטיבי למשתתפים. 

בהם יש אפשרות ללמוד על התמודדות לא אלימה עם מציאותעדיפות למקומות מפגש -

של סכסוך אלים מתמשך לשם השראה ויצירת כיווני חשיבה אלטרנטיביים.

הדורשת נסיעה מאפשרת להיות יחד גם ב"דרך" הפותחת מרחבהמצאות בסביבה אחרת, -

גדול לקשרים לא פורמאליים. התחושה היא של "מסע משותף" שבו הקבוצה מנותקת

מההוויה היומיומית ופנויה להכרות מעמיקה עם ה"אחר" ולעבודה. 

  מאפשרים יצירת  רצף עבודה בין המפגשים בחו"ל ותורמים להמשכיות,הימים בישראל-

עיבוד והכנת המפגשים הבאים. כמו כן, המפגשים אמורים לאפשר, בשלבים המתקדמים

של הפרויקט, מעבר הדרגתי מדיאלוג לעבודה, משיח על הקונפליקט לעשייה יזומה ביחס

לקונפליקט. 



בין חוקר/ת הפעולה )או הצוות המקצועי( לבין המשתתפיםהמפגשים האישיים  -

מייצרים מרחב הדהוד, שמאפשר התבוננות על התפתחות התהליך ועל מקומו של הפרט

בתוכו. עבור המשתתפים זאת הזדמנות לשתף בחווית התהליך, במחשבות, בספקות

ובאתגרים שהם חווים - זאת הזדמנות לעבד חוויות קשות ומורכבות. עבור חוקר/ת

הפעולה ו/או הצוות המקצועי, המפגשים מאפשרים למידה וידע על אודות התהליך עצמו.

מורכבת מצוות התוכנית וממספר משתתפים אשר רוצים לקחת חלקועדת ההיגוי -

בהערכה והתוויה של התהליך ומהווה מרחב נוסף לחקירה ופיתוח. השותפות של

המשתתפים בועדת ההיגוי חשובה בהיבט של יצירת שותפות מלאה בתהליך, כולל חשיבה

משותפות על המשמעויות שעולות ממנו ועל המטרות להמשך. גם בועדת ההיגוי חשוב

לשמור על איזון מבחינת השייכות של המשתתפים לקבוצות הקונפליקט. 

כוללות את מנהלי\ות התוכנית, מנחים\ות וחוקר\ת פעולה.ישיבות הצוות המקצועי -

הישיבות מיועדים לתכנון המפגשים הבאים ולעיבוד של התכנים שהצטברו.

  שהתקיימו במסגרת המפגשים הן:     פעילויות המרכזיותה

מפגש בינאישי, סיפורים אישיים, שיתוף בנרטיבים. -

דיון בתכנים  חברתיים\ פוליטיים\ כלכליים במליאה או בקבוצות קטנות, הכנת מסמכים-

ודיון עליהם. 

ניתוח פוליטי של המתרחש בארץ. -

סיורים בשטח. -

מחקר פעולה בין המפגשים ובתוכם. -

הרציונל של פעילויות:

, כלומר: בין הדיאלוג שמתקיים ביןהתוכנית נעה בין עבודה דיאלוגית לעבודת תוכן-

המשתתפים לבין הלמידה והעיסוק בתכנים פוליטיים, חברתיים, כלכליים, תרבותיים

ואחרים הקשורים ליחסי רוב מיעט בישראל. העבודה הדיאלוגית מאפשרת לעבור את

והחיבור, לפתח את היכולת בין המשתתפים, להעמיק את ההבנה  משוכת אי האמון 

להתמודד עם הקונפליקטים הנידונים באופן בונה. עבודת התוכן מאפשרת  לפתח ידע



הקיימת, חברתית  הפוליטית  למציאות  חלופות  למצוא  לקונפליקט,  ביחס  משותף 

ולדרכים לקדם שינוי. במהלך התוכנית, המינון והמוקד ניתנים לשינוי על פי צורך. 

 מאפשרים ללמוד על סכסוכים במקומות אחרים. תוך הכרות עם מודלים שלהסיורים-

יותר ופחות ולשם יצירת יחסי רוב מיעוט, לשם קבלת השראה על מודלים מוצלחים 

קשרים עם שותפים לדרך ממדינות אחרות.

  מאפשר ללמוד תוך כדי תנועה ובנוסף הוא מאפשר למשתתפים להיות4מחקר הפעולה-

שותפים להבנה של התכנים והתהליכים הגלויים והסמויים שהם שותפים ליצירתם. עבור

הצוות המוביל מחקר הפעולה מאפשר להבין את התהליך ואת המשמעויות שלו. המחקר

ממשיג את התוכן ושם אותו במרכז מול המשתתפים והצוות. המחקר מאפשר הנכחה

תמידית של המידע על ידי דמות שנחווית כניטראלית.

. החדר מהווה מרחב לעיצוב, התנעה,חלק משמעותי מהעבודה מתקיימת מחוץ לחדר-

תדלוק, בדיקה איפה נמצאים, הכוונה. השיחות הרבות שמתקיימות מחוץ לזמני העבודה

הפורמאליים יוצרות מרחב שיח וחשיבה, המאפשר למשתתפים להעמיק ולהרחיב בירור

של מגוון סוגיות רלוונטיות. לעיתים האווירה הבלתי פורמאלית תורמת לשיחות יותר

גלויות ולחשיבה "חופשית" יותר.

  כמו למשל, שיתוף בסיפורי חיים אישיים, מאפשרת ללמוד על הצרכיםעבודה נרטיבית-

וברמה לעומק  להבין  מאפשרת  היא  לסכסוך.  השותפים  מביאים  שאותם  והזהויות 

האישית את החסמים וההזדמנויות, את התפיסות והאמונות. העבודה הנרטיבית נותנת

הזדמנות לחקור את ה"מובן מאליו" של כל צד, להכיר את עולמו של האחר, להכיר את

הזדמנויות שיוצר  בתהליך  מדובר  המוצהרות.  לעמדות  שמעבר  הסמויים  הרבדים 

להיווצרות של ידע חברתי פוליטי חדש, ידע שבכוחו לתרום לשינויי חשיבה ותפיסה של

השותפים לתהליך. 

הארגון והצוות המקצועי: 

ארגון שיכול לקחת על עצמו תפקיד הייזום: ארגון שיכול לעורר אמון בקרב המשתתפים,ארגון - 

ארגון בעל אינטגריטי פוליטי, ציבורי ומקצועי. חשוב שלארגון מסוג זה תהיה גם היכולת לגייס
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משאבים. לפעמים ישנה עדיפות לשיתוף פעולה בין שני ארגונים המזוהים כל אחד עם קבוצה

שתי עם  מלכתחילה  המזוהה  בארגון  לבחור  ניתן  לחליפין,  לקונפליקט.  ששותפה  אחרת 

האוכלוסיות )ארגון דו לאומי( או ארגון חיצוני )מחו"ל( שנתפס כניטראלי.  

שני מנהלים: יהודי/ה ופלסטיני/ית. המשימה של המנהלים היא לגייס ולשמרמנהלי התכנית  - 

את הקבוצה ולספק תנאים טובים לעבודה. 

 - שני מנחים, יהודי/ה ופלסטיני/ת. המשימה שלהם היא לקדם את משימת הקבוצה תוךמנחים

קבלת החלטות מקצועיות על תנועה בין תוכן תהליך ודיאלוג.  

 - התפקיד של חוקר/ת הפעולה הוא ליצר תובנות על התוכן והתהליך שישרתו אתחוקר/ת פעולה

וניתוח תיעוד  ידי  על  נעשה  הדבר  התהליך.  וקידום  ההבנה  להעמקת  והמשתתפים  הצוות 

המפגשים, שיחות עומק עם המשתתפים והחזרת החומרים אל הצוות והמשתתפים.

הצוות המקצועי חייב לכלול אנשים שנתפשים על ידי המשתתפים כמעוררי אמון פוליטי,

מקצועי ואישי. לאורך הדרך למדנו שהצוות חייב גם להיות מסוגל לקיים בעצמו דיאלוג

רפלקסיבי וביקורתי על אופן עבודתו ועל העמדות והתפיסות שאנשי הצוות מביאים איתם.

למדנו שהעיסוק בקונפליקט משפיע על חברי הצוות עמוקות. כדי שיהיו מסוגלים להתמודד עם

משימותיהם אל מול הקבוצה, חברי הצוות זקוקים למרחב צוותי המאפשר רפלקסיה אודות

החוויות האישיות, המקצועיות והפוליטיות שהתהליך מעורר בהם.

:אתגרי הצוות המקצועי 

עבודה בחדר ומחוץ לו, בפורמאלי ובבלתי פורמאלי, בתוך ובין המפגשים. -

שמירה על המיקוד במשימה ועל חלוקת העבודה של הצוות לפי התפקידים שנקבעו - גם-

או התפקיד  מגבולות  שסטייה  לב  לשים  יש  כאלה  בזמנים  ומתוחים.  קשים  בזמנים 

המשימה, אינה בהכרח מתאימה לסיטואציה אלא מהווה "בריחה" )גם אם לא במודע(.  

לזהות תהליכים מקבילים בין ההתרחשות המתקיימות בקבוצה ובצוות. להתמודד עם-

קונפליקטים ושחיקה הולכת וגדלה בשתי הזירות.



לייצר מתודה המקדמת את מטרות התהליך ומגיבה לצרכי הקבוצה.-

להגדיר מטרות ומתודות ברורות ומהודקות. בה בעת לשמר מידה של גמישות מחשבתית-

ומתודית על מנת לאפשר שינויים בהתאם לצרכי הקבוצה.

לשמר תהליך עבודה שמתייחס לקונפליקט הקיים אך מצליח לחשוב גם מעבר אליו. -

לזהות ולשקף לקבוצה את ההישגים שצברה, כדי לייצר תנועה חיובית  והתקדמות בשיח.-

תובנות המודל

האישי- אורך התהליך. הדיאלוג, המנכיח את המימד  לכל  דיאלוגי  שיח  לקיים  חשוב 

והבינאישי, מחזק את היכולת לנוע על הרצף שבין התוכן לתהליך ולהתקדם בשניהם. 

העבודה היא לפענח את מציאות הקונפליקט ולגבש תפיסה של מציאות חלופית. התנועה-

היא ספירלית, לעיתים איטית, ולעיתים בנסיגה. לא ניתן להאיץ, הבשלות להתקדמות

 חייבת להגיע מהקבוצה.

הקבוצה פנויה להתקדם ברמת התכנים כאשר היא מצליחה להתמודד עם המרכיבים-

החוסמים של התהליך. מקדמי תהליך יכולים להיות: מוכנות לבטא מחשבות, רגשות,

רגישות סיכונים,  לקחת  מוכנות  אמון,  יחסי  בניית  לברר,  פניות  יצירתיות,  הקשבה, 

לצרכים של עצמנו ושל האחר/ת, אוטנטיות. חוסמי תהליך יכולים להיות: תחושת איום,

.5חשדנות שלא ניתנת להכלה, חסר אמון באחר, הצפה רגשית, התחפרות, היעדר אמונה

הקבוצה נעה כל הזמן בין עבודה על המשימה לבין התרחקות ממנה, ופועלת באופנים-

שונים כדי לבטא תנועה זו. כך ניתן למצוא מו"מ על מי קובע/ת את סדר היום, דפוסים

של "תקיפה בריחה" כשעוסקים בתכנים, פיצול בין עבודה משמעותית בקבוצות הקטנות

והימנעות מעבודה במליאה, התבצרות בעמדות, פיצול בין א/נשי הצוות  ועוד. 

 אחד האתגרים המרכזיים הוא עבודה במימד של תהליך בזמן שהמשתתפים רואים בהתמקדות בתכנים5
הפוליטיים משימה לא רק מרכזית אלא אפילו בלעדית. "לא באנו לקבוצה טיפולית, לא באנו לעסוק ברגשות,

באנו לנהל שיחות פוליטיות..."



בעצם ההתקדמות בהבנת- לוקחים  בסיכון שהמשתתפים/ות  הוא  במודל  מובנה  חסם 

האחר/ת. המשמעות הישירה היא שהבנה והסכמה עם האחר/ת עלולה להתפרש כבגידה

מול קבוצת המוצא ולכלול מחירים אישיים ופוליטיים נלווים. 

סיכום:

המודל המוצע מציג תהליך דיאלוג בקבוצת "משפיענים" יהודים ופלסטינים אשר מאפשר  הכרה

במורכבות הקונפליקט, הבנה של חסמים והזדמנויות ביחסים בין רוב ומיעוט  על מנת לתרום

לשינוי בשיח הקונפליקט בישראל. לתהליך פוטנציאל ליצור ידע פוליטי חדש המכבד את צורכי

הרוב והמיעוט תוך יצירת חלופות ושיתוף של קהלים בתוצרים.

מודל עבודה מסוג זה אינו מביא ל"יישוב וסיום הקונפליקט". אך בכוחו לתרום לחיזוק כוחות

כוחות מעצימה  העבודה  קיימים.  קונפליקט  יחסי  שינוי  אתגרי  עם  שמתמודדים  חברתיים 

שמחויבים לקדם את המעבר משיח קונפליקט שמייצג כללים של אלימות מבנית ותרבותית  לשיח

לצרכים כבוד  תוך  ומטרות  אינטרסים  פערי  עם  להתמודדות  מחויבות  שמייצג  קונפליקט 

יש בו  ברור עם המשתתפים/ות  כי חוזה  נראה  לקונפליקט.  המרכזיים שמניעים את הצדדים 

הסכמה על התוצר, דיוק בבחירת המשתתפים/ות ושאיפה לסימטריה בפרמטרים של רקע אישי

יכולה להניב ומחויבות לתהליך, והחזקה ברורה של התוכנית לצד המשברים בדרך,  ומקצועי 

קבוצה שתפעל לשינוי עומק במבנה היחסים בין יהודים לפלסטינים בישראל. 

נספחים:

מודלים לדיאלוג מהארץ ומהעולם:.1

ניתן למפות מספר גישות לדיאלוג בארץ ובעולם המבוססות על הנחות יסוד שונות:  תיאורית המגע,

קונפליקט כמחולל שינוי, ידע מחקר ולימוד כמנוף לשינוי, רגש כמניע לשינוי –  גישות פסיכו דינמיות,

גישות נרטיביות, קבוצות פעולה.

רוב העבודה בזירת הקונפליקט/ דיאלוג מוזנת ממספר מודלים של עבודה. בטבלה הבאה ננסה למקד

נקודות דמיון ושוני בין המודלים השונים לבין מודל הדיאלוג שלנו:

שונותקווי דמיון 

תיאורית
המגע

הכרות בלתי אמצעית יכולה לתרום לפירוק
סטריאוטיפים ודעות קדומות ולהביא

להתפתחות של יחסים בין אישיים

שינוי ביחסים הוא אמצעי ולא מטרה.
משימת הקבוצה להתייחס ולהתמודד

באופן מעמיק עם   ההקשר הפוליטי



שמזין ומניע את הקונפליקט משמעותיים בין משתתפי התהליך

קבוצות
קונפליקט

הכרה בצורך להתייחס באופן ישיר
לקונפליקט הפוליטי שמיוצג על ידי

המשתתפים ושבא לידי ביטוי
באינטראקציות בין המשתתפים. ההנחה

היא שקיים קשר הדוק בין הקונפליקט
שמתגלה בקבוצה לבין הקונפליקט

שמתקיים בחברה, ומכאן יש פוטנציאל
למידה רב על הקונפליקט בחברה דרך

התבוננות ולמידה על הקונפליקט שמתקיים
בכאן ועשיו בזמן הדיאלוג.

הלמידה אודות הקונפליקט הפוליטי
עיקרה לא דרך רפלקסיה ביקורתית על
התהליכים בכאן ועכשיו אלא דרך דיוני
תוכן פוליטי מעמיקים. הלמידה אודות
הקונפליקט אינה מטרה מרכזית, הבנה

חדשה אודות הקונפליקט היא אמצעי כדי
להביא לעשייה חדשה ביחס לקונפליקט

ידע, מחקר
ולימוד

מתן חשיבות רבה להיווצרות של ידע משותף
חדש אודות מציאויות הקונפליקט.

ידע אינו מספיק ויש חשיבות רבה גם
למימד הרגשי, לשינויי תפישות ועמדות

ביחס למציאות הקונפליקט כוללים
תהליכים עמוקים הקשורים לזהות ורגש.

גם בהנחייה של הדיאלוג וגם באמצעות
מחקר הפעולה המשימה היא לעודד יצירה

של ידע פוליטי חדש ובו בזמן לתרום
ליכולות התמודדות עם תהליכי רגש

ברמה הקבוצתית ואישית של המשתתפים
בתהליך.

גישות
פסיכו

דינמיות

ההנחה היא שהקבוצה מייצגת יחסי
קונפליקט כלל חברתיים, וזה אומר

שהלמידה אודות הקונפליקט והתמודדות
איתו מצריכה רפלקסיה אודות המתרחש

בין המשתתפים בכאן ועכשיו.

יחסי הכוח שבאים לידי ביטוי בדיאלוג
משקפים מבנים פוליטיים עמוקים, ואלו
מימדים המצריכים חקירה, למידה, דיון
וחשיבה שמתמודדת עם הצורך לעשייה

טרנספורמטיבית בחברה עצמה. הדיאלוג
אם כך מיועד לתרום לידע ולהבנה

פוליטית של המציאות והדרכים בה ניתן
לקדם שינוי המציאות הפוליטית בחברה.

הכרה בהשפעה של נרטיבים חברתייםנרטיביות
שפועלים באופן עמוק בעיצוב תפישות,

רגשות, עמדות והתנהגויות קונפליקט בין
קבוצות בסכסוך, ולכן הדיון במבנים
פוליטיים עמוקים מצריך התייחסות

והתמודדות עם נרטיבים שמעצבים את שיח
הקונפליקט בין הקבוצות.

קיים דגש רב על מימד המנהיגות בתהליך.
זאת אומרת, בגיוס משתתפים, בתכנון
והנחיית התהליך הדגש הוא על עידוד

הקשר בין שינויי חשיבה ורגש שנוצרים
בדיאלוג להובלה של תהליכי שינוי
בעשייה של המשתתפים. המשימה

המרכזית של התהליך להביא להיווצרות
של מנהיגות שמתמודדת עם אתגרי

הובלת שינוי פוליטי בחברה.

ישנה הכרה במשקלם של הסדרים פוליטייםפעולה
קיימים והצורך לאתגר אותם ולגייס קהלים

למאבק על שינויי מדיניות.

המטרה היא להביא לחשיבה ועשייה
ברמה של שיח עומק. זאת אומרת,

המיקוד הוא בהתבוננות ביקורתית על
מבני עומק ותרבויות עומק שמנציחות את

תהליכי הקונפליקט לאורך זמן
והתמודדות עם דרכים בה ניתן להביא



לשינויים ביסודות העמוקים שמניעים את
הקונפליקט לאורך זמן. 

.
  i  מחקר פעולה:.2

מחקר פעולה עשוי להיקרא בספרות גם מחקר משתתף, מחקר מלווה או למידה משתתפת. 

כל אלו מתארים למעשה  את התהליך המרכזי  של בחינה והרחבת ידע תוך כדי התנסות.

( הנעת תהליך תוך הבנת המכשולים בדרך והתגברות1מחקר פעולה נותן מענה  לשני היבטים: )

( הפקת ידע.2עליהם. )

השגת המטרה הכפולה מצריכה התגייסות של כל חברי הקבוצה ושיתוף פעולה רציף בין החוקר

וחברי הקבוצה, רק דרך שיתוף פעולה מלא ניתן להוביל את הקבוצה לתהליך של שיפור ולמידה

ומכאן הדגש על למידה משותפת כתנאי הכרחי להצלחת המחקר.

מטרותיו של מחקר הפעולה:

הופעתו  של מחקר הפעולה קשורה ברצונן של קבוצות בחברה להצמיח בסיסי ידע אשר יתמכו

ויניעו תהליכי שינוי. הרעיון המרכזי הוא לייצר את הקישור בין התיאוריה והמעשה, ללמוד על

זירות של מחלוקת וקונפליקט ולפתח הבנה מעמיקה על מבנים חברתיים ותרבותיים והשפעתם.

מחקר מוצלח בהקשר זה יהיה זה אשר יסייע לקבוצה ע"י הבניית תהליך תומך , ביצירה וחשיפה

להבנות חדשות של המציאות, לסיכונים ולמורכבויות שבה ויצמיח שותפויות חדשות לחשיבה על

חלופות אפשריות והיכולת לפעול לקידומן. 

מתודולוגית של מחקר פעולה:

המתודולוגיה הנבחרת בכל מחקר נמדדת לפי יכולתה לתרום לשינוי חיובי ולקדם את הלמידה,

 , כלומר - איסוף נתונים, עיבוד והחזרה פנימה.action reflection cycleזה נעשה באמצעות -  

איסוף הנתונים מתבצע באחת או כמה דרכים : תצפיות, ניתוח טקסטים, ראיונות עומק, קבוצות

מיקוד, חומרים ארכיוניים ומקורות תיאורטיים. כל אלו מנגישים את החוקר עם הידע הקיים

אצל הפרטים ומאפשרים לו לרכז ולעבד אותו. משתהליך זה התרחש, אותו ידע יוחזר לקבוצה על

מנת שהיא תוכל לאשר אותו ולהתמודד עם המכשולים שהוא מציף. בתהליך חזרתי זה מושגות

שתי המטרות עליהן הוצהר מלכתחילה – הנעת  תהליך תוך התמודדות עם מכשולים והפקת ידע.

מתודת העבודה של מחקר הפעולה מגלמת מספר חוזקות:

.היא מקדמת למידה קולקטיבית/קבוצתית

.מאפשרת יצירת מודל למידה ועשייה אשר נגיש לכלל המשתתפים

משתתפים חשים כי הם חלק מתהליך יצירת הידע וכי הם נוטלים חלק פעיל בעיצוב

השיח.



מחקר הפעולה נוצר בשטח. ככזה הוא תופס עצמו כיוצא מהקהילה ולכן שייך אליה.לסיכום, 

הוא מגלם תפיסה הגורסת כי לחוקר אין בעלות על הידע וכי הסובייקטים במחקר הם שותפים

פעילים בו. מעבר לתהליך הלמידה הוא מאפשר העצמה של חברי הקבוצה השותפים ללמידה וכאן

באה לידי ביטוי תרומתו החברתית. באפן מיידי מחקר הפעולה מקם את היכולת להוביל שינויים

בסביבות מורכבות, לאורך זמן בונה את הידע על סביבות מורכבות ועל איך לקדם שינוי.



i.מבוסס על מסמך מאת דנה זלינגר אבוטבול ומיכאל שטרנברג 


