
 1קונפליקט  זירת מיפוי 

מצב של קונפליקט כרוך מטבעו בחוויה של עומס והצפה, הן במישור הרגשי )לחץ, פחד, כעס, תסכול, אשמה( 

והן במישור המחשבתי )ריבוי שחקנים, אינטרסים וכוחות(. לכן, לעיתים קרובות מתפתחת בסיטואציה של 

(: מצב תודעתי הדומה לשהייה בתוך מנהרה Ramsbotham et al.,2005קונפליקט "ראיית מנהרה" )

יש רק דרך אחת לצאת  –חשוכה, בה ניתן לראות מעט מאוד, ולעיתים קרובות יש חוויה של "אין ברירה" 

'אנחנו' ו'הם',  –לחלק את זירת הקונפליקט לשני מחנות  יש נטייהמהמנהרה. בזמן של מצוקה ומשבר, 

כל שקונפליקט מסלים, מתעצמת הנטייה לתפוס את הצד השני כישות 'צודקים' ו'טועים', 'טובים' ו'רעים'. כ

מצב בו הצד השני  –( מכנים זאת תהליך של דמוניזציה 2005הומוגנית, שלילית מיסודה. אלון ועומר )

בקונפליקט נתפס כשלילי כל כך, עד שהוא נדמה לשטן בכבודו ובעצמו. אם בתחילת הדרך היו לצד 

ים לקשר, בהמשך הפערים במטרות מיוחסים לצדדים אפלים באישיות הצד המחלוקות גם צדדים חיובי

האחר, וגם אמירות או מחוות חיוביות נתפסות כמניפולציה. במקביל, גוברת התביעה מאחרים "לתפוס צד" 

במחלוקת, כאשר מי ששומר על קשר עם הצד השני מואשם בבגידה ובאבדן הדרך. כך,  מרבית האנרגיה 

צד השני ובאפשרויות להתגונן מפניו, ומעט משאבים מופנים להבנה רחבה של זירת מופנית לעיסוק ב

 הקונפליקט ולבניית כוח לשינוי.   

לפיה קיים ריבוי  - ריבוי קולות( במסגרת ה'מאבק הבונה' היא הנחה של 2005החלופה שמציעים אלון ועומר )

חה במאבק לא נובעת בהכרח משכנוע או של צרכים, אינטרסים ועמדות בקרב כל הצדדים בקונפליקט. הצל

אחר, אלא משינוי מערך הכוחות: גיוס כוחות לא מעורבים לתמיכה במטרותינו, ונטרול ההכנעה של 

ההתנגדות של "הצד השני". כך, האתגר המרכזי אינו לשכנע או להביס את "הצד השני", אלא לגייס, להזמין 

תוך הבנת הצרכים, המטרות  –למען המטרות שלנו ולעודד שחקנים שונים בזירת הקונפליקט לפעול 

 והאילוצים שלהם. 

מאבק 'אחד מתהליכי העבודה המועילים ביותר בפירוק התפיסה ה"דמונית" של האחר ובמעבר לתפיסה של 

הוא בניית מפה. מיפוי טוב מאפשר יכולת התבוננות רחבה בזירת המאבק, פותח מגוון אפשרויות  'בונה

שר תנאים טובים ליציאה מהתקיעות המחשבתית והרגשית המאפיינת מצבי חדשות לפעולה ומאפ

שחקנים שלא זיהינו בעבר, כוחות שלא ידענו שקיימים ועל כן גם דרכי פעולה שלא   קונפליקט: כעת מתגלים

 בקונפליקט.  חשבנו עליהן שיכולים להביא לשינוי משמעותי במאזן הכוחות

 

אנשים, קבוצות, מוסדות  -"שחקנים" ים מסגרת מיפוי זה מזהב מיפוי זירת השחקנים והאינטרסים:

עלים נגד המטרה ווארגונים, משלושה סוגים: אלו הפועלים למען המטרה שלו )"כוחות חיוביים"(, כאלה הפ

ו נשלו )"כוחות שליליים"(, וכאלה שאינם מעורבים במאבק, אך יתכן שניתן לגייסם לטובת המטרה של

"(. עבור כל "שחקן" מציינים מה האינטרס או המניע המרכזי שלו. אם המטרה היא טראלייםי)"כוחות ני

התקנת מסננים במפעל מזהם, למשל, ניתן לזהות את ארגוני הסביבה ככוח חיובי, משיקולים אידיאולוגיים; 

שאפשר לגייס.  –את הנהלת המפעל ככוח שלילי, משיקולים פיננסיים; ואת התקשורת ככוח לא מעורב 

העוסק במאבקים  new tacticsמציג דוגמא למיפוי מסוג זה, המבוסס על כלי שפיתח ארגון  1ים תרש

(. הניסיון למקם את ועד העובדים עשוי לעורר שאלות: www.newtactics.comלזכויות אדם ברחבי העולם )

גיעה ברווחיות מחד, הוא תומך בהתקנה כדי להגן על בריאות העובדים ובני משפחתם. מאידך, הוא מתנגד לפ
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מחשש לאיבוד מקור פרנסה יקר ערך. שאלות אלו הן בעלות ערך רב, שכן הן הופכות את הנחת "ריבוי 

הקולות" ממושג תיאורטי למציאות קונקרטית. כאשר אנו מזהים באותו "שחקן" אינטרסים שונים אנו 

ליות מסוג זה מתרבות, למעשה מגלים הלכה למעשה את ריבוי הקולות. ככל שתהליך המיפוי מתקדם, תג

וההפרדה בין "טובים" ו"רעים" הופכת חדה פחות. עקב כך, נגלים יותר ויותר "שחקנים" שניתן לגייס 

למאמץ: לעיתים מקרב המחנה השני )אולי יש חבר הנהלה מסוים שכדאי לפנות אליו?( ולעיתים מקרב 

ת זוג של עובדי המפעל, תושבים החיים הצדדים הלא מעורבים )לקוחות המפעל, גורמים בינלאומיים, בני/ו

ב(. היכולת להבין לעומק צרכים ואינטרסים של גורמים שונים יכולה "באזור ואינם עובדים במפעל זה וכיו

להגדיל את היכולת לצפות מהלכים עתידיים שלהם וכן להציע לגורמים משמעותיים שותפויות שיהיו 

להעביר כוחות ממחנה  –ערך הכוחות ב"מפה" המשימה המרכזית היא לשנות את מכדאיות להם. 

כך, המאבק הבונה  ".יםמחנה ה"תומכים", וממחנה ה"מתנגדים" למחנה ה"ניטראליל" יםה"ניטראלי

אלא לנטרל את התנגדותו, ולהשפיע על מערך הכוחות  –אינו שואף לשכנע או להכניע את "הצד השני" 

 המעורבים במאבק.

 ונפליקט: דוגמא למיפוי זירת הק1תרשים 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

: בנוסף למיפוי השחקנים וזיהוי האינטרסים המנחים את הכוחות הפועלים בזירה, חשוב בריתות וקשרים

שלנו ובצד השני. מיפוי מסוג זה מאפשר להבין טוב יותר מי משפיע למפות אילו בריתות וקשרים קיימים בצד 

ות התורפה דואילו בריתות כדאי לנו ליצור על מנת להתגבר על נקו ?על הצד השני ויכול להפעיל עליו לחץ

מיפוי בריתות וקשרים יכול לאפשר גם ניצול הזדמנויות לצמצום כוחו  ?שלנו )למי יש את מה שחסר לנו?(

 התגלה)למשל: יתכן שליריבים של היריב שלנו יהיה אינטרס לכרות ברית אתנו(. בדוגמא שלנו, של היריב 

פשר לפתוח ערוץ ישאחד מהמשקיעים במפעל מתגורר באירופה ובעל מודעות סביבתית מפותחת. מידע זה א

על על מנת פהוא בצורך בשינוי ושכנעה אותו  למשקיע הישיר פניהחדש לפעולה, שלא היה ידוע קודם לכן. 

 להשפיע על מנהלי המפעל. 

 

  התקנת: המאבק מטרת
 את שיפחיתו מסננים

 הזיהום

 מתנגדים גורמים תומכים גורמים

 מתלבטים/  ניטראליים גורמים

 הסביבה ארגוני

 

   אידיאולוגי: מניע

 מקומיות רשויות

 

: מעורב מניע
/  התושבים בריאות

     מהמפעל ארנונה

 מקומית תקשורת

 

   לציבור עניין: מניע

 האזור תושבי

 

  על שמירה: מניע
  הבריאות

 המפעל עובדי

 

: מעורב מניע
    פרנסה/  בריאות

 המפעל הנהלת

 

     כלכלי רווח: מניע



: במסגרת מיפוי שדה הכוחות ניתן לאתר היכן הצלחנו? מהם ההישגים שלנו? מקורות כוח ונקודות תורפה

לעיתים קרובות קשה להבחין בהצלחות ובהישגים ממבט ראשון, אך גם אם נדמה בתחילה כי ההישגים 

, מיפוי הישגים והצלחות מאפשר לצאת מתחושה של זעומים בלבד, יש למיפויים ערך רב. ברמה הרגשית

חוסר אונים וחוסר כוח ומסייע לעורר ערך עצמי ומסוגלות. ברמה האסטרטגית, המיפוי מלמד אותנו על 

מקורות הכוח שלנו, והיכן חשוב להשתפר. בחינת סיפורי הצלחה מאפשרת להבין מה המשמעויות של 

 ן ללמוד רבות ממיפוי מקורות הכוח והחולשה של הצד השני. הכוחות והחולשות שלנו. באופן דומה, נית

 

מפעל, ה: במסגרת המיפוי ניתן לבחון אילו מנגנונים קשורים לתופעה בה נאבקים. מנגנוני השפעה אפשריים

למשל, עובד בתוך הקשר עסקי, אך גם בהקשר משפטי, חוקי וציבורי. כיצד הם פועלים וכיצד ניתן להשפיע 

קני המפתח בתחום והאם יש גישה אליהם? עבודת מיפוי זו יכולה לסייע למצוא שותפים עליהם? מיהם שח

 למאבק, החולקים חזון ערכי דומה אך בעלי מומחיות בתחום פעולה שונה. 

 

בניית המפה מאפשרת להגדיל הן את הפניות הרגשית והן את צלילות המחשבה. חשוב לציין כי בניית מפה 

ת. הזמן מתעצב בהתאם לפעולותיה של הקבוצה הנאבק שכלי, הליך דינאמנה תימצב ה המשקפת הערכת

 בריתות והזדמנויות אפשריות לעתיד. כוחו של היריב ועל עלו, כוחנ פעולה מלמדת אותנו עוד משהו על כל

אלא חלק  - שום צעד אינו גורלי או מכריע בפני עצמו כאשר, מתפתח בצעדים קטנים המאבק זה, באופן

לקראת שינוי. באופן זה, תהליך המיפוי מרחיב את הראייה לא רק ביחס  יע תהליכים של הבשלהמניסיון להנ

מהר כדי להשפיע, ההנחה היא שההצלחה  לשחקנים, אלא גם על ציר הזמן: במקום להניח כי עלינו לפעול 

את הצעד תלויה בשרשרת של התרחשויות. חלק מהן תלויות בנו: אנו עושים צעד אחד שבונה כוח ומאפשר 

כחלק מהסביבה שכל הזמן משתנה: כגון קבוצות  - הבא. לצד צעדים אלה ישנן התרחשויות שקורות מאליהן

חדשות שמתארגנות או חקיקה שמחוללת שינוי בכללי המשחק. חשוב להיות ערים גם לשינויים אלה, תוך 

בונן על עצמנו, על הצד הבנה של המשמעויות שלהם לבניית הכוח במאבק. כך, תהליך המיפוי מאפשר להת

 השני ועל הסביבה בתוכה אנו פועלים בצורה רחבה ומורכבת יותר.

 

 

 

 

 

 

 


