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הכרת הנרטיב הקולקטיבי של ה״אחר״ בקבוצות דיאלוג 
אפרת ציגנלאוב

מאמר זה מציג מודל עבודה של דיאלוג בין קבוצות בקונפליקט, המבוסס על שילוב 

וגישה חדשה המבוססת על הכרת  בין “גישת המגע״ הקלאסית לפתרון קונפליקטים 

חומרים  קריאת  הרצאות,  משלב  זה  עבודה  מודל  ה״אחר״.  של  הקולקטיבי  הנרטיב 

עיבוד קבוצתיים של משתתפים המגיעים משתי קבוצות  ומפגשי  לימודיים,  וסיורים 

הנתונות בקונפליקט. 

המחקר בוחן קבוצת דיאלוג של סטודנטיות יהודיות וערביות שעבדה במודל זה 

גוריון בנגב. הוא  במסגרת קורס סמסטריאלי בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בן 

נערך באסטרטגיה של חקר מקרה, במתודולוגיה איכותנית שכוללת תצפיות, ראיונות 

חצי מובנים, וניתוח רפלקסיות של סטודנטיות. בראיונות נעשה שימוש גם באמצעי 

הנוכחי  העבודה  מודל  את  בוחן  המחקר  האמנות.  מבוסס  המחקר  מעולם  ויזואלי 

דרך ארבע קטגוריות המהוות מגבלות מרכזיות של קבוצות הדיאלוג הקיימות ברוח 

של  שונים  וצרכים  ההכללה,  סוגיית  העימות,  סוגיית  השיח,  עומק  ה״מגע״:  גישת 

קבוצת המיעוט וקבוצת הרוב. ממצאי המחקר מראים כי מודל העבודה הנוכחי מספק 

מענה יעיל לסוגיות הללו, ומהווה פלטפורמה לדיאלוג עמוק ומשמעותי בין קבוצות 

הנתונות בקונפליקט. בד בבד, חושף המחקר חוסר איזון בין קבוצת הרוב היהודית 

בין  ביטויו,  את  מצא  אשר  הקבוצתי,  במרחב  בשימוש  הערבית  המיעוט  לקבוצת 

היתר, בקבוצת דיאלוג חד-לאומית ערבית בלתי פורמלית שהתארגנה לאחר מפגשי 

הקבוצה הפורמליים.

גרסה של מאמר זה מתפרסמת במקביל בשפה האנגלית ב-

Zigenlaub, E. (in press). Acknowledging the collective narrative of the "other" in 
dialogue groups: The case of Israeli Jews and Arabs. Group, 43(2).

הישראלי–פלסטיני,  הקונפליקט  בקונפליקט,  קבוצות  דיאלוג,  קבוצת  מפתח:  מילות 

גישת המגע, נרטיבים קולקטיביים

ד״ר אפרת ציגנלאוב היא פסיכולוגית חברתית–ארגונית מומחית ומנחת קבוצות. חברת 

סגל במכללת נתניה לחברה ואמנויות, בבית הספר לעבודה סוציאלית של אוניברסיטת 

אוניברסיטת  של  קבוצות  להנחיית  הדו–שנתית  ובתכנית  ברק(  בני  )שלוחת  חיפה 

במכון  קנדידטית  וכן  ועסקיים  ציבוריים  בארגונים  קבוצות  ומנחת  יועצת  תל–אביב. 

הישראלי לאנליזה קבוצתית.
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מבוא

מאמר זה הוא חלק מסדרה של שני מאמרים המציגים מודל של עבודה בקבוצות דיאלוג. חלקו 

הראשון יציג מודל עבודה של קבוצה דו–לאומית של סטודנטיות יהודיות וערביות, המשלב 

מתן מידע בנושא הנרטיבים הקולקטיביים של כל אחד מהצדדים עם עיבוד רגשי של מידע זה 

בקבוצה. החלק השני יציג מודל עבודה דומה בקבוצה חד–לאומית של יהודים בלבד הנחשפים 

לנרטיב הקולקטיבי של ה״אחר״ הפלסטיני, והשוואה בין שני סוגי הקבוצות.

סקירת ספרות
המצויות  קבוצות  בין  ועוינות  קדומות  דעות  להפחתת  כאמצעי  משמשות  דיאלוג  קבוצות 

את  להבין  לסייע למשתתפים  היא  אלה  )Bar-Tal, 2002(. מטרתם של מפגשים  בקונפליקט 

הקונפליקט, ולהציע דרכים להתמודד איתו. תהליך זה כולל פיתוח המודעות של המשתתפים 

שטיינברג  )שגיא,  והבנייתה  הזהות  חקירת  וכן  בתוכו,  ולתפקידם  הקונפליקט  למורכבות 

ופחירלאדין, 2002(.

ולפיכך  מייצגות,  שהן  הגדולה  המערכת  של  מיקרוקוסמוס  מהוות  דיאלוג  קבוצות 

והשאיפות  הקולקטיביים  הזיכרונות  הפחדים,  הבסיסיות,  הדאגות  את  לשחזר  נוטות 

המאפיינות  מהדינמיקות  חלק  לפיכך,  בקבוצה.  התנהגותם  באמצעות   - המשתתפים  של 

 Bohm,( המפגשים  במסגרת  גם  מתקיימות  למפגשים  מחוץ  הקבוצות  בין  היחסים  את 

Kelman, 1997 ;1996(. תפקידם של מנחי הקבוצה הוא לסייע לקבוצה בחקר התהליכים 

הם  שאליה  הרחבה  החברתית  במערכת  משמעותם  והבנת  הקבוצתיות,  והדינמיקות 

.)Stolper & Zigenlaub, 2017( משתייכים

עם  נמנה  זה  סכסוך  הישראלי–פלסטיני.  הסכסוך  של  בהקשר  נערך  הנוכחי  המחקר 

זהו סכסוך   .)Kreisberg, 1998( הסכסוכים החמורים, הנקראים “סכסוכים בלתי נשלטים״ 

עשרות  בו,  נהרגו  כבר  רבים  אלפים  המעורבות.  לאוכלוסיות  יתואר  בל  סבל  המסב  קשה, 

אלפים נפצעו, רכוש נהרס, מאות אלפים נעקרו מבתיהם והפכו לפליטים, ומיליונים חיים 

הושקעו  הזה  הסכסוך  של  בניהולו  ובפחד.  בסכנות  באיומים,  שמקורו  מתמיד,  לחץ  תחת 

ומושקעים משאבים אדירים, המונעים התפתחות ופריחה אפשריות מן החברות המעורבות 

בו )בר–טל, 2007(. 

וערבים בישראל החלו להתפתח בישראל בשנות השמונים  יהודים  קבוצות הדיאלוג בין 

של המאה העשרים, במטרה ליצור הידברות בין הצדדים. קבוצות אלו מבוססות על שלושה 

 )2018 )פרידמן,  החברתית  הזהות  מודל   ,)Maoz, 2011( הדו–קיום  מודל  שונים:  מודלים 

והמודל האינטראקציוני )Sagy, 2002(. שלושת המודלים הללו מבוססים על הגישה השכיחה 
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“גישת  המכונה  בקונפליקט,  קבוצות  בין  קדומות  ודעות  מתח  להפחתת  ביותר  והמקובלת 

המגע״ )Allport, 1954(. בטרם אציג כל אחד מהמודלים, אציג בקצרה את גישת המגע, על 

יתרונותיה וחסרונותיה.

 Allport,( את המונח “גישת המגע״ טבע אולפורט בספרו החלוצי “טבען של דעות קדומות״

הנתונות  בקבוצות  חברים  בין  מתח  להפחית  ביותר  הטובה  הדרך  כי  טוען  הוא  שם   ,)1954

העומד  הרציונל  זה.  עם  זה  למגע  היריבות  הקבוצות  משתי  חברים  להביא  היא  בקונפליקט 

הזהות הקבוצתית  הוא שכאשר אנשים מכירים, הם מגלים שמתחת למעטה  זו  גישה  בבסיס 

קיימת זהות משותפת, עמוקה הרבה יותר, שהיא הזהות האנושית הקושרת בין כל בני האדם 

)נדלר, 2000(. אולפורט טען שהשפעתו החיובית של המגע מותנית בארבעה גורמים: סטטוס 

סיטואציה שמעודדת שיתוף פעולה לא תחרותי  יעדים משותפים,  שווה של שתי הקבוצות, 

המגע  גישת  היום  ועד  מ-1954  למעשה,   .)Allport, 1954( מוסדית  ותמיכה  הקבוצות,  בין 

היא השולטת בכיפה של הקונפליקטים הבין–קבוצתיים, ומציעה את הפתרון הכמעט בלעדי 

להפחתת המתח בקונפליקטים בין–קבוצתיים ולהכרת ה״אחר״. על בסיסה של גישה זו פותחו 

תכניות חברתיות רבות, כמו בתי ספר אינטגרטיביים ברמה האתנית, שכונות מעורבות מבחינה 

 713 שבחן   ,(Pettigrew & Tropp, 2006) מטא–אנליטי  מחקר   .)2000 )נדלר,  ועוד  גזעית, 

מדגמים בלתי תלויים אשר הוצגו ב-515 מחקרים שנערכו בשנים האחרונות, ב-38 מדינות 

שונות  קבוצות  בקרב  קדומות  דעות  בהפחתת  המגע  גישת  של  יעילותה  את  אושש  שונות, 

במגוון רחב של רקעים, גילים ומאפיינים נוספים.

למרות יתרונותיה הבולטים של גישת המגע, והמחקרים המאוששים את יעילותה, בשנים 

טמונה  הראשונה  המגבלה  מגבלותיה.  על  גם  המעידים  רבים  מחקרים  נערכו  האחרונות 

בקושי למצוא סיטואציה שתקיים את התנאים למגע יעיל אשר פורטו לעיל, בפרט במצבים 

ואפילו   )1988 ואמיר,  ארי  )בן  להשגה  קשים  הופכים  אלו  תנאים  שבהם  קונפליקט,  של 

פרדוקסאליים )Maoz, 2011). התנאי של סטטוס שווה, למשל, כמעט אינו אפשרי במצב של 

קונפליקט בין קבוצת רוב וקבוצת מיעוט. גם התנאי של איכות ותדירות המגע, הדרוש לצורך 

היכרות, אינו ניתן למימוש במקרים רבים, כמו גם שאר התנאים.

מגבלה משמעותית נוספת של גישה זו היא שחוויות בין–אישיות אינן מכילות בהכרח את 

העמדות כלפי הקבוצה כולה )Hewstone & Brown, 1986(. כתוצאה מכך, אינטראקציות בין-

אישיות יכולות ליצור חוויות נעימות של קשר, אך אינן תמיד יעילות בשינוי סטריאוטיפים 

או דעות קדומות על הקבוצה הגדולה שהמשתתפים בקבוצה מייצגים )ברואר ומילר, 2014(.

הבין–קבוצתי  במפגש  הקשורים  והציפיות  הצרכים  בין  בשוני  טמונה  נוספת  מורכבות 

שנבל  הצרכים״ שפיתחו  מבוסס  הפיוס  ב״מודל  המיעוט.  קבוצת  ובני  הרוב  קבוצת  בני  של 
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)Shnabel & Nadler, 2008(, הם מראים שהצרכים והציפיות של בני הקבוצות הללו  ונדלר 

שונים ואף מנוגדים. קבוצת הרוב ה״פריבילגית״ מעוניינת להרגיש אהובה ומקובלת, וקבוצת 

 .)Dovidio, Saguy & Shnabel, 2009( המיעוט ה״לא–פריבילגית״ מעוניינת להרגיש מכובדת

מקבוצות  אנשים  כי  טוענת   )Sidanius & Pratto, 1999( החברתית  הדומיננטיות  תיאוריית 

על  קבוצתם  של  שליטתה  ואת  הבין-קבוצתיות  ההיררכיות  את  לשמר  ישאפו  דומיננטיות 

קבוצות אחרות, ולכן קבוצת הרוב מעוניינת לשמר את המצב הקיים, ואילו קבוצת המיעוט 

חברי  מעדיפים  בין–קבוצתיים  במפגשים  כי  מראים  מחקרים  ואכן  שינוי.  לבצע  מעוניינת 

קבוצת המיעוט לדבר על חוסר השוויון בכוח בין הקבוצות, בעוד שחברי קבוצת הרוב מנסים 

)סלימאן,  יותר  אישי  ולשיח  הקבוצות  בין  לדמיון  הלב  תשומת  את  ולהטות  אותו,  לטשטש 

 .)Saguy, Dovidio & Pratto, 2008 ;2000

על בסיס גישת המגע פועלים כיום שלושה סוגים של קבוצות דיאלוג בין יהודים וערבים:

(Maoz, 2011). מודל זה מדגיש דמיון בין–אישי  המודל הראשון הוא “מודל הדו–קיום״ 

ותומך ברעיונות של שיתוף פעולה.  בני אדם״(,  )“כולנו  ובשפה  ומכנים משותפים בתרבות 

של  הלאומיות  הזהויות  את  מבליט  ואינו  וא–פוליטי,  קונצנזואלי  הוא  הללו  המפגשים  טבע 

תלמידים  של  מפגש  בקבוצות  בעיקר  משמש  זה  מודל   .)Bekerman, 2007( המשתתפים 

בין  ביותר  והשכיח  הדומיננטי  כמודל  ונחשב  השונות,  החברתיות  מהקבוצות  וסטודנטים 

כבוד  לקדם  ביכולתו  נעוץ  זה  מודל  של  העיקרי  היתרון   .)Maoz, 2011( הדיאלוג  קבוצות 

זה  זאת, למודל  יחד עם  בין הצדדים.  וסימפתיה הדדיים, בשל הדגש שהוא שם על הדמיון 

חסרונות לא מעטים. ראשית, יש הטוענים שהוא שם את הדגש על ההיבטים הפולקלוריסטיים 

והשטחיים המאחדים בין יהודים לערבים, ולפיכך דבק בו הכינוי “מודל החומוס והפלאפל״. 

בין  הדמיון  על  הדגש  בנוסף,  לעיל.  שהוצגה  ההכללה״  מ״בעיית  סובל  זה  מודל  שנית, 

להיחוות  לקבוצה  גורמים  קונפליקטואליים  ובנושאים  בשוני  מעיסוק  וההימנעות  הקבוצות, 

במקרה הטוב כמאכזבת, לא רלוונטית ולא מספקת, ובמקרה הגרוע כלא מוסרית, או כמנציחה 

 .)Bekerman, 2007( את יחסי הכוח הקיימים

המודל השני הוא “מודל הזהות החברתית״ )פרידמן, 2018(, המכונה גם “מודל העימות״ 

)Maoz, 2011(. מודל זה פותח בשנות התשעים, בבית הספר לשלום בנווה שלום, והוא מדגיש 

את הקונפליקט ואת יחסי הכוח בין הצדדים. מודל זה שם לו למטרה לשנות את הבניית הזהות 

יותר  רבה  מודעות  המשתתפים  בקרב  ולעודד  הרוב,  וקבוצת  המיעוט  מקבוצת  החברים  של 

ליחסים הא–סימטריים השוררים בין הקבוצות, ולכך שקבוצה אחת היא דומיננטית והאחרת 

הזהויות  את  השולחן״  על  “שמים  זה  במודל   .)Halabi & Sonnenshein, 2004( מדוכאת 

הלאומיות של כל אחד מהצדדים, ודנים בסוגיות הפוליטיות הקונפליקטואליות השוררות בין 
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הקבוצות. עוצמתו של המודל נעוצה בדיון הישיר והמפורש שהוא עורך בנושאים של יחסי 

יהודים–ערבים, א–סימטריה, אפליה וזהויות לאומיות. אף על פי שהדיון בנושאים אלו קשה 

 ,)2018 )פרידמן,  הכרחי  זה  שדיאלוג  סבורים  רבים  ומשתתפים  מנחים  כלל,  בדרך  ומכאיב 

ושהוא מאפשר לפתח מודעות עמוקה והבנה עמוקה ביחס לקונפליקט, הדילמות שהוא מעורר 

חסרונותיו  את  גם  חושף  העימות״  “מודל  הכינוי  זאת,  עם  יחד   .)Maoz, 2011( והשלכותיו 

של המודל. ראשית, ההתמקדות ביחסים הא–סימטריים של הקבוצות עלולה לדכא ולהרחיק 

בין  המפגשים  ובעצם  בערבים,  אמון  חוסר  של  שליליות  דעות  ולעורר  יהודים,  משתתפים 

יהודים וערבים. יתרה מכך, גבולות העימות והאלימות המילולית של מודל זה אינם ברורים, 

מילולית,  אלימות  הכוללים  הרסניים  בין–קבוצתיים  קומוניקציה  לדפוסי  אותו  וחושפים 

 .)Maoz, Bar-on & Yikya, 2007( השפלה ודה–לגיטימציה של בני הקבוצה האחרת

 .(Sagy, 2002( השונות  הגישות  בין  המשלב  אינטראקציוני  מודל  הוא  השלישי  המודל 

דוגמא למודל כזה נמצא ב״מודל סיפורי החיים״, שפיתח דן בר–און )2006(. מודל זה משתמש 

בגישה נרטיבית שבה מתקשרים המשתתפים משתי הקבוצות דרך סיפורים מחייהם הנוגעים 

הקשורים  שלהם  והקולקטיביים  האישיים  בנרטיבים  אלה  את  אלה  ומשתפים  בקונפליקט, 

לחוויות ולסבל. הוא משלב את היתרונות של מודל הדו–קיום ומודל העימות, ומטפל בחלק 

מהמגבלות שלהם. הוא מציע להתייחס למשתתפים כאל בני אדם, אבל נמנע מהתעלמות מן 

הקונפליקט הקיים ומיחסי הכוח הלא שוויוניים השוררים בין יהודים וערבים בישראל. הטיפול 

בנושאים הקונפליקטואליים דרך סיפורים אישיים מאפשר קבלה והבנה מורכבות יותר שלהם 

)Maoz, 2011(. אולם למרות יתרונותיו של המודל האינטראקציוני, גם בקבוצות אלו קיימים 

כלפי  אמפתיה  לחוש  הקושי  וביניהם  המפגש,  מטרות  את  להשיג  המקשים  רגשיים  חסמים 

כאבו של “אחר״ הנתפס כ״אויב״, ושימוש יתר במנגנוני הגנה כמו התקה, ובתפקידים קשים 

כמו “השעיר לעזאזל״ )Chaitin, 2008(. מודל סיפורי החיים, המבוסס על הגישה הנרטיבית, 

ישמש כיסוד למודל העבודה אשר יוצג במאמר זה.

ועל   ,)Allport, 1954( המגע  גישת  על  בעיקרם  מבוססים  שהוצגו  המודלים  שלושת 

בין  משלב  להלן  שיוצג  העבודה  מודל  לעומתם,  הקבוצה.  חברי  בין  הנוצרת  האינטראקציה 

גישת המגע וגישה חדשה - היכרות עם הנרטיב הקולקטיבי של ה״אחר״. בטרם הצגת מודל 

העבודה, אציג סקירה תיאורטית קצרה על מהותם של נרטיבים קולקטיביים ותפקידם ביצירת 

דיאלוג בין קבוצות הנתונות בקונפליקט:

נרטיבים קולקטיביים משותפים של היסטוריה קבוצתית מבנים בעבור קבוצה את הזהות 

את  מדריכים  הם  “האחרים״.  ומיהם  מועדות,  פניה  לאן  היא,  מי  להבין  לה  מסייעים  שלה, 

חברי הקבוצה כיצד לתקשר עם חברי הקבוצה האחרת וכיצד להגדיר את זהותם ביחס אליהם 
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)Duveen, 2001(. הנרטיבים הקולקטיביים מכילים אמונות חברתיות שמתאפיינות בדרך כלל 

בטענות על לגיטימציה בלעדית, קורבנות והצדקה של קבוצת העצמי )בר-טל, 2007(. במהלך 

המתאפיינים  משלהן,  נרטיבים  ולהבנות  לפתח  ואומות  חברות  נוטות  וסכסוכים  מלחמות 

קורבנית.  קולקטיבית  זהות  וטיפוח  הלאומי  העצמי  של  אידיאליזציה  אבסולוטית,  בהצדקה 

ההמונים  בתקשורת  ודתיים,  לאומיים  בחגים  היום–יומית,  בתרבות  מוטמעים  אלו  נרטיבים 

הבין–קבוצתיים  הקונפליקטים  של  להתפרצות  המביאים  הם  ולמעשה  הלימוד,  ובספרי 

ולהימשכותם )בר–טל, 2007(. 

בהתאם לתפקידם המכריע של הנרטיבים הקולקטיביים ביצירת קונפליקטים בין קבוצות 

ה״אחר״  של  הקולקטיביים  הנרטיבים  את  לקבל  ליכולת  מייחסים  מחקרים  ובהנצחתם, 

סכסוכים  יישוב  של  ובתהליכים  קבוצות,  בין  קונפליקטים  בהפחתת  גם  מכריע  תפקיד 

)Bar-Tal & Halperin, 2009(. סלומון )2000( דן באתגרים הייחודיים האופייניים למאמצי 

החינוך לשלום באזורים של “קונפליקט עיקש״, וטוען כי האתגר המרכזי במצבים אלו הוא 

“פיתוח הבנה אמפתית של נקודת הראות של היריב, האופן שבו הוא רואה את הקונפליקט, 

 .)5 עמ'   ,2000 )סלומון,  אלה״  ולחרדות  זה  לסבל  תרומתי-שלי  ואת  וחרדותיו,  סבלו  את 

מחקר שנערך בקרב ישראלים–יהודים ופלסטינים מהשטחים מצא כי ישראלים שהאמינו כי 

הפלסטינים מכירים בנרטיב שלהם )השואה( גילו נכונות רבה יותר לקחת אחריות על הסבל 

של הפלסטינים, ולהתנצל בפניהם. מן הצד השני, פלסטינים שהאמינו כי הישראלים מכירים 

הישראלים- עם  עתידי  לפיוס  באפשרות  יותר  רבה  אמונה  גילו  )הנכבה(,  שלהם  בנרטיב 

 Sagy, Adwan & Kaplan,( וקפלן אדוואן  שגיא,   .)Hameiri & Nadler, 2017( היהודים 

2002( בדקו במחקרם את המתאמים שבין העמדות כלפי הנרטיב של ה״אחר״ לבין העמדות 

כלפי סיום הסכסוך והאפשרות ליישובו. החוקרים מצאו כי ככל שהלגיטימציה והאמפתיה 

לנרטיב של ה״אחר״ גבוהות יותר, והכעס על הנרטיב של ה״אחר״ נמוך יותר, האמונה כי 

הקונפליקט ייפתר באמצעות תהליכים חיוביים, כדוגמת חינוך, סוציאליזציה ובניית אמון 

היתה גבוהה יותר. 

מודל העבודה
את המודל הנוכחי פיתחה שפרה שגיא )Sagy, 2017(, בשיתוף עם צוות חוקרים מאוניברסיטת 

 Sternberg, Litvak-Hirsch & Sagy, 2018; Ben-David et al, 2017; Sagy,( בן–גוריון בנגב

2017). המודל מבוסס על עבודה רבת שנים שערכה שגיא בשיתוף עם דן בר-און וסמי עדוואן 

דו– בין היתר, כתיבת ספר לימוד היסטוריה  זו כללה,  נרטיבים קולקטיביים. עבודה  בנושא 

נרטיבי יהודי ופלסטיני, שנשא את השם “ללמוד את הנרטיב ההיסטורי של האחר״ )בר–און 
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שנמשכה  וישראלים  פלסטינים  מורים  של  משותפת  בעבודה  נכתב  הספר   .)2009 ועדוואן, 

כשבע שנים, ובמהלכה נבחרו הנרטיבים המרכזיים של שני העמים. 

וקריאת חומרים  לימודיים  סיורים  מודל העבודה של קבוצת הדיאלוג משלב הרצאות, 

בנושא הנרטיב הקולקטיבי של ה״אחר״ עם מפגשי עיבוד דינמיים. ההתערבות כוללת 13-12 

מפגשים, המתחלקים לחמש הרצאות וסיורים לימודיים, שלאחר כל אחד מהם נערך מפגש 

עיבוד קבוצתי. בנוסף מתקיימים בתחילה עוד מפגש או שניים שמטרתם להביא להיכרות 

העיבוד  מפגשי  כולו.  התהליך  לעיבוד  המוקדש  סיום,  מפגש  נערך  ובסוף  אמון,  ויצירת 

שונות  זהויות  של  חקירה  המשלב   ,)Sagy, 2002( האינטראקציוני  המודל  פי  על  מונחים 

משותפים.  ומכנים  בין-אישי  דמיון  מציאת  הכוללים  בין-אישיים,  קשרים  של  יצירה  עם 

הדיאלוג  קבוצת  לקראת  בקונפליקט.  הנתונות  הקבוצות  שתי  נציגי  הם  הקבוצה  מנחי 

נעשית עבודת הכנה שבה נבחרים הנרטיבים ההיסטוריים הקולקטיביים שיוצגו לכל אחת 

את  התואמים  מתחדשים,  ונרטיבים  רבין(,  ורצח   1948 מלחמת  השואה,  )כמו  מהקבוצות 

אירועי התקופה )כמו טרור הסכינים, אירועי אום אל חירן(.

למגבלות  מענה  הנוכחי  העבודה  מודל  מספק  וכיצד  האם  לבחון  היא  המחקר  מטרת 

קבוצת  בין  להשוות  שנועד  יותר,  גדול  ממחקר  חלק  והוא  הדיאלוג,  קבוצות  של  השכיחות 

דיאלוג חד–לאומית לקבוצת דיאלוג דו–לאומית.

שיטת המחקר

מערך המחקר 
קורס  במסגרת  שנערכה  וערביות,  יהודיות  סטודנטיות  של  דיאלוג  קבוצת  בחן  המחקר 

סמסטריאלי בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בן גוריון בנגב, בשנת הלימודים 2016/17. 

הקבוצה כללה 15 סטודנטיות, מתוכן 9 סטודנטיות יהודיות לחינוך, ו-6 סטודנטיות ערביות 

ערבייה– ומנָחה  יהודי  מנֶחה  הנחו  סוציאלית. את הקבוצה  ולעבודה  ופסיכולוגיה,  לחינוך 

בדואית. מערך המפגשים שתוכנן כלל שתי הרצאות על הנרטיב הערבי, שתי הרצאות על 

הנרטיב היהודי, והרצאה אחת על שני הנרטיבים, ובנוסף סיור לימודי לכפר אום אל חירן 

ולהתנחלות יהודית. בפועל, בשל אילוצים שונים, בוטלו הסיור להתנחלות ואחת ההרצאות 

כן, התקיימו שני  כמו  עיבוד בקבוצה.  נערך מפגש  כל הרצאה  היהודי. לאחר  הנרטיב  על 

חלקם  חברתיים,  ופעילים  אקדמיה  אנשי  היו  המרצים  אחד.  סיום  ומפגש  פתיחה  מפגשי 

המפגשים  השונים.  הנרטיבים  של  שונים  היבטים  הציגו  אשר  פלסטינים,  וחלקם  יהודים 

הוקלטו בווידאו ובאודיו ותומללו במלואם. 
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אסטרטגיית המחקר 
אסטרטגיית המחקר היא חקר מקרה. שיטת מחקר זו בוחנת תופעה בתוך ההקשר של “חייה 

אסטרטגיה  בחלקם.  רק  מוגדרים  אותה  והסובב  התופעה  בין  הגבולות  כאשר  האמיתיים״, 

 Yin,( זו מאפשרת שימוש במספר שיטות לצורך בחינת עומק של תופעה אנושית ייחודית

1994), וכן איסוף אינטנסיבי של נתונים והצגת היבטים רבים ומגוונים של מקרה אחד, כאשר 

1999(. הסיבה  התיאור האינטנסיבי הוא המפתח להבנת התופעה הנחקרת )צבר בן–יהושע, 

לבחירה באסטרטגיה זו היתה שמדובר בקבוצה יחידה, שנערכה במסגרת קורס אוניברסיטאי 

“אמיתי״, ולא כחלק מניסוי, ולכן אפשרה שימוש במספר כלי מחקר. פרדיגמת המחקר היא 

איכותנית.

כלי המחקר
תצפיות: במהלך כל מפגשי הקבוצה ערכתי תצפיות לא משתתפות )צבר בן–יהושע, 1999( 

ידי.  על  ותומללו  ובווידאו,  באודיו  במלואן  תועדו  התצפיות  חד–כיוונית.  למראה  מבעד 

הבחירה בתצפיות לא משתתפות נועדה למנוע הפרעה למהלך הקבוצה בנוכחותי ובכתיבת 

התמלילים. במהלך הסיורים ערכתי תצפית משתתפת )צבר בן–יהושע, 1999(, שבה תמללתי 

הן את ההדרכה וההרצאות שניתנו בסיור והן את דבריהם של חברי הקבוצה. 

ראיונות חצי מובנים: במהלך השבועיים שחלפו מסיום ההתערבות, ערכתי ראיונות חצי–

וארבע  היהודיות  2001( עם חמש מהמשתתפות  בן–יהושע,  2013; צבר  )ג'וסלסון,  מובנים 

ויזואלי מעולם המחקר מבוסס  מהמשתתפות הערביות בקבוצה. בראיונות שילבתי אמצעי 

האמנות )McNiff, 1998(. ביקשתי מהמרואיינות לבחור מתוך אוסף של תמונות שתיים - 

אחת שתייצג את תפיסת ה״אחר״ )יהודי עבור המשתתפות הערביות ולהפך( לפני הקורס, 

והשנייה את תפיסתו אחריו. כלי זה סייע לי לחלץ תכנים רגשיים כלפי ה״אחר״ שקיבלו 

פחות ביטוי בדיבור הישיר. 

עבודות רפלקטיביות של הסטודנטיות באמצע הסמסטר ובסופו: לאחר כל אחד ממפגשי 

העיבוד התבקשו הסטודנטיות להגיש יומני רפלקסיה, ובסוף הקורס הוטלה עליהן עבודה 

מסכמת שכללה רפלקסיה כוללת על התהליך. ניתוח היומנים והעבודות נועד להתחקות 

במפגשי  מילולי  ביטוי  קיבלו  שלא  כאלה  הסטודנטיות,  שעברו  נוספים  תהליכים  אחר 

הקבוצה.

שמהוות  קטגוריות,  ארבע  הכולל  מודל  יצרתי  שנאספו  הנתונים  כלל  ניתוח  מתוך 

מגבלות עיקריות של קבוצות דיאלוג )על–פי הסקירה לעיל(, ובחנתי האם וכיצד הן קיבלו 

מענה במודל העבודה הנוכחי.
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עמדת החוקר: מחקר זה נעשה כחלק ממחקר גדול יותר, שבו השוויתי בין קבוצת הדיאלוג 

המתוארת במאמר זה, שהיא דו–לאומית, ובין קבוצת דיאלוג חד–לאומית של יהודים בלבד, 

אשר נחשפו לנרטיב הפלסטיני. במקצועי אני פסיכולוגית חברתית–ארגונית ומנחת קבוצות 

ומחפשת  שונות,  אקדמיות  במסגרות  וערבים  ליהודים  משותפות  קבוצות  המנחה  יהודיה, 

דרכים חדשות ליצור דיאלוג בין קבוצות הנתונות בקונפליקט.

ממצאים

הממצאים יוצגו דרך ארבע קטגוריות שונות, המהוות מגבלות שכיחות של קבוצות דיאלוג, 

ולגבי כל אחת מהן אבחן האם וכיצד סיפק המודל הנוכחי מענה:

“חומוס ופלאפל״ - האמנם?  .1

עימות - האמנם?  .2

האם תיתכן הכללה?  .3

השוני בין הצרכים של קבוצת המיעוט וקבוצת הרוב  .4

חומוס ופלאפל - האמנם?
אחת המגבלות הרווחות שנמצאו בקבוצות הדיאלוג בין יהודים וערבים במודל של “דו–

ושטחיים.  פולקלוריסטיים  במאפיינים  והתמקדותו  המודל,  של  השטחיות  היא  קיום״ 

לפיכך  והפלאפל״.  החומוס  “מודל  המלגלג  הכינוי  את  לו  שהעניקה  היא  זאת  מגבלה 

ביקשתי לבחון אם גם בקבוצה הנוכחית רווח הדיון בנושאים שטחיים, או שמא פנה הדיון 

קבוצות  של  ההתפתחותי  הרצף  את  ניתחה   )2002 ( שטיינברג  יותר.  עמוקים  לנושאים 

בן  באוניברסיטת  ונערכו  ישראל,  אזרחי  וערבים  יהודים  שכללו  העימות  בגישת  דיאלוג 

נעו על  בנגב. המודל שבאמצעותו בחנה את הקבוצות כלל חמישה שלבים, אשר  גוריון 

הרצף שבין שיח אתנוצנטרי ושיח הכולל רגעים דיאלוגיים. את ה״רגעים הדיאלוגיים״ היא 

לא שיפוטית,  ובהתייחסות  רגשות, בהקשבה  בין שווים, המאופיין בהבעת  תיארה כשיח 

וקוגניטיבית,  רגשית  להבנה  המוביל  ה״אחר״,  של  המבט  נקודת  את  להבין  ניסיון  תוך 

ולרגע של מפגש אמיתי.

ממצאי המחקר הנוכחי העלו כי דיוני הקבוצה היו עמוקים ומשמעותיים, רוויים ב״רגעים 

זהותן  ובחקר  הישראלי–פלסטיני,  בקונפליקט  ורגישות  כואבות  בסוגיות  ונגעו  דיאלוגיים״, 

הבדואי  לכפר  הסיור  היה  זה  הקטליזטורים המשמעותיים של תהליך  אחד  של המשתתפות. 

הבלתי מוכר אום אל חירן, אשר הוליד דיאלוגים נוגעים ונוקבים בין המשתתפות, כמו למשל 

הדיאלוג הבא:
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עביר: מישהי מארצות הברית באה לבקר, ואז היא אמרה לי שמישהו בקבוצה שלה 

אמר: “אני שונא ערבים, והם צריכים למות״ אז אם הוא יסתכל עלייך, אל תתייחסי 

צריך לעשות  והחליט שזה מה שהוא  ופוליטיקה,  הוא פשוט שומע חדשות  אליו. 

בחיים. אז ברגע הזה ידעתי שאם היא ואני חברות והוא מתייחס אלי, איך זה שונה 

אחד מהשני. גם היא יכולה לראות את החדשות, ולראות מי אני ולהגיד שזו ערביה 

וצריכה למות, או להגיד שהיא חברה שלי ולדבר איתי על הכול. אז פה אני ראיתי 

את המהפכה בין האדם הזה לבינה.

גילה שואלת את עביר: פגשת אותו כבר?

עביר: לא. הוא פשוט הסתכל עלי בצורה כזאת.

חירן הרגשתי  גם בסיור באום אל  גם מה שאנחנו מרגישות.  לי שזה  נראה  מירב: 

מישהי  שמעתי  ראשונה  פעם   - עכשיו  אמרה  שעביר  מה  ככה.  עלי  שמסתכלים 

ערביה אשכרה אומרת את זה. כיהודיה אני חושבת על ההיסטוריה שלנו, ושאמרו 

לנו את זה, אז לחשוב שמישהי שגרה איתי...

איך  ובוכים.  השואה  ביום  ועומדים  לערבים״  “מוות  שאומרים  הרבה  יש  סיהאם: 

אתם רוצים לחיות ואומרים לאחרים למות? אתם זוכרים שפעם הרגו אתכם ועשו 

ואתם  לאחרים?  גם  ייעשה  הזה  שהדבר  מסכימים  ואתם  הזה,  הדבר  כל  את  לכם 

עושים את זה כל יום. כל יום. במילים. בהשפעות. בגזענות. זה קורה יום אחר יום.

יעל: מסכימה איתך. ביום השואה אני עומדת, וחושבת על מה שקרה לאבא שלי, 

ואומרת: תסתכלו רגע, תפקחו את העיניים. איך אתם מדברים.

עימות - האמנם?
אחת הביקורות על קבוצות הדיאלוג בין יהודים וערבים במודל הזהות החברתית שפותח בנווה 

שלום מתייחסת לכינויו, “מודל העימות״, ולפוטנציאל שלו לעורר עימותים בין שני הצדדים. 

לעומתו מודל ה״דו–קיום״ מואשם בהימנעות מעימות. לפיכך בחרתי לבחון במחקר הנוכחי 

את רמת העימות בין שתי הקבוצות.

בנקודות  שנגעה  עימות,  של  ומאוזנת  מתונה  רמה  קיימה  שהקבוצה  עלה  מהתצפית 

כואבות, אך לא היתה פוגענית. המשתתפות העזו להעלות נושאים שנויים במחלוקת, שהולידו 

אשמה,  של  הדדיות  בהטחות  או  קולניות  במריבות  לוו  לא  אלו  אך  משמעותיים,  דיאלוגים 

בקבוצה  שהתקיים  דיאלוג  למשל  הנה  אחרות.  דיאלוג  בקבוצות  רבה  בשכיחות  המופיעות 

בנושא טרור הסכינים:
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בואו  אבל  אלימות.  של  סוג  כל  נגד  אני  דבר.  שום  מצדיקה  לא  אני  פאטמה: 

נסתכל על האנשים האלה. למה הוא בא ועשה פיגוע? מה גרם לו לעשות את 

החקירה  ואז  לגיל.  הגיע  לא  עדיין   .14 בן  בנסרה  אחמד  את  נזכור  בואו  זה? 

שהיתה לו היתה חקירה ממש קשה. ישב מול בן אדם וצעק עליו. פשוט תראו 

את זה ]...[ אני לא אומרת שנחבק אותו אם הוא טעה, אבל גם אם הוא טעה, לא 

מתנהגים איתו ככה. כולנו לומדות חינוך.

לימור: בסוף מי זה השוטרים האלה? בואו נדבר על זה רגע ]...[ השוטרים הם לא 

בעמדת כוח. הם רק עושים את העבודה שלהם. זה הבניות מלמעלה.

נועה: מי זה למעלה? ביבי אומר להם לכו תעצרו? ]...[ באמת אני מאמינה שיש 

לי את האפשרות ליצור שינוי. בזה שאני בוחרת לבוא לקורס הזה, ולהתמודד 

עם דברים שלא פשוט לי לשמוע - יש לי את היכולת לשנות. כשיהיה שיח אחר 

בחברה, אז יהיה שינוי. כשאבחר לראות שמישהו מתייחס למישהו אחר בצורה 

גזענית ברחוב ולא אטמון את הראש בחול אלא אעיר איזה משהו - זה שינוי.

לימור: אני מסכימה איתך. כשאתייחס לשני כאילו הוא בדיוק כמוני זה שינוי.

כמוני  שהוא  להגיד  השוני.  את  להבין  צריך  כמוך!  בדיוק  לא  הוא  אבל  נועה: 

נרטיבים  עם  בא  אדם  שכל  להבין  הזה  מהקורס  למדתי  אני  זהות.  להעלים  זה 

לעולם ומלואו שהוא שלו. ואם ארצה להגיד שהוא כמוני - זה לא סבבה. אני 

לא  שאנחנו  מבינה  ואני  דבר,  אותו  שאנחנו  ככה  חשבתי  הזה  הקורס  לפני  גם 

יש שוני. לא להבין את  אותו דבר. כמו שבין מזרחי ואשכנזי יש שוני, גם פה 

זה - זה למחוק זהות.

היוו  כלפיהן  החשדנות  לנוכח  הערביות  במשתתפות  שהתעוררו  והתחושות  הסכינים,  טרור 

תמה מרכזית במפגשים. ההתרשמות שלי היתה שהמשתתפות היהודיות הגיבו באמפתיה רבה 

לתחושות של רעותיהן. 

עביר: הייתי בירושלים ביום העצמאות. ביקשו תעודת זהות. את יודעת כמה נשק 

היה שם? אפילו היינו רוצים דו–קיום.

ענת: זה הפחיד אותך?

עביר: מאוד. אני חשבתי שהם יפגעו בי, ולא אני אפגע בהם. הם מראים לך שאת 

שונה ואת כלום בשבילם.

ענת: עביר, אבל איך את מרגישה פה איתנו?
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עביר: אתן חברות שלי.

לימור: בא לי לבוא איתך. לראות מה קורה.

סוגיית ההכללה
חזקה  חוויה  מייצרות  שהן  בעובדה  טמונה  דיאלוג  קבוצות  של  המרכזיות  המגבלות  אחת 

ואינטנסיבית בין משתתפי הקבוצה, אך זו אינה מוכללת על שאר החברים ב״קבוצת החוץ״ 

ובעבודות  בראיונות  וגם  בדיוני הקבוצה  גם  זו  סוגיה  ביקשתי אפוא לבדוק   .)Maoz, 2011(

הסיכום.

את סוגיית ההכללה העלתה באומץ רב פאטמה, ששיתפה בכנות ברגשותיה:

פאטמה: אני כמעט בדילמה. אני פה עם אנשים נחמדים שאני מכירה. הם כמוני. 

בחוץ  ויהודים  אחת  בצורה  פה  יהודים  רואה  אני  מקום.  לאיזה  יוצאת  אני  בחוץ 

בצורה אחרת. זו דילמה ואני לא יודעת מה להרגיש.

בראיונות הסיכום ביקשתי מהמשתתפות לבחור מתוך מאגר גדול שתי תמונות - תמונה אחת 

בהווה,  אותו  שמייצגת  שנייה  ותמונה  הקבוצה,  מפגשי  לפני  ה״אחר״  את  בעיניה  שייצגה 

לאחר המפגשים. התשובות שקיבלתי העידו על שינוי שחל בקרב המשתתפות ביחסן ל״אחר״, 

שלהתרשמותי הוכלל מעבר לחברי הקבוצה שפגשו. 

נועה: הכרתי שיש שוני, היו לי הבדלים כלפי האוכלוסיה הזאתי, אבל תמיד בסופו 

של דבר הן היו בתוך מלבן מאוד מאוד מסוים ]...[ ואני לוקחת את התמונה הזאתי 

הזאת  בתמונה  יש משהו   ]...[ יותר  עבורי  צבעונית  היא  כי  כול  קודם  האחרי,  של 

את  עושה  אני  אם  בהכרח  דבר,  אותו  כולם  את  רואה  לא  ושהוא  מאפשר,  שהוא 

ההשוואה אז פה יש אופי ופה אין אופי.

סיהאם: בחרתי בזו בגלל שכל זה בצבע אחד. לא הרגשתי שיש שוני בין היהודים 

]...[ והתמונה הזו בחרתי בגלל שהיא צבעונית, ו... עם כל מיני אנשים, גברים נשים, 

יש כאן אנשים שרוקדים, יש אנשים שמחזיקים כל מיני דברים.

לחברי  מעבר  המפגשים  רשמי  של  הכללה  נרשמה  הסטודנטיות  של  הסיכום  בעבודות  גם 

הקבוצה הספציפית: 
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שמוצגים  היחידים  הם  היהודים  הישראלית  שבתקשורת  למרות  כי  הבנתי  מיטל: 

כאלו ש״אמורים״ לפחד ולחשוש לביטחונם האישי, בפועל ישנו עוד צד שמרגיש 

מאוים אף הוא.

להתקרב  הבדואית,  החברה  את  יותר  להכיר  כן  הרצון  את  בי  חיזק  הקורס  סיגל: 

לרצות  וכן  המסורת,  ועל  הרמדאן  על  ללמוד  יותר,  חזקות  חברויות  ליצור  אליה, 

להמשיך באיזשהו שיתוף פעולה יחד עם אותה האוכלוסיה שמייצגת ערכים יפים 

שלא הכרתי לפני הקורס.

עביר: אחד הדברים שלמדתי בקורס הוא לא לחשוב ולהחליט החלטות על האחר כל 

עוד לא דיברת איתו ולא הכרת אותו כחבר או כבן אדם לפחות, אי אפשר להחליט 

האישיות  את  מראים  שלא  חיצוניים  דברים  אלו  זהות.  או  דת  בגלל  רק  רע  שזה 

והנפש של הבן אדם.

חלק מהכללת ה״אחר״ מעבר לחברי הקבוצה הספציפית היה פיתוח של עמדה אקטיבית יותר 

כלפי הקונפליקט הישראלי–פלסטיני. סטאוב מגדיר זאת כפיתוח עמדה של “משקיף פעיל״ 

)Staub, 2010( )active bystander(. תגובה כזו זיהיתי בעיקר בקרב היהודיות בקבוצה.

נועה: לי זה היה מאוד מוזר להיות שם ]...[ ומהדברים שנאמרו - הבנתי שזה דברים 

מאוד כואבים. וחשבתי על הממשלה מה היא עושה ומה לא, וחשבתי על כמה אני 

לא עושה שום דבר. חיה את חיי.

מיטל: אחרי הסיור חשבתי לעצמי אם אני רוצה להיות מורה בפזורה. יהיה לי טוב? 

לא יהיה לי טוב. בתור מורה יהודיה אני צריכה ללמוד ערבית? יהיה לי טוב לקחת 

את זה ולא להרגיש רתיעה? 

מירב: אני חשבתי על משהו שאפשר לעשות. יש דמויות רשת שמושכות אנשים, 

ואין דמות ערבית שמושכת ברשת. חשבתי במהלך השיחה איתו על דמות שאפשר 

להתחבר אליה ממש ]...[ חשבתי על הפיצול בין הבחירה אם להיות אקטיביסטים או 

לא. אם אנחנו היחידים לא נהיה אקטיביים, לא יקרה כלום. זה לא טוב להגיד כל 

הזמן שהמדינה לא עושה. המדינה לא תביא לשינויים כל כך גדולים.

ולא  גזענית ברחוב  נועה: כשאבחר לראות שמישהו מתייחס למישהו אחר בצורה 

אטמון את הראש ולא אעיר איזה משהו - זה משנה.

לימור: אם ניקח את הבועה הזאת ונוציא אותה החוצה, נעשה בועות במקומות אחרים. 

אני משתייכת לקבוצה היותר חזקה, אבל מה שיכול לפתור את זה זה עוד בועות.
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השוני בין הצרכים של קבוצת המיעוט וקבוצת הרוב
מגבלה מרכזית נוספת שנמצאה בקבוצות דיאלוג ברוח גישת המגע היא הצרכים השונים של 

קבוצת המיעוט וקבוצת הרוב. חברי קבוצת המיעוט מושכים את השיח לדיון על חוסר השוויון 

בכוח בין הקבוצות, בעוד שחברי קבוצת הרוב מנסים לטשטש את חוסר השוויון, ולהפנות את 

 .(Saguy et al., 2008  ;2000 תשומת הלב לדמיון בין הקבוצות, ולשיח אישי יותר )סלימאן, 

 ביקשתי לבדוק אם אכן היו פערים בין הצרכים השונים של היהודיות והערביות בקבוצה הנוכחית.

התמונה שהתקבלה בקבוצה הנוכחית היתה שונה מזו המתוארת בספרות. שני הצדדים הביעו 

עניין דומה בשיח על הקונפליקט, והיהודיות לא נטו להימנע ולחמוק מסוגיות קונפליקטואליות. 

יתרה מכך, בחלק גדול מהמקרים היו הן אלו שהעלו את הסוגיות הקונפליקטואליות לחדר:

נועה: אני רוצה לבקש שתדברי בערבית, כי זה איזשהו פאק שאני לא יודעת שפה 

שמוכרת במדינה. אני לא רוצה שאת תרגישי לא בנוח. תדברי את השפה. הגעתי 

שלה,  האחיות  עם  ודיברתי  לפני,  הגעתי  לנו.  עשתה  שחברה  כזה  בערב  לרהט 

ואמרתי: איך זה שאני לא מבינה את השפה?

ליאת: זו נקודה מעניינת, כי כשהיא אמרה “בצד הנכון״, לפעמים אני חושבת מה 

היה קורה אם הייתי נולדת שם.

כל המשתתפות ביטאו צורך מרכזי “להכיר את האחר״, אולי בשל המטרה המוצהרת של הקורס 

ובחירתן להשתתף בקורס כזה. אולם הלכה למעשה הצורך של היהודיות להכיר את הערביות 

הנרטיב  בהכרת  עסק  המפגשים  של  יותר  גדול  וחלק  ההפוך,  מהצורך  יותר  רב  מענה  קיבל 

הערבי. היהודיות הביעו עניין רב באורחות חייהן של הערביות, ולעתים ממש ראיינו אותן:

סיגל: יש לי שאלה: ממש מעניין אותי לדעת מה מערכת היחסים בין בדואים לבין 

יהודים  או  ומזרחיים,  יש אשכנזים  ערבים מטירה שהם לא בדואים. כמו שאצלנו 

ונוצרים. אתם מרגישים אותו לאום?

סיגל: אפשר לשאול על החג שלכן? למה אתן צמות? ולמה לעשות את זה בקיץ? 

למה לא בחורף?

בחלק גדול מהפעמים הציגו הערביות דפוס של רצייה חברתית )social desirability(, ושיתפו 

פעולה עם הסקרנות היהודית, אך לא העזו במקביל לראיין את רעותיהן היהודיות. כקבוצת 

מיעוט סביר גם שהיכרותן עם קבוצת הרוב היתה מראש טובה יותר. מעניין לראות שבאופן 
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לא מודע שיתפה “הנהגת הקורס״ פעולה עם הצורך היהודי להכיר את הנרטיב הערבי, וביטלה 

סיור והרצאה בנושא הנרטיב היהודי. רק בסיום הקורס העזה אחת המשתתפות הערביות לדבר 

על הפער הזה:

סיהאם: התחלתי לא לאהוב את הדבר הזה כל הזמן לספר על עצמי מאיפה הגעתי 

על  לדעת  דברים שרציתי  הרבה  יש  הצד השני.  חיה, אלא לשמוע את  אני  ואיפה 

היהודים ואני לא יודעת ]...[ אם קוראים לקורס “מפגש עם האחר״ למה זה התמקד 

בקבוצה שלנו? כי אנחנו מיעוט?

עצמן,  עם  לבד  להיות  שלהן  הצורך  היה  הערביות  המשתתפות  שביטאו  נוסף  מעניין  צורך 

לראות  היה  מעניין  הערבית.  ובשפה  אינטימית  במסגרת  הקבוצתיים  הדיונים  את  ולהמשיך 

שעם תום רוב המפגשים נשארו המשתתפות הערביות עם המנחה הערביה או המרצים הערבים, 

וקיימו סוג של מפגש חד–לאומי בלתי פורמלי בשפה הערבית, שנמשך כחצי שעה ולעתים אף 

יותר. מטעמי אתיקה לא הקלטתי את המפגשים הללו, למרות סקרנותי הרבה לתרגמם. בקרב 

המשתתפות היהודיות לא נצפתה מגמה דומה.

דיון

מחקר זה הציג מודל לקבוצת דיאלוג, המשלב בין גישת המגע )Allport, 1954(, המתבססת 

בעיקר על המגע והשיח בין חברי הקבוצה עצמם, ובין גישה הדוגלת בהכרת הנרטיב הקולקטיבי 

של ה״אחר״ באמצעות הרצאות, סיורים לימודיים וקריאת חומרים. המודל הנוכחי נבחן דרך 

ארבע קטגוריות המהוות מגבלות שכיחות של קבוצות דיאלוג: עומק השיח )“חומוס ופלאפל 

המיעוט  קבוצת  של  הצרכים  בין  והשוני  ההכללה,  סוגיית  העימות,  סוגיית  האמנם?״(,   -

וקבוצת הרוב. 

ולא חששה לגעת  הממצאים העלו כי הקבוצה קיימה דיאלוגים עמוקים ומשמעותיים, 

בסוגיות קונפליקטואליות בתחום הסכסוך הישראלי–פלסטיני, בלי להביא ליחס פוגעני בין 

הצדדים השונים. כמו כן נראה כי השפעת ההתערבות לא היתה מוגבלת רק לאינטראקציה 

בין חברי הקבוצה ובין עצמם, אלא הוכללה גם על חברי קבוצת החוץ. בנוסף, אף על פי 

שמחקרים קודמים מצאו הבדלים בין הצרכים שקבוצת הרוב וקבוצת המיעוט הביאו איתן 

למפגשים, ותיארו מצבים שבהם קבוצת המיעוט ניסתה לדבר על ההבדלים וקבוצת הרוב 

גילו שתי  הנוכחית  בקבוצה   ,(Saguy et al., 2008  ;2000 )סלימאן,  אותם  ניסתה לטשטש 

הקבוצות מוטיבציה דומה לעסוק בקונפליקט. 
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את  המפגיש  הנוכחי,  העבודה  במודל  בעיני  נעוצים  הללו  מהממצאים  גדול  חלק 

המשתתפות עם נרטיבים קולקטיביים, ולא רק עם נציגים מקבוצת החוץ. בדרך זו נחשפו 

לשיח  וקטליזטור  פלטפורמה  היווה  וזה  הקונפליקט,  בנושאי  רלוונטי  למידע  המשתתפות 

ועוד, העובדה שהיתה  זאת  בין הצרכים השונים בחדר.  וצמצם את הפער  הללו,  בנושאים 

של  יותר  טובה  הכללה  אפשרה  ספציפי  לאדם  רק  ולא  קולקטיבי  לנרטיב  חשיפה  בקורס 

הלמידה שנעשתה בה לקבוצת החוץ.

התייחסות  הדורשות  מעניינות  נקודות  כמה  גם  נרשמו  המרשימים,  הממצאים  למרות 

ניצול  בהקשר של קבוצת המיעוט הערבית. הממצא הראשון הוא שקבוצת היהודיות עשתה 

רב יותר של המרחב הקבוצתי לצורך הכרת ה״אחר״, וחוסר איזון זה לווה ברצייה חברתית 

היהודי,  הנרטיב  בנושא  מהמפגשים  חלק  ביטול  גם  לכך  תרם  הערביות.  המשתתפות  מצד 

שבעיני נבע משיתוף פעולה לא מודע של “הנהגת הקבוצה״ עם דפוס זה. למעשה, היה כאן 

מקבלים  ה״הגמוניה״  של  הצרכים  לפיהם  לחדר,  מחוץ  המתקיימים  הכוח  יחסי  של  שחזור 

2018(. ממצא מעניין נוסף היה שקבוצת  מענה רב יותר מאלו של קבוצת המיעוט )פרידמן, 

דיאלוג ערבית בלתי פורמלית התגבשה לאחר המפגשים, וסיפקה ככל הנראה מענה לצרכים 

של קבוצת המיעוט שלא נענו במסגרת המפגשים. ממצאים אלו מצריכים חשיבה על דרכים 

השפה  למשל  כמו  דיאלוג,  בקבוצות  המיעוט  לקבוצת  יותר  רבה  שייכות  תחושת  להענקת 

המדוברת במפגשים, שהיא בדרך כלל שפתה של קבוצת הרוב, המדירה את קבוצת המיעוט. 

סוגיות נוספות הן מיקום המפגשים, שצריך להיות ניטרלי ככל האפשר, ולא מזוהה עם קבוצת 

אם  לבדוק  להמשיך  יש  בבד  בד  המנחים.  בין  המתקיימים  הכוח  ליחסי  והתייחסות  הרוב, 

המודל הנוכחי משרת את הצרכים של קבוצת הרוב טוב יותר מאשר את הצרכים של קבוצת 

יתכן שההתארגנות החד–לאומית הבלתי פורמלית של הערביות העידה על הצורך  המיעוט. 

לקיים קבוצה חד–לאומית פורמלית - נושא שיידון במאמרי הבא.

של  קפדנית  הכנה  הוא  זה  עבודה  מודל  בתכנון  מעמיקה  מחשבה  שדורש  מרכזי  נושא 

ההרצאות, הסיורים הלימודיים וחומרי הקריאה. אלה צריכים לייצג כהלכה את שני הנרטיבים, 

אל  באום  שהתרחש  האירוע  מתעדכנים.  לנרטיבים  וגם  היסטוריים  לנרטיבים  גם  ולהתייחס 

חירן בינואר 2017, חודשיים לפני תחילתה של הקבוצה הנוכחית, הוא דוגמא לאירוע עדכני 

רק על מה  נשען  אינו  זה  בין הצדדים השונים. מאחר שמודל עבודה  המהווה סלע מחלוקת 

ש״עולה בקבוצה״, אלא גם על תוכן מבחוץ, הוא מושפע במידה רבה מהשאלה מיהם סוכני 

הידע. בהקשר זה ראוי לציין את האופן המורכב שבו מתאר פוקו את היחסים בין ידע וכוח 

 .)Foucault, 1980( כשזורים זה בזה, ומחוללים זה את זה
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מגבלות המחקר והמלצות למחקרי המשך
חשוב לציין שהקבוצה במחקר הנוכחי כללה נשים בלבד, וידוע שקבוצות של נשים מתאפיינות 

 Greenfield, Cummings, Kuper,( מעורבות  מקבוצות  יותר  גבוהה  ובלכידות  באינטימיות 

Wigderson & Koro-Ljungberg, 2013( וכן ברמות גבוהות של אמון וחשיפה אישית, ורמות 

2018(. על מנת להכליל  ואופנהיימר,  )רסקין  יחסית לקבוצות מעורבות  נמוכות של תחרות 

את ממצאי המחקר לקבוצות נוספות יש לבדוק את מודל העבודה הנוכחי גם בקרב קבוצות 

להשתתף  שבחרו  כאלו  ובפרט  סטודנטים,  של  באוכלוסיה  שמדובר  העובדה  גם  מעורבות. 

בקורס העוסק בהיכרות עם ה״אחר״, מצריכה להרחיב את המחקר לאוכלוסיות נוספות.
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