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  שאלה של סימטריה או של כוונות טובות :ערבים/מפגשי יהודים

 וליד מולא

 נקודות מוצא שונות

ניסיון החיים היומיומי של האזרח הפלסטיני במדינת ישראל  שונה בתכלית השינוי 

המערכות השלטוניות והמגמות זאת בשל מבנה  ,רח היהודימניסיון חייו של האז

הפלסטיני לומד על קיומו של האזרח היהודי תלמיד מדינה. הפוליטיות והכלכליות בה

 ת הספרלימודיו בביההגמונית כבר במהלך כפרט ועל החברה היהודית והמדינה כישות 

ל לימודי בחירה(, )ולא במסגרת ש כלימודי חובהאת השפה העברית הוא לומד  .היסודי

ם בבית לימודיהבמסגרת הנלמדים ספרות והיסטוריה יהודית בעולם ובישראל   כמו גם 

  הספר העל יסודי.

התלמיד הפלסטיני איננו לימודיו בבית הספר, להדגיש שבכל שנות עליי חובה 

תכניות הלימודים  ההתפתחות הלאומית של עמו.את זוכה ללמוד את ההיסטוריה ו

ה וההכרה של האזרח היהודי כשותף בבעלות על יאת הראי למיד הפלסטיני תמנחילות ל

מדינת היהודים וללמוד לחיות את  יאהארץ ועליו להסתגל לעובדה שמדינת ישראל ה

 חייו כמיעוט במדינה.

ערוץ אחר של מפגש מחויב המציאות של הפרט הפלסטיני עם הפרט והקבוצה 

תחום  וחד מאותו רגע שבו הוא יוצא מהיהודית, מתקיים בכל תחומי החיים ובמי

עבודה, באוניברסיטה, בחנויות, בבתי חולים, מקום הבפוגש יהודים אז הוא מגוריו, 

במרכזי בילוי, בחוף הים, באוטובוס, במשרדי ממשלה ובכל מקום שניהול תקין של חייו 

ל מנת ע ,האזרח הפלסטיניאך אין זה מפגש בין שווים משום שאותו להיות בו.  חייב מ

משום שהיא בעלת  ,חברה היהודיתה -" אחר"נמצא בתלות מוחלטת בלנהל את חייו, 

 שלטון.ההון ועל ההשליטה המוחלטת ההגמוניה ו

 מציאות בלתי סימטרית

את הספרות או להכיר את  לא אף אינו חייב ללמוד את השפה הערבית ותלמיד היהודי ה

. התלמיד , אלא בהיקף מצומצםריםההיסטוריה של העם הפלסטיני או של עמי ערב אח

איננו לומד להכיר את . הוא היהודי לומד באופן כללי את ההיסטוריה של האסלאם

לקבלם כשותפים במדינה.  מחנכים אותואין , וארץבההיסטורי של הפלסטינים נרטיב ה

ממוקדת ביהודים בארץ של התלמיד היהודי השתייכותו העכשווית וההיסטורית 

בני כלפי המופנית האנטישמיות לומד על מד את ההיסטוריה של עמו, הוא לו .ובעולם

מדינתו היחידה  יאה שישראל הסשל היהודים בגלות, מתחנך על התפי םסבלעל עמו ו

 יהודי.ת הלאום השל העם היהודי ועל חשיבות השתמרותה כמדינ

 

 

 וצמיחה חברתית לפיתוח מנהיגות דורוב , אורנים, המכללה האקדמית לחינוך; מכוןוליד מולא
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האזרח היהודי יכול לנהל את ענייניו החברתיים, הכלכליים, התרבותיים 

בחיי  ואיננו זקוק לוהוא  ללא שום צורך בקשר עם האזרח הפלסטיני יםוהפוליטי

עם  .הוא יכול לבלות את מרבית ימי חייו מבלי שייפגש עם הפלסטיני שלו. יומיוםה

כאויב ומטמיע את דימויו ם הוא נפגש עם הערבי ש ה"ל,סיום לימודיו הוא מתגייס לצ

כאשר ברוב המקרים אין לו צורך לאחר מכן פונה ללימודים או לעבודה,  השלילי. 

מתגורר בסביבה שאין בקרבתה רוב הוא -פי-בתקשורת עם אזרחים פלסטינים ועל

ה שטחית, סהאזרח היהודי תפימתפתחת אצל שאפוא אוכלוסייה פלסטינית. לא פלא 

יאוטיפית ושלילית על הערבי ועל הפלסטיני, ידיעותיו מבולבלות וכוללניות, סטר

-במיוחד משום שהוא ניזון בעיקר מאמצעי התקשורת ומהתמונה הכללית המוצגת על

ידי הממשלה והמפלגות הפוליטיות. ברוב המקרים ההתייחסות אל האזרחים 

לא כמי שחשדנות, הפלסטינים במדינה מתאפיינת בהצגתם כמיעוט המהווה מושא ל

. חברה שמרנית ופרימיטיביתוכשייכים ל בעלי תרבות נחותהכניתן לבטוח בהם, 

פועל זול, שניתן נתפס כהוא ה בעת כאזרח מדרגה שנייה וב רוב -פי-הפלסטיני נתפס על

 ית. זפיעבודה בעיקר , לנצלו ולהטיל עליו עבודה קשה

ונה של המציאות בהתאם ניסיון חיים שונה כופה על כל אדם תודעה והכרה ש

פי ניסיון חיים מקנות משמעות -הנקבעות עלתפיסות  ולקבוצת השתייכותו. עמדות 

יהודים ופלסטינים אזרחי מדינת . שונה להוויה המכונה "ישראלית" אצל קבוצות שונות

ישראל המגיעים למפגשי יהודים ערבים נושאים עמם תמונה שונה על מציאות החיים 

 נה באשר לתפקידם ומקומם במציאות זו. בישראל והבנה שו

במאמר קצר זה אני מבקש אפוא לנתח את השתקפותה של שֹונּות זו  כפי 

שיפור  םארגונים שונים שמטרת ידי-יבמפגשי יהודים ערבים הנערכים עשהיא נחשפת 

 .ת ישראלערבים במדינויהודים ם בין יחסיה

 וני ובהנחיהמיעוט ועמדות כוח במבנה הארגו השתקפות יחסי רוב

בשיטות זה מזה בדלים השונים, שמטרתם שיפור היחסים בין הרוב למיעוט, נארגונים ה

 . המשותפים דונים במפגשיםיובתכנים הנעל ידם עבודתם, בנושאים המטופלים 

ובהם  ארגונים אחדים מצדדים בהעלאת כל הנושאים לדיון ללא סינון או סייג,

זאת מתוך אמונה  ,הכלכלי, הלאומי והמדיניהנושא התרבותי, החברתי, הפוליטי ו

יהודי במעגל -ערביקונפליקט הוה ,פלסטיני במעגל הראשון-שהקונפליקט הישראלי

ארגונים  בכל צורות הקיום שלנו. פיםומשתק על כל תחומי החיים יםמשפיע ,השני

הגדרתם, היות ודיון בנושאים כאלה עלול  פי-לאחרים אינם דנים בנושאים "רגישים" ע

 חברה. התרבות ום מתחומי ההם מסתפקים בדיון בנושאי . לכן להיות טעון

חשוב להדגיש שרוב קהל היעד של ארגונים אלה נמצא במסגרות חינוכיות 

אוניברסיטאות. נתון אחר בעל חשיבות רבה בהקשר זה הוא ו מכללות , פרס כגון: בתי

קרנות מבחו"ל  ולעתים  קהילות יהודיותמגיע מ רך כללמקור המימון לפעילות זו שבד

 לאומיות. -ןבי
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יש שמתמחים  .בהתאם לאוכלוסיית היעד שלהםזה מזה ארגונים נבדלים ה

עם תלמידי  םיסודיים, חלק פרס בעבודה עם ילדים בגיל הרך, אחרים עם תלמידי בתי

ה ומגוון, עם מורים ועם אנשים מרקע מקצועי שונ ם עובדיםתיכון וסטודנטים, וחלק

  .מכנה משותףהם אינם חולקים  –המפגש היהודי ערבי  –א עצמו שלמעט הנוש

את האסימטריה בין  ףאחד המאפיינים הבולטים בארגונים אלה המשק

בהרחבה בהמשך, טמון בעובדה שהדרג הניהולי, אתייחס אליו שיהודים ופלסטינים 

ים זאת למרות שכל הארגונם, יהודי םהבארגונים המדיניות ומקבלי ההחלטות  יקובע

מגוון התפקידים אותו ממלאים פלסטינים  .תיוביצוע הפעילוצורך זקוקים לפלסטינים ל

 מקבלי ההחלטות ולצורכי הארגון יהם שלמשתנה מארגון לארגון בהתאם להשקפות

 . ומטרותיו

רוב הארגונים נובע מהעיקרון החשוב של  ידי-לאחד העקרונות שאומצו ע

-לכל קבוצה יהודית .קרון ההנחיה המשותפתע - שימור הסימטריה במפגשים ובעבודה

מפגשים נדרשת התנסות אישית במפגש הערבי ויהודי. ממנחי  ,ערבית יש שני מנחים

לאומיות. תכנית  ההכשרה -ערבי בנוסף להכשרה מקצועית בהנחיית קבוצות דו-יהודי

עבודה בקבוצה, שיטות וגישות בהנחיית קבוצות,  ם שלכוללת עקרונות ומאפייני

לאומית, מאפייני הקבוצות השונות, -מנויות הנחיה, מאפייני העבודה בקבוצה דומיו

יסטוריה בתכנית ההכשרה נכלל פרק העוסק בהמקצועי ופוליטי.  ,רקע חינוכיוכגון גיל 

 שונים.ה בישראל בהיבטים םחייההשלכותיו על בהשתקפותו ובשל הקונפליקט, 

 לאומיות-גישות רווחות לעבודה בקבוצות דו

מקורן בעמדות יה, ובמטרותהעבודה  ות העבודה, בשיטותסבדלים בתפיהה

ת המדינה ובפתרון סאידיאולוגיות שונות כלפי יחסי יהודים וערבים ועתידם, בתפי

בקרב שהמפגשים מפחיתים דעות קדומות  ניםרוב הארגונים מאמי .הבעיה הפלסטינית

יותר בין שני הצדדים בשל  הבנה טובה יםיוצרובין שני העמים,  יםשני הצדדים, מקרב

 "ית המגעיתאור". גישה זו נשענת ביסודה על דומהחדש וכ מידעהחלפת דעות, קבלת 

 הפחית את מטען הטוענת ששני צדדים הנאבקים זה בזה ונמצאים בקונפליקט יכולים ל

עמדות עם הבורות וולהתמודד עם הסטריאוטיפים השליליים, והדעות הקדומות 

באמצעות מפגשים בהם מחליפים  . כל זאתוטעית של המציאותהבנויות על הבנה מ

 המשתתפים מידע, מחשבות ורגשות. 

את הסיבות לקונפליקט, ו ין אתהבלנתח ול ,אתרלגישה זו מתעלמת מהצורך 

המגע עוסקת  ה הנסמכת על תאורייתגישה .דרך בה נבנית המציאות הקונפליקטואליתה

, סמוי של המציאותגלוי והבמבנה  ה דהיינו, .יהןסיבותניתוח בטיפול בתופעות ולא ב

ובמאפיינים המבניים המנציחים את הקונפליקט ואת המתח ן הקבוצות פערים ביב

יצירת  ידי-להסתגלות אליה עלגישה זו אינה שואפת לשינוי המציאות, כי אם  ניהן.בי

כה למשתתפים לראות שהצד האחר אינו  יםתקוות וחלונות של אופטימיות המאפשר

טיפולים מובילה ליצירת "ת המגע יקשרי חברות. תאוריעמו ניתן ליצור  ,ורא ואף להפךנ

 חיצוניים במציאות ובתודעה שתופסת אותה.  "קוסמטיים
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מציאות חייבת להשתנות וקיים ה הבמנקודת מוצא ש יםארגונים אחרים פועל

מצב הקיים, לאור זאת מתקיים דיון עמוק וביקורתי ב .צורך קריטי בפתרון הקונפליקט

צורך בוויתורים ובמשלמים, הצדדים מחירים שבמשמעויותיו, בהיווצרותו, לסיבות ב

טובות חלופות יצירת תוך ובהסכמה כדי להגיע לפתרון שווה וצודק כלפי שני הצדדים, 

 יותר למציאות זו. 

הקיים נים מתנהלים בצורה ובשיטות דומות למרות השוני רוב המפגשים המוב  

בהיכרות אישית, חברתית ותרבותית, בדרך כלל מתחיל הראשון המפגש  .םבין הארגוני

מנהגים וטקסים, ערכים ותהליכים חברתיים, דעות קדומות, מקורן והשפעתן בהכרת 

השפעתן על הפרט ועל בעל היכולת לתפוס את האחר בצורה גמישה ודינמית יותר, 

הזהות הלאומית הבנתו את המציאות שלו ושל האחר. לאחר מכן מטופל נושא 

בשלב זה נוצרת בקבוצה ואצל המשתתפים רמת  .ומשמעותה לגבי כל משתתף

השתתפות ופתיחות המאפשרות העלאת נושאים פוליטיים כגון שוויון זכויות, אפליה 

וקיפוח, שאלת הפקעת קרקעות, טרור, ציונות והתנועה הלאומית הפלסטינית, ישראל 

עשה שימוש בטכניקות נעבודה בקבוצה ב כמדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה.

מחקרים  ,יקה, עיתונות, ספרותזהרצאות, סרטים, מו :ובאמצעי עזר שונים כגון

 ואמנות.

המפגשים מתקיימים בטריטוריה ניטרלית, באכסניה או בבית מלון מרוחק 

תנה מקבוצה לקבוצה ואף מארגון שאורך המפגש מ .המשתתפיםמגוריהם של ממקום 

שביכולתה לספק אווירה רגועה ושקטה  היא רה בבחירת מקום ניטרלילארגון. המט

מספר המשתתפים זהה בשתי  .תנאים שווים וסימטריים לשתי הקבוצותלהעניק 

 .ידי שני מנחים, ערבי ויהודי-הקבוצות וההנחיה מתבצעת בשיתוף על

 חוזרים על עצמם במפגשהתפקידים ותהליכים קבועים 

אשר לקחו בהם חלק ארגונים שונים ו ידי-לגשים שהוזמנו עמניסיוני בהנחיית מאות מפ

ניתן לזהות מאפיינים קבועים מגוון,  רקעמו שונים מקצועותמהגילאים, בני כל 

, בקרב שתי הקבוצות, בכל המפגשים םעל עצמ יםחוזרים התפקידים קבועהתנהגויות וו

 היהודית והערבית, השונות זו מזו. 

ג בסוף המפגש קרבה והכרת האחר, קשר חברי, המשתתפים הערבים רוצים להשי .1

 יהםת לבעיותוומודע הבנהכך שתהיה יותר  ,האחרשל  יושינוי עמדות

  .יהםולמצוקות

המשתתפים היהודים רוצים להכיר את האחר, ללמוד עליו ועל התרבות הערבית,  .2

 תועלת מהמפגש.  במטרה להפיק 

המשתתף היהודי מעדיף בעוד  ,המשתתף הערבי מדגיש את הנושאים הפוליטיים .3

 .נושאים חברתיים ותרבותייםעל לדבר יותר 

חיפוש מהלך מצוקותיו והתנסויותיו המשפילות לעתים בעל המשתתף הערבי מספר  .3

נאלץ , התנסויות בהן הוא או בכניסתו למקומות ם,מגורים, בלימודיבהשגת עבודה, 

המשתתף  . התעופה בנמל מקומות בילוי ובמחסום, ב להזדהות ולעבור חיפוש כגון
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ולתלות  את חשיבותם להפחית ב ,היהודי מנסה להסביר ולתרץ אירועים אלה

 פלסטיני.-הישראלי קונפליקטאירועים אלה במקורות ההסיבות ל

המשתתף היהודי מנסה להוכיח לערבי שמצבו במדינה טוב יותר משל אחיו  .3

זוהי מדינתו ום ש, משלו כיהודי אין אלטרנטיבה אחרתאילו במדינות ערב השכנות ו

מטיל ספק הוא באותה הזדמנות ערב. מדינות עשרים ושתיים  זאת למול היחידה

האם אתה מוכן " :שאלות כגוןומציג לו המשתתף הערבי למדינה, ו של בנאמנות

במצב של מלחמה עם מדינות "; "מה עם החובות שלך למדינה?"; "לשרת בצבא?

תף הערבי מנסה לשכנע את היהודי המשת ".ערב, האם תהיה מוכן להילחם נגדם?

עבר בנאמנותו למדינה ושולף לצורך זה את התנהגות האוכלוסייה הערבית ב

 ה.מלחמבעיתות 

לעתים ת למשתתפים למלא וסיטואציות משתנות אלה מתחלפות וגורמ

רוצים הם מצד אחד הם מייצגים את עמם ומדברים בשמו, מצד שני  .תפקידים סותרים

המביעים את דעתם ומחפשים קרבה.  דואלים עצמאייםיבינדילשמור על עצמם כא

הערבי שבא כמדוכא ומופלה לרעה במציאות,  .התפקידים מתהפכים במהלך המפגש

 ורואה במדינה ובממשלה את האחראים למצב . הוא מחפש אחר פתרון ומוכן לפשרה

לא . אלא שהבנה ואמפתיה אצל המשתתף היהודי ,אוזן קשבתמחפש וולסבלו האישי, 

מוצא את עצמו מתגונן, מסביר, מנסה להוכיח את צדקת כוונותיו ואת עומק  אחת הוא 

אמין,  בלתי לחשוד ול, שםנאהופך להוא מאדם כועס ומאשים  ,. כךנאמנותו למדינה

 משיב.למסביר ולהוא הופך משואל ו

באשר  מהערבי פוחדי שנושא את חוויותיו כמכשהוא המשתתף היהודי מגיע 

מותקף ה  . היהודיסקרן, ומוצא את עצמו מייצג את המדינהוומרוחק, חשדן , זהיר הוא

כרשות את מניעיה, או לפחות מבין מצדיק נמצא כמי שמסביר את מדיניות הממשלה ו

על האינטרסים שלו. לעתים הוא חש רגשות אשם כלפי  ככל יכולתה כדי לשמור עושה ה

מטיל ושופט את הערבי ואת תרבותו הערבי ומזדהה איתו, אך לרוב הוא הופך לשואל, ל

עומד  ה בעתדורש מהערבי נאמנות מוחלטת למדינה וב . הוא עליו את האחריות למצב

 על הצורך בשימור המדינה כמדינתו של העם היהודי.

 סיכום

כל אחד חי מבלי לתפוס ולהבין את בה תפקידים אלה משקפים את המציאות 

 , שנימה שלמרות "תרבות המפגשים"על הצד השני. נד משמעויותיה והשלכותיה

הסגור  מעגל. החיים במעגל סגור שלא ניתן לפרוץ אותו הדוברים, היהודי והערבי,

. משמר את המציאות החיצונית הבנויה על קיומם של רוב ומיעוט לאומי, מדכא ומדוכא

 מצבו.בשל אדם החושש לכוחו ולסטטוס שלו, ולעומתו אדם המחפש שינוי  זו הוויה 

ניתן לפרק מחסומים אלו, או שגם המפגשים ימשיכו לקבע את הניכור האם 

המודעות מרבית.  רגישותומיומנות גבוהה ההדדי? ראשית לכל, נדרשת מהמנחים 

המתרחשים  הקבוצתייםאישיים ו-הביןהגבוהה מאפשרת חשיפה של התהליכים 

ולמידה  העלאתם למודעות המשתתפים תוך ניתוח .יהםמשמעויותבמהלך המפגשים על 
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. יצירת ההבנה הסקת מסקנות ותובנות ביקורתיות כלפי המציאות תאפשרממשותפים 

שלכאורה היא  טיבה עם שני הצדדים למרות הרושם המוטעהיאינה משהמציאות 

. מהלך זה מוביל את משימתם הראשונה של המנחיםמיטיבה עם הצד היהודי היא 

 הקבוצה לדיון עקרוני בטוב החברתי. 

החיבור בין את הקישור והקבוצה ליצור את יכולתה של המנחים ו של םיכולת

בין ל ,של המציאות החיצוניתכהשתקפות מה שקורה בקבוצה הקטנה, כמיקרוקוסמוס ו

פעולה צירת מוכנות לי, תוך כדי המקרוקוסמוס והמציאות החיצונית האמתית

של פיתוח  , הוא מבחן האמת של תהליך המפגש. וזה כבר מהלךזומורכבת במציאות 

  מנהיגות.


