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חיים    , רפלקציה  וסיפורי  קבוצות    והיכרות   רבה ק  יצירת    –אמפתיה  בין 

 1קונפליקט במרחב האקדמי 

 2ויקטור פרידמן ו   מיכאל מוטולה ,  מיכל ראזר , איזאבל רמדאן 

זה פעולה  מבקש  מאמר  מחקר  של  גישה  חסמים  הסל  להציג  סטודנטים    תקשורתברת  בין 

 –  ישית ורפלקציה. המאמרא-יה ביןאמפת  לויות שמנווח מיפ באמצעות טי  , ערבים ויהודים

קורסה על  אורניםמדנו  ישל  מבוסס  השני    , במכללת  התואר  והוראה בבמסגרת  חינוך 

בהדרה ומ י  –  לתלמידים  מחזיק  מרחב  יצירת  כיצד  שונים ראה  לנרטיבים  הקשבה  אפשר, 

 , רדלת להבנה אחרת, רחבה יות  ותתחומתחים ופ  ותכאמפתיה, משכ  ותמאפשר,  קציהרפלו

   פליקט. האחר כשותפים לקונל  שונו עצמ לש

שונות  קבוצות  חברי  מתמשכים,  או  היסטוריים  בסכסוכים  המתאפיינות  בחברות 

תכ אנפגשים  תקופות  לאורך  אלה  עם  אלה  במגע  ובאים  מפגש ופות  ב"מרחבי  רוכות, 

ודנטים מכל טס  אלבמדינת ישר  3.השכלה גבוהה ל  מקומות עבודה או מוסדות  ןוגכ  , טבעיים"

גבוהה ללמוסדות  מגיעים    םיהמגזר בני ידע  מאוד  מעט  עם    השכלה  על  ראשון  ממקור 

נפגשים   םהאין  אף ש   4.פים ופחדהרבה מאוד דעות קדומות, סטריאוטי עם  ו  קבוצות אחרות 

למטר דשם  משמ יאלת  המפגש  קשרים,  בניית  או  לוג  פוטנציאל  לדבר יכהפש  הסכסוך  ת 

 
   באנגלית: מהזה פורס מאמר גרסה מעט שונה של 1

Razer, M., Ramadan, I., Motola, M., & Friedman, V. (2020). Making intractable conflict 
discussable through reflexivity and empathy. In J. van der Linden, A. Rodrigues-Vasse, M. 
Kopp, B. Abraham & F. Dier (Eds.), Youth, education and work in (post-)conflict areas (pp. 
201–222). University of Groningen.  

רמדאן   ד"ר   2 ר פרופ'    ,איזאבל  מוטולה ד"ר    , אזר מיכל  לחינו  ,אורנים  , מיכאל  האקדמית   ;ךהמכללה 
 .קס שטרןיזרעאל ע"ש מ ית עמקקדמהמכללה הא  ,יקטור פרידמן ו פרופ'  

3 Valentine, 2008 
 et al. Tal-Bar ,2010; 2020  ,ברהםיוזמות א  4
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עליו   לדבר  הי  –שאפשר  תיקון  לקראת  ראשון  שינוי  סחצעד  של  וייצור  אחד   5.חברתיים 

עומדים בפני מימוש הפוטנציאל הזה הוא נטיית חברי הקבוצות המסוכסכות המכשולים ה

  סטודנטים יהודים   7,חלבי  רבאחלפי    6.מדובר-מאלה ולהותיר את הסכסוך לא  המנע אל להי

בהשארת הקיים  המצב  על  ערבים  ו  ,מדובר -לא  הסכסוך  שומרים  מתקשים  סטודנטים 

 –  מזוהה עם הממסד ועם הכוחש   –  ת הרוב ההגמוניתצוקב  ניפבותיהם  ע את קולימלהש 

  השמעת ל  שר מתפקידו בטמורה שפו   הלדוגמכמו    , מענישה   ף וא  תוך פחד וחשש מדחייהמ

 .ומהדעותיו וכד

של   סוג  יצרנו  הקורס  שבנינו    קבוצתי. -בין דיאלוג  במסגרת  היהקבוצה  תה ילא 

תה כוונה לייצר "פרויקט של יוכן לא הי  ערבי, -יהודישיח    קבוצותב  בלוקדיאלוג", כמת  קבוצ"

הי  . ם"ויק-דו היכול  לבנות  תהיהמשימה  לפיתוח  האישמרחב  המ ית  של  ליצור ת  שתתפים 

ים  ה להתבונן בחלקולפתח את התעוזית,  הרפלקטיב  כולתת הילהרחיב אקשר עם ה"אחר",  

גזענות,  גלל  –  ך העצמי תושקיימים בהקשים   בי שנאה,   סר סבלנות, שיפוטיות וחות שיש 

ש.  ומה וכד להתבונן  הנחנו  בתובהתעוזה  אלו  ל  העצמי  ךחלקים  להביא  גבעשויה    ההו רמה 

בי מובחנות  של  הא האחר,    לבין  העצמי  ןיותר  ההשלכות  את  כלפי  להפחית   ,אחרהחד 

הא מידת  את  ס  מפתיה להגביר  לחברה  להביא  הסתם  יותר.  וומן  יאלוג דמפגשי  בלנית 

ביןו ביתרבותי-מפגשים  רבות  נחקרו  ום  תהם  ישראל,  בגישות  שונות. מאופיינים   אורטיות 

ביקשנו  אנח ת  ליצורנו  מבחינה  אשר  גישות  מהווה  אורטיתמרחב  מספר  של    שילוב 

דיאלו בקבוצות  הפיסכואנלי ,  גהמקובלות  הגישה  הביניהן  והגישה רעשטית,  המגע  ת 

ון ו בו שימוש מכוניפעם, אך לא עשל  פעםמנם היה ברקע מו א  8המודל המעמת   הנרטיבית.

 בקבוצה.

ניסחנו , והאופן שבו  הקבוצתי  יךהתהלעל  השיח ועל    , האופן שבו חשבנו על הקבוצה 

התרג והמשימות  ילאת  על    והתבססבקבוצה,  ים  רבה   הפסיכואנליזה  תש יגבמידה 

המחשבה  הבעיקר    . יתוצתהקב אותנו  בנחתה  ה"אחר"כי  קבוצתי,  או   תהליך  )הפוליטי 

וויות אצל עצמו חמשתתף  ה  מזההבתוך התהליך הקבוצתי    9.כמייצג רוע  האידיאולוגי( נתפס

נע בלתי  כותחושות  ת  גוןימות,  כוח וק שנאה,  חוסר  תחושת  או  ערך,  חוסר  תחושת  פנות, 

 
5 11Call, 20Mc 
6 4200, et al. , 2016; Halabi2013; Halabi ,Arieli & Friedman 
7 2016Halabi,  
הסכסוך  8 את  מדגיש  המעמת  הצדדי  ריהטסימ-האאת  ו  המודל  בכ  ם.בין  מאופיין  הוא  ש  ךהמודל 

קבוצתי  -ביןאינטראקציות על בסיס  וב   ת אישיות()ולא בזהויו  מיותו וצתיות ולאזהויות קבמקד ב מת
ז(.  ישיא-ביןבסיס  טראקציות על  חות באינ פ )ו מודעות לחוסר הסימטריה  ה, העלאת העל פי מודל 

)מעוז  חברתי  לשינוי    הירלהיעדר הסימט   ייחסויותפעם הת  דימ  עלו  בקבוצה (.  2009  ,היא שתביא 
וה הנרטיב  הו  מ   בנושאבדיון שהתקיים  של  )למ ביום העצמאות( ומי אסור ללהמותר   , ד בבתי ספר 

 ות רבה. לו בזהירהוע  האלאולם 
 2018 ,כהנא 9
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תחושות    קלה ל  כדיויכולת.   וה   האלעל  פיצול  הרעמתרחשים  החלק  של  חוץ   שלכה  כלפי 

האחרת.  ל הקבוצה  המ עבר  הזה  משמרבאופן  הח  שתתף  הטולאת  בתוכו  קים   ועושה בים 

ה על זרים וצ משליכן הח  , ליליות ההרסניותמהתחושות הש  בעודו מתנער  , להם אידיאליזציה

   10.דמוניזציהלהם ועושה 

מובחנות ה את  יב  להרח  כדיו  11,מודעות למשמעותו  יצרולי  להתמודד עם הפיצול  ידכ

עשיהעצמי    ןבי האחר,  הנרטיבית  לבין  בגישה  הן  שימוש  במודלנו  המג  והן   ע". "השערת 

 אך   , ואםמחוסר ידע  ש הרע בין הקבוצות נובעורמבוססת על ההנחה כי ש  12המגע   תהשער

  ה הזהות מעטחת  הם יגלו כי ת  , אלהת  א  אלהם מהקבוצות השונות להכיר  יתאפשר לאנשי 

קיימת והסיטו משותפת. המגע    אנושיתזהות    הקבוצתית  אינו מספיק,  אציה של כשלעצמו 

  13. תימאישית שמטרתה למזער את הקטגוריזציה הקי-בין  נטראקציהיאהמפגש חייבת לכלול  

המשת  רנויצ שבו  למצב  נדרשו  חשיפת   זהאת    זהכיר  התפים  באמצעות  מעמיק  באופן 

כרות אשר עוקפת את  יהטחית, או  כרות שיפקנו בהלא הסת  הם. פוליטי של -הנרטיב האישי

שהמשתתה   . אולוגייםיאידהכשולים  המ כך  על  יכירועקשנו  סיפ  תפים  החיים את  ורי 

לספר  מבדרך כלל  אותם נמנעים אנשים    רשאבמיוחד סיפורים  ו  , אחר הל  המורכבים האחד ש

פורי בסי  עוסקת, הביתהגישה הנרטי.  פגע יחשש לפגוע ולהמתוך  או    התחשבות בשומע  מתוך

האחר א  ירלהכ  כדיחיים   של  הנרטיב  ברור,  ת  באופן  לקבוצות    מתייחסת  שנגרם  לסבל 

כאישיים  םסיפוריך.  בסכסו גם  פובנושא  נוגעיםשהם  ,  אפקטיביים    שביםח נ  , ליטייםים 

 14.קבוצתית-ביןיה תביצירת אמפ

כיצד  ",  אחרכיצד אני לומד להכיר את ה"  היתהיהגלוי בקבוצה, אם כך,  מהות השיח  

להיות  יח  מצל  איניומתי אני מצליח להיות אמפתי )או  צד  תי, כיחר להכיר אואני מאפשר לא 

הנרלפכ  אמפתי( ייך לא אחר השא   –  לשהו"כ  מדובר ב"אחר  איןוכמובן ש חר.  הא יב של  טי 

קונפל לקב "אחרוצת  אמפתי. יקט,  כשל  לעורר  עלול  איתו  השיח  אשר  שהוא   "  כפי  השיח, 

א   אלהכיפשר  נבנה,  האחר    תר  של  את  הנרטיב  רבה  ו-רטיבנ)במידה  האחר(  של  -בוהכאב 

   זה. יב טנרעם  במפגשמי המתקיים את הפיצול הפני  לזהותזמנית 

שני   לתואר  והורב בתוכנית  בהדר  אה חינוך  אורנים  ה לתלמידים  שיעור במכללת   ,

,  יםהסטודנטים היהודים והערבים שווה פחות או יותר. אך אף שכמעט כל השיעורים מעורב

 
 2004 ,רוזנווסר 10
התגובות  פסיכואנליטיתהישה  בג  11 מכלול  לבירור  מכוונת  על    ההנחיה  ובנויה  השיח,   למידה של 

צה  שר לחברי הקבומאפמודעים של הקבוצה  -לאה ודעים  המויבטים  חקר הה.  תיתי ית, חוויסותהתנ
בתפיסות שינוי  ההתייחסובעמד  ,ליצור  ובדפוסי  לות  הא ת  יה ההנח(.  2004  ,זנווסרו)ר  חרתקבוצה 

 של למידה.  האללא השתמשה בכלים  צהשלנו בקבו
12 1954Allport,  
 2011 ,מרחבים 13
 0092 ,מעוז 14
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הקבוצ להתבדשתי  נוטות  מות  זו  מבחל  הלימוד ינ זו  קבוצות  בכיתות,  הישיבה  מקומות   ת 

החברתעילווהפ בת  מהי,  לכלאופן  ית.  ונעדרת  בעברית,  נלמדים  התייחסות ם  הקורסים 

 . יםלמשמעות המפגש מבחינת הסטודנט אולדינמיקה הזו  כלשהי

 "פנטזיית המשפחה הגדולה והמאושרת" 

בתוכניכ סגל  שחי  , תחברי  לסוסברנו  להתייחס  הוני  ש גיית  ועכשיו", "חשת  מתרהדרה  כאן 

ומפגש יה  תאמפ, שנקרא "זהות,  בהוח  שנתיס  ו קורכך, פיתחנם  לשכחלק מתהליך ההכשרה.  

 28  מתוכם  –  סטודנטים  51  השתתפו  בקורסואר.  יה לתהשני  הים בשנודנטלסט   , ״םבינרטי

ו ממוצע  יגב,  נשים  רובם  –  המגזרים מכל  , ערבים  23-יהודים  מוריםכוו,  40ל    מנוסים  לם 

יהודים   של זהות ויחסייות ס יעסוק בסוגכששמעו שהקור . רץ מכל רחבי הא מקצועות במגוון

י  רוב,  םפלסטיני-וערבים וערהוהתלמידים,  כאחדים  על  , דבים  חובה   הגדרתו  מחו  כקורס 

פוליטית    יהוגוטענו שאינם מעוניינים לדון בנושא. הטיעון המרכזי שלהם היה ש"מדובר בס

 ובהדרה". ל תלמידים בסיכון ה שום קשר לחינוך של יןת, אשר אא מקצועיול

הס התגובות  זהותטודנטים  ל  יו  והמאושרת"כמעט  הגדולה  המשפחה   "פנטזיית 

ויאלה  נד  ארויתש וערבים  סטודנטים  קרבב  15פרידמן ור  קטויאריאלי  במכללת עמק    יהודים 

מחלוקת או   כלאין ביניהם  ול בסדר גמור ושהכש  ענהט ב  התנגדו לעיסוק בסוגיהש   יזרעאל, 

למרות   טענו  סכסוך,  ופרידמן  אריאלי  סותרות.  ראיות  היגיוןששפע  מן בהימנ  היה   עות 

בסהעיסו אונים,  הסטודנטים  חשו    פיושכלכסוך,  ק  ביכולתם וחששו  חסרי  יפגע  שמא 

ניסיון    להמשיך בלימודיהם בלא הפרעה.  ת יאוצהמעם  תלמידים להתמודד  הלכפות על  כל 

פתוחים יותר נעשו  שהסטודנטים  מצאו    , אריאלי ופרידמןםול א  . את ההתנגדותם  צירק הע

ב  שרכא היאמצהתמקדו  שלהםיי מות  ידית  שעליה  כלשהי, ,  במידה  להשפיע  ביכולתם  ש 

להם   שסייעואותם בכישורי רפלקציה ואמפתיה,    וצייד  כאשרבכללותו; וכן  סכסוך  בבמקום  

  16.עם רגשותיהםד ודלהתמ

 יה ורפלקציה פת אמ 

 בין   חסמים  צמצוםל  ככלי  ללמד,  שבחרנו  נוספת  מיומנות  היא  אישית-בין  אמפתיה

 רוג'רס   קארל  אצל  הוגדרה  טיפוליים,   ביחסים  מתקיימת  שהיא  פיכ   אמפתיה,   . הסטודנטים

 שלב   בשום  לאבד  מבלי  אך  שלך,   היה  כאילו  הלקוח  של  הפרטי  למועו  את  שלחו  היכולת״כ

ו  רדריק דהפ  17." ' כאילו' ה   איכות  את , מצד אחד,  שי   אמפתיהלכי    ו ענט  18זינגר  יהטנויְנֶיימו 

ל  אפיסטמולוגי,  עתתפקיד  פעולות  על  מידע  אחריםיספק  של  חשוב  דיות  סביבתי    .ומידע 

 
15 2., 201al et Arieli; , 2013nFriedma &i ielrA 
16 2017 ,t al.Friedman e 
17 99 :75gers, 19Ro 
18 De Vignemont & Singer, 2006 
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יש לאמפתיה תפקיד  , ימצד שנ  בה שלנו. סבי ם אחרת את החנו מביניאמפתיה אנצעות ה אמב

בית. חברתית אפקטי-אנושיתשורת  ק תלוולה  מקור הנעה לשיתוף פע  תשמשמ היא  ברתי,  ח

-בהתנהגות פרו ו  שור בחוש המוסר, באלטרואיזם, בצדקהאמפתיה ק  של  רתיהחבתפקיד  ה

יותר  אנשיםלת עוזרים לעם הזומדווחים על הזדהות  האנשים    19.ברתיתח בין שהם   , רבים 

 20,הזולתמ  יתתיאמ  יותאכפתמתוך  ובין ש  שכך את מצוקתם האישיתבמטרה ל   ים זאתשעו

 21.חברתית-טיהתנהגות תוקפנית ואנ  יותר  גיןלהפלוקים בתחום האמפתיה צפויים  ה  יםנשוא

 קשורת בין אנשים במצבי סכסוך.פור התכריע בשי מתפקיד  ישלאמפתיה כך, אה מכתוצ

העבודה במשנהשת   בתהליך  גם  מגדירים .  רפלקציההכלי  ו  אנחנו  הרפלקציה   את 

האופן של  אנ   עולמםת  סתפי  בוש  כהבנה  משל  ומוגבלת  צועשים  הסובייקטיביות בת  בידי 

עצמ "תוך    22,שלהם יי  סטפן  23."תאוהדו  ביקורתית,  אנליטיתו  מודעת  יתהתבוננות  ה לבֵּ

בני   ופן שבו ת על האיות משפיעורגשלם  עוות  סתפישבו    , מתארים מעגל קסמים  24ועמיתיו

לם  העות  סשתפיקשרים אותם לחברים אחרים בקבוצה, כך  רועים ומתמפרשים אי  בוצההק

ועמפמ פרידמן  ומחזקת את עצמה.  ת מעגל הקסמים ר לקטוע אמצאו שאפש   25יתותיויצה 

ח היזון  של  למעגל  אותו  ולהפוך  יותוהזה  חיובי  הכשרה    מקבליםהסטודנטים    אשר כ  , רזר 

באמצעותה    ,פלקציה ר  מתרגליםומוקדמת   בוחניםאשר  שונ  הם  המעוררות  פרשנויות  ות 

אחר, ב  הסטודנטים להתבונן  לומדיםתיה  אמפות  אמצע, שבאו פא  לומר  ניתןרגשות קשים.  

  עצמם באופן ביקורתי. ב ןלהתבונ הם לומדיםיה רפלקצ ותובאמצע

 מחקר הפעולה    ל ך ש התהלי

שב עםהתמ  ןיבדילמה  חזיתית  ה-איעם  והבעיה    ודדות  של  לקחת  הרצון  חלק סטודנטים 

בחירהבתהליך,   לקורס  הפיכת הקורס  להימנ  בר שהיהד  –  לבין  חרנו ב   –  ועות ממנמוביל 

המשמעויובהתמודדות   חובה.  ת  עם  קורס  מלהתע   ידכשל  ללות  המשפחה ״על  פנטזיית 

והמאוש וכדי  ״רתהגדולה  לדיל,  מופתוח  סוגיות  תכנ  רכבון  מח ות,  של  תהליך  פעולה ּנו  קר 

הכיתה זהבתוך  תהליך  ורפלקציה1)  :ועד נ  .  אמפתיה  כישורי  לבנות  בהדרגה 2)  ;(  לחקור   )

  גיות( לעסוק בסו3)-ו  ;ם וערביםיחסים בין יהודיבאמצעות בחינת ה  , צהבקבודרה  תהליכי ה

 . וצה בקב התרחשושם ילתהליכייחסות תוך הת , רה במערכת החינוךהד של

 
19 Hoffman, 2000 ;, 2001& Morrisrg senbeEi 
20 2001 & Morris senbergEi 
21 Hoffman, 2000 
22 Kaufman, 2013 
23 82 :England, 1994 
24 6Baele et al., 201 
25 t al., 2017an eFriedm 
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  – פתרון בעיות הדרגתי טיבי שללה כתהליך רפלק מגדיר מחקר פעו 26סטרינגרארנסט 

יחיה בידי  במובל  אחרים  עם  העובדים  מקדים  כחלק  או  שיפור  ל  –  ייהעש   הילתצוותים, 

יקשנו אנחנו לפתור ה שאותה ביות. הבעי ם בעופותרי  ים עם סוגיותהדרך שבה הם מתמודד

הבה  תהיהי והיסמתח  ויסי  מגע  כל  משמעותייעדר  הסטודנטים  דיאלוג  בין  היהודים  ם 

התהל כך  והערבים.  נבנה  המתיך  ההדרה  את  ויחווה  ירגיש  משתתף  בתוך ח רשכל  שת 

להתבוהקבוצה,   עצמוש  מה ב ונן  יוכל  לו  וקבוצת  קורה לחברישמה  ב,  קורה  קורה שמה  בו 

, כך שאנשי הסגל קטיקה רה ופרי אוהקורס התנהל בפורמט ששילב ת.  ת רהאח  הקבוצה  לבני

 . כמנחיםהן מרצים וכהן שימשו 

 "ניצני התנגדות"  ול ו תרג   ,המשגות 

בקורס   הראשונות  הפגישות  ור להצגת  הוקדשו  שש  אמפתיה   ערכנו .  פלקציה המושגים 

שוניםרת לעם    גילים  מגוונים  האמי התכנים  סולם  עם  לת היכו  הרחבתל  , פתיה כרות 

כל .  בהם  התבוננותלו  ל כשלים אמפתייםש  נהב העמקת הלה, וכן  תתפיםשהאמפתית של המ 

נה למשתתפיםעת  י   אמר  אשר  כלים  בהמשך. שאלו  אותנו  אורטי ת העיסוק  ה   רלאח  שרתו 

זהות   ורפלקציה הי ביותר לפ  הב הטו, סברנו שהדרך  ונרטיביםבמושגים של  א תח אמפתיה 

לל זה  לספר  לסטודנטים  אתגרום  לזהותם   החיים  ריו סיפ  זה  לב  תשומת  מתוך    שלהם, 

ים  שהסטודנטים מגיע  . הנחנובלבד  ּות האישיתלזהולא    החברתית, התרבותית והפוליטית, 

 השמעולם לא סיפרו זסיפורים  ,  האלה מאל   ם מרתקים ושונים מאודללימודים עם סיפורי

מאפיינים עלות  בם בקהילות נפרדות  קעים שונים ושחיישר למי שהגיעו מרלזה. רצינו לאפ 

 יותר.  הדוקיםצור קשרים את זה ולי יותר זה ין טובים להבלדנב

י וגות, של ערבנחלק אותם לז(  1)כי  נאמר להם    . תהליךהצגנו בפני הסטודנטים את ה 

  ביחד.   את התהליך  תחננ  (3)-ו  ;האישי שלו   יספר לבן הזוג את הנרטיב  משתתףכל  (  2)  ;ויהודי

לסטוד שהצגנו  אתלאחר  כולו  נטים  התהליך  את רים  אהמת  ים טיברנהאת  ו  הצגנ  , תכנון 

ה ולאופי של הכין את הקרקע לנימול י  סיפור נרטיבלהדגים    כדי  , נו הזהות שלנו עצמסיפורי  

ה לזה,  ישיים זאהמתלמידים לספר את סיפוריהם  הנחנו שאם רק נבקש  זאת מכיוון שן.  הדיו

 . במפריד  ולאו רק במאחד במחלוקת ויתמקד יות השנויותוגלא ייגעו בס רובם

בתוכן, את  נו,  איפה באמתיארו  ו  שלנ  יביםהנרט המשפחות שלנו, החברות שגדלנו 

ילדו  יםפוליטי-יםיות החברתיוהחוו  הקשריםה והאתוסיםואת  תנו,  של  אליהם  ש  האמיתות 

 (1מחברת  )  רמדאן  אבלאיזאחרות.    צותקבוובזהויות של    וננגעו בזהויות שלר  שא ונחשפנו  

כפלסטינית,  גדלה  כיצד  גורש שהור  פנים-פליטת  סיפרה  מיה  בפכו  חוויית  , 1948-רם   ה ועל 

להורים מהגרים, היותה בת  סיפרה על    (2מחברת  )  מיכל ראזר  ;תני מודרלמיעוט אכת  יישכ

 
26 , 2013gerStrin 
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בק  על בכ  יבוץ, ילדותה  מוכלת  עצמבועה  החברה  י  בקושנגעה  שה  תוך  חלקי  בשאר 

ר בן תרבותית, בין השא-רב  סיפר כיצד גדל במשפחה  (3מחבר  )  מוטולהאל  מיכ  ;ליתהישרא

של  המגוון  במפתיע,שלא  ואה.  שלניצולי   את    הרחב  למדי  מדויק  באופן  שיקף  הסיפורים 

 רה הישראלית.  הפסיפס שממנו מורכבת החב

 הסטודנטים .  המשתתפיםד בקרב  ומא  נסערותת  ובותג  עוררה  ום שלנגת הנרטיבי צה

סיפ  ועהבידים  והיה על  של  וכעס  לסיפ  התקשוחלקם  .  רמדאןרה   ו הציגוה,  רולהקשיב 

את קוראת לעצמך פליטה? זה היה   לסטינית? למהך פאת לעצמלמה את קור"  גוןת כושאל

עם    והזדהו  רמדאןשל  ת  מיהעצ   הגדרתההערכה ל  הביעוים  דנטים הערבו". הסטשנה  70לפני  

הי  מהעצל   תהויחסהתי בעת,  בה  פליטה.  ערבים  טי דנוסט  וכאל  רבה ובע  ושהגיבם  צמה 

שביטא חלקדיםוהיה  ו לכעס  גם  .  הרגזו  על  ערבים  וסטקטו  שנ ק  ואיפהו  תוירהזם  דנטים 

ה רב  כעס  גםואחרים.  החבודוהיס  כלפי  בע  "והלל  נרטיביםבליטיים  ופ-רתייםת  למה : 

פ זהמדברים  על  "ה  פה  ",  לנו  טובייש  אתם    , םיחסים  לקל למה  את  מנסים  להרוס  קל? 

  "נינו?רות ביהחב 

לעז  ונהשתמשו  ה לאהת  ובותגהאת    ודדנוע כדי  לסטובהן   אתן  ולבחים  דנטור 

 ו שהביעלזה  דים  ו יה  תלמידים  ושהביע   בין כעס  ב להבחיןו . חשפן רפלקטיבי ובא  תיהםגובות

רי. וביצה ב  חבמר   תוירג בזהוט, רגילים לנהועכמיבישראל    החייםערבים,  ערבים. ה  תלמידים

 פגע י  אולי  בו הרש  מּפחד,  ולהסעיר את הרוחות  הווהשלאת    להפר  וחששהם  סביר להניח ש 

  ב שגרסת ורבתור    , שלהם  תוחור הנ ואזפים עליהם לצאת מ ושכ   ושחדים  והיהואילו  בהם.  

נתנו דוגמה   ו, דניצ, מו אנחנ.  מעורערתתים נדירות  יורק לע  עצמהמ   מוצדקתהמציאות שלו  

אמפתיו בותגל  תאישי את מחדש    לנסחדנטים  ו סטל  ורנזעות,  וחונ-איוכעס    לנוכחת  ות 

יואמפתי  כיםבדר  יהםתובותג די  דתם ושיח. מעלה  הקשב   שיאפשר  , באופןתרות  ן  והתקיים 

  התגובותעל  ו  יםלסיפורהסטודנטים    תהתייחסועל  ,  נרטיביםת העל הצגרפלקטיבי  צתי  וקב

 הדעות והמחשבות שעלו.ון  מגוביחד ו . התבוננם המופנה כלפינולכעס ונ שלת והאמפתי

 מאבק פנימי  ו   התקרבהזמנה ל ,  חשיפה

יו גם זוגות  הובי,  רע  אחדהודי וד יאח   רהזוגות כללו חב  רוב  . תחילקנו את הסטודנטים לזוגו

 ת בכתב: ות הבאו ראואת הה וקיבלהסטודנטים  . שבהם שני סטודנטים יהודים

 דקות.  40 את הנרטיב שלו במשך  י הזוג מספרד מבנכל אח •

 והשני מרואיין.  אייןאחד מר ,שמרו על תפקידים ברורים •

 ת. הקליטו את שתי השיחו •

בבקשיבה • מו  אחד  כל  להקלטה,  אלמתית  ש  תל  מראייןבשיאיון  הרל  החלק  היה  הוא   ו 
 . )שלחו לבן הזוג את התמלול(
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השיחו סטת,  בתום  ניתוכל  כתב  ח  רפלקציהוח  ודנט  , יןאיוכמרהן  ויין  כמראהן    וייתוועל 

שאל  ענהמב )ראולסדרת  הוציהרפלק  ;(1טבלה    ות  את    ואספ  המרצים  ;למרצים  וגשות 

ראשונית  וביצעומרים  ו הח תמטי  לרפוח  הוהנית  ;דנטיםוהסט  של ת  ויצלקני  צג וח 

מעוצולקב   ולקוחואלה  דנטים,  ו לסט לד  , תוביער-תודיויה  ,ת ורבות  הדיוכדי  בממצאים.  ן ון 

הקטנוצובבק נות  לסטות  לאפשר  נקאהבהיר  לים  דנטו עד  לשנ ודות  שלהם,  המבט  ת  ות 

ת  וצ בוהדיונים בקת.  וסיף הערוהלו  מותבנקודות מסויחילוקי דעות  ח, לבטא  ויתבנ  חיםוניס

  בראשונה בחקירה משותפת של חוויית הריאיון הנרטיבי.התמקדו בראש ו

 רפלקציה   ת ו שאל   : 1  ה טבל

 למראיינים: 
 ן. והריאי חילתבת  תוחששו תוציפי .1
  מפתח יברגע  והרגשת חשבת  מה  לשחזר ה/ינס   ן?והריאי כדי  ךות רגשתה איך .2

   ן.ויאיבר
 ן? והריאי ף וסב  הרגשת איך .3
 ? לשאול רוצה יתשהי תו נוספ  לותשא ןניש  האם  בדיעבד, .4
 ?ינתשראיי  מי את יהבנת  כי לומר ה/יכול  אני  כמה עד .5
 . משמעותי(  היה מדוע ביר ולהס  לתאר )נסו ההשיח  במהלך משמעותי רגע .6
 לכ  היא ותרבהתע) ייבעינ טובות  שהיו ייןכמרא שלי ערבויותתה  שתי לבחור יש .7

 המראיין(. של ייהעש אמירה,  שאלה,
  מה .אמפתי כשל או קשב חוסר  על דותשמעי ת(ובהתער -אי  ו)א  תרבויועתה שתי .8

 אחרת? לעשות ה/יכול  הייתי איך ?הרגשת  מה  קרה?

 ם: אייניו למר
 ? ךאות  מבין  מראייןשה  הרגשת האם .1
   ?תנן/מוב  קמספי לא הרגשת ןשבה כלשהן  תודונק  והי םהא .2
 ן? והריאי לתבתחי לך והי תוחששו  תוציפי ואיל .3
 ? ופו בסו ןוריאיה במהלך גשתהר  איך .4
 ן? ויאיהר במהלך  להגיד צהור  היית ושבדיעבד אמרת, שלא דברים ישנם םהא .5
  ההי או ה עומד מרולו  – ןוהריאי במהלך חדובמי תיומשמע   רגע לתאר י/כל ות האם .6

 תי? ומעמש
  תוצלחומ   לדעתך, ,וישה ראיין המ מצד תויו ב התער שתי לתאר י/כל ות םאה .7

 ? דחו במי
 תן? וא שהוע יתהי  כיצד ?ת ראח שהוע שהיית תויו התערב  שתי לתאר י/כל ות האם .8
 זהרת? נ ממה נזהרת? ןובריאי רגעים ובאיל .9
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 הממצאים 

: קריותות עיחשף ארבע תמ  םת שאחריהשיחוההנרטיביים וראיונות  המן  ניתוח הרפלקציות  

 עצמי.   ; ולימוד; זהירותיהתלאמפתיה; חסמים י אמפרגע

 מפתיה רגעי א

הי מא  הם חשו אמפתיהברגעים שזיהו    הסטודנטיםן  מ  יםבר כלפי  אדם שמולם. אחד תית 

האמפתיה   בהק  שכיחיםהממקורות  משותפות  חוויות  של  גילוי  היה  שונים  ביותר  שרים 

 עצמם.   להם את הכאב של ו חר הזכירא סבל של ה ם עלכאשר סיפורי. כך למשל, חלוטיןל

ה  :היהודי הסימ  מוןהיה  שני  בין  שלנושותף  והקו  ,פורים  והפח העינוי  שעשי  נכון  ד  ברו, 
 .יותאכזרוניצולי הרגשתי ששניהם היו חלשים ל אז קרים שונים אבמהש

תא הסיפורים של סב  לעוחשבתי  תה  יא  ה: ושההורים שלהם עברו שואה, מאוד הזדהיתיערבי
דט ובמלחמת המנאליהם בתקופת    חסוייתו למדינות ערב ואיך ה שרה איך גודודים של והי  של
48' . 

, ומצאה את המשותף לא רק הזו צעד נוסף  היערביות לקחה את האמפת ות הלמידהת  אחת

 : עלו מהםורים אלא גם ברגשות שבסיפ

ו או  כעי  רגשתלא האת הערבים.  אבא שלה שנא את האשכנזים  כלפיו  בסוסה  יפור  כלפיה. 
לההבנתי    הזה, ה יות  והצלחתי  של  מאבאבמקומו  מאותו  מיעוט,  של  הר  ...קום  גשה אותה 
משהר פעמים  השיבה  בתקופות  אותי  חיי  נו לאה  של  את  יוהרשות  לשנוא  לעצמי  תי 

 קבוצות של היהודים.  ןות של אותההתנהגוי

לה   תתל  תה מסוגלתיוהי  האב  ו שלאתאת שנ  ןהביל  הצליח ברפלקציה שלה, סטודנטית זו ה

. עצמה בנסיבות דומות  אצלומה  חוויה דזיהתה  , משום שם אותהניהפמקום לציה בימגיטל

האחר העביר ביקורת   שבהםם  מקרי לנקשר    רובותק  תים ישל אמפתיה שהוזכר לעשני  רגע  

 .הקבוצה שלו עצמועל 

ליהם ביקורת בעצמה, ימניים והעבירה עשלה שבה הרוב  פרה על השכונה  יס ה: כשהיא  ערבי
יו  ההי קל  וה  תר לי  גבלהזדהות,  מאוד  אמפתיה  כיצכרה  תיארה  חשה שהיא  היא  תים ילע  ד 

 . לגמרי למקום שבו היא חיהכת ינה שיישהיא א

הערביס ה הטודנטית  בת ה  עם  היהודי  זדהתה  שז  ההשיח  משום  הביעה שלה,  האחרונה  ו 

רובות , והיו קהיהודיםמקובלות בקרב  שהן הדעות הה  הערביחשבה  ש ממה    החורגותדעות  

   ה. של ר לדעותיהיות

   ה לאמפתי חסמים  

 ה:אמפתיה תחושעל תד והקשו מאש יםיפרו על תכנהסטודנטים ס

כ ידיהו שלה,י סהיא  אשר  ה:  באבא  מטפלת  היא  שבו  האופן  על  לי  משפט    פרה  אמרה  היא 
  , לא לה יותר. היא אמרה: אצלכם היהודיםהצלחתי להקשיב  ואחריו כבר לא  בי,    ד פגעו שמא
 . כדי לעזורבן קרוב ו הצלנגרים ואים המבו את ההורזניחים אצלכם מ,  אצלנו כמו
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כרביעה הסטודנטית   הה  התככל  לא  לפנראה  החברה רעהה  ך א  גוע, וונה  על  השיפוטית  ה 

 נה לחוש אמפתיה.  מהעלבון שלה מנעו מ  ה, ותחושותת היהודיפגעה בסטודנטי היהודית

דבר  למעשה ל  ניסתהה  דיהוהיהסטודנטית    ראשווחה שנפגעה כידה  ערביסטודנטית  

 :עצמה  הלהיו ת שועל הדעות הקדומ

ואמרה לי ש"כל הזמן  ים  ברדנטים ע וטים עם ס ור קשר בלימודא מנסה ליצפרה לי שהייהיא ס
. באותו רגע כבר התנתקתי  וכאב ליע בי  זה פגה אלימות וטרור",  חשבתי והאמנתי שערבים ז

 ממנה. 

ות  הקדומ  תולחשוף את הדע  נהניסיוות  למרו  ה דיהיהו  יתודנטוב של הסטרצון הטלמרות ה

העהסטודנ,  הלהיו  ש כך  הרבי טית  כל  החשיפ  נפגעה  עד שהתקשתהמעצם   ה ל   להקשיב  ה 

 .  ןכמ רח אל

בני כאשר  התעורר  לאמפתיה  נוסף  כ  חסם  נראו  אלימות  מי השיח  או   שמכשירים 

  למשל:כך ד השני. פגיעה בבן הצ

אמרהיהוד היא  כאשר  פי   יה:  נגד  ב "אני  חושב רחאזגועים  אבל  שמיים,  לגיטימי  שזה  עוט  ת 
זכויותיו". חשבתיפגע בחיילים כדי להיא   ? שכזה   רדב   דיגהיא יכולה להלעצמי, איך  י  בק על 

 כעסתי. 

 ...קת רגשיתרגשתי מנותבדיון זה ה ...לצבא ה: כשהנושא היה התגייסות הבן שלהערבי

, לחיילים  בין אזרחים  יןבחהל  ץ או מבחו תה מסוגלת להתבונן  ילא הי  היהיהודטודנטית  ס ה

במקרה   ו כןמכ  .הזאת   הבחנהב  מתבוננת  ההערביהסטודנטית    חה לראות כיצדצליהיא לא ה

תה מסוגלת יהיא לא היו   , עמה בני  יכוי כנגד  לימות ודמסמלים א  ליםחיי  היערבה בעיני    ,יהשנ

ההבחנהשעל את  וכחייל.  היהודשל    בנה  לגבי  ות  כילד  חיה  המקרים,  האיבשני  ום  וויית 

 ל אמפתיה.  ות שכלה כל אפשריסבאלימות  המשתמע

 ת: שליליו ותעדתגובה ללּות ב לה סביוצה האחרת גיכאשר בן הקבתגלה החסם נוסף  

סיהודי היא  לי  י ה:  כך שפרה  ובני משפח על  דוהיא  בעד  א-תה  כך  לא  אבל  הכפר.  קיום,  נשי 
הרגשתי  ו  –יום  ק-וד  עדב  –  שלההכפר מחזיקים בהשקפת עולם הדומה ל  קיוויתי שרוב אנשי

 שותקת?   תית לזה. למה היאלי קשה להיות אמפהיה   לא כך.זבה שהמצב אכ

היערבי קשה  ה:  לי  אמפוילהה  כת  השהיא  תית  על  אותי  הפוליטית  שיתפה  הימנית  זהות 
פרה שהיא היום  י היא ס  ...המשפחהים הפוליטיים שלהם בתוך  יצונית של בעלה ועל הקשיהק

 ?וכחת איתםא מתוהיא ל למה  ...לחושבת אחרת אב

 תיגר על עמדות קראה  שלא    השיח, ומכך  בתמזבה  מהאכתי נבע  הכשל האמפם,  ני המקרישב

  רים בקהילתה. חל א ש תשליליו
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   רות זהי 

 משל: לכך על התבטאות זהירה. תה ההקפדה י היה נוספת תמ

הייתה י  פורי האישה, הצגת סייה: אני מניחה שאם הייתי מספרת את הנרטיב שלי ליהודייהוד
 ים. אנרגיה בבחירת המילחות ה פ ישקדהייתי מ  ...משתנה מאוד

  , כך מכירה הפלסטינית עם אנשים שלא כל  -הערביתת  יוחד על הזהוה: כשאני מדברת במערבי
 .לא יכולה לצפות את התגובהשאני   ...וצה מכיווןאני מרגישה קצת לח

 ע במישהו אחר: ו פגל ולעלהיה להתבטא באופן ששל הסטודנטים אחד החששות העיקריים 

 ם... הפגנות נגד מתנחלים יהודיעל כך שהשתתף ב  –י  שלא  קושי לספר על סב   יה ליה: הערבי
 .  ..בה תש שאני פוגערגיי להלבמ

גם   את    שבניו  סתפסטודנטים  מלספר  נמנעים  שלהם  ל  במלואויפור  הסהשיח   הימנע כדי 

 : לפגוע בהםמ

כי היא חסה ע הסיפור של הנרטיב של   ה: לכל אורךיהודי ועל  ה, חשתי  כת היחסים  מער ליי 
ת לחלקים ת אמפתיואו להיהכיל  טוחה שאני יכולה ל ול לנבוע מכך שהיא לא ב נו וזה יכינבי

 מסוימים בנרטיב שלה ולכן בחרה שלא לספר אותם. 

רגישות   ייחסה  זו  שלה   בתלתלמידה  אכזבה  ו  ,השיח  מעין  משקפים  דבריה  בעת,  מכך בה 

 ה.  מנ מ  ופחד  בה אמון-אים על עידילי מוא בת שיחּה דבריש

היה   ךכעס. כאו  נוחות  -אי  ים לעוררעלולר  שאברים  נזהרו גם שלא לומר ד  םלמידית

 גיעו להגדרת הזהות שלהם:  הבמיוחד כאשר  

ניסיתי  יהודי לפגוע,  בלי  שלי  הזהות  את  להגדיר  רציתי  שתהי ה:  זהות  משותפת  לבחור  ה 
 . תינו דתיותהלכתי על עניין הדת. ש ו...לשתינ

היא שאלערבי עצמך?"  מגדיראת  יך  "א  הה:  את  הייתהה  שלי,    פה  הרגשההתלבטות  תי לא 
 ה, אבל לא ישראלית, התלבטתי אם להגיד את זה.ית ערביני מוסלמא האמת  נעים, כי את

א זו בלבד למי הן באמת,    אמרואם י לפיו  ש  , הנשיםהחשש של  שני הציטוטים משקפים את  

אותןהדבר  ש בבנותהוא  כשונות,    יגדיר  יפגע  אותןשלה  השיח  גם  יכעיס  או  הן  הן  רגישו . 

חל להסתיר  והקולק צורך  האישית  מזהותן  הקשור    –טיבית  ק  החלק  ב חשו .  ךסכסולאותו 

 למונח תלמידים ערבים ויהודים  מייחסים  למשמעויות השונות ש  את סוגיית הזהירותלחבר  

בק  ומא   ו הצהרה לגיטימית של גאווהז  תהיה, היבחינת האישה הערבי "זהות פלסטינית". מ

בזל קיוםהכרה  היהודית משנשללת מן העם הפלס   תלאומי  כות  ונח מדובר בטיני. בתודעה 

 מחשבות על טרור.ל נקשרו ומיאיום קימו יפוליטי שנושא ע

ת הזהירובסוגיית    נושהתבונ  ההיו כאל  , תהליךבכאשר הסטודנטים נדרשו להתבונן  

 יעדר הכנות: לה גם אמפתייםחו להיות והצלי

גם    ,יניתסטהפלות  ירה את הזהפרה שהיא מסתיא סכאשר היית  תאמפד  ואה: הייתי מיהודי
 . תי הרוסיתרתי את זהותסחיי ה  אני כל
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   לימוד עצמי 

שלהם ושל   –מה שלמדו על עצמם מן הסיפורים  את  רבים מן התלמידים כתבו ברפלקציות  

בט  חשיפתם לנקודות מל  באשרהנרטיבי    ם דיברו על ערכו של הריאיוןלהם. השיח שה  בני

 למשל:  חדשות. 

  , זר הערביעל המג   ודעת הרבהי ינינאעצמי כי    תה הבנתי ביני לביןיא  יה: במהלך שיחתיהודי
 תו.  דבר שציער אותי מאוד. כאשר איננו חשופים לנושא מסוים אנו לא יכולים לשנו

ציינ שלהק אחרים  לבנישו  הי  בה  מרגיעה יהשיח  השפעה  ושתח הםעלי  תה  הסקרנות ,  ושת 

  יהםתבוננות במחשבותה  . קשה הקשיב, במיוחד כשהדבר נעשה  להם ל  יעהיס עצמם    שלהם

הנב   םהיתוברגשו חוויית  אפמהלך  לחסרונותרטיב  להתוודע  התלמידים  מן  לחלק    יהםשרה 

 ולהכיר בהם: 

 . .. [אבל],  על אחרים  יבאופן סטיגמתשבת  על עצמי כאחת שלא חו  לחשובה: אני נוטה  יהודי
סטריאוטי א של  מטען  מביאה  כן  ודעוני  פפים  מאוד  גם  אני  אך  קדומות,  לשמוע  תוחה  ת 

נוספ ומורכבותגרסאות  אלא  ו ,  ות  לקבע  הסטרישואפת  איתם ת  שבאתי  כפי  אוטיפים 
 מלכתחילה. 

]מעצמי[, על מה אני    ה:ערבי שלי:  ילדות  ה? כל מה שתפסתי מתהיאאדבר  מאוד הופתעתי 
כי הם מ תתרחקי מהדתיים ושונאים ער אוד מפחיד,  ומסוכנים  ל אמרתי ו ות הכלמר בים!  ים 

ז אולי  היאלעצמי  שצריך    את  ו ההזדמנות  אותה  זהיח  כאולנצל  כמה  ל  לעצמי  היפטר  נכון 
 חיד. מדעות קדומות. והזדמנות מצוינת ללמוד איך אהיה אמפתית כלפי האחר המפ 

 ה בכית ינוי באיכות השיח ש

נס בשנית התכ, הזוגות התבקשו לשהוצגו לעיל ים  אודות הממצאעל  חר דיונים בקבוצה  לא

יה  לזה את הרפלקצ  זה  חלו לשון. הם התבקשו  אשמפגש הרמן הת  ויות ההדדיחווביחד  לדון  ו

מה   ולשמוע  אחרלנסות להבין את עומק חוויית הריאיון, כלומר להקשיב האחד לו,  ושכתב

היו שהופתעו מאוד, בת הזוג.  /של בןהנרטיב האישי  שמע את  ש   עתד הרגיש וחשב בכל אח

מהיכולת    גם  ךא  , השיח שלהם  בני רות שביטאו גם הם עצמם וגם  ים והזהיבעיקר מן הפחד

 : משלהם וטיןחללת שונות דעות פוליטיו שיש להםשים אנ ל  ברלהתח

יה בגלל  לא הזה    לחבב אותה, ממש חיבבתי אותה למרות שהיא ימנית. אםהתחלתי  ה:  ערבי
 תה בכלל.  י אבר התרגיל לא הייתי מעיזה לד 

רס.  וקשל ה   ןובמהלך הסמסטר הראש  נערך  נרטיביים, הראיונות  ה כזו  ובמר  , התהליך המחקרי

נרטיבים  ילדים עם  לומדים  אשר בהן    , תותיותרב-ת רבובכיתעבודה  ק בעס  ישנה הסמסטר  

להי  . יםמגוונת  ויוזהו הקולות  לכל  מאפשרים  כיצד  בשאלה  מניחיםו  מעש עסקנו    כיצד 

השולחן   על  קדומובזהירות  דעות  וכדפחדים,  לא ת שהלמרו.  ומה ת  השני  בסמסטר  תכנים 

מוצה באופן  הקבוצה,  עסקו  בתוך  ביחסים  הסטחסייב  ןוהדיר  בין  נמשך   בקורס ם  דנטיום 

הס וה  התרגיל  . כולה  השנהלאורך   של  הראשוןשיח  אצל ו במיו,  ד להדה  כוהמשי  מסטר  חד 
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סמסטר יכו לעלות גם בם המשהכעסי.  בנושאן  ולדש ולהיפג  והמשיכהם  אשר חלק מת,  וגוהז

 הוהסכמ   , זה לזהגם התקרבות    מהסטודנטיםחלק    אצלאפשר היה לראות  בעת    הוב   , השני

בהןהיה  קשה  ק בשאלות שעמיהל לכן  לגעת  היו  קודם  במיוחד  רגישים  בת.  קופת הדיונים 

קשו לדבר על יים שבו סטודנטים ערבהילמשל,  ביום העצמאות  ויום העצמאות.    י הזיכרוןימ

 , תתוך מודעות לרגישות ההדדי  , באופן שקטושא  נבהכיתה דנה  .  ספראת הנכבה בבתי ההור

 .הדעות לכת השמעיה לטימצילג ןמתו לכל הקולות בדיון הקשבה

 הערכת התהליך 

הקובס דיוף  התקיים  שעברהאת  סכם  מהן  ורס  הסטודנטים הערות  המשתתפים.    ותהליך 

  . בלבולוכעס; שינוי עמדות; ו : שביעות רצון; התנגדותקטגוריות לקות לארבע חנ

 עות רצון י ב ש

ו הערבים  מהסטודנטים  שהתאפשריהודים  החלק  הפתיחּות  מן  חלק   הם. לה  התרגשו 

על דיברו  יהודית,   מהערבים  במכללה  שכמיעוט  ל  כך  נוהגים  מאודהם  דבריהם, ב  היזהר 

. גם  חבויותות שלהם, אשר לרוב נשמרו  ת על הזהוילדבר בפתיחּולראשונה  בקורס העזו  וש

הפתוח.  של הדיבור    רבההחשיבות ה  אשר דיבר בזכותקול    בין הסטודנטים היהודים נשמע

תית  יאמ  ם בפגישהעל הסיכונים הטמונימאוד מן הניסיון לגבור    ציםומרוצה זו היו  בני קב

הקבוצה   בני  יחד    לדבריהם, .  רת האחעם  להתגבש  ח הניסיון  להםהיה  למרות  .  מאוד   שוב 

 .זהצעד לנקוט   דיכ בטוחים מספיק חשו, הם ם לפעםפע מ  ווהמתח שנוצר הקשיים

ך יבמהלך הקורס עברתי תהלי.  לש  ו ניסיתי להגדיר את הזהותדרתי אה: מעולם לא הג יהודי
 פנימית והערכה עצמית.  ננותת שלי הביאה אותי להתבו ההגדרה העצמי מעניין...

 עס  התנגדות וכ 

ל ט נ עבורם תהוווטענו שהפתיחּות הי  ערבים ביטאו כעס כלפי המנחים, הודנטים סטמה   חלק

להתמודד  , דווקא  עליהם  קשה  התוכנית.    שה  נש עם  גםכעס   , יםהודים  סטודנטיבקרב    מע 

 ת של תהליכי הלמידה. חיבל בפוריּו  ליטיים בלמידהיסודות פושעירוב  טענור  שא

ה  הדר לא   פחותל להדרה,   א לא קשורבעיניי הו כי ,הכז בנושאשיח  ה: לא הייתי מנהלת  ערבי
ם כי כל מוביל לשום מקו לא  .. זהספר.  על הדרה של בית ללמודאני באתי וד. שאני באתי ללמ

 .אף פעם לא ייגמרוזה  ...לוויכוח מוביל זה תו,ע ד אחד עומד על

הזה  עד  ה:יהודי פה  יהי הקורס  ומכבדוירה  ואתה  ונעימה  לא    שיםאנ  הרבהל  ת.טובה  נהיה 
לא אוהבים אותי  ם  ... הבנתי שהלרעה שינוי חלות. יעצב חושבים שיש פה כי הם פתאוםטוב  
נים  ים לעובי הקורה מבישמגיעכ ךא ,  חיוכים רק זה  ...לליתכ המאוד ה, ככה ברמהר יהודי בתו
המדינה שהם שזו  היהודי  כמי ואני שלהם המקום  זה  ,שלהם מרגישים  המגזר  את  יצגת 

 פה.  מיותרת
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   ת ו עמד   ינוי ש

 נוכח המפגש בם לבקר   ים דרמטי אשר התחוללוק ולעיתתהליך עמ  וארילק מהסטודנטים תח

 : האינטימי עם האחר

יש הרבה דברים ,  תי עליהםברים שלא ידעד  ,תובחשהשני יש הרבה מ  שלצד גיליתיה:  ערבי
בשלי כאילו אנשים  .בינינו  משותפים ז םכבר  שהשיח  חושבת  אני  יקרבאז  כבר    ים נשא,  ה 

 לא ידעו קודם.  םו לגלות עובדות שההתחיל

אני באה    אח שלי החייל חזר מהצבא.  ..ה לי בשבת.ר שקרלספר לכם סיפוה: אני רוצה  יהודי
עייאח שלי בשבת, ראאת    יתיאשרכ.  לאומי -דתימבית   לנגד  הבנות הערביות  תי  פה  ניי את 

מוד שלי. זה ת מהאח החדמיינתי עד כמה אתן מפחדושרתי אליהן וד נקו בקבוצה, בנות שמא
לגמרי.   אותי  התבו רא  פעםערער  ושאשונה  שלי  אח  על  באמת  תלננתי  אני  מה  עצמי  את  י 

שק  מה  כל  על  פהחושבת  העזת  ... ורה  שולא  לחשוב  שלי.בר מהח   נהי  לא    ה  שאני  לי  ברור 
 תה אישה היום.או

 ל  ובלב 

הם  כלפי דעותים  בהבלבול גדול שנוצר  על    ברוכמה אשר די  היוקרב הסטודנטים היהודים  ב

קול זה ם".  ית לרגליהרצפה מתח  את"הרעדתם לנו    :בריהםדלש   כךכתוצאה מ  , ו/או זהותם

 ם. פחות נשמע מהסטודנטים הערבי

 ן ודי 

בין "אחרים"   שותפות  לבנייתאחרת  חדשה ו   הזדמנות  דגימהמזה    מרא במ  ההתנסות המוצגת

קונפליקט.  בק פנימיתמושם על הב  כאשר הדגשזאת,  בוצות  ואת   נה  של האדם את עצמו 

שגם    כךמאיים,    בלתיוע,  צנ  ופןמה מוגדרת בא המשי כלפי האחר.    פיתוח רגישותעל  ו, וזולת

חלק כ עצמו    רתי, יכול לראות אתחב  נויהליכים של שימהשתתפות בת  ענמנ  בדרך כללמי ש

מודעות  בהם    וי עמדות פוליטיות, אלא מעוררינו תובע מהמשתתפים שינ מהם. התהליך א

ולכשלליכו אמפתיות  פרטי  יםאמפתי  יםלות  בקבוצ כלפי  שולייםס  ותם  קבוצות  או   כסוך, 

,  יהללכשומודעות  כי פיתוח מיומנות לאמפתיה    נוודאמ   אנו מאמינים בכל  ודרות. ות מקבוצ

 לכה למעשה.ה –שותפות בין קבוצות  חות שללהתפתלהביא  עשוי

להשכ וסדומ גבת  ט ולה  בישראל מספקים מרחב  למפהה  בין  בעי  ערבים  ודים  ויהגש 

קונפליב חברתי  מחשבתו סתפיצב  המע קטואלי  שדה  רגשו,  שתי ו לופעות  ות,  בני  של  ת 

בין  ת.  והקהיל המפגש  שלנובת  הסטודנטיםמרחב  רבואקדמי  תוכניובת  וכמ,  וכנית  ת, ות 

בפחד,   האחר.  וימנעהב ות  וחשדנב מתאפיין  מן  מתארמאמר  ת  ניסי  מנםו א  זה   וננואת 

ב רחב רי מבגד  ירתותקש  בח מרחונרטיב כדי לפתואמפתיה    כלים של רפלקציה, להשתמש 

ה עשוי  כליםולם  א  –  הזה  תוןנהמפגש  אחרים,  אלו  במרחבים  גם  יעילים  להיות  כמו ים 

 .ליעם בני נוער וכוה עבודב ספר, בתי בלמשל 
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צוקציה  רפל הן  הקשבה  ש  ותרואמפתיה  לח  , בלבד   למיליםלא    –ל  גם  יה וואלא 

הקשבה   א הית. רפלקציה  ון באהמילים, במטרה להבין מאין ה  ירוהפנימית הרגשית שמאח

בעי לעצמ היא שד  ו,  לא הקשב  אמפתיה  צה  מספקורוחר.  הקשבה  של  אלה  מנגנות  ן ו ת 

א  בלימתל ישר.  יתןישההלוות  וטומטיתגובות  כמו  שסועה  יהודים אל,  בחברה  סטודנטים 

חיים  וע חברתיב רבים  תודעתם  ״שדה״  את  כונה  המעצב  זה  שדה  ואחרים פ   ייד-על.  רידמן 

 ף , אאחרתהבוצה  ל פחד ואיבה כלפי אנשים מהקשות שלתחו  ם גור  הוא  27.יננטי""שדה דומ

לאם   ספצילשנוא  סיבה    כלשאין    הםידוע  זו  מקבו  פיאדם  לצה  מפחאו  ציה קרפל.  מנוד 

, מן ההשפעה החזקה תזמני  ולו,  רסכסוך להשתחרה  יידצשני  שים מאנל  ותאפשרמ  יהתאמפו

-את המרחב הבין  הרפלקציה והאמפתיה מפרקות  יחד,   . יושינל   תואפשר  תולראו,  של השדה 

 ני אדם למצבים של סכסוך.ועה בגישות של בבדרכים שעשויות ליצור תנאישי -אישי והתוך

מוהתנתק  של  זו  פעולה שדה    הנכפים  עזים ת  ורגשמות  ומחשבת  נפליקט והקבידי 

פסיכובמ  להתפרש  הלויכ באמצעולונחים  המוגיים  מעבר"  ו"תנח  ות   transitional)פעת 

phenomenon) ,28    נוהחיצו מי  פניה שבו בזהוני  זה  ריקבמעי  , געים  לאנשיםה  דון   מאפשר 

מולהיו  יםחדש  דבריםת  ולגל  transitional)  "מעבר   מרחב"  ןמעי   והויה  קורסהפתעים.  ות 

acesp),29  ליחידי הדשמאפשר  השדה  מן  להתנתק  לחשומיננטי  ום  להרגיש,  ולהתחיל  ב, 

 מיננטי.ו השדה הד כופהשמאלה  ת ו נול בדרכים שו לפעו התבונןל

ת כדי לקבל ארס  וקללמוד ב  יבוחוהם    ב הזה.ר את המרחוליצ  ורלא בח  המשתתפים

תהליך  ושה  , נוי כלשהו בהם שי  התחוללש  וחוודי  םקחל ת.  וידאח  ות לא היוצאוהתו  , ארוהת

רס היה והקיה  לפשהמקורית,  צרים בעמדתם  ומב  ותרונ  . אחריםדו ב מאו חש  מבחינתם  היה

רא הח  י. ובלתי  בהקשר  ההתנסות  מחוברת  שובה,  אנ  צדכילשאלה  זה,  אשר שימביאים  ם 

כיצד פים לו?  ותות שק, להיו חלמוכנים לקחת ב  הםאשר אין  קבוצתי זר להם ו-הביןהשיח  

אחר" "ליוצרים פתיחות    כיצדממנו באופן טבעי?  אשר נמנעים    האלאת  משתפים בשיח גם  

המשוכנ בקרב  רק  כי  עיםלא  חשים  אנו  לה  המוצגת   הגישה?  עשויה  הופה  ל ש  תחלהות 

 סוג זה.ח מ לשיפיתוח מודל רחב יותר 

ר הקורס   ביםקשיים  בהנחיית  במהוונחים  מ הו  אנ  . עלו  מהסל חצמנו  עים  כסוך,  ק 

בני סטודנטים  בין באופן עמוק את התהליכים שעברו  לה  היה עלינום.  יובהחלט איננו ניטרל

וגהקב האחרת  שונות    בעלי  ךא  נותקבוצ  בנישהם  סטודנטים  ם  וצה  די כ  . נו משלדעות 

 לנוכח ד  חובמי  –  אמפתיהויה  רפלקצ רמות גבוהות של  גמה לו ד  לשמש  ושננדר  , ת זאת ולעש

 . תועניגופו ת וגזענית ודע

 
27 , 2017.alFriedman et ; , 2016.n et alFriedma 
28 Winnicott, 1971 
29 rt, 2010yae016; Ste, 2al.et Friedman,  
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ביות  ל להכינדרשנו   עזים  שעלו  רגשות  ו  הןר  הסטודנטים  כדי    , נורבבק   הןבקרב 

ג ולנהן,  ויציבים לדיורים  ובר  תולוגב  לקבוע  כך היה עלינו  לשםשאפשר יהיה להתבונן בהם.  

ב ובכ שכוולו  ניויוושאופן  לם  הקדא  נשמעים.  ולול  במיוחת  הכעס    דקשה  את  לשאת  היה 

הוטל   . יםהסטודנטבין    ותפתחבים שהו" את היחסים הטלנוקלק"ל  ויככבעל ש  וינן כלפוושכ

 הדבר.  ולה בינינוף הפעושית  אתואת המשימה    להרוס  ולקבל את הכעס מבלי להניח ל  עלינו

כלים  ש אמצעי ללמידת  שממ  התהליךהידיעה ש  הי וגי הך הדיאלו לקיים את התהליעזר לנש

ור   –  פעולה, רפלקציה והמׂשגהכנון,  ת  –קר הפעולה  מח  ועביצש וכן    פלקציהשל אמפתיה 

 . יםינוי מתמידושאפשר למידה  מ

שוהרגש כדים  קשיו  עזים  והי  ונתקלנבהם  ת  שלע  עד  תהיניכך,  אי  ותים  אנו אם    ן 

גן ואם ההוץ,  ונח  אואם הה  ואת עצמנ  ושאלנ  תהליךה  רךושתתפים. לכל אלמ  גורמים נזק

לתואר שני של   כנית ותטרת המ  ן, ל פי כאף עו .  הב ורס חוהזה כק  רסוהטיל את הקתי לאֶ ו

לטפח ויכים של הדרה  על תהלא תיגר  ו לקר  , בין היתר  , יאה,  חינוך והוראה לתלמידים בהדרה

 של דבר   ופורים שבסוסב  ואניים,  ת האתוהספקושי  ות הקו. למרהישראליתהכלה בחברה  

פה,   ךהתהלי  היה והוצג  בקורס  לרבהתלמידי  לכל עבור  ב  ו שח  שנבנה    ו שהתקש   אלהת  ום, 

 . ומי עדד ותמלה
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