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rzrcrfcהמקריםברובנובעיםואלימיםממושכיםכסוכים

אינטרסיםעלחברותאועמיםביןדעותמחילוקי

סכסוכיםלפתורכדימוגבלים.משאביםאומנוגדים

לה.;־עה־־ב־כה־ר־ב־םהצדדים״נהי;־כאלה,c-z״■:,&

עלמצביעיםבעולםרביםסכסוכיםשבדקומחקריםלהסכמות.

היריביםהצדדיםמנהיגיבץלהסכמותבדרךשהמחסומיםכך

שלשלילייםורגשותחד־צדריותהשקפותסותרים,נרטיביםהם

גבוהותברמותמאופיינתהקהלדעתכאשרמ״צגים.שהםהקבוצות

פ־ום.שלמהלכיםלהובילקשהלמנהיגיםקרומות,ודעותשנאהשל

הסכסוךיישובשלתהליךלקדםיכולורעותברגשותעמוקשינוי

Bar-Tai and Haipeiin.)לשלוםהחינוךשלמטרתוזוהי

המסוכסכים.הצרד־םשלובדעותברגשותשינו־לחולל

בחינוךמושקעותומשאביםזמןמחשבה,שלמאודגדולותכמויות

שרובהיאלכךאחתסיבהקשים.בסכסוכיםהנתונותבחברותלשלום

הסכםעללחתוםאותו,לסייםבאמתרוצותבסכסוךהחיותהחברות

השונים.בתחומיםפעולהולשיתוףעמוקלפיוסללכתואףשלום

חברותשלמרצונןנובעתלשלוםבחינוךלהשקעהשנייהסיבה

ובתכנ־תלממשללאודרהספרבב־תוחוקרמרצההואהלפר־ןעירןי״ר

בהרצל״ההב־נתחומ־במרכזפוליטיתלפסיכולוגיה

משכנעותהןכךולשםהחיובית,העצמיתזהותןאתלשמריריבות

להשקיעובנכונותןבשלוםהכןברצונןכולוהעולםואתעצמןאת

ומשאב.מאמץכלבכך

אחרת,אוזומסיבהלשלוםבחינוךהגדולהההשקעהלמרותאך

חבר־שלהיסודעמדותעלזמןלאורךשהשפעתומראיםמחקרים

הקבוצות

$TS1$חברהקבוצות$TS1$

$DN2$חברהקבוצות$DN2$מוגבלתהמסוכסכותSalomon 2006.)

בחינוךמרכזיותבעיותשתיעללהצביעברצוניזהבמאמר

יתרמפיזורנובעתהראשונההבעיהפתרון.להןולהציעלשלום

עמדותתפיסות,לשנותהפסיכולוג־המאמץשלמיקודמחוסראו

שמעורריםמידיתכמעטמהתנגדותנובעתהשנייההבעיהורגשות.

שלם,אינושאציעהפתרוןלשלום.חינוךשלישיריםתהליכים

שלבקידומםלסייעעשויהביסודושעומדיםהעקרונותהבנתאד

ולקידוםסכסוכיםליישובהנחוציםטווחוארוכיעמוקיםשינויים

וחברות.עמיםביןופיוסשלום

ופחדכעס

תהליכישלהרגש־בהיבטדיוןבעזרתאדגיםהראשונההבעיהאת

לשלוםהחינוךתכניותרובשלהיסודממטרותאחתלשלום.חינוך

כלפיושנאהכעספחד,כגוןהשלילייםהרגשותהפחתתה־א
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כלשהובסכסוךהנתוןאדםכלהג־ונ־,נשמעזההיריבה.הקבוצה

״אושבוז,חשדנות,כגוןאחרים,)וגםכאלהשלילייםשרגשותמב־ן

המהותיות,הבעיותכאשרגםהסכסוך.יישובאתמסכליםועודו

מכשיליםשלילייםרגשותפתרונן,עללבואעשויותהאובייקטיביות,

אתמזיניםלמשל,אמון,וחוסרלנקמהרצוןשנאה,הפתרון.את

לכן,בה.מעונייןשאינומ־אתגםלמלחמהלגרורועלוליםהעוינות

ופיוס.שלוםתהליכימקדמתשלילייםרגשותשלהפחתהנדמה,כך

לוקהשלילייםרגשותהפחתתשמטרתולשלוםחינוךאולם

״שובבתהל־כ־הרגשותתפקידבהבנתלוקההואיתר;בפשטנות

מהרגשותשחלקהמראיםמחקרייםמממצאיםומתעלםסכסוכים

במיליםדווקא.הסכסוךל״שובזרזיםלהוותעשוייםהשליליים

אילועללרעתכדיהשלילייםהרגשותביןלהבחיןעלינואחרות,

רגש־למצבובוגריםתלמידיםבהכנתללחוץישרגשייםכפתורים״

של

$TS1$רגששל$TS1$

$DN2$רגששל$DN2$.שלום

מראיםופוליטיתחברתיתבפסיכולוגיהעדכנייםמחקרים

זרזלשמשמסוימים,בתנאיםעשוי,יריבהקבוצהכלפישכעס

Haiperinetחסםדווקאולאוהסכסוךלפתרון ai.201.)לאממצא(

"הסיפור״מהועצמנושואליםאנוכאשרמתבהרזהאינטואיטיבי(

מרגישיםכועסיםאנשיםהיריבה.הקבוצהכלפיהכעסרגשאתשמזין

אנשיםכלפיהם:צודקלאמעשהביצעוהיריבההקבוצהשחברי

אנשיםמיד;לתקנושראו־עווללהםשנעשהמרגישיםכועסים

כ־להדגיש־שהעוול.אתלתקןכוחדילהםשישמרגישיםכועסים

כמקרה

$TS1$ככמקרה$TS1$

$DN2$ככמקרה$DN2$המעשה.למבצעבהכרהולאלמעשהמכווןהכעסזה

בישראל־הוד־םשלמ״צגמדגםבקרבלאחרונהשערכת־במחקר

לשינוילפעולרוציםהפלסטיניםעלשכועסיםשאנשיםנמצא

Haiperinלהשמידם)חלילה(אובהםלפגועבהכרחלאאךעמדתם,

נטולניטרלילמצבשבהשוואהנמצאנוסףבמחקר(.20112008

במשאבסיכוניםבפשרות,תמיכהלקדםיכולכעסשלמצבכעס,

Reאמוןבוניצעדיםובנקיטתומתן ifen Tagar et ai.201.)

אבללתוקפנות,להובילגםעשויכעסאחריםשבמצביםברור

לחינוךמאמציםלמקדנכוןיהיהשלאעולהשלעילמהמחקרים

להוציאמתאימותבנסיבות־כולשכעסמשוםכעס,בהפחתתלשלום

שלום.מקדמתפעולהלקראתמאדישותםאנשים

פחדאחדשמצדמראיםהפחדברגשהעוסקיםדומיםמחקרים

בעתלהסתכןלא־־נכונותמהשבת־ת,לסג־רותאנש־םלהובילעלול

שבהםבמצביםאחר,מצדאולםלפשרות.ולהתנגדותומתןמשא

מפנ־הפחדאיומים,להפחיתעשויהסכסוךשפתרוןמאמיניםאנשים

אותם

$TS1$מפנאותם$TS1$

$DN2$מפנאותם$DN2$לשלום.זרזיהווהאיומים

ישראליםמניעהדמוגרפי"״האיוםמפניהפחדלמשל,כך

מדינות.שתישלבפתרוןלתמוךומנהיגיםהשורהמןאזרחים

הפלסטיניתבז־רה־שראל־ותשפשרותהמאמיניםישראליםבדומה,

נוטיםהאירניהאיוםעם־שירותלהתמודדהבריתארצותאתיובילו

בפשרות.לתמוך

סכסוכים.לפתרוןחסמיםמשמשיםבהכרחלאאפואופחדכעס

אותו.מזרזיםהםמסוימיםבהקשרים

שנאה

הואהשנאהרגשאלה,שליליים־חיובי־םרגשותמשניבשונה

אותהשעושהבשנאהבהישמההקשר.בכלסכסוכיםל־־שובחסם

שלילייםרגשותשלגדושותבמנותמדוברהאםכך?כלהרסנית

ייחודי?יסודבשנאהיששמאאווכעס(פחד)כמואחרים

ובזירותבישראלהאחרונותבשניםשנערכומהקריםמסדרת

רגשותלב־ןשנאהביןמהות־הבדלישנוכיעולהאחרותקונפליקט

המופניםאחריםלרגשותבניגוד(.Haiperin2008אחריםשל־ל״ם

שנאההיריבה,הקבוצהחברישלפעולותרצףאופעולהכלפי

אנשיםעצמה.היריבההקבוצהשלקיצוניתשליליתהערכהכוללת

מאמיניםאלאספציפי,עוולכלפישלילירגשהשיםאינםששונאים

חברישל"שטניות"או״רעות"אופימתכונותנובעעוולשאותו

השנואהשהקבוצההיאבשנאההמגולמתהאמונההיריבה.הקבוצה

אתמזינהזואמונהעמה.להתפייססיכויאיןולכןתשתנהלאלעולם

חיובימידעמפניהתודעהאתסוגרתהיריבה,לקבוצההשנאהרגש

להתהוות.בפיוסלאמונהמאפשרתואינהעליה

לאשל־ל־יםרגשותלהפחיתהרצוןטובותשכוונותמכאן

יותרמעמיקההבנהעללשלוםהח־נוךאתלבססישמספ־קות.תמיד

דוגמתשלילייםרגשותשלהפחתההפסיכולוגיים.התהליכיםשל

שהתמקדותבעודהפיוס,לתהליךדווקאלהזיקעלולהפחדאוכעס

החינוךמאמציהרגש־בתחוםאותו.לקדםעשויההשנאהבהפחתת

השנאה.בהפחתתלהתמקדצריכיםלשלום

לשינובאפשרותהאמונה

השנאה,הפחתתאתגרעםהיטביתמודדוהשלוםשמחנכ־נניח

שנובעיםישיריםלמסר־םייפתחוהרחבוהציבורהתלמידיםהאם

חבר־לשכנעחינוכייםתהליכיםבעזרתאפשרהאםזו?מתפ־סה

קבוצה

$TS1$חברקבוצה$TS1$

$DN2$חברקבוצה$DN2$באופןרעהשהיאמאמינהכלומראחרתקבוצההשונאת

עקברעותפעולותנקטהאלהרעהאינההאחרתשהקבוצהמהותי

עשויהשלהשהתנהגותקבוצהלשכנעאפשרהאםמסו־מות?נסיבות

האםעמה?לפיוסולהביאהיריבההקבוצהשלההתנהגותאתלמתן

ישיר?באופןתקווהלעורראפשר

מאודקשהאליםקונפליקטשלשבמהלכומראיםמחקרים

וההתנהגותהתכונותאתהמעורבותהקבוצותלחברילהבליט

כלפיאמפתיהלעוררישירניסיוןלכןהיריב.הצדשלהחיוביות

הפתרוןמתונה.להצלחההטובבמקרהאולכישלון,נידוןהשניהצר

התמקדותמתוךשנאהלהפחיתלנסותהואבהמשך,שאציגהמתבקש,

חבר־אתברמזולולהזכ־רמבל־אבלהשנאה,שלה־־חוד־בסיפור
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המגולמתהאמונה

שהקבוצההיאבשנאה

לאלעולםהשנואה

סיכויאיןולכןתשתנה

זואמונהעמה.להתפייס

השנאהרגשאתמזינה

סוגרתהיריבה,לקבוצה

מפניהתודעהאת

ואינהעליהחיובימידע

לאמונהמאפשרת

להתהוותבפיוס

היריבה.הקבוצה

כלשלשביסודהלהביןישעובד,כזהמהלךכיצדלהביןכר־

טבעעליותריסודיתאמונהישהיריבההקבוצהכלפיעוינתאמונה

יאמינוקבוצהשחבר־כד־למשל,קבוצות.שלטבעןעלאוהאדם

שלקבוצותלהאמיןעליהםמטבעם,רעיםהיריבההקבוצהשחברי

אתמובילהזואמונהויציבות.קבועותאופיתכונותישחברתיות

היריבההקבוצהחברישלשליליתפעולהכללפרשהקבוצהחבר־

הקבוע.השל־ל־לאופייהכביטוי

ידועהאמריקניתפסיכולוגית(,nwcckתוקקרולפרופ׳

בספרהכתבה(,2010יוניהחינוך,הד)ראוסטנפורדמאוניברסיטת

מאמיניםהאדםמבניאחוזארבעיםכ־2008נחישות״של״כוחה

ארבעיםואילוויציבות,קבועותאופיתכונותישוקבוצותשלאנשים

להתפתחלהשתנות,יכוליםוקבוצותשאנשיםמאמיניםאחריםאחוז

אחוז(.כעשריםשלבינייםקבוצתגם)ישוללמוד

אנשיםשלשאופייםהמאמיניםשאנשיםמראיםרווקשלמחקריה

מאושריםבחיים,יותרמצליחיםולהתפתחלהשתנותיכולוקבוצות

מערכותומנהליםובכישלונותבאתגריםיותרטובעומדיםיותר,

גםלענייננושחשובמהוזהאלהאנשיםיותר.מוצלחותחסים

נוטיםהםשכןשלום,בדרכיסכסוכ־םלפתורבניסיוןלתמוךנוטים

משמריבסטריאוטיפיםהאחרהצדולק־בועקרומותלדעותפחות

שנאה.

קצרחינוכישתהל־רמצאנובישראללאחרונהשקיימנובמחקר

להשתנותיכוליםוחברותשיחידיםישראליםסטודנטיםלימדנושבו

הנכונותאתוהגדילהפלסטיניםכלפיהשנאהאתבתודעתםהפחית

Haiperinetאתםומתןבמשאפשרותיותרלבצע ai. 2011.)

שזיהואנשיםבקרבדומותתוצאותהניבהזההקצרהחינוכיהתהליך

תהליךכלשלאורךבמיוחדמעניין"ימין״.אוכ״שמאל"עצמםאת

כלל.המקומיוהסכסוךהפלסטיניםהוזכרולאהחינוכיתההתערבות

אתלשנותעשויותשקבוצותשהשתכנעושהסטודנטיםאפואהנחנו

בסכסוך,שלהםהיריבההקבוצהעלהזאתהתובנהאתהשליכודרכן

הפלסטינים.עלקרי

שת־עללהתגברלנואפשרהזההייחודיהחינוכיהתהליך

המכשלות

$TS1$שתהמכשלות$TS1$

$DN2$שתהמכשלות$DN2$ממוקדתבצורהלחצנוכאן:שהוצגולשלוםהחינוךשל

זאתעשינושנאה:הפחתנוזוובדרךהנכוןהרגש־ה״כפתור״על

מנענווכךה־שראלי־פלסט־ני,הסכסוךאתבמילהלהזכירמבלי

כאלה.למצביםטיפוסיתמגננהתגובת

חינוךמהווהאינוהזההחינוכיהתהליךקודם,שציינתיכפי

לשלום:לחינוךמנחיםעקרונותשנימסמןהואאךלשלום,שלם

בכלהסכסוךאתומזיניםפיוסשמונעיםואמונותברגשותהתמקדות

הכלליותבאמונותוטיפולהרלוונטיהסכסוךעקיפתוהקשר:מצב

אותו.המזינות

החברתית־הסביבהרבותשפעמיםמציינים2009ורוזןבר־טל

פוליטית

$TS1$החברתיתפוליטית$TS1$

$DN2$החברתיתפוליטית$DN2$־שירחינוךמאפשריםאינםהקשיםהסכסוךואירועי

ישירחינוךמאפשרתהסביבהכאשרשגםלטעוןרוצהאנילשלום.

לרמוזכד־זובאמירהאיןיותר.יעיללהיותעשויעקיףחינוךלשלום,

מעיסוקאומשותפיםממפגשיםלהימנעבסכסוךהצדדיםשעל

בסכסוך.היריבהצרשלובהתנהלותבעמדותבמניעים,

מקורות

נתר.אביב;יערי,תרגמה:נחישות,שלנוחר.2008ק;דווק,

Bar-Tal, D., and Y. Rosen, .9002"Peace Education in Societies Involved in

IntractableConflicts:Directand IndirectModels". Review of Educational

Research :9755T-575.

Bar-Tal.D., and E. Haiperin, .1102"Socto-PsychologicalBarriersto Conflict

Resolution",In:D. Bar-Tal (Ed.),IntergmupConflictsand theirResolution:
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