
הצעה לסדר - בואו לדבר באחריות!

מדינת ישראל נמצאת באחת התקופות המאתגרות בתולדותיה. המחלוקת האידיאולוגית סביב
הרפורמה מחוללת ויכוח נוקב שהולך ומתרחב ומאיים להביא לקרע חברתי מאיים על הקיום המשותף

שלנו כאן.

עמותת יסודות מבקשת להניח בפני החברה הישראלית, כלים לניהול השיח המאתגר והקשה הזה,
חשוב לנו להבהיר כי הדבר נעשה מתוך כבוד לתפיסות העולם השונות ולתחושות הקשות העולות

משני הצדדים.

כיצד נקיים שיח מורכב?
שיח מורכב מניח לפני כל דבר כי כל אחד מגיע לשיח טעון ברגשות. הרגש הוא נקודת המוצא, יש לו

מקום חשוב משום שהוא חושף את המקום האותנטי של כל צד, אסור להתעלם ממנו אך גם לא
להישאר בו והוא לא יכול לנהל את הדיון.מתוך כך נציע את הפרקטיקה הבאה:

מפזרים את התמונות (בנספח)  במרכז החדר ומבקשים מכל משתתף לבחור תמונה אחת

הצעה ראשונה: מציאות פוגשת רגש- פוגשת ערך- בונה טענה.
שלב א' - מציאות פוגשת רגש.

סבב הכרות
אני..... מגיע/ה מ..... בחרתי בתמונה הזו...... והרגש שעולה בי הוא......

חשוב מאוד לאפשר לכל אחד לתת מקום לרגש שלו.
אלאבהם.לזלזלשלאבטחהשונים,לרגשותלהגיבשלאהקבוצהחברימכללבקש

לתת מקום לרגש של הזולת.
אחדמכללבקשלוחאיןאםהמשתתפים.שמותעםלוחעלהרגשותאתלכתוב-ונכוןראוי

לכתוב על דף את הרגש שעלה בו. נזדקק לזה בהמשך.

למשתתפי הדיון נדגיש -
אסור בשום פנים ואופן לעצור בשלב הרגשות.

לנומאפשריםלארגשותלהסלים.עלולהואואדרבהיתפתח,לאהשיח-שםנשאראם

הצדשללשלילהולהגיעשליליבאופןאותנולהפעילעשוייםוהםהשניהצדעומקאתלהבין

השני.



שלב ב' - פוגשת ערך

עליושבאותנושהציףהרגשבנפש.קומהלרדתנבקשהרגשות,העלאתאחריהשני,בשלב

הרגשאתשהפעילשמהנראה,לעומקבעצמנונתבונןאםאותנו.שמפעילשלםערכיעולם

אותהה"מציאות"עםהמפגשבעקבותחיזוקקיבלאושנפגעשלנוהערכיםעולםהואשלנו

פגשנו ועליה אנו מדברים.

יושב"ערכים"או"ערך"איזהעלנשאלשלו.לרגששובלהתחבר-משתתףמכלנבקש

לדברלנומאפשריםערכיםערכי.לשיחרגשימשיחעוברהשיחהזהבשלבהזה.הרגש

לנסחניתןומתוכםהעמדהבבסיסעומדמהחושפיםהערכיםמהות.עללדבררציונלית,

עמדה ערכית מנומקת. מומלץ לכתוב את הערכים גם על לוח.

שלב ג' - בונה טענה (ערכית)

אחרי שחשפנו את הערך, אנו מגיעים לשלב החשוב והוא היכולת לטעון טענה ערכית.

"אני חושב ש… מכיוון ש..."
נרגעו.כברשלוהיציבותוחוסרהרגששלהעוצמותאבללהתווכח.ניתןערכיתטענהעם

לדיוןלגשתמאפשרזהבטוב.השניהצדשלהרצוןאתההיגיון,אתלהביןאפשרכעת

ממקום נינוח יותר.

בשלב הזה ניתן יהיה לשאול:

האם ישנה לצד השני טענה ערכית שאני מסוגל להסכים איתה?.1
האם הערך בשמו מדבר הצד הנגדי מגיע לידי ביטוי גם בעולם שלי?.2
האם הטענה הערכית הנגדית גורמת לי לחשוב פעם נוספת על הטענה שלי?.3
מה בטענה שלי נשאר פרום/נקודת עיוורון שייתכן וקיימת לי?.4

שלב ד' - סיכום (הצעה)

בשלב זה  נניח שני מונחים (מתוך הגותו של הסוציולוג מקס וובר):

המוסרילמעשההנוגעבכלברורהמידהבאמתמחזיקהתכלית"של"אתיקה●

לשאלתנדרשתאינהוהיאהטובותוהתכליותהנכונותהאמונותעלהמבוסס

התוצאה של אותו מעשה מוסרי, עיקרה הגעה אל התכלית הראויה.

אתגםבחשבוןשלוקחותנוספותשאלותשואלתאחריות"של"אתיקהלעומתה,●

הפגמים והליקויים של הסביבה האנושית המורכבת.



"שיח של איבה" מול "שיח של אחווה"
אחריות"של"שיחביןנוספת,לאבחנהאותנומובילאחריות"של"אתיקההבסיסיהמושג

ל"שיח של איבה".

רקכאןמדוברלאהצדדים.ביןעמוקאמוןחוסרעליושבאיבהשלשיחאיבה?שלשיחמהו

ונפשיתפנימיתבהכרעהאלאלעשות,עלולהואומההשניהצדחושבממהעמוקהבחרדה

ולאלהרעהיאהאמיתיתותקוותושמטרתואפלים,ממקומותמונעשכנגדישהמחנהברורה

לאהוא,הקשבהמאפשרלאאיבהשלשיחשלי.למחנהלהזיקהיאושמגמתולהיטיב

בכלוהתגוננותמאבקמלחמה,מזמיןאיבהשלשיחהלב.ופתיחתאוזןהטייתמאפשר

התוצאותיהיומבפנים,אותילכלותעלישקםומררעבאויבלהילחםכדיכשרהכלמחיר.

אשר יהיו.

בשיחאמוןמחוסרשמונעאיבהשללשיחבניגודאחוה.שלשיחנמצאאיבהשלשיחמולאל

איתוהאדםכלפיאמוןמלאוהואנמצאהואבובמרחבלגמריבטוחמרגישהאדםאחוהשל

דוהקשבהומאפשרואמיתיכןפתוח,שיחמאפשרתהזוהאמוןרמתהשיח.אתמנהלהוא

צדדית, כזו שתאפשר בבא העת גם הסכמה.

אנו מציעים כי חברה הנמצאת במציאות של מחלוקת אידיאולוגית עזה, היושבת על ריחוק

רגשי ומחנאות, כדאי שתאמץ את המושגים האלו. סגנון הדיון מעין זה יוכל לאפשר קיום דיון

עמוק ורציני שיוכל להוביל לקיום משותף.

להרחבה- מומלץ מאוד לקרוא את החוברת המצורפת למערך כדי לתת למורה/ למנחה רקע

ובסיס רחב יותר לניהול הדיון.

רצוןישאםלנושמאפשרמההקשבהשלבמרחבכבראנחנוהטענותניסוחשלבלאחר

זהבשלבהשני.הצדטענותאתיותרטובלהביןומתוכהלאקטיביתההקשבהאתלהפוך

ש...".בדבריך"שמעתילו:ולומרמשלישונהעמדהשביטאבמעגללמישהולפנותניתן

שווהפעם,לאשונותטענותביןערכייםחיבוריםמאפשרתערכיתטענהכילזכורחשוב

לחפש חיבורים קטנים מסוג זה.

סבב מחשבה ראשונה/מחשבה חדשה

המחשבה הייתה לי בתחילת המהלך והמחשבה החדשה שנולדה בעקבות המהלך



הצעה שנייה: רואה, חושב, שואל.

הקבוצה עומדת אל מול סוגיה/מציאות/סיטואציה קונקרטית.

שלב א' - "רואה"

כאן נבקש מכל אחד להתייחס למה הוא רואה?
עשויותכאן-נדגיששפגשתי.במציאותמזההשאניהבעיההשאלה,הסוגיה,הגדרתכלומר:

אחרותכואבותנקודותבמציאותמזההאחדכלמציאות.לאותהביחסשונותשאלותלעלות

כלמקום.להםוניתןבסיפורהכואבותהשונותבנקודותשנכירמאודחשובאליהן.ומתייחס

מציאות סובלת שאלות רבות וחשוב מאוד להגדיר ולזקק אותן.

מן הראוי לנסות ולאחד בין נקודות דומות על מנת לקבל תמונת מצב מסודרת.

שלב ב' - "חושב"

מה אני טוען על הסוגיה/ ביחס לשאלה שהצפתי?/ביחס למציאות שפגשתי?
גםלהתייחסשניתןכמובןאחד.כלששאללשאלהביחסערכיתטענהלטעוןנבקשכאן

אתמהןלהסיטולאשעלולשאלותלהתייחסחשובזהבשלבאחרים.שלושאלותלנקודות

להטחתדמגוגי,לשיחלהוביליכולעצמןלשאלותלהתייחסמבליהדיוןשלהסטההדיון,

סיסמאות או לניתוק מהנושא מולו אנו עומדים ועליו אנחנו שואלים.

שלב ג' - "שואל"

הואאותההטענהועלשלוהאישיתהעמדהעלשאלהלהניחאחדכלמתבקשהזהבשלב

עצמו טען. כל אחד ישאל את עצמו את אחת מהשאלות הבאות (או את כולן):

איפה העמדה שלי חסרה?.1
מה קשה בטענה הערכית בה נקטתי?.2
לאיזו נקודה בעמדה (טענה) הנגדית אני יכול להתחבר?.3

צריךלאהמדוברת.הסוגיהאודותומורכבמעמיקדיוןלקייםניתןבסיסןועלעולותהתובנות

היאשגםמושלמת,לאשטענתילראותהיכולתהואהחשובהמדיוםאבללהסכמות,להגיע

כללהשולחןעלשמונחותלאחרערכיים.בקשייםאוהקונקרטיתבמציאותקשייםעםנתקלת

תשתיתלהניחהמסוגלוכזהיותרקשוביותר,עניינישיחלנהלניתןמושלמות""הלאהטענות

להסכמות בין שונים.



(מתוך האתר: אישתון)



(מתוך האתר: זמן ישראל)
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