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הקדמה
"בבל — מדריך למפגש בין מזרח למערב" ,הוא הכרך הרביעי בסדרת "הצופן
התרבותי" וכפי הנראה ברגע זה גם הכרך האחרון בסדרה .הסדרה החלה בשנת
 2007ביציאתו לאור של הספר "פיצוח הצופן התרבותי" ,שעשה ניסיון ראשון
מסוגו להבין את מאפייניה של החשיבה הבין–תרבותית לעומקם ולנסח את אבני
הבניין של החשיבה המסורתית–הקולקטיבית והמודרנית–האינדיבידואלית עד
לרמת המילה הבודדת והיכולת "לתרגם" משפה תרבותית אחת לרעותה .מיד
לאחריו ,באותה שנה ,יצא הספר "דיאלוג —  123סיפורים טיפוליים מהחברה
המסורתית ופתרונם" .ספר זה חקר את הנושא התרבותי ,הפעם ברמת המאקרו,
והציג דיאלוג בין–תרבותי שמטרתו לגשר על פערי התפיסות בין התרבויות בכל
הנוגע לגידול ילדים .הכרך השלישי בסדרה" ,הקוראן לחינוך הילד" ,יצא לאור
בשנת  2008והיה בין הפרויקטים שייצגו את ישראל בוועידת הנשיא באותה
שנה .ספר זה חרג מהקו של שני הספרים הקודמים ,הוא התרכז רק בקוראן
ובנה בעבור בני הדת המוסלמית גשר בין המסורת למודרנה .מעתה הורים
ומורים יכולים להשתמש בקוראן הקדוש כדי לתת מענה לשאלות חינוכיות בנות
זמננו.
הספר הנוכחי" ,בבל — מדריך למפגש בין מזרח למערב" ,מסיים את הסדרה
משום תחושתי שכעת כל חלקי הפאזל נפלו במקומם .הוגדרו — בשינויים
מסוימים מהכרך הראשון — ארבעה זוגות של עקרונות המשמשים אבני בניין
לחשיבה המסורתית–הקולקטיבית ,הנקראת בספר הזה מזרחית ,ולחשיבה
המודרנית–האינדיבידואלית ,הנקראת בספר הזה מערבית .השינויים המוצעים
אינם אלא תהליך הבשלה שעברתי בעבודתי על חומרים אלה לאורך השנים.
אבני הבניין האלה וסידורן נראים לי ממוקדים וממצים יותר כפי שמוסבר בפרק
המבוא ,והאבנים אכן מסודרות בזוגות ,ארבע אבני בניין לפרדיגמת החשיבה
המערבית וארבע אבני בניין לפרדיגמת החשיבה המזרחית .השינוי מאופנות
חשיבה מסורתית–קולקטיבית לפרדיגמת חשיבה מזרחית ומאופנות חשיבה
מודרנית–אינדיבידואלית לפרדיגמת חשיבה מערבית אינו אלא ניסיון לזהות את
המושג שישרת את הרעיון באופן מדויק ותואם יותר.
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הפעם השתמשתי במשאים ומתנים בין האמריקאים והישראלים לעולם הערבי
כדי להדגים את שתי פרדיגמות החשיבה האלה .הפעם גם פותח מנגנון תרגום
מדויק של משפטים מ"שפה" אחת לרעותה שמתבסס על ארבעת העקרונות של
כל פרדיגמת חשיבה .פותח שאלון "וקטור החשיבה" שמודד את מאפייני החשיבה
התרבותית של הפרט ומבוסס על ההבנה שחשיבה יכולה להיות מכוונת כווקטור
החוצה או פנימה ,ולכיוון אף יש עוצמה .מושגים אלה אמורים להדגיש שאכן
אין מדובר רק בפער הבין–תרבותי בין ערב למערב שממנו נלקחו הדוגמאות
בספר הזה ,אלא במשהו כללי יותר המשקף את שתי אופנויות החשיבה המרכזיות
של עולמנו.
חשוב לא פחות ,הספר מחולק לשני חלקים .החלק הראשון מלמד את בעלי
פרדיגמת החשיבה המערבית כיצד להיטיב ולתקשר עם בעלי פרדיגמת החשיבה
המזרחית ,ואילו חלקו השני של הספר מלמד את בעלי פרדיגמת החשיבה
המזרחית כיצד להיטיב ולתקשר עם בעלי פרדיגמת החשיבה המערבית .חלקו
הראשון של הספר מציג גישה חדשה אולם לעניות דעתי חלקו השני של הספר
הנו קרקע בתולה .הרושם שלי הוא שאין בנמצא חומר מסודר ושיטתי הפונה אל
בעלי פרדיגמת החשיבה המזרחית ומנסה ללמדם כיצד להיטיב את התקשורת
שלהם עם בעלי פרדיגמת החשיבה המערבית ,נושא חשוב ונחוץ בימים אלה
שבהם המזרח הצובר תאוצה מחפש את דרכו אל המערב בנתיבים רבים ושונים.
אכן ,כל חלקי הפאזל נפלו במקומם.
תודתי לתלמידי הרבים מהארץ ומחוץ לארץ שהפרוני לאורך שנים של
קורסים בנושאים בין–תרבותיים ,הביאו דוגמאות מחייהם ,שאלו שאלות ואספו
חומרים מרתקים מן הספרות .תודה מיוחדת אני חב לתלמידי נאזם סעיד שבקיאותו
בשפה הערבית ,רגישותו הבין–תרבותית והשקעתו הבלתי נלאית תרמו רבות
לספר זה .לחברי–אחי הפסיכואנליטיקאי חיים אהרונסון שהשיחות אתו בהליכות
המשותפות שלנו ובבית הקפה "לחם ארז" שעל הכרמל העמיקו את הבנתי
בהיבטים פסיכולוגיים של טבע האדם; לאמי ,שמרבה להתעניין בכל מה שאני
כותב.
לסיום ,כתמיד ,תודה עמוקה מקרב לב לאשתי הגר ולבנות מור וסתו שנוכחותן
בחיי ממלאת אותם באור .שיחותינו המשותפות תרמו רבות לגיבוש הרעיונות
שבספר זה .הן אף עזרו לי בעריכתו לדפוס.
חיפה,
נובמבר2012 ,
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הערת פתיחה
מומלץ לקורא למלא את "שאלון וקטור החשיבה" ולגלות את הכיוון והגודל של
"וקטור החשיבה" שלו בטרם יפתח בקריאה ,משום שמידע זה יעזור לו למקם
את עצמו ביחס לדמויות הפועלות המוצגות בדוגמאות .מילוי השאלון לאחר
תחילת הקריאה עלול להיות מוטה .השאלון מובא בנספח א' בשלוש שפות —
עברית ,ערבית ואנגלית.
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מקובל לחלק את תושבי כדור הארץ לשתי קבוצות גדולות — חברות
אינדיבידואליות וחברות קולקטיביות .הראשונות נוטות להציב את האדם ,רצונותיו
ושאיפותיו במרכז ,ואילו האחרונות מציבות במרכז את צורכי הקבוצה ושאיפותיה.
מובן שאנחנו מדברים על רצף קולקטיבי–אינדיבידואלי ,שבו פרטים שונים
ותרבויות שונות ממוקמים במקומות שונים על הרצף ,ולא על דיכוטומיה .כיצד
נוצרה חלוקה זו? לשם כך צריך ללכת כחמש–מאות שנה לאחור ,עת החל העידן
המודרני במערב .בתקופה זו של העת החדשה נפרד האדם בהדרגה מהקבוצה
שאליה היה שייך לאורך ההיסטוריה האנושית והפך להיות המרכז .כעת האדם
הוא אדון לעצמו ,אינדיבידואל ,מונע מכוח עצמו ופחות נשלט מבחוץ .תהליך זה
התרחש בתחילה רק במערב — בעיקר במערב אירופה ובצפון אמריקה — שבהם
מתגוררים כ– 20%מתושבי כדור הארץ .היפרדות האדם מהקבוצה לוותה בשינויים
פסיכולוגיים וחברתיים מרחיקי לכת .מיקוד השליטה של האדם נע מהחוץ
לפנים ,וקונפליקטים בין–אישיים רבים הפכו לתוך–אישיים עת נותר האדם
לבדו .אינטרוספקציה ,אמביוולנטיות ,מודעות עצמית ומחשבות המכוונות פנימה
החלו להתפתח על חשבון מכוונות החוצה ואינטראקציה עם הסביבה .היצירתיות
הנובעת מהעצמי התפתחה על חשבון שינון ,העתקה והכתבה .המדע החל את
צעדיו הראשונים על חשבון כוחה ההולך ונחלש של הדת במערב ,שכן במדע
האדם הוא הסמכות ואילו בדת הסמכות היא מחוץ לאדם .הדמוקרטיה החלה אף
היא להתפתח על חשבון השלטון הטוטליטרי .בדמוקרטיה הפרט בוחר באופן
עצמאי וחופשי ,דבר הדורש בשלות פסיכולוגית בדמות נפרדות שאינה מובנת
מאליה בחברות טוטליטריות .אם פעם היה האזרח משרתו של השליט ,כעת
השליט הוא משרתו של האזרח .נכון שהיצירתיות הייתה קיימת תמיד .כך גם
המדע .והיו מודלים של דמוקרטיה ביוון העתיקה ובמקומות אחרים .ואולם
שיעורם של כל אלה גדל והתעצם .כעת כל אדם יכול להיות יצירתי ,מדען
ולהשתתף בסדר הדמוקרטי החדש .אבל השינויים במערב בעת החדשה היו
רחבים מאלה .מבנה אישיותו של האדם ואופי חשיבתו השתנו באופן חסר
תקדים והתפתחו פערים בין–תרבותיים משמעותיים .זהו הנושא של ספר זה.
הניסיון לגשר על הפערים הרגשיים והחשיבתיים בין מזרח למערב.
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לשם כך ,ראשית ,עלינו לעשות סדר במינוחים הנפוצים ולהסביר את שימושם
בספר .ותחילה הערה :הדוגמאות שנבחרו בספר מתארות אירועים אמתיים
שהתרחשו .ועם זאת הן נוטות להיות מוקצנות ו"אידאליות" ,מטעמים דידקטיים.
חובה עלינו להבין את המודל לפני שנוכל למקם את עצמנו ואת והאחר אי שם
בין שני הקצוות .שאלון וקטור החשיבה אכן מעיד שרובנו נמצאים אי שם סביב
המרכז יותר מאשר קרוב לקצוות.
להלן שבעה זוגות מושגים שאינם אלא שמות נרדפים לאותו רעיון:
 .1וקטור החשיבה — מושג חדש המוצע בספר זה שיכול להיות מכוון החוצה
או פנימה לפי אופי חשיבתו של הפרט .אדם המכוון בדרך כלל לסביבתו
החיצונית יותר מאשר לעצמו והוא מפעיל אותה ומופעל על ידה ייקרא אדם בעל
וקטור חשיבה המכוון החוצה ) ( .ואילו אדם שעיקר תשומת לבו ומעייניו
מכוונים פנימה ,לעצמו ,ייקרא אדם בעל וקטור חשיבה המכוון פנימה )(.
בנספח א' ימצא הקורא שאלון שבוחן את וקטור החשיבה שלו .כך יוכל הקורא
לעיין בספר בעודו ער למקומו היחסי בהשוואה לדוגמאות המוצגות .על כן,
מומלץ שהקורא יגלה את וקטור החשיבה שלו בטרם ייחשף לדוגמאות .המונח
וקטור נבחר משום שלחשיבה ,כמו לווקטור ,יש כיוון ועוצמה .היא יכולה להיות
מכוונת פנימה או החוצה ,בעוצמות שונות המאפיינות פרטים שונים ברגעים
שונים .כך נע וקטור החשיבה שלנו במהלך חשיבתנו ושיחותנו לכיוונים שונים,
בעוצמות משתנות ,בהתאם לאופי המחשבות .השאלון מעניק ציון )כיוון וגודל(
שמאפיין את וקטור החשיבה הממוצע של הנבדק .הערכים נעים בין +10
ל– 1,-10ערכים חיוביים מורים על וקטור חשיבה המכוון החוצה ואילו ערכים
שליליים על וקטור חשיבה המכוון פנימה .ערכים חיוביים גבוהים מצביעים על
וקטור חשיבה המכוון החוצה באופן מובהק יותר ,ואילו ערכים שליליים גבוהים
מצביעים על וקטור חשיבה המכוון פנימה באופן מובהק יותר .ערכים בסביבת
האפס מתארים נטיות שאינן מובהקות .הסימון  הוא קיצור ל"וקטור חשיבה
המכוון החוצה" ,והסימון  הוא קיצור ל"וקטור חשיבה המכוון פנימה".
שרטוט  :1ערכי וקטור החשיבה האפשריים

 ----------------------------+-----------------------------
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הערכים האלה שרירותיים ונבחרו בגלל נוחות השיטה העשרונית.
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 .2פרדיגמת חשיבה — עוד מושג חדש המוצע בספר זה .פרדיגמת חשיבה
מתארת ארגון שלם של פעילות חשיבתית שמצייתת לחוקים ברורים .כאלה הן
פרדיגמת החשיבה המזרחית ופרדיגמת החשיבה המערבית .כמו שנראה ,לכל
אחת משתי הפרדיגמות ארבעה עקרונות חשיבה ואפשר "לתרגם" מפרדיגמת
חשיבה אחת לרעותה בכפוף לחוקים המוגדרים היטב .כך אפשר לגשר על
הפערים בין פרדיגמות החשיבה השונות ולהבין איש את רעהו טוב יותר.
 .3מיקוד שליטה — בודק אם ההנעה של הפרט פנימית או חיצונית 2.המושג
נמצא בשימוש נרחב במחקרים ובוחן באיזו מידה מונע הפרט מתוך עצמו ובאיזו
מידה על ידי גירויים חיצוניים .נמצא שתרבויות קולקטיביות נוטות למיקוד
3
שליטה חיצוני ,ותרבויות אינדיבידואליות למיקוד שליטה פנימי.
 .4חברה קולקטיבית וחברה אינדיבידואלית — מונחים הרווחים בספרות
המקצועית ובשימוש היומיומי וקובעים אם זהותו של הפרט מתבססת בעיקרה
על השתייכותו הקבוצתית או על אישיותו ותפיסתו העצמית.
 .5חברה מסורתית וחברה מודרנית — מונחים המתארים את ההבדלים בין
החברות על פני ציר הזמן .לפני העת החדשה היינו כולנו בני החברה המסורתית.
2

הראשונים להגדיר מושג זה היו רוטר ומולריJ. B. Rotter & R. C. Mulry, :
"Internal Versus External Control of Reinforcement and Decision Time",
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3
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בספר זה ימצא הקורא לעתים שימוש במונחים "מסורתי–קולקטיבי"
ו"מודרני–אינדיבידואלי" כדי להעניק יתר מרחב וגמישות להגדרות אלה.
 .6נפרדות 4ותלותיות — אלה במקורם מושגים פסיכואנליטיים המתארים את
תהליך ההיפרדות של התינוק מאמו .ואולם שימושם הורחב כדי לתאר קשיי
נפרדות ומצבי תלות בשלבי חיים שונים וכן פערים בין–תרבותיים ביכולת
ההיפרדות מן הקבוצה.
 .7חשיבה עצמאית ואינטגרציה בקבוצה — אלה המטלות ההתפתחותיות של
הילד הגדל בחברה בעלת פרדיגמת חשיבה מערבית ומזרחית בהתאמה.
טבלה  :1שמות נרדפים לווקטור חשיבה המכוון החוצה ולווקטור חשיבה
המכוון פנימה



4



 .1וקטור חשיבה
המכוון החוצה

וקטור חשיבה
המכוון פנימה

 .2פרדיגמת חשיבה
מזרחית

פרדיגמת חשיבה
מערבית

 .3מיקוד שליטה
חיצוני

מיקוד שליטה
פנימי

 .4חברה קולקטיבית

חברה אינדיבידואלית

 .5חברה מסורתית

חברה מודרנית

 .6תלות

נפרדות

 .7אינטגרציה בקבוצה

חשיבה עצמאית

מושג זה מקורו בעבודה של הפסיכואנליטיקאית מרגרט מאהלר עם תינוקות ובחינת
תהליכי ההיפרדות שלהם מהאםM. S.Mahler, F. Pine & A. Bergman, The .
Psychological Birth of the Human Infant - Symbiosis and Individuation,
Basic Books, New York 2000
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ארבעת הזוגות של עקרונות החשיבה
בעלי  האמונים על פרדיגמת החשיבה המזרחית ובעלי  האמונים על
פרדיגמת החשיבה המערבית משתמשים כל אחד ,כמו שנאמר ,בארבעה עקרונות
חשיבה שונים .לכל אחד מעקרונות אלה יוחד פרק .ואולם ממבט–על אפשר
לראות שיש קשר בין העקרונות השונים בשתי פרדיגמות החשיבה באופן שהם
מהווים ארבעה זוגות של עקרונות.
טבלה  :2ארבעת הזוגות של עקרונות החשיבה




פרדיגמת חשיבה
מזרחית

פרדיגמת חשיבה
מערבית

 .1כבוד
 .2הזדהות
 .3סמכותיות
 .4כישורים
חברתיים

התפעלות
אמפתיה
תקיפות
חשיבה
ביקורתית

 .1הכבוד הוא הזנה רגשית חיובית שבאה מבחוץ .חשיבותו רבה בחברות
קולקטיביות .בעת החדשה ,עם היפרדות האדם מהקבוצה והמעבר ההדרגתי של
מיקוד השליטה של הפרט מהחוץ לפנים ,הפך הכבוד להתפעלות .כעת האדם
יכול לספק לעצמו את אותו כבוד מיוחל בדמות חיזוקים נרקיסיסטיים של
תחושות מימוש עצמי והתפעלות ממעשה ידיו.
 .2בהזדהות עם האחר הפרט מכוון את וקטור החשיבה שלו החוצה .בעידן
המודרני הלך ופנה וקטור החשיבה פנימה ,וכתוצאה מכך התפתחה האמפתיה.
כעת אין האדם שואף להיות כמו חברו או לחקות אותו לגמרי ,אלא מסתפק
בלהבין אותו ולהיות מובן על ידו .כך שומר הפרט המודרני על נפרדותו — הוא
מבין את האחר אבל לא מחויב ליותר מכך .הוא יכול למשל להבין את חברו אך
אינו מוכרח להסכים אתו .אם כן ,פרדיגמת החשיבה המערבית ,האמונה על
אמפתיה ,מאפשרת לפרט להכיר בתחושותיו וחוויותיו כאדם ייחודי הנפרד
מסביבתו.
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 .3סמכותיות נפוצה בחברות מסורתיות–קולקטיביות בעלות מיקוד שליטה חיצוני,
שבהן הפרט רגיל שיורו לו מה עליו לעשות ,יהיה זה אב סמכותי ,מנהיג
טוטליטרי או חוקי הדת וציווייה .בעת החדשה ,כשהלך האדם ונפרד מהקבוצה,
הפכה הסמכותיות בהדרגה לתקיפות .כעת אין האדם יכול לצוות על רעהו אבל
הוא יכול לעמוד בתקיפות על דעתו.
 .4הכישורים החברתיים או היכולת המניפולטיבית של בעל  היו חשובים
לו לשם הישרדות והתאמה לקבוצה שהוא שייך אליה .כשנפרד האדם המודרני
מן הקבוצה והפנה את וקטור החשיבה שלו פנימה הפכו הכישורים המניפולטיביים
האלה בהדרגה לחשיבה לוגית וביקורתית .כעת עורך האדם תרגילים מופשטים
אלה לבדו.
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פרדיגמת החשיבה המזרחית
ארבעת העקרונות למפגש מוצלח
עם בעל וקטור חשיבה המכוון החוצה
כבוד
הזדהות
סמכותיות
כישורים חברתיים

כבוד
רקע מחקרי
כבוד הוא הזנה רגשית חיובית שבאה מבחוץ .לחלופין ,אדם יכול להיות מוזן
מבפנים ,להעניק לעצמו כבוד 1.מימוש עצמי למשל הוא כבוד שאנחנו מעניקים
לעצמנו .כך גם התפעלות ממעשי ידינו .חברות בעלות  )וקטור החשיבה
מכוון החוצה( מושתתות על כבוד ובושה .גם בושה באה מבחוץ .אדם מתבייש
כשרואים שהוא עושה משהו שאינו מקובל .כשאין רואים אותו אין האדם
מתבייש .אשמה אינה אלא אותה בושה שהופנמה .הפרט חש שהוא עשה מעשה
שאינו טוב ,אולם תחושה זו היא בינו לבין עצמו והוא יכול לחוש אותה בהיותו
לבד בלא צורך בצופים .החברה המערבית הפכה במידה מסוימת את הכבוד
להתפעלות ואת הבושה לאשמה .כך הפך הקונפליקט הבין–אישי לתוך–אישי עת
נפרד האדם מן הקבוצה בהתפתחותו של המערב בעת החדשה .אנשים בעלי
 )וקטור חשיבה המכוון פנימה( ייטו לחוש שכל ההתעסקות בכבוד אינה
מכבדת אותם .הם אינם רוצים להיות מונעים מרגש זה של כבוד ,בושה או
השפלה .אלו רגשות שאנחנו מכנים רגשות בעלי מיקוד שליטה חיצוני בניגוד
להתפעלות או אשמה או דכדוך ,שלהם מיקוד שליטה פנימי .כלומר ,הם אינם
תלויים באופן ישיר בסביבה .מחקרים רבים מראים שבני החברה
המסורתית–הקולקטיבית לסוגיה ,הנוטים להיות בעלי  ,חיים רגשות אלה
שבאים מבחוץ ביתר עוצמה ,ואילו בני החברה המודרנית–האינדיבידואלית,
הנוטים להיות בעלי   ,מכוונים פנימה וחווים ספקטרום רגשי שונה .די
להקשיב להצהרות של מנהיגים מחברות בעלות  כדי להתרשם מעוצמת
העיסוק בשאלות של כבוד ,בושה והשפלה .מנהיגים מחברות בעלות  ינסחו
את הצהרותיהם באופן שונה ויסתמכו על רגשות ועמדות שהנם פחות תלויי
סביבה ויותר מבטאים את עולמם הפנימי ,התלבטויותיהם ודעותיהם האישיות.
מאחר שהשגת כבוד מן הסביבה הנה מטלה הכרחית לבעל  ובלעדיה הוא
1

על כבוד ראו מקורות בסוף הפרק.
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עלול לחוש שקיומו אינו מובטח ,במפגש הבין–תרבותי שלו עם בעל  אנחנו
צפויים לקשיים.
בעיה  :1עזר ויצמן ,שר הביטחון של ישראל ,מספר כיצד שאל את מוחמד
גמאסי ,שר המלחמה של מצרים ,מה שלום אשתו משום שידע שהיא חולה
במחלת כליות קשה'" :לא כל כך טוב ,היא בטיפול רפואי מתמיד' ,השיב' .יש
לנו רופאים מצוינים בישראל' אמרתי מיד' ,הרפואה שלנו מצטיינת .אני מכיר
מומחה למחלה שלה בבית החולים תל השומר .מדוע שלא תביא את אשתך
לטיפול אצלנו?' מיד הבנתי ששגיתי ,בלעתי רוק .קיללתי את עצמי' .יש לנו
רופאים מצוינים במצרים' ,אמר גמאסי בתקיפות"" .במשך חודשים" ,מספר
ויצמן" ,נהגתי להזהיר חברים שבאו במגע עם המצרים שלא להיות יהירים ,לא
2
להדגיש את עליונותנו ,להתחשב ברגשות של המצרים".
כיצד היה על עזר ויצמן להציע עזרה לגמאסי?
פתרון :האמירה "יש לנו רופאים מצוינים בישראל והרפואה שלנו מצטיינת"
סביר להניח שלא הייתה פוגעת כך בבעל פרדיגמת חשיבה מערבית הפועל
מתוך מיקוד השליטה הפנימי ) ( .הוא ,שאמון על תחרות חופשית ומכוון
למצוינות אישית ,ייתכן שהיה שמח להיעזר במי שטוב ממנו .ויצמן לא התכוון
לפגוע בגמאסי אלא לעזור לו .ואולם הוא התפעל מהישגי מדינתו .לדידו של
בעל  זוהי התנשאות והשפלה ,משום שהוא אינו נוהג להתפעל מעצמו —
תרגיל השמור רק למי שנפרד מן הקבוצה .כך ,בעת החדשה ,כשנפרד האדם מן
הקבוצה ,נע מיקוד השליטה שלו מן החוץ אל הפנים .כעת הוא מעניק לעצמו
באמצעות התפעלות את הכבוד שבא מבחוץ ולו היה זקוק בעבר .בעל 
דורש כבוד ואף מוכן להעניק אותו במין תלות הדדית ולא מתוך אותה עמדה
שבה האדם מזין את עצמו וכאילו אינו זקוק לאיש .העלבון שחווה בעל 
הוא בעצם ההכרזה של בן–שיחו ,בעל   ,שהוא אינו תלוי בו .כך למשל
אנואר סאדאת דורש כבוד ולא התפעלות במפגשו עם ויצמן כשהוא אומר לו:
"אני אדם שמקיים את מילתו .האמן לי .אתה יכול לבטוח בי .אמרתי ואני
אומר — 'לא עוד מלחמה'" 3.סאדאת מכוון לקשר ואילו ויצמן מכוון לעצמי.
כשהאחד מכוון לעצמו והשני מכוון למי שמכוון לעצמו נוצר קונפליקט בלתי
נמנע שאפשר ליישב רק באמצעות למידה .רבים מבעלי  אינם מבינים מדוע
2
3
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בעלי  לא נלהבים לקבל מהם עזרה .ההישגים האישיים והיעדר התלות
באחר של בעל  הם אלה שמשפילים אותם ומזכירים להם את חולשתם.
ואולם ויצמן היה יכול להציע את עזרתו לגמאסי מבלי שהלה ייעלב .הוא היה
יכול להציע שהרופאים המצרים יתייעצו עם הרופאים הישראלים ולהדגיש את
האופי ההדדי של העזרה שהוא מציע — פעם אנחנו נעזור לכם ופעם אתם לנו.
האמת פחות חשובה ,הכבוד ואופן הצגת הדברים הם העיקר .מסרים אלה
חייבים להיות מועלים מתוך שמירה על הדדיות ואיזון ,ולעתים אף מוטב
להמתין עד שהצד השני ירמוז על נכונותו לשתף פעולה ,אולי באופן חשאי .שוב
הכבוד.
ויצמן :הרפואה שלנו מצטיינת )התפעלות(  נערוך התייעצות בין הרופאים
הידועים שלכם לרופאים הידועים שלנו .יחד ,בעזרת השם ,נקווה שהם
יוכלו לעזור לאשתך )כבוד  +הזדהות(
בעיה  :2לאחר שנחתם הסכם חברון בין ישראל לפלסטינים ,גילה האלוף אילן
בירן שבמפות שחתם עליהן בהסכם נפלה טעות .ישראל העבירה לפלסטינים
שטח של אלפי דונמים שחייב היה להיות בשליטת צה"ל כדי שיוכל להגן על
הרובע היהודי .הוא ביקש לתקן את הטעות ונתקל בסירוב של הפלסטינים.
שמעון פרס החליט לפנות לערפאת אישית .כיצד היה עליו לעשות זאת?
פתרון :סביר להניח שהקצין הישראלי פשוט הסביר שנפלה טעות והניח שמתקבל
על הדעת שייתנו לו לתקנה אף על פי שהחוזה כבר נחתם .לדידו ,זוהי הוגנות
בסיסית .בעל פרדיגמת חשיבה מערבית אחר היה יכול לבקש את האמפתיה של
בעל פרדיגמת חשיבה מזרחית ולומר" ,תבין ,זו פשוט טעות שיכולה לקרות לכל
אחד" .הן חשיבה ביקורתית והן אמפתיה מבטאות מסרים בעלי  שאינם
בעלי משמעות בעיני בעל   .על כן ,אין פלא שלא השיגו את התוצאה
הרצויה .שמעון פרס הכיר את ערפאת וידע עד כמה הוא מתגאה בהיותו גנרל
וגם מהנדס .למשל ,לברק הוא אמר" ,אתה גנרל ואני גנרל וגם מהנדס" 4.פרס
פנה אל ערפאת בארבע עיניים ואמר" :חתמת על ההסכם ,תודה רבה ,אבל אל
תחשוב שההרגשה שלנו היא טובה"" .למה?" שאל ערפאת" .ניהלנו משא
ומתן" ,אמר פרס" .אתה גנרל ואני לא .אתה מהנדס ואני לא .מה הפלא שעשיתי
טעות גדולה?" "איפה? איפה?" שאל ערפאת .פרס הראה לו את המפה .ערפאת

4
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נתן מיד הוראה לשנות את המפה ולהעביר לישראל את אותם שטחים 5.בעל
 יכול להירתע מצליל החנופה שבמסר .ואולם עליו לזכור שנושא הכבוד
לעתים קרובות נגוע בהיבט זה .מעבר לכך ,חנופה עשויה להיתפס באורח שלילי
בעיני בעל  משום שיש בה הפעלה לא מודעת של האחר ועשויה להיתפס
באורח חיובי בעיני בעל  משום שלדידו אנחנו חיים בעולם שבו אנחנו
מופעלים ומפעילים.
פרס :תבין ,זו פשוט טעות שיכולה לקרות לכל אחד )אמפתיה(  אתה
גנרל ,ואני לא .אתה מהנדס ואני לא .מה הפלא שעשיתי טעות גדולה?
)כבוד(
בעיה  :3ערפאת נהג להצהיר שהוא בין הגנרלים הערבים היחידים שמעולם לא
הובסו 6.מולו ניצב למשא ומתן אהוד ברק ,אדם תכליתי ולוגי שמסרב להיפגש
עמו מבלי לדעת שיהיו לפגישה תוצאות ברורות .חברי המשלחת הישראלית
לוועידת קמפ דייוויד לחצו על ברק במשך הוועידה להיפגש עם ערפאת .יוסי
גינוסר אמר" :איך תסביר שלא ישבת עם ערפאת אפילו פעם אחת לפגישה
עניינית במשך שמונה ימים?!" ברק השיב לחברי המשלחת הישראלית" :איני
מתכוון לשבת עם ערפאת כדי שיתעד את דברי במחברתו" 7.שלמה בן–עמי ,שר
החוץ ,הסביר לו" :הבעיה אינה בעמדות אלא במרחק התרבותי בינינו לבינם
ובינך לבינו .לכאורה הוא מנהיג של עם ,אך בעצם זהו אדם עם כמיהה גדולה
לכבוד ,והוא מרגיש שאתה מקרין כלפיו העדר כבוד .חלק גדול מהיכולת שלו
להתגמש טמון בעניין הכבוד" 8.ברק המשיך לטעון שהוא אינו מנהל משא ומתן
בשוק .הוא אמר שהגינונים אינם העיקר אלא ההסכם 9.כיצד היה על ברק להגיב
והאם היה עליו להיפגש עם ערפאת?
פתרון :בניגוד לדברי ברק ,בעולם של  הגינונים חשובים לא פחות מן
ההסכם ,ועמידה בהסכם דורשת כתנאי מוקדם תחושה שדרישת הכבוד סופקה.
ברק ,בהיותו אדם רציונלי ,מניח כרבים מאתנו שהאחר דומה לנו ,ועל כן הוא
נוהג באחר כמו שהוא מצפה שינהגו בו — בענייניות .כאן טמון הכשל משום
5
6
7
8
9
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שלתרבות אחרת יש כללים משלה .גינונים הם מחוות בעלות מיקוד שליטה
חיצוני שבאות להעניק כבוד לאחר וליצור קשר אתו ,לעומת הסכם ,חוזה עם
סעיפים ,שמטבעו הוא בעל מיקוד שליטה פנימי ומייצג חשיבה לוגית וביקורתית.
אין פלא שלבני תרבויות בעלות מיקוד שליטה חיצוני יש לעתים בעיה עם
חוזים .ברק השתמש בעקרון התקיפות" :איני מתכוון "...או בעקרון החשיבה
הביקורתית" :הגינונים אינם העיקר אלא ההסכם" .ככל העקרונות בעלי 
אלה נשארים לא נגישים ולא מובנים לבעל  משום שמקורם בָּעצמי .על כן
היה על ברק להשתמש בעיקרון בעל  )למותר לציין שהתנהגות זו אינה
מבטיחה הצלחה בשיחות אבל היעדרה מבטיח כישלון(.
ברק :איני מתכוון לשבת עם ערפאת כדי שיתעד את דברי במחברתו )תקיפות(
 ערפאת הוא הנציג של העם הפלסטיני ולכבוד הוא לנו להיפגש אתו
)כבוד(
בעיה  :4עזאם עזאם ,אזרח ישראלי ,נאסר במצרים באשמת ריגול .ישראל
טענה שזו עלילת שווא ושאין הוא מרגל .מובארק השיב בתקשורת על בקשתו
של נתניהו לשחרר את עזאם מהכלא המצרי" :אחרי כל מה שהם עשו .ומה
אומר לעם המצרי ולמערכת המשפט המצרית?! הוא ,נתניהו ,הכתים את מערכת
המשפט המצרית .המערכת הזאת היא מן הטהורות והצודקות שבמערכות המשפט.
ואני אומר את זה כאדם בעל ניסיון .אז איך אעשה את זה? הם עשו הרבה
טעויות בטיפול בנושא הזה ,והם נושאים באחריות .אני לא יכול לעשות כלום.
לא נתתי חנינה מאז התמניתי לנשיא" .נתניהו השיב" :אני הרבה זמן לא שמעתי
תירוץ כזה על החזקת אדם בכלא .עזאם לא היה צריך להיכלא מלכתחילה ,הוא
חף מפשע ,וכל השאר זה תירוצים" 10.כיצד היה על נתניהו לפנות אל מובארק
כדי להגדיל את סיכויי שחרורו של עזאם מהכלא?
פתרון :לדידו של נתניהו ,בעל   ,יש אמת אחת — עזאם הוא חף מפשע ועל
כן יש לשחררו .לדידו של מובארק ,בעל  ,האמת חשובה אבל הכבוד חשוב
יותר .אם נתניהו פגע במערכת המשפט המצרית בכך שטען שהיא אינה נוהגת
בצדק ,האמת כבר אינה חשובה .אמת ,מעצם הגדרתה ,היא התבוננות פנימית
של הפרט בדומה לתרגיל לוגי שיש בו נכון ושאינו נכון — אמת ושקר .היכולת
לאחוז באמת אל מול אילוצים חיצוניים דורשת מיקוד שליטה פנימי .בחברה
בעלת מיקוד שליטה חיצוני דרך הפנייה ,הכבוד והקשר לעתים קרובות חשובים
 10גרוזברד  ,2000עמ' .311
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יותר מאותה ישות פנימית מופשטת הנקראת "אמת" .האמת הייתה כנראה
שהמצרים רצו להתנקם בישראל או שהשלטון במצרים רצה למצוא חן בעיני
האזרחים שלו בעצם העובדה שלכד מרגל ישראלי ,או שהמשטרה רצתה למצוא
חן בעיני השר הממונה עליה וכדומה .ואולם על נתניהו היה להתגבר על
תחושותיו ולזכור שהאמת ,שהיא בית המקדש בחברות בעלות   ,אין לה
תפקיד כה חשוב בחברות בעלות  .עזאם שוחרר מהכלא רק לאחר שנים
ארוכות .נתניהו היה צריך לפנות אל מובארק באופן שמזמין אותו לבדוק את
הנושא מתוך שמירה על כבודו.
נתניהו :אני הרבה זמן לא שמעתי תירוץ כזה על החזקת אדם בכלא .עזאם לא
היה צריך להיכלא מלכתחילה ,הוא חף מפשע ,וכל השאר זה תירוצים
)תקיפות  +חשיבה ביקורתית(  מערכת המשפט המצרית היא
מערכת מכובדת וידועה ואנחנו רוחשים לה כבוד רב .אנחנו מבקשים
מהנשיא מובארק לבדוק את הנושא משום שגם במערכות הטובות
ביותר יכולה ליפול טעות )כבוד(
בעיה  :5בריאיון של ערפאת לרשת סי–אן–אן הוא התפאר שישחרר את המקומות
הקדושים לאסלאם ולנצרות כצאלח א–דין" .את צריכה לזכור עם מי את מדברת.
את מדברת עם יאסר ערפאת" ,אמר לכריסטין אמנפור .היא השיבה לו שהפלסטינים
היו מעדיפים חיים טובים על פני סיסמאות .ואז איבד ערפאת את עשתונותיו,
ניתק את המיקרופון ונטש את האולפן באמצע הריאיון 11.כיצד היה על המראיינת
להדגיש את רצונה מבלי לפוצץ את הריאיון?
פתרון :ראשית ,כדאי לשים לב שערפאת ,האומר "את צריכה לזכור עם מי את
מדברת ,"...דורש כבוד שמייצג  ולא התפעלות הקשורה להישגים אישיים
ספציפיים בעלי  .המראיינת נוקטת חשיבה ביקורתית בעלת מיקוד שליטה
פנימי כשהיא אומרת" ,הפלסטינים היו מעדיפים ."...היא בעצם עורכת לו
עימות ,שמקובל בעולם המערב בעל מיקוד השליטה הפנימי ועלול להיות משפיל
בעולם המזרח בעל מיקוד השליטה החיצוני .אמירת "לא" או עימות הם סמל
הנפרדות בעולם של  שבו האחד מדגיש את היותו שונה מהאחר .בחברה
בעלת  אפשר לשמוע ילדים בני שנתיים אומרים להוריהם "לא" .בחברה
בעלת  הדבר עלול להיחשב לעתים קרובות חוסר כבוד .כך לומד בעל
מיקוד השליטה החיצוני במהלך התפתחותו לומר "לא" באופנים עקיפים כמו
 11ביילין  ,2001עמ' .151
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שנראה בהמשך .חברה בעלת מיקוד שליטה פנימי לא תעריך התנהגות זו של
ערפאת ,שאינה מאפשרת לשאול שאלות החולקות על דעתו .ואולם בחברה
בעלת מיקוד שליטה חיצוני האחד אינו מצופה לחלוק על דברי חברו באופן
ישיר ובוטה אלא כשנשברו כל הכלים .שמירתו של ערפאת על כבודו בעיני עמו
בעצם נטישת האולפן הייתה כנראה חזקה מכל תשובה שיכול היה לתת .מובן
ששאלה מרומזת יותר של המנחה על מצב עמו הסובל לא הייתה מעוררת תגובה
כזו אולם גם לא הייתה משיגה את מטרתה לאוזן מערבית .ואכן ,שמירה על
כבודו של בעל  דורשת מערכת גישושים ושאלות מרומזות ולא עימות
חזיתי .המראיינת הייתה צריכה אפוא לשאול בעקיפין על מצב עמו של ערפאת
ואוזן בעלת  כבר הייתה מבחינה בביקורת המרומזת.
מראיינת :הפלסטינים היו מעדיפים חיים טובים על פני סיסמאות )חשיבה
ביקורתית(  לאחרונה שמענו כל מיני דברים ורצינו לדעת כיצד
היושב ראש של הרשות הפלסטינית ,עם כל העיסוקים החשובים שיש
לו ,מספיק גם לדאוג לצרכים של עמו )כבוד  +כישורים חברתיים(
בעיה  :6פייר ג'ומאייל ,מנהיג הנוצרים בלבנון ,נפגש בפגישה חשאית עם יצחק
רבין ,ראש ממשלת ישראל ,בשנת  ,1982לפני מלחמת לבנון הראשונה .פייר
ג'ומאייל לא הסתיר את העובדה שאין הוא מאושר מכך שעליו ללחוץ את ידו
של רבין" :אני רוצה להלך בלבנון כנוצרי ,כערבי ,בראש מורם" ,אמר" .נאלצתי
לפנות אליכם ואני חש מצוקה ובושה עצומה" 12.רבין שתק .האם שתיקתו של
רבין הייתה נכונה? ואם לא ,כיצד היה עליו להגיב למילים אלה?
פתרון :פייר ג'ומאייל מבקש למעשה את אישורו של רבין לשנות את התנהגותו
בהתאם לזמן ולמקום .הוא רוצה את עזרת רבין ועם זאת הוא רוצה להמשיך
ולהתנהג בלבנון כאילו ישראל היא האויב .בעל  אכן נוטה להתאים את
עצמו לסביבה ועל כן הוא עשוי להתנהג באופן שונה בזמנים שונים ובמקומות
שונים לפי הנסיבות .זוהי חברה שבה התפקיד קובע מיהו האדם )גבר או אישה,
ילד או מבוגר ,משרת או אדון וכדומה( יותר מאישיותו וכישוריו ,ועל כן יש
פחות רצף בתפיסת העצמי .בעל  עשוי להתנהג למשל באופן שונה למדי
בבית או בעבודה או כשהוא במגע עם קבוצות גיל שונות בהתאם לתפקיד שהוא
ממלא .בעל  ינסה לערוך אינטגרציה ,והעובדה שמישהו עזר לו תחייב אותו
לשנות את עמדתו במידה מסוימת מתוך נאמנות לעצמי ולאמת.
 12שיף  ,1984עמ' .52
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רבין כאמור בחר שלא להשיב לאמירה זו של פייר ג'ומאייל .שתיקה או
היעדר תגובה והתעלמות של בעל  הם קשים לעיכול מבחינתו של בעל
 .בחברה בעלת  מצופה מן הפרט לעזור לבן–שיחו ול למראית עין.
שאם לא כן ,התנהגותו נתפסת כריחוק ,קור והתנשאות .על כן ,יכול היה רבין
למשל לומר לג'ומאייל" :כבודך כבודנו ואנחנו נעזור לך כדי שתוכל להתהלך
בלבנון בראש מורם" .אמירות כאלה בחברה בעלת מיקוד שליטה חיצוני הן
בגדר נימוס בסיסי המאפשר את התפתחותו של קשר ואינן בגדר הבטחה
מדויקת בדבר מה שנעשה.
רבין :התעלמות )תקיפות(  תסמוך עלינו שלא נבייש אותך בלבנון )כבוד(
בעיה  :7חאפז אל אסד ,נשיא סוריה ,החליט לשלוח את שר החוץ שלו ,פארוק
א–שרע ,לשיחות עם ישראל בשפרדסטאון בתיווך נשיא ארצות–הברית ,ביל
קלינטון ,במקום לנסוע בעצמו .אף על פי כן החליט ברק שהוא ייסע אישית
למפגש .היו שסברו שמפגש לא מאוזן זה בין שר החוץ של סוריה לראש
ממשלת ישראל יש בו השפלה לישראל .ברק התעלם מטיעון זה והסביר שהוא
נוסע כדי לחשוף את הקלפים של סוריה ולדעת באופן מעשי עד כמה היא מוכנה
לוותר 13.השאלה היא ,האם היה על ברק לנסוע?
פתרון :ברק ,בן מערב טיפוסי בעל   ,מתעלם משיקולי כבוד והשפלה .הוא
רוצה להיות ענייני ולדעת אם יש סיכוי לשלום .לדידו ,מה חשוב מזה? ואולם
הוא שוכח שבמפגש עם בעל  חובה עליך לשמור על כבודך בדיוק כפי
שחובתך לשמור על כבוד זולתך .בחברה בעלת  השלום או הקשר הטוב
נתפסים יותר במונחים של כבוד הדדי מאשר במונחים אינדיבידואליים של
דמוקרטיה ,חירות וזכויות הפרט .זוהי חברה שבה הכבוד שהסביבה רוחשת
לפרט הוא ששומר עליו ולא זכויותיו המעוגנות בחוק .על כן ,לשמירה על
הכבוד ערך הישרדותי ובלא כבוד לא ייכון שלום .לחלופין ,השפלת האחר או
העצמי היא הזמנה ברורה לתוקפנות .אהוד ברק היה צריך לשמור על כבודו
בתשובה בעלת מיקוד שליטה חיצוני ולא להשיב תשובה עניינית בעלת מיקוד
שליטה פנימי.
ברק :אני נוסע לשפרדסטאון כדי לדעת עד כמה הם באמת מוכנים לוותר
)חשיבה ביקורתית(  הסורים רוצים שהפגישה תיערך בדרג של
שרי חוץ ואנחנו מכבדים זאת )כבוד(
 13אדליסט  ,2003עמ' .173
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בעיה  :8אהוד ברק רצה להזמין את ערפאת למפגש בביתו שבכוכב יאיר ,משום
ששלוש הפגישות האחרונות נערכו בתחום הרשות הפלסטינית .ערפאת התעקש
שהם ייפגשו בביתו של אבו מאזן ברמאללה .מה היה על ברק לעשות?
פתרון :ערפאת ,בעל  ,חש כנראה שפגישה מתוקשרת ברשות הפלסטינית
מכבדת אותו יותר מאשר פגישה כזאת בישראל .כך יראו על מרקעי העולם את
תחומי הרשות הפלסטינית וסמליה ויצפו כיצד ברק מגיע אליו על כל הכרוך
בכך .הצדק המספרי או העובדה שבשלוש הפעמים האחרונות הם נפגשו ברשות
הפלסטינית לא היו רלבנטיים לערפאת ,שחש עצמו כקורבן ושאף לשקם את
כבוד הרשות הפלסטינית .לא נותר לברק אלא להפנות את וקטור החשיבה שלו
כלפי חוץ ולפנות אל ערפאת באמצעות מושגי כבוד.
הוא אמר למתווך שניסה לקדם את המפגש" :גש לערפאת ,חבק אותו ואמור
לו — זהו חיבוק מברק .אנו חיים במזרח התיכון ומחויבים במנהגיו .בשלוש
הפגישות האחרונות שלנו הייתי ברשות הפלסטינית .אני מבקש שתכבדני ותגיע
14
לביתי" .הבקשה בנוסח הזה התקבלה מיד.
אם כן ,ברק שולח לו חיבוק שבו נדון בפרק הבא )הזדהות( .הוא מדגיש את
חוקי הכבוד במזרח התיכון שעל כולם לציית להם ומבקש מערפאת שיכבד
אותו .עצם הפנייה הזאת מכבדת את ערפאת .כעת ערפאת השיג את שלו והוא
מוכן להיפגש בביתו של ברק .יש לזכור שבעל  לא רק דורש כבוד ,הוא גם
מוכן להעניק אותו ביד רחבה.
ברק :שלוש הפגישות האחרונות נערכו ברשות הפלסטינית .עתה תור ישראל
)חשיבה ביקורתית(  בשלוש הפגישות האחרונות שלנו הייתי
ברשות הפלסטינית .אני מבקש שתכבדני ותגיע לביתי )כבוד  +חשיבה
ביקורתית(
בעיה  :9שיחות מרתוניות נערכו בין הישראלים לפלסטינים בקאהיר בהשתתפות
האמריקאים והמצרים בניסיון להגיע להסכם ,ועד הבוקר יושבו כל המחלוקות.
כשהכול נראה גמור שאל פתאום ערפאת כאילו לא היה דיון" :מה בדבר אזור
יריחו ,השוטר והפטרולים המשותפים?" אמנון ליפקין–שחק ,הרמטכ"ל הישראלי,
לא יכול היה להתאפק ופרץ בצחוק .תגובתו של ערפאת הייתה" ,אתה חושב
שאני ליצן?! אתה חושב שאני בדיחה?!" כיצד היה אפשר להיחלץ מן המצב?

 14ביילין  ,2001עמ' .156

29

פרדיגמת החשיבה המזרחית

פתרון :הומור קיים בכל חברה ,אולם הומור עצמי שבו הפרט צוחק על עצמו
קיים בעיקר בחברה בעלת מיקוד שליטה פנימי ,האמונה על אינטרוספקציה
ואמביוולנטיות .בחברות בעלות מיקוד שליטה חיצוני הפרט אינו נוטה להתבונן
פנימה והקונפליקט הוא בין הפרט לסביבתו .על כן ,אין לצפות מאדם בעל 
לצחוק על עצמו או לשתף פעולה עם מי שצוחק עליו .בעל  שצוחקים עליו
עשוי להשתתף בצחוק ולהתנצל )אולי במבוכה( על שלא היה מרוכז .ואולם
ערפאת ,בעל  ,שואל את הרמטכ"ל הישראלי אם הוא בדיחה .לאחר יש
השפעה עליו בעולם של מיקוד שליטה חיצוני ועד שהאחר לא ישנה את דעתו
או יתנצל הוא ,ערפאת ,אינו פטור מן העלבון .כך ערפאת אינו יכול לחלץ את
עצמו מן העלבון ,והעזרה חייבת לבוא מבחוץ .בחברה בעלת  הבעיה היא
בדרך כלל אצל מי שנפגע משום שמצופה מן האדם במערכת של מיקוד שליטה
פנימי לקבל אחריות על מה שקורה לו ולא להיפגע .במערכת של מיקוד שליטה
חיצוני תפקיד האחד הוא לדאוג שהאחר לא ייפגע .אמירה שמייצגת חשיבה
ביקורתית ,כגון "מה ,אתה לא מבין הומור?" או אמפתית ,כגון "תבין ,רק צחקנו
קצת" לא הייתה עוזרת משום שהיא דורשת כתנאי מוקדם מיקוד שליטה פנימי.
תשובתו המכבדת של רבין תיקנה את שגיאתו של הרמטכ"ל והצילה את המצב.
הוא פנה אל ערפאת בקולו הנמוך והעמוק ואמר" :אדוני היושב ראש ,אנחנו לא
צוחקים עליך .אנחנו מתייחסים אליך באופן הרציני ביותר .בוא נעבור על זה
15
שוב" .רבין עבר שוב על ההסכם ,וערפאת הסכים מיד.
רבין :תבין ,רק צחקנו קצת )אמפתיה(  אדוני היושב ראש ,אנחנו לא
צוחקים עליך .אנחנו מתייחסים אליך באופן הרציני ביותר .בוא נעבור
על זה שוב )כבוד(
בעיה  :10אליקים רובינשטיין ,ראש המשלחת הישראלית לשיחות עם ירדן,
התלונן בפני עבד אל–סלאם אל–מג'אלי ,ראש המשלחת הירדנית לשיחות ,על
חדאדין מונד'ר ,אחד מאנשי המשלחת הירדנית.
מג'אלי בכעס" :תקשיב ,חדאדין לא זקוק לאישורך כדי לדבר והוא לא אמור
להתאים את שפתו ואת קולו למה שאתה אוהב .הוא ראש המשלחת
שלנו לנושא המים והוא פועל על פי סמכויותיו".
רובינשטיין" :אבל ,פחה ,איך נוכל לשאת ולתת אם אנו לא מצליחים לתקשר.
שני הצדדים צריכים להסכים לאופן דיבור הולם האחד עם
השני".
15

30
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כבוד

"תקשיב טוב! חדאדין וכל חברי המשלחת שלנו הם הרבה יותר
מג'אלי:
נימוסיים ממה שאתה מנסה לרמוז .תיזהר במילים שלך כשאתה
16
מדבר אלי" ,אמר והלך לדרכו.
כיצד היה על רובינשטיין להגיב לאופן התבטאות זה?
פתרון :רובינשטיין קיבל אופן דיבור משפיל זה ממג'אלי ולא הגיב לו .בעל
 נוטה להתעלם מדיבור הנתפס כמשפיל על ידי בעל  משום נטייתו
להתעלם מהסביבה" .שיגיד מה שהוא רוצה" ,אולי חשב רובינשטיין בלבו" ,אני
כאן למטרה אחת — המשא ומתן ,וכל דבר שיקדם נושא זה מקובל עלי".
הסכמתו של רובינשטיין לקבל צורת דיבור זו פוגעת בסיכויי המשא ומתן,
משום שכמו שכבר צוין ,בעל  לא ימהר לעשות שלום עם מי שמוחל על
כבודו .לדידו של בעל מיקוד השליטה החיצוני אדם שאינו שומר על כבודו
מזמין תוקפנות ,משום שבעולם של מפעילים ומופעלים שבו הוא חי האחר אינו
מסמן לו היכן עליו לעצור .על כן חשוב היה שרובינשטיין לא יסכים לקבל אופן
דיבור משפיל זה .מסר שמדגיש את דפוסי ההתנהגות המקובלים או את ההדדיות
המתבקשת בקשר היה עוזר ,משום שמסרים אלה הם בעלי  .
רובינשטיין :איך נוכל לשאת ולתת אם אנחנו לא מצליחים לתקשר? )חשיבה
ביקורתית(  אנחנו מכבדים אתכם .אם כן ,מדוע אינכם מכבדים
אותנו?! )כבוד(
בעיה  :11להלן שיחה שהתפתחה בין חדאדין מונד'ר מהמשלחת הירדנית
לאליקים רובינשטיין ,ראש המשלחת הישראלית לשיחות עם ירדן.
רובינשטיין:
חדאדין:
רובינשטיין:
חדאדין:
רובינשטיין:
חדאדין:
רובינשטיין:

16

)לוחץ יד בחוזקה( "מה שלומך?"
)משיב לחיצת יד חזקה( "טוב ,מה שלומך?"
"טוב ,טוב!"
"מי אתה?" )מעמיד פנים שהוא אינו יודע מיהו רובינשטיין(
"אני אליקים רובינשטיין ,ראש המשלחת הישראלית".
"ואני מונד'ר חדאדין ,חבר המשלחת הירדנית".
"אה ,אני יודע מי אתה .נולדת בשנת  1940למשפחה נוצרית בעיר
מיין .עשית תואר ראשון בהנדסה באוניברסיטת אלכסנדריה במצרים.
תואר שני ו Ph.D -קיבלת מאוניברסיטת וושינגטון שבסיאטל,

Majali 2006, p. 225

31

פרדיגמת החשיבה המזרחית

חדאדין:
רובינשטיין:
חדאדין:
רובינשטיין:
חדאדין:
רובינשטיין:
חדאדין:
רובינשטיין:
חדאדין:
רובינשטיין:
חדאדין:
רובינשטיין:
חדאדין:
רובינשטיין:
חדאדין:
רובינשטיין:
חדאדין:

רובינשטיין:
חדאדין:

32

וושינגטון .אתה נשוי לגברת אמריקנית ויש לך שלושה ילדים"
)כך רובינשטיין בחיוך גאה(.
"אה! רובינשטיין! אז אתה זה הברנש שעיכב את השיחות מאז
אתמול?"
"כן ,זה אני".
"למה עשית זאת?"
"בעיקר משום שאני בן אדם רע מאוד".
"האם אתה נשוי?" )מיתמם .מעמיד פנים כאילו אינו יודע דבר על
ראש המשלחת הישראלית(.
"כן ,ויש לי שלוש בנות .הן קוראות לי אבולבנאת".
"אם אתה אדם כל כך רע ,איך הצלחת להתחתן?"
"רימיתי את אשתי".
"טוב ,אני מאוד מרוצה שאתה מכיר אותי ויודע עלי הרבה משום
שכעת אתה ודאי מבין שלא תוכל לרמות אותי כפי שרימית את
אשתך".
"או ,לא התכוונתי .אני מכבד אותך וגם אוהב את אשתי מאוד".
"טוב ,מאחר שאנו מכירים אחד את השני לא רע אני מרגיש צורך
לעוץ לך עצה שלא תתחרט עליה".
"מהי?"
"צוטטת אתמול כמי שאמר שישו היה יהודי .אסור לך לומר זאת
שוב".
"אבל הוא היה יהודי".
)מאמץ ארשת פנים רצינית של היעדר הסכמה( "ישו הוא בן של
אלוהים .האם אלוהים יהודי?"
"אנו היהודים הולכים לפי האם .אמו הייתה יהודייה".
"או ,באמת? האם אתה יכול להוכיח זאת? חוץ מזה ,הבתולה מרי
הייתה הנוצרייה הראשונה עלי אדמות .היא נעשתה נוצרייה מרגע
ההתעברות )לוקח אתנחתא קלה( .האם אתה יודע איך משפחתי
נעשתה נוצרייה ,כפי שציינת בצדק?"
"לא ,איך הם נעשו נוצרים?"
"באמצעות משא ומתן דו–צדדי עם אדוננו ישו בעצמו .על כן עליך
להבין שיש לי באמתחתי ניסיון של אלפיים שנות משא ומתן
שעוזר לי".

כבוד

רובינשטיין" :או–קיי ,או–קיי .ישו הוא מי שאתה אומר שהוא" )מעמיד פני
17
מסכים וממהר לדרכו(.
מהן שגיאותיו של רובינשטיין וכיצד היה עליו להגיב?
פתרון :רובינשטיין אינו מכבד את חדאדין בכך שהוא לוחץ את ידו בחוזקה —
כאינדיבידואל שמציב עצמו במרכז .חדאדין מזדהה אתו ומשיב לו באותו האופן
כפי שמקובל אצל בעלי מיקוד שליטה חיצוני .רובינשטיין אומר ששלומו "טוב,
טוב!" .בעל  לא יספר לנו ששלומו מצוין בהתפעלות ולו רק משום "עין
הרע" שעלול לגרום לסובבים לקנא בו ולרצות לפגוע בו ,ולא יציב את האני
שלו במרכז באופן ברור כל כך .הוא יפתח בגישושים ועשוי להעמיד פנים ,כמו
שנהג חדאדין פעמיים בשיחה זו )כמו שנראה בהרחבה בפרק "כישורים חברתיים"(.
חדאדין מעמיד פנים שאינו יודע מיהו רובינשטיין ומפיל את רובינשטיין במלכודת
הראשונה של הגאווה וההתפעלות העצמית כשהוא מפגין את ידיעותיו בנוגע
לעברו של חדאדין .כדאי לשים לב שבעוד רובינשטיין מפגין את ידיעותיו
חדאדין מסתיר את שלו .ככה זה כשצריך להיות רגיש לקבוצה וליחסים שבה.
בהמשך משתמש רובינשטיין בציניות ומספר שהוא אדם רע שרימה את אשתו.
אופי זה של הומור פרדוקסלי הצוחק על העצמי זר לבעלי  ומאיים עליהם
משום שאינם מורגלים במבט זה פנימה .לאחר שרובינשטיין חש שהעסק סוטה
לכיוון שלילי הוא חוזר בו ומעניק לחדאדין ולאשתו שלו את הכבוד הראוי
וכפיקח נחלץ מהצרות שחכם לא היה נכנס אליהן .ואולם לחדאדין ,הערבי
נוצרי ,עוד יש חשבון אתו .רובינשטיין פגע בישו בכך שטען שהוא היה יהודי.
חדאדין רוצה לתת לו עצה כמו שמקובל בחברתו בעלת  ,שבה אנשים
נוטים לייעץ איש לרעהו בתכיפות משום שהאני הוא לא בר–סמכא מרכזי .הוא
מייעץ לו בסמכותיות — "אסור לך לומר זאת שוב" — שלא יפגע שוב בנוצרים
)אופן זה של דיבור יידון בהרחבה בפרק "סמכותיות"( .רובינשטיין מסביר לו
בהיגיון את צדקת טיעוניו הדתיים ,שכמובן אינם משכנעים את חדאדין .לבסוף
כנראה חש רובינשטיין שהוא חייב לסיים את השיחה לפני שהיא תוביל למקומות
לא טובים .הוא אומר שהוא מסכים עם חדאדין כדי לצאת ידי חובה ,וניכר שלא
חשוב לו מה חדאדין חושב כשהוא הולך לדרכו .לכל אורך הדרך חוטא רובינשטיין
בחטא הנרקיסיסטיות הנפוץ כל כך בקרב בעלי  .בתחילת השיחה הוא מציב
את ה"אני" שלו במרכז ,בהמשך הוא מתגאה בידיעותיו ,משתמש בציניות ,דבק
באמת שלו גם אם היא מעליבה את הנצרות ולבסוף נעלם מבלי לתת מקום
17
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לדברי חדאדין .בחברה בעלת  אין אלה חטאים רציניים .לעתים אף יש בהם
יתרונות .ה"אני" הוא בדרך כלל במרכז ,מותר לאדם להתגאות בידיעותיו,
לדבוק באמת שלו ,וחוש הומור ציני יכול אף להיות מוערך .לבסוף ,הוא אפילו
לא חייב לגלות עניין בדברי רעהו .כדאי לשים לב שבעל  נוטה ליזום
ולענות מתוך העצמי ,ואילו בעל  נוטה להגיב ולהפעיל את האחר באמצעות
שאלות — הכול לפי כיוון וקטור החשיבה.
רובינשטיין :אני יודע מי אתה) ...התפעלות(  שמענו על המשלחת שלכם
דברים טובים )כבוד(
רובינשטיין :ישו היה יהודי )חשיבה ביקורתית(  היהודים רוחשים כבוד רב
לנצרות )כבוד(
בעיה  :12במפגש בין חסן א–תוהאמי ,שליחו של סאדאת ,למשה דיין ,שר החוץ
הישראלי ,שפתח את שיחות השלום בין המדינות במרוקו ,תירץ תוהאמי את
מפלותיהם של המצרים במערכת סיני ובמלחמת ששת הימים בתאוריות קונספירציה
שונות — נאצר ,נשיא מצרים ,היה בוגד ששיתף פעולה עם ישראל .אשר
למלחמת יום הכיפורים — גם לכך היה לו הסבר .המעצמות מנעו מהצבא המצרי
להתקדם .לאחר מכן ביקש מדיין שיביע את דעתו על הצבא המצרי .כיצד היה
על דיין להגיב?
פתרון :בעלי  נוטים לעתים קרובות לאמץ תאוריות קונספירטיביות ,משום
שהם חיים בעולם שבו האמת היא בידי הקבוצה ולא נחווית כאמת פנימית יציבה
ובטוחה .הם חיים בדרך כלל בעולם של הורה סמכותי ומנהיג סמכותי ודת
סמכותית שקובעים בעבורם את האמת ומסתמכים פחות על העצמי .משום כך
יש להם לעתים קרובות תחושה שמישהו מושך בחוטים בתאטרון הבובות שבו
הם חיים ומסתיר מהם אינפורמציה .כך מתפתחת אצלם חוויה של עולם של
מניפולציות ומזימות שאין להם שליטה עליו .אצלם שקיפות דמוקרטית היא לא
שם המשחק .כך אפשר להכחיש אמתות היסטוריות לטובת אינטרסים של
הקבוצה השלטת .במקרה זה תאוריות הקונספירציה באות להסביר את מפלותיה
של מצרים במלחמות כדי להימנע מהמסקנה המשפילה שצבאה של מצרים חלש
יותר מזה של ישראל .לאמת אין ערך הישרדותי בעבור בעל   ,ועל כן היא
אינה חשובה לו כל כך .לעומת זאת ,הסכמה עם הקבוצה יש לה ערך הישרדותי
ברור ,ואימוץ עמדה שונה עלול לעלות לו ביוקר .כך נותר בעל  בתחושה
שאין אמת אחת או שהאמת לא לגמרי ידועה ובעיקר שאינה כה חשובה בזמן
שלבעל   היא ידועה בבירור וחשובה עד מאוד.
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תוהאמי ,בעל   ,זקוק עתה לדיין שיאמר לו דברים טובים ומכבדים על
הצבא המצרי .הוא אינו ער לערך האמת ואף שהוא סגנו של סאדאת הוא מאמין
בקונספירציות .דיין השיב לו" :טייסי ישראל עולים על שלכם ובקרבות אוויר–אוויר
התוצאות היו  1:50לטובת ישראל ,ושום מטוס מצרי מעולם לא הצליח לחצות
את הקווים ולהגיע לישראל בשעה שטייסי ישראל עשו במצרים כבתוך שלהם".
פניו של תוהאמי נפלו .אז גם סיפר כי אחיו היה טייס ונפל בקרב במלחמת יום
18
כיפור.
דיין אומר לו את האמת העירומה בלי כל ניסיון לייפותה ,ותוהאמי נכנס
לדכדוך משום שלא היה מוכן לפגוש בעובדות בצורה שכזאת .השאלה היא מה
הרוויח דיין מכך שהשפיל את תוהאמי ואת מצרים .מדוע לא יכול היה לשבח
את הצבא המצרי על התקדמותו ממלחמת ששת הימים עד מלחמת יום כיפור
מבלי להעניק לו ציון נכשל? תגובה כזאת הייתה ,קרוב לוודאי ,הופכת את
תוהאמי לתלוי בדיין ,אם להזנת האשליה או להענקת הכבוד — הכול בעיני
המתבונן.
דיין :טייסינו עולים על שלכם עשרת מונים )התפעלות(  אנחנו מכבדים
מאוד את הצבא המצרי ,שהתקדם במידה ניכרת בין מלחמת ששת הימים
למלחמת יום כיפור .אנחנו הרגשנו את נחת זרועכם )כבוד(
בעיה  :13בשיחות בין ואליד אל–מועלם ,הנציג הסורי ,לאהוד ברק ,ראש
ממשלת ישראל ,פתח אהוד ברק בדברי שבח לאסד ולצבאו על אמינותם
ומקצועיותם .מועלם הוקסם מדברים אלה והשיב לברק ש"הדבר מעיד על הבנה
עמוקה מאוד שלך בנושא המנהיגות והצבא שלנו" 19.לעומת זאת במפגש עם
הרמטכ"ל הסורי ,חִכמת שיהאבי ,פתח ברק ואמר" :אני עוקב אחריך זה
כשתים–עשרה שנים ,מאז הייתי ראש אמ"ן ,ואנחנו מעריכים אותך מאוד כאיש
מקצוע ובעל יכולת חשיבה אסטרטגית" 20.בתגובה לא פתח שיהאבי בדברי שבח
לברק ולהנהגה הישראלית .הוא אמר" :אני מודה לך מאוד על המילים החמות
שאמרת עלי ,אבל ,"...וכאן לראשונה עלה חיוך על פניו" ,אתה צריך לבדוק את
אמינות מקורותיך כי הם הגזימו בכל הנוגע אלי" 21.השאלה היא מה ההבדל בין
18
19
20
21

דיין  ,1981עמ' .43
יתום  ,2009עמ' .158
שם ,עמ' .164
שם ,עמ' .165
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שני המקרים ומדוע הענקת כבוד אחת זכתה למענה חיובי ואילו השנייה למענה
חיובי פחות?
פתרון :בשיחתו עם מועלם מעניק ברק כבוד לאסד ולצבאו .מחמאות לסמלים
ידועים כאסד וצבאו מעוררים תחושות של כבוד .לעומת זאת ,מחמאה אישית
לאדם על יכולותיו אינה אלא התפעלות מכישוריו .בחברה בעלת  הראשונה
מתקבלת בברכה ואילו השנייה אינה מתקבלת בברכה משום אופייה הנרקיסיסטי
המאדיר את הפרט ,מוציא אותו מהקבוצה ועלול לעורר קנאה .על כן ,אם רצה
ברק להעניק כבוד ולא התפעלות לשיהאבי היה עליו להתייחס לתרומתו של
שיהאבי לסוריה בכלל ולצבא הסורי בפרט ,לכבוד שרוחשים לו עמיתיו ,לכבוד
שישראל רוחשת לצבא הסורי וכדומה ולא לכישוריו האישיים.
ברק :אנחנו מעריכים אותך מאוד כאיש מקצוע ובעל יכולת חשיבה אסטרטגית
)התפעלות(  תרומתך המקצועית לצבא ולעם הסורי ידועה ברבים.
לכבוד הוא לנו להיפגש עם הרמטכ"ל הסורי )כבוד(
בעיה  :14לאחר מלחמת לבנון השנייה וגם לאחר מבצע "עופרת יצוקה" ,שבו
פלשה ישראל לרצועת עזה ,התקשה אבו מאזן ,ראש הרשות הפלסטינית ,לשוב
לשיחות השלום עם ישראל .אהוד אולמרט ,ראש ממשלת ישראל ,חיפש דרך
להשיבו לשיחות .מה היה עשוי לעזור לו?
פתרון :בעל  חש נאמנות רבה לקבוצתו ואינו חש את עצמו נפרד ממנה .על
כן ,הוא יתקשה להמשיך כאילו כלום לא קרה וודאי לא יוכל לנהל שיחות שלום
עם מי שפגע במשפחתו המורחבת והשפיל אותה .לדידו ,השפלתה היא השפלתו.
על כן ,בעל  צריך לדאוג לשיקום כבודו של בעל   .אולמרט מספר
כיצד נהג כבוד באבו מאזן ,ולדבריו זו הסיבה שהוא שב למשא ומתן לאחר שתי
המלחמות" .כבר במפגש הראשון הוריתי לתלות את הדגל הפלסטיני על גג בית
ראש הממשלה ליד הדגל הישראלי .זה אמנם הנוהל המקובל בכל מפגש בין
ראשי מדינות ,אלא שהמדינה הפלסטינית עדיין לא קמה ,ומעולם לא נתלה
באירוע רשמי בישראל דגל פלסטיני ,ועוד בבית ראש הממשלה .קודם לכן
ביקשתי מעוזרי שימתינו לאבו מאזן במעבר .משם הוסעו הפלסטינים בשיירה
שאותה הובילו מכוניות משטרה עם סירנות פועלות ואורות מהבהבים כדי
לשוות לאירוע כולו מעמד ממלכתי .בכניסה לבית ראש הממשלה המתנתי לאבו
מאזן ושבתי ופניתי אליו בכינוי 'אדוני הנשיא' .בפינת המבואה בכניסה לבית
היו מונפים דגלי ישראל ופלסטין ,ושנינו עמדנו לצילום משותף ,שהופץ מיד
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לכל רשתות הטלוויזיה .גם על שולחן האוכל היו מוצבים זה לצד זה דגלי
ישראל ופלסטין" .אולמרט מוסיף" :אם יש כאלה שיחשבו שסדרת המחוות
הזאת מוגזמת ,זה סימן שהם לא מבינים משהו מהותי מאוד על המזרח התיכון.
אני ועוזרי סברנו כי אנו חיים בעולם שבו לסמלים ודימויים יש משקל שאינו
נופל מהתכנים .יכולנו לראות מיד כי המחוות הללו הפתיעו את האורחים שלנו
וגרמו להם נחת רבה".22
השיחות עם אבו מאזן כידוע לא הניבו פירות .כך שהכבוד היה תנאי הכרחי
אך לא מספיק להתקדמות בתהליך השלום .בהזדמנות אחרת דחה אבו מאזן את
פגישתו עם אולמרט שוב ושוב ,ולבסוף אמר לו אולמרט" :אם תבטל את
הביקור זו תהיה פגיעה קשה בי ובאנשי ,אבל עם זה אני יכול להתמודד .רק
תגיד לי מה אני אמור לומר לאשתי ,שעומדת על הרגליים כבר עשרים וארבע
שעות רק כדי לבשל לך את האוכל שאתה אוהב .מילא שלא אכפת לך לפגוע בי,
אבל למה באשתי?" בצד השני של הקו השתררה דממה קצרה" .אני לא רוצה
לפגוע באשתך ,אגיע מחר לפגישה" ,אמר אבו מאזן 23.כך על בעל  לדעת
שהכבוד הוא תנאי הכרחי לכל מפגש והתקדמות אם כי אין הוא ערובה להצלחה.
מרטין אינדיק ,שגריר ארצות–הברית בישראל ,מחדד נקודה זו בהקשר
ליחסי ערפאת ורבין" .אל לנו לייחס סנטימנטליות יתרה לקשר שנוצר בין
ערפאת לרבין .כאשר הדבר הלם את צרכיו ,היה ערפאת מסוגל לבגוד בלי ניד
עפעף באמונו של רבין ולשקר לו .אך ההנחה הייתה ,שאם הוא יחוש שמקבילו
הישראלי רוחש לו כבוד ,הוא ייענה בחיוב יותר מאשר אם יחשוד שמזלזלים בו.
24
הכבוד היה חשוב לו יותר מהשגת יתרון במשא ומתן".
אולמרט :אני עומד על כך שלא תדחה את פגישותינו שוב ושוב בכל מיני
תירוצים )תקיפות(  מילא שלא אכפת לך לפגוע בי ,אבל למה
באשתי? )כבוד(
בעיה  :15בדיון על העברת שמורות טבע מידי ישראל לרשות הפלסטינית כחלק
מהסכמי החזרת שטחים סירבו הפלסטינים לספק התחייבות שישמרו על שמורות
הטבע .הם טענו שזה עניינם .הישראלים הזדעזעו .אבו עלא טען שהוא שונא
ארנבות ומתכוון להרוג את כולן .הישראלים הזדעזעו יותר ואמרו שוודאי שלא
יעבירו לו סמכויות .האם נהגו הישראלים כשורה?
" 22ידיעות אחרונות" ,מוסף  7ימים 28 ,בינואר .2011
 23שם.
 24אינדיק  ,2009עמ' .122
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פתרון :הישראלים לא סמכו על הפלסטינים בעניין השמירה על שמורות הטבע
ועל כן דרשו את התחייבותם .הם לא הבינו שתגובת הפלסטינים נובעת מההשפלה
שהם חשים .לדידם של הפלסטינים ,ישראל אינה השוטר שלהם לענייני מוסר
וערכים והם לא חייבים לה דבר .הסתבר שבעניין הארנבות אבו עלא התבדח.
כך עושה בעל  לא אחת פרובוקציות לבעל  כדי להוציא אותו משלוותו
ומהרגשת עליונותו וכדי לתת לו לחוש מקצת מתחושותיו של בעל   .לבסוף,
כשנרגעו הרוחות ,הסכימו הפלסטינים לכתוב שהם "יחזיקו את שמורות הטבע
בהתאם לאמות מידה מדעיות מבוססות" 25.כמו כן ,הוחלט על הקמת ועדה
לשיתוף פעולה בנוגע לשמורות טבע של שני הצדדים .כך נענו הפלסטינים
בחיוב ליוזמות המדגישות את השוויון — ציות לנורמות מדעיות וועדה לשיתוף
פעולה .במקרה זה ,כרבים אחרים ,על בעל  להיזהר מאוד מהרגשת עליונותו
ומביטוייה האפשריים.
ישראל :אתם חייבים לספק לנו התחייבות שתשמרו על שמורות הטבע )חשיבה
ביקורתית(  שני הצדדים חייבים לספק התחייבות לצד שלישי
שישמרו על שמורות הטבע וישתפו פעולה )כבוד(
בעיה  :16במשא ומתן בין הפלסטינים לישראל בקמפ דייוויד הניחה ישראל
מפה על השולחן ובה הצעה למדינה פלסטינית .אבו עלא סירב לדון במפה
הישראלית .הוא רצה שהישראלים יגישו מפה חדשה משום שזו לא מצאה חן
בעיניו .הנשיא קלינטון מחה וטען שכך אין מנהלים משא ומתן .לדבריו ,אבו
עלא לא יכול לשלוח את הישראלים להכין מפה חדשה — או שיציג מפה משלו
או שיאמר מה הוא רוצה לשנות במפה הישראלית .אבו עלא המשיך להחזיק בקו
הפלסטיני הפסיבי ולשלוח את ישראל לעשות שוב את שיעורי הבית .פניו של
קלינטון החלו להאדים" ,זו הונאה" ,צעק" .זו לא פסגה ,אני לא מוכן שארצות
הברית תיתן חסות למשא ומתן המתנהל בחוסר תום לב .בואו נסתלק מכאן".
הנשיא אותת לשרת החוץ שלו אולברייט ,והשניים יצאו מהביתן .הפלסטינים
26
מחו וטענו שהנשיא "התפוצץ עליהם" לפני הישראלים ובייש אותם בדרך זו.
כיצד היה על קלינטון להגיב?
פתרון :קלינטון כעס משום שהפלסטינים השתמשו בטקטיקות בעלות מיקוד
שליטה חיצוני ,שאינן מקובלות בקרב בעלי פרדיגמת חשיבה מערבית ,כגון
 25סביר  ,1998עמ' .238
 ;Ross 2004, p. 667 26אינדיק  ,2009עמ' 306
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פסיביות וחוסר שיתוף פעולה )ראו כישורים חברתיים( .הפסיביות שלהם מפעילה
את הצד השני במיקוד שליטה חיצוני וגורמת לו להציע הצעות נדיבות יותר
ויותר כדי לעודד את הפלסטינים לשתף פעולה .זה בדיוק מה שקרה בקמפ
דייוויד .טקטיקות כאלה עלולות בסופו של דבר לתת לבעל  תחושה שאין
עם מי לדבר או להוציא אותו משלוותו ,כמו שקרה במקרה זה ,ולגרום עלבון
ארוך טווח לבעל  .קלינטון היה יכול לפנות אל רגש הכבוד של אבו עלא
ולומר לו שהוא מבקש ממנו לכבד אותו כמו שהנשיא מכבד את אבו עלא.
ישראל וארצות–הברית מעלות הצעות ועל הפלסטינים לנהוג באותה דרך .כמו
כן ישראל וארצות–הברית מבקשות שהפלסטינים יתייחסו להצעות שישראל
מעלה כמו שישראל וארצות–הברית מוכנות לדון בהצעות הפלסטיניות .הדדיות
במתן כבוד היא בדרך כלל נימוק משכנע למי שווקטור החשיבה שלו פונה
החוצה .דרך זו אינה ערובה להצלחה כמובן אולם דרכו של קלינטון הייתה
ערובה ודאית לכישלון משום שאבו עלא נפגע קשות.
קלינטון :זו הונאה ,זו לא פסגה ,אני לא מוכן) ...תקיפות(  ארצות–הברית
וישראל מכבדות אתכם .מדוע אתם לא מכבדים אותנו?! )כבוד(
כדאי לשים לב לסגנון השאלה הרטורית המוצע" :מדוע אתם לא מכבדים
אותנו?!" סגנון זה הוא בעל מיקוד שליטה חיצוני משום שהוא מזמין את הצד
השני להגיב .שאלה רטורית היא בעלת מיקוד שליטה חיצוני ,בניגוד לשאלה
פתוחה ,שהיא בעלת מיקוד שליטה פנימי ומשאירה לאחר את הבחירה החופשית
המלאה בלא כל הכוונה .על כן סגנון השאלה הרטורית נמצא בשימוש נרחב
בחברות בעלות  .
בעיה  :17אבו עלא נפגע מאוד מדבריו של הנשיא קלינטון )ראו בעיה (16
ושקל לעזוב את הפסגה .קלינטון רצה לפייסו .כיצד היה עליו לעשות כן?
פתרון :עלבון בנוכחות אחרים גדול עשרת מונים מעלבון בארבע עיניים ,משום
שכל מושג הכבוד שבו וקטור החשיבה מכוון החוצה מבוסס על "מה אחרים
חושבים" .קלינטון היה צריך לפייס את אבו עלא בנוכחות אותו קהל שחזה
בהשפלתו ,שלוש המשלחות — האמריקאית ,הפלסטינית והישראלית .כך מתאר
אבו עלא את הפיוס" :בשעה שמונה בערב הלכתי לאכול ארוחת ערב עם האחים
נביל שעת ,יאסר עבד רבו ומוחמד דחלאן בחדר האוכל של המשלחות .כשעמדנו
לסיים את הארוחה הגיע מנהל הפרוטוקול הנשיאותי והפתיע אותנו בהודעה
שהנשיא קלינטון יבוא לאכול אתנו ארוחת ערב .אחרי זמן קצר הגיעו סנדי
ברגר ,דניס רוס ואהרון מילר .לאחר כמה דקות נכנס הנשיא קלינטון בלוויית
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בתו היפה ,המנומסת והמשכילה צ'לסי ,והם התיישבו לצדנו .הנשיא ובתו בחרו
לשבת לצדי .הבנתי את התנהגותו כהתנצלות על מה שקרה בינו לביני .זאת
הייתה התנהגות גדולה מצד נשיא גדול לאזרח פלסטיני ,חבר משלחת המשא
ומתן ,וזה גרם לי לחוש תודה אישית עמוקה לכבודו של נשיא המדינה הגדולה
בעולם" 27.ואולם הפגיעה לא שככה לגמרי .אבו עלא נמנע מלבוא לארוחת ערב
מיוחדת שערך הנשיא קלינטון לחברי שלוש המשלחות .כך מתאר אבו עלא את
תחושותיו:
"אף שהיושב ראש ערפאת ,האח אבו מאזן והאח יאסר עבד רבו באו
אלי ,ניסו לשכנע אותי והפצירו בי רבות לבוא אתם לארוחת הערב
סירבתי בכל תוקף .אף איימתי לעזוב את הפסגה אם ימשיכו ללחוץ עלי.
28
פשוט הרגשתי מושפל באותה עת".
המסקנה ממקרה זה כמו ממקרים רבים אחרים היא שהשפלת בעל  היא
אופציה שאינה מומלצת בלשון המעטה ,משום שהתיקון עלול להיות קשה
וארוך .מרטין אינדיק ,שגריר ארצות–הברית בישראל ,אומר" :ככל שקלינטון
וצוות השלום שלו נחשפו יותר לאורחות המזרח התיכון ,כך למדנו להבין את
29
חשיבותם של הגאווה והכבוד".
בעיה  :18אבו עלא מספר כיצד בשיחות השלום בקמפ דייוויד החלו האמריקאים
לרמוז על היתרונות הכלכליים שלהם יזכו הפלסטינים אם יסכימו לקבל את
עמדת האמריקאים .קלינטון אמר שהם ייקחו את ההסכם החתום לפסגת ה, G8 -
לקונגרס האמריקאי ולמדינות התורמות כדי להשיג כסף ליישומו .אבו עלא
מדגיש ששום חבר במשלחת הפלסטינית לא התפתה על ידי ההצעות הכספיות
האלה 30.כיצד היה על האמריקאים להשתמש בתמריצים הכלכליים אם בכלל?
פתרון :קל יותר לקנות בכסף בני חברה אינדיבידואלית בעלת  מאשר בני
חברה קולקטיבית בעלת   ,משום שבני חברה בעלת  ערים ליתרונות
הכלכליים הרבים שכסף עשוי לספק לרווחת הפרט .בני חברה בעלת 
עלולים לחוות הצעות אלה כהשפלה שבאה מידי החזק ,כהצעה "להפריט" את
ערכיהם ולפרק את הקבוצה .לחלופין ,הם יכולים לקחת את הכסף באופן נצלני,
 27ﻗﺮﻳﻊ  ,b2006ص.268 ,208 .
 28שם ,עמ' .328
 29אינדיק  ,2009עמ' .62
Quray 2008 b, p. 259 30
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בלא הכרת תודה ובלא רווחים אמתיים לטווח הארוך .כך ראו הערבים לאורך
השנים את רעיון "המזרח התיכון החדש" של שמעון פרס ,שבו שולטת הקדמה,
כדרך להשתלט עליהם .ניסיון עדין לברר עם בעל  מה מתאים לו ובכלל זה
היכולת להמתין שהבקשה תבוא ממנו דורשת סבלנות שאינה עולה בקנה אחד
עם התכליתיות של בעל פרדיגמת החשיבה המערבית .כך למשל יעץ ואליד
מועלם ,שגריר סוריה בארצות–הברית ,לדניס רוס שלא להציע לאסד צעדים
דרמטיים ומהירים בעניין השלום משום שזה עשוי לאיים עליו .התפתחות
כלכלית ,אמר ,צריכה להיות לא מהירה ולהיראות כאינטרס סורי ולא כתנאי
ישראלי לשלום 31.באופן דומה הציע איש עסקים סורי לאורי סביר ,הנציג
הישראלי ,להציג את הדרישות הישראליות לנורמליזציה לא כתנאי של ישראל
לנסיגה — משום שהדבר עלול לפגוע בכבוד הסורי — אלא כתהליך התפתחות
טבעי של שלום 32.על כן ,טוב היו עושים האמריקאים אילו הפנו את וקטור
החשיבה שלהם החוצה וגילו יתר רגישות לכך שהפלסטינים עלולים לחוש
מושפלים לנוכח הרצון האמריקאי "לקנות" אותם בכסף.
נורמליזציה של היחסים בין המדינות היא תנאי לנסיגה )חשיבה
ביקורתית(  נורמליזציה של היחסים בין המדינות היא תהליך התפתחות
טבעי שמבטא כבוד הדדי בין הצדדים )כבוד(
אם תחתמו על ההסכם תזכו מאתנו לעזרה כלכלית מרחיקת לכת )חשיבה
ביקורתית(  לאחר חתימה על ההסכם ישרור בינינו כבוד הדדי ונוכל
להיעזר איש ברעהו )כבוד  +הזדהות(
בעיה  :19השיחות בין ישראל לפלסטינים עמדו לפני פיצוץ .הישראלים דרשו
שמעבר של כוחות משטרה פלסטיניים משטח אחד לאחר יותנה באישורם משום
שחששו מהתנגשויות בין המשטרה הפלסטינית לצה"ל או למתנחלים .ערפאת
נעלב מהמילה "אישור" )  (Approvalשהציעה ישראל .הוא טען שזה משפיל את
כוחות הביטחון שלו והוסיף" :אני לא העבד שלכם" .כיצד אפשר לדרוש קבלת
אישור מישראל מבלי לפגוע בכבוד הפלסטינים?
פתרון :שוב אנחנו רואים שבעולם של מיקוד שליטה חיצוני הצורה חשובה מן
התוכן ,והאופן שבו נראים הדברים חשוב מן המהות .במקרים רבים טוב יעשה
בעל מיקוד השליטה הפנימי אם יתייעץ עם בעל מיקוד השליטה החיצוני בנוגע
31
Ibid, p. 229 32

Ross 2004, p. 228
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לאופן המכבד שבו כדאי לעשות את הדברים .בעל מיקוד השליטה החיצוני
מיטיב לדעת מבעל מיקוד השליטה הפנימי אילו דברים עשויים לכבדו ואילו
לפגוע בו והוא עשוי להציע הצעות שיפתרו את הבעיה .במקרה הזה הציע דניס
רוס ,המתווך האמריקאי ,לשחק במילה  — approvalלהחליפה למשל במילים
רכות יותר דוגמת  acceptanceאו  confirmationאו  .acknowledgmentאורי
סביר מצדו חשש לרדד את העמדה הישראלית 33.המשלחות נפגשו שוב במאמץ
אחרון ליישר את ההדורים.
"אתם באמת רוצים להשפיל אותי .אני מעדיף שלא יהיה הסכם".
ערפאת:
אורי סביר" :אדוני היושב ראש ,אני יודע מה המנדט שלי לוויתורים ואני
בטוח שנוכל למצוא דרך פחות מעליבה לציין זאת בטקסט .אחרי
שלושה חודשים נשנה זאת ל) notification-הודעה(
ערפאת הסכים וסביר הודה לו .לבסוף החליף יואל זינגר ,היועץ המשפטי של
34
המשלחת הישראלית ,את המילה  approvalבמילה רכה יותר — . confirmation
ההבדל ,כמו שאפשר לראות ,אינו במהות כי אם בצורה.
נציג ישראלי :אתם נדרשים לקבל את אישורנו לכל מעבר של כוחותיכם מתחום
לתחום )תקיפות(  אתם מתבקשים לתאם אתנו את מעבר
כוחותיכם מתחום לתחום כדי למנוע תקלות )כבוד(
בעיה  :20ניצה בן אלישר ,אשתו של שגריר ישראל הראשון במצרים אליהו בן
אלישר ,מספרת כיצד מצאה דרך אל לבותיהן של נשות מצרים" :כבר באותן
פגישות ראשונות למדתי מה הוא הדבר שעלי ,כישראלית ,להישמר מפניו
ביותר — ההתנשאות .כל אמירה בתום לב בנוסח 'אצלנו עושים זאת אחרת',
הייתה יוצרת מייד רתיעה מסוימת .למדתי להימנע מביטויים כמו 'אצלנו אומרים'
או 'אצלנו עושים' .בכל פעם שבקשתי לערוך השוואה הייתי אומרת 'אני מאוד
רוצה לדעת איך אתם עושים זאת ,איך אתם פותרים בעיה זו או אחרת' .הסתבר
לי ,בדיעבד ,שזאת הייתה הגישה הנכונה שפילסה בפני דרך ללבותיהן של
המצריות .עד שפעם אמרתי לאחת הגבירות' :לא באתי לכאן לשנות .לא באתי
ללמד .יש לנו הרבה מה ללמוד מכם ואני רוצה מאוד ללמוד ולראות איך אתם
עושים'" 35.באילו עקרונות משתמשת ניצה?
33
34
 35נ' בן אלישר  ,1982עמ' .18
Ibid, p. 206

Wittes 2005, p. 62
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פתרון :האמירה הפשוטה לכאורה של בעל  "אצלנו עושים זאת אחרת",
שיש בה מידה של התפעלות עצמית ,נתפסת על ידי בעל  כהתנשאות .הוא
לא היה אומר את הדברים כך ולא היה מציב את עצמו במרכז .ניצה עושה נכון
כשהיא מתחילה באחר ,במיקוד שליטה חיצוני ,ולא בעצמי ,במיקוד שליטה
פנימי — "אני מאוד רוצה לדעת איך אתם עושים זאת" .היא הייתה משפרת עוד
יותר את תגובתה לולא פתחה במילים "אני מאוד רוצה לדעת" ,המלווה שוב
בנימה של התפעלות עצמית ,אלא פשוט אמרה" ,האם תוכלי להסביר לי כיצד
אתם עושים זאת?" )"אני"  "את"( .עוד שיפור הוא לוותר על השאלה
הפתוחה המציבה את הפרט במרכז ולהשתמש בשאלה רטורית" :את רוצה
להסביר לי כיצד אתם עושים זאת?" או "את לא רוצה להסביר לי כיצד אתם
עושים זאת?" .האחרון מפעיל את האחר ביתר שאת ומקובל בקרב בעלי .
גם האמירה "לא באתי לכאן לשנות .לא באתי ללמד .יש לנו הרבה מה ללמוד
מכם ואני רוצה מאוד ללמוד ולראות איך אתם עושים" היא נכונה מבחינת
הכבוד המוענק לאחר ,אולם בעלי פרדיגמת חשיבה מזרחית המכוונים לאחר לא
יפתחו ב"אני" ולא ידברו מתוך העצמי — "לא באתי לשנות"" ,לא באתי ללמד",
"יש לנו"" ,אני רוצה מאוד ללמוד ולראות" — אלא יפתחו ויתמקדו באחר )לא
באתי ללמד  תלמד אותי; יש לנו   ...יש לכם  ...וכדומה(.
ניצה :אצלנו עושים זאת אחרת )התפעלות(  תלמדי אותי בבקשה איך
עושים זאת אצלכם )כבוד  +הזדהות(
בעיה  :21יוסי ורדי ,חבר המשלחת הישראלית לשיחות עם ירדן ,התרשם
שהתוכנית הירדנית שכתב חדאדין לפיתוח אינטגרטיבי של עמק הירדן טובה מן
התוכנית הישראלית .על רקע העליונות התכנונית והטכנולוגית של ישראל,
שמציבה תדיר את הירדנים בעמדה של נחיתות ,כיצד היה על הנציג הישראלי
להגיב למקרה לא שגרתי זה?
פתרון :מפגשים רבים מציבים את בעל פרדיגמת החשיבה המזרחית בעמדת
נחיתות אל מול בעל פרדיגמת החשיבה המערבית .על פי רוב בעל  אינו
מודע לתחושות אלה של בן–שיחו משום שהוא אינו סובל מפער זה ועשוי אף
ליהנות ממנו .ואולם בעל  ער לתחושות אלה של נחיתות ואף סובל מהן
לעתים קרובות .כשלפער מתסכל זה מתלווה סכסוך אמתי עלולות לעלות
תחושות קשות אצל בעל   .הוא עלול לקנא במי שלכאורה יש לו הכול,
לרצות לנקום כדי שהצד השני יחוש את מה שהוא חש ,ולעתים אף לחוש שנאה
שמעניקה תחושה נסתרת של כוח — כל אלה ,רגשות שבהם  ,פחות מוכרים
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לבעל  .לבעל  ישנה הפריבילגיה להיות הטוב ,בעיקר בעיני עצמו,
ולהציע עזרה לבן–שיחו.
יוסי ורדי ניצל את ההזדמנות ,הוא ביקש את רשות הדיבור ואמר" :אינני
דיפלומט ואינני מפורסם בשל שפתי הפוליטית .אני רוצה לומר משהו לד"ר
חדאדין לפני כולם"" .ד"ר חדאדין" ,אמר ורדי כשהוא מביט בו" ,גרמת לנו
להתבייש בעצמנו כשאנחנו משווים את הצעת ישראל להצעתך .הצעתך טובה
יותר ואנחנו נבוכים בשל כך" .זו הייתה הפעם הראשונה ,כותב מג'אלי ,ראש
ממשלת ירדן לשעבר ,בספרו ,שחדאדין שמע הודאת פומבית של ישראל שמוצר
ירדני עולה על מקבילו הישראלי .המשתתפים אימצו את ההצעה הירדנית
כהצעה משותפת לישראל ולירדן 36.חדאדין הוא שניסה בעבר לחנך את חברי
משלחתו שלא לפחד מהישראלים .דומה שכעת הוא זכה לחוויה מתקנת .ורדי
השתמש במונחים הנכונים של בושה ומבוכה ,בעלי   ,כשהוא מעצים אותם
בעזרת פנייתו לקבוצה) .גם מבוכה היא תחושה בעלת  משום שאנחנו
נבוכים בדרך כלל לפני מישהו ולא בינינו לבין עצמנו( .בכך הוא הפך את
המפגש למפגש בין שווים .ורדי לא התפעל מההצעה הירדנית אלא העניק לה
כבוד .אילו למשל התפעל מהרעיונות הירדניים המעניינים היה הדבר עשוי
להסב לירדנים אי נוחות ,משום שהתפעלות הופכת את הפרט למיוחד ומוציאה
אותו מהקבוצה .תחת זאת הוא השווה את ההצעה הירדנית להצעה הישראלית
לפני כולם וכך העניק למשלחת הירדנית כבוד.
יוסי ורדי :אני מעריך מאוד את הצעתכם .היא נראית לי מצוינת )התפעלות(
 אני רוצה לומר משהו לחדאדין לפני כולם .גרמת לנו להתבייש
כשאנחנו משווים את הצעת ישראל להצעתך )כבוד(
בעיה  :22לפני מלחמת יום כיפור )מלחמת אוקטובר בלשון המצרים( שלח הנרי
קיסינג'ר ,שר החוץ האמריקאי ,מסר לאנואר סאדאת ,נשיא מצרים ,בזו הלשון:
"אני מציע לסאדאת להיות ריאליסטי .אנו חיים בעולם ריאלי ולא יכולים לבנות
דבר על דמיונות ומשאלות לב .במונחים מציאותיים אתם הם הצד שהפסיד ועל
כן אינכם יכולים להציב תנאים של מנצחים .אם רצונכם שארצות הברית תעזור
לכם אתם צריכים לעשות ויתורים .איך אתם המפסידים יכולים להכתיב תנאים
לצד השני?!  ...אני לא מציע לסאדאת לנסות לשנות את המצב הצבאי הקיים
משום שאז ישראל תביס אותו שוב .ניצחונה יהיה גדול מזה שנחלה ב–1967
36
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ודבר זה יקשה עלינו לעשות משהו בכלל .חבל יהיה על כך מאוד ,ויהיה זה
37
הפסד גדול הן למצרים והן לסאדאת עצמו".
תשובתו של סאדאת למסר הזה נמצאת בסוף ספרו האוטוביוגרפי "סיפור
חיי":
"שקמנו את הגאווה והביטחון העצמי שלנו בזכות מלחמת אוקטובר
 1973כפי שעשה צבאנו .איננו מונעים יותר על ידי 'קומפלקסים' של
רגשי נחיתות ,חשדנות ושנאה ... 38זוהי הסיבה שבעטיה מיהר הצד
שכנגד לאחר שקיעת אבק המלחמה להתיישב אתנו לשולחן הדיונים ...
אחרי הקרבות מה שנותר הוא פשוט כבוד האחד לשני  ...והעם המצרי
39
הבין זאת".
השאלה היא כיצד היה על קיסינג'ר לנסח את המסר שלו למצרים באופן שיהיה
פחות מעליב ויותר מכבד וייתכן שהיה מונע עלבון נוסף שתרם את חלקו
ליציאתו של סאדאת למלחמה לשם שיקום כבודו.
פתרון :בחברה בעלת  כמצרים לכבוד ,כלומר למה שאנשים אומרים עליך,
יש ערך הישרדותי ראשון במעלה .אין זו חברה בעלת מיקוד שליטה פנימי שבה
לאנשים פחות חשוב ואכפת מה שאומרים עליהם .לכן על בעל מיקוד השליטה
הפנימי לזכור שחובה עליו לשמר ולטפח את כבודו של בן–שיחו בעל מיקוד
השליטה החיצוני באופן מתמיד .ייתכן שייראה לו מוזר שבן–שיחו תלוי כל כך
במוצא פיו בעוד הוא ,בעל מיקוד השליטה הפנימי ,לא תלוי כך באיש .ואולם
עליו לזכור שמעתה בכל מגע עם בעל  הוא נדרש לזהירות מסוימת שתלך
ותתמתן ככל שהבסיס לקשר יתייצב .קיסינג'ר היה צריך אפוא לדבר במונחים
של פרדיגמת חשיבה מזרחית בפנייתו לבעל פרדיגמה כזו .במקום להדגיש את
העולם הריאלי ,המציאותי והעובדתי )חשיבה ביקורתית( ,שבעיני מצרים נחווה
כמשפיל ביותר ,יכול היה לומר שהמצרים לחמו בגבורה ושכולם יודעים זאת;
שהצבא המצרי היום חזק לאין שיעור משהיה במלחמת ששת הימים )(1967
ושבמשא ומתן שהוא מציע אין מנצחים ומנוצחים .קיסינג'ר צריך היה להשתמש
בעקרון הכבוד בעל  ולא בעקרון החשיבה הביקורתית בעל  בהעבירו
את המסר.
 37סאדאת  ,1978עמ' .217
 38שם ,עמ' .312
 39שם ,עמ' .238
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קיסינג'ר :במונחים מציאותיים אתם הם הצד שהפסיד ) ...חשיבה ביקורתית(
 לחמתם בגבורה ומגיע לכם שלום של אמיצים )כבוד(
בעיה  :23נח כנרתי ,הנציג לענייני מים של ישראל ,קבע שפלסטיני ממוצע
משתמש ברבע מכמות המים שישראלי ממוצע עושה בה שימוש ,עובדה שהיא
כנראה נכונה אבל היה בה רמז בנוגע לצורך לחלק את המים בצורה לא
שוויונית .הפלסטינים נעלבו מכך מאוד .כך מתאר את הדברים אבו עלא:
"בתחילת השיחות ניסה נוח להשפיל את כל המשלחת הפלסטינית בקביעתו
שהאזרח הפלסטיני הממוצע זקוק לרבע מכמות המים שזקוק לה האזרח הישראלי
הממוצע .המסקנה המתבקשת היא שהישראלי נקי יותר מהפלסטיני .בקושי
הצלחתי לשלוט בעצבי .בישיבות הבאות נהגתי לשאול את נוח בלגלוג אם הוא
מרשה לי לשתות מים .הוא היה עונה בצחוק' ,רק כמה טיפות'" 40.כתוצאה מכך
דרש אבו עלא בנוקשות שישראל תכיר ב"זכויות המים" של הפלסטינים 41.כיצד
היה על הנציג הישראלי להתייחס לפער זה בצריכת המים? וכיצד יכול היה
לשכך את העלבון?
פתרון :עצם העובדה שהפלסטינים משתמשים בפחות מים לא אומרת שמגיע
להם פחות .אבל כדאי לחשוב שוב על חוויית ההשפלה שפוגשים לעתים קרובות
בעלי פרדיגמת חשיבה מזרחית במפגשם עם בעלי פרדיגמת חשיבה מערבית.
העליונות ההתפתחותית של בעלי  בתחומים רבים ניכרת לעין ,והם מתקשים
לשים את עצמם בנעליהם של בני–שיחם משום שלא מוכרת להם חוויה זו של
נחיתות .במקרה זה גרמה ההשפלה להקשחת העמדה הפלסטינית .גם שאלתו של
אבו עלא אם מותר לו לשתות מים הייתה צריכה להיענות באקט של התנצלות
וכבוד .ההומור הציני ,שבו הפרט מתפעל מעצמו ,כמו שראינו ,אינו מובן לבעלי
 ורק החמיר את הבעיה .ניסוח התשובה במונחים של "אנחנו" ולא "אני"
הוא על פי רוב מתאים יותר לאוזנו של בעל   ,משום שהוא חווה את עצמו
כחלק מקבוצה יותר מאשר כאינדיבידואל ואף הוא נוטה לנסח את דבריו באופן
זה .מעבר לכך ,בעולם של  רצוי להתחיל באחר ולא בעצמי .כך במקום
לומר "אנחנו מבקשים את סליחתכם" ,רצוי למשל לומר" :אתם יודעים שאנחנו
רוחשים לכם כבוד רב".
 40ﻗﺮﻳﻊ  ,b2006ص.354 .
 41סביר  1998עמ' .243
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נח כנרתי :רק כמה טיפות )התפעלות(  אתם יודעים שאנחנו רוחשים לכם
כבוד רב ולא הייתה לנו שום כוונה לפגוע בכם )כבוד(
לפרדיגמות החשיבה השונות יש עקרונות שונים והם העיקר .כך ,במקרה זה,
יש להשתמש בעקרון הכבוד ולא בעקרון ההתפעלות .ואולם גם ל"חוקי הדקדוק"
של כל פרדיגמת חשיבה יש חשיבות.
אני  אנחנו
אתכם
אנחנו מכבדים
 אתם יודעים שאנחנו מכבדים אתכם
בעיה  :24אריאל שרון נהג להתגאות בכך שסירב ללחוץ את ידו של ערפאת
משום שלטענתו הוא טרוריסט ורוצח .באחת ההזדמנויות הופיע שרון באופן
בלתי צפוי לארוחת ערב שבה נכח ערפאת בדיוק כשכולם עמדו להתיישב .זה
היה רגע לא נעים ,מספרת מדליין אולברייט ,שרת החוץ האמריקאית .ערפאת,
שהיה ער ליחסו של שרון אליו ,בירך אותו בחצי פה .שרון התעלם .במהלך
הארוחה הרבה שרון בדיבורים וניסה להיות חברותי .אולברייט מציינת כמה
מוזר היה ששרון דיבר על הפלסטינים בגוף שלישי בעוד ערפאת ומשלחתו
מסובים סביב השולחן .שרון סיפר שכחוואי הוא תמיד הסתדר טוב עם הפלסטינים
ושהוא מעריץ את יעילותם כאיכרים .כשערפאת התלונן שאיכרים פלסטינים
42
בעזה גוועים ברעב השיב שרון" :אדוני היושב ראש ,הם לא גוועים ברעב".
מה היו שגיאותיו של שרון?
פתרון :התעלמות מברכת שלום מעליבה כל אחד ובמיוחד את בעל   ,שחי
את הקשר עם האחר כדבר מרכזי .כך גם דיבור על מי שנוכח בשולחן בגוף
שלישי כאילו הוא לא שם .שרון ממשיך ומתפעל מעצמו כשהוא מספר שהסתדר
טוב עם הפלסטינים .הוא לא אומר שהם ,הפלסטינים ,הסתדרו טוב אתו .בכך
היה מפנה את וקטור החשיבה שלו החוצה ומעניק לפלסטינים כבוד .הוא גם
מתפעל מיעילותם של האיכרים הפלסטינים .התפעלות ,כמו שאמרנו ,מאדירה
את העצמי באופן שבעלי  מתקשים להבין ולקבל .שרון מכוון לכישוריהם
האישיים ולא לכבוד שהם מעוררים בסביבתם .לסיום ,הוא מתעמת עם ערפאת
כשהוא אומר לו" ,הם לא גוועים ברעב" .סביר להניח שבעל  החפץ
בתהליך של שלום לא היה מתנסח כך משום שהוא מכוון פחות לאמת ויותר
לקשר וההתבטאות הזאת היא מעליבה.
42

Albright 2003, p. 310
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שרון :תמיד הסתדרתי טוב עם הפלסטינים )התפעלות(
הסתדרו טוב אתי )כבוד(
שרון :אני מעריץ את יעילותם כאיכרים )התפעלות(  כולם מכבדים את
כושר התמדתם וכישוריהם )כבוד(
שרון :אדוני היושב ראש ,הם לא גוועים ברעב )תקיפות(  לשני הצדדים
קשה מאוד )הזדהות(


הפלסטינים תמיד

בעיה  :25בשיחות השלום בין ישראל למצרים בקמפ דייוויד פנה עזר ויצמן,
שר הביטחון הישראלי ,אל סאדאת ,נשיא מצרים ,וניסה להסביר לו את מה
שעובר על מנחם בגין ,ראש ממשלת ישראל ,בתקווה לקרב אותם זה אל זה:
"החודשים האחרונים היו קשים מבחינתו של בגין בעקבות ההתקפות הרבות
והעלבונות שהוטחו כלפיו באמצעי התקשורת המצריים .אתה חייב להבין את
ראש ממשלתנו .הייתה פגיעה בכבודו ועמנו שומר על כבוד מנהיגיו כעל כבוד
אבותיו ,כפי שנהוג אצלכם" .סאדאת השיב" :בשום פנים ואופן לא התכוונתי
לכך .אם פגעתי במר בגין ,אני מתנצל .עליך לדעת ,כי יחסי לכבודו של אדם
עומד במקום הראשון וכבוד הזולת הוא אצלי מעל הכל .אני ,למשל ,לא עישנתי
מעולם בנוכחות אבא שלי גם לאחר שנבחרתי לנשיא" 43.ויצמן פונה אל סאדאת
בשפת הכבוד המובנת לנשיא המצרי .במקרה זה ברור שוויצמן הגיב כמו
שצריך והשאלה העולה היא מהן הטעויות הטיפוסיות של בעל פרדיגמת החשיבה
המערבית כשהצד השני פוגע בו.
פתרון :אחת הדרכים השכיחות של בעל  להתמודד עם עלבונות היא
ההתעלמות .הבעיה היא שדווקא ההתעלמות הזאת מעבירה מסר של התנשאות
וריחוק לבעל  המכוון לקשר ,כך שהדבר עלול להגביר את העימות .תגובות
של תקיפות ,כגון "אני לא מוכן שתדבר אלי כך" ,גם הן נשארות לא נגישות
ולא מובנות לבעל  משום שהוא לא עבר תהליכי נפרדות ,ודיבור מתוך
העצמי זר לו .ויצמן הפנה את וקטור החשיבה שלו החוצה בכמה אופנים" :אתה
חייב להבין" — שימוש בסמכותיות שעליה נדבר בפרק המתאים; "עמנו שומר
על כבוד מנהיגיו כעל כבוד אבותיו" — שפת ה"אנחנו" והכבוד; "כפי שנהוג
אצלכם" — הזדהות שתידון בפרק המתאים .סאדאת משיב לוויצמן גם הוא
בשפת הכבוד וגם הוא משתמש בסמכותיות )"עליך לדעת"( .על כן ,דיבור
ב"אנחנו" במקום ב"אני" ,פנייה בשם הכבוד מתוך הדגשת ההדדיות והמשותף
43
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עשויה לתת את התוצאות הטובות ביותר משום שהיא משלימה את הטרנספורמציה
של וקטור החשיבה מהפנים אל החוץ.
ויצמן :אני לא מוכן שתדבר אלינו כך )תקיפות(  עליכם לדעת ,אנחנו
נוהגים לשמור על כבודנו כמו שנהוג אצלכם )כבוד  +הזדהות  +סמכותיות(
בעיה  :26בשנת  ,1982בזמן מלחמת לבנון הראשונה ,זכה באשיר ג'ומאייל,
המנהיג נוצרי ,בבחירות לנשיאות לבנון בחסות צה"ל .הנשיא הצעיר הגיע במצב
רוח מרומם לפגישה עם מנחם בגין ,ראש ממשלת ישראל ,כשהוא מאמין שיזכה
לשפע ברכות לרגל הניצחון המשותף .הוא נאלץ לחכות כשעתיים אף על פי
שבגין תבע ממנו להגיע מיד 44,משום שבגין נפגש באופן בלתי צפוי עם שליחו
של רונלד רייגן ,שהציג לפניו תוכנית שלום שהייתה בעבורו מאכזבת במיוחד.
בגין נכנס לפגישה עם ג'ומאייל כשהוא קודר ונרגז .הוא לא השיב לחיבוק
הלבבי והסתפק בלחיצת יד קרה .בחדר הגדול השיקו כוסיות שמפניה ובגין
השמיע נאום ברכה נמלץ ובו שזר רמזים על הצורך לפרוע עתה שטרות ישנים.
ג'ומאייל מצדו הודה במילים כלליות .ואז פרשו השניים עם קומץ יועצים לחדר
סמוך .בגין פתח בהתקפה ,וזו הלכה ונמשכה עד תום השיחה.
"היכן אנו עומדים בעניין חוזה השלום?"
בגין:
ג'ומאייל" :אנו עמכם בהימור ארוך על שלום של אמת ולא שלום מלאכותי.
אינני מחליט לבדי על חתימה כזו .חתימה במהירות אין לה הצדקה".
בגין שיסע אותו בכעס" :אנו סבורים שהמעשה הראשון שצריך אתה לעשות
כנשיא הוא לבקר בירושלים ,או לפחות בת"א .יש לביקור כזה חשיבות להרגיע
את העם בישראל לגבי כנות כוונותיך ורצונך ביחסים נורמאלים בעתיד .האם
לא לשם כך נכנסנו למלחמה ושילמנו בדם מאות הרוגים?"
ג'ומאייל סירב להתחייב ,ובגין התעלם מכך ונקב בתאריך לחתימת חוזה
שלום 31 ,בדצמבר  .1982ג'ומאייל טען שהוא זקוק לארכה ממושכת יותר — עד
שנה ,ובינתיים ידאג שהנורמליזציה עם לבנון בגבולות פתוחים "תגיע לפי
עשרים מהמסחר שלכם עם מצרים"" .אני מבטיח שאהיה הנשיא השני שיבקר
בכנסת" ,אמר בהתרגשות .בגין גער בו על כך שצה"ל עשה את כל הלחימה
בביירות בלא עזרת הפלנגות הנוצריות של ג'ומאייל .בשובו לביירות אמר
ג'ומאייל לאביו" :הוא נהג בי כילד" 45.כנקמה הדליפה ישראל לכלי התקשורת
44
 45שיף  ,1984עמ' .291 ,288
Shultz 1993, p. 99
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את דבר ועידת הפסגה 46,מה שאמור היה לבייש את ג'ומאייל .היחסים הלכו
והידרדרו עד שג'ומאייל סירב להתיר לאנשיו להיפגש עם ישראלים .ואז הסכים
בגין להתנצל ועשה זאת בחצי פה 47.זמן קצר לאחר פגישתם נרצח באשיר
ג'ומאייל באמצעות פצצה שהוטמנה במטה הפלנגות שלו .מה היו שגיאותיו של
בגין וכיצד היה עליו להתנהג?
פתרון :בעולם של כבוד שבו  להורות למישהו להגיע מיד ולאחר מכן לתת
לו להמתין שעתיים זהו מעשה שאינו קל ערך .בגין ,כמי ש , -סידר את לוח
פגישותיו באופן ענייני ,והפגישה עם שליחו של רייגן הייתה חשובה לו מהפגישה
עם ג'ומאייל .כבודו של ג'ומאייל לא נכנס במערכת שיקוליו מתוך ההנחה
שהוא ,ג'ומאייל ,יוכל להבין מערכת של אילוצים בלתי צפויים .בגין המשיך
ודיבר מתוך חשיבה ביקורתית :ישראל הקריבה את חייליה בעבור הנוצרים
בלבנון ,ועתה על הנוצרים לפחות להסכים לחתום על חוזה שלום עם ישראל.
ג'ומאייל שמע את הטון הנוזף ונפגע .לדידו של בעל  אופן העברת המסר
חשוב מן המסר עצמו .בגין לא הבין את מערכת האילוצים של ג'ומאייל ,שחי
בחברה של כבוד ואינו יכול להרשות לעצמו להיתפס כבוגד .הוא הדליף את
דבר הפגישה ,בייש את ג'ומאייל וייתכן שבכך גם התיר את דמו .זמן קצר לאחר
מכן נרצח ג'ומאייל .בחברה שבה כבוד ובושה הם בעלי משקל רב הדלפות
תקשורתיות יכולות להיות אפוא הרות אסון ונדרשת זהירות רבה בעניין זה .אין
רצח זה שונה מרציחות רבות של נשים על רקע פגיעה בכבוד המשפחה
המקובלות בחברה הערבית .בחברה שבה  תפקידו של רצח מסוג זה הוא
למחוק את הבושה של המשפחה או הקבוצה — מה שלא רואים לא קיים והכתם
הוסר .בגין יכול היה לכבד את ג'ומאייל במקרה זה כמו שכיבד את הנוצרים
והזדהה אתם בעבר.
בגין :נלחמנו בעבורכם ואתם חייבים לפחות לחתום על הסכם שלום אתנו
)תקיפות  +חשיבה ביקורתית(  העם היהודי מכבד את המיעוט
הנוצרי בלבנון ומזדהה עמו משום שגורלנו דומה .יחד נבנה קשרים
טובים בחשאי עד שתגידו לנו שאתם מוכנים לצעד נוסף )כבוד  +הזדהות(
בעיה  :27כיצד על בעל פרדיגמת חשיבה מערבית להעביר מסר לבעל פרדיגמת
חשיבה מזרחית? האם עליו להשתמש במילים כגון "באמת"" ,לדעתי" "אני
 46גרוזברד  ,2006עמ' .285
 47שיף  ,1984עמ' .307
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מאמין" בעלות  כדי להדגיש את המסר או שעליו להשתמש במילים כגון
"כולם יודעים"" ,אני מתכוון למה שאני אומר"" ,נוכיח לכם" בעלות  ?
פתרון :בעלי  נוטים להעיד על עצמם באופן שעלול להישמע על ידי בעלי
 כהתפארות ורברבנות .כך מעיד אבו מאזן על עצמו" :באשף ובפתח קיבלו
את מה שאמרתי ללא שאלות ,משום שהם מכירים אותי ויודעים שאני לא מגזים
ולא נוטה להמעיט .אני תמיד מגביל את מילותי ומתאר אירועים בדיוק כמו
שהיו .על כן התומכים והמתנגדים שלי מקבלים את דברי כמות שהם" 48.שבועיים
לאחר מלחמת יום כיפור שלח סאדאת מסר לראש ממשלת ישראל ,גולדה מאיר,
בזו הלשון" :כשאיימתי במלחמה התכוונתי לכך .גם כעת ,כשאני מדבר על
שלום ,אני מתכוון לכך" 49.בחברה שבה  מוסר ההשכל בסיפורים מוסבר
בדרך כלל ואין מניחים לפרט להסיק בעצמו את המסקנות .דומה שלא בטוחים
שהוא יוכל להסיק בעצמו את המסקנות "הנכונות" .בחברה בעלת  נוטים
לשאול שאלות פתוחות שמציבות את האדם במרכז ומאפשרות לו לבטא את
רצונו .בחברות שבהן  הנטייה היא להשתמש בשאלות רטוריות המכוונות
את האדם לתשובה הרצויה לשואל )"אתה לא רוצה לעשות את זה?!"( .בעל
 בדרך כלל יימנע מלהעיד על עצמו .לדידו ,שכנוע האחר באמתות כוונותיו
אינו הדרך להגיע אל לבו .הוא יעדיף שהדברים ידברו בעד עצמם ובן–שיחו
יסיק את המסקנות בעצמו .ואולם במגע עם חברה בעלת  שבה הצורה נוטה
להיות חשובה לא פחות מהתוכן והרושם חשוב לא פחות מן המהות חשוב שבעל
 לא יתבייש להעיד על עצמו ,משום שהצד השני מצפה לכך ממנו .שתיקה
של בעל  וציפייה שהצד השני יעשה את העבודה ויסיק את המסקנות אם
לתת בו אמון או לא גוררת בחברה בעלת  חוסר אמון .מצופה מהאדם
שיעיד על עצמו וישכנע את האחר ,וההנחה היא שאם אינו עושה כן אזי אפילו
הוא לא מאמין לעצמו .כך ,על אף אי הנוחות והתחושה המלאכותית המובנת של
בעל  ,עליו להעביר מסרים כשווקטור החשיבה שלו פונה החוצה .יש לשים
לב ששימוש במילים "באמת"" ,לדעתי"" ,אני מאמין" וכדומה הנפוץ בחברה
בעלת מיקוד שליטה פנימי נשאר לא מובן בחברה בעלת מיקוד שליטה חיצוני
משום שמילים אלה נובעות מן העצמי .גם מסר של שלום יש להעביר בעזרת
פרדיגמת חשיבה מזרחית ולא מערבית.
48
Kissinger 1999, p. 354 49
Abbas 1995, p. 166
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סאדאת :אנחנו באמת רוצים שלום )תקיפות(  כולם יודעים שכשאנחנו
מדברים על שלום אנחנו מתכוונים לכך )כבוד(
בעיה  :28אולברייט ,שרת החוץ האמריקאית ,ערכה ארוחת ערב בקמפ דייוויד
לצורך קירוב הלבבות ושבירת הקרח בין הישראלים לפלסטינים ,אך לא הצליחה
להשיג את מטרתה .כך מתאר את הדברים שלמה בן–עמי ,שר החוץ הישראלי:
"אהוד לא החליף ולו מילה אחת עם ערפאת ,לא העיף אליו מבט ,ורק ישב כמי
שכפאו שד ,כשזרועותיו שלובות .ערפאת ניסה להיות חביב ולהתרפק ,למעשה
להתמרח על אהוד ,אך לשווא" 50.כיצד אפשר להבין את ההבדל בין ההתנהגויות?
פתרון :בעל  יכול אף הוא לסרב ללחוץ את ידו של בן–שיחו ,לסרב לשוחח
אתו ולשבת בפנים קפואות אבל כל זה יהיה במטרה להעביר מסר דרמטי של
חוסר שביעות רצון וכעס .הוא יכול בכלל לסרב לכל מפגש וגם אז המסר יהיה
דרמטי .אין אצלו מצב שבו הוא אינו מעביר כל מסר .ואולם ברק ,בעל  ,
מוכן להגיע למפגש שמטרתו קירוב לבבות ולהצהיר בו באמצעות התנהגותו
שהוא אינו זקוק לאיש .הוא פשוט אינו מתייחס לערפאת ,לא מתוך כעס ,כי אם
מעמדה שבאמת אין לו עניין באיש שמתנהג כך וודאי שאינו זקוק לו .זהו עולם
של נפרדות שבו האחד יכול להיות אדיש לאחר ,להתעלם מהאחר ,נפרדות
שכמעט אינה קיימת בעולמם של בעלי  .כשברק סירב להיפגש עם ערפאת
שוב הוא לא עשה זאת מעמדה של "ברוגז" ,כמו שנהגו הערבים לאורך השנים
עם ישראל ,אלא מעמדה של חוסר עניין .ערפאת לעומתו מתחנן ,מתחנף ועושה
הכול כדי ליצור קשר ולהעביר מסר רגשי של קרבה וכך הוא מסייע למטרה
החברתית של המפגש .אין זה מונע ממנו להפר למחרת הסכמים ולפעול כראות
עיניו אבל על אותה במה הוא ממלא את תפקיד השחקן בעל  שלדידו חנופה
והתחננות אין בהם כל רע .להפך ,הן דרכים לגיטימיות לפתח קשר .אפשר גם
להתרשם שערפאת ,בעל   ,מחויב לחוקי המפגש" ,קירוב לבבות" ,ואילו
ברק מחויב לעצמו בלבד .התוצאה היא משפילה ,בלא ספק ,בעבור ערפאת.
ואכן ,הפלסטינים לא הצליחו להבין את התנהגותו של ברק ,שיזם את פסגת
קמפ דייוויד .אבו עלא התפלא על תפקודו של ברק בקמפ דייוויד ובעיקר על כך
שאפילו לא ניסה להיפגש אישית עם ערפאת" :אני תהיתי לעתים ,מדוע הוא בא
לפסגה? האם רק כמחווה לקלינטון? משום שהוא לא נראה מעוניין לדבר עם
ערפאת אף על פי שערפאת הוא המנהיג הפלסטיני היחיד שהיה מסוגל לקבל
 50בן–עמי  ,2004עמ' .201
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החלטות קשות .גם ערפאת עצמו התפלא מדוע קלינטון לא מתעקש על מפגש
ביניהם" 51.כך אין ביכולתם של בעלי  להבין התנהגות נרקיסיסטית זו.
לדידם ,כעס עדיף על התעלמות משום שהוא ממוקד אחר .התעלמות נתפסת
כמתנשאת והם נותרים פגועים.
ברק :אני לא מחויב לבן–שיחי ולחוקים החברתיים של המפגש )תקיפות +
חשיבה ביקורתית(  התעלמות מהאחר ואי ציות לחוקים החברתיים
של המפגש הם משפילים ולא יקדמו דבר )כבוד(
בעיה  :29במהלך המשא ומתן ב"וואי פלנטיישן" באוקטובר  1998נכנסה
המשלחת הפלסטינית בראשות ערפאת לחדר שבו ישבה המשלחת הישראלית
בראשות ראש הממשלה נתניהו והשר אריאל שרון .ערפאת ,שהבחין בשרון,
הניף ידו לקראתו במעין הצדעה .שרון התעלם מערפאת ולא התקרב ללחוץ את
ידו כמו שעשו הישראלים האחרים .כיצד יגיבו לכך הפלסטינים?
פתרון :יושבי קרנות בשער שכם במזרח ירושלים הסבירו שבעצם ערפאת הוא
שלעג לשרון .הוא הניף את ידו כלפי שרון בתנועה מתגרה כאומר לו :במלחמת
לבנון ,בביירות ,הפצצת את מפקדתי וניסית לחסל אותי ,קראת לי פושע מלחמה
ואמרת שלעולם לא תישא ותיתן אתי — והנה עכשיו אני עומד לפניך ואתה נושא
ונותן אתי 52.מעניין לציין שערפאת שמר על כבודו של שרון ,ואילו שרון הוא
שלא שמר על כבודו של ערפאת ולפלסטינים לא נותרה בררה אלא להגן על
מנהיגם וללעוג לשרון .השפלת בעל  לא מותירה לו בררה אלא לנסות
ולשקם את כבודו בחברה שהכבוד בה הוא חזות הכול .על כן ,גם במצב של
עימות חריף עם בעל  רצוי לשמור על כבודו כדי שלא לאלץ אותו להצטרך
ולשקם את כבודו בעתיד ולאפשר לו לחדש את הקשרים.
שרון :מתעלם מקיומו של ערפאת )תקיפות(  מצדיע לערפאת )כבוד(
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הזדהות
רקע מחקרי
קשרים בין אנשים הם לבה של החברה המסורתית–הקולקטיבית בעלת .
חברה זו אינה אוסף של אינדיבידואלים ,החושבים במונחי "אני" והם מרוכזים
בעצמם ,שואפים למימוש עצמי וקשריהם עם האחר מבוססים על סדר וארגון
שיוצר המשטר הדמוקרטי .החברה המסורתית–הקולקטיבית יוצרת קשרים על פי
המודל המשפחתי באמצעות תהליכי הזדהות 1שבהם הפרט חש שהוא כמו האחר.
כך מצווה התנ"ך ,אחד המייצגים המובהקים של חברה מסורתית–קולקטיבית,
"ואהבת לרעך כמוך" 2.ההנחיה התנ"כית איננה להבין את האחר מעמדה של
נפרדות שבה הפרט לא בהכרח מסכים עם האחר ועל כן הוא יכול להראות לו
עמדות שונות .באמפתיה המאזין שומר על החופש שלו ,מבין אך לא בהכרח
מסכים ,ואילו בהזדהות הוא גם מסכים עם האחר ומוותר על עמדה עצמאית
משלו .הדימוי הנפוץ להזדהות הוא כניסה לנעלי האחר וראיית העולם מבעד
לעיניו .כך למשל צייתנות ושינון מייצגים תהליכי הזדהות שבהם הפרט חש
שהוא חלק מן האחר .גם רגש הרחמים ,המתבטא בכך שהפרט חש את אשר
רעהו חש ועל כן מרחם עליו ,מבוסס על הזדהות .שימוש נרחב במנגנון ההזדהות
מאפיין פרט שלא נפרד מן הקבוצה ולא פיתח חשיבה עצמאית ,פחות מכוון
לאינטרסים אישיים ויותר קשוב לאיכות הקשר שנוצר .על כן מבטו מופנה תדיר
החוצה להכרת האחר ולאינטראקציה אתו ופחות פנימה להתלבטויות
ולאינטרוספקציה שמותירים את האדם לבד .הוא נוטה להגיב יותר מאשר לומר
את דעתו באסרטיביות או להציע רעיונות חדשים.
במפגש בין בעל  לבעל  על הראשון להקשיב יותר ,פחות לקפוץ
עם שלו ,לוותר על המרכזיות שלו לטובת היחסים עם בן–שיחו .קשר בחברה
בעלת מיקוד שליטה חיצוני הוא לעתים לא מילולי ,ויש ציפייה שאדם יקרא את
1
2

להגדרת ההזדהות ראוJ. Laplanche & J. Pontalis, The Language of :
 .Psycho-Analysis, Karnac & the Institute of Psycho-Analysis, 1988, pp. 205עוד

ראו לעניין זה מקורות בסוף הפרק.
ויקרא יט ,יח.
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מצבו של האחר ויתחשב בו .הסכנה השכיחה אצל בעל מיקוד השליטה הפנימי
היא הרגלו לומר את אשר על לבו בחופשיות ,מתוך הנחה שגם בן–שיחו יעשה
כן .הוא נוטה להיות מרוכז בעצמו ,במחשבותיו וברעיונותיו בזמן שבן–שיחו
יהיה מרוכז בו .מתכונת א–סימטרית זו של קשר — שבה האחד מרוכז בעצמו
והשני מרוכז בזה שמרוכז בעצמו — רבים סיכוייה להיכשל.
בעיה  :1במהלך מלחמת העצמאות נפלו הרבה חיילים ישראלים בשבי ירדן.
אליהו ששון ,השליח הישראלי ,פיתח יחסים קרובים עם עבדאללה הראשון מלך
ירדן וזה הזמין אותו לסעודה .מטרתו של ששון הייתה לבקש מהמלך לשחרר
את השבויים .כיצד היה עליו לעשות זאת?
פתרון" :בתום הארוחה ,בטרם נפרדו אליהו ששון והמלך עבדאללה" ,מספר
בנו ,משה ששון" ,ניגש המלך לאבא וכמנהגו חיבק אותו חיבוק ידידותי מאוד
כשהוא נצמד אליו ממש .באותה שנייה הכניס אבא את ידו אל תוך אבנטו
]חגורה רחבה שלא נועדה להחזיק את המכנסיים[ של המלך ] ...למהלך כזה יש
אצל בני האשם משמעות מאוד מיוחדת :אין זאת אלא שלאיש המקורב מאד
למלך או לראש השבט משאלה חשובה וכי נוכח הקרבה שהמלך מגלה כלפי
אורחו ,חייב המלך להיעתר ולהיענות בחיוב לבקשה העומדת לבוא[ .עבדאללה
המלך התרחק מעט מאבא ואמר לו במילים אלה' :אליאס ]אליהו[ ,אבקשך ,בקש
את האפשרי .אנא ממך אל תבקש את הבלתי אפשרי ,הלא יודע אתה שלך לא
אשיב בשלילה ,על כן אל נא תקשה עלי'.
אבא השיב מיד שהוא מבקש רק את האפשרי — להחזיר את שבויי המלחמה.
'הרי בסופו של דבר תחזיר לנו אותם .למה לך להוסיף ולהחזיק בהם ,להאכילם
ולהשקותם? מנהיג עם ערכים האשמיים כמוך אינו יכול לנהוג בחוסר הומאניות.
החזרתם לבתיהם תואמת את המסורת של בני האשם והדבר ייראה כמהלך
אצילי האשמי וגם יתקבל כמחווה לקראת העתיד היפה יותר הצפוי מעתה בינך
ובין ישראל'" 3.הבקשה התקבלה והשבויים אכן הוחזרו.
המלך עבדאללה ,מנהיג בעל פרדיגמת חשיבה מזרחית ו , -מתקשה
לסרב למי שהוא קרוב אליו .הוא מזדהה אתו ,חושף בפניו את חולשותיו ואומר
לו מה כן לבקש ומה לא לבקש .כאלה הם הקשרים בחברה בעלת מיקוד שליטה
חיצוני ,שבה האחד תלוי ברעהו ,אחראי על רעהו ומדבר במקום רעהו .גם
ששון ,מצדו ,מסביר למלך את ערכי ההאשמים באופן שהיה עשוי להעליב בעל
3
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 .ואולם המלך גאה בערכיו ולא חש כל מבוכה כשששון מדבר על נורמות
ההתנהגות האלה ומבקש ממנו לציית להן .זוהי חברה שבה הנורמות באות לפני
רצון הפרט ,והקשרים בין הפרטים הם פועל יוצא של ציותם לאותם ערכים.
לחברות שונות בעלות  מנהגים שונים אולם המשותף לכולן הוא השימוש
במנגנון ההזדהות .על כן ,אצל בעל  הקרבה היא לעתים קרובות המפתח
להשגת המטרה.
אנחנו מבקשים להגיע אתכם להסכם על החזרת השבויים )חשיבה
ביקורתית(  באותה שנייה הכניס אבא את ידו אל תוך אבנטו של
המלך  ...וביקש את החזרת השבויים )הזדהות(
בעיה  :2לעתים קשה לבעל  להשתתף במנהגי הקרבה הגופנית המקובלים
בחברה בעלת  .כך קרה שלאמריקאים היה קשה להשתתף במסכת החיבוקים
והנשיקות המקובלת בחברה הערבית .מרטין אינדיק ,שהיה שגריר ארצות–הברית
בישראל ,מספר שהם קראו לטקס הנשיקות של ערפאת ,שהחל בלחי בן–שיחו
ונמשך במצח" ,החבילה השלמה" והחליטו כמדיניות למנוע נשיקות אלה בין
ערפאת לפקידים אמריקאים .כיצד פתרו האמריקאים את הבעיה וכיצד היה
צריך לפתור אותה?
פתרון :לפני טקס חתימת הסכם אוסלו בספטמבר  1993העבירו האמריקאים
לערפאת מסר שבחברתם מקובלת לחיצת יד ולא נשיקה .הם פיתחו טכניקה
שאותה תרגל גם ביל קלינטון כדי למנוע נשיקות אלה" :לחיצת יד ימין בעוד יד
שמאל מוצמדת בתקיפות לזרועו הימנית של ערפאת ,כך שהוא לא יוכל לחבק
ולנשק את מקבל פניו" 4.אינדיק מספר שערפאת היה מודע לשיטה ואף צחק
לעברו בכל פעם שהוא הניח את ידו על זרועו .יתרה מזו ,ערפאת לא ויתר,
ושנים לאחר מכן ,בעת ההכרזה על הסכם חברון ,ניצל ערפאת רגע שמרטין
אינדיק היה לא מוכן והצליח לנשק אותו כרצונו .ואולם בעל  אחר היה
עלול להיעלב או לפחות להסתייג מקשרים קרובים עם בעל  .ייתכן שהקרבה
הגופנית מאיימת במידה מסוימת על בעל  שנפרד מן הקבוצה וזקוק כעת
למרחב אישי בלתי חדיר סביבו .בתרבויות שבהן  על פי רוב התקשורת בין
אנשים נעשית ביתר קרבה פיזית ומלווה במגעים פיזיים רבים באופן המעודד
הזדהות וכדאי לבעל פרדיגמת החשיבה המערבית להתרגל לכך.
4
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ארצות–הברית :בתרבותנו מקובלת לחיצת יד ולא נשיקה .אנחנו מקווים שתקבל
זאת בהבנה )אמפתיה(  מגע פיזי של נשיקות וחיבוקים
)הזדהות(.
בעיה  :3כך מתאר אהוד ברק ,ראש ממשלת ישראל ,את פגישתו עם יאסר
ערפאת ,ראש הרשות הפלסטינית" :הגעתי מוקדם  ...והוא הגיע .ערפאת ניגש
אלי במין הבעה כזאת ,מן חיוך אבל לא של שמחה ,אולי של סקרנות עם עיניים
גדולות  ...הוא לקח את היד שלי בשתי ידיים ,הביא אותן ככה קרוב לחזה,
הסתכל עלי ואמר :חיכיתי לפגישה הזאת .אני אומר לו :גם אני חיכיתי ...
ההפתעה שלי הייתה מהידיים הלבנות ,הקול הרך וטיפה רעידה ,שמשאירים
רושם של שבירות פיזית .זה ממש תופס אותך בהתחלה .אבל אני עוקב אחריו
מספיק כדי לדעת שזה משרת אותו ,משמש אותו" 5.האם צודק ברק בדבריו
שהתנהגויות אלה הן תרגיל מתוכנן היטב שמטרתו לזכות בנקודות?
פתרון :בעל  עלול להיבהל מן הקרבה המוצעת שאין הוא רגיל בה .הוא
עשוי לחוש שקרבה יתרה פורקת אותו מנשקו .כעת אינו מסוגל עוד לעמוד על
שלו )תקיפות( או להפעיל למשל חשיבה ביקורתית .ואכן ,לבעל  קל יותר
לתפקד ביחסי קרבה אלה נעדרי האינדיבידואציה ולשמור על עצמו ,על עמדותיו
ורצונותיו .מנגד ,גם לבעל  יש דרכים לגיטימיות לצבור נקודות — למשל,
לנמק את עמדותיו באופן רציונלי )חשיבה ביקורתית( אף על פי שלעתים אין זו
אלא רציונליזציה .היכולת של בעל  לקחת חלק בקרבה זו ,אף על פי שאין
זה המגרש הביתי שלו ,זוכה להערכה בצד השני כמו שבעל  שיתאים את
עצמו לבעל  יזכה להערכה.
ברק :אני עוקב אחריו מספיק כדי לדעת שזה משרת אותו ,משמש אותו
)חשיבה ביקורתית(  זה יכול לשמש את שנינו )הזדהות(
בעיה  :4ויצמן מתאר את איכות הקשר הפיזי שהוא יצר עם סאדאת :כיצד הוא
יושב קרוב אליו עד שהוא חש את הבל פיו על פניו ולא מהסס לגעת קלות
בידו" 6.הסתכלתי עליו עוד ועוד .לא יכולתי לגרוע עין ממנו .הוא היה לבוש
בהידור רב .חליפתו הכחולה–כהה הייתה גזורה היטב .פניו ,שהיו קרובים אלי
כל כך ,הדיפו ריח של מי–גילוח .במשך כל השיחה הסתכלתי ישר לתוך עיניו.
5
6
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הבטתי לתוך האישונים עצמם ,כאילו רציתי לשאוב מתוכם את החבוי מאחוריהם.
השתדלתי לנחש מה מתחולל בנבכי נפשו .שעה ארוכה התנהלה תחרות סמויה:
7
מי יוריד ראשון את המבט הנוקב .לא נשברתי .נעצתי מבט עמוק וחודר".
בהזדמנות אחרת הוא מריח את מי הגילוח של סאדאת ושואל בחיוך" ,אראמיס"?
סאדאת מגחך בתגובה 8.גם בתצלומים המשותפים ניכר שוויצמן )כג'ימי קרטר(
ניצב בקרבה פיזית רבה לעמיתיו המצרים 9.במה שונה מפגש זה ממפגשים
בעולמם של בעלי  ?
פתרון :בעלי  לא נוטים להתייחס כל כך לגוף ,לריח ,למגע ,למבט ,לבגדים
וכדומה .לדידם ,התוכן הוא העיקר .ואילו בעולם של בעלי  התוכן הוא רק
פרט אחד ולא תמיד החשוב ביותר .מבט אל תוך העיניים יכול להתפרש
כתוקפנות אבל גם כאינטימיות .דומה שוויצמן לא חושש מפירוש לא נכון
ומאינטימיות ועל כן הוא מצליח לגשר על הפער הבין–תרבותי.
התמקדות בתוכן )חשיבה ביקורתית(  צמצום מרחק והתמקדות
במבט ובריח )הזדהות(
בעיה  :5כיצד מתנהג ויצמן בפגישתו הראשונה עם סאדאת בעת ביקורו של
נשיא מצרים בירושלים?
פתרון :בפגישתם הראשונה של סאדאת וויצמן בירושלים ,כשוויצמן עדיין לא
החלים מפציעתו ,הצדיע לו ויצמן בצורה לא מקובלת" :התרוממתי מכסא הגלגלים
והנפתי את מקל ההליכה שלי ,כאילו היה רובה ,בהצדעה צבאית .הנשיא אפרים
קציר שתק ,בגין היה נבוך ,שר החוץ יצחק שמיר לא הבין מה קורה ואילו
סאדאת פרץ בצחוק רם שהדביק את כולם" 10.ויצמן אינו מהסס להשתטות כילד.
כך הוא יוצר באמצעות הומור קרבה בלתי אמצעית עם סאדאת בעוד יתר
הישראלים יוצרים יחסים רחוקים וקורקטיים יותר .בעל  עשוי להזמין
יחסים של קרבה והזדהות באמצעות חיבוקים ונשיקות ,הומור ,התנהגות ילדותית,
קללות חבריות ועוד .ואכן ,סאדאת נענה מיד להזמנת הקרבה של ויצמן בצחוק
רם.
 7שם ,עמ' .49
 8הבר  ,1980עמ' .266
 9בספרו של הבר ,שנת היונה ,בתמונות לפני עמוד  .241למשל ,ויצמן מתחבק עם
הגנרל עלי.
 10ויצמן  ,1981עמ' .33
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ויצמן לחץ את ידו של סאדאת בחמימות )אמפתיה(
במקל ההליכה שלו  ...סאדאת פרץ בצחוק רם )הזדהות(



ויצמן הצדיע

בעיה  :6כשעמד סאדאת לעזוב את ישראל רצה ויצמן ללוות אותו לנמל
התעופה על אף הפציעה ברגלו .כך מתאר זאת ויצמן'" :לאן אתה הולך?' שאל
סאדאת' ,אני נוסע להיפרד ממך בשדה התעופה' אמרתי' ,לך לבית חולים!' אמר.
נימה של פקודה צבאית נשמעה בקולו' .אללה מעאכ' אמרתי בערבית .סאדאת
תפס אותי בחוזקה והדביק לי נשיקה .הוא נראה נרגש מאוד .גם אני התרגשתי.
אותו רגע לחש על אוזני 'המגעים ימשכו דרך צ'אושסקו'" 11.מה עושה ויצמן
שמקדם את הקרבה?
פתרון :ויצמן מעורר רגשות קרבה בלבו של סאדאת .הוא רוצה ללוות אותו
לנמל התעופה על אף פציעתו .סאדאת מגיב בציווי ,חם ואוהב אבל ציווי .בעל
 שאינו מכיר סגנון זה היה עלול להיפגע מהפקודה הצבאית .אבל ויצמן
משיב לו בערבית "אלוהים אתך" .הכרת כמה ביטויים בשפה של בעל 
עוזרת ללא ספק לקרבה .עצם המאמץ לדבר בשפתו של האחר ,גם אם ברור
שאלו מילים בודדות ,מעורר אהדה טבעית וקרבה אצל כל אחד מאתנו .במקרה
זה שימוש בשם "אלוהים" ,המשותף לשתי הדתות ,גם הוא גורם מאחד .סאדאת
מנשק את ויצמן בהתרגשות וגם ויצמן מרוגש .עכשיו הם יחד .לסיום סאדאת
מעניק לוויצמן מתנה — הבטחה שהמגעים יימשכו.
ויצמן מתנצל על שאינו יכול ללוות את סאדאת לנמל התעופה בגלל פציעתו
)חשיבה ביקורתית(  ויצמן רוצה ללוות את סאדאת לנמל התעופה על אף
פציעתו )הזדהות(
סאדאת :לך לבית החולים!
ויצמן :אתה צודק )חשיבה ביקורתית(



אללה מעאכ )הזדהות(

בעיה  :7עזר ויצמן עמד להיפגש עם שר המלחמה המצרי החדש ,כמאל חסן
עלי ,שהחליף את גנרל גמאסי ,במסגרת ועידת שלום .הוא הצטער על החילוף
שערך סאדאת משום שהיו לו יחסים קרובים עם גנרל גמאסי שבהם השקיע
רבות והוא רצה ליצור יחסים כאלה גם עם מחליפו ,עלי .מה היה עליו לעשות?

 11שם ,עמ' .54
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פתרון :עזר מספר כיצד לא המתין לאירוע הרשמי במסגרת ועידת השלום כדי
להכיר את השר החדש .הוא טלפן לחדרו של עלי ,ששהה באותו מלון שבו שהה
ויצמן" .גנרל עלי" ,אמר" ,אני בא לומר לך שלום" .ויצמן ירד לחדרו של עלי.
"שמעתי עליך מהנשיא ומגנרל גמאסי" ,אמר עלי" ,רציתי מאוד להכירך" .עזר
התאפק שלא לשאול על גמאסי .הם שוחחו בחביבות .למחרת טלפן עלי לעזר:
"'הייתי רוצה לבוא אליך ולהחזיר לך כבוד' ,אמר' .תפאדאל' ,אמרתי' .עזר',
פנה אלי בשמי הפרטי' ,אתה יודע שיש לי מזכרת מחיל האוויר שלך?' הוא חשף
חלק מבטנו והציג צלקת' .גנרל עלי' ,אמרתי בחיוך' ,אני מתנצל ,רטרואקטיבית'".
כך יוצר עזר קשרים קרובים ומכבדים ,וכך גומל לו עלי הן בביקור והן בסיפור
האישי המקרב .עלי הגיע לחדרו של ויצמן עם צוות טלוויזיה כדי שכולם יראו
את המפגש ביניהם ,וויצמן באופן טבעי בירך על כך 12 .קשר קרוב עם בעל 
דורש מחוות מעין אלה מעבר לצעדים הרשמיים.
ויצמן :המתנה למפגש הרשמי )חשיבה ביקורתית(  יוזמה למפגש אישי
)הזדהות(
בעיה  :8בקשת הסליחה של המלך חוסיין לאחר רצח שבע הנערות הישראליות
על ידי חייל ירדני לא תישכח .כך תיאר אותה ראש ממשלת ישראל ,בנימין
נתניהו" :עד יום מותי לא אשכח את היום שבו המלך חוסיין בא אתי לבקר את
שבע המשפחות המתאבלות על בנותיהן בנות השתים עשרה ,תלמידות בית ספר,
שנורו על ידי חייל ירדני משוגע .הוא כרע על ברכיו לפני המשפחות ,לפני
האמהות והאבות ,הוא בכה .דמעות זרמו מעיניו כשאמר 'בבקשה ,בבקשה סלחו
לי .בבקשה סלחו לי'" 13.במה שונה בקשת סליחה זו מהתנצלות מערבית טיפוסית?
פתרון :בחברה בעלת מיקוד שליטה חיצוני הפרט המבקש סליחה אינו פטור כל
עוד בן–שיחו אינו סולח לו .בניגוד לאמירה "אני מצטער" המערבית האמפתית,
שבה מסתיים תפקיד המתנצל ,כאן יש בקשת סליחה ומחילה של אנשים התלויים
זה בזה ומזדהים זה עם מצוקתו של זה .ההתחננות ,שאינה נחשבת למכובדת
בחברה בעלת  משום שהיא נעדרת נפרדות ומטרתה להפעיל את האחר,
מקובלת בחברה בעלת   .במקרה זה התחננות של מלך חזקה שבעתיים.
חוסיין עמד על כך שביקורו ישודר בטלוויזיה הירדנית ,אף שהיה ברור לו
 12שם ,עמ' .355
13

בנימין נתניהו בהפגנה בוושינגטון הבירה ב– 15באפריל http://www .2002
.internationalwallofprayer.org/A-009-Netanyahu-Washington-Rally.html
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שהתמונות יעוררו זעם בקרב קיצוניים בירדן 14.החשיפה הטלוויזיונית של
התנהגותו בחברה שבה האזרחים נוטים להזדהות עם המלך הייתה אמורה
לשמש מודל לחיקוי בכל הקשור ליחס לישראל .הוא לא הסתפק בכך ושלח
מיליון דולר ואלה חולקו על פי בקשתו בין משפחות הבנות.
המלך חוסיין :אני מצטער על מה שקרה )אמפתיה(  בבקשה ,בבקשה
סלחו לי .בבקשה סלחו לי )הזדהות(
בעיה  :9עזר ויצמן ,שר הביטחון הישראלי ,הרבה לשוחח עם מצרים שנפצעו
במלחמות עם ישראל .הוא רצה לשמוע היכן נפצעו ,באיזה הקשר ומה בדיוק
קרה 15.מה יהיה האפקט של התנהגות זו?
פתרון :ויצמן ניגש למקום הכואב והקשה ביותר בעימות בן העמים — הפציעה
והשכול — ולא חשש לשמוע את פרטי הפרטים של האירועים .באופן זה הוא
הזדהה עם הסבל של המצרים ומאחר שהזדהות היא תמיד סימטרית הוא הזמין
אותם להזדהות עם הסבל הישראלי .מעט מנהיגים בעלי  נהגו כך במפגש
עם חברות שבהן  .הכניסה לפרטים מראה על מעורבות ומעודדת הזדהות.
הימנעות ממגע עם פצועי הצד השני )חשיבה ביקורתית(  מגע קרוב
עם פצועי הצד השני )הזדהות(
בעיה  :10כיצד הגיבו הפלסטינים להצהרתו של ברק לתקשורת עת נבחר להיות
ראש ממשלת ישראל בשנת " ,1999אם הייתי נער פלסטיני ,הייתי משתתף
בפעילות ארגוני הטרור"?
פתרון :ברק לא אמר "אני מבין את הכאב הפלסטיני" .אילו אמר כך היה מפעיל
אמפתיה שלדידם ,לא היה בה די ,משום שהצהרה אמפתית מתבססת על הבנה
אך לא בהכרח על הסכמה .במקרה זה ,ברק יכול היה למשל להוסיף" ,אבל איני
מסכים להשלים עם הטרור" .ברק הזדהה עם הפלסטינים ואמר שאילו היה הם
היה מתנהג כמוהם" .אילו הייתי אתה הייתי "...הוא משפט השגור בפיהם של
בעלי  המאמצים תהליכי הזדהות בלא נפרדות מן האחר .על כן לא מפתיע
שאבו עלא אמר" ,ראינו באמירה זו של ברק עדות להכרה בסבלו של העם
הפלסטיני ומעין בקשת סליחה עקיפה .ייתכן שישראל פותחת דף חדש  ...משום
 14שליים  ,2009עמ' .487
 15ויצמן  ,1981עמ' .277
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שהווידוי הזה שלה יש בו מעין התקרבות אלינו והכרה בנו ובזכויותינו הטבעיות".
על כן ,טוב יעשה כל מי שחפץ להתקרב לבעל  אם יזדהה אתו באופנים
שונים ובכלל זה על ידי משפטים דוגמת "אילו הייתי אתה הייתי "...ולא ישמור
על מרחק אמפתי שעשוי להתבטא למשל באמירה "אני מבין את הקושי."...
בראשון  לאחר ואילו בשני  להבנת הקושי .דיבור שמעודד מבט פנימה
ואינטרוספקציה עלול להיות לא מובן ואף מאיים לבעל  .
ברק :אני מבין את הסבל שלכם )אמפתיה(  אם הייתי נער פלסטיני ,הייתי
משתתף בפעילות ארגוני הטרור )הזדהות(

בעיה  :11כשרצה ויצמן להבהיר לסאדאת את בעיות הביטחון של ישראל אמר:
"אני מציע שתשגר אלינו משלחת צבאית מצרית .בחר  5-4גנרלים מצריים ,עם
גמאסי )שר המלחמה( בראשם ,שיבואו לגדה המערבית ולרצועת עזה ,נקבל
אותם בכל הכבוד ונשמע את דעתם .נשמע איך היו הם פותרים את הבעיות
הביטחוניות של מדינת ישראל ,כאשר הגבול חוזר למה שהיה ב– ,1967כפי
שאתה מציע .מה גם שמעבר לגבול זה קמה מדינה פלסטינית ,כפי שאתה רוצה.
הייתי רוצה לשמוע את הגנרלים שלך! הייתי רוצה שיאמרו לי היכן היו מציבים
את הטנקים? היכן היו מקימים את מחסני החירום" 17.כיצד הגיב על כך סאדאת?
פתרון" :רעיון לא רע" ,השיב סאדאת להצעה" ,בשבת אהיה בקהיר ושם תקבל
ממני תשובה" 18.לא ברור מה עלה בגורל ההצעה אולם היא משלבת כבוד לצד
השני והזדמנות להזדהות עם ישראל ולהרגיש את אשר היא מרגישה .כך יכול
בעל  להזמין את בעל  להיכנס לנעליו ולראות את העולם מבעד
לעיניו — זוהי הגדרת ההזדהות.
ויצמן :אני מניח שאתם יכולים להבין את בעיות הביטחון של ישראל )אמפתיה(
 הייתי רוצה שתבואו אלינו ותאמרו לנו היכן הייתם מציבים את
הטנקים )הזדהות(
בעיה  :12דני יתום ,עוזרו של ראש ממשלת ישראל ,אהוד ברק ,מספר שבכל
פעם שהציע לברק שייפגש עם ערפאת ביתר תכיפות ויפגין יחס אוהד יותר היה
ברק משיב" ,אפשר לחשוב שאם הייתי מגיש לו בורקס ,היה אפשר לפתור את
16
 17הבר  ,1980עמ' .215
 18ויצמן  ,1981עמ' .145

Quray 2008 b, p. 130
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הבעיות" 19.באופן רציני יותר הסביר ברק" :הזמן הנכון לפגישה בינינו יהיה
כאשר הדברים יהיו ערוכים ומוכנים להכרעה של מנהיגים" 20.כיצד חוו הפלסטינים
התנהגות זו?
פתרון :קשר בחברה בעלת  הוא מהות הכול ,והזדהות היא הכלי שבאמצעותו
מתממש הקשר בחברה זו .הפלסטינים סיפרו ליוסי ביילין ,שר המשפטים
הישראלי ,שהתעלמותו הכמעט מוחלטת של ברק מערפאת הביאה נזק גדול,
משום שבמסגרות כגון אלו יש תפקיד חשוב מאוד ליחסים האישיים ,וברק
כאילו הפגין את חוסר החשיבות שייחס לכך 21.בכירים פלסטינים אחרים תיארו
את ברק כמי שמרגיש בנוח במיוחד בוויכוחים קרים ולוגיים .כל צעד של ברק,
אמרו ,נראה כאילו הוא נהגה ואז מוקפא במוחו .ואילו ערפאת תיאר אותו
כ"מסורבל מבחינה פוליטית ,מתסכל ,חסר מגע אישי" 22.כך חווים לעתים
קרובות בעלי  את בעלי  — לוגיים ,קרים ,מרוחקים ובעיקר מתנשאים.
ניכר שברק מכוון לתוצאה ולא לקשר — נטייה קלאסית של בעל פרדיגמת
חשיבה מערבית שאותה אימץ ברק באופן מלא.
ברק :הזמן הנכון לפגישה בינינו יהיה כאשר הדברים יהיו ערוכים ומוכנים
להכרעה של מנהיגים )חשיבה ביקורתית(  אני מוכן להיפגש עם
ערפאת בכל זמן ובכל מקום משום שהקשר הוא העיקר ובלעדיו לא יקום
דבר )הזדהות(
בעיה  :13עזר ויצמן ,שר הביטחון הישראלי ,הגיע למצרים למפגש עם סאדאת.
כך הוא מתאר את המפגש'" :יא עזרא' ,קרא הנשיא המצרי בקול רם' ,אתה
עדיין הולך עם המקל שלך?' ]עזר נפצע בתאונת דרכים[ .שוב חרקתי שיניים.
נשבר לי .לא נעם לי כלל וכלל המראה של שר בטחון ישראלי צולע בפגישה
עם נשיא מצרים .סובבתי את מקל ההליכה בידי ובתנופה גדולה וכואבת העפתי
אותו למרחק רב .את מעוף המקל ליוויתי בקללה עסיסית בערבית' :יחרב ביתך
מקל!'" 23כיצד הגיבו לכך המצרים?

19
20
21
22
23
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פתרון :קשר אישי עם בעל  יכול להיות מלווה בקללות ,צחוקים ועמדה
שיכולה להיתפס ילדותית בחברה בעלת  .ואולם זוהי מהותה של הקרבה.
כך מתאר ויצמן את התגובה" :נפלה דממה .הנהג והמאבטחים המצריים פערו
עיניים  ...נדמה לי שג'מסי ]שר המלחמה[ נבהל מעט .הייתה שתיקה של שנייה
אחת ,אולי שתיים .ואז פרץ הנשיא סאדאת בצחוק רועם ומתגלגל שהדביק את
כולם" 24.נראה שעוזרי הנשיא המתינו לתגובת הנשיא ,כמו שהם נוהגים בדרך
כלל ,כדי להתאים את עצמם אליה .גם זו הזדהות .גם השימוש של ויצמן בכמה
מילים בערבית מגביר את הקרבה וההזדהות בין הצדדים .סאדאת למשל נהג
לשרבב לנאומיו כשביקר בארצות שונות משפט או שניים בשפת המקום 25.אבל
למעשה סאדאת הוא שהחל בדיאלוג הקרוב הזה בעל מיקוד השליטה החיצוני.
הוא לא שאל "מה שלום הרגל שלך?" או "איך אתה מרגיש?" ,שאלה פתוחה
שמציבה את הצד השני במרכז ומעניקה לו את הבמה .הוא שאל שאלה רטורית
הצוחקת על ויצמן או מתגרה בו" :אתה עדיין הולך עם המקל שלך?" האופיינית
על פי רוב לבעל  משום שהיא מפעילה את האחר ומחלצת ממנו תגובה
דומה .ויצמן אכן מגיב בתגובה יצרית ,ילדותית ,היוצרת קרבה.
סאדאת :איך אתה מרגיש עם הפציעה שלך? )אמפתיה(  אתה עדיין הולך
עם המקל שלך? )הזדהות(
בעיה  :14קיסינג'ר ,שר החוץ האמריקאי ,מחדד את ההבדל בין בעלי הראש
הפתוח לבעלי הלב הפתוח .הוא קיבל שדר ממצרים המציין שקריאתו לראליזם
מזכירה את עמדתה של ישראל" .בסך הכל רוצה מצריים" ,אמר הגנרל עלי,
"באיזו הבטחה שניפגש ב'לב פתוח'" .קיסינג'ר כתב שידיעתו בפסיכולוגיה
המצרית הייתה אז מועטה מכדי שישיב בנימה אנושית דומה לזו" .בצורה פיוטית
קצת פחות הודעתי שאנו מוכנים להיכנס לשיחות 'בראש פתוח' כדי לקבוע איזה
תפקיד מועיל נוכל למלא בקידומו של הסדר צודק" 26.מה ההבדל בין גישת
הראש הפתוח לגישת הלב הפתוח?
פתרון :בעלי  נוטים לאמץ דפוס של חשיבה ביקורתית שאינה אלא "ראש
פתוח" ,ואילו בעלי  נוטים להזדהות עם האחר שאינה אלא גישה של "לב
פתוח" .כך יכול היה קיסינג'ר לשפר את תגובתו.
 24שם.
25
 26קיסינג'ר  ,1980כרך ג ,עמ' .1336
Kamel 1986, p. 27
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קיסינג'ר :אנחנו מוכנים להיפגש אתכם בראש פתוח )חשיבה ביקורתית(
גם אנחנו מוכנים להיפגש עמכם בלב פתוח )הזדהות(



בעיה  :15כיצד מתאר בעל  את הקשר הרצוי?
פתרון :סאדאת ניסח את איכות הקשר הרצוי לו עם בגין כך:
"אנחנו חייבים להמשיך ביחד .אנחנו נמצאים באותה סירה .אינני רוצה
להזיק לראש הממשלה בגין .אינני יכול להזיק לו ,כי אז אזיק לעצמי.
אינני רוצה להרוויח ולא שיגידו עלי שניצחתי את הישראלים .לא ולא.
כואב לי לדעת באילו קשיים נמצא עכשיו מנחם  ...זה בהכרח משפיע על
מצבי .אולי הוא יחשוב שהוא חייב לנקוט צעדים מסוימים ואז ממילא זה
ישפיע עלי ועל מצבי  ...אנחנו בסירה אחת וחייבים להמשיך ולהצליח.
אני מבין את הקשיים שלכם ואתם חייבים להבין את שלנו  ...אני כל
הזמן מנסה להיכנס לנעליו של מנחם .אם קשה לו ,המצב הולך וקשה גם
27
לי".
ואילו חוסיין מלך ירדן הבין לעומק את חוסר הביטחון שחשים ישראלים רבים
למרות עליונותם הצבאית על הערבים .תחושות אלה אפשר להבין על ידי
הזדהות עם ישראל .עוזריו הקרובים ובני משפחתו היו מודעים היטב לחשיבות
שייחס לטיפול הרגיש בישראלים .הוא הנחיל לאנשים סביבו את הצורך להפגין
אהדה והבנה כלפי הצד השני .כך הסביר לבנו עבדאללה" :כאשר אתה מתדיין
עם יריב ,ובנקודה זו היו הישראלים יריבים ,עליך לשים עצמך בנעליהם ...
עליך להבין את חששותיהם ,את הפרנויה שלהם ואת פחדיהם" 28.המלך חוסיין
רחש לרבין ,ראש ממשלת ישראל ,כבוד רב ,שהלך וגדל בחלוף הזמן ושימש
המפתח להתקדמות במסלול הירדני" .היו בינינו יחסים מיוחדים" ,אמר המלך
בערגה לאחר מותו של רבין" .פעמים רבות חשתי שהוא שם את עצמו בנעלי.
אני שמתי את עצמי בנעליו .לא ניסינו להרוויח נקודות זה על חשבונו של זה.
ניסינו לגבש משהו שיהיה ניתן ליישום ,מקובל על שני עמינו ,משהו מאוזן
29
והגיוני .זו הגישה שאימצנו ,וכך הגענו אל היעד".
כשהגיעו השיחות בין הירדנים לישראלים למבוי סתום פנה מג'אלי ,ראש
המשלחת הירדנית ,אל חברי משלחתו ואמר להם" :דרך טובה להבין את עומק
 27בן אלישר  ,1995עמ' .237
 28שם ,עמ' .432
 29שליים  ,2009עמ' .452

66

הזדהות

הבעיה היא לשים את רגליך בנעלי היריב .ואז לנסות להבין למה הוא חושב
30
ופועל כפי שהוא חושב ופועל .האם למישהו יש הצעה?".
"אני מבין שקשה לך" — אמפתיה של בעל פרדיגמת חשיבה מערבית — אינה
מספקת ואף עלולה להיחוות כמרוחקת .בעל  מצפה לתחושה של ביחד
ולאחריות הדדית .הדימוי של להיכנס לנעלי האחר ולראות את העולם מבעד
לעיניו אכן מתאר היטב תהליך של הזדהות.
סאדאת :אני מבין שקשה לך )אמפתיה(  אם קשה לך המצב הולך ונעשה
קשה גם אצלי ,אם אזיק לך אזיק גם לעצמי )הזדהות(
בעיה  :16כך מסביר מג'אלי ,ראש המשלחת הירדנית ,לאליקים רובינשטיין,
ראש המשלחת הישראלית למשא ומתן ,מדוע קשר וקרבה קודמים להסכם,
וכיצד האמת היא לא ערך עליון.
רובינשטיין הגיש למג'אלי בתחילת השיחות הצעה להסכם שלום.
"למה שלא תציץ בטיוטת ההסכם ,רק מבט חטוף" ,ביקש רובינשטיין.
"לא ,לא ,אלי .בשבילי זו לא רק הפרת טאבו ,אלא מעשה מטורף הדומה
לקשירת העגלה לפני הסוס" ,השיב מג'אלי והוסיף" :אתה נשוי ,אלי ,לא כן?
"כן".
"ורב ערך את חתונתכם?"
"כן".
"כשביקשת את ידה של אשתך ממשפחתה האם סיפרת לאביה מה אתה הולך
לעשות עם בתם במיטה מיד לאחר שהחתונה תסתיים?"
"לא ,לא סיפרתי" ,השיב רובינשטיין.
"למה לא?"
"מפני שהם לא היו נותנים לי את בתם".
"אבל למה?"
"מפני שאילו סיפרתי להם על הסוף המאושר במיטה הדבר היה משפיל
למשפחתם" ,השיב רובינשטיין.
"אבל זה מה שיקרה בינך לבין בתם לאחר שהיא תהיה אשתך".
"זה נכון .אבל לא נהוג לספר זאת לאחרים".
"או–קיי ,אז האם אתה מבין מה פירוש הדבר בשבילנו לדבר על ההסכם
30

Majali 2006, p. 40
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כרגע לפני שהתחלנו בכלל לשאת ולתת?! זה כמו לספר לחותנך העתידי מה
31
אתה ובתו תעשו במיטה!"
כיצד מעביר מג'אלי את המסר שלו?
פתרון :ראשית ,בחברה בעלת  אין מעבירים את המסר בעזרת תשובה
הגיונית ישירה ופשוטה ,אלא בעזרת שאלות מנחות שמובילות את בן–השיח
למטרה הרצויה ,משום שבעולם של  כדי לשכנע את היריב עלי לגרום לו
לומר את אשר אני חפץ .זוהי תמצית מיקוד השליטה החיצוני המפעיל את האחר
לטובתי .בעולם כזה אנחנו לא מסבירים ,אלא משכנעים ,משום שהסבר מופנם
על ידי המאזין ואם הוא מקבל את ההסבר הרי הוא הופך לשלו ,לעומת שכנוע,
שמכיל אלמנט חיצוני כוחני .מג'אלי מביא דוגמה יפה שבה אמירת האמת היא
פוגעת ומעליבה ועל כן הסכם ,טוב ככל שיהיה ,בלא קשר קודם אף הוא נחווה
כפוגע ומעליב .רצונו של רובינשטיין לדלג על שלב הקשר ולדון היישר בעובדות,
בהסכם ובאמת נחווה כמעליב ,ומג'אלי מסרב אפילו לקרוא את ההצעה .סאדאת
הוא שאמר בהזדמנויות שונות שהעיקר אינו ההסכם כי אם הקשר" :הצד הרשמי
הוא לא הצד הקובע .השלום לא תלוי רק בהסכם השלום ,אלא במערכת היחסים
שתתפתח ,ויש דברים שצריכים להתפתח לאו דווקא במישור הרשמי" 32.שוב
אפשר להתרשם כיצד הקשר הקרוב חיוני בחברה  כדי להשיג כל תוצאה
רצויה.
אנחנו זקוקים להסכם טוב )תקיפות(  אנחנו זקוקים לקשר טוב
)הזדהות(
בעיה  :17אירוח בחברה בעלת  הוא מרכיב מרכזי בקשר המתפתח" :גם
בעיתות המשבר והאלימות שיבואו לאחר מכן ,יישאר ערפאת מארח במיטב
מסורת הערבית" ,מספר גלעד שר ,שליחו של אהוד ברק למשא ומתן" .תמיד
ירעיף על אורחיו מאכלים על גבי מאכלים ,בעוד הוא בעצמו מסתפק במנות
צמחוניות קטנות ,שמהן הוא טועם כזית" 33.ואילו השליח האמריקאי דניס רוס
מספר" :לפני תחילת המפגש הוא התעקש להגיש לנו ארוחת צהריים .הוא חתך
את נתחי העוף והגיש לכל אחד מאתנו בעצמו" 34.יוסי ביילין מספר כיצד יצא
31
 32ויצמן  ,1981עמ' .332
 33שר  ,2001עמ' .66
Ross 2004, p. 131 34
Majali 2006, p. 61
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ערפאת מגדרו כדי למלא את תפקיד המארח על הצד הטוב ביותר" .את הכיסא
הקבוע לפני מכתבתו הסיט לצדי כדי לא להעניק תחושת פטרונות ,וכל הזמן
דחק בנו והציע לערות דבש לתה במקום סוכר כי זה גם יותר בריא וגם יותר
טעים" 35.במפגש בקאהיר שבו תיווך מובארק בין ערפאת לרבין הוגשו לנוכחים
כריכים עם פול ,מספר דניס רוס ומוסיף" :מובארק ,כהורה דאגן ,התעקש שכל
אחד יאכל" 36.כך הוא מתאר גם את מפגשיו עם ואליד מועלם ,שגריר סוריה
בארצות–הברית ,שהתעקש להאכיל אותו בכל פעם שבא אליו 37.כיצד אפשר
להבין התנהגות זו?
פתרון :הכנסת אורחים חמה היא מן המקובלות בחברות בעלות  .לא נהוג
לשאול את האורח שאלה פתוחה כגון האם אתה רוצה לשתות או לאכול ,או
אפילו מה תרצה לאכול ,משום ששאלה כזו ,שמכריחה את האורח לדבר בשפת
ה"אני" ולומר את רצונו ,עלולה להיות מביכה בעבורו .תפקיד המארח לדעת מה
הוא רוצה ולמלא את רצונו .על כן מגישים מכל טוב בלי שאלות.
מה תשתה? )אמפתיה(  מגישים בלי לשאול )הזדהות(
בעיה  :18שמעון פרס מספר על ארוחת צהריים משותפת עם המלך חוסיין
בדירת ידידים בלונדון .המארחת בכבודה ובעצמה בישלה והגישה את הארוחה
הערבה .כשהסתיימה הארוחה הציע המלך שהם ילכו למטבח ויעזרו בשטיפת
הכלים .לאחר מכן התיישבו לדיון פוליטי .המלך היה במצב רוח מרומם ,ושילב
אנקדוטות עליזות בהערכותיו הפוליטיות המפורטות" .הוא סיפר לי על שיחה
שלו עם רייגן שבה שאל אותו הנשיא על דיג בים המלח  ...המלך גם סיפר לי
על בנו ,טייס הליקופטר מסוג קוברה בחיל האוויר הירדני המלכותי ,ועניין זה
היה מיוחד בעבורי משום שגם בני הוא טייס קוברה בחיל האוויר הישראלי.
השיחה זרמה בחופשיות ובנעימות ולאט לאט גלשנו לנושאים האמתיים" 38.מדוע
מציע המלך לפרס להדיח יחד את הכלים?
פתרון :הדחת הכלים ,אותה מטלה יומיומית פשוטה ,נחוצה למלך כדי להתקרב
אל פרס .לבעל  זה עלול להיראות מוזר משום שמבנים לוגיים של סיבה
ותוצאה לא זקוקים לכל קשר אישי .הם עומדים בפני עצמם .ואולם בעל 
 35בילין  ,1997עמ' .169
Ross 2004, p. 134 36
Ibid, p. 138 37
Peres 1995, p. 305 38

69

פרדיגמת החשיבה המזרחית

צריך שהות כדי להכיר את בן–שיחו ולהתרשם ממנו באופן לא אמצעי .גם
הצחוק המשותף על חשבון רייגן והשיחה על בניהם שחולקים אותו מקצוע צבאי
תורמים את שלהם לאווירת הביחד החשובה כל כך למלך חוסיין בטרם יוכל
לגשת לגופו של עניין .הסופר המצרי נגיב מחפוז ,חתן פרס נובל לספרות,
שתמך בתהליך השלום ,הציע לישראלים להבליט את המשותף ולא את השונה
בקשר עם מצרים" :בעבר הבלטנו ,גם אנו גם אתם ,את המפריד בינינו .מעתה
ואילך אנו מצווים להבליט את המשותף .אחר שמילאתם את הבטחתכם ,כיבדתם
39
את חתימתכם  ...העם המצרי מעריך מאוד את העובדה שישראל עמדה בדיבורה".
עצה חשובה זו להבליט את הדומה ולא את השונה רלבנטית לכל בעלי 
במגעם עם בעלי  .
להדגיש את המבדיל )חשיבה ביקורתית(  להדגיש את המשותף
והביחד )הזדהות(
בעיה  :19יחסי קרטר ,נשיא ארצות–הברית ,וסאדאת ,נשיא מצרים ,הם אחת
הדוגמאות המאלפות לאופי הקשר שיכול להתפתח בין בעל  ובעל 
כשהם מצליחים ליצור יחד "משפחה" .בלא קשר מיוחד זה בין קרטר ,המתווך,
ובין סאדאת ספק אם היה תהליך השלום בין ישראל למצרים מסתיים בחתימת
חוזה שלום .כך מתאר זאת זביגנייב בז'ז'ינסקי ,היועץ האמריקאי לביטחון
לאומי" :סאדאת היה חביבו של קרטר  ...זו הייתה אהבה ממבט ראשון והיא
הייתה אמתית לגמרי משני הצדדים ,חרף הניגודים האישיים בין המצרי המוחצן,
קצר–הרוח והנועז לבן ג'ורג'יה המאופק מאוד ,הקפדן ,בעל המוח הדומה למחשב
אלקטרוני  ...קרטר התייחס לסאדאת ממש כאל בן משפחה במובן הדרומי של
המילה והוא הזדהה אתו באופן יוצא מהכלל" 40.קרטר היה אומר לסאדאת" :אני
אייצג את האינטרסים שלך כאילו הם שלי ,אתה אחי" .תשובתו של סאדאת:
"עמי מעריץ אותך .לעולם אהיה גאה בידידותנו ,באחוותנו" 41.סאדאת נתן
לקרטר "קארט בלנש'" לייצג אותו ואמר לו בהזדמנויות שונות שמה שהוא,
קרטר ,יסכים לו מקובל גם עליו.
"מהרגע הראשון" ,כותב קרטר על קשריו עם סאדאת" ,יחסינו היו זורמים
וטבעיים .בטחנו זה בזה .כל אחד מאתנו החל ללמוד על בני משפחתו של השני,
 39ששון  ,1992עמ' .116
40
Ibid, p. 284 41
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עיר הולדתו וחייו המוקדמים ,תוכניותיו האישיות ושאיפותיו כאילו אנחנו קושרים
עצמנו זה אל זה לתמיד .הנשים שלנו ,רוזלין וג'יהאן ,כאילו חשו ביחסים
המיוחדים שהתפתחו בינינו והצטרפו לקשר הזה בקלות .כתבי החדשות לא נהגו
להתייחס ברצינות להצהרותי על חברויות .אבל כשקראתי לנשיא אנואר סאדאת
'החבר האישי הקרוב שלי' הוא ואני — וקרוב לוודאי שכל השאר — ידעו שזאת
42
האמת".
ברגע האמת ,כשסאדאת רצה לנטוש את שיחות השלום בקמפ דייוויד היה
קרטר המום" :משום שסאדאת היה ידיד אישי שלי .לא ידעתי מה לעשות.
סאדאת עמד לעזוב ולא יכולתי לעשות כלום בנדון .פרשתי אפוא לחדר צדדי,
ירדתי על ברכי והתפללתי לאלוהים שיעזור לי .חזרתי לחדרו של סאדאת
וראיתי שכל מזוודותיו כבר מסודרות בחוץ וכל עוזריו עומדים שם .נכנסתי אל
החדר והוריתי לכולם לצאת החוצה .נעמדתי מול סאדאת כשאפינו כמעט מתחככים
זה בזה ,ואמרתי לו כי הוא בגד בי ,בגד בעמו ,וכי אם יעזוב תיגדע הידידות
בינינו לנצח ומערכת היחסים הטובה בין ארצות הברית למצרים תספוג מהלומה
43
קשה .והוא פרש לבדו אל תא צדדי ,וכשיצא משם אמר' ,אני אשאר'".
אהרון מילר ,חבר בצוות השלום האמריקאי ,מספר שכששאל את קרטר על
אודות יחסיו עם סאדאת נפרץ הסכר" :סאדאת נתן בי את אמונו המוחלט .היינו
בעצם קצת כמו אחים  ...הוא היה מעין נפש תאומה שלי" 44.גם ויצמן מספר
שלא אחת ביקש קרטר מסאדאת "טובה אישית" ,וסאדאת סיפר שעשה ויתורים
שונים כמחווה אישית לקרטר 45.כך ,כשהודיע קרטר לסאדאת שהוא שולח אליו
את בז'ז'ינסקי ,היועץ האמריקאי לביטחון לאומי ,עם טיוטת הסכם שישראל
אישרה וקרטר חפץ לקדם ,השיב סאדאת לפני שראה את ההסכם" :מצוין!
הביקור יהיה אירוע נפלא וינחל הצלחה שלמה .אני יכול להבטיח לך ,אדוני
46
הנשיא ,הצלחה שלמה".
לאחר הירצחו של סאדאת בשנת  1981לא רצה קרטר ,שבעת ההיא כבר לא
היה נשיא ,לבוא להלוויה באופן רשמי עם הנשיאים הקודמים ,פורד וניקסון,
47
אלא באופן פרטי כידיד המשפחה .הדבר לא הסתייע והוא הגיע בתפקיד רשמי.
42
43
44
45
46
47

Carter 1982, p. 284

מילר  ,2008עמ' .185
שם ,עמ' .172
ויצמן  ,1981עמ' .350 ,344
Carter 1982, p. 417
Ibid, p. 269
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קרטר מספר" :כשהגענו לביתו של סאדאת בקאהיר גמאל ,בנו של סאדאת ,עמד
על המדרגות לקבל את האורחים .לפנינו היו הנשיאים ניקסון ופורד .כשהבחין
מהצד שאנחנו באים הוא נטש את מקומו ורץ אלי .הוא חיבק אותי והחל לבכות
על כתפי .הרגשתי כאילו הוא בני וניסיתי לנחם אותו בצערו" 48.כיצד אפשר
להבין את "מודל המשפחה" שבנו סאדאת וקרטר?
פתרון :אם כן" ,מודל המשפחה" ולא "המודל הדמוקרטי" הוא מודל הקשר
המומלץ לכל בעל  במגעיו עם בעל   .חברות מסורתיות–קולקטיביות
אינן אמונות על ה"מודל הדמוקרטי" שבו קבוצה של אינדיבידואלים הנפרדים
זה מזה יוצרים קשרים על בסיס מוסכמות שנראות לבן החברה
המסורתית–הקולקטיבית כלא מוחשיות ובעיקר לא נתפסות משום הקור והריחוק
שבהן .כמי שלא עבר תהליכי נפרדות ולא חווה את מיקוד השליטה בתוכו ,אלא
מחוצה לו ,ועל כן הוא תלוי באחר ,המודל היחיד המוכר לו לקשר הוא "מודל
המשפחה" .במצב עניינים זה אי אפשר לסמוך על הזר כמו שמעודד "המודל
הדמוקרטי" ,המשתמש בחוקים מופשטים של זכויות הפרט ,ערכים ושוויון .על
כן ,בעלי  נוטים להפוך לבן משפחה כל מי שמוצא חן בעיניהם ולכנותו
"אחי"" ,אחותי"" ,בני"" ,בתי" וכדומה .לעתים בעל  יכול להיעזר בדמיון
מודרך במגעיו עם בעל  ולדמיין שבן–שיחו הוא בן משפחה .כעת יתייחס
אליו בפחות נפרדות ,דבר שעשוי לשפר את הקשר .בעולמו של בעל 
החלטות מתקבלות על סמך שיקולי קשרים וחברויות יותר מאשר על סמך
שיקולים אישיים.
קרטר :תעשה זאת בשביל עצמך ,זה אינטרס שלך )חשיבה ביקורתית( 
תעשה זאת למעני )הזדהות(
קרטר :גם אם לא נסכים אנחנו יכולים להישאר חברים )אמפתיה(  אם לא
נסכים ייפגע הקשר שלנו )הזדהות(
בעיה  :20כיצד יש לפנות אל בעל  בעת קונפליקט?
פתרון :הקשרים בין ג'ימי קרטר ,נשיא ארצות–הברית ,ובין אנואר סאדאת,
נשיא מצרים ,היו כאמור קרובים מאוד .ואולם כשדעותיהם היו חלוקות היה
קרטר פונה אל סאדאת ומדבר אתו בצער ובכבוד רב ומבקש את עזרתו ביישוב

48
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ההדורים ביניהם 49.הפנייה הנכונה ביחסים משפחתיים אלה היא "אני צריך את
עזרתך" ולא יציאה בהאשמות .חשוב לזכור שחברות בעלות  אינן בנויות
על הפנמות כחברות בעלות   ,והיכולת לקבל אחריות אישית ולשאת באשמה
היא מוגבלת ,משום שלא התפתחה בהם אינדיבידואציה כמו שמקובל במערב.
האשמות בחברות אלה לא מעוררות בדרך כלל התבוננות פנימה ,אלא השלכה
מידית של האחריות על המאשים .לעומת זאת ,בעל  יהיה מוכן לעשות
הרבה יותר מבעל  למען הקשר ולמען מי שהוא חש קרוב אליו .על כן
הפנייה חייבת לעודד את הקרבה .כשניסה קיסינג'ר להשיג הסכם הפרדה בין
ישראל לסוריה ונתקל בקשיים הציע לו איסמעיל פהאמי ,שר החוץ של מצרים,
עצה דומה .הוא הציע לו לפנות אל אסד בטון מפייס יותר 50.כדאי גם לשים לב
לתפקיד הטון העצוב כמחבר ומלכד לעומת הטון המתעמת ועל כן מפריד.
כשבעל  אינו עומד בהתחייבותו אפשר להתעמת אתו )תקיפות( ,או שאפשר
להבין שבחברה שבה  ערך הקשר גדול מערך האמת ,ועל כן האמירה
"אנחנו צריכים לעזור זה לזה "...תניב תוצאות טובות יותר )בפרק "סמכותיות"
נראה שכמו שיש צורך לגלות יתר חום והזדהות עם בעל  כך לעתים יש
צורך להציב לו גבולות ברורים יותר מאשר לבעל  (.
אינך עומד בהתחייבויות )תקיפות(
לעמוד בהתחייבויות )הזדהות(



אנחנו צריכים לעזור זה לזה

בעיה  :21כך מתאר הגנרל גמאסי ,שר המלחמה של מצרים ,את אופן התקשורת
של עזר ויצמן ,שר הביטחון של ישראל ,עם סאדאת" :כשייפגש עם סאדאת וזה
ישאל אותו איך הייתה הטיסה בתוך מצרים הוא יאמר לו שהיא נמשכה כשעה
ורבע אבל שישראל מאוד קטנה משום שבשעה ורבע טיסה מזרחה מגיעים
לבגדאד וששטח ההתנחלויות בתוך סיני שישראל נדרשת לפנות הוא רק חצי
אחוז משטח מצרים  ...כשהשיחה החלה לזרום ויצמן דיבר על ביטחון ישראל.
הוא אמר שישראלים רבים גרים ליד הגבול .באר שבע למשל נמצאת רק
במרחק  30קילומטר מהגבול  ...הוא גם אמר שהאדם ברחוב מעריץ את סאדאת
באופן אישי ומחשיב אותו לאיש בעל אומץ .חנות בתל אביב קראה לעצמה
'בגדי סאדאת' .והוא ,ויצמן בעצמו ,השווה את ביקור סאדאת בירושלים לנחיתת
 49גרוזברד  ,2006עמ' .217
Fahmy 1983, p. 94 50
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האדם הראשון על הירח .אם סאדאת יאבד את ההערצה והרצון הטוב הזה זו
51
תהיה אבדה איומה .ויצמן סיים כשאמר שהמצב קורא להחלטות אמיצות".
באילו טכניקות של מיקוד שליטה חיצוני השתמש ויצמן כדי ליצור קשר
קרוב עם סאדאת?
פתרון :ויצמן אינו מתעמת עם סאדאת ואינו אומר לו ששטח ההתנחלויות
הישראליות בסיני שהוא ,סאדאת ,דורש לפנות הוא רק חצי אחוז משטח מצרים.
אז למה הוא עושה מזה עניין?! הוא מתחבר לנושא ברמה האסוציאטיבית ובעצם
ממשיך את שאלת סאדאת" ,איך הייתה הטיסה בתוך מצרים?" גמאסי אומר על
כך" ,כרגיל ,ויצמן ניצל את האירוע החברתי כדי להעלות את הנושא שהוא
רצה" .גמאסי ממשיך ומתאר כיצד עזר מדבר ברמה של רגשות אנושיים ,על
חששות הישראלים ,ולא בשפה של ויכוח .לסיום ,ויצמן מעניק לסאדאת כבוד
גדול כשהוא משווה את מסעו לירושלים לנחיתת האדם הראשון על הירח.
גמאסי מציין שוויצמן עושה את כל זה מבלי לוותר על עמדת ממשלתו ,ממשלת
בגין .התנהגויות אלה של ויצמן אינן נוגעות בתוכן ,אלא בצורה ובטיב היחסים.
גמאסי מציין שסאדאת החזיר את המשלחת המדינית המצרית מירושלים לקאהיר
לאחר המשבר בשיחות אבל אפשר למשלחת הצבאית הישראלית בקאהיר להישאר
52
ולהמשיך בשיחות מתוך הערכה רבה לוויצמן.
ויצמן :רציתי לשוחח אתך על עניין ההתנחלויות )חשיבה ביקורתית( 
בנוגע לשאלתך על הטיסה בתוך מצרים היא נמשכה  ...אבל ישראל
מאוד קטנה  ...ושטח ההתנחלויות) ...הזדהות(
)תקיפות(
הגבול
על
ויצמן :אנחנו לא יכולים להסכים שיישובינו יהיו

הנושא הזה מאוד מפחיד אותנו ,אתה ודאי מבין )הזדהות(
ויצמן :אנחנו מתפעלים מהביקור שלך בירושלים ומיכולתך לבצע את המהלך
הזה )התפעלות(  העם בישראל מעריץ אותך ואת אומץ לבך )כבוד(
בעיה  :22להלן שיחה בין גלעד שר ,הנציג הישראלי ,למוחמד דחלאן ,הנציג
הפלסטיני .שר מסרב לדון בנושאים ביטחוניים שבעבור ישראל הם בגדר קו
אדום.
שר" :יש כמה נושאים — כמו שאמרתי לך מהרגע הראשון — שהם לא
למשא ומתן ,אבל הם בודדים".
51
Ibid, p. 376 52

Jamasi 1993, p. 368
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דחלאן" :אין שום דבר שאינו נתון למשא ומתן .כמה שנים נוספות אתם תרצו
53
לשלוט בנו?".
כיצד יכול היה גלעד שר לנסח את דבריו באופן שלא יעורר התנגדות?
פתרון :שר מדבר על ה"לא" ,על המפריד ולא על המשותף .הוא קובע לדחלאן
עובדות ואינו מבקש את עזרתו ,מה שהיה יכול להדגיש את הכבוד שהוא רוחש
לו ואת הביחד שלהם .כך על בעל  לנסח את דבריו לבעל  באופן
המעורר כבוד והזדהות.
גלעד שר :יש כמה נושאים שהם לא למשא ומתן )תקיפות(
נושאים שבהם אנחנו זקוקים לעזרתכם )הזדהות(



יש כמה

בעיה  :23בדיון בסוגיית שחרור האסירים הפלסטינים מחה מוחמד דחלאן:
"ראש הממשלה ,ברק ,לא רגיש למצבנו .הוא חושב שערפאת הוא אלוקים קטן.
הנייר אינו מתקבל ."...הוא הוסיף מעוצבן" :איך נוכל לחזור לאנשינו ולומר
שישראל משחררת  160אסירים בלבד?" לבסוף צעק" :התחייבנו לעם שלנו
לשחרר  400אסירים!"
54

הנציג הישראלי) :השיב בשלווה( "אני לא אחראי למה שהבטחת".
כיצד היה על הנציג הישראלי להשיב?

פתרון :דחלאן מאשים ,שואל שאלה רטורית ולבסוף צועק — שלוש התנהגויות
בעלות  .הנציג הישראלי משיב תשובה קלאסית של בעל  שעבר
תהליכי נפרדות .לדידו ,כל אחד אחראי לענייניו .ואולם הוא מנהל משא ומתן
עם בעל  שחי בעולם של אחריות הדדית ,שבו לעתים הפרט אחראי לאחר
יותר מאשר לעצמו .גם במקרה זה הפתרון הוא על ידי דיאלוג שבו כל צד
יחשוב כיצד הוא יכול לעזור לצד השני .אם ישראל איננה יכולה לשחרר עוד
אסירים אזי הפלסטינים צריכים להציע תחליף שעשוי לדבר אל עמם .מנגד,
ישראל יכולה לשחרר יותר מחבלים אולם לבקש מחווה פלסטינית שתאזן
מבחינתה את המצב .צריך לזכור שלדידו של בעל  תשובה שמייצגת
נפרדות היא מעליבה.
53
 54שר  ,2001עמ' .47

Wittes 2005, p. 71
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נציג ישראלי :אני לא אחראי למה שהבטחת )תקיפות(  תחשוב איך אנחנו
יכולים לעזור לכם ואנחנו נחשוב כיצד אתם יכולים לעזור לנו
)הזדהות(
בעיה  :24כשהגיש משה ששון ,שגריר ישראל במצרים ,את כתב האמנתו
לנשיא סאדאת במאי  1981הוא שאל אותו בשיחתם הראשונה אם הוא ,סאדאת,
מתכנן לערוך חגיגות בעוד כעשרה חודשים כשישראל תשיב למצרים את יתרת
סיני .הנשיא קטע את דבריו ואמר" :חגיגה ,אדוני השגריר? חגיגות! לכבוד סיום
הכיבוש וציון השחרור במשך שבוע שלם" .ששון ביקש מהנשיא המצרי ש"יום
השמחה במצרים לא ייהפך ליום אבל ועצבות בישראל" .הוא הציע לחוג ביום
הזה לא את סיום הכיבוש ,אלא את השלום המשותף של שני העמים .לאחר רגע
של הרהורים פנה הנשיא סאדאת לעוזריו ואמר להם" ,באלוהים ,צודק הוא
השגריר  ...הצדק עמו  ...טכסו נא יחד אתו עצה ותכננו יחדיו את חגיגות
השלום" 55.מה דיבר במיוחד אל הנשיא סאדאת?
פתרון :משה ששון לא מספר אם אכן עמד הנשיא בדיבורו אולם בלא ספק
הפנייה אל תחושת הביחד ורגש ההזדהות של סאדאת היא שעשתה את העבודה
במקרה הזה .המצרים כידוע המשיכו לחוג את ניצחון מלחמת אוקטובר ולא את
השלום המשותף בכל שנה.
משה ששון :כל צד יכול לחגוג את מה שהוא רוצה .אתם את הניצחון ואנחנו
את השלום )חשיבה ביקורתית(  אסור שיום השמחה שלכם
יהיה יום אבל שלנו .עלינו לחוג יחדיו את חגיגות השלום המשותף
)הזדהות(
בעיה  :25אבו מאזן ,באותם ימים סגנו של ערפאת ,מספר" :נהגתי להאמין
שבמדינות בעלות מסורת דמוקרטית האלמנט האישי אינו קיים .חשבתי שהוא
56
קיים רק במדינות של העולם השלישי .כעת אני מאמין שהוא קיים בכל מקום".
הוא הוסיף ואמר" :אם האלמנט האנושי לא מובא בחשבון המשא ומתן הופך
להיות חסר נשמה גם אם משיגים הסכם" 57.כיצד תפס אבו מאזן את אנשי
המערב לפני שרכש ניסיון ניכר במשא ומתן אתם?
 55ששון  ,1992עמ' .21
Abbas 1995, p. 93 56
Ibid, p. 105 57
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פתרון :אבו מאזן מספר שבראשית דרכו הוא תפס את העולם המערבי כעולם
ללא מגע אנושי .כך חווים בעלי  רבים את בעלי  באין להם היכולת
לרדת לסופם של הקשרים בין אינדיבידואלים בעלי חשיבה עצמאית שעברו
תהליך פסיכולוגי של נפרדות מן הקבוצה .הם נראים להם פורמליים ,קרים
ומרוחקים.
הסכם טוב מקדם קשרים טובים )חשיבה ביקורתית(  קשרים טובים
מקדמים הסכם טוב )הזדהות(
בעיה  :26כך מתאר אבו מאזן את תרומתם של הנורווגים להסכמי אוסלו" :היה
להם רצון אמתי וכן לעזור  ...לעולם לא אשכח את הדמעות שעמדו בעיניו של
הנציג הנורווגי ,טריה לארסן ,ברגע מסוים כשחש שתהליך השלום בסכנה .זה
לא היה מתוך תחושה שמשימתו האישית עומדת להיכשל ,אלא מפני שתהליך
השלום שבו האמין עמד להיכשל .זה היה המרכיב האנושי שיצר אווירה נעימה
שקידמה את המשא ומתן .לתהליך זה היה חלק בבתיהם והשתתפו בו משפחותיהם
וילדיהם .הם תרמו ללא ספק לרגע מכריע זה בהיסטוריה .ההזמנה של היריבים
לאווירה המשפחתית באדיבות וחום שכאלה פוגגה את כל הרשמיות .מגע אישי
זה הטביע בכולנו את חותמו .שר החוץ הולסט הובהל פעמיים לבית החולים
בשל בעיות בריאות קשות אבל לא הרשה למצבו לעכב את השיחות"" 58.ב–20
בדצמבר  1993בשעה שתיים אחר חצות התקשרו לביתי ממשרד החוץ הנורווגי
לומר לי שהשר הולסט על הקו .קולו רעד והוא נשמע תשוש משום שרק באותו
היום שוחרר מבית החולים עקב התקף הלב הראשון שלו .הוא ביקש ממני
לפגוש את פרס באוסלו כדי להציל את ההסכם" 59.אבו מאזן נענה לבקשתו.
מדוע?
פתרון :תשובתו של אבו מאזן הייתה" :הוא כל כך התעקש שאסכים שהתביישתי
בעצמי" .כך אבו מאזן מגיב בחיוב להיבט הקולקטיבי באישיותו של לארסן,
להזמנה החמה לחיק המשפחה ,לדמעות ולתחושות של חוסר נעימות ובושה .זהו
סוג הקשר שהוא מחפש .זהו סוג הקשר שמחפשים בעלי  .
אבו מאזן :הוא כל כך התעקש שאסכים כאילו זה עניין שלו )חשיבה ביקורתית(
 הוא כל כך התעקש שאסכים שהתביישתי בעצמי )הזדהות(

58
Ibid, p. 109 59
Ibid, p. 105
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בעיה  :27גם אבו עלא מספר דברים דומים .כיצד בזמן המשבר בשיחות אוסלו
פנה אליו טריה לארסן ,הנציג הנורווגי ,שוב ושוב כשהוא מסתכן בדחייה וביקש
שהוא והנציג הישראלי ,אורי סביר ,ישוחחו ביחידות כדי לנסות שוב ליישב את
המחלוקת" .הוא התקרב אלי בהיסוס ודיבר אלי בטקט ובידידות' :אבו עלא ,אני
רוצה לדבר אתך' ,אמר" .אבו עלא פלט" :על מה אתה רוצה לדבר?" בתקווה
שיניח לו'" .למה שלא תלך לחבריך הישראלים?' אמר לארסן כמעט מתחנן.
'אבו עלא ,בבקשה ,דבר עם אורי סביר לבדכם .זוהי הדרך היחידה'" .אבו עלא
מספר שהוא דחה את לארסן בכעס ושהוא מצר על כך משום שלארסן היה תמיד
ג'נטלמן ,אדיב ובעל ראש פתוח .לארסן הלך וחזר שוב'" :בבקשה ,אבו עלא ,לך
לאורי .עשה זאת בשבילי' .לארסן הסתכן בדחייה כואבת .אמרתי לו' :אל תעשה
לי את זה .אתה לא יכול לבקש ממני לעשות משהו כזה' .הוא לא ויתר ובפעם
השלישית ביקש ממני להיפגש עם סביר עוד פעם אחת בשבילו" .אבו עלא
הסכים לבסוף להיפגש עם אורי סביר .מדוע?
פתרון :אבו עלא מספר שלבסוף ,מתוך כבוד לטריה לארסן ולאשתו מונה,
שהייתה על סף דמעות ,החליט לדבר עם אורי סביר בניסיון נוסף אחרון.
לארסן מתחנן ולאבו עלא לא נעים ,הוא מתבייש .אלה היחסים נעדרי הנפרדות
בחברה בעלת   .היחסים ביניהם ,כמו שסופר ,כבר נבנו קודם לכן .במסגרת
יחסים כאלה אבו עלא מתבייש לסרב .הוא אומר ללארסן" ,אל תעשה לי את
זה" .בחברה של מיקוד שליטה חיצוני הפרט מבקש מן האחר שלא לעשות לו
משהו כדי שלא להכריח אותו לסרב יותר מאשר שהפרט מרגיש חופשי לקבל
61
או לדחות את הבקשה .לארסן ,בעל פרדיגמת חשיבה מערבית בדרך כלל,
מאמץ במשא ומתן  כשהוא מבקש מאבו עלא שיעשה זאת בשבילו ולא
שיעשה זאת בשביל עצמו.
אתה יכול לבקש אבל אני לא חייב להסכים )חשיבה ביקורתית(
אבו עלא:
 אל תעשה לי את זה .אתה לא יכול לבקש ממני לעשות
משהו כזה )הזדהות(
)תקיפות(
עצמך
טריה לארסן :עשה זאת בשביל
 עשה זאת בשבילי
)הזדהות(
60

60
 61ראו בפרק "התפעלות" ,בעיה .1
Quray 2008 a, p. 215
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בעיה  :28שיחה על המשפחה עשויה לקרב בחברה בעלת  משום ששם
המשפחה היא לעתים חזות הכול .כך מתאר אורי סביר שיחה עם אבו עלא
באוסלו על משפחותיהם.
"הבית שלי נמצא באבו דיס ,ליד ירושלים" ,אמר לי אבו עלא ,אחרי הפסקה
קצרה" .אמי מתה ,ואבי חולה .האדמות שלו הופקעו בשביל אחת ההתנחלויות
שלכם".
"אתה רוצה לבקר את אביך?" שאלתי" .אתה רוצה שאביא לו מכתב ממך?"
"לא" ,אמר לי בגאווה ובנימה צורמת במקצת" .אבוא לשם כשאוכל לחזור
לביתי".
"אני מבין" ,אמרתי" .אבי כבר נפטר .הוא היה שמח להכיר אותך .אני רוצה
לתת לך העתק ממאמר שכתב כבר ב– ,1985על הצורך בדיאלוג מהסוג שאנחנו
מקיימים עכשיו".
ואז ,בפעם הראשונה ,פנה אלי אבו עלא בשמי הפרטי" .אתה יודע ,אורי",
אמר" ,יש לי הרגשה שנוכל להצליח".
62
"זו גם ההרגשה שלי" ,השבתי.
מה גרם לקרבה בין השניים?
פתרון :מעבר לשיחה האינטימית על משפחותיהם ,הנימה העצובה עשתה את
העבודה .עצב מאחד אנשים ,כמו באבל .אבו עלא פותח במשפט שאורי סביר
יכול היה לפרש אותו כהאשמה" :האדמות שלו הופקעו ."...ואולם סביר משיב
ברוך ובהצעת עזרה ולא בהאשמה חוזרת או התגוננות .הוא ממשיך להבין את
סירובו של אבו עלא להצעת העזרה .ואז סביר מספר על האבל שלו ומעניק
לאבו עלא מחמאה משמעותית כשהוא אומר לו שאביו היה שמח להכיר את אבו
עלא .בחברה סמכותית שבה האב הוא במרכז זו מחמאה אפילו גדולה יותר.
ולבסוף ,הקרבה שלהם מעניקה להם תחושה שיחד הם יכולים להצליח.
אם כן ,בדוגמה הבאה אפשרות ב' היא הנכונה משום שווקטור החשיבה שלה
מופנה החוצה.
האדמות שלו הופקעו בשביל אחת ההתנחלויות שלכם.
אבו עלא:
סביר )אפשרות א'( :אני צריך לבדוק את הפרטים )חשיבה ביקורתית(
סביר )אפשרות ב'( :אתה רוצה לבקר את אביך? אתה רוצה שאביא לו מכתב
ממך? )הזדהות(

 62סביר  ,1998עמ' .44
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בעיה  :29אבו עלא ,הנציג הפלסטיני לשיחות השלום ,הציע להקדיש את הנאום
שנשא בטקס החתימה החשאי באוסלו ב– 19באוגוסט  1993על הסכם העקרונות
למיה סביר ,בתו של הנציג הישראלי ,אורי סביר .הוא ביקש מאורי סביר
שיקדיש את נאומו שלו לבתו שלו ,שתיהן בנות עשרים ,ואכן כך נעשה 63.כיצד
מעודד אבו עלא את ההזדהות בינו ובין אורי סביר?
פתרון :הוא הופך את משפחתו של סביר ואת משפחתו שלו ליחידה אחת .זוהי
הצעה משמעותית מצדו של בעל  ,שלדידו המשפחה היא חזות הכול .כמו
כן ,הצעות סימטריות זוכות להערכה רבה אצל בעל  משום שהן מעודדות
הזדהות.
אבו עלא :כל אחד מקדיש את הנאום למי שהוא רוצה )חשיבה ביקורתית( 
כל אחד מקדיש את הנאום לבתו של בן–שיחו )הזדהות(
בעיה  :30כך מנסה שלמה בן–עמי ,שר החוץ הישראלי ,לעודד את הפלסטינים
לקבל את מתווה קלינטון לשלום ימים ספורים לפני תום כהונתו של נשיא
ארצות–הברית" :זה רגע האמת שלכם ,ואני לא מזלזל בקושי הניצב בפניכם.
בניתם נרטיב לאומי של שיבה ועכשיו אתם נתבעים לוותר עליו .כל תרגום
מעשי של זכות השיבה פשוט אינו אפשרי מבחינתנו .אנו נאמר לעם שלנו
שעליו להתפשר על כמה עקרונות שנחשבו לאמונת ברזל עד כה בנושא ירושלים
והגבולות ,למשל .משימה דומה עומדת בפניכם אל מול העם שלכם.אינכם
יכולים לעזור לנו ,ואנחנו לא יכולים לעזור לכם .זהו המבחן הקשה של המנהיגות.
אנחנו נעשה את המוטל עלינו מול העם שלנו ,ואתם תעשו את המוטל עליכם
מול העם שלכם" 64.האם בן–עמי נוקט דרך שתדבר אל לב הפלסטינים?
פתרון :הצעתו של בן–עמי היא הצעה של אינדיבידואציה ונפרדות על פי המודל
הדמוקרטי ולא הדגשת הביחד על פי מודל המשפחה .לדידו ,כל אחד יעשה את
המוטל עליו .ואולם בעל  לא יעשה הרבה גם לא למען עצמו .אין זו חברה
ואין אלה פרטים האמונים על קבלת אחריות אישית .לעומת זאת בעל  מוכן
לעשות הרבה למען קשר קרוב ושיתוף פעולה .שוב ,מאחר שתהליך השלום הוא
תהליך מורכב זהו תנאי הכרחי אך לא מספיק .בהרבה מפגשים בין–תרבותיים
אחרים יחס נכון זה עשוי לשנות את התמונה.
 63סביר  ,1998עמ' .82
 64בן–עמי  ,2004עמ' .372
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בן–עמי :אינכם יכולים לעזור לנו ,ואנחנו לא יכולים לעזור לכם )חשיבה
ביקורתית(  ביחד ,כאחים העוזרים איש לרעהו ,נתגבר על
הקשיים )הזדהות(
בעיה  :31אבו עלא ,הנציג הפלסטיני לשיחות השלום
ששלמה בן–עמי ,שר החוץ הישראלי ,היה בין הנציגים
באופן החיובי ביותר על ידי הפלסטינים ,כמי שמחויב
ומשקיע בו את כל כולו .אבו עלא מציין שני מאפיינים
בן–עמי יוצר קשר עם הצד השני ,מהם?

עם ישראל ,מספר
הישראלים שנתפסו
לשלום בכל מאודו
בולטים באופן שבו

פתרון :כשפרש אבו עלא את תפיסת השלום הפלסטינית המושתתת על מושגי
כבוד והשפלה הקשיב בן–עמי ולא ענה" .הוא לא התעמת אתי כפי שנהגו
ישראלים רבים בדקלמם מן הזיכרון תשובות מוכנות" 65.בעל  נוטה להתעמת
בנקל יחסית לבעל   .האחרון ,שאינו מורגל בעימותים לוגיים ובשימוש רחב
במילה "לא" ,עלול לחוות את הדבר כאלימות מילולית ולא כעמדה תקיפה שבה
הפרט עומד על דעתו בחופשיות .תשובות לא חסרות לכל צד ,אולם בן–עמי בחר
להקשיב ולא לדבר ויצר תחושה של ביחד הכוללת הבנה והזדהות עם התפיסה
הפלסטינית של הסכסוך .אבו עלא העריך עמדה זו מאוד.
בשעה של משבר בשיחות השלום ישבו אבו עלא ובן–עמי לשיחה אינטימית
ביניהם .כך מתאר אבו עלא את האופן שבו פנה אליו בן–עמי" :הוא דיבר אתי
בצורה ידידותית ואמר ששיפור אווירת השיחות היא אחריות משותפת לנו .הוא
הבטיח שיתמוך במתן הקלות לפלסטינים והוסיף שהוא יודע שזה לא יספק
אותנו ולכן על שנינו לעשות צעד דרמטי שיזיז את השיחות קדימה .גם אני
דיברתי עם בן–עמי בצורה ידידותית כפי שהוא דיבר אלי והדגשתי שאנחנו
שותפים אמתיים בתהליך השלום" 66.כך מגלה לנו אבו עלא עיקרון חשוב
בהתנהגותו של בעל  — עקרון ההדדיות — הוא פונה אל האחר כמו שהאחר
פונה אליו .בעל  נוטה להגיב ולא ליזום ,והתנהגותו של האחר קובעת
לעתים קרובות את התנהגותו שלו .כך בן–עמי ,בעל   ,עושה במקרים אלה
שני דברים חשובים שיוצרים קשר חיובי עם אבו עלא ,בעל  — הוא לא
מתעמת ופונה אליו ברגש של ידידות וקרבה.

 65ﻗﺮﻳﻊ  ,b2006ص.174-172 .
 66שם ,עמ' .194-193
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בן–עמי :אני לא מסכים אתך )חשיבה ביקורתית(  שתיקה של הבנה
והזדהות עם הרגש המועבר מבלי להתייחס לשאלה מי צודק )הזדהות(
בן–עמי :תגובה עניינית )חשיבה ביקורתית(  פנייה חמה ,הדגשת השותפות
עם מחויבות לעזור )הזדהות(
בעיה  :32הנשיא קלינטון ,כמו שראינו 67,אמנם סלד מהתנשקות עם יושב ראש
הרשות הפלסטינית ,יאסר ערפאת ,אבל הייתה לו היכולת להעניק לבן–שיחו
תחושה של הזדהות באמצעות הקשבה והבנה מרגשת .בביקורו בעזה בדצמבר
 1998בכינוס שמטרתו הייתה ביטול סעיפי האמנה הפלסטינית הקוראים לחיסולה
של מדינת ישראל הוא ריגש את שומעיו .הוא דיבר על הסבל של שני הצדדים
ולא על סבלו של צד אחד ועל הילדים החפים מפשע הכואבים על אבותיהם
שנהרגו או נמצאים במאסר .דניס רוס ,השליח האמריקאי ,חש שזה הנאום הטוב
ביותר שניתן אי פעם על שלום ,בייחוד בהתחשב באירוע יוצא הדופן ובנסיבות.
הפלסטינים באולם התרגשו באופן ברור 68.דמעות זלגו על לחייהם של חברי
הפרלמנט הפלסטיני כאשר קמו להצביע ברוב מכריע על ביטול סעיפי האמנה
שלהם הקוראים להשמיד את ישראל 69.ואילו נציג אמריקאי אחר שנכח שם,
אהרון מילר ,מספר שממש הצטמרר מעוצמת דבריו של קלינטון" :לכבוד הוא
לי להיות הנשיא האמריקאי הראשון הנואם בפני העם הפלסטיני ,בעיר הנשלטת
על ידי פלסטינים ,למען פלסטינים"" .הוא צריך להיות הנשיא שלנו" ,אמר לו
לאחר מכן אחד הנוכחים 70.מה עשה קלינטון שעורר בפלסטינים תחושות כאלה?
פתרון :הפלסטינים חשו שקלינטון מבין אותם ,מדבר אליהם ומזדהה אתם — זה
הכול .הוא דיבר על כאבם כאילו היה כאבו שלו .הוא דיבר על סבל הילדים
היתומים כאילו היו ילדיו .לאחר מכן אימץ תפיסה הדדית .תפיסה זו היא שם
המשחק בחברה בעלת  יותר מכל אמת פנימית או שיקול אישי ,ומשפט
שמנוסח באופן סימטרי גדולים סיכוייו להתקבל .כך חושבת חברה שבנויה על
השוואה חיצונית יותר מאשר על אמת פנימית .הוא דיבר על הסבל של שני
הצדדים ולא על סבלו של צד אחד .הוא הוסיף ודיבר על העבר המשותף של בני
אברהם 71ועל כן השתמש במודל המשפחתי ולא במודל הדמוקרטי.
 67בפרק "הזדהות" ,בעיה .2
Ross 2004, p. 486 68
 69אינדיק  ,2009עמ' .207
 70מילר  ,2008עמ' .280
 71בילין  ,2001עמ' .51

82

הזדהות

קלינטון :כל אחד סבל בדרכו שלו ואי אפשר להשוות את הסבל של שני
הצדדים )חשיבה ביקורתית(  שני הצדדים סבלו ולשום צד אין
חזקה על הכאב )הזדהות(
קלינטון :אתם צריכים לכבד זה את זכויותיו של זה )חשיבה ביקורתית( 
אתם אחים וצריכים להתייחס זה אל זה כאל אחים )הזדהות(
בעיה  :33דניס רוס ,השליח האמריקאי למזרח התיכון ,מספר :בפגישתו הראשונה
של ביל קלינטון עם חאפז אל אסד ,נשיא סוריה ,בינואר  1994בז'נבה ,הסביר
קלינטון לנשיא סוריה כי הוא מבין את חשיבותה של האדמה )רמת הגולן(
לסוריה ,את החשיבות שאסד מייחס לאופן שבו דעת הקהל שלו ושל העולם
הערבי תופסת את הצלחתו להשיב את השטח לידי סוריה ואת האופן שעשה
זאת ,וכיצד צריך ליישב את כל אלה עם צרכיו של ראש ממשלת ישראל יצחק
רבין — צרכים שאף אותם הגדיר קלינטון .כיצד הגיב לכך אסד?
פתרון :קלינטון הזדהה עם אסד ,נכנס לנעליו ודיבר מגרונו על צרכיו בפרטי
פרטים .התגובה החיובית לא איחרה לבוא .רוס ממשיך" :לאחר מכן אחז אסד
בזרועי ,לחץ את ידי באופן ששידר יתר חום והערכה ,משך אותי הצדה ואמר,
'אתה יודע ,חיבבתי את הנשיא בוש .אבל הנשיא קלינטון הוא אדם אמתי .הוא
מדבר אתך מתוך מודעות והבנה .הוא מכיר את הבעיות שלנו טוב יותר ,והוא
72
מחויב לפתור אותן .לא הרגשתי את זה אצל נשיאים אחרים בעבר'".
רוס מוסיף ואומר שזו הייתה הצהרה יוצאת מגדר הרגיל מפיו של מישהו
שנפגש וניהל דיונים עם הנשיאים ניקסון ,קרטר ובוש .מאוחר יותר במסיבת
העיתונאים נקט קלינטון בפומבי לשון שחרגה בעליל ממה שאסד היה מוכן
לומר על תוכן השלום עם ישראל והוסיף להבטחה ליחסים דיפלומטיים מלאים
ושגרירויות שאסד גם מוכן להסכמי מסחר ותיירות עם ישראל .אסד ,שעמד
לצדו ,לא ניסה לרכך את דבריו של קלינטון.
רוס אומר שאיש אינו מצטיין יותר מביל קלינטון ביכולת להזדהות עם
האחר .הוא לא רק הפגין הבנה לבעיותיו של המנהיג האחר ,הוא צירף לכך גם
בקיאות בפרטי פרטים בנושאים שעל הפרק .יכולתו לדבר על דברים ספציפיים
ולא רק בסיסמאות ,אומר רוס ,היא שהעניקה לבן–השיח את התחושה שהנשיא
73
אכן אתו ומבין אותו.
 ;Ross 2004, p. 140 72רוס  ,2009עמ' .194
 73שם.
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קלינטון הקשיב לבעיות של אסד ואמר שהוא ינסה לעזור )אמפתיה(
קלינטון נכנס לפרטי הבעיות של אסד ,הראה שהוא מבין אותן היטב
ואמר שהוא מחויב לפתור אותן )הזדהות(


בעיה  :34לאחר רצח רבין ,שלח שמעון פרס ,שהחליפו בתפקיד ראש ממשלת
ישראל ,מכתב לנשיא סוריה ,אסד ,באמצעות המתווך האמריקאי דניס רוס ,ובו
רמז על נכונותו לעמוד בהתחייבויותיו של רבין לנסיגה מלאה מרמת הגולן .הוא
הוסיף בין היתר שאסד יכול להיהפך מנהיג העולם הערבי אם יחתום על הסכם
שלום עם ישראל .רוס הציע למחוק משפט זה מאחר שהוא למעשה נותן ציונים
לאסד ומתנשא 74.האם צדק רוס?
פתרון :רוס לא צדק .הוא דיבר כבעל  שחש את עצמו עצמאי ולא רוצה
שייתנו לו ציונים ,לא טובים ולא רעים .לדידו ,מי שמדבר אליו כך מתערב
בעניינים שאינם שלו .ואולם בעל  חי בדיאלוג מתמיד עם סביבתו ועצות
כאלה אינן זרות לו .הוא יכול לקבלן או לדחותן אבל אין הוא רואה בהן
התערבות בעניינים אישיים ,משום שבחברה בעלת  מעט מאוד דברים הם
אישיים .כך למשל מקובל בחברות מסוימות בעלות  שזר יכול להעיר
להורה הנוזף בילדו ברחוב ולומר לו שכך לא מחנכים ילדים .בבעיה הראשונה
בפרק זה ראינו כיצד אליהו ששון מסביר למלך עבדאללה את ערכיו האשמיים
ובפרק "כבוד" )בעיה  (11לא היסס הנציג הירדני להעניק עצות לנציג הישראלי.
הפתיחה ב"האמן לי" מעודדת את ההזדהות.
פרס :אם תחתום על הסכם שלום עם ישראל תזכה להערכה רבה במערב
)התפעלות(  האמן לי ,אתה יכול להיהפך מנהיג העולם הערבי אם
תחתום על הסכם שלום עם ישראל )הזדהות  +כבוד(
בעיה  :35כך מתוארת הפגישה הראשונה בין יעקב הרצוג ,השליח הישראלי,
למלך חוסיין .הרצוג פתח בתיאור האג'נדה של ישראל ותוכניותיה לעתיד.
חוסיין הקשיב מעמדה פסיבית בעוד הרצוג ממשיך בנאומו הנמלץ .לפרקים חייך
חוסיין ובהמשך החל לגלות סימני עצבנות .הוא הציע להרצוג סיגריה ,והתעקש
להדליק אותה בעבורו במצית שלו .הרצוג המשיך בסקירת המצב במזרח התיכון
והתייחס לכל אחד מהסכסוכים באזור .לבסוף ,כשסיים ,התפשט חיוך רחב על
פניו של חוסיין והוא פתח בתגובתו כשהוא שוקל את מילותיו בקפדנות ובעצבנות
74
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בעודו בוחן את הצד השני 75.כיצד צריך בעל  לנהל שיחות אישיות עם בעל
?
פתרון :בעל  ייטה להגיב בדרך כלל במהלך השיחה עם בעל  ולא
ליזום .כך הם יחסים בחברות בעלות מיקוד שליטה חיצוני — ראשית חוכמה
רגישות לסביבה ולא "מה שיש לי להגיד" .על כן ,טוב יעשה בעל  אם
ישהה את מחשבותיו ואת השגותיו במפגש עם בעל   ,יניח לעצמו להתרשם
מבן–שיחו ויעניק גם לו את האפשרות לבטא את עצמו .שאם לא כן ,השיחה
עשויה להסתיים ורק אז יגלה בעל  שהוא לא באמת יודע מה בן–שיחו
רוצה .כך אירע ליעקב הרצוג בפגישה נוספת שלו עם המלך שאותה יזם המלך
עצמו .המלך מיעט לדבר ונתן להרצוג את הבמה .בסופה של הפגישה לא היה
76
ברור להרצוג לשם מה ביקש המלך להיפגש עמו.
יוזמה )התפעלות(  הקשבה פסיבית ולעתים תגובה )הזדהות(.
בעיה  :36דוגמה לצורך של בעל  להקשיב היטב לבעל  יכולה לשמש
הפגישה בין משה דיין ,שר החוץ הישראלי ,למלך חוסיין .דיין התרשם בפגישה
זו שלחוסיין פשוט לא אכפת מה יהיה .חוסיין יצא מהמפגש הזה עם רשמים
אחרים לחלוטין" .האם חוסיין עודנו מלך ירדן או רק צל של שליט?" שואל
דיין" .האם הוא מנהל את ענייני ירדן או מבלה את רוב זמנו בנסיעות ופגרות
בחו"ל? מכל מקום ,בנושא שעסקנו בו — מציאת הסדר לשאלת הגדה המערבית
ורצועת עזה — לא גילה אמביציה כל שהיא  ...שאלתיו מה ,בכל אופן ,הוא רוצה
שיהיה בגדה? שיעשו הפלסטינים מה שהם רוצים ,אמר .הוא יכול לחיות
בלעדיהם .בעניין זה אין לו שום שאיפות ולא ינקוט בשום אמצעים ,לא ישירים
ולא עקיפים .על כל השאלות שהצגתי בהקשר זה הייתה בפיו תשובה אחת —
77
יעשו הפלסטינים מה שהם רוצים".
ואילו חוסיין דיווח" :פגשתי כאן בלונדון את ידידי משה דיין שהפך לשר
החוץ מטעם הליכוד .גישתו הייתה נוקשה מאי–פעם ,וזה היה סוף הסיפור .לא
קיימנו עוד כל מגע תקופה ארוכה" 78.מדוע כשל דיין בהבנת המלך חוסיין?
75
76
77
78

שליים ,2009 ,עמ' .178
שם ,עמ' .240
שם ,עמ'  ;343דין  ,1981עמ' .36
שליים  ,2009עמ' .343
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פתרון :המפגש בין דיין ,החושב באופן יזום ורציונלי ומחפש פתרונות לסכסוך,
עם חוסיין ,שמכוון בעיקר לאפקט המועבר ולקשר ,גרם לכך שדיין התמקד
ברעיונותיו ולא "ראה" את המלך עד כדי כך שלא הבין מדוע בעצם כשלו
השיחות .טוב יעשה בעל  אם יתעקש ויניח לבן–שיחו בעל  לפתוח את
השיחה ולהוביל גם אם בן–השיח יתעקש אף הוא לכבד אותו ולהניח לו לפתוח.
אחרת ,עלול בעל  למצוא את עצמו במצבו של משה דיין.
הצגת רעיונות לפתרון )התפעלות(  מהו המסר הרגשי של הצד השני
ואיזה קשר הוא מציע )הזדהות(
בעיה  :37ההתייחסות להיבט הזמן נקבעת על ידי כיוון וקטור החשיבה .כך
מתאר ג'ורג' שולץ ,שר החוץ האמריקאי ,את פגישותיו עם המלך חוסיין:
"כשהתברר למלך חוסיין שמגישים לובסטר הוא אמר שאין הוא מעוניין בלובסטר.
הוא ביקש מהשף שיכין לו צ'יזבורגר .דומה היה שהצוות במלון פלאזה מעולם
לא שמע על מנה הנקראת צ'יזבורגר .לקח להם המון זמן להכין צ'יזבורגר בעוד
כולנו יושבים באופן רשמי מסביב לשולחן ומשוחחים באופן מסורבל ובתסכול
הולך וגדל  ...אמרתי למלך שאני רוצה להציע לו כיצד יש לקדם את כינוס
הוועידה הבין–לאומית שבה הוא חפץ .הוא לא נראה מעוניין .הוא לא היה במצב
רוח לעבוד אתנו באופן קונסטרוקטיבי על שום דבר .הוא לא הבין כמה קשה
היה לנשיא לקדם עסקת נשק עם ירדן  ...כבר התרגלתי לעובדה שהפגישה
הראשונה בכל ביקור אצל חוסיין או של חוסיין אצלנו יש לה קצב ידוע משלה:
בתחילה המלך מדוכדך ושלילי .אחר כך הוא ישתף יותר פעולה .הבעיה הייתה
שלא היה לנו זמן להעניק לו יחס מתאים ולהמתין שמצב רוחו ישתנה" 79.מדוע
הקצב של בעלי  בכלל ושל חוסיין בפרט אטי יותר משל בעלי ?
פתרון :הספרות עשירה בדוגמאות של בעלי  שכוססים ציפורניים וממתינים
בעצבנות עד שבעל  יתרצה וייאות לדון אתם באופן תכליתי בנושאים שעל
סדר היום .גינוני הטקס הארוכים ,הארוחות הלא נגמרות אל תוך הלילה הם
כולם מן הידועים והמוכרים .הסיבה לכך היא פשוטה –לדידו של בעל  אין
הדבר בגדר בזבוז זמן כי אם דרך להתוודע לאט ובעקיפין אל בן–שיחו .לדידו,
הקשר הוא העיקר ולא התוצאות .כך שלעולם אין להמעיט בחשיבות הקשר
האישי המתפתח בזמנים "מבוזבזים" אלה שבהם אפשר לדבר על נושאים
מקרבים אחרים .ויצמן ,שר הביטחון הישראלי ,ידע ליהנות מיחס זה ,בניגוד
79
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לשולץ .כך הוא מתאר את אחת מפגישותיו עם סאדאת" :השיחה נמשכה כבר
זמן רב .אולי שעתיים ,אולי יותר .חילוקי הדעות היו קשים ,כמעט בלתי ניתנים
לגישור .אף על פי כן ידע סאדאת להשרות אווירה נינוחה על סביבתו — ועלי.
חשתי כמי שאין לו עניין בכלל לקום וללכת" 80.והוא מוסיף ואומר" :ככל שירבו
הצדדים להיפגש ,להביט איש בפני רעהו ,ללמוד להקשיב איש לרעהו — עשוי
81
אי האימון ההדדי להתפוגג".
זמן הוא כסף )חשיבה ביקורתית(  נחוץ זמן כדי ליצור קשר
)הזדהות(
בעיה  :38אליקים רובינשטיין ,הנציג הישראלי לשיחות השלום ,הסביר כיצד
רואה ישראל את בעיית הפליטים הפלסטינים שנמלטו מישראל בעת הקמתה:
"ראייתנו היא הומניטרית .ברמה ההיסטורית איננו מסכימים להיות מוחזקים
כאחראים לבעיית הפליטים .מה שקרה ב– 1948נתון במחלוקת ,ותהליך השלום
אינו הזירה לבירור אמתות היסטוריות" .בהמשך השיחות אמר אחד היועצים
הפלסטינים על הנציג הישראלי ,יוסי ביילין" :ייתכן שעמדתו של יוסי ביילין
בסופו של דבר היא כשל רובינשטיין אבל האופן שבו הוא דיבר והקשיב — אין
לך ברירה אלא להאמין לו" 82.במה היה ניסוחו של ביילין שונה מזה של
רובינשטיין?
פתרון :רובינשטיין הדגיש את השונה ,את חוסר ההסכמה והמחלוקת .איננו
יודעים מה בדיוק אמר יוסי ביילין אבל אפשר לשער .ראשית ,אפשר להניח
שהוא הקשיב מבלי לומר "לא"" ,אני לא מסכים" וכדומה .לאחר מכן אפשר
לשער שהוא ניסח את דבריו בהדגשת המשותף .למשל" ,שני הצדדים סבלו ולכן
הם יכולים להבין איש את סבל רעהו .אם כל אחד מהצדדים ישים את עצמו
בנעלי רעהו ייווכח לדעת שהיה נוהג כמוהו .על כן גם האחריות של שני
הצדדים היא משותפת .מעבר לכול ,אנחנו אחים ,משפחה אחת וצריכים לפתור
את הבעיה הזאת כבעיה משפחתית" .אבו עלא ניסח את הדברים לפני שרון
באופן דומה" :אנחנו מבינים את סבלם ההיסטורי של יהודי אירופה .ואין ספק
כי תוכלו להבין את סבלם ההיסטורי של הפלסטינים על אדמה זו .לשני העמים
83
ערכים ומנהגים ,סגנון התנהגות ,עקרונות וכללים דומים להפליא".
 80ויצמן  ,1981עמ' .295
 81שם ,עמ' .92
Wittes 2005, p. 71 82
 83ﻗﺮﻳﻊ  ,b 2006ص.74 .
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רובינשטיין :מה שקרה ב– 1948נתון במחלוקת )חשיבה ביקורתית(  אם
כל אחד מהצדדים ישים את עצמו בנעלי רעהו ייווכח לדעת שהיה
נוהג כמוהו )הזדהות(
בעיה  :39דומה שעזר ויצמן ,שר הביטחון הישראלי ,היה מיומן בהפניית וקטור
החשיבה שלו כלפי חוץ .כך בפגישתו עם סאדאת בביתו של נשיא מצרים אל
מול התעלה:
סאדאת" :אתה נראה אלגנטי )השתמש במילה  smartשמשמעותה באנגלית גם
פיקח(".
ויצמן" :אני צריך להיות פיקח כדי להיפגש ולשוחח עם המנהיג הערבי הגדול
ביותר".
סאדאת החל לשרבב לשיחה עניינים הקשורים בתעופה כמי שעשה שיעורי
בית וחפץ לקנות את לבו של ויצמן ,שהיה בעברו מפקד חיל האוויר הישראלי.
סאדאת" :רציתי לדעת מי הפציץ את הבית שנמצא בשולי מדשאתי בשנת 1970
)בחיוך(".
ויצמן" :אני מוכן לבדוק זאת בעבורך".
סאדאת) :צוחק צחוק רועם(.
ויצמן" :במעוז הזה )מצביע לכיוון התעלה( חטפתי הפגזה כבדה ובקושי
נחלצתי ממנה".
סאדאת פרץ בצחוק וויצמן הצטרף אליו.
לאחר מכן חילק ויצמן מתנות לסאדאת ,לסגנו מובארק ולשר המלחמה
84
גמאסי .ניכר שהם שמחו לקבל את המתנות.
כיצד התאים ויצמן את וקטור החשיבה שלו לזה של סאדאת?
פתרון :סאדאת מחמיא לוויצמן על לבושו וזה משיב לו מחמאה .הוא לא מסתפק
בתשובה "תודה" של בעל פרדיגמת חשיבה מערבית ,האמון על נפרדות .כך
למשל מקובל בעולם הערבי כשמישהו מחמיא לך על בגד חדש שלך עליך
להשיב" ,יש לך טעם טוב" .וקטור החשיבה מופנה על פי רוב כלפי חוץ ומכוון
לאחר .סאדאת מדבר על ענייני תעופה ויוצר בכך קרבה והזדהות עם עולמו של
ויצמן .כשסאדאת מספר על כך שחלק מאחוזתו הופצץ במלחמה ורצה לדעת מי
אחראי לכך לא משאיר אותו ויצמן במצב נחות לאורך זמן ולאחר תשובה טכנית
 84ויצמן  ,1981עמ' .65
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קצרה )שהוא יבדוק( הוא מספר גם מה המצרים עשו לו .הוא גם לא אומר "אני
מצטער" ,אינו מקבל אחריות ומפנה בכך את וקטור החשיבה שלו פנימה .הוא
מעורר הזדהות בכך שהוא מספר ששניהם היו באותו מצב .כעת ברור שהם
מבינים זה את זה .מצב עניינים דומה ,אך הפוך ,היה בעת ביקור סאדאת
בירושלים .בארוחת הערב סיפר ויצמן על פציעתו הקשה של בנו ,שנורה
בראשו מצלף מצרי בתעלה .מיד סיפר מישהו מהפמליה המצרית שאחיו החורג
של סאדאת ,שהיה טייס ,נהרג במלחמת יום כיפור )ראו פרק "אמפתיה" ,בעיה
 .(43כך ,הפתרון לכאבו של האחד הוא הזכרת כאב דומה של האחר ולא הבעת
צער הנובעת ממיקוד שליטה פנימי .ולבסוף ,ההומור המשותף ברגעי המבוכה
מקרב את סאדאת וויצמן איש אל רעהו וכך גם המתנות.
סאדאת :אתה נראה אלגנטי )פיקח(.
ויצמן :תודה )אמפתיה(  אני צריך להיות פיקח כדי לשוחח אתך )הזדהות(.
סאדאת :רציתי לדעת מי הפציץ את הבית שבשולי מדשאתי.
ויצמן :אני יכול לבדוק זאת )חשיבה ביקורתית(  במעוז הזה חטפתי
הפגזה כבדה ובקושי נחלצתי ממנה )הזדהות(
בעיה  :40האלוף עוזי דיין ,שהשתתף באופן פעיל בשיחות השלום עם סוריה
בוואי פלנטיישן בסוף  1995ותחילת  ,1996התעתד לפרוש לטובת תפקיד בכיר
בצה"ל .הוא ביקש לומר מילות פרדה לקולגות הסורים שלו .ברגש רב הוא אמר
שהשיחות האלה שבהן ייצג את ארצו היו בין הרגעים שהוא גאה בהם ביותר.
הוא הקדיש את כל חייו הבוגרים להגנת ארצו .הוא נפצע שלוש פעמים במלחמות.
מעולם לא הכיר את אביו ,שנהרג במלחמת העצמאות של ישראל .דודו ,משה
דיין ,ידע את כאב פצעי המלחמה כל חייו .יש לו שלושה ילדים והוא מקווה
שהם לא ידעו מלחמה כמו שידע הוא .לכן זו פריבילגיה להשתתף במשא ומתן
לשלום עם סוריה .שלום ישרת את שני הצדדים .איש לא יקריב מה שהוא
מחשיב כחיוני לביטחונו .עוזי סיכם :אני משוכנע שאם נמשיך לעבוד כמו
שאנחנו עושים כעת אנחנו נתגבר על כל הפערים ושלום של כבוד והערכה
הדדית יהיה אפשרי .לסיום הביע משאלה לפגוש אותם בעתיד .כיצד הגיבו על
כך הגנרלים הסורים?
פתרון :עוזי דיין דיבר ברגש רב ועורר את הזדהות הגנרלים הסורים אתו .הוא
גאה להשתתף בשיחות ובכך הוא מכבד את הגנרלים הסורים .הוא משתף את
הסורים ברגשותיו כשהוא מספר להם שהוא נפצע ומשפחתו ידעה פציעה ושכול.
הוא ממשיך ומדבר במונחים סימטריים על כך ששלום תלוי בשני הצדדים,
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ישרת את שני הצדדים ויכבד את שני הצדדים .כמו שאמרנו ,חשיבה הדדית זו
עשויה לגעת ללבו של בעל  יותר מאשר ביטוי אישי של מי מהצדדים.
בתגובה ספונטנית התרוממו שני הגנרלים הסורים אברהים עומר וחסן ח'ליל
מהמודיעין הסורי ,שלא הראה כל רגש לאורך שני הסבבים של המשא ומתן,
ממקום מושבם וחיבקו את עוזי .השליח האמריקאי רוס ,שהיה המום מהתמונה
של שני גנרלים סורים מחבקים גנרל ישראלי ,פנה אל אורי סביר ,הנציג
הישראלי ,שהיו לו דמעות בעיניים ,ואמר לו" :אתה יודע ,אולי בכל זאת
נצליח" 85.כך הצליח עוזי דיין לרגש את הסורים ואלה ריגשו את הישראלים
ואת האמריקאים בתגובה .זוהי הזדהות במיטבה.
עוזי דיין :כדי לעשות שלום לא צריך להיות גיבור ,צריך להיות ענייני )חשיבה
ביקורתית(  נפצעתי פעמים רבות וגם משפחתי ידעה פציעה
ושכול )הזדהות(
בעיה  :41ויצמן וסאדאת שוחחו על תהליך השלום .השיחה לא עלתה יפה והיה
עליהם להיפרד .מה אמר ויצמן לסאדאת כדי לשמור על הקרבה? בהמשך טס
ויצמן לקאהיר עם שר המלחמה גמאסי ,ושניהם לא הוציאו הגה בדרך .האווירה
הייתה קשה .מה אמר ויצמן לגמאסי ,שוב ,כדי לשמור על הקשר הקרוב?
פתרון :ויצמן אמר לסאדאת שהוא "מצטער לעזוב אותו במצב רוח רע" .סאדאת
ליווה אותו אל השער והם התחבקו והתנשקו .ויצמן לא נשאר שותק ומניח
שאיש–איש לעצמו וכל אחד צריך לפתור את בעיותיו עם עצמו כמקובל בעולם
שבו   .הוא מפנה את וקטור החשיבה שלו החוצה וחש אחראי לרגשותיו של
סאדאת.
בטיסה לקאהיר אמר ויצמן לגמאסי" :אני מצטער על שאני שקט כל כך —
אבל אני חושב"" .זה בדיוק מה שאני עושה" ,השיב גמאסי 86.גם במקרה הזה
ויצמן לא משאיר את גמאסי לבד בשקט המביך .גמאסי משיב לו באותו האופן
ומחזק את ההזדהות ביניהם )כדאי לשים לב שתגובתו של ויצמן" ,אני מצטער
 ...אני חושב" בתוכנה היא ממוקדת עצמי אולם ברוחה ובכוונתה היא אמורה
להעניק לשניהם הרגשה טובה יותר וכך גם מבין אותה גמאסי(.
ויצמן :נמשיך במפגש הבא ,שלום )חשיבה ביקורתית(  מצטער לעזוב אותך
במצב רוח רע )הזדהות(
85
 86ויצמן  ,1981עמ' .82
Ross 2004, p. 242
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ויצמן :שתיקה )חשיבה ביקורתית(
אבל אני חושב )הזדהות(



אני מצטער על שאני שקט כל כך —

בעיה  :42בטיסה של עזר ויצמן ,שר הביטחון הישראלי ,עם הגנרל גמאסי ,שר
המלחמה המצרי ,מקאהיר לאסואן לפגישה עם סאדאת השתררה במטוס דממה.
הימים ימי משבר בשיחות השלום בין מצרים לישראל .גמאסי אמר שהמצרים
לא מסוגלים להבין למה הישראלים מתנהגים כך .ויצמן לא השיב .אחר כך הם
החליפו קצת זיכרונות מהמלחמות של שתי המדינות זו בזו ,לא באווירה של
ויכוח אלא של העלאת זיכרונות .האם נהג ויצמן נכון בכך שלא הגיב לשאלתו
של גמאסי?
פתרון :גמאסי מדבר מהלב ובכאב .המצרים באמת לא הבינו את התנהגות
הישראלים .דומה שהסברים ניתנו דיים ועוד הסברים לא יעזרו לגמאסי להבין
טוב יותר את הישראלים .מחוץ לפערים בעמדות הפוליטיות יש גם פערים
בצורת החשיבה .השתיקה של ויצמן אינה שתיקה רועמת .זו שתיקה אינטימית
של קשר .ייתכן שהיא מלווה במבט עצוב .ואכן ,המשך השיחה הוא חם וקרוב.
כך שלעתים מוטל על בעל  להכיר במגבלות חשיבתו הביקורתית .לא כל
דבר ניתן להסבר כאן ועכשיו ,ושתיקה יכולה להעביר מסר חשוב של ביחד.
בהמשך הטיסה מספר גמאסי כיצד לא יכול היה להתאפק ושאל את ויצמן עוד
שאלה שהטרידה את מנוחתו'" :למה שיתפה ישראל פעולה עם צרפת ואנגליה
במבצע סיני כדי לקחת את התעלה מידינו? הרי אנו הלאמנו את התעלה משום
שהיא הייתה שייכת לנו' .ידעתי כמה קשה לו להשיב על השאלה אבל רציתי
לשמוע את תשובתו .הוא לא יכול היה לומר שישראל מילאה את התפקיד
שהטילו עליה כדי לשרת את האינטרסים של צרפת ואנגליה באזור .הוא גם לא
יכול היה לומר שמטרת ישראל הייתה לספח את סיני .הוא ודאי לא יכול היה
לומר את כל אלה .ויצמן השיב שהמלחמה הזאת שייכת להיסטוריה" .זו הייתה
תשובה דיפלומטית ,מסביר גמאסי ,שעזרה לו להימנע מלדון בנושא 87.במקרה
זה מזמין גמאסי את ויצמן לפולמוס שטוב לא יצא ממנו .ויצמן לא נגרר ומציע
לו קרבה ולא הוכחה שהוא צודק .במצב נפשי אחר ,של קרבה וקשר ,יקל על
הצד השני להבין את בן–שיחו אף ללא הסבר מצדו ועובדות שהיו לא נגישות עד
לפני רגע ייעשו נגישות.
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ויצמן :אסביר לך למה הגבנו כפי שהגבנו )חשיבה ביקורתית(
אינטימית )הזדהות(



שתיקה

בעיה  :43אבו עלא מתאר את הרגע שבו הוא ואורי סביר סיימו לחתום על
הסכם העקרונות באוסלו" :אז נשאתי את מבטי לעברו של סביר והוא הביט
אלי ,ומבלי להחליף אף מילה ,ומבלי שתכננו זאת קודם ,קמנו שנינו יחד ,בו
זמנית ,התחבקנו ולא הרפינו אחד מהשני למשך זמן מה בפני הקהל הרחב".
האם הספונטניות הזאת מעידה על איכות הקשר שנוצר?
פתרון :דומה שכן .התנהגות כזאת נובעת ממקום של קשר עמוק שהתפתח
לאורך זמן .זו לא לחיצת ידיים רשמית .הנציג הנורווגי ,טריה לארסן ,אמר
שלדעתו הגורם המכריע בהשגת הסכם השלום של אוסלו היה יכולתם של שני
הצדדים לפתח יחסי "חברות וידידות מופלאים זה עם זה גם מעבר לערוץ המשא
ומתן" 88.דומה שעל בעל  להתחבר לחלקים הפחות פורמליים והיותר
ספונטניים שבו כדי להגיע אל לב בן–שיחו בעל  .
לחיצת ידיים )חשיבה ביקורתית(  החלפת מבטים וחיבוק ספונטני
)הזדהות(
גם ויצמן מתאר רגע דומה של אינטימיות" :ברגע אחד שבו אמר שר החוץ
הישראלי ,דיין ,שצריך להכניס את האמריקנים לתמונה ,הסתכלתי על גמאסי,
הוא הסתכל עלי ,מבטינו נפגשו .נדמה לי שבפעם הראשונה הבנו איש את רעהו
במבט אחד ,כמעט בניד עפעף .לא אמרנו מילה' .בעניין הביטחוני לא צריך
להכניס את האמריקנים' ,אמרתי' .נסתדר לבד ,נכון' ,אישר גמאסי .תגובתו של
89
שר המלחמה המצרי שימחה אותי".
בעיה  :44בתרבות שבה הפרט חווה את עצמו כחלק מקבוצה הקשרים האישיים
שנוצרים לא עומדים בפני עצמם ,הם תלויי הקשר .משה ששון ,שגריר ישראל
במצרים ,מספר איך נרקמים קשרים בין ישראלי למצרי במצרים מיד עם תום
הנסיגה האחרונה של ישראל מסיני באפריל  1982כשהיחסים בין המדינות היו
בשיא פריחתם:
 88ﻗﺮﻳﻊ  , a2006ص.256 .
 89ויצמן  ,1981עמ' .107
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"הקונסול הכללי שלנו באלכסנדריה התקשר אלי וסיפר לי בהתרגשות
שברדתו יחד עם רעייתו במעלית המלון בו התגורר ,נתקלו במקרה בזוג
מצרים שירדו אף הם במעלית .המצרי האלמוני זיהה מיד את הקונסול
הכללי של ישראל ,שתמונתו התנוססה שבוע לפני כן בעיתונות המצרית
לרגל פתיחת הקונסוליה שלנו .ללא הקדמות פתח המצרי האלמוני ואמר:
'ברשותך ,ברצוני ללחוץ את ידך ולברך אותך על פתיחת הקונסוליה
הכללית של ישראל בעירנו אלכסנדריה .מי ייתן ודרכך תצלח .ועתה' —
המשיך המצרי האלמוני — 'עלי להציג את עצמי :אני הייתי שבוי מלחמה
בישראל אחרי מלחמת ששת הימים בשנת  .1967בעצם הגיוני היה
שאהיה היום אכול מרירות וכעס שהרי לחמתי בכם ואף נשביתי .אבל
האמת לאמיתה היא ,שאין אדם מאושר ממני היום .אני מאושר שסוף
סוף יש שלום בינינו .אני מאושר פי כמה שלפני כמה ימים מילאתם את
התחייבותכם והחזרתם לנו את סיני ואני מאושר שאנחנו פועלים היום
יחדיו לקידום השלום באזורנו .ברוך בואך לעירנו אדוני הקונסול הכללי'.
כאשר נעצרה המעלית ודלתה נפתחה ,נטל האיש את זרועו של הקונסול
הכללי שלנו ויצא מן המעלית כשהוא חבוק עמו .כך בדיוק עשתה אשת
90
המצרי האלמוני ,עם זרועה של רעייתו".
האין זאת הצגה?
פתרון :אירוע זה לא היה יכול להתרחש ללא הסכם השלום .לבעל  זה
עלול להיראות כהצגה ,לבעל  זוהי נאמנות לעמו ולהנהגתו .הראשון מחפש
קשר אישי ואילו האחרון מחפש קשר שיקבל את אישור הסביבה .המסקנה היא
שעל בעל  לגלות רגישות גדולה לצורכי הנאמנות לקבוצה של בעל  .
לעתים מבטאים בעלי  תסכול מקשריהם עם בעלי  .הם מדווחים שהם
לא מצליחים ליצור חברויות אישיות כפי שמוכרות להם מעולמם .חברויות
שבהן "עצמי" אחד פוגש ב"עצמי" אחר .תחת זאת ,מדגישים בני–שיחם את
הקשר שבין שתי הקבוצות .ככה זה כש"אני" פוגש ב"אנחנו" .בלי למידה
מוקדמת המפגש עלול לתסכל את שני הצדדים.
האיש המצרי :רציתי לברך אתכם לרגל פתיחת הקונסוליה .בהצלחה! )התפעלות(
 אני מאושר שאנחנו פועלים היום יחדיו  ...האיש נטל את
זרועו של הקונסול הכללי) ...הזדהות(

 90ששון  ,1992עמ' .90
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בעיה  :45השאלה היא איך יוצרים קשר קרוב עם אדם כערפאת שאותו גלעד
שר ,הנציג הישראלי לשיחות השלום ,מתאר כך" :כשיושבים עם חברי ההנהגה
הבכירה של הפלסטינים ,אין ספק מי הבוס .בדרך כלל ,ערפאת הוא היחיד
המנהל דיאלוג עם נציגי הצד שכנגד ,מרוכז ודרוך ,אף שתכופות נדמה כי אין
הוא קולט את מלוא האינפורמציה ואת כל הניואנסים .לפתע הוא חותך ,משמיע
אמירות תמוהות ,חסרות קשר עם מה שקדם להן  ...עולם האסוציאציות שלו
אינו מובן למסתכל מן הצד .מבולבל וקופצני .מפעם לפעם יש לו פרצי זעם או
גמגום .לפתע פתאום ,ללא סיבה ,יזכיר את קרב כראמה ב– ... 1968הוא היה
שם" 91.השליח האמריקאי ,אהרון מילר ,מתאר אותו כך" :לערפאת היו אינספור
מצבי רוח .לעתים הוא היה חלקלק וחנפני ,לעתים עצבני :פעם היה משתעשע
עם עמיתיו ופעם אחרת היה קריר לחלוטין ,אפילו קטנוני ,שולח מבט בוהה
92
קדימה ורגלו רועדת ללא הרף .זה היה הסימן הברור לכך שהוא מרוגז באמת".
ושרת החוץ האמריקאית ,אולברייט ,מתארת איך היה מצב רוחו משתנה במהירות.
"בישיבת האספה הכללית בניו יורק רציתי לבדוק אם הוא מיתן את עמדותיו.
ערפאת קם מכיסאו ,נענע באגרופו ורץ החוצה מהחדר .הוא חזר לפגישה עם
הנשיא .אז חצה את החדר וחנק אותי בנשיקות .האם הזכרנו מצבי רוח?" היא
מוסיפה 93.כיצד אפשר להבין את ערפאת?
פתרון :ערפאת מייצג חשיבה אסוציאטיבית ,רגשית ,שבה דבר מזכיר דבר
וההקשר קובע את ההתנהגות יותר מאשר חשיבה ביקורתית ,מסודרת ולוגית.
זוהי חשיבה המקובלת יותר בחברה שבה   .בעל  הנדהם מאופן זה של
חשיבה צריך לזכור שערפאת אינו לבד ובני עמו של ערפאת ורבים אחרים אף
הם מזדהים עם אופן זה של חשיבה .אפשר להבין אותה באמצעות הזדהות עם
ערפאת .כך ,כשהוא מעלה פתאום את קרב כראמה ואת העובדה שהיה שם
הסיבה לכך היא כנראה משום שבאותו הרגע חש צורך להדגיש את הלוחם
הגיבור שבו .אין זה נובע במישרין מהתוכן שדנו בו .אבל ייתכן שזה נובע
מתחושת חולשה או השפלה שהוא חש במהלך השיחות .כשהוא נפגש עם
אולברייט הוא מזלזל ונעלם מהחדר אבל כידוע הוא תמיד ניסה להדגיש את
קשריו הטובים עם קלינטון ואת העובדה שאין ביניהם מחלוקות .אין זו חשיבה
ביקורתית המתייחסת לאולברייט ולקלינטון בהתאם לתכנים שהם מייצגים .זוהי
 91שר  ,2001עמ' .66
 92מילר  ,2008עמ' .71
Albright 2003, p. 494 93
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התייחסות שבה חשוב יותר עם מי אתה נפגש מאשר התכנים הספציפיים
העולים בשיחה .השליח האמריקאי ,דניס רוס ,שהבין את העניין ,אמר לקלינטון
ערב ועידת ואי" :כעת אתה עומד להשתמש ביחסים שבנית עם ערפאת כדי
להשיג את מה שדרוש בנושא ביטחון" 94.דומה שתנאי הכרחי אך לא מספיק
לאפשרות לעבוד אתו הוא היכולת לזהות באמצעות הזדהות את המקום הרגשי
שממנו הוא מדבר ופועל .כך טבע ערפאת את המונח "שלום של אמיצים" ,שיש
בו גם כבוד וגם ביחד ועל כן הוא משרת את צרכיו הרגשיים.
ערפאת :שלום שבו כל צד יוכל לממש את עצמו )התפעלות(  שלום של
אמיצים )כבוד  +הזדהות(
בעיה  :46כך מתוארת התנהגותו של ויצמן בעת שיחות השלום עם המצרים:
"ההתקהלות באחד משבילי קמפ–דייוויד משכה את תשומת לבו של שר הביטחון
עזרו ויצמן ,שרכב על אופניים בשביל צדדי .הוא כיוון את עצמו לעבר קבוצת
האנשים ,אף ניסה להזהיר את האנשים בקול מפני אופניו המתגלגלים לעברם.
רק סמוך מאוד לקבוצת האנשים הבחין בפגישה בין סאדאת ובין בגין .הוא
95
השליך את האופניים וזינק אל עבר סאדאת".
האם לא נכון יותר היה להחנות את האופניים בצד ולשאול בנימוס אם אפשר
להצטרף לשיחה?
פתרון :לבעל  התנהגות כזאת עלולה להיראות ילדותית או צבועה בגלל
ההצגה שייתכן שאין לה כיסוי רגשי מלא .ואולם לבעל  ,כמו שנראה שוב
ושוב ,ערך הקשר גדול מערך האמת .סאדאת פרש ידיים לקראתו" .הלו ידידי",
קרא בקול ועטף בידיו את ויצמן ,השניים התנשקו 96.סאדאת לא שאל את עצמו
אם התנהגותו של ויצמן מזויפת או אמתית ,שאלה קלאסית של בעל  ,
שחייב להיות נאמן לתחושותיו הפנימיות .לדידו של סאדאת ,עצם ההתנהגות
היוצרת הזדהות פיזית בין השניים היא הדבר הנכון והוא נענה לה ברצון.
ויצמן :החנה את אופניו בצד ושאל בנימוס אם אפשר להצטרף לחבורה )חשיבה
ביקורתית(  השליך את האופניים וזינק אל עבר סאדאת )הזדהות(

Ross 2004, p. 414 94
 95הבר  ,1979עמ' .308
 96שם ,עמ' .321
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בעיה  :47בשיחות השלום בקמפ דייוויד בין ישראל למצרים רצו הישראלים
להגדיל את הכוח שהם רשאים להחזיק באזורים המפורזים מעבר למה שסוכם.
לא במקרה היה זה עזר ויצמן שנשלח אל סאדאת לבקש ממנו מחווה זו" .בכמה
גדודים מדובר?" שאל סאדאת" .שלושה גדודים של משמר הגבול" ,השיב.
"טוב ,ויצמן ,בשבילך — ארבעה גדודים .אחרי מלחמת אוקטובר אין לי יותר
תסביכים" 97.מה אפשר לסאדאת להיענות לבקשה בקלות כזאת?
פתרון :סאדאת נעתר לבקשה בקלות בגלל מלחמת אוקטובר ,שהביאה לו ,כמו
שהוא אומר ,כבוד ,וגם משום שעזר הוא שמבקש בקשה זו .אכן ,היה זה מעשה
נבון לשלוח את ויצמן משום שאצל בעל  מי שמבקש את הבקשה חשוב לא
פחות מתוכנה הספציפי .סאדאת מפגין את רוחב הלב הידוע של בעלי 
בשעה של רצון טוב.
סאדאת :אשקול את הבקשה ואודיעכם דבר )חשיבה ביקורתית(  בשבילך
ויצמן  ...אחרי מלחמת אוקטובר אין לי יותר תסביכים )הזדהות +
כבוד(
בעיה  :48כיצד יגדיר סאדאת את הקשר המועדף עליו עם ישראל — ידידות או
שותפות?
פתרון" :עלינו לחפש דרך ולהוכיח שאנו יכולים להיות יותר מאשר ידידים
טובים .יש לשני העמים והדתות הרבה מן המשותף" 98,הוא אומר לוויצמן.
סאדאת מעדיף שותפות על פני ידידות .סאדאת מעדיף עשייה משותפת שבה
האחד מזדהה עם אחיו על פני ידידות אמפתית המסתפקת בהבנה הדדית .סאדאת
לא מדבר על רגש של ידידות ,אלא על הצורך להוכיח אותו .רגש של ידידות
הוא בעל   ,ואילו הוכחה היא מכוונת לאחר ולעולם והיא בעלת .
סאדאת :ידידים )אמפתיה(

 97ויצמן  ,1981עמ' .346
 98שם ,עמ' .321
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סמכותיות
רקע מחקרי
בעלי  נוטים להיות מכוונים להנחיות שבאות מבחוץ .כזה הוא האדם המאמין,
המציית לחוקי הדת המורים לו כיצד עליו להתנהג בכל רגע ורגע .המנהיג
הטוטליטרי גם הוא מכוון את וקטור החשיבה של נתיניו אליו וגורם להם לציית
לו בכל דבר ועניין ,והאב הסמכותי גם הוא מכוון את ילדיו ולא משאיר להם את
חופש הבחירה בעניינים רבים כמו שמקובל בחברות בעלות  1 .הפרט בעל
 ,השייך על פי רוב לחברה מסורתית–קולקטיבית ,מכוון אפוא לאחר ולא
לאני ומתקשה לפעול בלא ידיעה ברורה של מה מותר ומה אסור והיכן הגבולות.
בעל  שעבר תהליך של היפרדות מן הקבוצה ופיתוח חשיבה עצמאית בעת
החדשה נוטה לקבוע את גבולותיו בעצמו מתוך בחירה חופשית .אם הוא חי
בחברה דמוקרטית יוכל לחשוב ולדבר כמעט בלא הגבלה .בחברה דתית לעומת
זאת מחשבות כפירה אסורות ובחברה לא דמוקרטית חופש הביטוי מצומצם
יותר .יתרה מזו ,בחברה בעלת מיקוד שליטה חיצוני לא אישיותו של הפרט
קובעת מי הוא ,אלא מעמדו בחברה .אם הוא אדון או משרת ,גבר או אישה ,ילד
או מבוגר ,לאיזו קבוצה חברתית הוא שייך וכיוצא בזה .הפרט לומד להתאים את
עצמו מגיל צעיר לגבולות החיצוניים הקיימים ,כך שאישיותו אינה רציפה מעבר
לזמן ולמקום והיא תלוית הקשר במידה רבה .באופן זה אדם עשוי להתנהג
בצייתנות רבה בקרבת המנהיג ובביתו לדרוש מאשתו וילדיו לציית לו ,בניגוד
לבעל  ,שאישיותו נוטה להיות רציפה בהקשרים שונים לפחות ביחס לבעל
 .על כן הוא ייטה לפעול מתוך שיקוליו ופחות מתוך בחינת הסביבה
וההקשר .בעל  מצפה אפוא לגבולות ברורים מסביבתו.
כשהפרט נפרד מן הקבוצה בעת החדשה במערב ,הפך בהדרגה הקונפליקט
הבין–אישי לתוך–אישי .כך נעשו הגבולות והאיסורים החיצוניים למופנמים .כעת
דרושה פחות נוכחות של צופה שעשויה לעורר תחושות איום ,בושה וכבוד לשם
ציות .בעל  רגיש יותר לתחושות של אשמה — קונפליקט פנימי בין היצרים
1
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למצפון — שאינו זקוק לצופה .חלק מן הבושה הפך בעת החדשה לאשמה
כשווקטור החשיבה שינה בהדרגה את כיוונו מן החוץ אל הפנים .התפתחו
אינטרוספקציה ,אמביוולנטיות ,מצפון חזק ואחריות אישית .עכשיו הקונפליקט
הוא בין האדם ובין עצמו ופחת הצורך בסמכות חיצונית .היעדרם של סמכות
וגבולות ברורים מעניק לבעל  תחושה של אי סדר ורצון לבדוק את הגבולות
החיצוניים כדי לדעת אם הם אכן יציבים .הוא גם עלול לתפוס היעדר גבולות
כחולשה ולראות בכך הזמנה לתוקפנות שאחראי לה מי שלא הציב את הגבולות
המצופים .לדידו של בעל   ,כל אדם אחראי להציב את גבולותיו ואם אינו
עושה כן אל לו לבוא בטענות על פגיעה .למשל ,שמירת האדם על כבודו .ואכן,
בספר משלי כתוב "אשרי אדם מפחד תמיד" 2,במילים אחרות ,האדם המפחד
תמיד הוא מבורך .החינוך המודרני לא ידגול בשימוש בפחד כדרך חינוך ,אולם
בעולמם של בעלי   ,בהיעדר הפנמות ,הפחד שמעוררת הסמכות הוא דרך
לגיטימית ליצור סדר וגבולות .מעבר לכך ,באותו ספר כתוב "חושׂך שבטו שונא
בנו" 3.ובמילים אחרות ,מי שלא מפעיל את סמכותו למעשה אינו אוהב את בנו.
כך שאצל בעל  סמכות שמציבה גבולות ברורים היא גם סימן לדאגה
ואהבה.
האתגר הניצב לפני בעל  במפגשו עם בעל  אינו פשוט .לעתים
עליו להיות סמכותי ,להציב גבולות ,לשרטט קווים אדומים ,לומר "לא" ולדרוש
באופן שהוא אינו מורגל בו .הוא ,שרגיל לדבר מתוך העצמי ,יתקשה להיות
מכוון בדיבורו אל האחר .כך אמירה כמו "אני עומד על כך שלא תעשה זאת",
שמייצגת עמדה תקיפה הנובעת מן העצמי שבה  ,הופכת ל"זה אסור" או
"אסור לך לעשות זאת" או "למה אתה עושה זאת?" ,שבהן האחר הוא במרכז
עת מציבים לו גבולות בעזרת  .
כמו שנאמר בהקדמה ,לעתים לא קל לאבחן את כיוונו של וקטור החשיבה.
האמירה "אני עומד על כך שלא תעשה זאת!" יכולה להיות מלווה בסימן קריאה,
מבט נוקב ונפנוף אצבע ,והאמירה "זה אסור" יכולה להיאמר בטון אמפתי ורך
ואפילו בחיוך .אלה עשויים לשנות את כיוונו של וקטור החשיבה .הדוגמאות
המופיעות בפרק זה יבהירו את הנושא.
אני עומד על כך שלא תעשה זאת )תקיפות(  זה אסור )סמכותיות(
)אני  אתה(
2
3

משלי כח ,יד.
משלי יג ,כד.
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כך במהלך חמש–מאות השנים האחרונות ,כשהאדם נפרד מן הקבוצה ,הפכו
מקצת הדרישות ביחס לאחר לתקיפות ביחס לעצמי .האדם אינו רשאי עוד
לצוות על האחר ,וכל שנותר לו הוא לעמוד על שלו בתקיפות.
בעיה  :1שלושה חודשים לפני תום כהונתו של קלינטון ,נשיא ארצות–הברית,
נפגש הנשיא עם ערפאת ,יושב ראש הרשות הפלסטינית ,בפסגת חירום בשארם
א–שייח' שנכחו בה שועי עולם .יועציו של קלינטון דחקו בו לנקוט קו נוקשה,
אולם ערפאת הבטיח לו חגיגית להשלים את ההסכם על הסדר הקבע עם ישראל
קודם שיעזוב הנשיא את לשכתו" .הוא באמת רוצה להשיג הסכם" ,אמר קלינטון
ליועציו במצב רוח מרומם .עד לימיו האחרונים בנשיאות עדיין ציפה קלינטון
שערפאת יקיים את הבטחתו .הוא היה מוכן לבלות את ארבעת ימיו האחרונים
בבית הלבן בדיונים על ההסכם .ראש ממשלת ישראל אהוד ברק המתין להזמנה
לוועידת הפסגה האחרונה ,ושר החוץ שלו ,בן–עמי ,היה כה להוט להשיג הסדר,
עד שחרג מעבר להנחיות שניתנו לו והודיע לערפאת כי יהיה מוכן להעניק לו
ריבונות על קודש הקודשים של העם היהודי ,הר הבית .ערפאת חזר בו מהבטחתו
ברגע האחרון .קלינטון סיפר למחליפו ג'ורג' בוש על בוגדנותו של ערפאת
וכשדיבר בטלפון עם קולין פאוול ,שר החוץ המיועד ,לא יכול היה להתאפק
ופתח במטח של השמצות ,חרפות וגידופים על ערפאת" .לעולם אל תסמוך על
הבנזונה" ,אמר" ,הוא שיקר לי וישקר לך .ערפאת הכזיב את בני עמו וחיסל כל
סיכוי לשלום .אל תיתן לו להחטיף לך סנוקרת כפי שהוא החטיף לי" 4.היכן
כשלו כל השלושה — קלינטון ,ברק ובן–עמי — לאורך כל שנות המשא ומתן עם
ערפאת?
פתרון :יועציו של קלינטון מכירים את ערפאת זה כבר ויודעים שהוא אינו נוהג
לעמוד בהבטחותיו .על כן ,הם מאיצים בנשיא להציב גבולות ,להיות סמכותי,
לדרוש הוכחות בפועל כאן ועכשיו ולא להמתין מתוך אמונה ברצונו הכן של
ערפאת .אבל הנשיא ,בעל  ,אומר" ,הוא באמת רוצה להשיג הסכם".
הנשיא מייחס לערפאת את וקטור החשיבה שלו .הוא לא ער לעובדה שלאמירות
כמו "באמת"" ,הוא באמת רוצה" ,יש משמעות בעולמו שלו ,בעל וקטור חשיבה
המכוון פנימה ,אולם אין להן משמעות בעולם של בעל  משום ששם
הסביבה היא שמייצגת את האמת שאליה יש להתאים את ההתנהגות ולא ההכרה
הפנימית .במלכודת זו נופלים רבים וטובים מבעלי  המשליכים על האחר
את אופן חשיבתם .בעל  יקיים את הבטחתו רק אם קיימת סביבה שתומכת
4
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בכך ,משום שמיקוד השליטה שלו אינו פנימי אלא חיצוני .כך עשה סאדאת קבל
עם ועולם צעד שלא יכול היה לחזור ממנו — המסע לירושלים — ובנה קשרים
הדוקים ומחייבים עם קרטר .כך טיפח חוסיין קשרים עם מנהיגים ישראלים
שנים לפני חתימת הסכם השלום וקשר חברות אמיצה עם רבין .קשריו עם
קלינטון ,שדחף אותו אל עבר השלום ,היו אף הם חמים ומחייבים במיוחד.
כשנרצח רבין אמר חוסיין שהוא חש שהוא קובר לא רק את חברו הטוב ,כי אם
גם את תהליך השלום 5.אבל אין לצפות מבעל  לעמוד במילתו בלא עדות
סביבתית ברורה וגלויה שתומכת בכך .ערפאת ואסד לדוגמה לא קשרו קשרים
חמים ומחייבים עם הישראלים או האמריקאים ואכן ,הסכם שלום לא נחתם.
איכות הקשר שיוצר בעל  עם סביבתו היא כלי ניבוי חשוב לכוונותיו
האמתיות .בעל  יעשה לעתים למען האחר יותר מאשר למען עצמו ,ואילו
בעל  יעשה בראש ובראשונה למען עצמו.
קלינטון היה צריך לדבר אל ערפאת בסמכותיות ולבחון את כוונותיו בזמן
אמת )למשל ,לדרוש ממנו הצהרות פיוס בהווה ,הפסקת הטרור וכדומה( .אם לא
עשה כן ,על פי תפיסת עולמו של בעל   ,אין לו אלא להלין על עצמו .אילו
עשה כן היה מגדיל את הסיכוי שערפאת יתאים את עצמו למגבלות ותהליך
השלום יתקדם .כדאי לשים לב לאופן הדיבור הסמכותי שבו  בניגוד
לדיבור תקיף שבו  .לדוגמה ,לא נאמר "אנחנו דורשים" ,דיבור תקיף
שמציב את האני במרכז ,אלא "עליך להוכיח" ,דיבור סמכותי שמציב את האחר
במרכז .כמו שהמוזיקה הנלווית למשפטים בעלי מיקוד שליטה חיצוני )"עליך
להוכיח"( זרה לאוזנו של בעל מיקוד השליטה הפנימי כך משפטים בעלי מיקוד
שליטה פנימי ,שנובעים מן האני )"אנחנו דורשים"( ,יוצרים מוזיקה שזרה
לאוזנו של בעל מיקוד השליטה החיצוני ועל כן כדאי להימנע מהם.
קלינטון :הוא באמת רוצה להשיג הסכם )התפעלות(  עליך להוכיח לנו
באמצעות מעשים שרצונך בשלום )סמכותיות(
בעיה  :2במשא ומתן בין סוריה לישראל ציינו הנציגים הסורים כי על ישראל
לסגת מכל רמת הגולן עד הגרגר האחרון .הם הוסיפו ואמרו שהם "חיילים ואין
ביכולתם לסטות כהוא זה מעמדות שהוכתבו להם .לדברי הסורים ,תמורת
החזרת רמת הגולן ,שהיא אדמה סורית ,ישראל בכלל לא צריכה לקבל משהו
בתמורה .לשיטתם ,מאחר שזו אדמה סורית מלכתחילה הרי שאין זה כלל ויתור
5
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ישראלי" 6.כך פתחו הסורים בהדגשת ה"לא" בשאלה על מה אין הם מוכנים
לוותר .אל מולם פתח ראש ממשלת ישראל רבין בהדגשת ה"כן" והצהיר על מה
שהוא כן מוכן לוותר .הוא מוכן להחזיר חלק מרמת הגולן .הוא אפילו סיפק
נוסחה" :עומק נסיגת ישראל מרמת הגולן יהיה כעומק השלום" .כלומר ,ככל
שהסורים ייתנו שלום רציני ומלא יותר כך תוותר ישראל על חלקים גדולים
יותר מרמת הגולן .בחדר המשא ומתן התפתח דו–שיח של חירשים ,מספר עוזרו
של רבין דני יתום ,שבו "הסורים חתרו כל הזמן לקבל הגדרה מדויקת עד לאיזה
קו אנחנו מוכנים לסגת בהתייחסם לאמירתו של רבין 'עומק הנסיגה כעומק
השלום'  ...בעוד המשלחת הישראלית לשיחות ניסתה קודם להבין מהסורים את
תפיסתם לגבי עומק ואופי השלום" 7.במה שונים שני הסגנונות וכיצד אפשר היה
לגשר על הפער?
פתרון :בעלי  נוטים להיות אנשים אופטימיים ,הסומכים על עצמם ולדידם
השמים הם הגבול .על כן ,במשא ומתן הם נוטים לפתוח במרב דרישותיהם
ובשיטת הסלאמי מוותרים בהדרגה עוד ועוד .כך פותחים הם ב"כן" — על מה
הם מוכנים לוותר .לעומתם בעלי  נוטים לנסח קודם כול את ה"לא" .על מה
אין הם מוכנים לוותר ולדון כלל .כך הם משרטטים לעצמם כבר בפתיחה את
הגבולות הברורים שהם זקוקים להם .הצהרה על ה"לא" או העמדת קווים
אדומים יוצרות תחושה ברורה של גבולות ,כוח וכבוד הנחוצים מאוד בעולמם
של בעלי  .הסורים שמרו על הקווים האדומים שלהם במשך כל שנות
המשא ומתן — הם לא ויתרו על אף שעל מרמת הגולן.
מג'אלי ,ראש ממשלת ירדן ,ועוזריו הבחינו בדפוס זה ביחסים בין הערבים
לאמריקאים והסבירו זאת כך" :הערבים ,באופן קבוע ,לא נוהגים לקחת סיכונים.
הם חייבים לדעת את טבעה ויציבותה של הקרקע שעליה הם מתכוונים לדרוך".
על כן הם לא יתחילו ב"כן" ,אלא ב"לא" וידבקו בו ,משום שעליהם לדעת
מראש כיצד יסתיים המשא ומתן" .לדעתם עניין זה קשור להבדל בין תרבות
היער לתרבות המדבר .ביער תמיד תמצא מזון ומים ,מקום לישון ומסתור
במקרה של סכנה .במדבר לעומת זאת עליך לדעת מראש לאן אתה הולך ומתי
תגיע ליעדך .במדבר אין על מה לסמוך ,רק טריטוריה פתוחה ,חום כבד והיעדר
מים ,ללא מקום מסתור ופינה מוצלת לישון בה" 8.ואולם קיסינג'ר מדווח על
אותה התנסות בדיוק עם הסינים .כשהוא הגיע אליהם עם רצון למשא ומתן
6
7
8
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בשיטת הוויתורים ההדדיים הם שאלו אותו בפשטות" ,מה באמת חשוב לך
ואינך יכול להתפשר עליו" .כשניסח באוזניהם את המינימום ההכרחי מבחינתו
נסללה הדרך המהירה להסכם 9.נושאים ונותנים מנוסים עם הסינים מדווחים על
כך שבן המערב חייב לנסח לסינים בפתיחה את הקווים האדומים שלו ,את
ה"לא" שלו ,על מה אין הוא מוכן להתפשר ,אחרת הם ,הסינים ,חשים חובה
ללחוץ עליו עד שיגלו את הגבולות 10.אנחנו מבינים אפוא שאין כאן עניין של
ערבים או סינים ,אלא של בעלי  שקשה להם לסבול תהליך שבו הגבולות
אינם מוגדרים וברורים מההתחלה .הם לא משחקים במקסימום ,אלא מבטיחים
את המינימום ,לא חושבים במונחים שהשמים הם הגבול ,אלא שהקרקע חייבת
להיות מובטחת ,מנסחים את ה"לא" בסמכותיות ולא את ה"כן" באופטימיות.
על בעל  לנסח לעצמו ולבן–שיחו את ה"לא" שלו ,את הקווים האדומים
שלו שעליהם אין הוא מוכן להתפשר .אין זה תרגיל קל לבעל וקטור זה שרגיל
להתמקד ב"כן" לנסח את דבריו כבר בפתיחה במונחים של "לא" .ואולם זהו
צורך חיוני של בעל  שעשוי לעזור לו להתארגן ולקבל החלטות .כך יכלה
למשל ישראל לומר שהיא אינה מתפשרת על פחות משלום מלא ושהיא גם
אינה מתפשרת על שום טיפת מים מהכינרת כמו שהסורים אינם מתפשרים על
אף שעל מרמת הגולן .אלה הם הקווים האדומים האמתיים של ישראל אולם הם
מעולם לא נוסחו באמצעות ה"לא" ,אלא בניסוחו של רבין באמצעות ה"כן".
ניסוח ישראלי כזה שמגדיר את הקווים האדומים של ישראל ומציב לסורים
גבולות ברורים היה חוסך משא ומתן ארוך ומתיש שבו ניסו הסורים לקבל עוד
כמה מטרים סביב אזור המחלוקת במפגש של רמת הגולן והכינרת ,וישראל
ניסתה להרוויח את אותם מטרים .הסורים ,ככל בעל   ,ציפו לגבולות
ברורים מצד ישראל ,והעובדה שלא נענו יצרה אצלם תחושה שעליהם לנסות
ולגלות גבולות אלה .כך טען א–שרע תמיד כי הסורים אינם מבינים מהן
הדרישות המדויקות של ישראל 11.ומנגד נשארו הישראלים בהרגשה שאולי
לולא דרש ברק רצועה של  500מטר מסביב לכינרת אלא נניח  10מטרים היה
אסד מסכים וישראל לא הייתה מאבדת את הסיכוי לשלום 12.ניסוח של ה"לא"
היה מקדם את תהליך השלום משום שהפער בין הצדדים בנוגע לקו הגבול היה
קטן או שהיה נותן אינדיקציה ברורה שאין סיכוי להשיג הסכם משום שישראל
9
10
 11יתום  ,2009עמ' .258
 12שם ,עמ' .271

Solomon 1999, p. 17
Cohen 1999, p. 119, 169
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לא תחצה את הקווים האדומים שלה .מכל מקום ,ניסוח סמכותי של מה שאין
ישראל מוותרת עליו היה משפר את המצב.
יש לשים לב שבסופו של דבר דרישות המינימום ההכרחי או ה"לא" אינן
מנוסחות ב -בתקיפות באמצעות ה"אני" דוגמת "אנחנו לא מתפשרים" ,אלא
בניסוח "אתם חייבים".
רבין :עומק הנסיגה מרמת הגולן יהיה כעומק השלום )חשיבה ביקורתית( 
אתם חייבים לוותר על כל דרישה בנוגע למי הכינרת ולהסכים לשלום
מלא )סמכותיות(
בעיה  :3כשהפלסטינים והישראלים התבקשו לעבוד יחד על טיוטה הדדית של
תנאים המקובלת עליהם הפלסטינים נעשו פסיביים .על כן הישראלים הם
שכתבו את הטיוטה בהתבסס על הדיונים וההערות של שני הצדדים .הנציג
הישראלי תיאר את עמדות שני הצדדים כמו שהוא הבין אותן .הפלסטינים לא
אישרו ולא הכחישו בהכרח את מה שהוא כתב 13.האם היה על הישראלים
להסכים לקשר מן הסוג הזה ומה היה עליהם לעשות בנידון?
פתרון :ידוע שבמפגשים בין בעלי  לבעלי  הראשונים נוטים לאקטיביות
ואילו האחרונים לפסיביות 14,משום שבעלי  נאמנים לעצמם ורוצים לקדם
את רצונותיהם ,ואילו בעלי  ממתינים לבדוק את סביבתם ולא ימהרו
להציע הצעות או לקבל החלטות .ואולם מצב העניינים המתואר שבו בעל 
לא מאשר או מכחיש את הכתוב חורג מגבולות אלה ואצל בעל  צריכה
להידלק נורה אדומה .אל מול הפסיביות של הצד השני בעל  נוטה למלא
את החלל ,להציע וליזום עוד ועוד והוא אינו ער לכך שהוא מופעל על ידי
הפסיביות הזאת מבלי יכולת לקרוא את כוונותיו האמתיות של בן–שיחו .לדידו
של בעל  הוא רוצה לעזור ,מקבל אחריות ואמפתי לקשייו של הצד השני.
אם כן במה אפשר להאשים אותו?! אפשר להאשים אותו בכך שהוא כרגיל מציב
את עצמו במרכז ולא רואה את האחר .לא ייתכן שמה שהוא כתב לא יאושר ולא
יוכחש על ידי הצד השני .זו עדות לכך שהצד השני לא באמת משתתף בתהליך
ובעל  עתיד לגלות זאת במבחן היישום הראשון .שומה אפוא על בעל 
לעצור את התהליך ולהציב בסמכותיות תנאי להמשכו שבו בעל  ישתתף
13
 14דוגמאות רבות לכך אפשר למצוא בספרו של ריימונד כהן ,המופיע ברשימה
הביבליוגרפית.
Ross 2004, p. 616
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בתהליך באופן פעיל .ייתכן שיקשה על בעל  לוותר על מרכזיותו אולם
הדבר יחסוך לו אכזבה בהמשך וגם יעניק לצד השני גבולות ברורים הנחוצים לו
ומכאן אפשרות לשקול שוב את עמדתו.
הנציג הישראלי :אני מוכן לעזור לך ולהוביל את הדיון )אמפתיה(  שנינו
חייבים להיות שותפים פעילים אחרת התהליך ייכשל )הזדהות
 +סמכותיות(
בעיה  :4במפגש של אהוד ברק ,ראש ממשלת ישראל ,עם פארוק א–שרע ,שר
החוץ הסורי ,בתיווכו של קלינטון במטרה לקדם את תהליך השלום סירב
א–שרע לשוחח עם ברק וללחוץ את ידו ,ואילו ברק הסכים לשאת ולתת
באמצעות נשיא ארצות–הברית ואף הציע לא–שרע  99%משטח רמת הגולן.
כיצד עשויים לראות זאת בעלי שתי פרדיגמות החשיבה?
פתרון :ברק ,בעל  ,טען שהוא ענייני .לו חשובים השלום וההסכם ולא
טקסי לחיצות ידיים .דעתם של הפלסטינים ,בעלי  ,הייתה שונה .לדעתם
ישראל מעבירה את המסר שהקיצוניים צודקים והקו הנוקשה הוא הדרך היחידה
לשחרור האדמות הערביות 15.בעל  קובע את גבולותיו על פי הגבולות
שמציב לו האחר .על כן ,ויתור או היעדר הצבת גבולות ,אומרים לנו בעלי
 ,עלולים להיתפס אצלם כחולשה וזו מזמינה תוקפנות .ההסכמה לוויתור על
לחיצת היד לא רק פוגעת בכבוד ,היא גם לא מסמנת לבעל  גבולות ברורים
החיוניים לו לקשר מיטיב.
ברק :הסכם שלום חשוב מטקס לחיצות ידיים )חשיבה ביקורתית(  עליכם
לכבד אותנו ולהיפגש אתנו כמו שמקובל )כבוד  +סמכותיות(
בעיה  :5לפני מסעו של אנואר סאדאת ,נשיא מצרים ,לירושלים שאל סאדאת
את ניקולאה צ'אושסקו ,נשיא רומניה ,שהכיר את מנחם בגין ,ראש ממשלת
ישראל ,אם בגין הוא מנהיג חזק וכן .צ'אושסקו השיב לו בחיוב על שתי
השאלות ,וסאדאת החליט לצאת למסעו 16.מדוע היו שני התנאים האלה חשובים
לסאדאת?

15
Carter 1982, p. 284 16

Albright 2003, p.483
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פתרון :סאדאת סבר שרק מנהיג ישראלי חזק וסמכותי שמסוגל להציב גבולות
ברורים ,הן כלפי חוץ והן כלפי פנים ,יכול לעשות שלום במזרח התיכון .ובאשר
ליכולת לומר את האמת ,בחברה בעלת  הנאמנות היא בראש ובראשונה
לקשר וליחסים עם האחר ,וזו יכולה לעתים קרובות לבוא על חשבון האמת
הפנימית .במילים אחרות ,השפעתו של לחץ קבוצתי היא גדולה ,ונדרש מנהיג
חזק שיכול לעמוד בכך וגם לעצב סביבה מתאימה שתעזור לו לעמוד בדיבורו.
אם כן ,הדרישה מהמנהיג בעל  שיהיה כן ויאמר דברים שווים בשיחות
פרטיות ובציבור אינה מובנת מאליה .סביר להניח שמנהיג בעל  היה
מתעניין במאפיינים שונים של אישיות.
בן אלישר ,שגריר ישראל במצרים ,מספר" :באחת מ'שיחות הנפש' שהיו לנו
בביתו במעמורה ,אל מול גלי הים המתנפצים אל החוף ,אמר לי סאדאת
במפורש שהיה יכול לסמוך על שני מנהיגים ישראלים ועליהם בלבד — על
מנחם בגין ועל גולדה מאיר .בגולדה מאיר ,אמר ,הוא העריך את הכוח ,את
כושר המנהיגות .עם יצחק רבין ,הדגיש ,הוא לא היה עושה שלום ,מפני ש'הוא
17
איש חלש'".
שנים לאחר רצח סאדאת סיפרה ג'יהאן סאדאת למשה ששון ,שהיה שגריר
ישראל במצרים ,סיפור דומה .היא לחצה על בעלה שלא להיענות לבקשת בגין
להיפגש עמו בשארם א–שייח' בסמוך לבחירות  1981בישראל .היא טענה
באוזני בעלה שבגין ינצל פגישה זו כתעמולת בחירות ומוטב שיעזור לשמעון
פרס ולא למנחם בגין .סאדאת השיב לה שהוא אכן ער לכך שבגין רוצה לקיים
פגישה זו גם לצורכי הבחירות בישראל אולם הוא ייפגש אתו בדיוק בגלל
הסיבה הזאת .בגין הוא ראש ממשלה חזק ,אמר סאדאת ,שיכול להעביר את
18
החלטותיו במערכת הדמוקרטית הישראלית.
ואכן ,בגין שידר כוח וסמכותיות .כך למשל פונה בגין אל המצרים" :אנו
הישראלים מושיטים את ידנו אליכם .זו אינה יד חלשה ,כפי שאתם יודעים .אם
נותקף — תמיד נגן על עצמנו ,כפי שעשו אבותינו המכבים ,וניצחו .אך איננו
מבקשים להתנגש עמכם" 19.דומה שהמוזיקה תהיה צורמת במקצת לאוזנו של
בעל  שמכוון להדגיש את השלום ולא את המלחמה .ואולם בגין בחר
להדגיש את שניהם ושרטט בכך גבולות ברורים לצד השני.
 17בן אלישר  ,1995עמ' .152
 18ששון  ,1992עמ'  ;151ששון  ,2004עמ' .213
 19בן אלישר  ,1995עמ' .52
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באופן דומה העדיף המלך חוסיין את נתניהו הנצי על פרס היוני .הוא הזמין
את נתניהו לביקור בעמאן ערב הבחירות בישראל בשנת  1996ונמנע מלהזמין
את פרס כדי לקדם את מסע הבחירות של נתניהו" .באופן פרטי הוד מלכותו
רצה בניצחונו של נתניהו ,מפני שהוא חשב שיוכל לעבוד אתו" ,אמר עלי
20
שוכרי ,ראש לשכתו האישית של חוסיין.
בגין :אנו מושיטים את ידנו אליכם )אמפתיה(  אתם יודעים שאיננו חלשים
ואם תפתחו במלחמה תובסו )סמכותיות(
בעיה  :6השליח האמריקאי דניס רוס מספר כיצד נהג חאפז אל–אסד לשנות
במקצת את הסיכומים כדי לבדוק אם נגיב .כיצד מומלץ להתייחס למצב זה?
פתרון :בדיקת גבולות היא שכיחה מאוד בעולמם של בעלי   .רוס אומר
ששיעור מספר אחת בכל משא ומתן הוא לא להסכים לשום שינוי ,קטן ככל
שיהיה" .אסד גילה שאני מתקן אותו ומאחר שהתגאה במילתו הוא נהג לקבל את
דברי" 21.יש לשים לב לניסוח "אני עומד על כך" הנובע מהאני לעומת "אין
לערוך" המוצג כהנחיה כללית שמקורה בסמכות כלשהי או "אסור לך" המכוון
לאחר .האחרונים מקובלים יותר בחברה בעלת  .
רוס :אני עומד על כך שלא תערוך שום שינוי בהסכם )תקיפות(  אין
לערוך שום שינוי חד–צדדי בהסכם )סמכותיות(
בעיה  :7בינואר  ,2001ימים מספר לפני שסיים את כהונתו ,נפגש הנשיא
קלינטון עם יושב ראש הרשות הפלסטינית ערפאת בבית הלבן בניסיון אחרון
להשיג הסכם .השליח האמריקאי ,דניס רוס ,מספר כיצד הציע קלינטון לערפאת
את "מתווה קלינטון" וכיצד השתלשלו העניינים .ערפאת כרגיל לא אמר לו "כן"
ולא "לא" ומנה הסתייגויות שונות וצורך להמשיך את המשא ומתן .בתגובה
התקשה קלינטון לומר לו בצורה בוטה "בזאת דחית את הרעיונות שלי" ולהעמיד
אותו על חומרת דבריו ותוצאותיהם .קלינטון נסוג במקום להתעמת ואיבד את
האפשרות לשנות את שיקולי הרווח וההפסד של ערפאת .עמדה סמכותית ,אומר
רוס ,הייתה מציבה לערפאת גבולות ומאותתת לו שהנשיא לא נפל בפח המניפולציה
שלו.
 20שליים  ,2009עמ' .476
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רוס סבר כי אסור שהפגישה תסתיים כשערפאת מקבל את הרושם של נשיא
חלש .הוא שוחח עם קלינטון בארבע עיניים והציע לו להבהיר לערפאת באופן
בוטה שאינו משתמע לשני פנים מה יהיו תוצאות מעשיו .הנשיא קלינטון הסכים.
האם יעמוד בכך הפעם?
פתרון :בעל  מתקשה להיות סמכותי ולהציב גבולות ברורים .קושי זה
נפוץ למדי בקרב בעלי פרדיגמת חשיבה מערבית )לדוגמה ,הורות חסרת גבולות
נפוצה במערב מה שלא כן במזרח( ,משום שהפרט עסוק בעולמו שלו ופחות
באינטראקציה עם האחר .לעומת זאת לדידו של בעל  ,שחי את האינטראקציה
עם האחר ,הפעלת סמכות ועיסוק בנושא גבולות הם נושאים יומיומיים .ואכן,
בחלק השני של שיחתם שוב כשל הנשיא באותה נקודה ובמקום להיות סמכותי
אמר לערפאת שהוא "לא יכול לעשות עוד דבר" .הנשיא ,כהרגלו ,הלך פנימה
במקום ללכת החוצה .רוס אומר שעל קלינטון היה לומר" :העמדה שלך הורגת
אותי .הפכתי עולמות למענך ,שמתי את נפשי בכפי ,הצגתי רעיונות היסטוריים
חסרי תקדים ליישוב הסכסוך ,והדחייה שלך חושפת ומסכנת אותי .אני יכול רק
להסיק מכך שאינך מסוגל לעשות שלום ,ואת ההתרשמות הזאת איאלץ להעביר
ליורשי בבית הלבן" .המילים האלה היו לכל הפחות מבהירות לערפאת כי הוא
ישלם מחיר מול ארצות–הברית .האירוניה היא שזה בדיוק מה שהנשיא קלינטון
אמר לנשיא הנכנס בוש על ערפאת; למרבה הצער ,מסיים רוס ,ערפאת יצא מן
הפגישה מבלי להבין כי זו תהיה התוצאה משום שלא הוצבו לו גבולות באופן
סמכותי 22.אם כן ,קלינטון ,שידע להזדהות יפה עם בעל   23,נכשל ביכולתו
להיות סמכותי ולהציב לו גבולות .כדאי לשים לב שגם רוס מתקשה לנסח
משפט קצר וסמכותי .הוא מציב את ה"אני" המתפעל מעצמו במרכז — "הפכתי",
"שמתי"" ,הצגתי" — ולא את האחר ,ההדדיות והכבוד — "קיבלת מאתנו  ...וזה
מה שאתה מחזיר?!" לבסוף הוא מאשים את ערפאת שאינו מסוגל לעשות שלום
)חשיבה ביקורתית( ולא מדגיש — כמו שעשה קרטר לסאדאת — שבגד בקשר
ביניהם )הזדהות(.
קלינטון :איני יכול לעשות עוד דבר )חשיבה ביקורתית(  דחית את
הרעיונות שלי ועל כך תשלם את המחיר )סמכותיות(
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בעיה  :8בעל  מתקשה להיות סמכותי ומעדיף שההחלטות יתקבלו בדיאלוג
כתוצאה מהכרה במצב .על כן ,לא לעתים קרובות מזדמנת לבעל  האפשרות
לראות את התועלת שבהצבת גבול ברור לבעל  כמו שהאחרון נוהג לעתים
להציב .דניס רוס ,השליח האמריקאי ,מספר שג'יימס בייקר ,שר החוץ האמריקאי,
ניחן במזג חם שהיה לאגדה ,אבל בדרך כלל הוא נתן לו דרור ברגעים מיוחדים
בלבד .הוא נפגש עם נציגים פלסטינים כדי לסכם אתם מי ייצג את הפלסטינים
במשלחת הירדנית–הפלסטינית המשותפת .אבל הם באו שלא כדי לדבר על כך,
ותחת זאת פתחו מחדש את סוגיית ירושלים ,שג'יימס בייקר כבר דש בה
מבחינתו באריכות יתר במפגש קודם .בייקר פשוט שיסע אותם ואמר" :אצלכם
השוק אף פעם לא נסגר ,אבל אצלי כן" .הוא הוסיף ואמר שהם לעולם לא
יקבלו מה שהם רוצים ,כי הוא גמר להתעסק אתם .הוא קם על רגליו ,איחל להם
חיים טובים ויצא מהחדר בצעד נמרץ .כיצד הגיבו הנציגים פלסטינים לצעדו של
בייקר?
פתרון :הנציגים הפלסטינים לא רצו לפוצץ את הכול ,הם רק רצו לבדוק את
הגבולות כדי להשיג קצת יותר .בעל  נוטה ליצור אצל בעל  אשליה
שאפשר להשיג יותר ,משום שהוא לא מציב בסמכותיות את הגבולות שהם
רגילים להם .רוס מספר שהפלסטינים היו המומים ומפוחדים ושאלו אותו מה
אפשר לעשות ,והוא יעץ להם לרדת כרגע לגמרי מעניין ירושלים ולמסור את
שמות חברי המשלחת ,ועד מהרה קיבל בייקר את מבוקשו 24.הצבת גבולות בזמן
הייתה עשויה למנוע אי נעימות זו .למשל ,הצהרה מראש שלא פותחים שוב את
סוגיית ירושלים .על בעל  להבין שבעל  מצפה ממנו שיציב קווים
אדומים ולא שיבין בעצמו .כמו שאפשר לראות ,בייקר לא השתמש בתקיפות,
הנובעת מן ה"אני" ולעתים קרובות אינה מספיקה ואינה מובנת לבעל   .הוא
השתמש בסמכותיות )"אצלכם השוק אף פעם לא נסגר  ...לעולם לא תקבלו את
מה שאתם רוצים"( ובעיקר השתמש במעשים ולא רק בדיבורים ,מה שמשאיר
בדרך כלל רושם חזק.
ג'יימס בייקר :אני עומד על כך שלא נדון שוב בעניין ירושלים )תקיפות( 
קם ויוצא מהחדר )סמכותיות(
בעיה  :9במהלך שיחות השלום בין ישראל לסוריה לקה א–שרע ,שר החוץ
הסורי ,בלבו וגם אסד ,נשיא סוריה ,חלה והשיחות התעכבו .אהוד ברק ,ראש
 24רוס  ,2009עמ'
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ממשלת ישראל ,לחץ על האמריקאים לשלוח מכתבים ולהציע הצעות לסורים
וכך נוצר רושם שהאמריקאים והישראלים משוועים להסכם .מה הייתה תגובתו
של אסד?
פתרון :תגובתו של אסד הגיעה לאחר כחודש .הוא נסוג בו מעמדות קודמות
שהסכים להן .כעת סירב להקמת תחנות התראה ישראליות ברמת הגולן שהסכים
לה בעבר ותבע זכויות על חלק ממימי הכינרת ,דבר שלא עשה בעבר 25.התחושה
של בעל  שעליו להסתיר את רצונו בהסכם אחרת ייאלץ לשלם מחיר גבוה
יותר היא קשה לו .הוא ,המכוון לעצמו ורוצה לבטא את עצמו בחופשיות ,מבין
עתה שמישהו צופה בו והוא אינו רוצה להסתיר את רצונותיו ולא לשחק
משחקים .ואולם מולו ניצב בעל   ,שלדידו המחיר נקבע לא רק על סמך
שיקולים אובייקטיביים וענייניים לכאורה ,אלא גם על סמך מידת העניין של
בן–שיחו בהסכם .באופן דומה ,כל סימן לחולשה מצד בעל  עלול עתה
להיות מנוצל נגדו .בעל  ,שלא חונך להסתיר היטב את חולשתו והיזקקותו
כמו שעל פי רוב מורגל מי שגדל בקבוצה ,ייאלץ עתה לעשות כן אם רצונו
להשיג הסכם שיהיה טוב יותר בעבורו .על בעל  לשים לב ,כמו שאמרנו,
שסמכותיות מכוונת לאחר בעוד הוא רגיל לדבר מתוך העצמי.
ברק :אני מאוד מעוניין בהסכם )התפעלות(  הסכם יהיה כשאתה תרצה
בהסכם ותעמוד בתנאים הנדרשים )סמכותיות(
בעיה  : 10בשיחה בין דניס רוס ,השליח האמריקאי ,לערפאת ,יושב ראש
הרשות הפלסטינית ,כחמישה שבועות לפני תום כהונת הנשיא קלינטון נעשה
מאמץ של הרגע האחרון והוצעה לערפאת הצעה שרוס ראה אותה כמרחיקת
לכת מתוך תקווה להספיק ולהשיג הסכם .הם ישבו במרחק של לא יותר
מתשעים סנטימטר איש מרעהו.
רוס" :האם יש הסכם?"
ערפאת) :מביט במתכוון ברוס( "כן".
רוס" :למה?"
ערפאת" :משום שאני רציני והם רציניים".
רוס) :חש שזה לא מספק אותו( "אתה מדבר על כוונות ואני שואל על
יכולת .אני צריך לדעת אם יש הסכם בהתבסס על מה שאתה יודע
שהישראלים יכולים לעשות .האם יש?"
25
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ערפאת" :כן".
רוס" :למה?"
ערפאת" :מפני שאני רציני והם רציניים".
רוס" :הרשה לי להיות יותר מדויק .אני אומר לך על מה לעניות דעתי
הישראלים יכולים לוותר בסופו של דבר ,ואתה תאמר לי אם אתה
יכול לקבל את הדברים .רק כך נוכל לדעת אם יש הסכם".
ערפאת :מהנהן בראשו לאישור.
)מפרט את הוויתורים שהישראלים מוכנים להם(" :האם תוכל לחיות
רוס
עם זה? האם תוכל לסגור עסקה על בסיס זה?"
ערפאת" :כן".
רוס" :הבטתי לו בעיניים כשעיניו נעוצות בי .הוא לא התכוון להוסיף לתשובתו
דבר ,לא לסייגה ולא להרחיבה .הוא לא התכוון לנהל משא ומתן או
לומר לי שהוא יוכל לעשות את רוב הדברים המוטלים עליו אבל צריך
התגמשות בעניין זה או אחר .אני הייתי בוטה וזאת הייתה תגובתו.
שאלתי את ערפאת מה הצעד הבא .הוא השיב שאני צריך להיפגש עם
הנושאים והנותנים .כשהצעתי שנביא אותם לוושינגטון כדי לגבש
הסכם הוא היה נלהב".
רוס תיאר את השיחה לפני שרת החוץ אולברייט ולפני שגריר ארצות–הברית
בישראל מרטין אינדיק .הם היו נלהבים ולא הבינו למה הוא לא נלהב 26.למה לא
היה רוס נלהב?
פתרון :רוס מספר שכשנפרד מערפאת לא היה בטוח מה יש לו ביד .הוא ניסה
ככל יכולתו להיות סמכותי ולהכריח את ערפאת לומר "כן" או "לא" ברורים
ומוגדרים .הוא היה מכוון לערפאת ולא לעצמו בשפת הגוף )ישבו קרוב( ,בטון
הדיבור )דיבר בבוטות( ובתוכן ועדיין נשאר מבולבל ,משום שעדיין לא היה
סמכותי מספיק.
אופי זה של יחסים שבו צד אחד מאוד מעוניין בהסכם ואילו הצד השני
מעניק לו את האשליה שמשאלתו אכן תתממש הוא מאוד בעייתי משום הקושי
של הצד המעוניין בהסכם להגן על עצמו מפני האשליה המתוקה .זוהי "מלכודת
האשליה" שבה נופלים פעמים רבות כל כך בעלי  במגעם עם בעלי  .
הם מתקשים להבין שהצד השני לא תמיד מעוניין במה שלהם נראה מובן
מאליו — שלום ,התפתחות ,כלכלה ,בריאות ועוד ,משום שבסדר העדיפויות שלו
26
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שמירה על לכידות חברתית וזהות קבוצתית חשובה יותר משמירה על ערכים
אינדיבידואליים אלה שעשויים להיפגע עקב השינויים המוצעים .מעבר לכך,
הצד השני בוחר שלא לגלות את כוונותיו האמתיות כדי להעניק למי שמולו גם
תבוסה פסיכולוגית בדמות תסכול וייאוש .ערפאת עושה זאת באמצעות אמירת
"כן" מילולי ו"לא" שאינו מילולי ומותיר את הצד השני עם הרצון לשמוע את
ה"כן" .הוא גם מוסיף ומתלהב בסיום השיחה מהצעה לעוד מפגש או ועידה .כך
נכשלו אולברייט ואינדיק ששמעו רק את ה"כן" והתלהבו מדבריו של ערפאת.
ה"לא" הלא מילולי של ערפאת ,המתבטא בחוסר הנכונות שלו להיכנס לפרטים
ולומר למה הוא מסכים ולמה לא ,מספר את הסיפור האמתי .בעל  הוא
לעתים קרובות בעל כישורים חברתיים ניכרים לעומת בעל  )כמו שנראה
בפרק "כישורים חברתיים"( .הוא נוטה להימנע מלומר "לא" משום שזה עלול
להעליב ולהזמין לעימות .הוא עשוי לומר "אולי" או "אם ירצה השם" או
להעביר מסרים סותרים כמו שעשה ערפאת וכדומה .אל מול כל אלה מוטלת על
בעל  החובה להפגין סמכותיות כדי לרדת לחקר האמת.
במקרה זה יכול היה רוס לדרוש מערפאת שייתן לו אישור בכתב לכל מה
שהוא מסכים לו וגם לאשר שאין לו הסתייגויות .סביר להניח שאישור כזה לא
היה מגיע .לחלופין ,תמיד אפשר לבקש הוכחה בשטח בדמות הצהרה או מעשה
המעיד על הכוונות )לדוגמה ,הצהרה לבני עמו על השגת הסכם; מחמאה פומבית
לצד השני; הצהרה על הפסקת המאבק ועוד( .כך ,שלב נוסף בסמכותיות שהיה
על רוס להפגין הוא מעבר מהסתמכות על מילים לדרישה למעשים.
רוס :אני צריך לדעת אם יש הסכם בהתבסס על מה שאתה יודע שהישראלים
יכולים לעשות )תקיפות  +חשיבה ביקורתית(  אתה חייב לתת לי
בכתב רשימה מדויקת של הסכמותיך והסתייגויותיך )סמכותיות(
בעיה  :11דניס רוס מספר כיצד נהג חאפז אל אסד לשאול אותו תכופות "האם
הישראלים מוכנים לסכם עסקה?" הוא לא שאל אם הם רוצים עסקה .הוא מודה
שלא הבין את ההבחנה בין השתיים עד שלב מאוחר יותר בתהליך .מה הבין רוס
ומה אפשר ללמוד מכך?
פתרון :אסד ביקש לברר אם הישראלים מוכנים ללכת עד לשלב האחרון ,שבו
על כל צד להניח את קלפיו על השולחן ,אומר רוס ומוסיף :כשהבנתי זאת,
אמרתי לאסד" ,אתה רוצה לדעת אם הם מוכנים לסגור עכשיו ולשים את
הקווים האדומים האמתיים שלהם על השולחן ,אבל ההתנהגות שלך מאותתת
שאתה לא מוכן לעשות זאת .אם אתה רוצה ללכת אל השלב האחרון ,הוכח זאת
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בכך שתאמר אילו דברים אתה מוכן לעשות .תן לי משהו שיראה לישראלים כי
זה לא סתם ניסיון לגרום להם לחשוף את הקלפים שלהם בלי שאתה מצדך
חושף דבר" 27.אכן ,אסד ,בעל   ,רצה כדרכו לבדוק את הגבולות של
ישראל .כמו שאמרנו ,טוב היה עושה בעל  ,במקרה זה ישראל ,אילו ניסח
לפני הצד השני בסמכותיות לא רק על מה הוא מוכן להתפשר )רמת הגולן(,
אלא גם על מה הוא לא מוכן ,ומוטב בניסוח של מיקוד שליטה חיצוני על מה
חייב הצד השני להתפשר )למשל ,ויתור על דרישה למימי הכינרת ,קבלת
סידורי ביטחון שישראל דורשת ,שלום מלא ועוד( .באופן זה הייתה לבעל 
תחושה שישנם קווים אדומים ברורים שהם חיוניים בעבורו כדי לסכם עסקה.
במקום זאת הסכימה ישראל ,בעלת  ,לוותר עוד ועוד תחת לחץ והעבירה
לצד הסורי ,בעל   ,תחושה שאין סוף לוויתורים שהיא מוכנה לעשות.
אנחנו מוכנים לוותר על ...ולהסכים ל) ...חשיבה ביקורתית(  אתם
חייבים לוותר על  ...ולהסכים ל) ...סמכותיות(
בעיה  :12בתחילתה של אינתיפאדת אל–אקצה הכריז אהוד ברק ,ראש ממשלת
ישראל ,על אולטימטום של ארבעים ושמונה שעות" :אם אנו לא רואים שינוי
באלימות  ...אנו נפקוד על הצבא  ...שישתמש בכל האמצעים העומדים לרשותו
לעצור את האלימות" .באותו הלילה ,מספר דניס רוס ,דיבר הנשיא קלינטון עם
ערפאת והיה משהו שונה בקולו של ערפאת .הוא נשמע מפחד .רוס מספר שהוא
לקח את האולטימטום של ברק ברצינות ,והנשיא ,ששוחח עם ערפאת ,הוסיף
שאם ערפאת לא ייתן הוראות לעצור את ההתקוממות הוא ,הנשיא ,לא יוכל
לעשות דבר .דומה שערפאת הבין ואמר שהוא ייתן הוראות לאנשיו )לתנזים(
להפסיק את האלימות .על ברק הופעל לחץ הן מתוך ישראל והן מאירופה שלא
לממש את האולטימטום ולא לוותר על אופציית השלום .גם הנשיא שאל את
ברק אם הוא רוצה לכבול את עצמו באולטימטום ומה יעשה אם לא ייענה
ערפאת לאולטימטום .האם היה על ברק לממש את האולטימטום?
פתרון :דניס רוס מתאר כיצד היה ערפאת מכוון לאחר ולא לעצמי בניווט
האינתיפאדה .הוא בדק גבולות ,והאיום הסמכותי של ברק עשה את שלו .הדבר
ניכר גם בקולו של ערפאת .ואולם בתום ארבעים ושמונה השעות דחה ברק את
האולטימטום כדי לאפשר לקהילה הבין–לאומית לשכנע את ערפאת שיעצור את
ההתקוממות .רוס טוען שברק לא היה צריך לסגת מהאולטימטום משום שערפאת
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חשש והיה מוכן להרגיע את המהומות .לבסוף נמשכה ההתקוממות ורוס מוסיף
ואומר שהסיבה היא שערפאת פירש את הדחייה כסימן לחולשה 28.אנחנו רואים
שבעל  פועל פחות על פי אג'נדה מסודרת שלו ויותר על פי מצבו של האחר.
אנחנו גם רואים שבעלי  כאמריקה ,אירופה וישראל מתקשים מטבעם
לאיים ולהפעיל סמכות ועל כן הם נתפסים כחלשים ולא כטובים .המסרים שהם
אמונים עליהם ,הממוקדים בעצמי ,לא יעזרו .עליהם לאמץ מסרים שממוקדים
באחר.
ברק :אנחנו עומדים על כך שתפסיק את ההתקוממות )תקיפות(  אם
ההתקוממות לא תיפסק בתוך ארבעים ושמונה שעות אפקוד על הצבא
לעצור אותה )סמכותיות(
בעיה  :13רבין ופרס ניהלו משא ומתן עם ערפאת בתיווכו של מובארק ,נשיא
מצרים .הם ישבו סביב שולחן אחד והעלו נושאים שונים .לאחר שרבין ופרס
ויתרו לערפאת בנושא מסוים פנה ערפאת למובארק ואמר" ,רק עוד עניין אחד,
הוד מעלתך" ,וביקש מהישראלים ויתור נוסף .רבין ופרס נענו ,ושוב ביקש
ערפאת" :רק עוד עניין אחד ,הוד מעלתך" .מובארק רצה להפסיק את הדיונים,
ואילו רבין ופרס לא התרגשו מסגנון זה .מדוע רצה מובארק להפסיק את
הדיונים?
פתרון :למובארק ,שאירח לא אחת את השיחות ושימש מתווך ,היה אינטרס
בהצלחת תהליך השלום .הוא הבין שהוויתורים של רבין ופרס לא מקרבים את
היכולת להשיג הסכם כי אם מרחיקים אותה .על כן ניסה לעשות את מה שהיה
מוטל על רבין ופרס — לעצור את ערפאת בסמכותיות .ההמשך היה לא פחות
מאלף .ערפאת המשיך בשלו ואמר" ,רק עוד עניין אחד ,הוד מעלתך" .בפעם
השלישית שעשה כך פרצו חברי המשלחת הישראלית בצחוק רם .ערפאת נפגע,
הוא חש שהם משפילים אותו .רבין נזף בנציגיו והבהיר לערפאת שהוא מכבד
את חששותיו 29.סביר להניח שאם מובארק היה נושא ונותן עם ערפאת הוא לא
היה מקבל "רק עוד עניין אחד" .ואולם רבין ופרס התקשו להיות סמכותיים.
עמדתו הסמכותית של מובארק הייתה בסופו של דבר פחות משפילה לערפאת
מעמדתם של הישראלים שהביאה בסופו של דבר לפרץ צחוק .כך שהצבת
28
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גבולות בזמן לבעל  תמנע קשיים בהמשך .רוס למשל אומר שבמשא ומתן
עם הפלסטינים קביעת מועד אחרון הייתה הדרך היחידה להשיג תוצאות והסכמים.
הסכמה לוויתור נוסף )אמפתיה(  הפסקת הדיונים )סמכותיות(

30

בעיה  :14היכולת של בעל  לעמוד בלחציו של בעל  היא חשובה
ביותר ,משום שבעל   ,כמי שממוקד אחר ,עשוי להיות מומחה בהפעלת
לחצים מסוגים שונים .השליח האמריקאי דניס רוס ,שניהל מגעים עם הנציג
הפלסטיני סעיב עריקאת ,מספר" :לאחר שעבדתי אתו עד השעות הקטנות של
הלילה ,הגענו להסכמה על הנושאים האחרונים .אמרתי לו שאני 'אמכור' את
הסיכומים שאליהם הגענו לראש ממשלת ישראל נתניהו ,והוא קיבל על עצמו
לעשות זאת עם ערפאת .אני ביצעתי את חלקי ,אך באישון לילה טלפן אלי
עריקאת ואמר' :לנשיא ערפאת היו אי אלו שאלות ,ואנחנו זקוקים לדיונים
נוספים' .אמרתי לו שאני סיימתי .עשיתי את חלקי ולא אקיים שיחות נוספות
עמם .בבוקר עריקאת וחברים נוספים במשלחת הפלסטינית החלו לטלפן והפצירו
בי להיפגש אתם .הודעתי לצוות שלי שלא אקיים פגישות עם הפלסטינים ולא
אקבל שיחות טלפון מהם כל עוד לא יאשרו את כל מה שהוסכם בינינו .במהלך
היום שכנעו הפלסטינים את המלך חוסיין לטלפן אלי ולבקש ממני להיפגש עמם.
אמרתי לו שאעשה זאת רק אם יאשרו את ההסכם שהשגנו והעליתי את הרף —
הוספתי שאעזוב באותו לילה אם לא יהיה הסכם .אוסאמה אל–באז ,יועצו של
נשיא מצרים מובארק ,טלפן אף הוא ובפיו מסר דומה ,וכמוהו גם שגריר מצרים
בישראל מוחמד בסיוני .אנשי הצוות שלי החלו לגלות עצבנות והציעו שאסכים
לפחות לשוחח עם הפלסטינים בטלפון .סירבתי ופרסמתי הודעה פומבית שאני
עוזב את האזור בחצות .הבוס שלי ,שר החוץ וורן כריסטופר ,טלפן ושאל אם
אני בטוח שזה הדבר הנכון לעשותו .שכנעתי אותו שכן .ואולם כעבור זמן קצר
קיבלתי שיחת טלפון מסנדי ברגר ,סגן היועץ לביטחון לאומי ,שעמד להתמנות
לתפקיד היועץ לביטחון לאומי .הוא היה מודאג ,ובלי להותיר ספק כי הוא מדבר
גם בשם הנשיא שאל' ,איזה נזק ייגרם אם נשוחח עם הפלסטינים?'" רוס הסביר
שאם ישוחח אתם כעת כל ההסכם ייפתח שוב ,שהם רוצים לברר אם יוכלו
להשיג יותר ושצריך להיות ברור לערפאת שאם לא יאשר את ההסכם יש לו מה
להפסיד .ברגר ,אומר רוס ,קיבל את הגישה שלו בחוסר התלהבות ובאי נחת
מופגנים .כיצד הגיבו בסופו של דבר הפלסטינים להצבת גבולות זו?
30
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פתרון :בחברות בעלות  מקובל לשלוח שליחים ולגייס את המשפחה
המורחבת ואת החברים כדי להפעיל לחצים .רוס מגיב בסמכותיות ,דוחה את
תביעתם לפתוח את ההסכם ואף מאיים לעזוב .איום הוא דוגמה מובהקת של
חשיבה ממוקדת אחר ועל כן הוא רווח בחברות בעלות   .מנגד ,הבכירים
בבית הלבן שואלים" ,האם אתה בטוח שזה הדבר הנכון לעשותו?" ו"איזה נזק
יגרם אם נשוחח עם הפלסטינים?" שתי שאלות קלאסיות של בעל .
הראשונה בעלת מיקוד שליטה פנימי ומכוונת לחשיבה ביקורתית של נכון ולא
נכון .השנייה מניחה שלעולם לא מזיק לשוחח עם האחר .בעל  חושב
במונחים של קשר עם האחר ואינטראקציה אתו יותר מאשר במונחים של נכון
ולא נכון .הוא מבין מיד את המשמעות של לא לעמוד בלחץ ולשדר חולשה .הוא
גם יודע שעוד מפגש שאין בו תועלת יש בו נזק ,משום שעצם ההסכמה למפגש
חסר תועלת יש בה חולשה .בסופו של דבר ,מספר רוס ,התרככו הפלסטינים,
אישרו את ההסכמות שהושגו ואף נענו לדרישתו החדשה להצהיר שעוד באותו
הערב יארחו מפגש פסגה עם נתניהו ואתו ובו תסוכם העסקה 31.רוס פתח את
תגובתו לפלסטינים בתקיפות" ,אני סיימתי ,עשיתי את חלקי" ,והמשיך בסמכותיות,
"לא אקבל שיחות טלפון ואעזוב הלילה אם אין הסכם" .בסופו של דבר מה
שקובע אם מסר הוא בעל וקטור חשיבה המכוון פנימה או החוצה הוא אם הוא
נובע מן העצמי או שהמסר קודם כול מכוון אל האחר .באמירה "לא אקבל
שיחות טלפון" הוא אמנם משתמש ב"אני" ,אולם הרושם שלו על האחר חזק
במיוחד .כך פעולות הן בדרך כלל סמכותיות משום שהן מותירות את רישומן
על האחר יותר מדיבורים.
רוס :אני סיימתי ,עשיתי את חלקי )תקיפות(  לא אקבל שיחות טלפון
ואעזוב הלילה אם אין הסכם )סמכותיות(
בעיה  :15מאחר שבעל  מתקשה לקבוע בסמכותיות על מה אין הוא נושא
ונותן הוא מזמין דרך קבע סחיטה מבעל   .כך היה בשיחות של הרגע
האחרון בין הישראלים לפלסטינים בתיווכו של דניס רוס מתוך ניסיון לסגור
הסכם כחודש ימים לפני תום כהונתו של קלינטון .רוס רצה לדעת מהם הקווים
האדומים של כל צד כדי להציגם ולנסות לגשר עליהם .ברק העביר מסר שהוא
חייב לספח לפחות  7%משטח הגדה המערבית .הנציגים הפלסטינים מוחמד
דחלאן וסעיב עריקאת טענו שסיפוח של יותר מ– 5%על ידי ישראל ישבור את
הרצף הטריטוריאלי של הגדה ולכך הם לא מוכנים .רוס השיב" :מוחמד ,אתה
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יודע שאף פעם לא רימיתי אותך .תמיד אמרתי לך את מה שאני מאמין בו .אני
די משוכנע שהישראלים לא יוכלו לקבל סיפוח של פחות מ– .7%סיפוח קטן
יותר לא תשיג .תחשוב על אופני פיצוי שונים על שטח זה מישראל או מאתנו".
עריקאת הצטרף ואמר" :רוס ,תקשיב למוחמד ,אנחנו נזדקק ליותר שטח" .רוס
השיב שזה לא יקרה ושוב הציע פיצויים שונים.
באותו הערב העביר דחלאן לרוס הודעה שהישראלים הסכימו לסיפוח של
 5%בלבד .כשרוס שמע זאת הוא נדהם וכעס .לרגע לא האמין .אך הוא ידע
שדחלאן לא ימציא את הדברים משום שהוא יכול לבדוק אותם .רוס התקשר
לישראלים ואמר להם את מה ששמע .הישראלים לא הכחישו שזה מה שנאמר
לפלסטינים .רוס זעם" :מה הטעם שאני מציג עמדה נוקשה על עקרונות ישראליים
ואחרי כן אתם מבטלים אותי .אל תבקשו אותי יותר להעביר מסרים או לחזק
את עמדתכם .לא אעשה זאת" 32.מה היה על רוס להסביר לישראלים?
פתרון :כך נראה מפגש בין בעל  לבעל  כשהראשון מנסח את
עמדותיו על פי הערכה הולכת ומשתנה של מה שהוא היה רוצה להשיג )ה"כן"(,
ואילו האחרון מנסח את עמדותיו על פי הערכה ברורה של מה שאין הוא יכול
לוותר עליו )ה"לא"( 33.הדבר מקנה באופן טבעי יתרון גדול לבעל  משום
שהוא אינו נדרש לוויתורים כמו שנדרש בן–שיחו .כך הצהירה ישראל בפומבי
על הקווים האדומים שלה שבשום מצב אין היא יכולה לוותר עליהם .לאחר לחץ
פלסטיני נסוגה מהם ישראל שוב ושוב .במילותיו של דחלאן" :אתם כמו לימון
34
שנסחט ,אך אצלכם המיץ לא נגמר".
לכל אורך הדרך פגשו הנוסחאות המסובכות של ברק בקמפ דייוויד בהצעות
הפשוטות של הפלסטינים .הישראלים מנהלים משא ומתן מפרך עקב בצד אגודל
ומקח וממכר על כל פסיק ,ואילו הצד הפלסטיני מסתפק בעקרונותיו שעליהם
אין הוא מוכן להתפשר )קווי  ,67זכות השיבה ועוד( 35.כך מעביר בעל 
תחושה ברורה לבעל  שאין הוא יודע מה הוא רוצה ומהם גבולותיו
האמתיים ומזמין ממנו לחץ ותוקפנות.
כדאי לשים לב שרוס פותח בהזדהות כשהוא אומר" ,מוחמד ,אתה יודע שאף
פעם לא רימיתי אותך" ,ממשיך באמפתיה" ,תמיד אמרתי לך את מה שאני
32
 33רובינשטיין  ,2003עמ' .82
 34יעלון  ,2008עמ' .105
Ross 2004, p. 673 35
Ross 2004, p. 748
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מאמין בו" ,ומסיים בחשיבה ביקורתית" ,אני די משוכנע שהישראלים לא יוכלו
לקבל סיפוח של פחות מ– ."7%רצוי היה שרוס והישראלים ישתמשו בסמכותיות.
רוס :אני אומר לך את האמת )אמפתיה(  מוחמד ,אתה יודע שאף פעם לא
רימיתי אותך )הזדהות(
)אני  אתה(
רוס :מוחמד ,אתה יודע שאף פעם לא רימיתי אותך .תמיד אמרתי לך את מה
שאני מאמין בו .אני די משוכנע שהישראלים לא יוכלו לקבל סיפוח של
פחות מ–) 7%הזדהות  +אמפתיה  +חשיבה ביקורתית(  לא תקבלו
יותר מ–) 93%סמכותיות(
בעיה  :16איומים אינם דבר שבשגרה בעולמו של בעל  ,אולם לעתים הם
נחוצים במגעו עם בעל   .כך היה לפני החתימה על הסכם הביניים בוושינגטון
בשנת  1995בין הפלסטינים לישראלים .האמריקאים חששו שההצגות של ערפאת
על הבמה בקאהיר כאשר סירב לחתום על המפות קבל עם ועדה יחזרו על עצמם
בווריאציה שונה .דניס רוס הלך לפגוש את ערפאת ביחידות בערב החתימה
ואיים עליו" :אדוני היושב ראש ,מוטב שלא יהיו הפתעות מחר .לא עיכובים ,לא
שאלות ולא סירוב לחתום .אם משהו מכל אלה יקרה אתה תאבד את הנשיא.
הבנת?" ערפאת הנהן בראשו .אבל ברגע האחרון אכן התעוררה מחלוקת בין
נציג פלסטיני לנציג ישראלי כשהראשון דורש לאייש את המשטרה הפלסטינית
באזור חברון בהקדם לפני בניית כביש עוקף שנחוץ לישראלים מטעמי ביטחון,
ואילו הישראלי גורס להפך .רוס לקח את ערפאת ואת רבין לחדר האוכל הפרטי
של הנשיא והסביר להם את הבעיה שלא היו מודעים לה כלל .כיצד יגיב עתה
ערפאת לאחר האזהרה?
פתרון :ערפאת ,על פי רוס ,קיבל את האזהרה ברצינות ואמר" ,מה שראש
הממשלה יחליט מקובל עלי" .רבין החליט שהפלסטינים יוכלו לאייש את המשטרה
לפני שייבנה הכביש העוקף 36.כך הצבת גבולות ברורה בדמות אזהרה מקדימה
עשויה להזמין קשר קרוב ומחוות משני הצדדים .מובן שאין כאן ערובה שבעל
 יגיב תמיד בחיוב להצבת גבולות ,אולם הניסיון וגם ההבנה התאורטית
מלמדים אותנו שזה מה שקורה בדרך כלל.
רוס :לא כדאי לעורר בעיות שלא קיימות )חשיבה ביקורתית(  כדאי
להזהיר מראש )סמכותיות(
36
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בעיה  :17בהמשך להסכם אוסלו היה אמור להיערך טקס חתימה על הסכמים
נוספים בין הישראלים לפלסטינים בקאהיר ב– 4במאי  .1994במהלך הטקס ,על
הבמה ,בנוכחות שרי החוץ של ארצות–הברית ורוסיה ובנוכחות מובארק ,רבין,
פרס ועוד אנשים חשובים ,כשכל העולם צופה ,חתם ערפאת על המפה הלא
נכונה .פרס ,ששם לב לדבר ,עימת את ערפאת עם העובדות לפני שהספיק
לעזוב את המקום .התפתח דין ודברים שבו ניסו הכול לשכנע את ערפאת לחתום
על המפות הנכונות .הוכרז על פסק זמן והעולם המתין .רבין האדים ,מובארק
נזף בערפאת ואמר שכמי שמארח את הטקס הוא נעלב ומובך באופן אישי.
בשלב מסוים לא יכול היה להתאפק וקרא" ,בן כלבה ,חתום!" ערפאת לא סיפק
כל הסבר להתנהגותו ,וגם עוזריו הפלסטינים הופתעו ולא הבינו אותה .ואז שאל
רבין את ערפאת באופן ישיר" :מה הבעיה שלך?" ערפאת העלה שני נושאים
שרבין כבר הסכים להם ,ורבין השיב" ,הסכמתי לכך אמש" .ערפאת המשיך
ושאל" ,האם תהיה מוכן לכתוב את הדברים?" רבין ענה" ,אם אמש אמרתי
אותם אני מוכן כעת לכתוב אותם" .ערפאת אמר" ,בסדר ,אני מוכן לחתום על
המפות" ,והפעם חתם באמת 37.מה הייתה מסקנתו של מובארק מאירוע זה
לעומת מסקנתם של הישראלים והאמריקאים?
פתרון :אין ספק שזה לא הסגנון של בעל  להופיע לטקס החתימה ,לנקוט
מניפולציות ולהעלות דרישות נוספות .דניס רוס טוען שמטרתו של ערפאת
הייתה להראות לבני עמו קבל עם ועדה שהוא נלחם על זכויותיהם עד לרגע
האחרון 38.מובארק ,נשיא מצרים ,האמון על קוד הכבוד ,לא ניסה לשכנע את
ערפאת באופן הגיוני כמו שנהגו מנהיגים מערביים דוגמת רבין .הוא דיבר על
כבוד ,בושה והשפלה — רגשות שמדברים אל ערפאת .כבעל  הוא יודע
שלבייש את האחר ,במקרה זה המארח ,זהו מעשה שלא ייעשה .הוא גם דרש
ממנו בסמכותיות" ,בן כלבה ,תחתום!" רבין לעומתו פותח בסמכותיות" ,מה
הבעיה שלך?" וממשיך בחשיבה ביקורתית" ,הסכמתי לדברים אמש  ...ואני
מוכן לכתוב אותם כעת" .אילו הוסיף "עליך לדעת ,הסכמתי לכך אמש" ,לשם
דוגמה ,היה משנה את כיוונו של וקטור החשיבה מן הפנים אל החוץ והופך את
המסר למובן ומשמעותי יותר בעבור ערפאת )אף שהמסר בכללותו עבר( .מאז
אירוע זה לא הסכים מובארק לקחת כל תפקיד מוביל במשא ומתן בין ישראל

 37אינדיק  ,2009עמ'  ;127בן–עמי  ,2004עמ'  ;420שר  ,2001עמ' .32
Christopher 2001, p. 206; Ross 2004, p. 135 38
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לפלסטינים מחשש שערפאת "ישרוף" אותו שוב 39.ואולם הישראלים והאמריקאים
לא למדו מניסיונותיהם הרבים עם ערפאת ואף לא הטילו עליו בסמכותיות את
חובת ההוכחה שאכן רצונו בשלום.
מובארק :אנחנו עומדים על כך שתחתום על פי ההסכם )תקיפות(  אתה
פוגע בכבודי .בן כלבה ,תחתום! )כבוד  +סמכותיות(
רבין :אינני מבין מדוע אינך חותם )אמפתיה(  מה הבעיה שלך?
)סמכותיות(
רבין :הסכמתי לדברים אמש ואני מוכן לכתוב אותם כעת )חשיבה ביקורתית(
 עליך לדעת שהסכמתי לדברים אמש ועל כן אני מוכן לכתוב
אותם כעת )סמכותיות(
בעיה  :18הסכם לונדון נחתם בשנת  1987בין המלך חוסיין לשמעון פרס.
לאחר החתימה לא הצליח פרס ,שהיה אז שר החוץ ,לשכנע את יצחק שמיר,
ראש הממשלה ,לקבל את ההסכם שהוא חתם עליו .כיצד יגיב המלך חוסיין על
הפרת ההסכם מצדו של פרס?
פתרון :חוסיין נפגע וכעס" :האיש הסכים ,אך לא סיפק את הסחורה ,זה חמור
מאוד!" כך איבד פרס את אמינותו בירדן .חוסיין ראה בחומרה את הימנעותו של
פרס מהפלת הממשלה לאחר ששמיר דחה את הסכם לונדון .לא היה לו בו עוד
כל אמון ,והוא לא שב להיפגש עמו עד לאחר החתימה על הסכם אוסלו בין
ישראל לאש"ף ב– 40.1993אין זה בעל פרדיגמת חשיבה מערבית השוגה באשליות
של אופטימיות יתרה ונמנע מלהציב גבולות משום שהוא מתקשה לקרוא את
סביבתו .כך למשל בנאום שנשא המלך חוסיין ב– 19בפברואר  1986הוא הגדיר
את ערפאת "בלתי ראוי לאמון" והוסיף" :אנוכי וממשלת הממלכה הירדנית
ההאשמית מודיעים בזה שאיננו מסוגלים להמשיך בתיאום הפוליטי עם הנהגת
אש"ף ]כדי להשיג שלום עם ישראל[ עד אשר יעמדו בדיבורם ויגלו מחויבות,
אמינות ועקביות" 41.חוסיין אמנם פותח בתקיפות" :אנוכי  ...איננו מסוגלים"
אבל מסיים בסמכותיות" :עד אשר יעמדו בדיבורם" .חוסיין לא נוהג כבעל 
המתפעל מטבע האדם ,מאמין בשינוי ושומר על אקטיביות ואופטימיות .וקטור
Ibid, p. 135 39
 40שליים  ,2009עמ' .388
 41שם ,עמ' .388
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החשיבה שלו מכוון החוצה כשהוא דורש מהצד השני שיוכיח לו שהוא איש
שעומד בדיבורו.
חוסיין :אנחנו מאוכזבים משום שפרס לא עמד בהסכם )אמפתיה(  האיש
הסכים ,אך לא סיפק את הסחורה ,זה חמור מאוד! )סמכותיות(
חוסיין :אנחנו עומדים על כך שערפאת יקיים את ההסכם )תקיפות(  האיש
בלתי ראוי לאמון )סמכותיות(
בעיה  :19ויצמן מספר כיצד בדיונים עם המצרים על הסכם השלום לא היסס גם
לאיים כדי להעמידם על חומרת חוסר כיבוד הסכמים" .בוויכוח על אמצעי
הפיקוח הצבאיים בסיני לאחר נסיגת ישראל ,הרמתי כלפי שר המלחמה המצרי,
כמאל חסן עלי ,אצבע' :עלי לומר לך גלויות' ,אמרתי' ,שאם לא תעמדו הפעם
בדיבורכם — תמצאו אותנו חזרה בסיני! ויעזור לי אלוהים ,בפעם הבאה ניכנס
לסיני לתמיד!'" 42כיצד אפוא מצליח ויצמן גם להזדהות )כמו שראינו בפרק
הקודם( וגם להיות סמכותי במגעו עם המצרים?
פתרון" :יראה ואהבה ירדו לעולם כרוכות זו בזו את נאצר יראו מאוד ומשום
כך גם אהבוהו .את סאדאת אין יראים ואין אוהבים" ,אומר אינטלקטואל מצרי.
דבר זה מסביר את יכולתו של ויצמן להזדהות ולהיות אהוד וגם סמכותי בו בזמן
עם בני–שיחו .אנחנו רואים שאצל בעל  למעשה שני היבטים רגשיים אלה
44
תומכים זה בזה על משקל "חושׂך שבטו שונא בנו".
הצורך להציב גבולות בסמכותיות לבעל  אינו מצטמצם רק בנושאים
רציניים .הוא חל גם על הערות קטנות .אם שם לא תתבצע הצבת גבולות
סמכותית יהיה קשה יותר לממש אותה לאחר מכן .כך ,בדיון בנושא ירושלים,
כשציין ויצמן שישראל בנתה והרחיבה את ירושלים מאז  ,1967אמר סאדאת:
"אתם ,שועלים גדולים!" ויצמן השיב" :עד לפני שבעה חודשים רצית לזרוק
אותנו לים — אז מה עשינו? בנינו את הארץ" 45.כך על בעל  להגיב
בסמכותיות גם להערות כאלה.
הנציג הישראלי גלעד שר אומר:

43

42
43
44
45

ויצמן  ,1981עמ' .357
ששון  ,1992עמ' .217
משלי יג ,כד.
ויצמן  ,1981עמ' .294
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"רוס ,שבמידה רבה ניצח על הצוות האמריקני החל משנת  ,1989הוא
איש מסור ,דבק במשימה ,חרף ויתורים אישיים שנדרשו ממנו בחייו
הפרטיים ,ומעמדים לא סימפתיים שבהם נאלץ לעמוד ,בעיקר מול
הפלסטינים .לעולם לא יאבד את הענייניות ,נועם ההליכות ושלוות
הנפש ,המאפיינים את פעילותו .ואולי בכך נעוצה הבעיה  ...עליך לדעת,
46
לפעמים ,גם לדפוק על השולחן ,ואם צריך — להפוך אותו".
למה שגלעד שר קורא "לדפוק על השולחן ואם צריך להפוך אותו" אנחנו
קוראים הפעלת סמכותיות ביחס לבעל   .לדידו של בעל  להיות
סמכותי ,כמו שאומר שר ,זה לעתים קרובות לא סימפתי .ואכן ,רוס מודה" :אחת
47
הטעויות הגדולות שלנו עם יאסר ערפאת הייתה שלא בחנו את כוונותיו".
נשמע פשוט ,דרישה מבעל  להוכיח לנו את רצינות כוונותיו .ואולם זוהי
פעולה לא פשוטה לבעל  שרגיל לדבר מן העצמי.
ויצמן :אנחנו עומדים על כך שתעמדו בדיבורכם )תקיפות(  הרמתי כלפי
שר המלחמה המצרי אצבע )סמכותיות(
סאדאת :אתם שועלים גדולים!
ויצמן :חיוך של הבנה )אמפתיה(  עד לפני שבעה חודשים רצית לזרוק
אותנו לים — אז מה עשינו? בנינו את הארץ )סמכותיות(
בעיה  :20ברק שאל את ערפאת איך ייתכן שדווקא אחרי שהוא ,ברק ,גילה
נכונות לפנות את כל עזה ואת רוב יהודה ושומרון ולחלק את ירושלים ,באה
התפרצות כל כך אלימה של האינתיפאדה .מה השיב ערפאת?
פתרון :לא קל לאיש להודות שגמישותו של הצד השני מעוררת אצלו לא
הערכה ,כי אם תחושה של היעדר גבולות ,חולשה ובעקבותיה תוקפנות .ועל כן,
כדאי לצד השני להיות חזק וסמכותי כלפיו .ואולם ברגעי אמת קורה לא אחת
שבעל  מודה בכך או שהוא מייעץ לבעל  במגעיו עם בעל  אחר
להתנהג אתו ביתר סמכותיות .כך ייעצו הפלסטינים לישראלים להיות סמכותיים
יותר בהתנהגותם עם הסורים ולא להסכים למשא ומתן משפיל בלא לחיצות
ידיים )ראו פרק זה ,בעיה  .(4כך מייעץ מובארק ,נשיא מצרים ,לבן אלישר,
שגריר ישראל במצרים ,כבר בשיחתם הראשונה כיצד יש לנהוג בפלסטינים:
"אתם מפחדים מהפלסטינים ,עם כל הכוח שיש לכם? על מה אתה מדבר?
 46שר  ,2001עמ' .242
 47רוס  ,2009עמ' .187
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למרות כל הבעיות שיש לנו ,כאשר פעם הם עשו לנו צרות ,היית צריך לראות
איך אני מעלה עשרות מהם על משאיות ושם אותם על מטוסים" 48.אם כן,
הצעות נדיבות לבעל  עלולות דווקא באופן פרדוקסלי להגביר את האלימות.
במקרה שתואר לא השיבו הפלסטינים על שאלתו של ברק .תחת זאת ניצל
ערפאת את כישוריו החברתיים ,החליף נושא והפליג בסיפורי בדים על ילדותו
49
אצל דודתו שגרה בסמוך לכותל המערבי.
כעת אפשר להבין את התפיסה התנ"כית — שאינה אלא דרך המלך להבנת
חשיבתו של בן החברה המסורתית–הקולקטיבית — ש"יצר לב האדם רע מנעוריו"
לא במובן השלילי ,אלא במובן החיובי :הצבת גבולות לבעל  היא צעד
אמפתי משום שניכרת בה הבנת הצורך של בעל וקטור זה לסמכות וגבולות.
בהקשר זה מעניין מה שאמר סאדאת לשר החוץ שלו ,מוחמד אברהים כאמל ,על
ההבדל בינו ובין נאצר" :אני מאמין לאנשים עד שמוכח שהם אינם ראויים
לאמון ,ואילו נאצר לא האמין לאנשים עד שהוכח שהם ראויים לאמון" 50.אכן,
וקטור החשיבה של סאדאת נטה יותר פנימה מזה של נאצר ,ואילו את נאצר,
כמו שראינו ,יראו יותר ואהבו יותר.
סאדאת :אני מאמין לאנשים עד שמוכח שהם אינם ראויים לאמון )אמפתיה +
התפעלות(  נאצר :אני לא מאמין לאנשים עד שמוכח שהם ראויים
לאמון )סמכותיות(
יצר לב האדם טוב מנעוריו ועל כן אין צורך מובהק להציב לו גבולות
)אמפתיה  +התפעלות(  יצר לב האדם רע מנעוריו ועל כן יש
להציב לו גבולות )סמכותיות(
בעיה  :21ערב שיחות קמפ דייוויד נפגשו קלינטון ,אולברייט ורוס עם ערפאת,
אבו עלא ואבו מאזן לשיחה ובה ניסה קלינטון לשכנע את ערפאת להסכים
למפגש פסגה עם ברק שבו ישיגו הסכם מסגרת בנוגע לפתרון הקבע .ערפאת
טען שעל ישראל לסגת נסיגה שלישית במספר מהגדה ,נסיגה שטרם קוימה,
והוסיף שכל ראשי הממשלות בישראל הסכימו להעניק לו  91%מהשטח בסיומה
של הנסיגה השלישית .ערפאת שיקר .השיחה הייתה תקועה .ואז פנה קלינטון אל
רוס ושאל אותו" :דניס ,האם יש לך רעיון כלשהו?" דניס מספר שרצה לומר
 48בן אלישר  ,1995עמ' .266
 49יעלון  ,2008עמ' .92
Kamel 1986, p. 43 50
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לערפאת שאין זה נכון שהובטחו לו  91%בתום הנסיגה השלישית אבל ידע
שהדבר יוביל לוויכוח עקר שהנשיא ודאי שלא חפץ בו .כשרצה רוס להפריד את
הנסיגה השלישית מהסכם הקבע התפרץ ערפאת ואמר" ,אתה תמיד לטובת
ברק" .רוס השיב בכעס" ,האם זה מה שאתה חושב?" היה שקט בחדר הסגלגל.
ערפאת לא השיב ואיש לא אמר דבר .מבטו של רוס לא עזב את ערפאת .רוס
הניח לשתיקה להימשך לפני ששאל את ערפאת" ,הרי אתה ידעת שתקבל נסיגה
שלישית אם אתה ,ברק ואנחנו נעשה מאמצים כנים אבל זה לא צלח .האם תהיה
מוכן לתת לנו עוד כמה שבועות של מאמץ כן?" ערפאת לא אמר כן או לא
וסירב להתחייב .ואז קפץ אבו עלא וחזר על הצעת רוס באומרו שזה מקובל.
נראה שהוקל לערפאת וגם לנשיא ומצב הרוח בחדר השתנה .בארוחת צהריים
שנערכה בביתה של אולברייט בג'ורג'טאון ביקשה אולברייט לשוחח עם ערפאת
כמה דקות ביחידות .היא אמרה לו שהוא לא היה צריך להתקיף את רוס ושכך
לא נוהגים באמריקאים .ערפאת התנצל לפני רוס ובמהלך הארוחה הפגין מצב
רוח של הסכמה .כשרצה שיוסיפו את הנסיגה השלישית לדיונים ביקש זאת
בקול מתחנן 51.האם תגובתה של אולברייט הייתה נכונה?
פתרון :ערפאת לא רוצה הסכם שלום משום שהוא גם משקר וגם מעליב .השקר
הגס מציב את האמריקאים בעמדה בלתי אפשרית ,עליהם להתעלם משקר זה או
להתעמת אתו — שתי אופציות הרסניות לתהליך השלום ,וערפאת ,הממוקד
באחר ,יודע את הדבר .זאת ועוד ,ערפאת ,שבא מחברה של כבוד ,יודע שאם
הוא מעליב את האחר הוא מחסל כל סיכוי להסדר ובכל זאת הוא בוחר לפגוע
ברוס לפני כולם" .אתה תמיד לטובת ברק" ,הוא מאשים אותו במיקוד שליטה
חיצוני .רוס משיב בכעס" ,האם זה מה שאתה חושב?" כשעיניו לא משות
מערפאת .במילים האלה ובמבט הנוקב הזה רוס מפנה את וקטור החשיבה שלו
כלפי חוץ ונוצר עימות בדמות של שתיקה ארוכה .רוס ממצמץ ראשון ונשבר.
הוא מבקש שערפאת ייתן להם עוד כמה שבועות למאמץ כן אבל ערפאת עדיין
שותק .כאן נכנסים לפעולה הכישורים החברתיים של הצוות הפלסטיני ,כמו
שנראה בפרק הבא ,כשהאחד משחק את השוטר הטוב והשני את הרע ,ואבו עלא
מציל את המצב .כך לומד ערפאת שהוא לא צריך לכבד את האמריקאים ואת
הישראלים משום שהם מוכנים לשאת את מעשיו ובכך נסתם הגולל על האפשרות
של תהליך שלום .על בעל  לזכור שהוא חייב לשמור על כבודו ועל
סמכותו ביחסיו עם בעל  ,אם לא להווה אזי כדי לשמר את האפשרות
51
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להסכם עתידי .תגובות מוצלחות יותר מצד הצוות האמריקאי על השקר והעלבון
— מעבר להתעלמות שהפגינו — יכלו להיות" :אתה זוכה מאתנו לכבוד ,מדוע
אינך מכבד אותנו?!" או עדיין בטון נוזף" ,למה אתה מכריח אותנו לפגוע בך?!"
התגובות האלה הממוקדות אחר מזכירות לבעל  שהוא אחראי עלינו כמו
שאנחנו אחראים עליו .הוא אחראי שנכבד אותו והוא אחראי שלא נעניש אותו.
אין זה עולם הממוקד עצמי שבו כל אחד אחראי על עצמו .זהו עולם שבו כל
אחד אחראי על האחר יותר מאשר על עצמו .תגובות סמכותיות אלה שומרות על
הכבוד של בעל  ועל כן משאירות את הדלת פתוחה להסכם עתידי .מובן
שהשפלתו של בעל  כפעולת תגמול שוב תפגע באפשרות לפיוס העתידי
ועל כן אינה מומלצת בשום מקרה )ראו בפרק "כבוד"(.
אולברייט אומרת לערפאת" ,לא היית צריך להתקיף את רוס" .היא לא
אומרת לו בסמכותיות" ,אסור היה לך להתקיף את רוס" ואף לא באמפתיה
מלאה" ,נפגענו כשאמרת לרוס שהוא לטובת ברק" .היא אמנם אומרת לו "לא
היית צריך" ולא מדברת מהעצמי ,אולם סגנונה נשמע רך" ,לא היית צריך" ,וגם
בהמשך" ,כך לא מתנהגים לאמריקאים" .בלא ספק עמדה סמכותית הייתה
עשויה להעניק תוצאות טובות יותר .ערפאת מתרצה ומתחנן אולם התנהגות זו
תקפה לזמן קצר.
ערפאת :אני מתרשם שההסכם מוטה לטובת ישראל )אמפתיה(  אתה
תמיד לטובת ברק )סמכותיות(
רוס:
אני לא מרגיש שזה נכון )אמפתיה(  האם זה מה שאתה חושב?
)סמכותיות(.
אולברייט :לא היית צריך להתקיף את רוס .כך לא נוהגים באמריקאים )אמפתיה(
 למה אתה מכריח אותנו להעניש אותך?! )סמכותיות(
בעיה  :22כשראש ממשלת ישראל נתניהו התכוון לסגור הסכם חשוב עם
ערפאת )הסכם חברון( היה עליו לנסוע לביקור מתוכנן זה כבר בארצות–הברית.
האם עליו לנסוע ולבקש מערפאת להמתין או לדחות את נסיעתו?
פתרון :דניס רוס ייעץ לביבי בצדק שלא לבטל את הביקור המתוכנן שלו
בארצות–הברית רק בגלל הסיכוי לסגור את ההסכם ,משום שביטול כזה יראה
לערפאת שביבי משווע לסגור הסכם 52.במילים אחרות ,דחיית הנסיעה הייתה
מרחיקה את הסיכוי להשיג הסכם ,ואילו נסיעה לארצות–הברית הייתה עשויה
52

Ibid, p. 296
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לקרב אותו .לבעל  התנהגויות אלה הן לא קלות משום שהוא סולד ממה
שנראה לו כמשחקים .ואולם עליו להפנים את החיים בעולם שבו עליו להסתיר
את רצונותיו משום שהאחר עלול להשתמש בהם לרעתו .זהו עולם המבוסס
יותר על כישורים חברתיים ופחות על אמת פנימית .מובן שבמצב של קשר
קרוב ,כמו שראינו בפרק "הזדהות" ,איומים אלה מתמתנים במידה ניכרת.
לדחות את הנסיעה לארצות–הברית משום שההסכם חשוב )חשיבה
ביקורתית(  לא לדחות את הנסיעה לארצות–הברית כדי לשדר שיש
לי עוד דברים חשובים )סמכותיות  +כישורים חברתיים(
בעיה  :23חוסיין מלך ירדן מתאר בספרו "מלחמתי עם ישראל" כיצד נסחף
גמאל עבד אל נאצר ,נשיא מצרים ,אחר הצהרותיו ומעשיו למלחמת ששת
הימים עם ישראל ,מלחמה שלא רצה בה 53.הוא סגר את מצרי טיראן למעבר
אוניות ישראליות ,גירש את כוחות האו"ם מסיני וקירב צבא אל הגבול ועדיין
לא באמת רצה מלחמה .הוא גם התגרה בישראל ואמר" :אם ישראל רוצה
במלחמה ,אהלן וסהלן" 54.כיצד קורה הדבר שבעל  ובעל  מוצאים את
עצמם בעימות ששניהם לא רצו?
פתרון :לבעל  יש נטיות מוחצנות ודרמטיות יותר מאשר לבן–שיחו בעל
 והוא עשוי גם לאיים .כל צד מניח שהצד השני חושב כמוהו .על כן ,בעל
 מניח שהצד השני מכיר איומים ,רגיל אליהם ויודע לקרוא אותם ולא
להתרגש מהם כמו שצריך .ואולם לדידו של בעל  הנוטה למופנמות
ולמינוריות בן–שיחו עבר את הגבול והוא חייב להגן על עצמו .לאחר מכן יאמר
בעל  שכלל לא התכוון שהעימות יתפתח לממדים שכאלה .כך מתח סדאם
חוסיין ,נשיא עיראק ,את החבל מבלי להבין שחצה את הקווים האדומים של
האמריקאים והם רציניים בכוונתם לתקוף אותו .לדידו ,אם יאיים בכך שיש לו
נשק גרעיני העולם לא יאמין ולא ייבהל .כך חטף חיזבאללה שני חיילים
ישראלים מבלי להבין שישראל לא תשתוק .לימים הודה נסראללה ,מזכ"ל
חיזבאללה ,שלא ציפה למלחמה בהיקף מלא בגלל מעשה התגרות זה .ככלל ,טוב
יעשה בעל  אם יזכור שמדובר בשתי פרדיגמות חשיבה שונות ,שמופנמותו
עלולה להתפרש כחולשה ועל כן רצוי שיציב קווים אדומים ברורים לבעל 
בנושאים רבים ומגוונים כדי למנוע אי הבנות כאלה.
53
Husayn 1969, p. 39 54
Husayn 1969, p. 49
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מדיניות שבה אין בעל  אומר מהם הקווים האדומים שלו משום
שאינו חייב דבר לאיש )חשיבה ביקורתית(  איום ברור וחד–משמעי
בנוגע לקו האדום שמעבר אליו יפרוץ עימות )סמכותיות(
בעיה  :24אלה היו הימים שבהם איימה ארצות–הברית במתקפה על עיראק
משום שחשדה בה בפיתוח נשק גרעיני ,ועיראק מצדה סירבה להרשות לפקחי
האו"ם גישה למתקניה" .שעת השין של מטוסי הבי  52של חיל האוויר האמריקאי
נקבעה ל– 10בבוקר שעון וושינגטון בשבת 14 ,בנובמבר  .1998באותו בוקר",
מספר מרטין אינדיק ,שגריר ארצות–הברית בישראל" ,קיבלתי שיחה משגריר
סעודיה בארצות–הברית ,הנסיך בנדר היה על הקו' .מה קורה?' שאלתי.
'הסי–אן–אן ראיין עכשיו את טארק עזיז ]שר החוץ העיראקי[ ,והוא אומר
שסדאם חוסיין ]נשיא עיראק[ יסכים להחזיר את הפקחים לעיראק בלי תנאי.
וקופי אנאן ]המזכיר הכללי של האו"ם[ אומר עכשיו לעיתונות שהמכתב שקיבל
מעזיז מספק אותו ,והוא מחזיר את הפקחים!'
'מאוחר מדי' ,השבתי בביטחון אף על פי שלא צפיתי בסי–אן–אן' .ראש
המטות המשולבים הודיע לנו שהשעה האחרונה להחזיר את מטוסי הבי 52
שנשלחו מבסיסיהם בארצות הברית יום קודם לכן הייתה  5לפנות בוקר'.
בנדר לא הרפה' .אתה בטוח? זה תרגיל טיפוסי לסדאם' ,אמר' .אם תיפלו
למלכודת הזאת ,לא זו בלבד שתיראו מטופשים ,אלא גם תחשפו אותנו .סעודיה
התייצבה הפעם לצדכם ,משום ששכנעתם אותנו שאתם אכן מתכוונים לתקוף
אותו תקיפה קשה ורצינית .אבל אם לא תכו בו בכלל ,תיראו חלשים ,ואנחנו
נסתבך' .וכדי להדגיש את רצינות טענתו הזהיר בנדר' :בפעם הבאה לא נתייצב
לצדכם'" 55.אינדיק ניסה להרגיע את בנדר ואמר לו שאכן תתרחש תקיפה.
השאלה היא מי צדק ולמה.
פתרון :לדידו של בעל  תרגילים דוגמת אלה של סדאם חוסיין אינם
"מניפולציות" ,אלא "חוכמת חיים" ,שיש לה קונוטציה חיובית .פירושה היכולת
להסתדר בקבוצה החיונית לקיומו של בעל וקטור חשיבה זה שחווה עצמו כחלק
מקבוצה .כשם שסם החיים של בעל  הוא החשיבה הביקורתית ואי אפשר
לבוא בטענות אל מי שמוכשר ומבריק יותר ועל כן מצליח יותר ,כך אי אפשר
לבוא בטענות בחברה בעלת  אל מי שהצליח להערים על רעהו בזכות
פיקחותו .אלה כללי המשחק ועל כן שקרים מתקבלים בהשלמה יותר מאשר
 55אינדיק  ,2009עמ' .203
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בטרוניה על חוסר הוגנות .השגריר הסעודי ,בעל   ,ער לצורך שלא ליפול
בפח הזה אולם הנטייה של בעל  לאשליה חזקה יותר מכל אזהרה.
האינדיבידואציה שחררה אותו מתלות בקבוצה וגרמה לו להאמין בעצמו ,להיות
אופטימי ,מלא תקווה ומאמין בשינוי .בעולם קסום זה קשה ואף לא נעים לחשוב
על כל האילוצים והמגבלות שהיו מנת חלקו בעברו התרבותי עת היה חלק מן
הקבוצה ותלוי בה .במובן זה איבד האדם המודרני את הגנות ההישרדות שהיו לו
כדי להישמר מן האחר .במקרה שלנו ,במיוחד מבעל  .
"דקות אחדות לאחר השיחה עם בנדר" ,ממשיך אינדיק לספר" ,התקשר אלי
וולט סלוקומב ,תת–שר ההגנה לענייני מדיניות ,להודיע לי שהנשיא הורה
להחזיר את המטוסים לבסיסיהם .לא האמנתי למשמע אוזני' .הוא יכול לעשות
זאת?' 'כן' ,הסביר וולט' .הוא יכול להורות להם להפסיק פעולה עד שלוש דקות
לפני הגיעם ליעד .הם היו במרחק חמש דקות משם'.
'לא ייאמן' ,ממשיך אינדיק' .ציפינו שסדאם יחזור על דפוס ההתנהגות המוכר
שלו ,יוביל אותנו אל סף התהום ואחר כך ייסוג ויסחט אגב כך ויתורים מן
האו"ם .אך הנשיא היה עקבי לאורך כל אורך הדרך ,מדוע עתה הוא נופל בפח
של קנוניית הרגע האחרון הזאת ,שנועדה לכאורה רק לסכל את ההתקפה
56
שלנו'".
אנחנו רואים שעמדה סמכותית מצד ארצות–הברית ביחס לעיראק בשנת
 1998הייתה עשויה למנוע את מלחמת המפרץ בשנת  .2003אנחנו גם רואים
כמה כדאי לבעל  להתייעץ עם בעל  שאמין עליו משום שאין הוא
נוטה כבעל  ליפול במלכודת האשליה.
בוש :למה שלא ניתן לו עוד הזדמנות )אמפתיה(  ככל שנקדים להציב את
הגבולות ולנקוט פעולה צבאית כן ייטב )סמכותיות(
בעיה  :25במסע הדילוגים של וורן כריסטופר ,שר החוץ האמריקאי ,כדי להשיג
הסכם הפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה ,מספר השליח האמריקאי דניס רוס,
הושגו הסכמות גם עם חאפז אל אסד ,נשיא סוריה ,בנושאים שונים .בדקה
התשעים ,לאחר שנערכו הניסוחים ,העלה אסד נושא חדש שלא העלה בעבר —
המצור הימי של ישראל על לבנון .אם לא יוסר מצור זה הוא לא יקבל את
ההסכם .לכריסטופר זה הספיק .שלושה ימים קודם לכן הוא הובך כשאסד סירב
לפגוש אותו בעת ביקורו בדמשק .כריסטופר אמנם לא היה אמור להיפגש עם
אסד בביקורו זה ואף על פי כן היה בכך עלבון שהתפרסם בעולם .באותו הזמן
 56שם.
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התגבר כריסטופר על העלבון ולא נטש את המשא ומתן .עכשיו כבר נגדשה
הסאה .כשאסד העלה את נושא המצור הימי נעמד כריסטופר ,כפתר את מעילו,
אסף את מסמכיו ואמר" :אדוני הנשיא ,אין על מה לדבר עוד .אני עוזב" .כיצד
הגיב אסד ולמה?
פתרון :כריסטופר ,אולי לראשונה ,הציב לאסד גבולות ברורים והתוצאה לא
איחרה לבוא .אסד ,ממשיך ומספר רוס ,שאל" :מה הוא עושה? מה הבעיה?"
הוא היה מאוד מופתע מהתנהגותו הלא שגרתית של כריסטופר ,שתמיד היה
אדיב ,מהוגן ומאוזן .נעמדתי גם אני אתו ושאלתי אותו מה רצונו לעשות .הוא
היה ברור'" :דניס ,אני עוזב .זה מקומם .אחרי כל מה שעשינו הוא מעלה תנאים
נוספים .אני אפרסם שהוא לא רציני' .האם אוכל לשוחח אתו קודם לכן',
שאלתי .כריסטופר הנהן בהסכמה והתייצבתי מעברו השני של השולחן לצדו של
אסד .הוא היה באמת נבוך' .מה העניין' ,הוא אמר .הסברתי שמזכיר המדינה לא
משחק משחקים .או שאנו מסיימים כעת או שהוא נוטש הכול ויעביר מסר
לעולם מדוע הוא נטש .אסד התרכך .הוא רק שאל אם מזכיר המדינה או אני
נהיה מוכנים להעלות שוב את נושא המצור הימי לאחר השגת הפסקת האש.
מזכיר המדינה הסכים לכך .אסד היה נאמן בהתנהגותו לדפוס הקבוע שלו —
57
לבדוק כדי להיות בטוח שהשיג את מה שיכול היה להשיג ,ולנו היה הסכם.
באופן זה תרמו הגבולות הברורים שהציב בעל  לבעל  לקידומו של
ההסכם .מובן שלא תמיד עמדה של הצבת גבולות סמכותית פותרת את הבעיה.
ואולם מה שברור הוא שתחושה של היעדר גבולות לבעל  היא מתכון
לכישלון .ייתכן שאם כריסטופר היה מגיב בסמכותיות על ההשפלה הקודמת
כשאסד סירב לפגוש אותו לא היה אסד מעז לדרוש כעת דרישה חדשה כפי
שנהג .כמו שאפשר לשער ,בתקיפות לבדה או בכל תגובה אחרת המכוונת לאני
לא היה די .הייתה דרושה סמכותיות המכוונת לאחר כדי להציב גבולות .יש
לשים לב שמעשים ,בניגוד לדיבורים — לדוגמה ,לקום וללכת — הם אקט
סמכותי ,משום שפעולה זו משאירה את רישומה על האחר באופן ניכר.
כריסטופר :אני עומד על כך שלא תפתח כעת נושא חדש )תקיפות(  קם
ואורז את חפציו )סמכותיות(

 57רוס  ,2009עמ'
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רקע מחקרי
1

חברות מסורתיות–קולקטיביות בעלות  ידועות בכישוריהן החברתיים .החיים
האינטנסיביים בקבוצה מכשירים את הפרט מגיל צעיר להיות ער לסביבתו
ולאופן שבו הוא יכול להשתלב בה .לילד הגדל במסגרת המשפחה המורחבת יש
כמה אמהות .אם אמו הביולוגית תסרב לתת לו סוכרייה לפני הארוחה הוא עשוי
לבקש זאת מהדודה ,אם היא תסרב הוא יבקש מהסבתא או הגיסה עד שישיג את
מבוקשו .הוא גם גדל בתוך קבוצת ילדים שבה הוא מתחכך באופן מתמיד עם
חבריו ומנהל אתם משא ומתן שוטף בדרכו למצוא את מקומו ולהשתלב בקבוצה.
כישורים חברתיים אלה עלולים לעתים להיראות שליליים ,בבחינת מניפולציות,
לבן המערב בעל  שעבר תהליך של נפרדות מהקבוצה ועל כן אין הוא
מנסה להפעיל את האחר באותה אינטנסיביות .ואולם לגבי בעלי  זוהי
חוכמת החיים .אותה חוכמה שדוגמאות רבות ויפות שלה אפשר למצוא בתנ"ך
מהתקופה שבה כולנו עדיין היינו בני החברה המסורתית–הקולקטיבית בעלי
 .כך יעקב מרמה את לבן וכך אחי יוסף מרמים את אביהם ,כך במשפט
שלמה ובעוד דוגמאות רבות .בעידן המודרני של חמש–מאות השנים האחרונות,
עת נפרד האדם מן הקבוצה ,הפכה בהדרגה יכולתו המניפולטיבית ללוגית ,וכעת
האדם עושה את חישוביו בעצמו בלא מגע עם האחר .העמידה על המקח בשוק
אל מול שיטת המחיר הקבוע במערב מסמלת את הכישורים החברתיים אל מול
החשיבה הביקורתית .בעמידה על המקח הסוחר צריך להיות ער לנטיות הלב
ולרגישויות של הקונה ,ואילו במערב המוכר קובע את המחיר מתוך שיקולים
אישיים שלו והמחיר אחיד לכולם ובדרך כלל לא נתון לשינויים של ממש .בעל
מיקוד השליטה הפנימי נוטה לתפוס שקר למשל בחומרה יחסית ,ואילו בעל
מיקוד השליטה החיצוני עלול להשתמש בו כדי להימנע מלפגוע במישהו וכדי
לשמור על קשרים טובים והרמוניה קבוצתית.
1

על כישורים חברתיים ראו מקורות בסוף הפרק.

131

פרדיגמת החשיבה המזרחית

אפשר לחלק את העמדות הרגשיות לשתי קבוצות :עמדות רגשיות בעלות
 ,דוגמת קנאה ,נקמה ,התחננות ,התחנפות ,בושה ,כבוד ,רחמים ,איומים,
מחוות ועוד שבהן האחר הוא במרכז ,ועמדות רגשיות בעלות   ,דוגמת
דכדוך ,ריקנות ,שעמום ,ייאוש ,בדידות ,אשמה ,אמביוולנטיות ועוד שבהן הפרט
הוא במרכז .רגש הרחמים לדוגמה הוא רגש בעל מיקוד שליטה חיצוני ועל כן
הוא נפוץ בחברתם של בעלי   .כשאנחנו מרחמים על מישהו אנחנו מזדהים
אתו ,נכנסים לנעליו וחשים את אשר הוא חש ,בניגוד לרגש של אשמה למשל,
שהוא ממוקד עצמי ולא מצריך הזדהות עם האחר .בתפילות האדם מבקש
מאלוהים שירחם עליו אולם בחברה המודרנית אנשים לא אוהבים שירחמו
עליהם .כך הקשר של רבים מאתנו עם אלוהים מחזיר אותנו לימים שבהם היינו
פחות נפרדים בעברנו האישי )כילדים( והתרבותי .על כן ,הקשר עם אלוהים
יכול לשמש לרבים מבני החברה האינדיבידואלית–המודרנית כדרך להבין קשר
עם דמות סמכות בחברות מסורתיות–קולקטיביות.
עמדות רגשיות בעלות  מכוונות להפעיל את האחר או להיות מופעל על
ידו .לדידו של בעל פרדיגמת חשיבה מערבית אלו עשויות להיות מניפולציות,
אולם לדידו של בעל פרדיגמת חשיבה מזרחית אלה כישורים חשובים בדיוק
כשם שאצל בעל פרדיגמת חשיבה מערבית היכולת לחשיבה ביקורתית היא
בעלת חשיבות רבה.
עקרון ההדדיות אומר שבקשר עם בעל  פעמים רבות תגובה טובה היא
תגובת ראי לעמדה המוצגת .כך נראה שמענה לעמדת הקורבן הוא עמדה
שמדגישה שגם לבן–השיח לא קל ,ובתגובה לבקשת מחווה אפשר לדרוש מחווה
כתגמול .כך גם באשר לחנופה ,איום ועניינים אחרים ,משום שחברה בעלת
 בנויה מעצם טבעה על איזונים בקבוצה והדדיות ולא על חישובים אישיים
של כל פרט.
בעיה  :1בפגישות בין ערפאת לרבין נהג ערפאת לחזור על טקסטים קבועים
בנימה של בכיינות" :תראה ,הוד מעלתך" )" ,(" your excellencyידך על
העליונה )" ("you have the upper handאז תעשה לי טובה  ...אתם החזקים,
אז תעשה לי עוד ג'סטה" 2.לעתים נהג לאיים שאם יוותר הוא יירצח .הוא שאל
את הנוכחים אם הם רוצים לבוא להלוויה שלו .לפעמים שינה קצת את הסגנון:
"אתה רוצה שאני אשתתף בהלוויה של עצמי? אם אסכים לוותר על ירושלים
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ועל המקומות הקדושים ,לא אחכה שהם יבואו וירו בי ,אני אירה בעצמי" 3.כיצד
היה על הנציג המערבי להשיב לעמדת הקורבן שאימץ ערפאת?
פתרון :בעל  עשוי להשתמש בעמדת הקורבן כדי לעורר תחושות רחמים
בבן–שיחו .נטייתו הדרמטית עשויה לעזור לו בכך .רבים חשבו למשל שלערפאת
מגיע פרס נובל על משחק 4.דניס רוס טען שערפאת הפך את עמדת הקורבן
לאמנות 5.ואולם על אף האבחנה הזאת ,שהייתה גלויה וידועה ,הבאים אתו במגע
נפלו שוב ושוב במלכודת הקורבן שכרה להם .כיצד יכול בעל  להתמודד
עם המצב הזה? אמירות שמקובלות לעתים על בעל  עקב חינוכו ,דוגמת
"אתה לא מסכן"" ,מה אתה רוצה ,שנרחם עליך?" ו"קח את עצמך בידיים"
עלולות לפגוע אף על פי שהן ממוקדות אחר )ממוקדות "אתה" לעומת "אני מבין
שזה קשה אבל אפשרי" וכדומה( ,משום שהן מורות לפרט בסמכותיות לנטוש
את הרגלו לנסות ולהפעיל את האחר .תשובה לשאלה זו מעניק לנו פייסל ,מלך
ערב הסעודית .קיסינג'ר שוחח אתו על אמברגו הנפט וחש שהגישה הגאופוליטית
נכשלה .הוא החליט לפנות לפסיכולוגיה ואמר לפייסל" :כואב להיות נלחץ על
ידי חבר" .קיסינג'ר מספר שפייסל הפנה את הבקשה נגדו והדגיש" :אני סבלתי
אפילו יותר ממך" 6.כך על פי עקרון ההדדיות כנגד עמדת קורבן יש להציג
עמדת קורבן נגדית ולא עמדה נפרדת.
אנחנו לא אחראים לקשיים שלך ,קח אחריות )תקיפות  +חשיבה ביקורתית(
 אתה רוצה שנספר לך על כל הקשיים שלנו? )כישורים חברתיים(
בעיה  :2דניס רוס מספר כיצד ניסה המתורגמן הנוצרי הקופטי שלו ,ג'מאל
חלאל ,בעל   ,לעזור לו אל מול ערפאת כשהסכם חברון 7עמד להתפוצץ.
ג'מאל תרגם לאמריקאים מערבית לאנגלית ולהפך ,ורוס מספר שג'מאל לא רק
תרגם מילולית ,אלא נהג להעביר גם את נימת הקול .כשמישהו היה כועס
למשל ,ג'מאל הזדהה אתו והעביר את המסר בכעס .עתה אמר רוס לערפאת
שהוא עבד קשה מאוד להשיג את הוויתורים מישראל אבל הוא ,ערפאת ,לא
יזכה לקבל אותם .ערפאת השיב שלוחצים עליו והכול תקוע" .הנחתי את המכסה
3
4
5
6
7

Ross 2004, p. 693 ;328

אינדיק  ,2009עמ'
יעלון  ,2008עמ'  ;92שר  ,2001עמ' .323
Ross 2004, p. 689
Kissinger 1982, p. 664
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על העט ,סגרתי את המחברת שלי ואמרתי' :טוב .לא נותר לי דבר לעשות.
הבטחת לנשיא שתעשה ככל יכולתך אבל כל מה שעשית היה רק להתלונן .זה
לא אומר לעשות כל מה שאתה יכול ואין שום טעם שאציג את רעיונות הנשיא'.
כבר התכוננתי ללכת ואז פתאום הפסיק ג'מאל לתרגם ,התקרב לערפאת כשהוא
חצי עומד חצי רוכן אל תוך פניו של ערפאת ,וצעק' :אתה לא יכול לעשות כך
לאיש הזה! אתה יודע כמה קשה הוא עבד? אתה רואה איך הוא מזיז את ראש
הממשלה? הוא לא ישן כבר שנים–עשר יום .הוא עובד בשבילך בלא לאות .מי
עוד יעזור לך? אל תיתן לו ללכת ככה'" 8.לימים יאמר רוס שמגיע לג'מאל פרס
9
על משחק מעולה.
רוס ממשיך" :הנחתי את ידי על כתפו של ג'מאל וביקשתי ממנו לשבת.
אמרתי שאדבר בשם עצמי .אמרתי לערפאת' :אם אתה חושב שמישהו אחר יכול
לעשות את העבודה בשבילך ,זה בסדר .אם אתה חושב שתוכל להסתדר טוב
יותר בלעדי ,בסדר .אם אתה רוצה למשוך את ההסכם עם כל הסיכונים הכרוכים
בכך ,טוב .אבל עליך לדעת שאעזוב מחר ואל תצפה שאשוב בהקדם .זה חבל
משום שבאתי עם הצעה חלופית לסגור את ההסכם .אבל מה הטעם?'
פתאום השתנתה התנהגותו של ערפאת וגם טון הדיבור' .יש לנו עדיין
שתים–עשרה שעות' ,אמר' .אנו עדיין יכולים לסיים .אל תוותר עכשיו'" .מה
חולל שינוי אצל ערפאת?
פתרון :מילותיו ההגיוניות של רוס בפתיחה לא עשו את העבודה .רק לאחר
פנייתו של ג'מאל אל רגש הרחמים של ערפאת ופנייה נוספת של רוס הכוללת
איום סמכותי בנטישה הסכים ערפאת להקשיב להצעה החלופית שהביא רוס .אם
כן ,בעל  עשוי אף הוא ליפול במלכודת עמדת הקורבן כמו שהוא עשוי
להפיל בה אחרים .כדאי לשים לב שרוס משתמש בחלק מדבריו אל ערפאת
בפנייה "אתה" וממוקד בו .ואולם נימת מרבית דבריו משדרת נפרדות וחשיבה
עצמאית )אתה לא עומד בהבטחתך ואתה רשאי לעשות את הבחירות שלך(.
רוס :עבדתי קשה להשיג את הוויתורים האלה  ...לא נותר לי דבר לעשות
)חשיבה ביקורתית  +תקיפות(  ג'מאל :אתה לא יכול לעשות כך
לאיש הזה! אתה יודע כמה קשה הוא עבד?  ...הוא עובד בשבילך ללא
לאות .מי עוד יעזור לך? אל תיתן לו ללכת ככה )כישורים חברתיים(

8
9
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בעיה  :3באשיר ג'ומאייל ,המנהיג הלבנוני הנוצרי ,נהג להחניף לבגין ,ראש
ממשלת ישראל .הוא הביע הערכה רבה לישראל בהיותה המדינה היחידה
שדואגת לגורל המיעוט הנוצרי בלבנון 10.לעוזריו של בגין אמר בחיוך:
"כיצד אני יכול לסרב לבקשותיו של איש זקן ונערץ" 11.לאחר מכן ביקש
מבגין שישראל תמחק חוב של מיליון דולר בעבור הספקת נשק שחבו
הפלנגות הנוצריות לישראל .קברניטי מערכת הביטחון הישראלי התנגדו.
מה יעשה בגין?
פתרון :בעל  חסר לעתים קרובות את ההגנות הדרושות כדי שלא ליפול
במלכודת החנופה .האדרתו והרגשת החשיבות המוענקת קוסמות לו והוא מתקשה
לעמוד בפניהן .בעל  נוטה להשתמש בכישור חברתי זה של חנופה משום
רגישותו לאחר ויכולתו לומר לו את אשר הוא רוצה לשמוע .כך מפעיל בעל
את בעל  בהתאם לצרכיו .במצב עניינים זה בעל  אינו נפרד,
אינו חושב באופן עצמאי ווקטור החשיבה שלו מכוון אף הוא החוצה .כך לא
עמד בגין בפיתוי ובהינף יד של נדיבות אופיינית מחק את החוב .לחלופין ,אילו
אמר בגין" ,אני מודה לך על המחמאה" ,היה מציג אמפתיה שבה   .כאשר
ויתר בגין על החוב הוא איבד את עצמו משום שנתן לאחר להפעילו ,אילו בחר
שלא לוותר ייתכן שהיה מאבד את האחר משום שהשיב לו באמפתיה שעלולה
להיתפס כנפרדת ומרוחקת .ואולם בעל  יכול להתגונן בפני חנופה באמצעות
אותם כישורים חברתיים שהפעיל בעל  או על פי עקרון ההדדיות .במילים
אחרות ,להשיב חנופה מבלי לוותר על החוב .להלן דוגמה:
באחת מפגישות הצוותים הישראליים והצוותים המצריים שיבח הנציג הישראלי,
בן אלישר ,את נאומו של סאדאת" :ברגע מסוים קרצתי לחסן כאמל ,ראש
לשכתו של סאדאת ,ולחשתי לו בהבעת התפעלות' :אוהה ,בעל–הבית שלך לא
רק חכם ,הוא גם פיקח .הוא מסובב את העניין לא רע' .חסן ,שהבין בדיוק למה
התכוונתי ,וידע שאינני מחמיא לאדוניו ,הגיב מיד' :גם לבעל הבית שלך לא
חסר ,האמן לי'" 12.במקרה זה השיב בעל  באמצעות עקרון ההדדיות .ברגע
שבעל  משיב מחמאה הרי הוא משוחרר מן הצורך )לעתים לא מודע(
להשיב טובה לבעל  על חנופתו ,וסיכוייו ליפול במלכודת החנופה קטנים.
אני מודה לך על המחמאה אבל אנחנו עומדים על כך שתשלמו את החוב
 10שיף  ,1984עמ' .64
Schiff 1984, p. 29 11
 12בן אלישר  ,1995עמ' .113
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)אמפתיה  +תקיפות(  גם אתם הנוצרים עושים בשבילנו עבודה
חשובה ועוזרים לנו לא פחות .אבל חוב יש לשלם )כישורים חברתיים +
סמכותיות(
בעיה  :4עבדאללה הראשון ,מלך ירדן ,נהג לספר משלים או להקשות קושיות
בנושאי טריוויה לבני–שיחו .באחת הפגישות השתתף גם צעיר ישראלי ושמו
שאול בר–חיים .המלך שאל מדוע מטוסים גדולים וכבדים לא נופלים וסקר
במבטו את הנוכחים :תחילה את מקורביו מממשלת ירדן ואחריהם את האורחים
היהודים .כולם הנידו ראשיהם בשלילה ,לאות שאינם יודעים .הפתעה נפלה
כאשר בר–חיים הצעיר ענה תשובה מדויקת .אחר כך באה שאלה נוספת ,ושוב
אותו דבר :כולם היססו ושתקו ,ורק בר–חיים ענה ודייק .בסיום הפגישה ציפה
בר–חיים שהכול יברכו אותו על הצטיינותו ,אבל איש לא עשה זאת .מדוע לא
עשו זאת?
פתרון :הוסבר לו שלא נהג כשורה ,מפני שאם מלך שואל שאלה — רק המלך
יודע את התשובה עליה .כל מקורבי עבדאללה שמעו את אותן שאלות אין–ספור
פעמים ויודעים את התשובות ,אבל שתקו כדי שלא לפגוע בכבוד המלך 13.כך
אפשר להתרשם שגם בעל  זקוק לחנופה ועלול ליפול במלכודתה .בפרק
"כבוד" )בעיה  (2ראינו כיצד התחנף שמעון פרס לערפאת וזכה לתיקון טעות
קריטית שישראל עשתה על המפות .מוחמד אברהים כאמל ,שר החוץ המצרי,
מספר שבארמונו של חסן מלך מרוקו הסתובבו במסדרונות ובגנים קבוצות של
אנשים בבגדים מקושטים והתהלכו במרחקים לא גדולים זה מזה .תפקידם היה
לקפוץ על רגליהם בכל פעם שהמלך עבר לידם כדי לעודד את המלך ,להלל
ולשבח את מעלותיו ולאחל לו חיים ארוכים 14.מכאן נגזרת ההבנה החשובה כל
כך שהאמת בחברה בעלת  אינה ערך עליון כמו שהיא בחברה בעלת  ,
ושקשרים ויחסים עם הסביבה חשובים ממנה.
מתן תשובה נכונה )התפעלות(  שתיקה כאילו אין התשובה ידועה
)כישורים חברתיים(
בעיה  :5באחד המפגשים גילה נשיא מצרים סאדאת לשר הביטחון הישראלי
ויצמן את ציפיותיו" :אתם צריכים לעשות משהו בשבילי .לא בשבילי ,בשביל
13
Kamel 1986, p. 79 14
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מצרים .כאשר באתי אליכם ב– ,1977אילו הייתם עושים מחווה לרגל בואי
לירושלים ונסוגים בסיני לקו אל–עריש-ראס–מוחמד ,הייתם מוציאים את הרוח
ממפרשי .ציפיתי שתעשו זאת ,שתקתם! חשבתם שאתם פיקחים ואמיצים .היכן
נעלמה הפיקחות והחוכמה הישראלית?  ...אני מציע שישראל תודיע שהיא
מוסרת למצרים כבר היום את אל–עריש ואת ג'בל מוסא .נהפוך אותם למובלעות
מצריות בניהול מצרי עוד לפני שיחתם הסכם שלום .איננו צריכים דרך .אנחנו
נטוס ונגיע לשם בדרך האוויר 15".כיצד היה על ראש הממשלה בגין להגיב?
פתרון" :ראיתי שבלשון הערבית אין תרגום למילה פשרה" ,אומר פרס" .אין
הערבי עושה פשרות ,אלא מחוות .זו שיטה אחרת של הידברות — חילופי מחוות
ולא חילופי פשרות" 16.אם כן ,המילה "פשרה" במשמעותה המערבית )שהיא
יותר ממפגש באמצע הדרך( הכוללת ויתור של כל צד על הדברים הפחות
חשובים כדי לזכות בחשובים יותר ומקפלת בתוכה חשיבה אנליטית וניסיון
להגיע לפתרון שבו שני הצדדים מרוויחים לא קיימת בשפה הערבית .ככלל,
בעל  עשוי להעדיף מחוות על פשרות משום שמחווה מונחית על ידי קשר
ואילו פשרה מונחית על ידי חשיבה ביקורתית .לדידו של בעל  פשרה או
אפילו משא ומתן בנושאים עקרוניים הם בעייתיים משום שפירוק של הבעיה
לגורמים וחיפוש פתרון אנליטי מנוגד לחיפוש שלו אחר פתרון הוליסטי .כך
ביקש מובארק מנד ווקר ,השליח האמריקאי ,שלא יעשה שימוש במונח "פשרה"
17
כשמדובר בירושלים" ,כי זה מביא את המוסלמים לחשש שמתפשרים על דתם".
ואילו הסורים התנגדו בחריפות לכך שישראל תגדיר את השיח והשיג שלהם
כ"משא ומתן על סוגיות הליבה" .אחד מחברי המשלחת הסורית גילה לישראלים
שמן הביטוי "משא ומתן" משתמע "מקח וממכר" ,וכי זה אינו בא בחשבון
כאשר על הפרק ניצבות סוגיות עקרוניות 18.גם ביוזמת השלום הסעודית מפברואר
 2002חסרה המילה 'פשרה' 19.מכאן עולה שאין על בעל  להציע לבעל
 פשרה או אפילו "משא ומתן" בנושאים עקרוניים כי אם חילופי מחוות,
משום שלבעל  קל יותר לתת בנדיבות ולבקש ברוחב לב — כמו שנהג
סאדאת כשבא לירושלים — מאשר לפרק את הבעיה לגורמיה בניסיון למצוא
פתרון אנליטי המקובל על שני הצדדים .ואכן ,סאדאת כתב לניקסון" :רוצה
15
16
17
18
19

גרוזברד  ,2006עמ' .202
בר–זהר  ,2006עמ' .642
בן–עמי  ,2004עמ' .258
רבינוביץ  ,1998עמ' .126
ששון  ,2004עמ' .260
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הייתי גם שתדע כי אנו מקבלים את החלטותינו בעצמנו ,באופן חופשי ובלתי
תלוי ,ולכן אם תוכיחו את ידידותכם אלינו נהיה ידידותיים פי–עשרה; אם עוינים
תהיו לנו ,נהיה עוינים פי–עשרה .הואיל וחוק טבע הוא שכל פעולה מולידה
20
תגובה ,הרי כנגד מהלך טוב מצדכם יבואו תריסר מהלכים טובים מצדנו ולהיפך".
כך מתאר סאדאת בלשונו את עקרון ההדדיות .לשמעון פרס הוא אמר" :שמעון,
שמעון ,היה קצת יותר נדיב בהתבטאויותיך לתקשורת .עשה מחווה קטנה ואז
תראה שאשיב לך כפל כפליים" 21.ואילו הסורים אמרו לאמריקאים שאם
ארצות–הברית תצעד צעד לעברם הם יצעדו שניים .כריסטופר ,שהחליט להעמיד
את דבריהם במבחן ,הציע להם מטוסי נוסעים שהיו זקוקים להם וביקש אשרות
יציאה ליהודים .הסורים נענו בחיוב 22.אנחנו רואים אפוא את הנטייה של בעל
 לנהל את יחסיו עם הסובבים אותו באמצעות מחוות ולא באמצעות פשרות.
סוף סיפור :בתגובה לבקשת סאדאת אמר בגין לחבריו" :גיבוש מדיניות אינו
שאלה של מחוות ,זה עניין רציני .התמורה שנתנה ישראל לסאדאת על ביקורו
בירושלים הייתה הכנסת האורחים שהענקנו לו".
ולסאדאת יכתוב:
"נשיא יקר,
חברי ועמיתי ,ויצמן ,העביר לי שדר מזלצבורג .הצעת שבשם ישראל
ננקוט צעד חד–צדדי שנעביר את אל–עריש והר משה לשטח ריבוני
מצרי .אתה תבין בוודאי ,אדוני הנשיא ,שאין צעד חד–צדדי על ידי שום
מדינה .אבל מגעים על בסיס דו צדדי באים בחשבון .מציע פגישה בין
23
נציגינו בירושלים ,קהיר ,אלכסנדריה או חיפה".
כעבור זמן קצר התקבל שדר מקאהיר:
"צר לי להודיעך שהמועצה לביטחון לאומי החליטה היום שאין צורך
בהישארותה של הקבוצה הצבאית הישראלית במצרים )הוועדה הצבאית
המשותפת שסאדאת ניאות להקים באיסמעיליה לבקשתו של בגין( .עשינו
את הסידורים הדרושים להחזיר את הקבוצה מחר 27 ,ביולי ,במטוס
'בואינג' אזרחי מצרי ללוד.
באיחולים לבביים

 20אל–סאדאת  ,1978עמ' .209
Peres 1995, p. 205 21
 22אינדיק  ,2009עמ' .106
 23גרוזברד  ,2006עמ' .202
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גנרל גמאסי ]שר המלחמה המצרי[".
כך כשמבקש בעל  מחווה מבעל  והאחרון חש שהוא מתקשה לספק
אותה רצוי שיבקש אף הוא מחווה כתגמול באופן שיספק אותו במקום לסרב
לסגנון זה של קשר .כך הציע ויצמן לבגין להיענות לבקשת סאדאת בחיוב
תמורת מחווה מצרית .למשל ,היתר להעביר ציוד לישראל בתעלת סואץ באוניות
ישראליות .בגין סירב 25.לחלופין ,בעל  יכול גם להציע לבעל  לבקש
מחווה שונה משום שבמחווה ,כבמתנה ,לעתים קרובות העיקר הוא עצם הנתינה.
בגין :גיבוש מדיניות אינו שאלה של מחוות ,זה עניין רציני )חשיבה ביקורתית(
 כאחים אנחנו רוצים להציע לך חילופי מחוות )הזדהות  +כישורים
חברתיים(
בעיה  :6במהלך הדיונים בין ישראל לפלסטינים לגיבוש הסכם אוסלו ב' איבד
אבו עלא את הכרתו והובהל לבית החולים .פרס ליווה אותו באמבולנס .הוא שב
בהקדם להמשך השיחות לאחר שהתברר שאבו עלא רק התמוטט מאפיסת
כוחות .כיצד השפיע הליווי של פרס על אבו עלא?
פתרון :בלא ספק מחווה כזאת שבה האויב שלך מלווה אותך אל בית החולים
ודואג לך תשפיע עמוקות על כל אחד מאתנו בלא תלות בפרדיגמת החשיבה
שלו .ואולם עולמו של בעל  מעוצב לעתים קרובות על ידי התנהגות
בן–שיחו ומחווה מזמינה מחווה נגדית ,לעומת בעל  שחש עצמו עצמאי
יותר ופחות תלוי בגירויים חיצוניים .כששב אבו עלא לשיחות הוא זכה לקבלת
פנים חמה .הוא ניגש מיד אל פרס כדי לומר לו" :אני מודה לך מעומק לבי על
כך שליווית אותי לבית החולים" .אחר כך לחש אבו עלא על אוזנו של אורי
סביר" :פרס הציל את חיי .הוא ישב לידי באמבולנס ואמר' ,תחזיק מעמד אבו
26
עלא .כולנו צריכים אותך' .לעולם לא אשכח זאת".
ואולם גם מחוות מזדמנות יותר רישומן יכול להיות ניכר על בעל   .כך
החליט עזר ויצמן ,שר הביטחון הישראלי ,במהלך הנסיגה הישראלית מסיני
להעביר את המתקנים הישראליים שבסיני לידי המצרים רק לאחר שהם סוידו
כהלכה ונמסרו למצרים נקיים ומצוחצחים .מהלך זה של ויצמן ,שאושר על ידי
ראש הממשלה בגין ,הרשים כל כך את ראשי ההנהגה המצרית ,עד שחזרו
 24שם.
 25ויצמן  ,1981עמ' .300
 26סביר  ,1998עמ' .272
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והזכירו בפני משה ששון ,שגריר ישראל במצרים ,את המחווה האישית הזאת
של "עזרא" שלא שכחו אותה לעולם" .חלקנו לעיתים על 'עזרא' ,אך לא הטלנו
מעולם ספק בכוונותיו" ,אמרו לשגריר מדי פעם 27.דוגמאות אלה הן יוצאות
דופן .ככלל ,בעל  אינו קשוב דיו לאפשרות השימוש במחוות משום שהדבר
מקפל בתוכו פרדיגמת חשיבה זרה לו שבה אפשר להשפיע על חשיבתו של
היריב מבחוץ .לעומת זאת ,בעל  עשוי להיות אמן בתחום הזה.
מוחמד חסנין הייכל ,העורך המיתולוגי של "אל אהראם" ,מספר על מחווה
מרגשת במיוחד שעשו המצרים במשא ומתן עם ישראל .הדבר אירע בשיחות
בקילומטר ה– 101מקאהיר לאחר מלחמת יום כיפור בין הגנרל אהרון יריב
למקבילו גמאסי .במסגרת דיון בחילופי שבויים ביקש יריב שמצרים תשחרר גם
טייס ישראלי שמטוסו הופל במצרים בשנת  1970במלחמת ההתשה .סאדאת,
אומר הייכל ,החליט להעניק מחווה לישראל כדי להגביר את אמונו של יריב
בהשפעתו של גמאסי .במפגש הבא אמר גמאסי ליריב שיש לו מתנה בשבילו.
28
באוהל הופיע סגן דן אבידן ונמסר לידי יריב.
פרס :אני מאחל לך רפואה שלמה )אמפתיה(  יושב לידו באמבולנס ואומר:
תחזיק מעמד ,אבו עלא .כולנו צריכים אותך )כישורים חברתיים  +הזדהות(
בעיה  :7בגין ,ראש ממשלת ישראל ,ביקש מסאדאת ,נשיא מצרים ,להיוועד
אתו בהקדם .אלה היו ימים של טרם בחירות בישראל .סאדאת נענה לבקשה מיד
אך המצרים עיכבו את המפגש בלא סיבה ברורה .לבסוף הסכימו להיפגש ממש
סמוך לבחירות .מדוע עיכבו המצרים את המפגש?
פתרון :בארוחת הערב בוועידת הפסגה בשארם אל שייח' לחש כמאל חסן עלי,
שר החוץ המצרי ,על אוזנו של השר אריאל שרון שהמצרים דחו בכוונה את
ועידת הפסגה כדי שתתקיים קרוב ככל האפשר ליום הבחירות בישראל ,כדי
לעזור לבגין להיבחר לקדנציה שנייה 29.מפגש כזה טרם הבחירות מעלה את
יוקרתו של בגין .אם הסיפור הזה הוא נכון או שאינו נכון ,הוא מראה על הלך
המחשבה המצרי .האפשרות לדאוג לאחר יותר מאשר האחר דואג לעצמו עולה
כאן .כעין הפתעה טובה שנשמרת בסוד משום שהרי היה אפשר לשוחח עליה.

 27ששון  ,2004עמ' .241
Haykal 1996, p. 222 28
Sharon 1989, p. 380 29
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כזה הוא טבעה של הזדהות אצל בעל  — הנכונות לעשות בשביל האחר
ועוד מבלי לספר לו היא רבה.
המצרים :אנחנו לא מתערבים בבחירות במדינה שכנה )חשיבה ביקורתית( 
אנחנו עוזרים למי שקרוב אלינו )הזדהות(
בעיה  :8חוסיין היה אפילו מתוחכם יותר .ביולי  1994נערך טקס בוושינגטון
שבו הכריזו רבין וחוסיין על נכונותם לערוך הסכם שלום בין העמים .ערב
הטקס עוד נערכו דיונים באשר לתוכן המדויק של "הכרזת וושינגטון" .רבין
רצה שייכתב בה "סיום מצב המלחמה" ,ואילו הירדנים התעקשו על "סיום מצב
הקונפליקט" ) ,( belligerencyמושג משפטי יותר מעממי .מאמצי הישראלים
לשכנע את הירדנים להכריז על "סיום מצב המלחמה" עלו בתוהו ,ובלית ברירה
הסכימו הישראלים שייכתב בהסכם שהצדדים השיגו הסכמה על "סיום מצב
הקונפליקט" .בטקס בבית הלבן ,כשהגיע תורו של חוסיין לנאום ,הוא דיבר על
סיום מצב הקונפליקט .פתאום נעצר לרגע  ...ואז הוסיף שכל אחד יודע שבכל
שפה פירושו של "סיום מצב הקונפליקט" הוא סיום מצב המלחמה עם ישראל.
דניס רוס מספר כיצד אליקים רובינשטיין ,הנציג הישראלי שניהל את המשא
ומתן ,פשוט התרומם מכיסאו מרוב שמחה ופצח במחיאות כפיים סוערות בעוד
רבין זורח 30.כך תכנן חוסיין את המחווה .סירב בתחילה כדי להפוך את הנתינה
למתוקה יותר .ואכן ,רישומה של מחווה זו לא יישכח.
בעיה  :9לפני טקס החתימה על הסכם שארם א–שייח' עם הפלסטינים רצה
אהוד ברק ,ראש ממשלת ישראל ,לסגור פרצות אפשריות לאור התרגיל שעשה
ערפאת לרבין במרס  1994כשסירב לחתום על ההסכם בעודו ניצב על הבמה.
הוא התקשר לאולברייט ומובארק והזהיר אותם שאם ערפאת יעשה לו תרגיל
דומה הוא יעזוב מיד את הבמה ויחזור לארץ .הם העבירו את המסר לערפאת.
האם פעל אהוד ברק נכון?
פתרון :ככלל ,איום אינו אלא רצון להשפיע על האחר מבחוץ ועל כן השימוש
בו רווח יותר בקרב בעלי   .ואולם באיום יש גם משום פגיעה בכבוד,
שבעלי וקטור חשיבה זה רגישים אליו במיוחד ,כך שיש לדעת כיצד לשגר אותו.
בעל  נוטה פחות לאיים ופחות להגיב לאיומים משום שהוא מונע באמצעות
מיקוד שליטה פנימי .תגובתו של ערפאת לאיומו של ברק הייתה על פי עקרון
30

Ross 2004, p. 184
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ההדדיות — הוא אינו מאמין לברק .הוא דרש ואף קיבל מאולברייט מכתב
ערבויות אמריקאי שברק יעמוד בהסכם 31.דומה שברק לא הרוויח מהאיום
שפוגע גם בקשר .כדי להבין את משמעות האיום די על בעל  להיזכר
בצורך של סדאם חוסיין שלא להיכנע לאיומי המערב ולשחק כאילו יש לו נשק
גרעיני כדי ליצור רושם של עוצמה .הוא המשיך את המשחק של לא להיכנע
לאיומים ולא להיראות חלש עד שלדידו היה מאוחר מדי .שגריר ארצות–הברית
בישראל מרטין אינדיק מדגיש כיצד ממשל קלינטון לא הבין עניין זה והאמין
שלסדאם יש נשק גרעיני ,שהרי איזה בר–דעת יעמיד פנים שיש לו נשק כזה
32
ויסכן את חייו!
פעמים רבות בעל  משגר איום שלא מתוך כוונה לממשו ,אלא כדי לבדוק
באיזו מידה הוא יכול להפחיד את בן–שיחו .כך בודק בעל  את האחר ולומד
להכירו טוב יותר ולדעת כיצד הוא עשוי להגיב למצבים שונים.
ויצמן מספר כיצד הייתה האווירה בשיחות בינו ובין סאדאת מתוחה .סאדאת
דרש פינוי של כל היישובים הישראליים בסיני" .אני רואה שעלי לרדוף אחריך",
אמר .ויצמן לא הבין" .אם לא יצא שום דבר" ,המשיך סאדאת" ,יכולה להיות
התפוצצות"" .סאדאת אמר את הדברים בטון חריף .הוא איים במלחמה .לא
נבהלתי' .כבר רדפנו אחריכם ב– 1948ב– 1956וב– .1967אני אישית פגעתי
בטור שלכם דרומה מתל אביב .לא היינו רוצים לעשות זאת שוב .תראה מה
קרה לחיל האוויר שלכם ב– .'1967ידעתי שנגעתי בנקודה רגישה וכואבת.
סאדאת נרתע' .כן ,כן' ,אמר' ,איני רוצה לדבר על כך' .לרגע השתרר שקט .הוא
המשיך בנימה מפויסת' :תשמע ,אני מדבר אתך על שלום טוטאלי'" 33.כך בודק
סאדאת ,שלא התכוון לפתוח במלחמה ,את ויצמן .אילו נבהל ויצמן הייתה בכך
אינפורמציה חשובה בעבור סאדאת שאכן אפשר לאיים עליו .הוא מכבד את
העובדה שוויצמן משיב לו באותו מטבע ושאי אפשר לאיים עליו .שוב אנחנו
רואים שעקרון ההדדיות מובן ומכובד על ידי בעל   ,והדרך הטובה ביותר
להגיב על איום היא לעתים קרובות באיום נגדי .דומה שסאדאת ,אף על פי
שאהב מאוד להפתיע את היריב ולשחק אתו ,הבין את מגבלות האיום .כך הוא
כותב לליאוניד ברז'נייב ,מנהיג ברית–המועצות:
"בכנות — וברוח של אחוות אמת — אני מקווה שתבין כי אין זו אזהרה,
כפי שאולי יבקשו אחרים לפרש זאת :לעולם אין אנו פונים באזהרות

 31אדליסט  ,2003עמ' .153
 32אינדיק  ,2009עמ' .218
 33ויצמן  ,1981עמ' .81
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לאיש מפני שאין אנו יכולים לקבל שום אזהרות משום איש".
כיצד אפוא אפשר בכל זאת לאיים?
קיסינג'ר ,שר החוץ האמריקאי ,מספר על פהאמי ,שר החוץ של סאדאת,
שהיה אשף הרמיזות .בשיחתו עם הנשיא פורד היה מלא חיים והנשיא פורד
התפעל ממנו .עם זאת" ,התנהגותו הסתירה את האיום הלא ישיר שהוא הניח
שוב ושוב לפתחנו כמו שרופא עשוי להציג אבחנה לא טובה כאירוע שהוא
מעבר לשליטתו .למשל ,הוא הזהיר שאם לא תהיה התקדמות בעניין סיני סוריה
עלולה להבעיר את המזרח התיכון שוב" 35.כך מתאר קיסינג'ר את כישוריו
החברתיים של פהאמי כמי שאומר :זה לא אני ,זה המצב .מה אני יכול לעשות?
ברק ,בדוגמה שראינו ,יכול היה להשתמש בשיטתו של פהאמי ולומר למשל
שהשיבה ארצה ,אם הדברים לא יהיו לשביעות רצונו ,אינה רצונו האישי אלא
החלטה שנכפתה עליו .כעת אין מדובר עוד באיום מצדו .בעלי  נוטים
להשתמש בנימוק זה בעל מיקוד שליטה חיצוני לעתים קרובות.
ברק :אם ערפאת יעשה שוב את התרגיל ויסרב לחתום על המפות אני חוזר
מיד לישראל )תקיפות(  הממשלה החליטה ,ואני מחויב לציית ,שאם
יהיו קשיים בעת החתימה עלי לשוב ארצה מיד )כישורים חברתיים(
בעיה  :10לאחר רצח סאדאת רצה משה ששון ,שגריר ישראל במצרים ,להעביר
מסר דחוף למצרים בשעה שהחלו להישמע קולות נגד הסכם השלום בין ישראל
למצרים .הוא התקשר לידידו כמאל חסן עלי ,סגן ראש הממשלה ושר החוץ,
והזמין את עצמו לביתו לשיחה פרטית .מטרתו של משה ששון הייתה שכמאל
יציג לו ביוזמתו שאלה" :כיצד תגיב ישראל אם הנשיא החדש יחליט לבטל את
הסכם השלום?" מדוע רצה ששון שכמאל יציג את השאלה במקום שהוא עצמו
יעלה אותה?
פתרון :לאחר כחצי שעה של שיחת חולין הציג לו המצרי את השאלה המיוחלת.
משה ששון השיב" :אם רצונך לדעת מה יקרה אגש מיד למשרדי ובתוך
שעתיים–שלוש אקבל בעבורך תשובה מוסמכת מראש ממשלתי ,מנחם בגין".
כמאל נרתע מיד" :לא ,לא ,משה ,אני רוצה לדעת את הערכתך שלך ותו
לא".
"שלושה דברים יקרו ,אדוני ,ראשית ,תיפסק הנסיגה מיתרת סיני ,שנית
 34אל–סאדאת  ,1978עמ' .248
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תשכחו משני המיליארדים ומאתיים מיליון הדולרים שאתם מקבלים מדי שנה
עקב החתימה על חוזה השלום אתנו ,ושלישית — אני אישית משוכנע שאחרי
כמה שעות מביטול ההסכם ינחת צה"ל על גדות תעלת סואץ וסיני תחזור
אלינו".
כמאל חסן עלי נדהם ונשאר פעור פה" :ממש תנחתו ותכבשו שוב את סיני?
מה לכך ולהסכם השלום?"
"הרי את הסכם השלום עשיתם כדי לקבל בחזרה את מלוא סיני .לא יהיה
הסכם שלום — לא יהיה לכם יותר סיני" .משה הוסיף שזו דעתו האישית ואמר
שאם כמאל רוצה תשובה מוסמכת הוא יכול מיד ללכת ולברר .כמאל ענה" :לא,
בשום פנים ואופן לא .ממילא אין העניין הזה עומד על הפרק כלל ומספיקה לי
36
הערכתך".
כך הפחיד משה ששון את עמיתו המצרי באפשרות שישאל את בגין והמצרים
יאבדו שוב את סיני .בחברה בעלת  מקובל השימוש בהפחדה כדרך לעצב
את התנהגותו של האחר .למשה היה חשוב שלא להפחיד את המצרי ביוזמתו,
כלומר ,לא לאיים בגלוי ,משום שאז עלול להתפתח עימות .תוכניתו הייתה
שהשאלה תבוא מכמאל וכך לא ייתפס כמשדר איום מיוזמתו אלא נאלץ להשיב
בכנות לשאלה.
ששון :אנחנו עומדים על כך שתקיימו את הסכם השלום שאם לא כן ניאלץ
לשקול את צעדינו )תקיפות(  מאחר שאתה שואל אומר לך שאם
תבטלו את הסכם השלום אנחנו נכבוש מיד חזרה את כל סיני )כישורים
חברתיים(
בעיה  :11הסכם חברון בין הישראלים לפלסטינים נראה על סף סגירה .הנשיא
קלינטון שוחח על כך עם ערפאת וזה נראה מבטיח .השליח האמריקאי דניס רוס
הגיע לעזה והתייצב אצל ערפאת עם טיוטה של ההסכם .ואז קיבל ערפאת שיחת
טלפון מבכיר פלסטיני שטען שלישראל עוד דרישה — להכפיל את מספר
הסיורים המשותפים — ולדבריו מטרת הדרישה להשפיל את הפלסטינים .רוחו
של ערפאת נעכרה פתאום ,והוא תהה בקול כיצד אפשר לסכם את ההסכם
כשהישראלים אינם נותנים כלום ולוחצים עליו .פניו לבשו ארשת כועסת והוא
הכריז שהישראלים הכניסו  250טנקים לעזה" .תאר לעצמך 250 ,טנקים ,יותר
ממה שהיה להם כשהם כבשו את עזה ב– .1967מה הם מנסים לעשות? להשפיל
 36ששון  ,2004עמ' .235

144

כישורים חברתיים

אותי ,ללחוץ עלי .הם לא יצליחו .הם עשו הרבה מעבר לכך נגדי במלחמת לבנון
ולא הצליחו" .רוס כותב שידע שהאשמות אלו הן מגוחכות )הוא אכן בדק זאת
עם ראש ממשלת ישראל נתניהו ,וההאשמות התבררו כחסרות שחר( .מדוע עשה
זאת ערפאת?
פתרון :דרמה היא מאבני היסוד של פרדיגמת החשיבה המזרחית .כש–

ההתרחשויות קורות יותר בין אנשים מאשר בתוכם .בדרמה המסרים הרגשיים
המועברים מאפילים על החשיבה הביקורתית .כעת מזמין ערפאת את רוס
להישאב לתוך מערבולת רגשית שבה האמת חשובה פחות מהמסר הרגשי
המועבר — משפילים אותי .רוס מוסיף" :אני מכיר אותו מספיק טוב לדעת שהיה
היגיון בשיגעון שלו .הוא ניסה לפרק את ההסכם ולהטיל את האחריות על
ישראל" 37.במקרה זה עוזרו של ערפאת יצר את הניצוץ ,וערפאת הוסיף את
שמן הבערה לשם יצירת הדרמה .שיתוף פעולה כזה לשם יצירת דרמה מקובל
בקרב בעלי  שיכלו בנסיבות אחרות להחליט שהם מאשרים את ההסכם .על
פי עקרון ההדדיות היה רוס יכול לומר לערפאת את מה שהוא אכן עושה לו
כרגע — משפיל אותו .ערפאת משחק ברגע זה את המושפל ,אבל רוס באמת
פגוע לאחר כל מה שאמריקה עושה למען ערפאת .לבעל  קשה להשתמש
במילה "השפלה" וכן בעוד אוסף של מילים בעלות מיקוד שליטה חיצוני
)"קנאה"" ,נקמה"" ,שנאה"" ,כבוד" ועוד( .כל מי שמאזין לחדשות למשל יכול
להתרשם שמילה כמו "השפלה" שכיחה מאוד בלקסיקון של בעלי  ואילו
בלקסיקון של בעלי  היא כמעט לא מופיעה .יש גם לשים לב שלא מוצע
לרוס בתגובתו בעלת  לפתוח במילים "אני מכבד אותך" ,אלא במילים
"כולם רואים".
רוס :ביררתי את העובדות ומה שאמרת אינו מדויק )חשיבה ביקורתית( 
כולם רואים איך אנחנו מכבדים אותך .שוחחתי עם הנשיא ,באתי במיוחד
בשבילך לעזה .אז למה אתה משפיל אותנו?)כבוד  +כישורים חברתיים(
בעיה  :12רוס מספר כיצד בקיץ  ,1998לאחר פיגוע התאבדות בירושלים
שביצע מחבל מתאבד פלסטיני ,היה לו ברור שאם ממשלת ישראל לא תראה
צעדים החלטיים מצד הרשות הפלסטינית )מעבר לגינוי מן השפה ולחוץ ,ביצוע
מעצרים סמליים וכדומה( ,יעצרו הישראלים את תהליך השלום .הבנתי כי
הפלסטינים צריכים לעשות מעשה ,אבל ידעתי שהם לא יעשו דבר אם ערפאת
37
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לא יבין את החשיבות של פעולה מידית ,שתכלול קבלת התחייבויות שאותן
יהיה מסוגל לקיים .ביקשתי אפוא לכנס מפגש בהשתתפות ערפאת וראשי
מנגנוני הביטחון שלו עם הרמטכ"ל הישראלי אמנון ליפקין–שחק וראש השב"כ
עמי איילון .זה היה צעד חריג מאוד וחסר תקדים — בוודאי כאשר השליח
האמריקאי למשא ומתן מארגן את המפגש ויושב בראשו .מדוע נקט רוס צעד
חריג זה?
פתרון :ראשית ,הפגישה הייתה מוצלחת ולזמן מה חוללה שינוי חיובי בשטח.
רוס מסביר שלעתים קרובות דרושה התערבות דחופה ,וככל שתהיה פחות
קונבנציונלית כן ייטב ,בפרט אם ההתערבות עצמה יוצרת דרמה ונותנת לכולם
סיבה לעצור ולהחליף נושא" 38.במילים אחרות ,כדי להגיע אל בעל  לעתים
קרובות לא מספיק לדבר באופן רגוע ומינורי .כמו שבעל  עשוי להיסגר
לנוכח דרמות שנראות לו כהצגה כך בעל   ,שמורגל בהתרחשויות סוערות
וצבעוניות ,עלול שלא לקלוט העברת מסרים רגועה ועדינה .עצם הדיבור השקט,
מעידים לעתים בעלי   ,מקשה לקלוט את המסר.
מקרה דומה אירע בדיונים על הסכם אוסלו ב' .לבסוף נותרה רק בעיה אחת,
קבר רחל .האלוף בירן אמר לשמעון פרס בעברית ,בלהט רב ,כי הוא עומד
בתוקף על הצבת חיילים על גגות הבתים שמסביב לקבר" .דבר אנגלית" ,אמר
לו פרס.
בירן פנה לערפאת בהתפרצות" :תראה" ,אמר לו" ,אם נעשה את הדברים
בשיטתך ,אני לא אהיה מסוגל להבטיח ביטחון .אתם כבר הסכמתם .עשינו דרך
ארוכה כדי להניח את דעתכם בעניין הפריסה מחדש מסביב לכל הערים .עכשיו,
גם בעניין חברון .אני מוכרח לקיים תנאי מינימום במקום הקדוש הזה".
בירן רתח ,וערפאת שב והפתיע אותנו ,מספר אורי סביר .ניכר שהתרשם
מההתפרצות .הוא ניגש אל בירן ,לחץ את ידו ואמר" ,אני מסכים" .אחר כך
חיבק את האלוף המופתע" 39.דרמה זו אינה בהכרח רק הצגה בעולמו של בעל
 כמו שראינו בבעיה  .9דרמה יכולה להיות גם התפרצות אותנטית של
רגשות שבעל  מכבד משום שזו אינה חברה מופנמת .כך יכול היה ערפאת
להתרשם לחיוב מהתפרצותו של בירן.
רוס :אנחנו עומדים על כך שתעשו צעדים ממשיים לשינוי המצב )תקיפות( 
נכנס התייעצות מיוחדת של ראשי מערכת הביטחון משני הצדדים ,במקום
 38רוס  ,2009עמ' .242
 39סביר  ,1998עמ' .271
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שנבחר ,באישור המנהיגים משני הצדדים ובראש הישיבה ישב הנציג
האמריקאי באופן שטרם נעשה )כישורים חברתיים(
בעיה  :13בפתח שיחות השלום בקמפ דייוויד בין מצרים לישראל הפתיע
סאדאת ,נשיא מצרים ,את בגין ,ראש ממשלת ישראל ,ודרש דרישות מופלגות
מעל ומעבר למה שסוכם עליו לפני כינוס ועידת השלום .הוא עשה זאת בעודו
לוחש לג'ימי קרטר ,נשיא ארצות–הברית ,שתיווך ביניהם ,שזה רק תרגיל.
מלבד הנסיגה מכל השטחים הכבושים והקמת מדינה פלסטינית הוא דרש פיצויים
מלאים על מה שלדברי מצרים היה נזק שנגרם על ידי כוחות צה"ל לאוכלוסייה
אזרחית ולמתקנים ,וכמו כן על ניצול שדות הנפט בסיני .מדוע עשה זאת
סאדאת? וכיצד היה על בגין להגיב?
פתרון :סאדאת בדק את הגבולות של בגין כמו שמקובל לעשות בקרב בעלי
 .סאדאת אהב מאוד לעשות שימוש ביכולת שלו להפתיע את היריב ולהמם
אותו והוא קרא לזה "מכת חשמל" 40.זוהי תכונה שמאפיינת בעלי  השואפים
להשפיע על האחר ולעצבו יותר מאשר את עצמם .על כל פנים ,בגין נפגע מאוד
והיה לו קשה לעבור על כך בשתיקה .על כן ,גם לאחר שקרטר רמז לו שזו רק
תביעת פתיחה ,הוא שאל ,וחזר ושאל ,איך יכול אדם מכובד להתנהג כך:
להכריז על תביעותיו ואחר כך לשנות אותן כאילו לא קרה דבר .נדרשו מאמצים
רבים מצד כל המשלחות כדי להפיס את דעתו ולומר לו שסאדאת לא באמת
התכוון לכך 41.דומה שאילו הכיר בגין את הצורך של בעלי  לבדוק את
האחר לא היה מופתע ומזועזע כל כך מן המעשה .למשל יכול היה בתגובה
להציג דרישות ישראליות שאף הן מופרזות או להתייחס לצעדו של סאדאת,
במיוחד לאחר הרמז מקרטר ,בהומור.
גם בשיחות השלום בין ישראל לסוריה אירע דבר דומה .הנציג הסורי דרש
שהגבול בין ישראל לסוריה יעבור בתוך הכינרת ושסידורי הביטחון יהיו סימטריים
משני צדי הגבול על אף העומק האסטרטגי השונה בשתי המדינות .זו הייתה
נסיגה מעמדות סוריות שהוצגו בעבר .לאחר הפגישה ביקש דניס רוס ,השליח
האמריקאי ,לשוחח ביחידות עם הנציג הסורי וביטא באוזניו את אכזבתו .הנציג
הסורי ביקש שרוס יבין אותו ,ההנחיות שקיבל היו לפתוח בדרך זו ,אבל
בהמשך הוא יגמיש את עמדת סוריה 42.התנסות קצת שונה הייתה לקיסינג'ר,
 40ששון  ,2004עמ' .67
 41גרוזברד  ,2006עמ' .210
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שסיפר שכשהוא מבקש מסאדאת ויתורים שנוגעים בקווים האדומים של נשיא
מצרים הוא ,קיסינג'ר ,יוצא לא אחת לאחר דיונים ארוכים במצב רע יותר מכפי
שנכנס 43.אחר כך אם יסכים סאדאת להצעותיו שניתנו בעבר יחוש קיסינג'ר
תחושה של הישג .כך הנחת המשא ומתן של בעל  היא שככל שהמשא ומתן
מתקדם כל צד מוותר יותר .זוהי כמעט הנחה לוגית שממוקדת בשינוי שהפרט
מקבל על עצמו .ואולם בעולמו של בעל  האחר הוא במרכז ואותו יש
לעצב .נסיגה מעמדות קודמות היא אחת הדרכים הלגיטימיות לעשות כן.
בגין :דרישותיו של סאדאת חורגות מהסיכומים ומעליבות )חשיבה ביקורתית +
אמפתיה(  אם לסאדאת מותר לשנות את הסיכומים גם לנו מותר.
אנחנו חוזרים בנו מההסכמה לסגת מסיני )כישורים חברתיים(
משא ומתן מתקדם באופן לינארי עקב ויתורים הולכים וגדלים )חשיבה
ביקורתית(  משא ומתן מבוסס על הפתעת היריב והוצאתו מאיזון ועל
כן אינו מתקדם באופן לינארי )כישורים חברתיים(
בעיה  :14הנציג הישראלי משה ששון מספר" :בפברואר  1960קיימתי שיחה
בטהרן עם שר החוץ הפרסי דאז — עבאס אראם — שבה מסר לי את החלטת
השאח לכונן יחסים דיפלומטיים מלאים עם ישראל ולהקים שגרירות פרסית
רשמית בישראל' .היודע מי ישב לפניך על אותה כורסה שאתה יושב עליה
עתה?' — שאל אותי עבאס אראם והמשיך — 'היה זה שגריר מצרים שבא למחות
רשמית על כך שהתרנו ל–'אל–על' לקיים טיסות ישירות בין ישראל לאיראן ,וכן
על כך שהסכמנו לפתיחתו של דלפק 'אל–על' בנמל התעופה שלנו ב'מהרבאד''.
עניתי לאותו שגריר' :אין טיסות 'אל–על' לטהרן ואין דלפק 'אל–על' ב'מהרבאד''.
השגריר המצרי התעקש ואמר שבמו עיניו ראה הן את מטוס 'אל–על' נוחת וכן
את דלפק 'אל–על' בנמל התעופה' .טעות בידך ,אדוני השגריר' ,השיב לו עבאס
אראם לפי עדותו בפני — 'לא ראית דבר .לא דלפק ולא מטוס! זוהי המצאה
דמיונית לחלוטין של מישהו שרצה להכשיל אותך ,אדוני השגריר' .ובכך נסתיימה
השיחה בין השגריר המצרי הנבוך ובין שר החוץ הפרסי ,שפסק את פסוקו
הבדוי בביטחון כה רב .כאשר חזרתי לירושלים מסרתי לשרת החוץ ,הגב'
גולדה מאיר ,את דבר ההבטחה שקיבלתי מהשאח ,באמצעות שר החוץ שלו.
גולדה קיבלה את הבשורה בהתרגשות רבה ,קמה לחבק אותי ואף הודיעה לי
43
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חגיגית שהיא ממנה אותי כשגרירה הרשמי הראשון של ישראל בטהרן" .מה
הסביר לה משה ששון ,שהיה בעל רקע מזרחי וכישורים חברתיים לא מבוטלים?
פתרון :כששבה גולדה מאיר למקומה סיפר לה משה ששון את הסיפור על
השגריר המצרי ,דלפק "אל–על" ושר החוץ הפרסי ,וסיים את דבריו אליה
במילים האלה" :לא אתפלא כלל ,גולדה ,אם מחר–מחרתיים יודיע לנו עבאס
44
אראם שלא היו דברים מעולם ,שכלל לא הייתי בטהרן ,וכי מעולם פגש בי".
כך אפשר ללמוד על התנהגותו האפשרית של בעל  אלינו מתוך התבוננות
בהתנהגותו כלפי אחרים ,משום שאנשים על פי רוב לא נוקטים התנהגויות
מיוחדות כלפי פרט זה או אחר ,אלא נוטים להפעיל את הרפרטואר הידוע
שלהם .התקפה זו על החשיבה הביקורתית אפשרית למי שלא חש שהוא מחויב
לה ויכול להשתמש בה לצרכיו כדי להשפיע על בן–שיחו .במקרה הזה בולטת
יכולתו של בעל  לומר ששחור הוא לבן ,מה שעלול להעליב באופן עמוק
כל אדם משום שיחוש שמתנהגים אליו כאילו הוא מטומטם .בעל  הנוהג כך
רוצה לפגוע בבן–שיחו .על כן ,התגובה הנכונה היא לא לנסות להוכיח לו שאין
זה כך ,אלא להשיב לו על פי עקרון ההדדיות ולומר לו למשל שאנחנו לא
התלוננו כלל על נושא זה ורק היה נדמה לו.
שחור אינו לבן ומה שאמרת לי אינו נכון )חשיבה ביקורתית(  מי
אמר לך שהתלוננו על נושא זה? זה רק נדמה לך )כישורים חברתיים(
בעיה  :15הפלסטינים נהגו לשקר לישראלים גם כשידעו שהישראלים יודעים
שהם משקרים .אבי דיכטר ,בהיותו ראש השב"כ ,סיפר על פגישה שהייתה לו
עם עמיתיו הפלסטינים ובהם ג'יבריל רג'וב .הדיון נסב על טענת ישראל
שהפלסטינים משחררים מחבלים בשיטת "הדלת המסתובבת" .הוא פנה אל
עמיתיו הפלסטינים ונקב בשם ספציפי של מחבל שהרשות הפלסטינית התחייבה
לעצור ומחה שהנה הוא חופשי .לדברי דיכטר" ,המדהים היה שג'יבריל רג'וב
ידע שהאיש לא בכלא ,ידע שאני יודע שהאיש לא בכלא ,וידע שאני יודע שהוא
יודע שהאיש לא בכלא" ,ולמרות זאת הוא המשיך לשקר 45.אני ,חושב לתומו
אבי דיכטר ,משקר למישהו אחר רק כשהוא לא יודע שאני משקר לו; ואילו
הוא ,ג'יבריל רג'וב ,משקר לי כשהוא יודע שאני יודע שהוא משקר .מדוע הוא
עושה זאת?
 44ששון  ,2004עמ' .251
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פתרון :בעל  עיצב ,במקרה זה ,לבעל  סביבה שבה היה על האחרון
להחליט אם הוא רוצה להתעמת עם השקר של בן–שיחו או להעמיד פנים ולשתף
פעולה עם השקר בכך שיסכים ששחור הוא לבן .תרגיל זה מקובל בעולם של
בעלי  משום שהאמת הפנימית אינה כה מופנמת ואילו הצורך להסתדר עם
האחר הוא חזק .בעל  שיתנסה במצב זה תמיד יוכל לומר שלא ידע
שמשקרים לו וכבודו יישמר .מובן שלבעל  ההתנסות הזאת היא קשה משום
שהיא מאתגרת את האמת הפנימית שלו והוא עלול לפעול מתוך תחושת עלבון
)מה ,אני אידיוט?!( .עליו לזכור שבן–שיחו מספק לו סולם ,המקובל בעולמו,
לרדת מהאמת הפנימית שלו .כעת עליו לבחור בהתאם לנסיבות אם הוא מקבל
את הצעתו של בעל  ששניהם יעלימו עין מן המקרה או שהוא מוכן להיכנס
לעימות בשל כך .ואולם קיים עוד פתרון הממוקד אחר שמתאים לעולמו של
בעל  והוא לשאול אותו מדוע הוא עושה לנו את זה .משום שאם הוא רוצה
יחסים טובים הוא לא צריך להעמיד אותנו בדילמות כאלה.
דיכטר :זאת לא האמת )תקיפות(  מדוע אתה מעמיד אותנו במצב כזה?
מדוע אתה גורם לכך שנכעס עליכם?! )כישורים חברתיים(
בעיה  :16המלך חוסיין היה כידוע טייס .הוא לקח את הנרי קיסינג'ר ואשתו
ננסי לטיסה במסוק והנמיך טוס לגובה צמרות העצים .בני הזוג קיסינג'ר נתקפו
פחד .ננסי פלטה" ,לא ידעתי שמסוקים יכולים לטוס כל כך נמוך" ,מתוך תקווה
שחוסיין יתרומם קצת .חוסיין הבין את מבוקשה .מה עשה?
פתרון :כשם שבעל  עשוי ליהנות מתרגילים לוגיים ,חשיבה ביקורתית
ומשחקי מחשבה המנוהלים בינו לבין עצמו ,כך בעל  עשוי ליהנות מהתחככות
באחר וממשחקי אינטראקציה שמביאים לידי ביטוי את כישוריו החברתיים.
בתגובה לחששותיהם של בני הזוג הראה להם חוסיין שהוא יכול לטוס אפילו
נמוך יותר ,והמשך הטיסה היה כמעט על הגחון" .אילו ניצל את ההזדמנות יכול
היה להשיג את הסכמתי לכל דרישה פוליטית רק כדי שיתרומם קצת ",מספר
קיסינג'ר 46.קשה לחשוב על מנהיג בעל  שמשתעשע באופן זה בחרדותיו
של בן–שיחו .אילו הודיע קיסינג'ר למלך חוסיין שהוא מצמיד את גובה הטיסה
של המלך לגובה הסיוע האמריקאי היה משתמש אף הוא בהומור מאיים זה
במסגרת כישוריו החברתיים .אבל קשה לצפות ממי שחרדת מוות ממלאת את
לבו שיוכל באותה העת להשתמש בהומור.
46
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האופי המשחקי של חוסיין בלט גם כשגולדה מאיר שיגרה למלך באוגוסט
 1968מסר בזו הלשון" :אני מקווה שהוד מלכותך יודע כי ישראל היא ידידתך
הטובה ביותר במזרח התיכון" .המלך חייך למקרא המסר ואמר" :יש אנשים
הסבורים ,כי אני הידיד הטוב ביותר של ישראל במזרח התיכון" 47.עקרון
ההדדיות או הנטייה המובהקת של בעל  להפוך את כיוון המסר בולט גם
כאן .גולדה אומרת למעשה לחוסיין שעליו להיות אסיר תודה על ידידותה של
ישראל אליו .חוסיין משיב לה שההפך הוא הנכון ,ומוסיף הקדמה בעלת מיקוד
שליטה חיצוני" :יש אנשים הסבורים" .כך גולדה פותחת ב"אני מקווה" ,ואילו
המלך חוסיין פותח ב"יש אנשים הסבורים" ,והחיוך מורה שהוא חש שהצליח
לסדר אותה .אילו פתחה גם גולדה ב"יש אנשים הסבורים" ,היה המסר עשוי
להיתפס כפחות מתנשא ופחות מזמין תגובת נגד .בעל  עלול לחוות שימוש
חוזר ב"אני" כמתנשא .אילו רצתה ליצור קרבה הייתה יכולה לערוך את השיפורים
האלה במסר:
אני מקווה שהוד מלכותך יודע כי ישראל היא ידידתך הטובה
גולדה:
)התפעלות(
התיכון
במזרח
ביותר
 ודאי תסכים אתי שאנחנו
הידידים הטובים ביותר איש לרעהו במזרח התיכון )הזדהות +
כישורים חברתיים(
גב' קיסינג'ר :לא ידעתי שהליקופטרים יכולים לטוס כל כך נמוך )חשיבה
ביקורתית(  גובה הסיוע האמריקאי לירדן יהיה כגובה
הטיסה )כישורים חברתיים(
בעיה  :17בחודש יוני  ,1988ימים אחדים לפני סיום כהונתו של משה ששון,
שגריר ישראל בקאהיר ,הוזמן השגריר למשרד החוץ המצרי לפגישה עם השגריר
בדר המאם ,מנהל מחלקת ישראל .למשה ששון היה יסוד להניח שבדר עומד
להגיש לו מחאה רשמית על התבטאות מסוימת בישראל" .לכגון אלה הורגלתי
גם הורגלתי בשנות כהונתי הארוכות בקהיר .אך הפעם חרה לי באמת ,שנושא
פגישתי האחרונה עם ידידי בדר המאם יהיה מחאה רשמית של ממשלת מצרים
לממשלת ישראל .לא היה קורה דבר לו היו מזמינים ,בנסיבות אלו ,את הציר
ומעבירים את המחאה דרכו .באותם רגעים ראיתי ב'שיחת מחאה' זו מידה רבה
של חוסר טקט ומעט מההקנטה .החלטתי ,על כן ,להחזיר הקנטה .עם זאת ,נחוש
הייתי בדעתי שההקנטה שלי תהיה עדינה ,תרבותית ומאוד דיפלומטית .נכנסתי
לחדרו של השגריר בדר המאם ופתחתי בהבעת שמחה על שהזמינני לשיחה
 47שליים  ,2009עמ' .253
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רשמית אחרונה זו .אמרתי שהדבר נותן לי הזדמנות להשמיע באוזניו סיכום
הלקחים שצברתי לעצמי במרוצת עבודתי בקהיר על יחסי מצרים וישראל .בדר
המאם הביע שמחה על דברי והזמין לחדר אחד מעוזריו כדי לרשום את הדברים.
השגריר המאם הינו איש שיחה מקסים ,אדם תרבותי מאוד שתרבותו ערבית
ומערבית כאחד .בעל ידיעה עמוקה בשירה ערבית קלאסית ,בקוראן ובמסורת
האסלאם .אחר כשלושת רבעי שעה של דיון חשוב ומעניין ביחסי מצרים
ישראל ,הטיתי בעדינות את השיחה לנושא אחר ,עיוני כביכול' :השכנות באסלאם',
תוך שאני מצטט בפניו ובפני עוזרו — הרושם כל מילה — וכאשר אני עובר,
מכאן ואילך ,לקצב הכתבה — חדית' מוסלמי המיוחס לנביא האסלאם:
'על המאמין באלוהים וביום התקומה — לכבד את שכנו'
'על המאמין באלוהים וביום התקומה — לכבד את אורחו'
'על המאמין באלוהים וביום התקומה — לאמור אמירה מבשרת טובות,
ולא להחריש'".
מדוע ציטט משה ששון פסוקים אלה מן המסורת המוסלמית?
פתרון :בעלי  נוטים באופן טבעי להגיב יותר מאשר ליזום .עתה ייאלץ
בדר להגיב לדברי ששון ויתקשה להציג את מחאתו .כמו כן מדובר בהוראת
הנביא לומר בשעה זו משהו חיובי ,וחשוב לא פחות ,בעל  משתדל להימנע
מעימות וכעת עליו לקלקל את הקשר הקרוב והחם שהוביל ששון" .משסיימתי
להשמיע את הציטטה באזני העוזר הרושם" ,ממשיך השגריר" ,פניתי אל מארחי
הראשי ואמרתי' :הנה כי כן ידידי בדר ,אני בטוח שהזמנת אותי היום לפגישה
רשמית אחרונה זו כדי לכבדני — כמצוות נביא האסלאם — שהרי אני גם שכן
וגם אורח העומד לסיים את תפקידו ולשוב לביתו .אני מקווה שתרצה — כדברי
החדית' הנבואי לא לומר לי היום אלא אמירה מבשרת טובות — או להחריש'.
בדר המאם המסכן  ...הוא נראה נבוך והחל להשמיע קטעי משפטים מגומגמים.
כיצד יוכל אחר 'הקדמה' מעין זו לבצע את התפקיד שהוטל עליו על ידי שר
החוץ שלו ולהגיש לי 'מחאה' .בתחילה אמר שלמיטב זכרונו לא השתמש הנביא
במילה 'להחריש' אלא 'להיאלם'  ...אחר כך הרפה ופנה לעוזרו ,ובמילים מאוד
נמלצות אמר לו שיהיה עליו ללמוד יפה ,יפה את הפרוטוקול שרשם זה עתה
48
משיחתנו זו כי המדובר 'באחד השיעורים המאלפים בטכניקה של הדיפלומטיה'".
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ששון :ידידי בדר ,מאחר שהזמנת אותי לשיחה ,אנא פתח אתה ואמור לי את
אשר חפצת )חשיבה ביקורתית(  ודאי הזמנת אותי כדי לומר לי
דברים נעימים וטובים ,אחרת לא היית מזמין אותי בשעה זו )כישורים
חברתיים(
בעיה  :18מקרה דומה אירע כאשר ישראל עשתה מאמצים לגייס את תמיכתו
של חסן השני ,מלך מרוקו ,בקידום יחסיה עם ירדן .במסגרת ההכנות לביקור
שמעון פרס במרוקו בקיץ  1986ביקשו המארחים המרוקאים מן הישראלים
לספק להם מסמך קצר בכתב .עוזריו של פרס ביקשו מאבא אבן לחבר את
המסמך הזה ,והוא אכן עשה זאת .אבל חבר הכנסת רפי אדרי ,שארגן את
הביקור ,חשב כי המסמך של אבא אבן קצר ,והורה להדפיסו ברווח גדול בין
השורות .אחר כך ,כשהגיש את המסמך לשלישו של המלך חסן השני ,אמר
אדרי ,על פי השמועה ,כי חשוב לקרוא בו "בין השורות" .המלך חסן השני פתח
את שיחתו עם פרס בהבעת שמחה על כך שישראל הכירה באש"ף כנציג היחיד
והלגיטימי של העם הפלסטיני ,שישראל נכונה להכיר בזכות ההגדרה העצמית
של הפלסטינים ,ושישראל מסכימה להקמת מדינה פלסטינית שבירתה אל קודס.
מדוע עשה זאת המלך חסן?
פתרון :המלך חסן רצה להעמיד את פרס במצב שבו יקשה עליו לסרב .לצערו,
הפעם ניצב מול בעל  שהרשה לעצמו לומר את אשר על לבו בלי תלות
בסביבתו .פרס ,שהיה המום לחלוטין ,תהה איך הגיע הוד מלכותו להערכה כזאת
של העמדות הישראליות ,ונענה" ,זה נכתב בין השורות" .התוצאה המעשית של
אי ההבנה הזאת הייתה שחסן סירב להציע את תמיכתו בכל צעד ישראלי–ירדני
שלא עלה בקנה אחד עם תוכנית פז מ– 49.1982פרס יכול היה להתייחס לא
לתוכן דבריו של המלך ,אלא למניפולציה עצמה .לדוגמה" ,למה אתה עושה לי
את זה?! אתה רוצה לקלקל את היחסים החמים שיש בינינו?" שאלות רטוריות
בעלות מיקוד שליטה חיצוני מקובלות למדי בחברה של בעלי  משום שהם
מזמינות את התשובה הרצויה .תשובה כזו מאפשרת למלך להתייחס לקשר
הקרוב הקיים מבלי שיובך על שלא "הבין נכון" את העמדה הישראלית.
פרס :איך הגיע הוד מלכותו להערכה כזאת של העמדות הישראליות? )חשיבה
ביקורתית(  למה אתה עושה לי את זה?! אתה לא רוצה לקלקל את
 49הירשפלד  ,2000עמ' .56
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היחסים החמים שיש בינינו! )כישורים חברתיים(
בעיה " :19עצמאות פלשתינית אמרת" ,מסביר מובארק לבן אלישר ,שגריר
ישראל במצרים" ,לא מעניינים אותי הפלשתינים .הם לא מעניינים את הסעודים
וגם לא את הנסיכויות .חוסיין לא רוצה מדינה פלשתינית .תנו משהו פורמאלי,
משהו כלפי חוץ .אתם תוכלו להסדיר את העניינים בקלות ,או בעצמכם או עם
חוסיין"" 50.העיקר זה ירושלים ,אתם מוכרחים לעשות משהו .זה פסיכולוגי.
ירושלים לא תחולק עוד .מה אכפת לכם דגל ,דגל ערבי .כל מה שאנו מבקשים
זה משהו חיצוני ,משהו סמלי ,זה הכל .מי יודע מה יהיה בעוד חמש שנים .הרי
אתם שם ,אתם תהיו שם .איש לא יוציא אתכם משם .תנו את זה ותראו איך כל
המדינות המוסלמיות יצטרפו אלינו ,בנגלה–דש ,פקיסטאן ,אינדונזיה ,גם ערב
הסעודית" 51.מדוע החזות חשובה מן המהות בחברה בעלת  וכיצד אפשר
להפיק מכך תועלת?
פתרון :סמלים חשובים בכל חברה אולם בחברה בעלת  טבעי שסמלים
מסוג כלשהו יהיו דומיננטיים ,משום שהפרט מכוון יותר לחוויה חיצונית ופחות
למהות פנימית .ואולם לבעל  קשה לעתים להבין את חשיבות החזות
בעולמם של בעלי  והוא עלול לבוז להיבט זה ולהחמיץ אותו .כך למשל
הכרזת ישראל שהיא מעבירה את הר הבית לריבונות אלוהים ,ושוועדה מיוחדת
שישתתפו בה גם מדינות מוסלמיות תטפל בעניינים הפורמליים של ההר והחלטות
יתקבלו בקונסנזוס לא תשנה שום דבר בפועל אבל תוציא את הרוח ממפרשי
הג'יהאד .אכן ,לבעל  קשה להבין את עוצמת הסמלים בעולמם של בעלי
 ויותר מזה קשה לו ליצור סמלים שישרתו את מטרותיו .סמל כזה למשל
רצה ליצור סאדאת כשהציע להקים בסנטה קתרינה שבסיני מרכז דתי שבו יהיו
כנסייה ,בית כנסת ומסגד" .הרעיון לבנות שלושה בתי–תפילה בסנטה קתרינה
לא היה חדש" ,מספר ויצמן" .סאדאת העלה אותו פעמים אחדות בעבר ובכל
52
מקרה נתקל בסירוב מצדנו ,אם לא בלגלוג .לא הצטרפתי לחבורת המלגלגים".
השימוש בסמלים אינו טבעי אפוא לבעל פרדיגמת חשיבה מערבית והוא אינו
מודע להשפעתם העצומה על בעל פרדיגמת החשיבה המזרחית.
ירושלים לא תחולק ,היא תישאר מאוחדת בריבונות ישראל )חשיבה
 50בן אלישר  ,1995עמ' .207
 51שם ,עמ' .226
 52ויצמן  ,1981עמ' .290
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ביקורתית(  ירושלים לא תחולק אבל אפשר להניף דגל ערבי
במקומות שונים כסמל לאחווה )כישורים חברתיים(
בעיה  :20אלוף אברשה טמיר ,הממונה על אגף התכנון במטכ"ל ,מספר שהמצרים
שאלו אותו תמיד איזה סוג של סיורים וטיולים אוהב עזר ויצמן ,שר הביטחון —
מאורגנים מאוד או ספונטניים .מה הסבירו לו המצרים כששאל אותם מה
ההבדל?
פתרון :המצרים השיבו בנימה מבודחת" :אם הוא רוצה לבקר בשוק חאן
אל–חליל ,למשל ,במסגרת סיור מאורגן ,אנחנו מנקים היטב את השוק ,סוגרים
את כל החנויות ,מרחיקים את ההמון ,משאירים כמה חנויות פתוחות ומציבים
סביבן המון שוטרי חרש ואנשי ביטחון .לעומת זאת ,אם הוא רוצה סיור
ספונטאני לא צריך לסגור את כל החנויות ולהרחיק את העם — אלא שהאורח
מוקף ביותר מאלף אנשי ביטחון ,בתוכם גם אלה שיריעו לו" 53.המצרים בעצם
אומרים שאצלם הכול מתוכנן .בעלי  מנוסים ביצירת תדמית ומראית עין.
כך היה כשביקשו הישראלים בעת סיור מודרך לראות גם את רובעי העוני
בקאהיר .המצרים השיבו להם" :כשמישהו לוחץ לך את היד לשלום אתה לא
54
בודק לו את הציפורניים".
המצרים :אתם תבחרו מה לראות )חשיבה ביקורתית(  אתם האורחים
ואנחנו נבחר בשבילכם את מה שתראו ואיך שתראו )כישורים חברתיים(
בעיה  :21טרם כינוס ועידת מדריד התלונן ג'יימס בייקר ,שר החוץ האמריקאי,
לפני פייסל חוסייני ,הנציג הפלסטיני ,על כך שהפלסטינים מקשים עליו ואינם
מוכנים לנהל דיפלומטיה לפי הפרוטוקול .הם אמנם הסכימו שלא לשתף את
אש"ף במשא ומתן ,אבל הציגו הצגות שלימדו כי אש"ף שלט בפועל במשלחת
שלהם .בתגובה להאשמה הזאת ,השמיע חוסייני באוזני בייקר את הסיפור הזה:
"היה היה כפר פלסטיני קטן ,שרבים מתושביו הפליגו אל מעבר לים כדי לנסות
לעשות שם חיל .יום אחד הגיע לביקור בכפר אחד התושבים האלה ,מי שהפליג
לאמריקה שנים רבות לפני כן והתעשר מאוד .האורח פגש ידיד ותיק ,אדם ישר
אך מעוט אמצעים ,שהיה לבוש בלואים .מכיוון שרצה לעזור לידיד הזה ,הוא
קנה אריג משובח כדי שחברו יתפור ממנו חליפה .האיש הדל לא היה יכול
לשלם את שכרו של החייט ,אבל רצה המקרה והוא פגש במי שהציג עצמו
 53שם ,עמ' .200
Haber 1979, p. 91 54
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כחייט והציע לתפור לו חליפה חינם .לאחר שהושלמה התפירה והאיש הדל מדד
את החליפה ,התברר כי שרוול אחד היה קצר מדי ,השרוול האחר ארוך מדי,
המכנס השמאלי נטול אמרה ,אזור המתנים הדוק מדי וצווארון לא תואם.
בתשובה לקובלנותיו אמר לו החייט' ,מה כל העניין? משוך פשוט את השרוול
הימני למעלה ואת השרוול השמאלי למטה ,הרם את רגל שמאל ,כווץ את הבטן
ופשוט סובב את צווארך ימינה' .האיש נענה להוראות חברו ויצא לרחוב מעוקם
כולו .אחד האנשים שעברו מולו העיר לידידו' ,תראה איזה איש מסכן ,כמה הוא
מעוות'' .זה באמת עצוב' ,השיב הידיד' ,אך אתה חייב להודות שהחייט שלו הוא
הטוב ביותר בעולם'" .הנמשל שניסה פייסל להעביר לבייקר היה ברור .אם
הפלסטינים מתנהגים בצורה מוזרה ולא כפי שסוכם ,זה רק מפני שחליפת
מדריד שתפרה בעבורם ארצות–הברית אינה מתאימה להם 55.מדוע סיפר פייסל
חוסייני סיפור במקום פשוט להסביר את קשיי הפלסטינים?
פתרון :היכולת לספר סיפור במקום לספק הסבר ידועה לנו מעולמם של בעלי
 .במקורות עתיקים ובהם התנ"ך ישנן דוגמאות רבות להעדפת משל על פני
הסבר .זוהי טכניקה שמשתמשת באסוציאציות ודימויים שעוקפים את ההגנות
הרציונליות ונוגעים היישר בלא מודע .במקום לספק הסבר מדוע לא עמדה
המשלחת הפלסטינית בסיכומים אנחנו נשארים כעת עם הדימוי של האדם
המסכן הלובש חליפה שאינה לפי מידותיו ועוד נלעג ומואשם על כך .אנחנו
מבינים שכאלה הם הפלסטינים ,ומה נאמר? במקרה זה יכול היה בייקר להמשיך
את הדימוי ולהשיב למשל שעדיפה חליפה שלא מתאימה בדיוק על היעדר
חליפה בכלל ושלאט–לאט נוכל לשפר את החליפה או להחליפה אבל בכל מקרה
יש להתחיל ממה שיש ולעמוד בסיכומים.
הסבר )חשיבה ביקורתית(  סיפור )כישורים חברתיים(
בעיה  :22בשיחות השלום בין ישראל לירדן דרש אהוד ברק ,שהיה הרמטכ"ל
באותם ימים ,ממג'אלי ,ראש ממשלת ירדן ,שהסכם השלום עם ישראל יהיה
עדיף על הסכמי ירדן עם מדינות ערב ,בעיקר בנוגע לנושאים הביטחוניים.
"הבט לכאן ,מר ברק" ,אמר ראש הממשלה מג'אלי" .אני מושיט לך את היד
הזאת לשלום עם ישראל" ,והוא הושיט את ידו הימנית" .היד הזאת" ,הוסיף,
"היא חלק מגוף זה ויכולה לפעול באופן נורמלי .כעת ,מה טוב יצמח לך מיד הזו
אם תיכרת מגוף זה?" כיצד הגיב ברק למסר?
 55מילר  ,2008עמ'  ;69הירשפלד  ,2000עמ' .74
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פתרון :ברק התפנה כדי להתייעץ באמצעות הנייד שלו .הוא שב לחדר ואמר:
"או–קיי ,אנחנו יכולים לשכוח מהסעיפים האלה" 56.דומה שדימוי חזק זה של יד
כרותה מגוף חזקה מכל הסבר שירדן יכולה לשמש גשר בעבור ישראל לעולם
הערבי .כך שוב עדיף דימוי על הסבר.
בעיה  :23בוועידת מדריד ייצג ד"ר מג'אלי את המשלחת הירדנית–הפלסטינית,
ואליקים רובינשטיין ייצג את המשלחת הישראלית .הם נפגשו לפגישה ראשונה
כדי לסכם את אופן ניהול מפגש הפתיחה .מג'אלי מספר את אשר אירע:
"דוקטור" ,אמר רובינשטיין כששני האנשים התיישבו לדבר" ,כיצד לפי
דעתך עלינו לעבוד?"
"כשנתיישב אני אשא את נאומי" ,אמר מג'אלי" ,אחר כך ד"ר עבד א–שאפי
— ראש המשלחת הפלסטינית — יישא את דברו ולאחר מכן תדבר אתה".
"ירדן ,שאתה מייצג ,היא מדינה" ,העיר רובינשטיין" ,וישראל ,שאני מייצג,
אף היא מדינה .אבל הפלסטינים אינם מייצגים מדינה .לכן רצוי שאתה תישא את
דבריך ראשון ואני אחריך והפלסטיני יהיה השלישי".
מג'אלי מספר שהסכים מיד משום שחשב שהצעת רובינשטיין עדיפה למשלחת
המשותפת הירדנית–הפלסטינית .אם הישראלים יגידו משהו בנאומם שלא מוצא
חן בעינינו וראוי לתשובה ,חשב מג'אלי ,לעבד א–שאפי תהיה הזדמנות להשיב.
לראשי המשלחות יש זכות דיבור רק פעם אחת ולרובינשטיין לא תהיה הזדמנות
לענות לעבד א–שאפי.
"אתה איש צעיר ,דיפלומט ומומחה במשא ומתן" ,אמר מג'אלי כשהוא
מתייחס לניסיונו של רובינשטיין במשא ומתן עם מצרים ולבנון" .אני לא כמוך,
אני מבוגר ממך בהרבה ,איש מדע ומתודולוגיה ולא מומחה בדיפלומטיה ומשא
ומתן .אני מתעב כל ניסיון על ידי מי שלא יהיה לרמות אותי .הגד מה שאתה
רוצה ואני אכבד את זכותך לדבר ,ולא חשוב כמה מרות וקשות יישמעו מילותיך.
היזהר מניסיון להמתיק את מילותיך .אם אגיע למסקנה שאתה ממתיק את דבריך
המרים ,אתה תגלה שאינני עוד אותו אדם!"
"אני יודע שכך אתה ואני מבטיח לך שלא תתאכזב" ,השיב רובינשטיין.
עבד א–שאפי אכן דיבר באופן ביקורתי מאוד כלפי ישראל ,ורובינשטיין החל
בכעס להשיב לו על דבריו .מג'אלי ,אף הוא כועס ,עצר אותו מיד וציין שאין לו
56

Majali 2006, p. 280
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זכות להשיב .רובינשטיין הפסיק את דבריו והתנצל 57.מה אפשר ללמוד על
מנגנון ההשלכה מהתנהגותו של מג'אלי? וכיצד היה על רובינשטיין להשיב?
פתרון :מג'אלי מפיל את רובינשטיין בפח מיד בתחילת שיחתם כשהוא יודע
כנראה שעבד א–שאפי יאמר דברים קשים על ישראל ורובינשטיין לא יוכל
לענות לו .אבל מיד לאחר מכן הוא מזהיר את רובינשטיין שלא יעז לנסות
להפיל אותו בפח .זה מנגנון השלכה קלאסי שבו האחד מייחס לאחר את
רגשותיו ואת מחשבותיו .השלכה קיימת אצל בעל וקטור חשיבה כלשהו .ואולם
בחברה נעדרת נפרדות היא תהיה חזקה ומודגשת יותר .כך אפשר להתרשם
מתגובות רבות של בעלי   .הם נוטים לייחס לאחר מיד את מה שהוא מייחס
להם )ראו עקרון ההדדיות( מתוך הבנה אוטומטית שסביר להניח שהוא משליך.
מכאן שעל בעל  להיות ער לייחוסים שונים של בעל  ולהבין שייתכן
שהם משקפים את כוונותיו שלו.
מעבר לכך ,מג'אלי יוצר מרחק ביניהם בגיל ,במקצוע ובניסיון וגם מאיים.
בתגובה רובינשטיין מתחנף ,מגלה חולשה ,ומשתמש בכישורים חברתיים לא
מתאימים לנוכח האיום" :אני יודע שכך אתה ואני מבטיח לך שלא תתאכזב".
רצוי היה שישתמש בכישורים חברתיים אחרים ,למשל על פי עקרון ההדדיות,
ויאמר שאם מג'אלי מאיים רצוי היה שגם ייזהר ,משום שגם הוא ,רובינשטיין,
לא אוהב שמנסים לרמות אותו .לחלופין ,יכול היה לומר לו בסמכותיות ששיחות
שלום אין פותחים באיומים .ככלל ,לא כדאי שבעל  ישאיר איום בלא
תגובה הולמת ,משום שמצב עניינים זה עלול להתפרש כחולשה ולהזמין עוד
תוקפנות .לעומת זאת ,אמירות מתאימות היו עשויות לשפר את הקשר ביניהם.
רובינשטיין :אני יודע שכך אתה ואני מבטיח לך שלא תתאכזב )כישורים
חברתיים לא מתאימים — חנופה(  אנחנו בפתח שיחות השלום
ובשלב הזה ודאי שאין צורך באיומים )כישורים חברתיים +
סמכותיות(
אני לא אוהב שמאיימים עלי )תקיפות(  אם אתה מאיים כדאי
גם שתיזהר )כישורים חברתיים  +סמכותיות( /למה אתה מאיים?
)כישורים חברתיים(
בעיה  :24הנציג הישראלי אליהו ששון מספר כיצד שוחררו מהשבי 670
השבויים הישראלים שנפלו בידי הירדנים במלחמת העצמאות .הסכמתו של
57
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המלך עבדאללה לא הספיקה ,והיה צורך לשחד את הקולונל עבדאללה אל–תל,
מפקד הלגיון בירושלים המזרחית ,שהיה אמור להיות האיש המבצע מטעם
המלך .הקולונל אסף במכוניתו את אליהו ששון ואת משה דיין ,שהיה אז מפקד
מערב ירושלים ,והסיעם אל המלך .אליהו ששון הצטייד במעטפה עם הרבה
דולרים שקיבל מאוצר המדינה )בקושי רב משום שהממונים על האוצר לא היו
מוכנים לסוג זה של קשר( וניסה להסביר למשה דיין שהוא ,בהיותו עמיתו של
הקולונל ,צריך לשחד אותו .דיין התנגד נחרצות .ששון הסביר לדיין ששוחד
משפר את הקשר לאין ערוך .לבסוף הסכים דיין להתפשר ,ששון יעשה את כל
העבודה והוא ,דיין ,רק ישלשל את המעטפה לכיסו של הקולונל .המכונית
הגיעה ,ששון התיישב בסמוך לעבדאללה אל–תל ודיין מאחור .הוא פתח וסיפר
לקולונל שהוא בטוח שהמלך ישחרר את השבויים משום שהמלך אנושי מאוד
ככל בני האשם .הוא המשיך ואמר שהוא יודע שהחזרת השבויים היא עניין יקר
ביותר ומצריך אוטובוסים ודלק למספר רב של אנשים .והוא ,ששון ,מבקש
מהקולונל שישכור את מיטב האוטובוסים ואנחנו נישא בכל ההוצאות .הקולונל
נדהם ואמר ש– 670שבויים זה הון עתק .ושוב הרגיעו ששון ואמר ש"אנו נשלם
עד הפרוטה האחרונה" .הם ערכו חישובים מחישובים שונים כמה עשוי הדבר
לעלות וכשהגיעו לסכום מסוים עיגל אותו ששון כלפי מעלה וביקש מהקולונל
מילת כבוד של קצין הלגיון .אל–תל נענה בחיוב והוסיף שהוא משרת את מלכו
ומבצע מהלך הומניטרי .אז צבט ששון את דיין וזה שלשל את המעטפה לכיסו
של הקולונל .אל–תל ביקש שלא ישתפו את המלך בסידורים הטכניים האלה
משום שהמלך עסוק בעניינים הגדולים ולא מקובל להטרידו בזוטות .ששון
הבטיח לו לשמור את הדבר בסוד בין שלושתם .הוא הוסיף ואמר שהוא מוטרד
מעוד דבר קטן .הוא בטוח שהמלך ייענה לבקשה אבל טרם יחליט ודאי ירצה
המלך לשמוע מאל–תל מה לדעתו יאמרו הבריטים על כך .אל–תל קטע את ששון
ואמר" :אין מקום לדאגה .אומר למלך בכנות את הערכתי שהם יתמכו במהלך
המלך משום שיראו בו מהלך הומניטארי" .ואכן ,כששאל המלך את אל–תל על
התגובה הצפויה של הבריטים השיב לו אל–תל ברוח זאת 58.כך שוחררו השבויים
הישראלים .מה אפשר ללמוד ממקרה זה?
פתרון :בחברה בעלת  נתינה או לקיחה של שוחד עשויה להיות עניין חמור
אולם בחברה בעלת  העניין חמור פחות ,משום שחברה שמבוססת על קשר
ופחות על אמת וערכים מוחלטים רואה בצורך וברצון לפצות את האחר מעשה
 58ששון  ,2004עמ' .141
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מתקבל על הדעת .אין זו חברה דמוקרטית כי אם חברה שבטית שבה לא
השוויון בפני החוק כי אם הקשר עם האחר הוא חזות הכול .לבעל  יהיה
מעניין להתרשם כיצד שני הצדדים יודעים את האמת אבל משחקים על פי
כללים אחרים .הם מסכימים שהחזרת השבויים היא עניין יקר ,הם מעגלים את
הסכום המחושב כלפי מעלה ,הקולונל נותן מילת כבוד שלא ייקח את הכסף ולא
יעשה דבר — כך ,גם בשוחד יש כבוד — ולסיום הם מסכימים שהכול נעשה
ברוחו של המלך ולמענו ושהם לא יטרידו אותו בזוטות .דומה שבעל  זקוק
לשנים רבות של אימון כדי לאמץ פרדיגמת חשיבה זו.
דיין :אני מסרב לתת שוחד )תקיפות(  ששון :שוחד משפר את הקשר לאין
ערוך )כישורים חברתיים(
בעיה  :25אליהו ששון רצה להבין מדוע המלך עבדאללה )סבו של המלך
חוסיין( רוצה שלום עם ישראל בניגוד לעמדת יתר מדינות ערב ואף בניגוד
לעמדת יועציו שלו .הוא חשש לשאול את המלך שאלה עדינה זו במישרין .כיצד
היה עליו לשאול באופן שיגדיל את סיכוייו לקבל תשובה כנה?
פתרון :בעולמו של בעל  קיימות דרכים רבות לקרב את האחר ולגרום לו
להזמין את בן–שיחו להעלות את מבוקשו .אם אליהו ששון יגרום לכך שהמלך
יכריח אותו לשאול את השאלה שהוא חפץ לא תהיה בשאלה זו נימה של
התרסה אלא של קרבה .כך בתום אחד המפגשים בין ששון למלך ליווה אותו
המלך אל מדרגות הבית" .כאשר הגיע תורי ללחוץ את ידו לפרידה ,אמרתי לו
שהייתי מאוד רוצה להציג לו שאלה אלא שאני מהסס ,משום שהשאלה רגישה.
המלך שיחרר את ידו מידי ,חיבק אותי בכתפי ואמר' :שאל ,שאל ,בני '.משהמשכתי
להסס והצעתי להשאיר את השאלה לפגישתנו הבאה ,הגיב המלך בטון אבהי אך
מצווה לאמור' :זוהי הוראה מלכותית ,בני .שאל!' כך המשיך ששון בלית ברירה.
'אני בחור צעיר וחסר ניסיון ודברים רבים אינם מובנים או ידועים לי .הנה אך
לפני כשנתיים הייתה בינינו מלחמה ולפתע אתה מנהל עמנו משא ומתן לשלום.
מדוע רוצה אתה בשלום ,אדוננו?'" תשובתו של המלך הייתה לא פחות מעניינת.
הוא אמר שהוא רוצה שלום עם ישראל משום שהוא יודע שהערבים ינוצחו בכל
59
המלחמות נגד ישראל ועל כן זהו אינטרס של העם הירדני–הפלסטיני.
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מותר ולעתים אף צריך לשאול שאלות קשות )חשיבה ביקורתית(
לבקש רשות לשאול שאלה קשה כדי להזמין שיתוף פעולה )כישורים
חברתיים(


בעיה " :26אי אפשר לסמוך על הבטחותיהם" ,הטיח יצחק שמיר ,שר החוץ,
בפני משה ששון ,שגריר ישראל במצרים ,באחת משיחותיהם" .הרי הם משקרים!
פשוט משקרים .הלא את תשובתו החיובית של הנשיא שלהם הברקת אלי
מילולית? איך אפשר כך?!" תמה שר החוץ .האם צודק שר החוץ ומה אפשר
להסביר לו?
פתרון :בעלי  רבים מתלוננים על כך שאי אפשר לסמוך על מילתם של
בעלי  ,והבטחות רבות שניתנו מעולם לא קוימו .אנחנו מבינים שלקיום
הבטחה בנסיבות של סביבה שאינה תומכת נדרש   ,קרי ,אינדיבידואציה.
אחרת אי אפשר לעמוד בלחץ הקבוצתי או בלחץ האישי של העומד לפניך .אכן,
ה"לא" הפשוט המאפשר דיאלוג בין בעלי  שבו כל אחד אומר את שלו ואין
חובה להסכים לא קיים במתכונת זו אצל בעלי  " .לא" מסמל נפרדות ודעה
עצמאית וזו אינה מקובלת בחברה בעלת   .על כן ,אופן ניסוח השאלה לבעל
 הוא חשוב .ניסוח ישיר הדורש את האמת יכול להיתפס כבוטה ואינו
מאפשר מרווח תמרון לנושא ונותן בעל  שבו יוכל לסרב מבלי לפגוע.
אלה כמה מהאלטרנטיבות שבהן משתמשים בעלי  כדי לרדת לסוף דעתו
של העומד לפניהם מבלי לאלץ אותו לסרב:
 .1לתת לבן–השיח לפתוח כדי ללמוד את עמדתו ולהימנע מלקפוץ עם השאלה
הקשה בראש.
 .2לשאול יותר מאשר להציג עמדה או לגשש מסביב בזהירות.
 .3להציע עוד אלטרנטיבה לבן–השיח כדי לראות במה יבחר.
 .4לפתוח בהצגת העמדה המנוגדת המבינה את בן–השיח ואת קשייו למלא
אחר הבקשה.
בעולם בלא נפרדות ,על המבקש לנסח את שאלתו באופן שהצד השני לא
יצטרך להשלות אותו ולטפח בו תקוות שווא בגלל חוסר נעימות .הגנרל המצרי
אל–שאדלי התגאה בכך שבדיון שנערך בסוגיית נסיגת הצבא המצרי מהגדה
המזרחית של תעלת סואץ לגדה המערבית עקב צליחת ישראל את התעלה הוא
הסתיר מסאדאת את דעתו המקצועית כדי שלא לאכזב אותו וכדי לשמור על
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יחסיהם הטובים 60.ואילו שר החוץ המצרי ,פהאמי ,כעס על ארצות–הברית ורצה
להתחמק מההזמנה לאכול ארוחת בוקר עם הנשיא פורד .הוא השיב ש"אינו נוהג
לקום כל כך מוקדם לשיחות פוליטיות ובמיוחד לא בארוחת בוקר" 61.מעניין אם
האמריקאים הבינו בכלל שהוא כועס .וכשרצו האמריקאים לשפר את הקשר עם
חברי המשלחת הפלסטינית לשיחות קמפ דייוויד הם הזמינו אותם לאחר השיחות
לפעילויות שונות כמו משחק כדורסל .הפלסטינים לא אמרו "לא" ,אך נמנעו
מלהופיע 62.בכל הדוגמאות האלה נדרשת מבעל  רגישות כדי לרדת לסוף
דעתו של בעל   .כך למשל בהזמנה למשחק הכדורסל קרוב לוודאי שהיו
סימנים מוקדמים כמו היעדר התלהבות ,אמירת 'כן' בחצי פה וכיוצא באלה
במענה לשאלה האמריקאית הישירה שיכלו להעיד שאין בכוונת הצד הערבי
להתייצב למשחק.
משה ששון מסכם את הדברים בעבור שר החוץ שלו" :מוברק אמנם השיב
לי בחיוב ,אולם אין זה מקובל במצרים להגיד 'לא' .לענות בשלילה הוא דבר
בלתי נימוסי לחלוטין למצרים .את זאת עושים אך ורק במקרים מאד מאוד
נדירים .ועל כן על השגריר להבחין מתי 'הכן' המצרי הוא אמנם 'כן' ומתי 'הכן'
המצרי איננו אלא 'לא' מנומס .אם השגריר אינו יודע לקיים אבחנה זו — אין
63
לבוא בטענות למצרים אלא לשגריר".
אי אמירת האמת היא שקר )חשיבה ביקורתית(  אי אמירת האמת
יכולה לנבוע מהתחשבות )כישורים חברתיים(
בעיה  :27יצחק שמיר ,ראש ממשלת ישראל ,והמלך חוסיין העבירו לג'ורג'
שולץ ,שר החוץ האמריקאי ,הערכות שונות מאוד על המפגש ביניהם ביולי
 .1987שמיר דיווח שהאירוע היה נקודת מפנה בהיותו הפגישה הראשונה של
ראש ממשלה מטעם הליכוד עם מלך ירדן .השיחה נמשכה כחמש שעות ,היא
נפתחה ברשמיות והסתיימה בחמימות .שמיר הציג רשימה ארוכה של צעדי
שיתוף פעולה אפשריים בין ישראל לירדן .השניים הסכימו ששמיר ישגר בקרוב
שליח לעמאן .בעקבות הדיווח האופטימי החל שולץ להרהר שמא החליט שמיר
להתחרות על פרס בנושא קידום השלום...
60
Fahmy 1983, p. 157 61
Rubin 2003, p. 192 62
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ואולם הדיווח מעמאן לא הותיר בסיס לאופטימיות שכזאת .לאמתו של דבר,
חוסיין אמר ששמיר הוא מקרה אבוד והוא לא יוכל לעבוד אתו .הדבר עמד
בניגוד חריף לטענתו של שמיר כי יוכל לעבוד ישירות מול חוסיין ,וכי אין הוא
נזקק לסיוע מבחוץ לשם כך .שולץ ביקש במפורש את רשותו של חוסיין לגלות
64
לשמיר שהוא קיבל את דיווחו על אודות המפגש .התשובה הייתה שלילית.
הצופה המיומן יוכל להבחין לעתים קרובות בפערים אלה על מרקע הטלוויזיה
כשבעל  ובעל  יוצאים מפגישה משותפת .מה פשר האופטימיות החוזרת
ונשנית של בעלי  ביחס לבעלי  במגעיהם עד שלעתים נדמה שהשניים
לא השתתפו באותה פגישה?
פתרון :בעל  חש עצמו תלוי בסביבתו באופן שאין בכוחו לשנותה .הפסימיות
מגנה עליו בפני תקוות שווא .מנגד ,האופטימיות של בעל  נובעת ממיקוד
השליטה הפנימי שלו ההופך אותו לבעל יכולת לשנות ולעצב את המציאות
סביבו .סאדאת מסביר את הכוח הרב הטמון דווקא ביכולת לוותר על התקווה:
"הסירוב היה ,ותמיד יהיה ,הנשק היעיל ביותר בידינו ,בני האדמה הטובה,
האהובה עלי יותר מכל שבעולם" 65.אבו מאזן מסביר עוד יתרון באימוץ עמדה
פסימית — הדבר גורם לפרטנר לנסות ולַרצות את בן–שיחו 66.כך לא נוהגים
בעלי  לבטא שמחה בגלוי בגלל "עין הרע" שעלול לעורר את קנאת
הקבוצה ולסבך אותם בצרות .כשבעל  שמח ברור לכולם שיש לו גם מה
להפסיד .לכן כשהסובייטים הודיעו לשר החוץ המצרי פהאמי על אספקת נשק
חדש למצרים פהאמי מספר שהיה מרוצה אולם לא הראה זאת לרוסים .תחת
67
זאת ביקש עוד.
כך גם מתאר דניס רוס את פגישותיו עם אסד — ארוכות ואטיות ,ובהן הוא
מוצא את עצמו נזהר בהתבטאויות ובניסוחים ובעיקר נמנע מלהפגין התלהבות
יתרה שמא יקצץ אסד את כנפיו" :הפגישה שלנו הייתה ארוכה ולבבית .ידעתי
שאסד זקוק לזמן כדי להתחמם על כן לא מיהרתי להציג את המסר מרבין.
הכנתי את הקרקע לכך  ...ידעתי שאם אציג את המסר של רבין לפני הזמן או
שאעשה מזה עניין גדול ,ימעיט אסד בערכו .על כן הקדמתי באומרי שלשני
הצדדים ישנם צרכים ושאי אפשר להשיג הסכם אלא אם כן יתמלאו צורכיהם
של שני הצדדים ובכלל זה התייחסות לדעת הקהל שלהם" .אסד הנהן ואמר
 64שליים  ,2009עמ' .390
 65אל–סאדאת  ,1978עמ' .22
Abbas 1995, p. 173 66
Fahmy 1983, p. 147 67
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ש"זה נכון" .לאחר מכן סיכם רוס את המסר של רבין" :אסד הקשיב היטב ואמר
שהמסר בעל ערך .כששאלתי אותו איך הוא מבין את צורכי רבין אמר' :רבין
צריך שלום' .כשלחצתי עליו שיאמר מה זה אומר במונחים מעשיים אמר שהוא
זקוק ל'שלום מלא ,שלום בין שכנים' .הוא סירב להיות מדויק יותר" 68.רוס
אומר שאסד לעולם אינו יוזם ,הוא תמיד רק מגיב 69.כמו שאפשר לראות
בדוגמה זו ,אסד מחזיק בעמדה פסיבית ופסימית השומרת עליו.
כך גם מתאר דיין את היציאה של בגין וסאדאת מפגישתם האישית באיסמעיליה:
"הפגישה נפתחה בשיחה בארבע עיניים בין סאדאת ובגין .הם התייחדו בחדר
סמוך כמחצית השעה .כאשר סיימו נראה בגין זורח ,ואילו פני סאדאת היו
71
אטומות" 70.בגין יוסיף ויאמר שהוא חזר ממפגש איסמעיליה "אדם מאושר".
בשיחות השלום החשאיות באוסלו הסביר אבו עלא ליאיר הירשפלד בחיוך
את יתרונן של השיחות החשאיות על פני הגלויות שהתנהלו בוושינגטון עם צוות
אחר" :יאיר ,מצבנו כאן באוסלו טוב בהרבה ממצבם של הפלסטינים בוושינגטון.
חיידר עבד אל–שאפי )ראש המשלחת הפלסטינית בוושינגטון( עשוי לחשוב
שהמשא ומתן בוושינגטון מתקדם כיאות ויניח ,מן הסתם ,שמותר לו לחייך
בפומבי .על כל פנים ,לפני שיחליט לעשות זאת ,יעברו עליו שני לילות בלא
שינה ,בתהייה מה יאמרו עמיתיו ואיך יגיב ערפאת בתוניס על החלטה עצמאית
כזאת ,ובסופו של דבר  ...הוא יחליט לא לחייך .באוסלו אנו רשאים
לחייך ולצחוק כאוות נפשנו ,ואיש אינו מפריע לנו" 72.כך חשים בני–השיח
הפלסטינים — שהם נבדקים בלא הפסק בזכוכית מגדלת על ידי חבריהם והנהגתם,
וחיוך המעיד על אופטימיות כלשהי גם הוא כלי במערכה.
ויתור על האופטימיות הטבועה בבעלי   ,אפילו למראית עין ,אינו דבר
של מה בכך .חברי המשלחת הירדנית לשיחות השלום עם ישראל טענו שהישראלים
לעולם אינם מאבדים תקווה ,עד כדי כך שהם יכולים ללכת לאותו סרט פעמיים
בתקווה שהפעם הגיבור יתנהג בצורה הגיונית יותר 73.כך ראו הירדנים את
תקוות השווא של הישראלים שהם ,הירדנים ,יתנהגו באופן שונה .בעל ירוויח
אפוא במגעו עם בעל  אם ישמור את האופטימיות הטבועה בו לעצמו.
68
69
70
71
72
73
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]בחיוך אופטימי[ אנחנו נתגבר על כל המכשולים בשיחות השלום
)התפעלות(  ]בפנים נפולות[ אנחנו לא מרוצים .אם הצד השני לא
ישנה את עמדותיו לא נוכל להתקדם )כישורים חברתיים(
בעיה  :28כיצד הערים סאדאת על ישראל ומנע ממנה להיות מוכנה למלחמת
יום כיפור?
פתרון :סאדאת מספר" :אף כי לא היה בדעתי להתחיל את המלחמה במאי 1973
הרי במסגרת תכניתי להטעיה אסטרטגית פתחתי במערכת תעמולה בכלי התקשורת
ההמוניים ואחזתי בכל מיני אמצעים בתחום ההגנה האזרחית כדי לעורר את
הישראלים לחשוב שהמלחמה ממשמשת ובאה .בימים שהייתה מלחמה צפויה
לפרוץ נערך גיוס מלא בישראל שעה שאצלנו הייתה למעשה הרפיה צבאית
מושלמת .חזרתי על אותו דבר באוגוסט ,ותגובת הישראלים הייתה כמקודם.
אחרי מלחמת אוקטובר שאלו את משה דיין מדוע לא גייס את הצבא באוקטובר.
הוא אמר שבגלל סאדאת 'עשיתי זאת פעמיים ,ובכל פעם עלה הדבר  10מיליון
דולר! לכן כשבאה הפעם השלישית חשבתי שאין כוונתו רצינית ,אבל הוא
הערים עלי!'" 74קיסינג'ר מאשר את דבריו של סאדאת" :הוא הכריז כל כך
הרבה פעמים על רצונו לפתוח במלחמה שאיש כבר לא האמין לו .זאת הייתה
הטקטיקה שלו כדי להרדים את האויב .כולנו חשבנו שסאדאת היה ליצן טיפש
75
שמכריז עלי במות השכם והערב על מלחמה".
כמו כן ,סאדאת הדליף בספטמבר  1973לשר חוץ של מדינה ידידותית
לישראל שהוא אינו נוקב בשמה שימסור לראש ממשלתו שסאדאת מתעתד לבוא
באוקטובר למרכז האו"ם אבל שישמור זאת בסודי סודות משום שסאדאת לא
רוצה להכריז על כך כעת .ואכן ,המסר הועבר מיד לישראל ,והיא התפתתה
76
לחשוב שאין סאדאת חושב על מלחמה בזמן שהוא עתיד לבקר באו"ם.
ואם בזאת לא די ,סאדאת מספר על עורמתם של המפקדים המקומיים" .הם
שחרדו לשמור את התוכנית בסוד עד לרגע האחרון נזקקו לתחבולת ערמה
מצרית טיפוסית :הם הניחו לחיילים לנפוש על שפת התעלה וסיפקו להם
77
קני–סוכר ,שאותם לעסו ואת עסיסם מצצו להנאה כאילו היו בחופשה!"
 74אל–סאדאת  ,1978עמ' .182
Haykal 1996, p. 177; Kissinger 1982, p. 206 75
 76אל–סאדאת  ,1978עמ' .185
 77שם ,עמ' .190
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לכל אלה יש להוסיף כמובן את בחירת מועד פתיחת המלחמה — יום כיפור —
מתוך הנחה שביום זה ישראל תהיה מוכנה פחות.
בעל  ער לאופיו ונטיות לבו של מי שעומד מולו והוא עשוי להיות מיומן
מאוד בניצול רגישויות אלה לטובתו .כך נהגו המצרים כשחקני שחמט מנוסים
וחישבו כמה מהלכים קדימה .הם עשו פעולות מסוימות שעוררו את הישראלי
למחשבה ותפיסה מסוימת .קשה לחשוב על בעל   שידע להשתמש במניפולציות
כאלה או בחוכמת חיים כזאת לשירותו .הוא יעדיף את המודיעין המחקרי והלוגי
האוסף נתונים בשיטתיות ומנתחם באופנים שונים וישכח את הנאמר בתנ"ך
שכדאי תמיד לשוב אליו בבואנו להבין את בעל  " :כי בתחבולות תעשה לך
79
מלחמה" 78או "באין תחבולות יפול עם ,ותשועה ברוב יועץ".
מלחמות מנהלים בניתוח נתונים ובהיגיון ובכלל זה שימוש בטכנולוגיה
מתאימה )חשיבה ביקורתית(  כי בתחבולות תעשה לך מלחמה
)כישורים חברתיים(
בעיה  :29חסנין הייכל ,העורך המיתולוגי של העיתון המצרי "אל אהראם",
מספר על ז'ק נריה ,קצין ישראלי שגדל בלבנון והכיר את השפה והתרבות
הערבית על בוריין .להייכל לא היה ברור אם הוא ישראלי ערבי או ערבי
ישראלי .נריה קדם בגלל כישוריו ואישיותו הכובשת והיה ממונה על היחסים
עם העולם הערבי במשרד ראש הממשלה רבין .עמיתיו קינאו בו משום שהיה
"הפייבוריט" של רבין ולו הוא נהג להקשיב .לפרטנרים הערבים שלו הוא אמר,
"כחולי העיניים האלה לא אוהבים אותנו משום שאנו ערבים" ,וכך עורר אצלם
תחושת זיקה ושייכות .הנושאים והנותנים הערבים חשו שנריה מרגיש אתם
יותר בנוח מאשר עם עמיתיו הישראלים והוא ידע לפרוט על האופי הקונספירטיבי
הערבי .פעם ישב עם סעיד כמאל ,שגריר אש"ף בקאהיר ,בלובי המלון בפריז
שבו התקיימו השיחות בין הצדדים .סעיד שם לב שעל רוב הכיסאות סביבם
יושבות נשים יפות במיוחד" .נעים מאוד לשבת כאן" ,אמר והוסיף שאולי כדאי
שילכו למקום אחר כדי שיוכלו לשוחח בחשאיות" .אל תדאג" ,השיב נריה,
"הנשים שייכות לביטחון הישראלי .אני מתכוון ליפות שבהן .עליהן להיות יפות
כדי לעבוד בביטחון" .נריה הסביר לעמיתו שבכוונה בוחרים נשים יפות משום
שהן פחות חשודות כעובדות בביטחון" .אנחנו לעולם לא נפקיר את הביטחון
 78משלי כד ,ו.
 79משלי יא ,יד.
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בידיים זרות .השקענו מיליונים של דולרים בטיפוח אנשים כאמנון ליפקין שחק,
80
המנהל את המשא ומתן ,ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לאבד אותם".
כיצד אפשר להבין את הקלות שבה שגריר אש"ף בקאהיר מאמין לרעיונות
אלה?
פתרון :בעל  יכול לנצל את הנטייה לרעיונות קונספירטיביים ,שכל כך
מקובלת בעולמם של בעלי  ,משום שהם חיים בעולם שבו הסמכות ,שאינה
מחויבת לכל שקיפות ,היא המושכת בחוטים .על כן הם חשים לא אחת כמריונטות
המופעלות בידי אותה סמכות .עם זאת ,מיקוד השליטה החיצוני של בעל 
מעניק בעצם הגדרתו כוח השפעה לאחר על הפרט ומכאן ועד לרעיונות
קונספירטיביים שאין להם שום בסיס במציאות המרחק קצר.
בסתיו  1998הוזמן עבדאללה ,נסיך הכתר של סעודיה ,לסעודת עבודה בבית
הלבן .מן הצד האחד ישב נסיך הכתר כשהוא עטוף בגלימתו הצחורה ובכיסוי
ראש מעוטר בחוטי זהב עדינים והוא מוקף בעוזריו הלבושים כמותו .מן הצד
האחר ישבו הנשיא ,סגנו ,שרת החוץ מדליין אולברייט ,שר ההגנה ויליאם כהן
ועוד ,כולם לבושים בחליפות .הסעודים האמינו שאולברייט וכהן הם יהודים
)הם לא( ,ולכן חשבו מן הסתם שכל יועציהם של הנשיא וסגנו הם יהודים.
עבדאללה רכן על השולחן והסביר לקלינטון בקול חרישי כי יש לו "מידע",
שמוניקה לוינסקי היא יהודייה והיא חלק מקנוניה של ה"מוסד" להפיל את
הנשיא בשל מאמציו לסייע לפלסטינים .הוא אמר לקלינטון כי בכוונתו לחלוק
את המידע הזה עם סנטורים שהוא עתיד לפגוש מאוחר יותר לארוחת צהריים,
81
כדי לסכל את הדחתו של הנשיא.
אפשר להתרשם שהאיכות הקונספירטיבית בחשיבתו של בעל  אינה
מוגבלת רק לפשוטי העם והיא תוצר של מבנה אישיותי שמסתמך יותר על
הסביבה מאשר על העצמי .דומה שבעלי  יצטרכו לעמול קשה כדי ללמוד
להשתמש בנטיות אלה לטובתם ,והדוגמה של ז'ק נריה היא יוצאת דופן .כך בעל
 עשוי לברר אם אולברייט וכהן הם יהודים .אם יתברר שאכן כך הדבר
והוא הנו ערבי הוא עשוי לומר שלא נעים לו שרבים מיועצי הנשיא הם יהודים.
לעומתו בעל  יתקשה להפעיל חשיבה ביקורתית ולבדוק ,משום שבעולם
שבו הוא חי אי אפשר לסמוך על הסביבה .הוא יאמין שיש כאן יד מכוונת :יועצי
הנשיא יהודים ,מוניקה לוינסקי יהודייה ,הנשיא הסתבך אתה בשעה שהוא מנסה
80
 81אינדיק  ,2009עמ' .202
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לעזור לפלסטינים .בעולם שממנו בא נסיך הכתר יש בכך די נתונים להסיק,
לעתים קרובות בחוכמה ,שאין אלו אירועים שאינם תלויים זה בזה.
נסיך הכתר :לא נעים שרבים מעוזרי הנשיא הם יהודים )אמפתיה  +חשיבה
ביקורתית(  אם עוזרי הנשיא הם יהודים ומוניקה לוינסקי היא
יהודייה והנשיא הסתבך אתה בשעה שהוא רוצה לעזור לפלסטינים
אזי אין אלה מקרים בלתי תלויים )כישורים חברתיים(
בעיה  :30חסנין הייכל ממשיך ומספר על פגישה שהתקיימה בין ז'ק נריה
לערפאת בתוניס ולא עלתה יפה .נריה דיווח לרבין שערפאת התרברב ,כעס,
התנהג מוזר והיה על סף התמוטטות עצבים .בעיתונות הישראלית והעולמית
התפרסם שערפאת הזיע ובכה ,ככל הנראה כתוצאה מההימור על הסכם אוסלו
שחתם עם ישראל .כשנשאל רבין על כך הוא השיב שלא אכפת לו שערפאת
יזיע .ערפאת הנעלב השיב" ,עוד נראה מי יזיע" .העובדה שנריה נתפס על ידי
אנשי אש"ף כמי שמיטיב להבין אותם מכל הנושאים והנותנים הישראלים רק
הגבירה את הפגיעה .כיצד יוכל ערפאת לנקום בנריה?
פתרון :ערפאת הכועס הורה לעוזרו ,יאסר עבד ראבו ,לסכסך בין רבין לפרס
בפגישתו הבאה אתם .עבד ראבו אמר לפרס ש"אש"ף לא יודע כעת עם מי עליו
לשאת ולתת .אנחנו נושאים ונותנים אתך וחושבים שאתה מוסמך לשאת ולתת
אתנו מטעם ישראל .אבל עתה רבין אמר לנו שהוא האחראי ולא אתה .אנחנו
בדילמה" .פרס שאל מי אמר להם את הדברים בשם רבין והתשובה של עבד
ראבו הייתה "ז'ק נריה" .פרס חזר ובדק עם רבין ,וזה זימן את נריה לבירור.
נריה הסביר לו שלא אמר שום דבר יוצא דופן מעבר להסבר על מה כל אחד
אחראי .על אף ההסבר הוא הורחק לשלושה חודשים ממשרד ראש הממשלה
ושב אליו לאחר מכן .זו הייתה נקמתו של ערפאת .בינתיים עוזריו של ערפאת,
שחשו חיבה לנריה ,העלו לפני ערפאת את תהייתם אם היה זה חכם להרחיק את
נריה ,שהבין אותם טוב מכל הישראלים .ערפאת השיב שהוא היה ראוי לעונש
82
על מה שעשה.
כך קלט ערפאת את מאבק הכוח בין רבין לפרס וניצל אותו יפה .ככלל ,בעל
 יהיה ער להיבטים קבוצתיים שונים של בני–שיחו .הוא ידע אל מי מהם
כדאי לפנות ובאיזה עניין וכיצד להפיק מהדינמיקה הקבוצתית המתרחשת ביניהם
את המרב .מעבר לכך ,נקמה מקובלת בחברה בעלת   ,משום שהיא מקיימת
82
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את עקרון ההדדיות .בעל  לא אומר מתוך עמדה נפרדת במה הפגיעה באחר
תשרת אותו ,הוא חש שהפגיעה בזה שפגע בו משמחת אותו ושומרת על
האיזונים ההכרחיים בחייהם של אנשים התלויים זה בזה.
אין טעם לחפש נקמה .הפגיעה באחר לא תקדם אותנו )חשיבה ביקורתית(
 תכנון הנקמה וביצועה מספקים משום שהאחר חייב להרגיש את מה
שאני הרגשתי )כישורים חברתיים  +הזדהות(
בעיה  :31שר הביטחון ויצמן מספר כיצד דן עם הנשיא סאדאת בעתיד הגדה
המערבית .הוא העלה את חששו שמשאל עם בגדה יגרור הקמת מדינה פלסטינית
בראשות אש"ף .סאדאת הניף ידו בתנועת ביטול" .אש"ף" ,אמר" ,גמר את
הקריירה" .בדבריו הייתה נימה של חריפות" .ערפאת" ,הוסיף'" ,יאבד את
תפקידו .אבו–איאד יחליף אותו' .וכאילו ידע שאני רוצה לשמוע זאת שוב ושוב,
חזר ואמר בהדגשה' :עזר ,אין לך מה לדאוג — לא תהיה מדינה פלסטינית'".
ויצמן מספר כיצד חש הקלה 83.מדוע פיזר סאדאת אשליות אלה ומדוע לא
התקומם ויצמן נגדן ,אלא חש הקלה?
פתרון :אין זה אלא טבעו של האדם לקוות ולהאמין שמה שהוא רוצה מאוד אכן
יתרחש .קשה יותר לראות דברים באור שלילי ולא לצפות לעתיד טוב יותר,
בייחוד לבעל   .כמו שאמרנו ,בעל  יודע להיזהר טוב יותר מאופטימיות
יתרה .בעל וקטור זה גם יודע להשתמש היטב במלכודת האשליה .הוא מזהה
בדייקנות יחסית את רצונו של בן–שיחו משום שהוא ממוקד אחר ומעניק לו את
מבוקשו ביד רחבה .כעת לא רק השלה אותו ,אלא גם צבר כוח בעצם הדבר
שהוא זה שהעניק לו את התקווה וכך הביא אותו לפתח בו תלות .כך יודע
סאדאת מה ויצמן הכי רוצה לשמוע ומבטיח לו את הדבר .ואילו הוא ,ויצמן,
יתקשה לעמוד בפיתוי ולא להאמין להבטחה .מעבר לכך ,בעל  יחשוש שלא
לקבל ואף לסתור את הבטחתו של בעל  משום שהוא עלול לפגוע בו .האם
סאדאת מאמין לדברי עצמו? לדידו ,זו שאלה פחות חשובה .לדידו חשובה
העובדה שהוא מוביל את ויצמן לאן שהוא מעוניין להובילו — להסכים למשאל
עם בגדה .היכולת לומר לאחר את אשר הוא רוצה לשמוע בולטת גם בנאומיו
של ערפאת .הנציג הישראלי גלעד שר אומר שערפאת הוא "מומחה גדול
בהתאמת דבריו לאוזן השומע .בנאומיו ובהצהרותיו בערבית הוא נוטה להיות
משלהב וקיצוני ,חוזר פעם אחר פעם על אותה תיבה .לעומת זאת ,בנאומיו
 83ויצמן  ,1981עמ' .293
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באנגלית ,שלא נועדו לאוזניים פלסטיניות וערביות ,הוא יודע להתבטא כדיפלומט
84
משופשף ,הגיוני ומתון".
במקרה אחר הצליח ויצמן שלא ליפול במלכודת האשליה .בשיחות בין
המשלחות הצבאיות של ישראל ומצרים בקאהיר דנו בפינוי שדות התעופה
הישראליים מחצי האי סיני .פהאמי ,רמטכ"ל צבא מצרים באותם ימים ,אמר:
"ומה לגבי שדות התעופה שאתם מבקשים להשאיר בסיני? מה חשיבותם?
ויצמן" :להגן על אילת".
פהאמי" :מפני מי?"
ויצמן" :מפני ירדן או סעודיה".
פהאמי" :אנו נגן לכם על אילת".
ויצמן" :אנחנו נגן לכם על תעלת סואץ".
"הייתה מבוכה בתוך החבורה הישראלית .האנשים לא ידעו אם אמר
זאת הרמטכ"ל המצרי כבדיחה ,או לאו .ויצמן על כל פנים בחר להתבדח.
פניהם הרציניות של המצרים העידו ,כי פהאמי לא אמר את הדברים
הללו כבדיחה" 85.הרמטכ"ל המצרי לא האמין במה שאמר משום שהוא
לא טיפש עד כדי כך אבל מעניין שהישראלים חשבו שהוא רציני .אכן,
לבעלי  יש כושר דרמטי לא מבוטל .בכל מקרה ,דומה שתשובתו
של ויצמן — על פי עקרון ההדדיות — הייתה מוצלחת .כך אפשר לגשר
על הפער בין הבטחות שווא של בעל  ובין תחושה של בעל 
שהנאמר אינו אלא בדיחה .בעל  יכול להבטיח הבטחה דומה לצד
השני .כך יעבור המסר האבסורדי בחזרה בלא פגיעה.
ויצמן :אני מודה לך על דאגתך אולם איננו יכולים לסמוך על הבטחתך שהכול
יהיה בסדר )אמפתיה  +תקיפות(  אם אתה מציע שאתם תגנו
בשבילנו על אילת ואנחנו נגן בשבילכם על תעלת סואץ אנחנו מסכימים
)כישורים חברתיים(
בעיה  :32בפגישת הכנה בין אליקים רובינשטיין ,ראש המשלחת הישראלית
לשיחות השלום ,למג'אלי ,לראש המשלחת הירדנית ,ביקש רובינשטיין ממג'אלי
שאחד מחברי המשלחת הירדנית ,חדאדין ,לא ישתתף בשיחות משום שהוא נוטה
ליצור עימותים .מג'אלי התעקש שחדאדין ישתתף בשיחות .הוא סיפר לו על
 84שר  ,2001עמ' .67
 85הבר  ,1980עמ'  ;218ויצמן  ,1981עמ' .153
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הבקשה וביקש ממנו שיתנהג ביתר טקט במהלך השיחות .חדאדין החליט לנקום.
במהלך המפגש הגיעו שתי המשלחות לדיון בטקסט הזה" :שני הצדדים יכבדו
את הגבול הבין–לאומי" )גבול המנדט בין ירדן לישראל( .זה היה בעיקרו טקסט
שחיברו הירדנים.
מג'אלי הביט בעוזריו במבט בוחן .אחד מהם עמד לבטא את הסכמתו .ואז
לקח חדאדין את רשות הדיבור" .השגריר )רובינשטיין( ,יש לי בעיה עם המילה
'לכבד' שנמצאת בטקסט".
"אבל זה טקסט ירדני!" מחה רובינשטיין.
"אכן כן ,אבל יש לי בעיה עם המילה הזאת".
"מה הבעיה שלך?" שאל רובינשטיין בטון עוין.
חדאדין השיב" :אני יודע שיש לכם גבול עם מצרים שאותו אתם מכבדים.
אני גם ער לכך שראש המשלחת הישראלית לשיחות עם לבנון )לוברני( אמר
שישראל מכבדת את גבולה הבין–לאומי עם לבנון .הבעיה שלי היא שבעוד אתם
מבטאים מחויבות לגבול הזה הטנקים שלכם חוצים אותו בכל הזדמנות!"
"מה!" צעק רובינשטיין" ,האם אתה משווה את לבנון עם ירדן? לבנון
נשלטת על ידי סוריה .בוא ואומר לך מה הלבנונים לא הצליחו לעשות .אני
הייתי שותף לכתיבת הסכם השלום הישראלי–לבנוני המפורסם ב– 17במאי
 .1983הלבנונים הסכימו לחוזה הזה אבל נשיאם מעולם לא הצליח לאשר אותו
בגלל הלחץ הסורי .לבנון איננה מדינה שמחליטה לעצמה .לבנון איננה מדינה!"
"לבנון היא מדינה ראויה כשם שמדינות אחרות באזור הן ראויות" ,הדגיש
חדאדין" .אנחנו לא מרשים ואף איננו מוכנים שיאמרו משפטים דוגמת אלה
בנוכחותנו על לבנון .השגריר ,עליך להתנצל!" צרח בעודו רוכן לעבר מג'אלי
ולוחש באוזנו כדי להצדיק את תגובתו" :פחה ,הוא אכל את לבנון לארוחת בוקר
ולצהריים תהיה לו ירדן" ,מג'אלי הנהן בראשו.
"אליקים ,זה הולך רחוק מדי" ,אמר מג'אלי" .אנחנו לא נרשה כל פגיעה
בריבונות לבנון ובכבוד אנשיה .אתה צריך לקחת את דבריך בחזרה".
"אני אומר את האמת" ,התעקש רובינשטיין" ,ואי אפשר לטשטש את האמת
על ידי העמדת פנים שלבנון של היום היא עצמאית .פחה ,זה לא אותו דבר עם
ירדן .לירדן יש מנהיגות שנערצת על ידי כל העולם .בבקשה ,אל תיעלב ממה
שאמרתי".
"מה שאמרת זה מעבר למה שמותר בכל פורום דיפלומטי .עליך לקחת
בחזרה את דבריך" .חדאדין היה מרוצה מכך שמג'אלי הצטרף אליו אבל הסתיר
את שמחתו.
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"פחה ,ד"ר עבדול סלאם" ,הפציר רובינשטיין" ,למען השם ,אל תחזיר אותנו
לדיון על הנסיגה .היו לנו מספיק דיונים על נסיגה על פי החלטה  .242עתה ,תן
לנו בבקשה להמשיך בענייננו".
"אם אתה לא חוזר בך" ,התעקש מג'אלי" ,אני חושש שלא אמשיך בשיחות".
לאחר רגע של שקט נעמד מג'אלי" .אני הולך לשירותים" ,אמר ויצא מהחדר.
הוא לא חזר לחדר המשא ומתן כי אם לחדר המשלחת הירדנית והראה סימנים
של הקלה מהולה בדאגה.
"מה העניינים?" שאל אנאני ]חבר המשלחת הירדנית[.
"בעיה קטנה" ,השיב מג'אלי.
"האם אתה לא נכנס שוב לחדר?" שאל אל–קאדי ]חבר נוסף במשלחת
הירדנית[.
"לא ,לא" ,אמר מג'אלי" ,עזבתי אותם עם חדאדין ,שמשליך עליהם אבנים
בהצלחה לא מבוטלת .אתן לו להמשיך!"
ככה זה נמשך .חדאדין וחברו למשלחת )אל–קשאני( שיחקו תפקידים משלימים
בסגירת הסכם .חדאדין שיחק את הבכיר הקשוח ,ואל–קשאני הפציר בו להתגמש.
ואז היה חדאדין מקבל את המילים שהציע אל–קשאני 86.מה רובינשטיין לא
רואה ולא מבין?
פתרון :סיפור המעשה מתחיל בזיכרון הירדני שנים רבות קודם לכן– במלחמת
ששת הימים .ייתכן שהישראלים לא עסוקים בשאלה מי ניצח במלחמת ששת
הימים אולם הירדנים כן .כך אומר מג'אלי לחדאדין ,שהיה ממונה על נושא
המים מטעם ירדן" :אני רואה שאתה נושא ונותן עם הישראלים כאילו לא
הפסדנו במלחמת " ."67אני יודע מתי להתפוצץ להם בפנים" ,הסביר חדאדין.
"כשהם עושים שגיאה אני מראה להם כוכבים באמצע היום! דבר נוסף ,אני
רוצה שחברי המשלחת שלי יהיו אמיצים יותר כשהם נושאים ונותנים עם
87
הישראלים .אני רוצה להראות להם שהישראלים אינם גזע שאינו ניתן להבסה".
כך מנסה חדאדין ,כמו שראינו ,להשפיל את הישראלים ,ואילו הישראלים לא
מבינים את הרקע לדבר .אכן ,לבעל  שניצח את בעל  בעניינים רבים
ושונים קשה להזדהות עם טעמה של פגיעה זו .במקרה זה הצעתו של רובינשטיין
למג'אלי שחדאדין לא ישתתף בשיחות הוסיפה שמן למדורה .חדאדין מביים
תקרית של כעס שוודאי הוציאה את רובינשטיין משלוותו מבלי שהבין על שום
86
Ibid, p. 226 87

Majali 2006, p. 183
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מה ולמה .חוסר ההבנה של הסיטואציה בלא ספק מחליש את עמדתו של
רובינשטיין ,שחש חסר אונים וחושש לפוצץ את כל ההסכם .כך מותח בעל 
את החבל רק לאחר שברור לו שבעל  לא יוותר בנקל על הסכם אתו .אז,
ורק אז ,הוא מעז לשחק אתו .בהמשך ,בעלי  משחקים את משחק "השוטר
הטוב והשוטר הרע" כדי להשיג עוד יתרון .המשחק הזה גורם לבן–השיח לתת
אמון ב"שוטר הטוב" ,שלהרגשתם מציל אותם ואת ההסכם .עתה יוכל "השוטר
הטוב" לזכות בכל הפריבילגיות שנובעות מקשר טוב ,ואילו את הצורך בהצבת
גבולות יעשה "השוטר הרע" .כך המשלחת הירדנית יכולה להרוויח מכל העולמות
ולהשיג תוצאה אופטימלית.
מג'אלי מתאר עוד מקרה שבו בולט הכושר המניפולטיבי של בעל  ביחס
לתמימות ולהיעדר הכישורים החברתיים של בעל   .באחת השיחות שוב
השתלח חדאדין ,הפעם במשלחת ישראלית של קצינים בכירים ,רק כדי לצאת
ולהסתובב בהפסקה בין הקצינים הזועמים על התנהגותו .הוא התהלך ביניהם
והביט להם ישר בעיניים מתוך תקווה שיתפתח ויכוח שילך ויתלהט ,הוא יחיד
מול כולם ,ויכוח שיגרור את התקשורת עם כתבות ענק מסביב לעולם .לצערו,
זה לא קרה 88.מעניין לציין שמג'אלי משתף את הקורא בתיאורים האלה מבלי
לחוש שהקורא ,בעל פרדיגמת חשיבה מערבית ,עלול לראות התנהגות זו באור
שלילי .אכן ,לדידו של מג'אלי ,ראש ממשלת ירדן ,אין רע בהפעלת כישורים
חברתיים .מג'אלי גם מסביר מיהו בעיניו נושא ונותן טוב" :אחד שיכול לבחור
מתי לכעוס ,נגד מי ,מאיזו סיבה ובאיזו דרגה .אנחנו אומרים שנושא ונותן יודע
איך להתלבש ,מה ללבוש ומתי ללבוש מה" 89.אנחנו מתרשמים עד כמה בעל
 צריך להיות מיומן במצבים אלה כדי שלא ליפול בכל אותן מלכודות .אל
מול דרישתו של חדאדין שרובינשטיין יתנצל יכול היה רובינשטיין להגיב על פי
עקרון ההדדיות:
רובינשטיין :אינני מתנצל משום שאני לא חש אשם כלל )תקיפות(  אתה
הוא שהכעסת אותי בכוונה לכן עליך להתנצל )כישורים חברתיים
 +סמכותיות(

88
Ibid, p. 67 89

Ibid, p. 274
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פרדיגמת החשיבה המערבית
ארבעת העקרונות למפגש מוצלח
עם בעל וקטור חשיבה המכוון פנימה
התפעלות
אמפתיה
תקיפות
חשיבה ביקורתית

התפעלות
רקע מחקרי
הורים בעלי  נוטים להתפעל מילדיהם עם ניצוץ בעיניים .ציון טוב בבית
הספר יכול להביא תגובה כמו "אתה גדול!"" ,אני גאה בך!"" ,הכול תלוי בך"
וכדומה .בחברות בעלות  התגובות נוטות להיות מתונות יותר כדי שלא
להוציא את הפרט מהקבוצה וכדי שלא לעורר קנאה .בעלי מיקוד שליטה חיצוני
נוטים לייחס את ההצלחה של ילדם במבחן למורה או לעובדה שהמבחן היה קל
ולאו דווקא ליכולתו ולכישוריו של הילד .לחלופין ,הם יכולים לומר לילד שהוא
מביא כבוד למשפחה ובכך שוב להשתמש ב . -התפעלות היא חיזוק נרקיסיסטי
שבו וקטור החשיבה מכוון פנימה .הוא מאפשר לילד להתייחס לעצמו באופן זה
בהמשך חייו ,להתפעל מעצמו ,לחוש שהוא מיוחד ,לסמוך על עצמו וליצור.
בעלי  עלולים לחוש מבוכה כשמתפעלים מהם משום שהם חווים את עצמם
כחלק מהקבוצה ולא כאינדיבידואלים בעלי ייחודיות .לעתים רחוקות הם יעניקו
חיזוק נרקיסיסטי זה לבן–שיחם .בחמש–מאות השנים האחרונות ,כשהאדם במערב
נפרד מן הקבוצה ,עבר מיקוד השליטה בהדרגה מהחוץ לפנים .כך הפך הכבוד
להתפעלות ,וכעת האדם מעניק לעצמו את הכבוד המיוחל" .כולם יודעים שהצלחנו
לפצח את האטום" זה כבוד" .אנחנו הצלחנו לפצח את האטום" זוהי כבר
התפעלות .גם היצירתיות ,שההתפעלות מהווה מרכיב חשוב בה ,התפתחה בעת
החדשה במערב על חשבון הפיחות במעמד הדת ,והיא אינה אלא הפניה של
וקטור החשיבה מהחוץ לפנים .כעת כל אדם יכול להיות יצירתי ולא רק יחידי
סגולה .יצירתיות חייבת לנבוע מהעצמי והיא ההפך מחיקוי ,העתקה או הכתבה
המקובלים בחברות שבהן האדם חש עצמו חלק מהקבוצה .במחקר שנערך
באפריקה התברר שרק בשפה אחת )ערבית( מתוך  27שפות שנבחנו
קיימת המילה יצירתיות 2.אצל היהודים החרדים קיים הפסוק "חדש אסור מן
1

1
2

על התפעלות ראו מקורות בסוף הפרק.
M. C. Makel & J. A. Plucker, "Review of the International Handbook of
Creativity", Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 1(1) (2007), pp.
49-51. doi:10.1037/1931-3896.1.1.49
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התורה" 3.אם כן ,יוזמה ,סיעור מוחות והעלאת רעיונות חדשים כולם דורשים
.
בעיה  :1כך מתאר אבו עלא את פגישתו הראשונה עם הדיפלומט הנורווגי טריה
לארסן ,שהיה בין האחראים לקיום המשא ומתן בין הישראלים לפלסטינים
באוסלו ולהצלחתו" .הופיע לפני גבר בעל מראה לא מסודר ,כמו אותם 'יאפים',
נושא על גבו תיק הדומה לתיק בית ספר ,לבוש ג'ינס וחולצה מכופתרת עם
שרוולים קצרים .חשבתי שהוא אחד מאותם שמאלנים אירופים שיש להם
אמביציה אובססיבית לשנות לא רק את החברה סביבם ,אלא את כל העולם.
מאלה שחולמים באופן לא מציאותי שאפשר לשנות את העולם באמצעות הפגנה
כאן או מחאה שם" 4.מה במיוחד קשה לאבו עלא לקבל?
פתרון :אבו עלא ,כבעל  ,מעדיף לבוש מסודר ,לא זרוק ,לא ג'ינס .קרוב
לוודאי תיק מרובע כמו מזוודת ג'יימס בונד ולא תרמיל גב .הוא עשוי לתפוס
שיער ארוך כפריקת עול ,כחופש ללא גבולות .ואילו טריה לארסן ,בעל  ,
מעדיף על אף תפקידו הרשמי לבוש שאינו מסמל סדר חיצוני ,כי אם חופש
פנימי .הג'ינס שיכול להיות משופשף ,כנראה חולצת טריקו עם שרוולים קצרים,
ודאי לא חולצה מכופתרת עם עניבה ,שיער שאם אינו ארוך יכול להיות לא
מסורק ,תרמיל גב של מטיילים .כל אלה מעניקים לבעל  תחושה של מרחב
וחופש פנימי והרגשה שהוא אינו כבול למראה ולבוש מחייב .קרטר הציע
בשיחות קמפ דייוויד שהמשלחות של מצרים ,ישראל וארצות–הברית יופיעו
בלבוש לא רשמי .המשלחת המצרית הייתה היחידה שלא הצליחה לעמוד במשימה
זו 5.כך הגיעו הנציגים הישראלים לשיחות החשאיות באוסלו בלבוש "זרוק",
ואילו המשלחת הפלסטינית הקפידה על לבוש פורמלי .קרטר ,כבעל ,
מאמין באותו חופש פנימי ונינוחות שהם המפתח ליצירת קשרים טובים ולהתקדמות.
אבו עלא ,מצדו ,צוחק על השמאלנים שרוצים לשנות את העולם .הוא אינו
מאמין בשינוי .בעל  מתקשה להאמין שהוא מסוגל לעצב את סביבתו
כרצונו .הוא מאמין שהסביבה היא שמעצבת אותו .ואילו האמונה של בעל 
באפשרות לשנות היא בעבורו כמעט אמונה קדושה .הוא מאמין שהכול מתחיל
ברצונו והוא זה שיניע את השינוי הסביבתי .האמונה בשינוי היא אחד ההבדלים
3
4
5
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התפעלות

המהותיים בין שתי החברות .בחברה בעלת  אנשים הולכים לטיפול פסיכולוגי
כדי להשתנות ,ואילו בחברה בעלת  התלות של האנשים בסביבתם על פי
רוב לא מאפשרת להם לעבור תהליכים אלה .אפשר לתמצת תהליכים אלה
במילה "התפעלות" .בעל פרדיגמת חשיבה מערבית שמציב את האדם במרכז
נוטה להתפעל מאחרים ומעצמו ,ואילו בעל פרדיגמת חשיבה מזרחית ייטה
להתרחק מחוויה זו .לדידו ,היא מוציאה את הפרט מהקבוצה ועושה אותו ייחודי.
לדידו ,היא מעוררת קנאה ופוגעת במרקם הקבוצתי החשוב כל כך .כדאי לציין
שהסוף היה טוב .אבו עלא למד לאהוב את לארסן ולהעריך את איכויותיו.
"האמת היא שמר לארסן הרשים אותי די מהר ,הוא תמיד הציג דברים בלבביות
ובצניעות .הוא הפגין כלפי ידידות והאהדה והעביר תחושה ברורה של אמונה
בצדקת דרכו .האיש הזה שבה את לבי" .אכן ,אפשר לבנות גשר בין בעלי 
לבעלי  .
האדם אינו יכול לשנות את סביבתו .עליו להתאים את עצמו אליה
)כישורים חברתיים(  הכול תלוי בכוח הרצון ואפשר לברוא מציאות
חדשה )התפעלות(
בעיה  :2כשהגיעה משלחת מצרית בראשות סאדאת לבקר בבאר–שבע לאחר
חתימת הסכם השלום לא יכלו חברי המשלחת להסתיר את התפעלותם" ,כל כך
ירוק ,כל כך ירוק ,לא ייתכן" ,הם שבו ואמרו מן המטוס .הם לא האמינו שהעיר
היפה שהם רואים כעת היא אותו כפר קטן מוקף אדמה צחיחה שאותו הכירו
מ– .1948ואז שאל עיתונאי אמריקאי את סאדאת אם מצרים תתחיל לרכוש
סחורות ומוצרים מישראל" .ומה יש להם למכור" ,השיב" ,הרי אפילו את
6
החיטה ללחם שלהם הם חייבים לרכוש באמריקה".
בן אלישר ,שהיה מנכ"ל לשכתו של בגין ,מספר כיצד מצרים רבים שבאו
במגע עם הישראלים ניסו להמעיט בחשיבות הישגי הישראלים" .זכור לי כי בכל
פעם שהגעתי לקהיר במטוס 'ערבה' מתוצרת התעשייה האווירית ועניתי לשאלות
הסקרנים כי המטוס הזה הוא מתוצרת ישראל ,הייתי נשאל בו במקום 'והמנוע?'
למשמע תשובתי שהמנוע הוא מתוצרת 'פראט אנד ויטני' נשמו השואלים לרווחה
7
ואמרו איש לרעהו' :אתה רואה ,זה לא תוצרת שלהם ,זה תוצרת אמריקה'".
כיצד היה על סאדאת והמצרים להגיב כדי לרכוש את הערכתם ואהדתם של
הישראלים?
6
7

בן אלישר  ,1995עמ' .147
בן אלישר  ,1995עמ' .147

179

פרדיגמת החשיבה המערבית

פתרון :בעל  מכבד את התחרות וההתפעלות אבל לא את הקנאה .בעיניו
תחרות היא לגיטימית והתפעלות מהישגים היא חלק מחוקי המשחק ולעתים
קרובות היא גם אמתית .אילו התפעלו המצרים מהישגי הישראלים במקום
להמעיט בחשיבותם הם היו זוכים להערכה רבה בקרב הישראלים .ראשית,
משום שפרגון על פי פרדיגמת החשיבה המערבית זוכה להכרת תודה ,ושנית,
משום שהצליחו להתגבר על הקנאה הטבועה בכולנו .קנאה היא רגש ממוקד
אחר שבו הפרט עורך השוואה עם האחר ומתמרמר על תוצאותיה .תשובת בעל
 לרגש זה תהיה "תנסה להשתפר ולהתקדם במקום להנמיך את האחר".
ואולם בחברות בעלות  רגש הקנאה הוא שכיח ,משום שהאדם בוחן תדיר
את מקומו בקבוצה ומשווה את עצמו לאחרים דרך קבע .על כן ,בעלי 
מצניעים לעתים הישגים אמתיים שלהם משום "עין הרע" .כלומר ,אינם רוצים
לעורר קנאה בסביבתם שעלולה להתנקם בהם בעתיד .במגע של בעלי  עם
בעלי  אין הם צריכים לחשוש מן הקנאה הנוגעת להישגים אמתיים שלהם
ולא להיבהל מכך שהאחרים מתפעלים מהם משום שלדידם של בעלי 
התפעלות זו הושגה ביושר.
סאדאת :ומה יש להם למכור?! הרי אפילו את החיטה ללחם שלהם הם חייבים
לרכוש באמריקה )כישורים חברתיים(  יש להם הרבה מה להציע
לנו ונשמח ללמוד מהם )התפעלות(
מצרים :ידענו שהמנוע לא שלהם ,הוא מתוצרת אמריקה )כישורים חברתיים(
 כל הכבוד להם על הצלחתם )התפעלות(
בעיה  :3עזר ויצמן ,שר הביטחון הישראלי ,מספר על שיחתו האינטימית עם
סאדאת בעת ביקורו ההיסטורי בירושלים .הדיון היה על חלוקת ירושלים.
סאדאת רצה שמזרח ירושלים תעבור לשליטה פלסטינית .הם צפו בנוף מהסוויטה
של סאדאת במלון המלך דוד" :הובלתי אותו אל החלון .נשארנו לבד ' ...ראה
את ירושלים' אמרתי' ,ואמור בעצמך :האם אתה יכול לחלק אותה? הסתכל מה
קורה כאן! אינך יכול לחזור אחת עשרה שנים לאחור'' .אבל האדמה הערבית
קדושה' חזר סאדאת על דברי עצמו' ,לא אוכל להסתכל בעיני מצרי אם תישארו
בשטחים שכבשתם ב– 8."'1967כיצד היה על סאדאת לנסח את דבריו באופן
שיישמע טוב יותר לאוזניים ישראליות?
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פתרון :סאדאת מצפה שוויצמן יזדהה אתו בדבריו שהוא ,סאדאת ,לא יוכל
להסתכל בעיני מצרי .ואולם בעל  לא ממהר להזדהות עם האחר .הוא עלול
לומר מתוך עמדה של נפרדות שלא מעניינו איך יפתור סאדאת את בעיותיו.
ייתכן שהוא יגלה נכונות להבין את הקושי של סאדאת אבל לא בהכרח יסכים
אתו ויפעל על פיו .זוהי הגדרת האמפתיה .מעבר לכך ,סאדאת מצפה שוויצמן
ייכנס לעורו ויחווה אף הוא את תחושת הקדושה של האדמה הערבית ויבין למה
סאדאת לא יכול לוותר עליה .שוב ,בעל  מוכן להבין אבל לא בהכרח
להתחייב על מה שיעשה בעקבות הבנה זו .לדידו ,אפשר להסתכל על בעיה זו
מכיוונים שונים וגם לו יש אילוצים משלו .טוב היה עושה סאדאת אילו פנה אל
היצירתיות של ויצמן ,בעל   ,ואמר לו שהוא מאמין שהישראלים יוכלו
למצוא פתרון יצירתי לבעיה זו .הוא יכול היה להציע סיעור מוחות ישראלי–מצרי
כדי למצוא פתרון יצירתי שבו הפלסטינים יחושו שקיבלו חזרה את מזרח
ירושלים ,ואילו הישראלים יחושו שהעיר לא חולקה .רעיונות מסוגים אלה של
ממשל משותף לא חסרים .כך ,התפעלות של סאדאת מיצירתיותם המשותפת
הייתה עושה שירות טוב יותר לנושא מאשר בקשה מישראל שתכיר בקשיים של
המצרים ובכך שהאדמה קדושה להם .יש לשים לב שוויצמן פונה אל סאדאת
באמצעות חשיבה ביקורתית )"האם אתה יכול לחלק אותה?  ...אינך יכול לחזור
אחת עשרה שנים לאחור"( ,ואילו סאדאת משיב לו באמצעות כבוד )קדושה(
והזדהות )"לא אוכל להסתכל בעיני מצרי"( .התפעלות ,ויצירתיות שהיא חלק
ממנה ,שמציבות את האדם במרכז ,תמיד נשמעות טוב בחברה שבה .
סאדאת :אבל האדמה הערבית קדושה .לא אוכל להסתכל בעיני מצרי אם
תישארו בשטחים שכבשתם ב–) 1967כבוד  +הזדהות(  אני סומך
על שני הצדדים שאם ירצו ימצאו פתרונות יצירתיים שיאפשרו
לפלסטינים לקבל הכרה בזכויותיהם בירושלים וייתנו לישראלים את
ההרגשה שהעיר לא חולקה )התפעלות(
בעיה  :4איסמעיל פהאמי ,שר החוץ המצרי ,התלונן בפני קיסינג'ר על הממשל
האמריקאי ואורחותיו — אדמיניסטרציה מתחלפת ,סקנדלים ,קבוצות לחץ,
אינטרסים ואמביציות של פקידים — וטען שכל אלה מונעים ממצרים לפתח
קשרים יציבים עם ארצות–הברית .בתגובה ,טלפן קיסינג'ר בו במקום אל הנשיא
פורד ועמד על כך שייפגש עם פהאמי למחרת לארוחת בוקר .בעודו משוחח עם
הנשיא רטן פהאמי" :מה לעזאזל אתה עושה?! אני לא רגיל להתעורר כל כך
מוקדם ולשוחח על פוליטיקה לפני עשר בבוקר" .מדוע הגיב פהאמי כך? וכיצד
היה עליו להגיב באופן שיעורר את הערכתו של קיסינג'ר?
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פתרון :פהאמי מתלונן על מהותו של משטר דמוקרטי שבו אנשים מתחלפים
ואכן יש בו גם אינטרסים ,אמביציות וכדומה .הוא גם מאשים את האמריקאים
בקשיים בקשרים בין שתי המדינות .בלא ספק פהאמי מתקשה לקבל אחריות
לפחות על מקצת הקשיים בין שתי המדינות ומשליך הכול על האמריקאים .בעל
 נוטה לקבל על עצמו אחריות ואשמה לעתים באופן מידי ובוודאי הרבה
יותר מאשר בעל   ,הנוטה לייחס את האשמה לאחר .ואכן ,קיסינג'ר לא
משיב לו כמו שיכול היה ,שהמשטר במצרים לא טוב ויעיל יותר מזה של
האמריקאים .הוא מקבל אחריות כדי ליישר את ההדורים ומציע לפהאמי לא
פחות מאשר מפגש עם הנשיא .פהאמי ,שכנראה נחרד מן הכבוד הרב שנפל
בחלקו ואולי רצה להתלונן יותר מאשר לתקן ,נבהל ותקף" :מה לעזאזל אתה
עושה?! אני לא רגיל "...אילו רצה באמת לפתח קשרים קרובים עם הממשל
האמריקאי היה קופץ על המציאה .אבל הוא ממציא תירוץ שנשמע גרוע מאוד
לאוזניים של בעל   .כל אותם תירוצים שאין בהם שמץ של היגיון ,כמו "אני
לא רגיל להתעורר כל כך מוקדם" מצלצלים רע באוזניו של בעל   ,שמבין
שצוחקים עליו .בעל  מקבל ביתר סלחנות תירוצים מסוג זה המשתמשים
בכישורים חברתיים כדי להתחמק ממבוכה .ואולם לדידו של בעל   ,שאינו
מכוון לכישורים חברתיים ,זה עלבון לאינטליגנציה שלו ועל כן הדבר קשה
לעיכול .על בעל  להיזהר אפוא בתירוצים מסוג זה שאין בהם שום היגיון
מפני שבעל  אינו שוכח אותם במהרה והוא מקבל תחושה שאין עם מי
לדבר .תחת זאת יכול היה פהאמי להתפעל מהמתנה שהעניק לו קיסינג'ר ועל כך
לזכות בהערכתו .סופו של סיפור הוא שפהאמי לא יכול היה לוותר על המפגש
המכובד הזה והוא נפגש עם הנשיא למחרת לארוחת בוקר 9.שוב אפשר להתרשם
שפעמים רבות בעל  מתחיל ב"אני" ואילו בעל  פותח ב"אתה".
פהאמי :מה לעזאזל אתה עושה?! אני לא רגיל להתעורר כל כך מוקדם ולשוחח
על פוליטיקה לפני עשר בבוקר )סמכותיות  +כישורים חברתיים( 
אני מעריך זאת מאוד .באמת כל הכבוד על היוזמה )התפעלות(
בעיה  :5אולמרט ,ראש ממשלת ישראל ,הציע לאבו מאזן ,יושב ראש הרשות
הפלסטינית ,הסכם שלום שבעיניו היה נדיב במיוחד .אבו מאזן הציע בתגובה
שהמומחים משני הצדדים ייפגשו למחרת .ואולם למחרת הגיע טלפון שבו
הסביר הנציג הפלסטיני שחברי המשלחת הפלסטינית עסוקים — הם שכחו
9
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שעליהם להיות באותו היום בעמאן .מאז לא שמעו מהם הישראלים 10.כיצד יכול
היה אבו מאזן לתקשר באופן הולם יותר עם אולמרט?
פתרון :אבו מאזן התקשה לומר לאולמרט את האמת ,שגם ההסכם הזה הוא
בעייתי בעבורו ,ובכך לאכזב אותו .הוא השתמש בכישוריו החברתיים כדי
להימנע מלומר "לא" .ואולם חוסר עמידה בהתחייבות נתפס באופן שלילי בעיני
בעל   .הוא היה מעריך יותר עמדה בעלת מיקוד שליטה פנימי .כמו שאנחנו
רואים ,אפשר להתפעל מן ההצעה ועדיין לסרב לה באמפתיה וכך לזכות
בהערכתו של  .
אבו מאזן :ניפגש מחר ונדון בהצעה )כישורים חברתיים(  זאת באמת הצעה
נדיבה .אבל זה לא אומר שאוכל לקבל את הסכמת חמאס וחיי
עלולים להיות בסכנה .אני מספר לך בכנות על מגבלותי כדי שלא
להשלות אותך )התפעלות  +אמפתיה(
בעיה  :6כשמתפתחים יחסים קרובים בעל  עשוי להיהפך כעין בן משפחה
של בעל  כשהאחרון מורה לראשון כיצד יוכל להשתלב במשפחתו .כך
התייחס סאדאת ,נשיא מצרים ,אל ויצמן ,שר הביטחון הישראלי'" :עכשיו' ,אמר
הנשיא וקם מכורסתו' ,בוא איתי' .קמתי ומתחתי את החליפה .עצמותיי כאבו
מהישיבה הממושכת' .אעשה לך הכרה עם אשתי' .על מפתן הדלת משך סאדאת
קלות בזרועי' :עזר' ,אמר' ,אל תשכח ,תברך אותה על המאסטר שקיבלה'.
חייכתי בפה מלא .הבטחתי שלא אשכח .סאדאת הוביל אותי לחדר המיטות שלו.
איש לא היה בו' .אל תשכח' ,התרה בי שוב .ג'יהאן סאדאת הופיעה מדלת
צדדית .מרשימה ,תווי–פנים נאים .שאלה לשלומי ,לשלום המשפחה ,שאלה איך
התרשמתי מקהיר .סיפרתי לה .ואיך התרשמה אשתך? התרשמויותיה של ראומה
לא היו שונות משלי .תיארתי לה את חוויותיו של בני ,שאול .השיחה קלחה
והנשיא עקב אחריה ,כמעט בלי להתערב' .שמעתי שסיימת את לימודי המאסטר
באוניברסיטה' ,אמרתי .סאדאת חייך מאוזן לאוזן .ארשת של הנאה גדולה ביותר
הצטיירה על פניו' .הרשי לי לברך אותך ולהביע את התפעלותי :איך זה שסבתא
לנכדים מספיקה כל כך הרבה' .המחמאה שבתה את לבה' .אני גם עומדת להיות
11
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עזר ,כידוע ,הבין את פרדיגמת החשיבה המזרחית של סאדאת ושיתף אתה
פעולה ברצון ובהנאה .ואולם כיצד היה על סאדאת לנהוג במגע עם בעל 
כלשהו?
פתרון :בעל  ניחן בכישורים חברתיים ונוטה לעצב את הסיטואציה ולבנות
דרמה שתשרת את מטרותיו .הוא מנחה את בן–שיחו ובכך הוא מעורר את
הזדהותו .בחברה זו אין מניחים לאדם לפעול מתוך מיקוד שליטה פנימי ובחירה
חופשית .סביר להניח שג'יהאן ,שאף לה   ,הבינה שבעלה לא רק סיפר
לוויצמן על הישגיה האקדמיים ,אלא גם הנחה אותו לברכה )לפחות על פי חיוכו
של בעלה( .ואולם הדבר לא פגע בהנאתה כמו שהיה עלול לפגוע בהנאת בעל
 ,משום שלדידה ההתנהגות חשובה מן הכוונה .ויצמן אמר לה" ,הרשי לי
לברך אותך ולהביע את התפעלותי"" .הרשי לי" — פותח באחר" ,לברך" —
ממוקד חוץ ואילו "התפעלות" — ממוקד פנים .כך משלב ויצמן את שתי
פרדיגמות החשיבה .ואולם ג'יהאן חוותה את הדבר בהתאם למיקוד השליטה
החיצוני שלה לא כהתפעלות ,אלא ככבוד .היא גאה בתפקידה כסבתא וגם
במעמדה כאסיסטנטית לפני הנוכחים יותר מאשר בכישורים ספציפיים הממוקדים
עצמי .זהו אפוא פתרון אחד למצב הנתון שבו בעל  מנחה את בעל 
בסבך עולמו .ואולם סאדאת יכול היה לאמץ פרדיגמת חשיבה מערבית ולספר
לוויצמן בהתפעלות על הצלחתה של אשתו ,להסתפק בכך ולא להוסיף הנחיות
מחייבות מה עליו לומר לה ומה לא .ויצמן ,כבעל   ,כבר היה מוצא את
הרגע המתאים להחמיא לג'יהאן על הישגיה .יש לזכור שבעל  לא אוהב
שיגבילו את צעדיו ויורו לו במדויק מה לומר .הוא זקוק לחופש שלו ואפשר
לסמוך עליו שימצא את הרגע המתאים להתפעל מבן–שיחו .כך בחברות בעלות
 לא נוהגים לפרש משלים ובחברות שבהן  נוהגים לספר משלים ולא
מניחים למאזין להבין בכוחות עצמו את הנמשל אלא מסבירים לו אותו — שמא
לא יבין במדויק .בחברות אלה לא מאמינים בחופש של האדם להבין את הנאמר
כרצונו ,אולם בעל  עלול לחוות התנהגות זאת ככופה.
סאדאת יכול היה להעביר לוויצמן את המסר בפרדיגמת חשיבה מערבית:
סאדאת :אל תשכח ,תברך אותה על המאסטר שקיבלה  ...אל תשכח ,התרה בי
שוב )סמכותיות(  אשתי קיבלה מאסטר! )התפעלות(
ויצמן יכול היה להעביר לג'יהאן את המסר בפרדיגמת חשיבה מזרחית בלבד
כשהוא ממוקד בה ולא בהתפעלותו:
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הרשי לי לברך אותך ולהביע את התפעלותי )כבוד  +התפעלות(
קבלי נא את ברכת משפחתי וברכתי על הישגייך )כבוד(



בעיה  :7מוחמד כאמל ,שר החוץ המצרי ,מתאר את האופי הישראלי כ"סגור
וזהיר" ,בשונה מהאופי המצרי הפתוח והספונטני .סאדאת ,הוא מספר ,חש
כמוהו חיבה אמתית לוויצמן בעל האופי הפתוח והלבבי ,ואילו ממשה דיין בעל
האופי האינטלקטואלי ,הקר והמרוחק הייתה לסאדאת סלידה חריפה והוא נמנע
מלהיפגש או לשוחח אתו .הוא אמר שהוא שחצן 12.כיצד יכלו כאמל וסאדאת
להפשיר את הקרח עם דיין ולהתקרב אליו?
פתרון :הישראלי הממוצע נראה בעיניהם של כאמל וסאדאת ,בעלי  ,כבן
מערב טיפוסי השקוע בעצמו ולא ממהר ליצור קשר .הוא בעל חשיבה ביקורתית,
נוטה להתפעל מעצמו ומאחרים "כאילו מי יודע מי הם" אבל אינו באמת חם
וקרוב וודאי שאינו מציב את הקשר בראש מעייניו .כיצד יוצרים קשר עם אדם
כזה ,קר ,מרוחק ומתנשא? הכול העריכו את כושרו האנליטי של דיין ואת
יכולתו הקוגניטיבית לזקק מתוך סיטואציה מורכבת את השאלות המהותיות
שמסדרות את התמונה ומבהירות אותה .חדות מחשבתו המלווה לעתים בציניות
זכתה להערכה רבה בקמפ דייוויד בקרב כל הצדדים .התפעלות של כאמל
וסאדאת מכישוריו האמתיים של דיין יכולה הייתה להפשיר את הקרח לפחות
מצדו של דיין .הוא היה מעריך אותה וודאי היה מחפש הזדמנות להתפעל
מהיבטים שונים בכישוריהם של סאדאת וכאמל .על בעל פרדיגמת חשיבה
מזרחית להבין שהתפעלות מן האחר לא הופכת אותו לכול יכול ולא מורידה
מערכו של המתפעל ומערך הסובבים אותו .זוהי הכרה בייחודיותו של האחר
בזמן שברור לכול שכל אחד הוא מיוחד בתחומו שלו .בעל  רוצה שיכירו
בייחודיותו בזמן שבעל  רוצה שיכירו בדומה בינו ובין סביבתו ובמשותף
להם .כך היה על סאדאת להפוך את מה שהוא ראה כחיסרון — "שחצנות",
ליתרון — אדם בעל כישורים קוגניטיביים גבוהים הסומך על עצמו כמו שלא
מקובל בקרב בעלי פרדיגמת חשיבה מזרחית וראוי להתפעלות .לא מן הנמנע
שבתמורה היה דיין מתפעל מיכולתם של המצרים לפתח קשרים חמים וקרובים,
משום שדווקא אנשים קרים ומרוחקים כדיין כמהים בסתר לבם לסוג כזה של
קשר.
12

Kamel 1986, p. 322
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סאדאת :דיין הוא שחצן קר ומרוחק) 13כבוד  +הזדהות(
את איכויותיו המיוחדות )התפעלות(



אנחנו מעריכים

בעיה  :8בתקופת שלטון בגין הציעה ישראל למצרים לקבל במתנה פרויקטים
ישראלים בתחום החקלאות שפותחו במצרים והיה בהם מלבד המתנה גם רווח
כלכלי נכבד .המצרים סירבו והעדיפו שהפרויקטים ירדו לטמיון" .נוכל להסתדר
בלעדיכם" ,השיבו המצרים 14.האם ההחלטה המצרית הגדילה את כבודם של
המצרים בעיני ישראל או דווקא הפחיתה אותו?
פתרון :בעל פרדיגמת חשיבה מערבית ייתכן שהיה מפריד בין חילוקי דעות
כלשהם ובין העזרה ,שיש לה ערך בפני עצמה .קבלת העזרה אין פירושה
שישנה הסכמה בנושאים אחרים .בעל  נוטה לקיים נפרדות בין אלמנטים
שונים ומתייחס לכל אחד מהם באופן אישי .ואולם לדידו של בעל  המונחה
על ידי כבוד קשה לקיים הפרדה בין נושאים ,וקבלת עזרה כמוה כהשפלה .כך
יכלו המצרים להשיב לישראלים על פי פרדיגמת חשיבה מערבית באופן
שהישראלים לא היו רואים אותו כפגיעה בכבוד המצרים ,אלא כגישה מצרית
מעשית .לחלופין ,בעל  עלול לתפוס סירוב לקבל עזרה נחוצה מבלי יכולת
להתייחס למורכבות כטיפשות ולא ככבוד .כך קיבלה ישראל סיוע מגרמניה
במשך השנים מתוך הערכה של הסיוע ,ועם זאת הייתה תזכורת קבועה ש"לא
נשכח ולא נסלח".
מצרים :נוכל להסתדר בלעדיכם )כבוד(  אנחנו מודים לכם שאתם מעמידים
את כישוריכם ואת יכולתכם הגבוהה לשירותינו .לצערנו ,בנושאים
אחרים עדיין יש בינינו חילוקי דעות )התפעלות  +אמפתיה(
בעיה  :9בשיחות השלום בין ישראל למצרים שאל גמאסי ,שר המלחמה המצרי,
את שלמה גזית ,ראש המודיעין הישראלי" ,למה לכם תחנות התראה בסיני?"
גזית השיב" :כדי לרגל אחריכם" .כיצד הגיב גמאסי? כיצד היה צריך להגיב
ומדוע?
 13שחצנות היא התנהגות שיש בה מרכיב נרקיסיסטי אבל גם רצון להרשים את הסביבה
באופן שלילי ועל כן היא יכולה להיות שייכת לעקרון הכבוד .קור וריחוק שייכים לעקרון
ההזדהות משום שהם מייצגים את ההפך ממנו.
 14בן אלישר  ,1995עמ' .149
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פתרון :הומור מקובל בכל חברה אולם בחברות בעלות  יש גם נטייה
לצחוק על העצמי שאינה קיימת בחברות בעלות  .למשל" ,איזה מטומטם
אני!" הוא משפט שיישמע לעתים רחוקות מבעל פרדיגמת חשיבה מזרחית .כך
גם בדיחות בסגנון וודי אלן )"אני לא רוצה להיות חבר בארגון שמקבל אנשים
כמוני"( .הסיבה היא שבחברות בעלות  ההתבוננות פנימה אינה מפותחת.
מעבר לכך ,הפרט מצווה לשמור על כבודו .כך גם לגבי ציניות ,שאינה אלא
הומור המשתמש בפרדוקס ומטרתו לעקוץ .הציניות אינה מפותחת בחברות
בעלות  ,אולי משום המרכיב היצירתי–הלוגי שבה .בציניות האדם בורא
מציאות חדשה בעלת חוקים לוגיים משלה ועל כן יש בה התפעלות והיא דורשת
מיקוד שליטה פנימי.
במקרה המתואר נפגע גמאסי מהציניות של גזית .הוא הביט בפני בן–שיחו
ושתק .לאחר מכן ביקש ממנו להשתמש במילה "לעקוב" ולא במילה "לרגל".
אחר כך אמרו הגנרלים המצרים לשר הביטחון הישראלי ויצמן" :מוטב שגזית
15
לא יבוא בפעם הבאה אם זו הדרך שבה הוא חושב לנהל את שיחותיו עימנו".
אילו חש גמאסי בן בית בפרדיגמת החשיבה המערבית קרוב לוודאי שהיה נפגע
פחות או שלא היה נפגע כלל .זו דרכם של בעלי  לשחק ,לצחוק ולעתים אף
להתקרב אל הזולת .גמאסי יכול היה להשיב בהתפעלות" :כל הכבוד על הבדיחה!"
הוא גם היה יכול לצחוק ולהמשיך את קו המחשבה היצירתי של גזית ולומר:
"טוב ,אם אתם רוצים לרגל אחרינו אנחנו לא מסכימים לתחנות ההתראה".
במקרה הזה כבר היה גזית נבהל וקרוב לוודאי שהיה אומר שהוא סתם צחק ,ואז
יכול היה גמאסי להחזיר לו ולומר שהוא לא צחק וכיוצא בזה .מה שברור הוא
שגזית לא התכוון לפגוע בגמאסי .הוא כנראה רצה להתקרב אליו אבל לא ידע
איך .גמאסי ,כבעל   ,צריך גם לדעת ששאלתו "למה לכם תחנות התראה
בסיני?" אינה תמימה והיא מזמינה סוג זה של תשובה.
גמאסי :אנא השתמש במילה "לעקוב" ולא במילה "לרגל" )כבוד(  כל
הכבוד על הבדיחה )התפעלות(
בעיה  :10בעת ביקור סאדאת בירושלים ,רצה ויצמן לשבור את הקרח ושאל
את מוסטפה חליל — שעמד בראש הבנק הערבי העולמי והיה גם מזכיר מפלגת
השלטון ,מפלגת האיחוד הסוציאליסטי — בקול מבודח" :מוסטפה ,איך מתיישב
הסוציאליזם עם זה שאתה מנהל בנק?" .כיצד יגיב מוסטפה חליל להומור עצמי
זה?
 15הבר  ,1980עמ' .252
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פתרון :ויצמן מספר שהוא אפילו לא חייך" .עזוב את זה" ,אמר ביבושת.
"אסביר לך בהזדמנות אחרת" .ויצמן מוסיף שכנראה העקיצה לא הייתה במקומה.
כך מתקשה מוסטפה לקבל את העובדה שצוחקים עליו ולהמציא בו במקום
תשובה יצירתית .הוא לא היה צריך ללכת רחוק כדי לבקש שוויצמן יענה לו
תחילה איך זה מסתדר שהוא שר ביטחון וגם מיליונר .קרוב לוודאי שוויצמן היה
צוחק למשמע תשובה זו.
מוסטפה חליל :עזוב את זה .אסביר לך בהזדמנות אחרת )כישורים חברתיים(
 הרבה זמן תכננת את השאלה הזאת ,אה) ...התפעלות(

16

בעיה  :11בפגישה שהחלה באופן נינוח למדי בין חברי המשלחת הפלסטינית
לחברי המשלחת הישראלית התלוצץ שלמה בן–עמי ואמר לערפאת שהם נפגשים
כדי לדון בסוגיה "איך אנחנו פורסים את שחרור שלושת האסירים לכמה
שלבים" 17.כיצד יגיב לכך ערפאת? כיצד יכול היה להגיב באופן שהיה משפר
את התקשורת בין הצדדים?
פתרון :כולם צחקו אולם ערפאת נעלב וכעס" .ברק השפיל אותי" ,מחה .בעל
 מתקשה לצחוק על עצמו כמו שמקובל אצל בעל  ,הנוטה לאינטרוספקציה.
וכמו שלא מקובל אצלו עימות גם לא מקובל אצלו לצחוק על בן–השיח ,משום
שבעולם של קוד הכבוד ומיקוד שליטה חיצוני הפרט תלוי בסביבתו ואין לו
כלים להתמודד עם מסרים אלה.
האדם המערבי התכליתי המבטא בחופשיות את אשר על לבו בלי התייחסות
רבה לסביבתו מהווה מעצם מהותו עלבון לבעל  ,משום חוסר הסימטריה
שבמפגש .בעל  תלוי בבעל  לשם חיזוק כבודו או היעדר השפלתו,
ואילו בעל  אינו תלוי באופן זה בבעל   .גם בהומור עובד עקרון
ההדדיות וערפאת יכול היה להשתמש בו.
ערפאת :ברק השפיל אותי )כבוד(  אם אתם רוצים לפרוס את שחרור
שלושת האסירים אני רוצה לפרוס את פעולות הטרור )התפעלות(
בעיה  :12אבו עלא ,הנציג הפלסטיני לשיחות אוסלו ,יצר קרבה עם הצוות
הישראלי בין היתר בעזרת בדיחה שסיפר להם על עצמו .הנציג הישראלי אורי
סביר מתאר את הדברים" :באחד הימים הזדמן לי לשאול את אבו עלא אם
 16ויצמן  ,1981עמ' .40
 17בן–עמי  ,2004עמ' .101
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משפחתו נמצאת אתו בתוניס' .לא ,הם בעמאן' ,אמר' .אני לבדי' .אחר כך
השמיע באוזנינו סיפור שנהפך לחלק מפולקלור אוסלו' .מעשה באיש' ,אמר,
'שהתאלמן מאשתו האהובה לאחר חמישים שנות נישואין .לאחר ההלוויה התמלא
ביתו בעשרות אבלים ,וגם בימים הבאים הורעפה עליו תשומת לב רבה .אבל
ככל שחלף הזמן ,כן פקדו אותו פחות ופחות מבקרים ,עד שבאחד הימים התברר
לו לפתע כי הוא מצוי לגמרי לבדו .האלמן החל לשוטט ברחבי הבית הגדול
והשקט ולקונן' :אני לבדי! אני לבדי!' .אט אט נעשתה הקינה לשאלה ,ואז,
לפתע ,פרץ הזקן בצחוק ופלט צעקת שמחה משולהבת' :אני לבדי! אני לבדי!
אני לבדי!'
אבו עלא סיים את הסיפור והחל לדלג כמו זורבה היווני ,אגב שירה' ,אני
לבדי! אני לבדי!'"" .המראה שלו" ,מספר סביר" ,בעיצומו של הריקוד העליז
והפרוע ,הצחיק את כולנו" 18.כיצד מקדם אבו עלא את האינטימיות עם הישראלים?
פתרון :אבו עלא מספר להם בדיחה שיש בה לא מעט התבוננות פנימית וצחוק
על העצמי .הזקן בסיפורו מתפעל מהתגלית שהוא לבד ,ואילו אבו עלא מגלה
שכלל לא רע לו להיות לבד בתוניס )לשם גורש אש"ף( ,הרחק ממשפחתו .סביר
מספר שמאז ואילך הם נהגו לפתוח את שיחות הטלפון ביניהם במילים" ,אתה
לבדך?" כך הרימו הישראלים את הכפפה ויצרו הומור משותף כששאלו אותו
בטלפון במקום "מה נשמע?" "אתה לבדך?" אכן ,אבו עלא ,כבעל   ,היה
יוצא דופן ביכולתו לצחוק על עצמו ,מה ששירת את המשא ומתן.
האם משפחתך אתך בתוניס?
סביר:
אבו עלא :תודה לאל ,לא .הם בעמאן והכול בסדר .תודה על דאגתך )הזדהות(
 אספר לכם בדיחה) ...התפעלות(
בעיה  :13במהלך שיחות השלום בין סוריה לישראל התגלעו חילוקי דעות
באשר לאסטרטגיה שיש לנקוט בהתמודדות עם תהליך השלום .ברק ,ראש
ממשלת ישראל ,אמר לשיהאבי ,הרמטכ"ל הסורי" :אתה מתייחס לדיונים האלו
כאל סדרת צעדים — בכל פעם מסכימים על צעד מסוים ,מתקדמים וממשיכים
לדבר על הצעד הבא ,כמו שבונים חומה של לבנים ,אבל זו אינה דרך נכונה".
שיהאבי ,שהתאהב באנלוגיה של ברק ,השיב לו" :זה כמו שקודם בונים
יסודות ,אחר כך קירות ,ואחר כך את הגג".

 18סביר  ,1998עמ' .48
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ואז החל ברק להסביר את הדברים ולנסחם בדרכו האופיינית" ,לפחות בשלב
הזה ובפורום הזה עדיף להסתכל על התהליך כמו שצייר מצייר תמונה ולא כמו
שבנאי בונה בניין .במקרה של צייר ,התהליך הוא של יצירה שבה אין לך מושג
מראש מה יצא בסוף .בניגוד לתוכנית של בניין ,צייר שם כל מיני כתמים
שחוברים בסוף לתמונה כוללת .התהליך הוא מעגלי ,כלומר דנים בנושא ,בוחנים,
19
חוזרים ומתקנים ,וכן הלאה".
מהו פשר הקושי של בעל  להשתתף בסיעור מוחות יצירתי וכיצד אפשר
להתגבר על הקושי הזה?
פתרון :הציפייה של בעל  מבעל  להשתתף בסיעור מוחות יצירתי כדי
למצוא פתרונות חדשים וטובים יותר מסתיים לעתים קרובות במפח נפש שלו.
לדידו של בעל  אין דבר טבעי יותר מהעלאה חופשית של רעיונות במטרה
למקסם את הרווח של שני הצדדים .ואולם בעל  קיבל מהסמכות על פי רוב
הנחיות מדויקות בהרבה מבעל  והוא מחויב לציית לה באופן מלא .ייתכן
שיתבונן בבן–שיחו המעלה רעיונות מהרהורי לבו ומשחק במחשבותיו באופן
שלא מוכר לו .לדידו חופש כזה רק אלוהים ,היוצר הגדול ,מרשה לעצמו .הוא
עלול להתקנא בו בשל כך ויתקשה להסביר לו את מגבלותיו .על כן הפער בין
האופטימיות והאקטיביות של בעל  לפסימיות ולפסיביות של בעל 
ברורה .בעל  יכול להסביר בפשטות לבעל  את ההבדל ביניהם ,משום
שלעתים קרובות בעל   ,הממוקד עצמי והוא בעל כישורים חברתיים מצומצמים
יחסית ,אינו ער למגבלות בן–שיחו .עתה ,לאחר ההסבר ושרטוט גבול סמכויותיו
של בעל   ,יקל עליהם לתקשר ,לחפש פתרונות במסגרת האילוצים המתבקשים
ואף לפתח קשרים קרובים וחמים .בעלי  נוהגים במקרים רבים לפתוח את
הדיון בשאלה לבן–שיחם "מהם גבולות סמכויותיך?" 20.הם ערים הרבה יותר
מבעל פרדיגמת חשיבה מערבית לנוכחותן של מגבלות אלה ויודעים שלא הכול
אפשרי .על כל פנים ,העלאת רעיונות יצירתיים חייבת תמיד לעבור דרך האני
ודורשת יכולת התפעלות .בעל  גם אם קיבל את הסמכות לכך עלול
להתקשות להשתתף בתהליך כזה .כך כששאלו דניס רוס ושלמה בן–עמי את אבו
עלא לפני ועידת קמפ דייוויד ,כל אחד בנפרד ,את אותה שאלה היפותטית" ,נניח
שתקבל את הגבולות שאתה חושב שאתה חייב לקבל ,איך אתה מתכוון להתמודד
 19יתום  ,2009עמ' .166
 20סביר  ,1998עמ' .155
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עם בעיות הביטחון של ישראל" ,לא השיב אבו עלא 21.היה לו קשה להתמודד
עם שאלות היפותטיות .לעומת זאת ,בעל  יוכל לתרום את חלקו לתהליך
באופן לא פחות חשוב מבעל  בהיותו ער להקשרים הסביבתיים והחברתיים
של התהליך.
המצרים התייחסו לתהליך השלום בדומה לסורים ,בלא ספונטניות של יצירה
חדשה" :הגנרלים המצריים לא נסחפו בהתלהבות שאפפה את הישראלים .בשיחות
גילה טמיר ]אברשה טמיר ,עוזרו של שר הביטחון עזר ויצמן[ שהלך המחשבה
שלהם על שלום בין ישראל למצרים שונה לחלוטין מזה שלו ושל עמיתיו
הישראלים .הנציגים המצריים ,מאגדוב והוויידי ,ראו את השלום בין העמים
כתהליך איטי שיבוא בשלבים' .זה כמו בניית בית' אמר מאגדוב' .תחילה
מקבלים החלטה על הבניה .לאחר מכן מניחים יסוד ,ממשיכים בבניה ,משלימים
את הגג ,מתקינים דלתות וחלונות ,ורק לבסוף נכנסים לגור בבית .כך גם
השלום .נתחיל בחתימה ,אתם תיסוגו ,ורק בסופו של תהליך יבוא שלום אמיתי
22
ומלא'".
"למה אנחנו תמיד החניכים המצטיינים ,והם — הפלסטינים — שוכבים חסרי
תנועה על האלונקה?" נהג גלעד שר להתלונן לפני חבריו" .מול הפעילות
הישראלית עמדה הפאסיביות הפלסטינית ,האופיינית כל כך להתנהלותם בכל
התחומים .נעדרי יוזמה ,למעט כאשר מופעל עליהם לחץ מבחוץ .תמיד היו אלה
הישראלים — רבין באוסלו ,בקהיר ובטאבה ,ברק בשארם א–שייח' בקמפ–דייוויד
וכפי שיתברר בהמשך ,בטאבה ,או האמריקנים או מידי פעם אפילו המצרים
והירדנים — שהניחו על השולחן יוזמה או תוכנית .מעולם לא הונחה על שולחן
המשא ומתן יוזמה פלסטינית לטווח ארוך ,תוכנית מדינית ממשית ,עמדה שאינה
בבחינת 'הכל או לא כלום'" 23.גלעד שר אמנם מדרג את המצרים והירדנים
כאקטיבים ויוזמים יותר מהפלסטינים אבל הם עדיין רחוקים מלקיחת אחריות
אקטיבית כמו שנהגו האמריקאים והישראלים.
כך הודה הנציג הפלסטיני ,יאסר עבד רבו ,שלדידו "סיעור מוחות הוא פעולה
טבעית בערך כמו ללכת ברחובות רמאללה לבוש בשמלה" 24.ואילו דניס רוס
25
חזר וציין שאסד מעולם לא יזם ,תמיד רק הגיב.
Ross 2004, p. 643 21
 22הבר  ,1980עמ' .164
 23שר  ,2001עמ' .254
 24מילר  ,2008עמ' .297
Ross 2004, p. 222 25
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כך זעזע בן–עמי את הפלסטינים כשהעז להציע להם פתרון כלשהו בסוגיית
ירושלים ובסיומו הוסיף" :יכול להיות — וכך זה נראה כרגע — שאלה אינם אלא
רעיונות פרועים שלי ושל גלעד ,ושברק יזרוק אותנו מכל המדרגות כשנבוא
26
איתם אליו — אבל לכם שווה לנסות ולדון בהם ברצינות".
סיכומו של דבר ,לבעל  כדאי לנסות ולהשתתף במידת האפשר בסיעור
מוחות לא רק משום הרעיונות שיכולים לעלות ,אלא גם משום שבכך הוא קונה
את אהדתו של בעל  .תהליך זה דורש יכולת להתפעל מרעיונותיך וכן
מרעיונות בן–השיח .אפשר להתנות מראש שכל פתרון שישיגו הצדדים במסגרת
סיעור המוחות יהיה כפוף לבדיקה מחודשת באשר ליכולתו של בעל  להציג
אותו בסביבתו הטבעית.
שלום עושים כמו שבונים בית )סמכותיות(  שלום עושים כמו
שמציירים ציור )התפעלות(
נטייה להגיב יותר וליזום פחות )כישורים חברתיים(  נטייה ליזום
יותר ולהגיב פחות )התפעלות(
בעיה  :14סאדאת נחת זה עתה בירושלים .עזר ויצמן ,שר הביטחון הישראלי,
היה מתוח ונרגש כשהוזמן לסוויטה שלו במלון המלך דוד לשיחה אישית
ראשונה .בכניסה ,תוך כדי לחיצת היד ,אמר לסאדאת" :לפני שאנחנו מתחילים
לדבר ,אני חייב לומר לך דבר אחד ,כבעלי מקצוע ,מלוא השבחים שלי להפתעה
שלכם ,במלחמת יום הכיפורים".
מדוע משבח ויצמן את מי שהיה אויבו? כיצד הגיב סאדאת? כיצד היה צריך
להגיב?
פתרון :ויצמן התפעל מסאדאת .הוא מספר שלרגע היה נדמה לו שזיק ניצת
בעיני בן–שיחו ,אבל סאדאת הציע שהם לא ידברו עכשיו על מלחמות 27.סאדאת
נהנה ככל אדם מכך שוויצמן מתפעל ממנו אבל כמקובל בחברתו הוא מיד הודף
את המחווה .בעל  חונך שלא לשאוף להיות מיוחד ולא לצאת מהקבוצה.
סאדאת היה מעדיף מחמאה לצבא המצרי ולעם המצרי שהייתה מנוסחת במונחי
כבוד ולא במונחי התפעלות .אמירה כזאת הוא לא היה הודף .ואילו עזר מצדו
התפעל מהמקצועיות של המצרים ולא דיבר למשל על חשיבותה של מצרים
בעולם וכיצד כולם מכבדים את עמה וצבאה .ויצמן ,כבעל פרדיגמת חשיבה
 26שר  ,2001עמ' .188
 27ויצמן  ,1981עמ' .46
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מערבית ,רגיל לתת מחמאות .הוא יודע שהתפעלות ומחמאות אמתיות יוצרות
קשר אמתי .כואב לו לפרגן לסאדאת על ההפתעה אך הוא מתגבר על הכאב כדי
להיות הוגן וליצור קשר טוב .תגובה של סאדאת כמו "תודה על המחמאה"
הייתה מתקבלת יפה על ידי ויצמן ,שאכן חושב שהיה תחכום רב ביכולתם של
המצרים לפתוח במלחמה בהפתעה .התפעלות מהיבטים מסוימים של הצבא
הישראלי הייתה יכולה אף היא להיות במקומה.
סאדאת :נעזוב את המלחמות עכשיו )סמכותיות(  תודה על המחמאה
)התפעלות(
בעיה  :15כשקיסינג'ר ומשפחתו אכלו את ארוחת הערב בווילה של סאדאת,
אמר קיסינג'ר" :כל האמריקאים שעבדו עם סאדאת חייבים לו חוב
גדול .הוא גרם לכולנו להיראות טוב" .כיצד יקבל סאדאת מחמאה זו?
פתרון" :ההערה" ,מספר קיסינג'ר" ,הפריעה לסאדאת .הוא חזר אליה שוב
ושוב .הוא לא רצה שעבודתו תיראה אישית .זאת הייתה חובתו לא בחירתו,
להשיב את כבוד עמו ,לתת תקווה לארצו ואולי לכל העולם" 28.גם במקרה זה
יכול היה סאדאת לומר למשל" ,אני שמח לשמוע את הדבר ,הוא גורם לי נחת"
או כל אמירה אחרת שמאשרת את הרגשתו של קיסינג'ר שאכן סאדאת גרם
לאמריקאים להיראות טוב.
סאדאת :עבודתי אינה אישית .זוהי חובתי לעמי ולעולם )כבוד(  אני שמח
לשמוע זאת )התפעלות(
בעיה  :16בתום טקס החתימה על הסכם אוסלו השתררה אווירה טובה והצדדים
חשפו זה לפני זה את הטקטיקות שהשתמשו בהן במהלך המשא ומתן .לפני
שנפרד הנציג הישראלי יואל זינגר מהנציג הפלסטיני אבו עלא ,הוא הודה בפניו:
"אתה המלך של כל הנושאים והנותנים" .אבו עלא השיב ,כפי שהוא מספר,
בדרך לבבית" :טוב ,האם לא כולנו מרמים לפעמים?!" 29כיצד אפשר להבין
דיאלוג זה?
פתרון :הנציג הישראלי יואל זינגר נותן לנציג הפלסטיני אבו עלא מחמאה
אישית ומתפעל ממנו" ,אתה המלך של כל הנושאים והנותנים" ,ואילו אבו עלא
משיב לו בשפה קולקטיבית של הזדהות — כולנו אותו דבר .האמת היא שההתפעלות
28
 29ﻗﺮﻳﻊ  , a2006ص.256 .

Kissinger 1982, p. 650
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הייתה במקומה ,משום שהפלסטינים עלו על הישראלים בכישוריהם החברתיים
וניצלו את יכולתם עד תום במהלך המשא ומתן .גם במקרה הזה היה יכול אבו
עלא לחייך בתודה ולהוסיף משהו אמתי על הקושי של התהליך ,על החששות
שהיו לו בדרך )אמפתיה( או על כך שגם הוא התפעל מהיבטים שונים בכושר
המשא ומתן של הישראלים .תחת זאת הוא חשף את העובדה שהוא רימה לעתים
והשליך על הישראלים התנהגות דומה ,בזמן שאופי המשא ומתן של הישראלים,
בעלי   ,נשען בעיקרו על חשיבה ביקורתית ולא על חוכמת חיים ויכולת
תמרון בקבוצה.
אבו עלא :טוב ,האם לא כולנו מרמים לפעמים?! )הזדהות  +כישורים חברתיים(
 )חיוך של הכרת תודה( .גם לכם לא חסר כישורים מיוחדים
)התפעלות(
בעיה  :17באפריל  1996נפגש פרס עם ערפאת במחסום ארז .בפגישה ציין פרס
כי שיתוף הפעולה בין הישראלים והפלסטינים השתפר מאוד ,הודות לעבודתו
של אמין אל–הינדי ראש המודיעין הכללי ומוחמד דחלאן ראש המודיעין המסכל.
ערפאת מיהר להשיב לו" ,אל תודה להם עד שיתפסו את מוחמד דף ואת עדנאן
אל–רול" ,שהיו מבכירי המבוקשים שישראל ביקשה לעצור .למשמע הדברים
הללו פרצו כל הנוכחים בצחוק גדול 30.כיצד בוחר ערפאת להשיב למחמאה
ומדוע?
פתרון :ערפאת הודף את התפעלותו של פרס מאנשיו מתוך קושי אמתי להיות
שותף לחוויה רגשית אינדיבידואלית שמציבה את הפרט במרכז ומעצימה אותו.
יכולתו של בעל  להתפעל הופכת אותו לפרטנר אמתי במגעיו עם בעל
.
ערפאת :אל תודה להם עד שיתפסו ) ...כישורים חברתיים(  לקבל מחמאה
כזו ממך זה משהו) ...התפעלות(
בעיה  :18כשנסיך הכתר הירדני אל–חסן שאל את עוזריו "מה שלומכם?" הם
נהגו לענות לו "נהלל את האלוהים ,אדוני 31.כשאתה מבסוט אנחנו מבסוטים".
אילו תשובות כדאי לעוזרים לספק במפגשם עם בעל פרדיגמת חשיבה מערבית?

32

 30יתום  ,2009עמ' .336
 31בערבית :אלחמדולילה ,סידי.
Majali 2006, p. 290 32
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פתרון :עוזרי הנסיך ניסחו תשובה שמבטאת היעדר נפרדות .הם מרגישים כמו
הנסיך כאילו אין להם קיום משל עצמם .במפגש עם בעל פרדיגמת חשיבה
מערבית רצוי לנסח תשובה שמבטאת נפרדות מן האדם השואל .למשל ,התשובה
"טוב ,תודה" מבטאת נפרדות בכך שהיא פותחת בעצמי ולא מביעה הזדהות עם
השואל או מחזירה לו את שאלתו בלא מענה )"ומה שלומך?"( .לעתים כיוון
וקטור החשיבה של התשובה עשוי להיות לא ברור ,משום שהוא תלוי לפעמים
בכוונה ובנימת הקול ולא רק בתוכן .כך למשל התשובה "תודה" יכולה להיות
ממוקדת עצמי או אחר ורוח הדברים בכללותם תצביע על כיוון וקטור החשיבה.
תגובות ייחודיות לבעל  הן תגובות של התפעלות כגון "מצוין!" או "לא
יכול להיות יותר טוב" .כך נשמע בעל  כמי שאינו תלוי באיש לצורך
תחושתו הטובה ,עצמאות שיכולה להיות מוגזמת לדידו של בעל  .
מג'אלי ,ראש המשלחת הירדנית ,מספר על המפגש הראשון של המשלחת
הירדנית עם המשלחת הפלסטינית בוושינגטון שבו היה עליהם להרכיב משלחת
משותפת לשיחות עם ישראל בהמשך לוועידת מדריד .הם בירכו איש את רעהו
33
אבל לא ערכו היכרות הדדית .מג'אלי מציין שכך נהוג בחברה הערבית.
ה"אני" לא במרכז וברכת השלום מופנית לכל הקבוצה ,לעומת היכרות בחברה
המערבית שבה מציגים כל אחד ,מציינים את תאריו ומעניקים לו מקום וחשיבות.
במפגשים רבים בעל  מתקשה להציג את עצמו ,את תאריו והצלחותיו
באופן שבן–שיחו בעל  היה עושה וכמו שהוא גם מצפה ממנו .הקושי הזה
מגיע לשיא בפגישות היכרות ובראיונות קבלה.
כשאתה מבסוט אנחנו מבסוטים )הזדהות(  מצוין )התפעלות(
בעיה  :19כך מתארים הירדנים את המשא ומתן עם ישראל :הכימיה בין מג'אלי
)ראש המשלחת הירדנית( לרובינשטיין )ראש המשלחת הישראלית( נוצרה מהר
יותר מהכימיה בין שאר חברי המשלחת הישראלית לחברי המשלחת הירדנית.
לא כל חברי המשלחת הירדנית העריכו את חוש ההומור של רובינשטיין ואת
מניפולציות המילים והטון שלו .הם חשבו שאפילו הבדיחות האגביות שלו היו
בהן רמיזות פוליטיות .אם הייתה אפשרות לשני פירושים ,האחד טוב והשני רע,
הפירוש הרע היה הסביר יותר בעיניהם .הם האמינו שמה שנראה כפשטות
הסתיר את הערמומיות שלו .על אף כל מה שחברי המשלחת הירדנית חשבו על
33
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רובינשטיין הוא ללא ספק הרשים אותם .מה אפשר ללמוד מתיאור זה על
ההבדלים בתפיסת המשא ומתן בין שתי המשלחות?
פתרון :ראשית ,כדאי לשים לב שרק ראש המשלחת הירדנית מרשה לעצמו
לפרוץ את הדרך ולפתח יחסים טובים עם מקבילו הישראלי ולא מי מהכפופים
לו .שאר חברי המשלחת הירדנית חייבים בנאמנות .סביר להניח שבמשלחת
הישראלית כל אחד מוזמן לפריצות דרך מעין אלה ויזכה להתפעלות על הישג
כזה.
חברי המשלחת הירדנית חושדים למדי ברובינשטיין אבל הם עצמם מספרים
שמשא ומתן בעבורם זהו עולם שלם של מניפולציות ,העמדות פנים וטריקים.
כך מתארים חברי המשלחת הירדנית למשא ומתן את הנושא והנותן הטוב:
"נושא ונותן טוב הוא אחד שיכול לבחור מתי לכעוס ,על מי ,מאיזו סיבה ובאיזו
דרגה .אנחנו אומרים שנושא ונותן יודע איך להתלבש ,מה ללבוש ומתי ללבוש
מה' .אז האם אתם חושבים שד"ר מג'אלי הוא שחקן טוב?' שאל אחד מחברי
המשלחת הירדנית' .כן' ,ענה אחר' ,והוא מהסוג הטוב ביותר משום שהוא עושה
34
את הדבר בטבעיות כה רבה שאיש אינו יודע שהוא לאמתו של דבר משחק'".
בלא ספק חלק גדול מחשדם ברובינשטיין נובע מהאופן שבו הם תופסים משא
ומתן ועל כן הם משליכים על רובינשטיין את עמדתם ומוצאים אותו לא אמין
עד מסוכן .על בעל  להיות ער לכך שהוא עלול להשליך את תפיסת המשא
ומתן שלו על האחר .לדידו של בעל  משא ומתן אינו תרגיל בכישורים
חברתיים ,אלא יותר תרגיל לוגי יצירתי ,כך שהצורך להעמיד פנים ולעשות
הצגות מצטמצם באופן ניכר .הוא מנסה לחשוב בהיגיון ולהביא רעיונות חדשים
שבמקרה הטוב מקדמים שיתוף פעולה עם הצד האחר כדי ליצור פתרון שבו
שני הצדדים יצאו מורווחים .לדידו ,זה לא בהכרח משחק סכום אפס שבו האחד
מרוויח והשני מפסיד .לדידו ,לא הקשר עומד במרכז כי אם הפתרון.
משא ומתן הוא תרגיל בכישורים חברתיים )כישורים חברתיים( 
משא ומתן הוא תרגיל לוגי–יצירתי )התפעלות(
בעיה  :20חסנין הייכל ,עורך העיתון המצרי "אל–אהראם" ,מספר שאחד
התנאים של סאדאת לקבלת הצעה אמריקאית–ישראלית היה שהוא יוכל להציג
אותה במצרים כאילו הייתה שלו .גישה זו חזרה על עצמה שוב ושוב :קיסינג'ר
הקשיב לרעיונות ראש ממשלת ישראל גולדה מאיר והציע אותם לסאדאת כאילו
34
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היו הצעות אמריקאיות .סאדאת הציג אותם למצרים כהצעות שלו והישראלים
הוזמנו לבסוף לקבל את דרישותיהם 35.מה אפשר ללמוד על אופי המשתתפים
ממערכת היחסים הזאת?
פתרון :לפנינו ההבדל בין כבוד להתפעלות .למצרים קשה לסמוך על עצמם
ולייצר רעיונות .תהליך היצירה או ההתפעלות העצמית החיוני לפיתוח רעיונות
חדשים בעיקרו אינו נגיש להם .תחת זאת חשוב מאוד להנהגה המצרית מה
יחשבו עליה בני עמה .היא רוצה שהם יחשבו שאלה רעיונותיהם ויכבדו אותם
בשל כך .מנגד ישראל חשה צורך לייצר רעיונות לצרכיה ומוכנה שלא ידעו
שהם שלה .התפעלות מעצם טבעה נובעת מהעצמי ולא תמיד זקוקה להכרה
חיצונית על יכולתה .לעתים די לאדם שהוא יודע שהוא יצר את הדבר ,שהוא
שלו ,כדי לחוש סיפוק .לא כך הוא כבוד ,שמעצם הגדרתו הוא בעל   .מכאן
שלישראל חשוב בעיקר תוכן הרעיונות ולא שידעו שהם שלה ,ואילו למצרים
פחות חשוב תוכן הרעיונות ויותר הקשרם החברתי — כלומר ,שיחשבו שהם של
המצרים .כתוצאה מכך לישראלים לא אכפת מה יגידו ולמצרים אכפת רק מה
שיגידו .באופן זה ישראל מממשת את עקרון ההתפעלות ואילו המצרים את
עקרון הכבוד.
קבלת רעיון על סמך יכולתו לעורר כבוד )כבוד(  קבלת רעיון על
סמך התאמתו האישית )התפעלות(
בעיה  :21לאחר הסכם אוסלו בין ישראל לפלסטינים בספטמבר  1993גברה
נכונותו של המלך חוסיין להסכם שלום עם ישראל .ב– 2בנובמבר  1993נפגש
פרס בחשאי עם חוסיין בעמאן והם השיגו את מה שנראה לפרס כקווי מתאר
להסכם שלום .המלך ביקש לשמור את דבר המפגש וההסכם בסוד עוד כמה
ימים עד לאחר הבחירות בירדן כדי להגן על המלך מפני "האחים המוסלמים".
ואולם פרס היה נלהב ורצה לזכות בהוקרה על הצלחתו .במעבר הגבול הוא
הסיר את התחפושת כדי שיזהו אותו והתגאה לפני העיתונאים שוב ושוב וציין
שעליהם לזכור את  2בנובמבר עד שכולם הבינו במה מדובר והעניין פורסם
בכלי התקשורת .כששמע זאת המלך חוסיין הוא התפרץ בזעם נורא ושאל:
"למה הוא עשה לי את זה?" הוא כעס על כך שיהירותו של פרס גרמה לו
להתנהג באופן זה וסירב להיפגש אתו עד לאחר חתימת הסכם השלום

35
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הישראלי–הירדני 36.כיצד אפשר להסביר לחוסיין את יהירותו של פרס כדי
שיקל עליו לקבלה?
פתרון :פרס מתקשה לשמור סוד משום שהוא רוצה שיתפעלו ממנו .פרס
מתגאה בהסכם שהשיג .זהו הישג אישי שלו .הוא גאה בעצמו ועל כן זו
התפעלות ולא כבוד .פרס רוצה שיאמרו לו על ההסכם "כל הכבוד לך" ולא
"אתה מביא כבוד לישראל" .לבעל  קשה לשלוט בצורך שלו שיתפעלו
ממנו כמו שלבעל  קשה לשלוט בצורך שלו בכבוד.
גם הנרקיסיסטיות של יגאל אלון ואבא אבן סיכנה על פי שר החוץ האמריקאי,
ויליאם רוג'רס ,את חייו של המלך חוסיין .הם נפגשו עם חוסיין בספינתו במפרץ
עקבה בערב  20בפברואר " .1969בראשית השיחה חיפש אבן עט כדי לרשום
הערות ,וכשלא מצא ,נתן לו חוסיין עט זהב שעליו חרוט כתר בית האשם .העט
נשאר על השולחן ,ובסוף הפגישה העניק אותו חוסיין לאבן במתנה .כעבור זמן
נפנף אבן בעט הנושא את הכתר המלכותי מתחת לחוטמיהם של עורכי עיתונים
ישראלים .אלון הפר את הסודיות באופן חמור עוד יותר כשסיפר לכתב אמריקאי
בווינה ,כי בניגוד להכחשות הפומביות נפגשו הוא ואבן עם חוסיין ,וכי הפגישה
הגיעה למבוי סתום כשחוסיין הכריז שהוא לא ייכנס להיסטוריה כשליט הערבי
הראשון שהסגיר את ירושלים לידי ישראל" 37.כך קשה לבעל  לעתים
קרובות לשמור סוד ,משום שאם חשיפת הסוד תעורר התפעלות ממנו יקשה
עליו להתאפק .לעומת זאת הצורך בכבוד לא דורש שהפרט יחשוף את עצמו
בתקשורת באותו אופן ייחודי .כבוד נובע ממוסכמה חברתית יותר מאשר מהישג
אישי ועל כן חשיפה תקשורתית שמתפעלת מהפרט והופכת אותו למיוחד עלולה
להזיק .על כן העיתונות המערבית מתחרה באופן נרקיסיסטי בגילוי סקופים,
והעיתונות הערבית משתדלת לשמור על הקונסנזוס.
אבו עלא מספר שבשיחות אוסלו אורי סביר "לא שכח להזכיר לנו את
חשיבות הסודיות .הדבר גרם לי לפרץ צחוק .אמרתי לו' :בעניין זה באופן מיוחד
אין לך מה לחשוש מאתנו .אנחנו דווקא מודאגים בנושא זה מכם .במיוחד
מהעיתונות שלכם שיודעת על כל האירועים עוד לפני שהם קורים'" 38.על בעל
 להבין אפוא שהצורך המרכזי של בעל  אינו למצוא את מקומו
 36בר–זהר  ,2006עמ' .647
 37שליים  ,2009עמ' .264
 38ﻗﺮﻳﻊ  , a2006ص.150 .
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בקבוצה ,אלא לממש את עצמו .מכאן עלול לנבוע אוסף של התנהגויות שיהיו
קשות לעיכולו של בעל   .כך פרס רצה לזכות בהתפעלות ולא בכבוד.
כולם מכבדים אותך /אתה מביא כבוד למדינתך /כל הכבוד למדינתך
)כבוד(  כל הכבוד לך )התפעלות(
בעיה  :22אליהו בן אלישר ,שגריר ישראל במצרים ,מספר על שיחתו עם
בוטרוס בוטרוס ראלי ,שר החוץ המצרי ,במרס  1980בעניין הקמתה של מדינה
פלסטינית.
"מדינה פלשתינית לא תקום".
בן אלישר:
בוטרוס ראלי" :לא חשוב .שבע פעמים הוקפו חומות יריחו בתקיעת שופרות
עד שנפלו".
39
"אנחנו הפלנו את חומות יריחו ולא אתם".
בן אלישר:
מי מבין השניים תחרותי יותר ומדוע? כיצד היה על בוטרוס ראלי להשיב?
פתרון :בעל  אוהב להתחרות ,רוצה לנצח ושכולם יראו זאת .ואולם יש
לזכור שהמקור לכך הוא רצונו להעצים את כישוריו האישיים .בעל פרדיגמת
חשיבה מזרחית לא יוציא את עצמו מהקבוצה ולא יציב את האני שלו במרכז.
הוא ישאף ,כמו שראינו ,שלא יצחקו עליו ,שיגידו עליו דברים טובים ושיהיה לו
שם טוב ומכובד .ניצחון בתחרות לא יספק צרכים אלה משום שהוא יעצים אותו
ובכך הוא עלול להוציא אותו מהקבוצה ולהביא עליו צרות .כך אומר בן אלישר
לבוטרוס ראלי ללא היסוס" :אנו הפלנו את חומות יריחו ולא אתם" .הם
משחקים בשני מגרשים שונים .בוטרוס ראלי מתגאה בהתמדה של הערבים,
ואילו בן אלישר מתגאה בניצחון של היהודים .זהו לא רק הבדל קוגניטיבי
בתפיסת הזמן ,אלא גם הבדל רגשי שבו לבעל  צורך להתפעל מהישגיו,
ואילו בעל  לא יחפש מצבי "היי" כאלה .אם בעל  יבין את בעל 
ואת הצורך הנרקיסיסטי שלו לחוש שהוא הכי טוב הוא לא ייעלב מתגובות מעין
אלה .הוא גם יכול לענות לו בשפתו ,למשל" :צוחק מי שצוחק אחרון" .כלומר,
המשחק ההיסטורי עוד לא נגמר אז אל תשוויץ כל כך וכדומה.
בוטרוס ראלי :שתיקה של עלבון )כבוד(  צוחק מי שצוחק אחרון )התפעלות(
בעיה  :23בדיון מעניין שנערך בקיץ  1995בין מרוואן מועשר ,השגריר הירדני
בישראל ,ובין נתניהו ,שהיה באותם ימים ראש האופוזיציה ,בנושא הקמת מדינה
 39בן אלישר  ,1995עמ' .205
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פלסטינית טען נתניהו שמדינה פלסטינית תזיק לאינטרסים הדומים של ירדן
וישראל הנוגעים למיעוט הפלסטיני החי בקרב מדינות אלה .לדבריו מדינה
פלסטינית תגרום הקצנה בקרב הפלסטינים החיים בירדן ובישראל .מועשר חשב
אחרת" .אנחנו מאמינים שהקמתה של מדינה פלסטינית בגדה המערבית ובעזה
תועיל לזהות הפוליטית שלנו ,מכיוון שיש לנו ירדנים ממוצא פלסטיני שאינם
ששים להכיר בזהותם הירדנית מחשש שייראה כאילו הם בוגדים בעניין הפלסטיני.
אם הם יחושו שהזהות הפלסטינית מתפתחת בגדה המערבית ,הם לא ימנעו
מלהכיר בזהותם הירדנית .מצבם זהה לזה של הפלסטינים בישראל .איש מהם
אינו מעוניין לעזוב את ישראל ולעבור לחיות במדינה פלסטינית ,אך הם מעוניינים
בשוויון זכויות בתוך ישראל והם תומכים בהקמת מדינה פלסטינית למען פלסטינים
אחרים ,ולא כדי להקצין" 40.כיצד עלול נתניהו להגיב על עמדה זו של השגריר?
פתרון :נתניהו הביט במועשר ואמר" :אדוני השגריר ,אני סבור שאני מבין טוב
41
ממך את העמדה הירדנית!"
דומה שהשגריר הירדני ,בעל   ,נאלם דום למשמע משפטים תחרותיים
כאלה המעבירים מסר של שחצנות ויוהרה .הוא אינו מורגל בסוג זה של דיאלוג
מצד בן–שיח שמנסה להיות טוב מהאחר במקום לתקשר אתו .תשובה צינית
מצדו ודאי יכולה להתאים.
השגריר הירדני :שתיקה של עלבון )כבוד(  טוב שלפחות אתה מחזיק
מעצמך )התפעלות(
בעיה  :24פתיחת מנהרת הכותל על ידי ראש הממשלה נתניהו בספטמבר 1996
עוררה פרץ מהומות מהצד הפלסטיני .נתניהו לא התייעץ בנוגע למהלך הזה עם
המלך חוסיין ,שעל פי הסכם השלום עם ירדן יש לו מעמד מיוחד בירושלים.
כשנפגשו נתניהו וחוסיין בבית הלבן דיבר חוסיין על "היוהרה שבעוצמה".
נתניהו לא אמר דבר ,אך כשעמדו להיפרד הוא ניגש אל חוסיין ואמר לו" :אני
נחוש בדעתי להפתיע אותך" 42.כיצד יקבל חוסיין הצהרה זו וכיצד היה עליו
להגיב?
פתרון :להרגשתו של חוסיין נתניהו חטא פעמיים בחטא היוהרה .פעם ראשונה
כשלא התייעץ עם חוסיין בנוגע לפתיחת מנהרת הכותל ופעם שנייה כשהתפעל
 40שליים  ,2009עמ' .477
 41שם.
 42שם ,עמ' .481
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מעצמו ומנחישותו להפתיע את המלך גם אם כוונתו הייתה להפתיע את המלך
לטובה .כשבעל  רוצה לבקר את בעל  רצוי שלא ישתמש בכישורים
חברתיים וידבר באופן כללי על "היוהרה שבעוצמה" משום שאין זו אמירה
אישית המחייבת התייחסות .רצוי גם שלא יאמר בסמכותיות "אתה יהיר" ,אלא
ידבר על תחושותיו .בעל פרדיגמת חשיבה מערבית יודע שעם רגשות לא
מתווכחים .באופן זה חוסיין פותח בדוגמה המוצעת ב"אני" ומגיב להתנהגות ולא
לאישיות.
חוסיין מדבר בכלליות על היוהרה שבעוצמה )כישורים חברתיים( 
אני חש שאתה מתנהג ביהירות ואני מאמין שאתה יכול לנהוג אחרת
)תקיפות  +התפעלות(
בעיה  :25שר החוץ המצרי פהאמי חש שלמנהיגים מערביים מרכזיים ,כמו
בז'ז'ינסקי ,היועץ האמריקאי לביטחון לאומי 43,קיסינג'ר ,שר החוץ האמריקאי,
ומישל ג'וברט ,שר החוץ הצרפתי 45,יש אישיות אגוצנטרית ומנופחת והם תמיד
צריכים להיות במרכז .את קיסינג'ר הוא מאשים במיוחד בכך שהוא ניסה לתת
לבני–שיחו הרגשה שהם מיוחדים .פהאמי מלגלג על כישוריו החברתיים של
קיסינג'ר משום שלדבריו הוא תמיד השתמש באותו הטריק 46.כיצד אפשר
להסביר לפהאמי התנהגויות אלה כדי שיקל עליו לקבלם?

44

פתרון :אכן ,כך חווים לעתים קרובות בעלי מיקוד שליטה חיצוני את בעלי
מיקוד השליטה הפנימי — ככאלה שמציבים את עצמם במרכז ,אומרים בלא
היסוס את מה שהם חושבים ותופסים את כל המקום בלי לשים לב לסביבתם.
ואולם לדידם של בעלי  הם פשוט לקחו לעצמם את המקום שלכל אחד
מותר לקחת .הם לא ערים לכך שבני–שיחם לא תמיד מרשים לעצמם את
החירות הזאת ומצפים מהם ליתר התחשבות .כשקיסינג'ר רוצה לתת לבני–שיחו
הרגשה שהם מיוחדים כוונתו טובה כנראה .כך בעל פרדיגמת חשיבה מזרחית
ירצה לעתים להעניק לבן–שיחו הרגשה של שותפות וקרבה והוא עלול להיפגע
אם יגידו לו שהוא "דבק" .כל אחד מהצדדים מנסה להעניק לבן–שיחו כפי
יכולתו את המוכר לו .על בעל  להבין שההתפעלות העצמית של בעל 
43
Ibid, p. 167 44
Ibid, p. 85 45
Ibid, p. 42 46

Fahmy 1983, p. 208
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אינה אלא הפנמה של מה שהוא ,בעל   ,זקוק לו מסביבתו .הפנמה זו הופכת
את בעל  לפחות זקוק לסביבתו ויותר עצמאי ,מה שעלול להעליב את בעל
 .כך אומר ערפאת לבן–שיחו" :רק שתדע ,אני יושב הראש הקבוע של
ארגון הקונפדרציה האסלאמית ,יושב הראש השני מתחלף כל שלוש שנים ,אבל
אני הוא יושב הראש הקבוע .ואני גם סגן הנשיא הקבוע של תנועת המדינות
הבלתי מזדהות .רק שתדע" 47.חשוב לו שבן–שיחו ידע .ידיעתו שלו אין בה די
משום שהיא לא מביאה כבוד.
רק שתדע מי אני )כבוד(  אני יודע מי אני )התפעלות(
בעיה  :26לאחר ביקורו של סאדאת בישראל נפגש ויצמן ,שר הביטחון הישראלי,
עם הגנרל גמאסי ,שר המלחמה המצרי ,והציע לו הצעה שאותה כינה מהפכנית:
"אנחנו יכולים להסכים בינינו על שינוי בגבולות .הגבול הזה נמתח בזמנו על ידי
הבריטים — מדוע לא נוכל להסכים בינינו לשנות אותו? אנחנו ניכנס קצת לסיני
ואתם תיכנסו קצת לנגב" .כיצד יגיב גמאסי על הצעה זו?
פתרון :ויצמן נהנה להמציא המצאות ולהעלות רעיונות מקוריים .משחק ברעיונות
הוא חוויה שאין הוא מוכן לוותר עליה .הוא חושב שכך יימצא פתרון טוב יותר
לבעיות .ההסבר לאחרים בשלב מאוחר יותר לא מטריד אותו .הוא מניח שאם
הרעיון טוב ההסבר יתקבל על ידי הסובבים אותו ,בעלי  .ואולם גמאסי
שלל את הרעיון .הוא אמר" :קשה למנהיג פוליטי לשנות גבולות .הנשיא והעם
המצרי לא יסכימו לכך .בעיקר לא אחרי מלחמות .שינוי יתפרש כסיפוח
והתפשטות" 48.הדבר איננו נכון בהכרח ,משום שירדן למשל הסכימה לחילופי
שטחים עם ישראל בהסכם השלום .מובן שאופן הצגת הדברים הוא קריטי
במיוחד בחברות בעלות   .כך יכול היה גמאסי להשתתף בסיעור מוחות
יצירתי עם ויצמן ולבסוף להציג את המסקנות לעם המצרי באופן שמוסיף לכבוד
למצרים ולא גורע ממנו .למשל ,שמדובר ברעיון מצרי שמשרת את האינטרסים
של מצרים.
גמאסי :שינוי גבולות יתפרש כסיפוח והתפשטות )כבוד(  שינוי גבולות
יצירתי יכול לקדם פתרונות )התפעלות(

47
 48ויצמן  ,1981עמ' .78

Bukay 2005, p. 254
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בעיה  :27גלעד שר העלה הצעה מקורית לפני אבו עלא וחסן עצפור" :אתם,
הפלסטינים ,תעדכנו את ברק ,ואנחנו ,הישראלים ,נעדכן את ערפאת" .בן–עמי
אמר" :בעצם ,מדוע שלא נעדכן ארבעתנו ,כולנו ,את שניהם גם יחד?" כיצד
יגיבו לכך הפלסטינים?
פתרון :הפלסטינים לא התלהבו 49.מטרת הישראלים הייתה לשבור את הקיפאון
ולעודד את האמון ההדדי כשכל אחד מעדכן את הסמכויות בצד היריב .שקיפות
כזאת מאיימת על הפלסטינים ,העסוקים בשאלות של נאמנות לסמכות .כך הם
אינם יכולים להתפנות לחשיבה יצירתית מתוך ניסיון לפתור את הבעיות באופן
ששני הצדדים ירוויחו .בעולמו של בעל   ,שבו הסמכות מאיימת ,קשה
להתפנות ליצירתיות הדורשת "מרחב פנימי נטול איום".
ברגע אחר הציע גלעד שר עוד רעיון יצירתי .הוא שאל את דניס רוס" :מה
דעתכם שאנחנו נציג לכם את העמדות הפלסטיניות על פי הבנתנו ,ובמקביל
תקבלו מאת הפלסטינים אותו דבר ,לגבי העמדות הישראליות .נסו אתם לעשות
מזה משהו ,שהרי לכל צד עשוי להיות קל יותר לוותר על עמדה נוקשה למישהו
שלישי ,ולא לצד שכנגד" .רוס הודה לשר על יצירתיותו אך לא אימץ את
הצעתו .סביר להניח שגם הפלסטינים לא היו מתלהבים מרעיונות כאלה של
פתיחות .אותו בלבול זהות שהאויב מייצג אותם והם מייצגים את האויב לא יכול
להתקבל בעין יפה בחברה שבה הגבול בין אויב לאוהב אסור לו לעולם שייטשטש.
חברה דמוקרטית שמבוססת על אינדיבידואציה ונפרדות תהיה סובלנית יותר
לפער שבין לכידות פנימית ואיום חיצוני .ריימונד כהן ,מומחה למשא ומתן
50
בין–תרבותי ,מסביר שיצירתיות במגע עם חברה קולקטיבית יכולה להזיק,
משום שמהירות ,קיצורי דרך ,גמישות וגישה לא שגרתית לא יאומצו בחום,
אלא יהוו איום ויגררו משנה זהירות .מה אפוא יכלו הפלסטינים לעשות? הם
יכלו להתפעל מרעיונות יצירתיים אלה ובכך להכיר בערכם .עם זאת הם גם
יכלו להסביר שיקשה עליהם לקבל רעיונות אלה הן מסיבות אישיות והן משום
הלחץ הקבוצתי האמתי שהם מצויים בו .אם ישתתפו בפיתוח רעיונות יצירתיים
אלה הם יכולים להתנות יישום כל מסקנה אפשרית בדיון נוסף כיצד הם יוכלו
להציג הצעות אלה לסובבים אותם ,שניחנו באופי שמרני יותר ואינם מחסידי
השינויים.
 49שר  ,2001עמ' .115
Cohen 1999, p. 134 50
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בשיחות עם הסורים הציע הנציג הישראלי דני יתום שכל צד יציג את
בעיותיו וכל צד יציע כיצד לפתור את הבעיות של הצד האחר ,ובכך יפיגו את
הדאגות והחששות של האחד מפני משנהו 51.הסורים ,שכנראה עדיין לא היו
מוכנים לסוג זה של קרבה ויצירתיות ,לא הרימו את הכפפה.
הכבוד ,הזהות והגבולות הברורים בין שני הצדדים חייבים להישמר
)כבוד  +הזדהות(  מותר לשחק ,לשבור מוסכמות ,להעלות רעיונות
חדשים והשמים הם הגבול בדרך לפתרונות חדשים )התפעלות(
דחייה של הצעה יצירתית )כישורים חברתיים(  זוהי הצעה מקורית
ומרשימה אבל למען האמת יקשה עלינו להשתתף בה )התפעלות +
אמפתיה(
בעיה  :28האם מסעו של סאדאת לירושלים נבע ממיקוד שליטה פנימי והאם
סאדאת היה באופיו בעל יכולת התפעלות ויצירתיות? אם כן ,כיצד זה משתלב
עם אישיותו של בעל ?
פתרון :אישיותו ומעשיו של סאדאת הנם יוצא מן הכלל המורה על הכלל.
יצירתיות אינה רק נחלת העולם המודרני ,בעל   ,אם כי היא שכיחה יותר
בחברה זו .סאדאת סיפר" :אני לא מגביל את עצמי במציאת פתרון אחד לבעיה.
אני חושב שחיוני לחפש עוד אלטרנטיבות" 52.קשה שלא להתרשם מגמישות
המחשבה שהפגין במשך כל תהליך השלום אם כי יצירתיותו הייתה באופייה
בעלת סממנים קולקטיביים מובהקים וניכר בה הניסיון להשפיע על האחר
מבחוץ .למשל ,הוא אהב להפתיע את הסובבים אותו ולהעניק להם מה שהוא
כינה "מכות חשמל" .הוא נטה להיות פחות לוגי ויותר דרמטי ,השתמש יפה
בסמלים )הציע להקים בסנטה קתרינה מסגד ,בית כנסת וכנסייה כסמל שמאחד
את שלוש הדתות (53ובנה "קשרי משפחה" עם קרטר לקדם את השלום .ואולם
לכל מי שהיה כפוף לסאדאת לא התאפשר אותו חופש יצירתי כפי שהתאפשר
למנהיג.
לבן אלישר ,שגריר ישראל במצרים ,הוא אמר בנוגע למורכבות שאלת
האוטונומיה הפלסטינית" :ביחד אפשר לפתור זאת .האמן לי שלא קבעתי לי
שום נוסחה .לא נעלתי את עצמי על שום פיתרון .אנחנו מוכרחים לחפש
 51יתום  ,2009עמ' .167
52
 53ויצמן  ,1981עמ' .290
al-Sadat 1984, p. 97
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ביחד .ככה ,בשיחה חופשית ,לא פורמאלית — אני לא אוהב את השיחות
הפורמאליות — כמו שישבתי עם בגין ,כמו שאני יושב אתך .יש צדק בדבריך
שלא כל הפתרונות הטובים לעזה טובים גם לגדה המערבית .אפשר לחשוב על
54
כך".
תפיסת עולמו של סאדאת נבעה יותר ממקור כוח פנימי מאשר מאילוצים
חיצוניים .הוא יכול הוא לשמש אפוא דוגמה לאדם יצירתי .כך הסביר את מניעיו
ומעשיו" :לא יתכן לחולל שינוי בעולם הממשי בטרם יתרחש שינוי אמיתי
ברעיונות" 55.בספרו האוטוביוגרפי "סיפור חיי" הוא מספר כיצד הסתמך על
מקור כוח פנימי ומודעות עצמית כדי לחולל שינוי חיצוני .כך פתח במלחמת יום
כיפור וכך בא לירושלים .דומה שבהחלטות הגדולות הונע סאדאת על ידי אמת
פנימית ,ואילו בהתנהלות היום–יומית ויחסיו עם הסובבים הופנה וקטור החשיבה
שלו לעתים קרובות החוצה.
כך מתאר סאדאת את התהליך שקדם להחלטה לבוא לירושלים" :הבנתי
שאנו עומדים להילכד במעגל קסמים נורא בדיוק כמו זה שבו התנסינו בשלושים
השנים האחרונות .ועילת העילות לא הייתה אלא אותו מחסום פסיכולוגי שהזכרתי.
בגלל אותו מחסום הייתה ישראל מערערת ,בשלב מוקדם של תהליך השלום ,על
דקדוקי רשמיות ונקודות שבנוהל — עד לדברים טפלים ביותר כמו פסיק או
נקודה ,הוספתה או מחיקתה של מילה פה או שם בנוסח דברים מוצע  ...ובגלל
אותו מחסום פסיכולוגי ערערנו גם אנחנו ,הערבים — באופן אוטומטי — על
דקדוקי רשמיות ,והצהרנו כי לא נוכל לקבל נייר עבודה אמריקאי–ישראלי .הנה
כך עמדנו להילכד במעגל הקסמים של נהלים פורמאליים ולהתרחק מעניינים
שבמהות — גרעינה של השאלה כולה .ב'מחסום פסיכולוגי' אני מתכוון לאותה
חומה ענקית של חשד ,פחד ,שנאה ואי הבנה הקיימת זה זמן כה רב בין ישראל
לערבים .בגללו פשוט אין אף אחד משני הצדדים מוכן להאמין במשנהו ...
הורגלנו לראות בישראל דבר אסור — ישות שהאסוציאציות הרגשיות הקשורות
בה פשוט מונעות מן האדם להתקרב אליה .המצב הלך מדחי אל דחי עם רישומם
המצטבר של דברים שנאמרו ונעשו במרוצת השנים והקשה על כל שינוי ,אם
לא מנע למעשה אותה אפשרות מן הערבים והישראלים כאחד .לכן הגעתי לכלל
מסקנה שכל שינוי אפשרי חייב לחול במהותה של אותה עמדה עצמה  ...עלינו
למצוא גישה חדשה לגמרי שתעקוף את כל דקדוקי הרשמיות והנוהל על ידי
56
שננתץ את המחסום של אי האמון ההדדי".
 54בן אלישר  ,1995עמ' .209
 55אל–סאדאת  ,1978עמ' .233
 56שם ,עמ' .231
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סאדאת ממציא גישה חדשה שעוקפת את החרדות והחששות וזוכה על כך
להתפעלות של המערב ,היודע לפרגן למעשים כאלה .אנחנו רואים אפוא שהמציאות
איננה דיכוטומית כמו שהיא מתוארת בספר זה .קיים רצף בין  ל -וכל
מצבי הביניים אפשריים כמו שאפשר להתרשם מתוצאות שאלון וקטור החשיבה.
המודל הדיכוטומי המתואר בספר נועד למטרות דידקטיות והחיים כרגיל מורכבים
יותר .מעבר לכך ,בכל אחד מאתנו קיים וקטור חשיבה שבזמנים ובמצבים
שונים מופנה לכיוונים שונים .ואולם בסיכומו של דבר קיימות נטיות ברורות
לכיוונים שונים אצל פרטים שונים ואליהם מתייחס המודל.
שינוי מתחיל בחוץ )סמכותיות(  שינוי מתחיל בפנים )התפעלות(
בעיה  :29ביום התשיעי לוועידת קמפ דייוויד נטשו האמריקאים בכעס את
השיחות עם הפלסטינים משום שחשו שהישראלים מתפשרים ואילו הפלסטינים
לא זזים מעמדותיהם .ואז פנה סעיב עריקאת ,הנציג הפלסטיני ,אל דניס רוס,
הנציג האמריקאי ,וביקש שהאמריקאים לא יוותרו .רוס השיב שאפשר להציל
את הוועידה אם הפלסטינים יעלו רעיונות משלהם ויבדקו אותם עם הישראלים.
בתגובה העלה עריקאת הצעה אך לא בדק אותה עם הישראלים .הוא המשיך
והפציר ברוס שיציע לו רעיונות משלו .רוס שב והשיב שהכדור במגרש של
הפלסטינים ולא במגרש של האמריקאים .הוא הדגיש ש"הנשיא לא יקבל אלא
רעיונות שיבואו מכם" .עריקאת הנהן בראשו כמבין אך לא ויתר ושאל שוב:
"האם יש לך רעיונות?" 57מדוע כל כך קשה לצד הפלסטיני להעלות רעיונות?
פתרון :כשמישהו מעלה הצעה היא שלו ומצופה ממנו בדרך כלל להתפעל ממנה
ולהגן עליה .כשהיריב מעלה הצעה אזי סביר שהיא תעורר התנגדות בצד השני
והוא ישאף לשנותה במידה כלשהי .הפלסטינים מעדיפים שההצעות לא יבואו
מהם משום שכך הם יכולים להתנגד להצעות .זוהי עמדה פסיבית המסרבת
להתפעל מדבר כלשהו והיא שכיחה בקרב בעלי  .
סעיב עריקאת :האם יש לך רעיונות? )כישורים חברתיים(  אני מציע...
)התפעלות(
בעיה  :30קלינטון התפקח ממגעיו עם ערפאת מאוחר מדי וכואב מדי" .כאשר
סירב אבו–עלא ,מבכירי אנשי צוות המשא ומתן הפלשתיני ,לעבוד על מפה לשם
משא ומתן על פתרון אפשרי  ...התפרץ הנשיא ואמר' :אל תגיד לישראלים
57
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שהמפה שלהם לא טובה! תן לי משהו טוב יותר!' כאשר סירב אבו עלא שוב
לזוז מדעתו ,יצא הנשיא את החדר בזעם' :זו רמאות .זו לא פסגה .לא אסכים
שארצות–הברית תסוכך על משא ומתן שלא בתום לב .בואו נפסיק!'" 58כך מגיב
הנשיא לעמדה הפלסטינית הדורשת מישראל ללכת ולעשות שיעורי בית ולהביא
מפה טובה יותר לדעתם בעוד הם מצדם מסרבים להביא מפה משלהם .מהם
"היתרונות" החבויים בעמדה הפלסטינית?
פתרון :בעמדה זו מקופלים כישורים חברתיים לא מבוטלים המפעילים את הצד
השני ומאלצים אותו להציע הצעות "משופרות" .ואולם יותר מכך יש כאן חוסר
יכולת לייצר משהו משל עצמך ,להתפעל ממנו ולעמוד מאחוריו ,גם משום
שבכל התפעלות של הפרט המעניקה לו תחושה טובה של התעלות קיימת גם
הסכנה להתאכזב ולהתרסק לאחר מכן .בכיר פלסטיני מתאר את מה שהוא מכנה
"התרבות הזאת שבה כל הישג שהשגת במשא ומתן יתקבל בביקורת ובהשמצה.
כך שלא קיים הישג שהוא טוב מספיק" .על כן מסוכן ליצור ולהתפעל 59.הבכיר
הפלסטיני מתאר חברה בעלת  ש"מסרסת" את הישגי חבריה ,מקדשת את
אמירת ה"לא" וחוששת מכל אמירת "כן" משום שאז יש כבר מה להפסיד .זוהי
חברה שזוכה בקרבה על חשבון קדמה.
שהם יביאו הצעה טובה יותר )כישורים חברתיים(  אני אביא הצעה
טובה יותר )התפעלות(
ה"לא" שומר עלי )כישורים חברתיים(  ה"כן" מקדם אותי )התפעלות(
לא קיים הישג שהוא טוב מספיק )כישורים חברתיים(  ישנם הרבה
הישגים טובים )התפעלות(
בעיה  :31פהאמי ,שר החוץ המצרי ,מספר שכשהסובייטים הודיעו לו על
הספקת נשק חדיש למצרים הוא היה מרוצה אולם לא הראה זאת לרוסים.
מדוע? האם צדק?
פתרון :במקום זאת פהאמי ביקש מהם עוד 60.כך הפעיל פהאמי את כישוריו
החברתיים במקום להתפעל .גם סאדאת מתאר את הכוח הקיים בעמדת חוסר
שביעות רצון תמידית" :הסירוב היה ,ותמיד יהיה ,הנשק היעיל ביותר בידינו,

 58רובינשטיין  ,2003עמ'
Wittes 2005, p. 59 59
Fahmy 1983, p.147 60

Ross 2004, p. 705 ;86
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בני האדמה הטובה ,האהובה עלי יותר מכל שבעולם" 61.אמנם ייתכן שפהאמי
הרוויח עוד נשק אבל הוא הפסיד את היכולת להיות אמתי .דבר זה חשוב
במיוחד במגע עם בעל  שיאמר שהראשון רווח קצר טווח ואילו השני רווח
ארוך טווח .נכון שהכרת תודה והתפעלות משאירים אותנו חשופים ,אולם
לפחות אנחנו אמתיים ,לא מתגוננים וממוקדים בעצמנו על כל היתרונות הכרוכים
בעמדה זו.
פהאמי :לא מראה שהוא מרוצה )כישורים חברתיים(  אסיר תודה )מתפעל(
בעיה  :32פהאמי ,שר החוץ המצרי ,הסביר את תפיסת המשא ומתן שלו —
לדידו הצעה טובה היא הצעה ששני הצדדים לא יהיו שבעי רצון ממנה באותה
מידה 62.כיצד אפשר להבין גישה זו?
פתרון :פהאמי לא מציע את הפתרון האופטימי המקובל של בעל פרדיגמת
חשיבה מערבית שבו שני הצדדים יוצאים נשכרים .הוא מציע פתרון מקובל של
בעל פרדיגמת חשיבה מזרחית שבו שני הצדדים יפסידו באותה מידה .כך
בפתרון מן הסוג הראשון שני הצדדים מתפעלים מיכולתם לייצר רעיון שמקיים
משוואה זו .ואילו בפתרון מן הסוג השני שני הצדדים מתמקדים בכך שהצד
השני לא יקבל יותר ובכך הם מפעילים את כישוריהם החברתיים .כך בעל 
מכוון להרוויח יותר ואילו בעל  מכוון להפסיד פחות.
אולברייט ,שרת החוץ האמריקאית ,ניסחה זאת כך" :הסיבה העיקרית לכישלון
של שיחות השלום היא ההתמקדות הכפייתית של הפלסטינים לא במה שאפשר
להשיג ,אלא בהשגת הסדר שבו ייאלצו לוותר כמה שפחות .הם לא יקריבו 10
63
סנט כדי לזכות בדולר".
פתרון טוב הוא פתרון שבו:
שני הצדדים לא מרוצים באותה מידה )כישורים חברתיים(  שני
הצדדים מרוצים )התפעלות(
בעיה  :33לאחר סבב השיחות הראשון באוסלו דיווח אבו עלא להנהגה בראשות
יאסר ערפאת בתוניס על פרטי השיחות .הוא מספר כיצד הדבר הראשון שבו
התעניינה ההנהגה היה מהם הקווים האדומים שעליהם מצהירה ישראל מראש,
 61אל–סאדאת  ,1978עמ' .22
Fahmy 1983, p. 213 62
Albright 2003, p. 497 63
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כלומר במה היא לא תהיה מוכנה לדון 64.ואילו אבו מאזן התפלא לאחר סבב
השיחות הראשון באוסלו שישראל הופיעה לסבב בלא קווים אדומים ,דבר
שהקל על הפלסטינים להעלות כל נושא שעלה בדעתם 65.כיצד אפשר להבין
הבדל זה?
פתרון :ההנהגה הפלסטינית מכוונת לא למה שהיא תוכל להרוויח ,אלא להפסד
שלה — למה שהיא לא תוכל לקבל מישראל .ואילו ישראל באה במטרה שלא
לחפש את הקווים האדומים של הפלסטינים ואף לא להגדיר את שלה מתוך
הנחה שהשיחות ישפרו את מצבם של שני הצדדים .כך מגדירים הפלסטינים את
עצמם באמצעות השלילה והגבולות החיצוניים שקשה להם בלעדיהם ,ואילו
ישראל מגדירה את עצמה באמצעות החיוב בלא צורך לעסוק בגבולות חיצוניים.
כך הוא הדבר אצל בעל  שהִפנים את נושא הגבולות וכעת הם חלק ממנו.
הוא יודע מהם הקווים האדומים שלו אבל אינו חש צורך להתעסק בהם .לדידו
השמים הם הגבול והוא פנוי ליצירה.
כך מסביר מג'אלי ,ראש המשלחת הירדנית ,את העמדה הפלסטינית
לרובינשטיין ,הנציג הישראלי ,לאחר שרובינשטיין ביקש ממנו לתווך בינו ובין
הפלסטינים" .תקשיב לי )מציין את שמו הפרטי של אליקים רובינשטיין( ,אני לא
מתכוון ,לא עכשיו ולא בעתיד ,לדבר בשם הפלסטינים או להתערב בענייניהם.
אני יודע שאילו התערבתי והצלחתי לגרום לישראל לתת להם את חיפה הם לא
היו מרוצים .הם יגידו ,ואולי בצדק ,שאילו היו העניינים בידיהם הם היו יכולים
66
לשחרר את יפו ותל אביב ולא רק את חיפה .לכן אל תערבו אותי בענייניהם".
מג'אלי אומר לרובינשטיין שהפלסטינים ממוקדים בגבולות החיצוניים ,באין
ובמה שלא יקבלו ,ועל כן לעולם לא יהיו מרוצים .הם לא היו מסוגלים למשל
להתמקד בעצמם ,להכיר תודה ולהיות מלאי התפעלות על כך שמג'אלי השיג
להם את חיפה.
בעל  צריך אפוא להיות ער לקושי שלו להתלהב בכלל .ממנו נגזר
הקושי שלו להעלות רעיונות חדשים או להתלהב מרעיונות של אחרים .התוצאה
היא עמדה פסיבית שמתמקדת ב"אין" ופוגעת בסופו של דבר בבעל 
במיוחד במגעו עם בעל  .במקרים היחידים שבהם היו הפלסטינים אקטיביים
יותר במשא ומתן עם ישראל ובאו עם תוכניות משלהם — בעיקר סביב נושאים
64
65
Majali 2006, p. 46 66
Quray 2008, a, 72

Abbas 1995, p. 126
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כלכליים — היו ההחלטות שהתקבלו קרובות בהרבה להצעותיהם מאשר בנושאים
67
הפוליטיים.
עיסוק בקווים אדומים ,בגבולות חיצוניים ובמה שאי אפשר לקבל )כבוד
 +כישורים חברתיים(  עיסוק במה שאפשר להשיג ולקדם )התפעלות(
בעיה  :34כיצד עלול לחוש בעל  הנזהר שלא להתפעל יתר על המידה
במגעיו עם בעל  ?
פתרון :דניס רוס מתאר את פגישותיו עם אסד כארוכות ואטיות ,ובהן הוא מוצא
את עצמו זהיר בהתבטאויות ובניסוחים ובעיקר נמנע מלהפגין התלהבות יתרה
שמא יקצץ אסד את כנפיו 68.ואכן ,אסד מעולם לא יזם .תמיד רק הגיב 69.בעל
 חש שההתלהבות היא חלק מהספונטניות ושמחת החיים שקשה לו לוותר
עליה .היכולת ליהנות מהקשר קשורה מבחינתו בתחושה זו של חופש להעלות
רעיונות שונים ולשחק במחשבות.
נוטה להגיב יותר וליזום פחות )כישורים חברתיים(  נוטה ליזום
יותר ולהגיב פחות )התפעלות(
בעיה  :35לשם איזו מטרה יוצאים למלחמה? כיצד יראו את הדברים באופן
שונה בעל  ובעל  ?
פתרון :אנואר סאדאת יצא למלחמה ב–" 1973לא מפני שציפה כי הצבא המצרי
ינצח את הצבא הישראלי ,אלא מפני שחשב כי כך הוא עשוי לשנות את חשבון
הרווח וההפסד של ישראל )ואולי גם את הראייה האמריקאית של הסטטוס קוו(
ולייצר תהליך של משא ומתן שיניב בסופו את השבת שטחי מדינתו" ,כך מסביר
דניס רוס 70.דומה שמנהיג בעל פרדיגמת חשיבה מערבית לא היה יוצא למלחמה
לולא חשב שהוא עשוי לנצח ,משום שהוא ממוקד עצמי וניצחונו נמצא בראש
מעייניו .לעומת זאת ,במוקד חשיבתו של מנהיג בעל  נמצא הפסדו של
האחר .על כן הוא מוכן ,כמו שכבר צוין ,לפתרון שבו שני הצדדים יפסידו ,כדי
לשנות את שיקוליו של האחר .האופטימיות של בעל פרדיגמת חשיבה מערבית
67
Ross 2004, p. 109 68
Ibid, p. 222 69
 70רוס  ,2009עמ' .170
Wittes 2005, p. 73
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אינה מוכנה לסבול ,ואילו הפסימיות של בעל פרדיגמת חשיבה מזרחית מוכנה
לחשיבה של מחבל מתאבד .לדידו האחר ומה שעובר עליו חשובים לא פחות
ממנו.
מצב העניינים הזה הזמין את אותו חוסר הבנה שאירע במלחמת יום כיפור,
 .1973ישראל חשה רגועה משום עליונותה הצבאית ולדידה רק משוגע יצא
למלחמה שהוא לא יכול לנצח בה .ואילו המצרים לא הצליחו להעביר לעולם את
תפיסתם שהם מוכנים לצאת למלחמה ולו רק כדי לגרום לצד השני נזקים
גדולים .כך מרוכז בעל  בניצחון שלו ,ואילו בעל  ממוקד בהפסד של
האחר .אלה תפיסות שונות שיכולות להביא לידי ניבוי שגוי של מהלכי הצד
השני.
יוצאים למלחמה כדי לגרום נזק לצד השני )כישורים חברתיים( 
יוצאים למלחמה כדי לנצח )התפעלות(
בעיה  :36בשיחות השלום בין ישראל למצרים אמר ויצמן ,שר הביטחון
הישראלי ,לגמאסי ,לשר המלחמה המצרי" :כולנו כאן אנשי צבא ולכולנו צלקות
מהמלחמות הרבות .זה ,אולי ,יתרון מסוים ,כי אנשי הצבא מבינים את חומרת
המלחמה טוב יותר מאחרים .לכן הם יכולים להגיע להבנה טובה יותר
מהפוליטיקאים" .כיצד השיב לו גמאסי?
פתרון :תשובתו של גמאסי הייתה" :נעזור למנהיגים הפוליטיים להשיג שלום".
ויצמן מציין כיצד הדגיש גמאסי את המילה "נעזור" .ויצמן חש שגמאסי היה
נבון ממנו 71.כך ,לעתים ,הרצון של בעל  להיות הכי טוב פוגע בכישורים
החברתיים הנדרשים בתהליך שלום מורכב ששותפים לו אנשים רבים .המפגש
בין הישראלי המתפעל מעצמו ובין המצרי היודע להעניק כבוד לסמכות ומבין
טוב יותר את מקומו בתמונה הכללית בלט במקרה זה ,כמו במקרים אחרים
שבהם נדרשת מידה של צניעות.
גמאסי :אנשי הצבא יעזרו לפוליטיקאים )כישורים חברתיים(  ויצמן:
אנשי הצבא מבינים טוב יותר מהפוליטיקאים) ...התפעלות(
בעיה  :37במהלך שיחות השלום בין ישראל לפלסטינים דרשו הישראלים
סידורי ביטחון שיבטיחו את שלומם .הפלסטינים מצדם הבטיחו שאפשר לסמוך
 71ויצמן  .1981עמ'  ;155הבר  ,1980עמ' .217
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עליהם בעניין זה .הנציג הפלסטיני חסן עצפור אמר" :אנחנו עצמנו מתכוונים
להילחם כדי להגן עליכם .אף אחד לא יעשה זאת טוב כמונו ,ואתם יודעים היטב
מה אנחנו עושים כדי לאחוז בשלום" .כיצד יקבלו הישראלים הצהרה זו? איזו
הצהרה תדבר אליהם יותר?
פתרון :בעל  נוטה לא אחת להשלות את האחר שרצונותיו יתממשו.
במקרים רבים הוא יודע שאין זו אלא אשליה אבל כבעל  הוא מאבחן נכון
שבן–שיחו מייחל בכל מאודו לאותה אשליה וכל שנותר לו הוא לספק אותה
ודבריו ימצאו אוזן קשבת .לעתים המהלך עשוי להצליח ולאחר הבטחות חוזרות
ונשנות בעל  שאינו אמון על סגנון זה של כישורים חברתיים ייפול בפח.
ואולם במקרים רבים אחרים בעל  יחוש שיש כאן הבטחה בלא שום כיסוי
ושהוא מעולם לא היה מבטיח דבר כזה באופן הזה ובתנאים הללו .כך ,במקרה
המסופר השיב הנציג הישראלי שלמה ינאי לעצפור בסגנונו הלוגי" :תגיד לי,
איך אתה רוצה לשכנע אותי שתצליח להגן על האינטרסים שלי ,כאשר אינני
מצליח אפילו לשכנע אותך בקיומם של האינטרסים האלה?" 72במקום זאת יכול
היה עצפור לומר בתקיפות שאינו רוצה להתחייב על דברים שייתכן שלא יוכל
לקיים אבל הם ,הפלסטינים ,יעשו ככל יכולתם כדי לקיים את הסכמי הביטחון.
הוא גם יכול היה להציע שיחד ינסו למצוא פתרונות יצירתיים לבעיות הסבוכות
ולהוסיף שאם יעבדו קשה על כך ודאי יצליחו .הצעות מסוג זה המשתמשות
בעקרון התקיפות וההתפעלות כובשות את לבו של בעל  .
חסן עצפור :אנחנו עצמנו מתכוונים להילחם כדי להגן עליכם .אף אחד לא
יעשה זאת טוב כמונו ,ואתם יודעים היטב מה אנחנו עושים כדי
לאחוז בשלום )כבוד  +כישורים חברתיים(  אנחנו לא רוצים
להבטיח דברים שלא נוכל לעמוד בהם .אבל אנחנו מאמינים שאם
נשב יחד לסיעור מוחות יצירתי בבעיות הסבוכות נוכל למצוא
פתרונות שיספקו אותנו )תקיפות  +התפעלות(.
כדאי לשים לב גם למוזיקה של משפטי השכנוע שבהם משתמש עצפור .אלה
אינם מתקבלים יפה אצל בעל  משום שהם בעלי מיקוד שליטה חיצוני .כך
משפט כמו "אנחנו עצמנו מתכוונים להילחם כדי להגן עליכם" אינו יכול
להתקבל על ידי מי שאמון לסמוך בעיקר על עצמו .האמירה "אף אחד לא יעשה
זאת טוב כמונו" היא בקשה לקבל כבוד בלא כל סימוכין או כישורים ספציפיים
 72שר  ,2001עמ' .109
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שהיו עשויים להפוך אותה להתפעלות .והמשפט "אתם יודעים היטב מה אנחנו
עושים כדי לאחוז בשלום" הוא ניסיון לשכנע את הישראלים בזמן שהם מתרשמים
שההפך הוא הנכון .במקום כל אלה רצוי היה שבעל  ידבר על תחושותיו,
מחשבותיו ותקוותיו בגוף ראשון ,כשהוא מסביר אך לא מנסה לשכנע משום
שאת הראשון עשוי בעל  להפנים ואילו האחרון יישאר כאובייקט חיצוני
כופה.
באותה שיחה מחו הפלסטינים בפני הישראלים" :מתי תכירו סוף–סוף בכך
שלפני השלום היינו אויבים וכעת אנחנו פרטנרים? תיעזרו בנו".
כך משתמש בעל  בשאלה רטורית שמנסה להפעיל את האחר ובסופה
הוא מצווה עליו להיעזר בו .ואולם בעל  אינו מוכן לקבל שיצוו עליו
להיעזר .הוא חש שהתנהגות זו חייבת לנבוע ממנו ולא מפקודה .הוא גם לא
יקבל אמירה כמו "נוכיח לכם שאתם יכולים להיעזר בנו" משום ששוב מדובר
במיקוד שליטה חיצוני" .השפה" היחידה שתעורר עניין בבעל  היא אם בעל
 ידבר על עצמו בעצמו ומתוך עצמו.
פלסטינים :מתי תכירו סוף–סוף בכך שלפני השלום היינו אויבים וכעת אנחנו
פרטנרים?! )כישורים חברתיים(  נדמה לנו שחל שינוי משמעותי
בקשרים בינינו )התפעלות(
חברתיים(
פלסטינים :תיעזרו בנו )כישורים
 אנחנו נשתדל לעזור לכם
)אמפתיה(
בעיה  :38סאדאת ביקש מוויצמן כמחווה לפנות את אל עריש ואת סנטה
קתרינה שבחצי האי סיני מוקדם מן המוסכם בהסכם השלום .הבקשה דלפה
לעיתונות וכך גם סירובו של בגין לבקשה .הדבר בייש את סאדאת .במפגשו
הבא עם ויצמן אמר לו" :עלי לציין שכל עניין המפגש בזלצבורג )שם ביקש את
המחווה( עוות בצורה כזאת ששאלתי את עצמי אם אני פועל בחכמה כאשר אני
מקיים מפגשים עם ויצמן .אני נוהג לברור ידיד בקפידה .אך זה עבר" 73.ויצמן
אמנם מספר שחש את הנזיפה אולם סאדאת היה יכול להעביר את המסר שרצה
באופן יעיל יותר באמצעות פרדיגמת חשיבה מערבית .כיצד יכול היה לעשות
זאת?
פתרון :סאדאת לא מדבר על מידת הפגיעה שחש כאינדיבידואל ואף לא על
ההיגיון המקופל בבקשתו .הוא מאשים את ויצמן בבגידה בקשר ומאיים שהוא
 73ויצמן  ,1981עמ' .320
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עלול להפסיק אותו .במקום להציב את הקשר במרכז יכול היה סאדאת להציב
את הערכתו לוויצמן ואת פגיעתו שלו במרכז .בעל פרדיגמת חשיבה מערבית
בדרך כלל קשוב לביטוי רגשי שנובע מהעצמי ומכבד אותו כמסר אותנטי שאי
אפשר לחלוק עליו )למשל ,אי אפשר לומר על תחושתו של אדם" ,אתה לא
מרגיש כך" או "זה לא נכון"(.
סאדאת :עלי לציין שכל עניין המפגש בזלצבורג עוות בצורה כזאת ששאלתי
את עצמי אם אני פועל בחוכמה כאשר אני מקיים מפגשים עם ויצמן.
אני נוהג לברור ידיד בקפידה .אך זה עבר )הזדהות  +כישורים
חברתיים(  אני סמכתי עליך מאוד והערכתי אותך אבל לצערי
נפגעתי והתאכזבתי מאוד .מעבר לכך ,לא היה שום היגיון בפרסום
המזיק הזה )התפעלות  +אמפתיה  +חשיבה ביקורתית(
בעיה  :39להלן שיחה שכבר הופיעה בין רובינשטיין ,ראש המשלחת הישראלית,
לחדאדין ,חבר המשלחת הירדנית 74.בשיחה זו ראינו כיצד יכול היה רובינשטיין
לשפר את תקשורתו עם חדאדין .כעת נפנה לעזור לחדאדין לשפר את תקשורתו
עם רובינשטיין.
פתרון:
רובינשטיין) :לוחץ יד בחוזקה( "מה שלומך?"
הערה :לחיצת יד חזקה — התפעלות.
)משיב לחיצת יד חזקה( "טוב ,מה שלומך?"
חדאדין:
הערה :מחקה את בן–שיחו — הזדהות.
רובינשטיין" :טוב ,טוב!"
הערה :התפעלות.
"מי אתה?" )מעמיד פנים שהוא אינו יודע מיהו רובינשטיין(
חדאדין:
הערה :רובינשטיין עלול לגלות במוקדם או במאוחר שהעמדת
פנים שאינך יודע מי הוא וזה לא ימצא חן בעיניו .כדאי להיזהר
בשימוש בכישורים חברתיים במגע עם בעל  .
רובינשטיין" :אני אליקים רובינשטיין ,ראש המשלחת הישראלית".
"ואני מונת'אר חדאדין ,חבר המשלחת הירדנית".
חדאדין:
רובינשטיין" :אה ,אני יודע מי אתה .נולדת בשנת  1940למשפחה נוצרית בעיר
מיין .למדת לתואר ראשון בהנדסה באוניברסיטת אלכסנדריה
 74ראו בפרק "כבוד" ,בעיה .11
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חדאדין:

רובינשטיין:
חדאדין:
רובינשטיין:
חדאדין:
רובינשטיין:
חדאדין:
רובינשטיין:
חדאדין:
רובינשטיין:

במצרים .תואר שני ו Ph.D -קיבלת מאוניברסיטת וושינגטון
שבסיאטל ,וושינגטון .אתה נשוי לגברת אמריקאית ויש לך שלושה
ילדים" )כך רובינשטיין בחיוך גאה(.
"אה! רובינשטיין! אז אתה זה הברנש שעיכב את השיחות מאז
אתמול?!"
הערה :רובינשטיין משוויץ .חדאדין יכול להתפעל מידיעותיו ולומר
למשל" ,יפה ,איך אתה יודע כל זאת?" במקום זאת חדאדין מתקיף
)סמכותיות( .הוא יכול היה לשאול שאלה פתוחה ,כגון "אני מבין
שהיו לכם קשיים אתמול בשיחות" )אמפתיה( או להדגיש שאין הם
מוכנים לעיכוב השיחות )תקיפות( .סמכותיות מכוונת לאחר ,ואילו
אמפתיה ותקיפות נובעות מהעצמי.
"כן ,זה אני".
"למה עשית זאת?"
הערה :העימות הזה הוזמן על ידי חדאדין.
"בעיקר משום שאני בן אדם רע מאוד".
הערה :בעל  לא צריך להיבהל מציניות )התפעלות( .הוא
יכול היה לחייך.
"האם אתה נשוי?" )שואל בתמימות .מעמיד פנים כאילו אינו יודע
דבר על ראש המשלחת הישראלית(
הערה :שוב משחקים שלא לצורך )כישורים חברתיים(.
"כן ,ויש לי שלוש בנות .הן קוראות לי אבולבנאת".
"אם אתה אדם כל כך רע ,איך הצלחת להתחתן?"
"רימיתי את אשתי".
"טוב ,אני מאוד מרוצה מכך שאתה מכיר אותי ויודע עלי הרבה
משום שכעת אתה ודאי מבין שלא תוכל לרמות אותי כפי שרימית
את אשתך".
"או ,לא התכוונתי .אני מכבד אותך וגם אוהב את אשתי מאוד".
הערה :בעל  לא מתרשם מהתחכמויות אלה .חדאדין מוביל
את רובינשטיין לכך ש"יפליל" את עצמו )כישורים חברתיים(.
אבל לדידו של רובינשטיין אלה התחכמויות מיותרות ואין לו בעיה
לחזור בו ולהפסיק את המשחק )תקיפות( .אם חדאדין מעוניין
להפסיק את המאבק או להמשיך אותו באמצעות פרדיגמת חשיבה
מערבית הוא יכול למשל לומר שהוא שמח לשמוע זאת )התפעלות(.
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חדאדין:

רובינשטיין:
חדאדין:

רובינשטיין:

חדאדין:
רובינשטיין:
חדאדין:

רובינשטיין:
חדאדין:

רובינשטיין:
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"טוב ,מאחר שאנו מכירים זה את זה לא רע אני מרגיש צורך
לעוץ לך עצה שלא תתחרט עליה".
הערה :לא נותנים לבעל  עצות בשלב כזה של קשר ,אם
בכלל .בעל פרדיגמת חשיבה מערבית נוטה לסמוך על עצמו וודאי
שלא ישמח לקבל עצות ממי שלפני רגע התעמת אתו )חשיבה
ביקורתית(.
"מה היא?"
"צוטטת אתמול כמי שאמר שישו היה יהודי .אסור לך לומר זאת
שוב".
הערה :עזוב את הדת ,זה בור בלי תחתית .לכל אחד מותר להאמין
במה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה )חשיבה ביקורתית( .בעל 
לא יקבל הכתבה של מה מותר ומה אסור לו להגיד )תקיפות(.
"אבל הוא היה יהודי" )רובינשטיין מתעקש .חדאדין מאמץ ארשת
פנים רצינית של היעדר הסכמה(.
הערה :רובינשטיין נהנה ממה שנראה לו כניצחון של דתו )התפעלות(
בלי להיות ער לכך שהוא פוגע באחר.
"ישו הוא הבן של אלוהים .האם אלוהים יהודי?"
"אנו היהודים הולכים לפי האם .אמו הייתה יהודייה".
"או ,באמת? אתה יכול להוכיח זאת? חוץ מזה הבתולה מרי הייתה
הנוצרייה הראשונה עלי אדמות .היא נעשתה נוצרייה מרגע
ההתעברות" )חדאדין לקח אתנחתה קלה(" .האם אתה יודע איך
משפחתי נעשתה נוצרייה ,כפי שבצדק ציינת?"
"לא ,איך הם נעשו נוצרים?"
"באמצעות משא ומתן דו–צדדי עם אדוננו ישו בעצמו .על כן עליך
להבין שיש לי באמתחתי ניסיון של אלפיים שנות משא ומתן
שעוזר לי".
הערה :הערות כאלה שלדידו של חדאדין מכבדות אותו נראות
במקרה הטוב מוזרות בעיניו של בעל פרדיגמת חשיבה מערבית
)חשיבה ביקורתית(.
"או–קיי ,או–קיי .ישו הוא מי שאתה אומר שהוא" )רובינשטיין
העמיד פני מסכים ומיהר לדרכו(.
הערה :אכן ,לרובינשטיין כל השיחה הזאת לא חשובה .ואין לו
בעיה לומר ,בציניות כמובן" ,טוב ,אתה צודק" )התפעלות  +חשיבה
ביקורתית(.

התפעלות

רובינשטיין מרוכז בעצמי .הוא פותח בשיחה ,לוחץ בחוזקה את ידו של
חדאדין כאינדיבידואל שמציב את עצמו במרכז .מציין שהוא מרגיש "טוב,
טוב!" ,מתגאה בכך שהוא יודע על חדאדין לא מעט ומשתמש פעמיים בציניות.
בתגובה חדאדין מתקיף .הוא נעלב ומתקיף שוב כשרובינשטיין מסביר לו שישו,
שהוא מאמין בו ,היה יהודי .העמדה של רובינשטיין היא בעיני חדאדין נרקיסיסטית,
מתנשאת ולא צנועה .בחברה בעלת  היו מקבלים עמדה זו ביתר סלחנות
מתוך הנחה שמה שחשוב בעולם של נפרדות הוא לא כל כך מה כל אחד בדיוק
אמר ,הוכיח לשני או צחק עליו — קשר — אלא ה"תכלס".
בעיה :40
א .באחת משיחותיהם האחרונות ,לפני שעזב קלינטון את הבית הלבן ,הודה
ערפאת לנשיא ואמר לו" :אתה אדם גדול!" כיצד הגיב לכך קלינטון? כיצד יכול
היה ערפאת לנסח את המחמאה באופן מוצלח יותר?
פתרון :דניס רוס אומר שחנופה הייתה דרכו הרגילה של ערפאת להימנע
מקבלת אחריות 75.ואכן ,בחנופה אין נפרדות בקבלת אחריות .בחנופה הפרט
מנסה להשיג מהאחר את ההתנהגות הרצויה לו ,ואילו בקבלת אחריות אין ניסיון
להפעיל את האחר אלא לשנות את עצמך .במקרה הזה קלינטון ,שכבר הספיק
להתפקח מן האשליה סמוך מאוד לסיום תקופת נשיאותו ,השיב לו" :אני לא
אדם גדול .אני כישלון .ואתה עשית אותי כזה" 76.תגובה מוצלחת יותר של
ערפאת יכלה להיות מכוונת לא לכבוד כי אם להתפעלות ,לא לכללי ולחיצוני
אלא לכישוריו הספציפיים של הנשיא .ייתכן שאז היה הנשיא מגיב באופן רך
יותר.
ערפאת :אתה אדם גדול! )כבוד(  עזרת לנו מאוד )התפעלות(
להלן כמה דוגמאות קצרות שמבהירות את "חוקי הדקדוק" של שתי פרדיגמות
החשיבה .בעיקר יש לשים לב למילים המסוימות המייצגות וקטור חשיבה
שמכוון פנימה או החוצה.
ב .באחת ההזדמנויות רצה ערפאת להודות לרוס על עזרתו .הוא אמר לו" :אתה
מפסיד הרבה שעות שינה בגללנו .אנו חייבים להודות לך" 77.כיצד יכול היה
ערפאת לנסח מסר זה באמצעות פרדיגמת חשיבה מערבית?
Ross 2004, p. 286 75
 76קלינטון  ,2005עמ' .941
Ross 2004, p. 206 77
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ערפאת :אנחנו חייבים להודות לך )כישורים חברתיים(
להודות לך )התפעלות(
יש לשים לב שהמילה "חייבים" היא ממוקדת אחר ואילו "רוצים" היא
ממוקדת עצמי .על פי פרדיגמת חשיבה מערבית רצוי שתודה תבוא מבפנים ולא
מאילוץ חיצוני.


אנחנו רוצים

78

ג .דניס רוס מספר שערפאת נהג לומר לו פעמים רבות" ,אנחנו זקוקים לעזרתך".
כיצד היה יכול ערפאת להעביר את המסר שרצה מבלי לשנות את תוכנו ועם
זאת שווקטור החשיבה של המסר יהיה מכוון פנימה באופן שהמסר יהיה נגיש
יותר לבעל פרדיגמת חשיבה מערבית?
ערפאת :אנחנו זקוקים לעזרתך )כישורים חברתיים(  אנחנו מאוד רוצים
את עזרתך /להרגשתי תוכל לעזור לנו רבות )התפעלות(
המילה "זקוקים" מציינת  ואילו המילה "רוצה" מציינת   .פתיחה
במילים "לדעתי"" ,להרגשתי" וכדומה מציינת מיקוד שליטה פנימי מובהק.
ד .כשהסביר דניס רוס לערפאת שכריסטופר ,שר החוץ האמריקאי ,עומד לעזוב
ולא ברור אילו שינויים צפויים ועל כן כדאי לסגור את ההסכם בהקדם ,השיב
ערפאת" :אבל אתה נשאר וכולנו יודעים כמה אתה חשוב" 79.מה ייתן שינוי
כיוון וקטור החשיבה פנימה?
ערפאת :כולנו יודעים כמה אתה חשוב )כבוד(  אנחנו יודעים שיש לך
יכולת גבוהה ומעריכים את כישוריך )התפעלות(
ה .ברגע מסוים במשא ומתן איים קלינטון על ערפאת שיפרסם את חוסר
רצינותו .ערפאת היה על סף דמעות והשיב לנשיא שיחסיהם הם הכול בשבילו.
הוא הוסיף" :עם מי עוד אני יכול לדבר?! אתה האדם היחיד שאתו אני יכול
לדבר" 80.כיצד אפשר לתרגם מסר זה לפרדיגמת חשיבה מערבית?
ערפאת :יחסינו הם הכול בשבילי .עם מי עוד אני יכול לדבר?! אתה האדם
היחיד שאתו אני יכול לדבר )כישורים חברתיים  +הזדהות(  אני
78
79
Ibid, p. 676; Indyk 2009, p. 313 80
Ibid, p. 131, 746
Ibid, p. 295
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מרגיש שאתך יש לי שפה משותפת וקשר טוב )אמפתיה( ואותך אני
מעריך במיוחד )התפעלות(
ערפאת פותח בביחד ,ממשיך בשאלה רטורית שמפעילה את האחר ומשיב
עליה ב"אתה ."...בעל  יפתח ב"אני" או שידבר על הרגשתו והערכתו.
ו .כשנבחר רבין לרשות הממשלה בשנת  1992כתבו לו הפלסטינים בין היתר:
"המסורת והמנהגים שלנו מחייבים אותנו לכבד את האויבים האמיצים
והאינטליגנטים שלנו" 81.כיצד היה עליהם להעביר את המסר באופן שיקל על
רבין להעריך אותו?
פלסטינים :המסורת והמנהגים שלנו מחייבים אותנו לכבד את האויבים האמיצים
והאינטליגנטים שלנו )כבוד(  אנחנו מעריכים אותך כמנהיג ישר
שמחויב לשלום ונחוש לקדם אותו )התפעלות(
כך אין מדברים על כבוד כללי ,אלא על כישורים ספציפיים; הפלסטינים
מחויבים בשם המסורת שלהם ,ואילו בעל פרדיגמת חשיבה מערבית רוצה
מחויבות אישית ,עמדה אישית ודעה אישית .ולסיום ,הפלסטינים פונים לרבין
ברבים )"אויבים"( ,ואילו הוא מעדיף כנראה התייחסות אישית .כך פותח לעתים
קרובות בעל פרדיגמת חשיבה מערבית את נאומיו במילים "אני רוצה להודות"...
וכדומה ,ואילו בעל פרדיגמת חשיבה מזרחית נוטה לפתוח את נאומיו במילים
"בשם אלוהים" או "כבוד היושב ראש" וכדומה )למשל ,סאדאת בירושלים:
"בשם אללה ,כבוד יושב–ראש הכנסת ,מורי ורבותי"(.
ז .כשרצה מובארק לקדם את עניין האוטונומיה הפלסטינית ולהרגיע את ישראל
הוא אמר לבן אלישר ,שגריר ישראל במצרים" :לא תהיה מדינה פלסטינית.
אתם הרי לא תתנו לזה להיווצר .אתם תהיו שם ואתם הלא יודעים להסדיר
עניינים" 82.כיצד יכול היה מובארק להעביר מסר שיישמע מרגיע יותר לאוזנו
של בעל  ?
מובארק :לא תהיה מדינה פלסטינית .אתם הרי לא תיתנו לזה להיווצר .אתם
תהיו שם ואתם הלא יודעים להסדיר עניינים )כבוד  +כישורים חברתיים(
 אני סומך עליכם שתוכלו לפתור בעיה זו )התפעלות(
81
 82בן אלישר  ,1995עמ' .207
Abbas 1995, p. 64
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המסר של מובארק עלול להלחיץ את בעל פרדיגמת החשיבה המערבית
שאינו חש שמגיע לו ה"כבוד" הרב שנפל בחלקו של מי שיודע להסדיר כל
עניין .ואולם מחמאה שמכוונת ליכולת לפתור בעיה מסוימת נראית מציאותית
יותר .מובארק גם לא מדבר מתוך העצמי בגוף ראשון )"אני"( ,אלא בגוף שני
)"אתם"(.
ח .סאדאת וגם מנהיגים ערבים אחרים נהגו להלל את צה"ל כשרצו לעודד את
הישראלים לוותר על סידורי ביטחון שונים .לוויצמן אמר סאדאת" :בכלל ,מה
אתה מודאג? יש לכם צבא טוב .אתם ערוכים היטב עם מערך מילואים שניתן
לגייסו במהירות .יש לכם חיל אוויר טוב ומטוסים טובים יותר משלנו" 83.האם זו
הדרך להרגיע את הישראלים? כיצד היה אפשר להעביר מסר משכנע יותר?
אני מבין את

סאדאת :בכלל ,מה אתה מודאג? )כישורים חברתיים(
דאגתכם )אמפתיה(
סאדאת :יש לכם חיל אוויר טוב ומטוסים טובים יותר משלנו )כבוד(
לכם חיל אוויר מצוין )התפעלות(




יש

כך ,בעל פרדיגמת חשיבה מערבית לא מתבייש להיות מודאג ולדבר על
הרגשתו זו .הוא מכוון פנימה ולא מנסה להעמיד פנים שאינו מודאג ואינו מפחד
מאיש .הערתו של סאדאת לגבי חיל האוויר הישראלי נשמעת כחנופה ,משום
שעדיין אין שלום בין שתי המדינות והשיחה היא על אפשרות של עימות.
התפעלות מחיל האוויר הישראלי מבלי להשוותו לחיל האוויר המצרי — מיקוד
פנים ולא חוץ — נשמע אמתי יותר.
ט .במהלך שיחות השלום אמר סאדאת לבגין" :העולם מסתכל לעברנו .הבה
נראה לעולם דרך חדשה כיצד להגיע לשלום" 84.כיצד יכול היה סאדאת לנסח
את דבריו באופן שיובן טוב יותר על ידי בעל פרדיגמת חשיבה מערבית?
סאדאת :העולם מסתכל לעברנו .הבה נראה לעולם דרך חדשה כיצד להגיע
לשלום )כבוד(  עמינו מצפים מאתנו .הבה נוכיח לעצמנו...
)התפעלות(

 83ויצמן  ,1981עמ' .67
 84הבר  ,1980עמ' .184
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 ואילו בעל מיקוד,בעל מיקוד השליטה החיצוני רוצה להוכיח לאחרים
.השליטה הפנימי רוצה להוכיח קודם כול לעצמו
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אמפתיה
רקע מחקרי
הגדרתו של קארל רוג'רס לאמפתיה ידועה למדי" :להבין במדויק את מסגרת
הייחוס הפנימית של האחר ,על המשמעויות והמרכיבים הרגשיים הקשורים בה,
כאילו היית אתה האדם הזה ,אך מבלי לאבד את התניית ה"כאילו" .כלומר לחוש
את הפגיעה או ההנאה של האחר כפי שחש אותה הוא ולהבין את הסיבות להן
כפי שתופס אותן הוא ,ובתוך כך לא לשכוח אף לא לרגע שאתה אינך מושא
1
הפגיעה או ההנאה האמתי וכן הלאה".
האמפתיה התפתחה במיוחד במערב בעת החדשה .זוהי עמדת ביניים רגשית
בין הזדהות לדחייה ,והיא דורשת נפרדות ועצמאות כתנאי לקיומה .זו הסיבה
לכך שהאמפתיה אינה שכיחה בקרב תרבויות מסורתיות–קולקטיביות .באמפתיה
הפרט יכול להבין את האחר מבלי להסכים אתו בהכרח .באמפתיה הפרט גם
יכול להציג לאחר נקודת ראות שונה כמו שקורה בדמוקרטיה למשל ,מה שלא
אפשרי בהזדהות ,משום שהפרט האמפתי מכיר בקיומו של העצמי שלו וגם
בקיום העצמי של האחר כשתי ישויות עצמאיות ונפרדות ומכיר גם במרחב
המשחקי הקיים ביניהם .האדם האמפתי יאמר לחברו שהוא מבין אותו ,המזדהה
יאמר לחברו שהוא אתו .בחברות בעלות  אמפתיה היא הישג התפתחותי
שאינו מובן מאליו ,בייחוד לא גיל צעיר 2.בעל  יכול להזדהות עם חברו
ולחוש רחמים עליו בזמן שבעל  יחוש אמפתיה לחברו ויבין אותו .בחברות
בעלות פרדיגמת חשיבה מזרחית הסמכות עשויה לדרוש ציות ,שינון ,הכתבה
וכדומה באופן שמעניק לפרט את התחושה שהוא שלוחה של הסמכות ועל כן
1

2
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C. R. Rogers, "A Theory of Therapy, Personality, and Interpersonal
Relationships as Developed in the Client-Centered Framework", In: S. Koch
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אמפתיה

הוא מזדהה אתה .זוהי הסיבה לכך שמטפלים רבים עורכים התערבויות ישירות
עם מטופלים בעלי  שבהן המטפל עשוי להעניק למטופל הנחיות מפורשות
או לספר על עצמו כדי לעודד את הזדהות המטופל אתו .אמפתיה יכולה לאיים
על מטופל בעל מיקוד שליטה חיצוני משום שהיא מכוונת אותו לעצמו ומעודדת
אותו לדבר על רגשותיו כאדם נפרד 3.בעל  עשוי לשאול את המטפל אם
הוא בעדו או נגדו ,משום שהעמדה הרגשית הזאת בין הזדהות לדחייה ,המכוונת
לעצמי ומשאירה את הפרט לבדו ,אינה מוכרת ואינה נגישה לו .המונח "אמפתיה"
משמש לעתים קרובות בשפת היומיום וגם בכתבים מקצועיים כזהה לקבלה
והבנה של האחר .לעתים משתמשים באמפתיה כמילה נרדפת לסימפתיה ולעתים
אף מעניקים לה משמעות של הזדהות .ההצעה כאן היא לדבוק בהגדרתו של
רוג'רס הדורשת למעשה  כתנאי מוקדם ליכולת להיות אמפתי.
בעיה  :1בפסגת קמפ דייוויד  ,2000שבה ניסו הישראלים והפלסטינים להשיג
הסכם שלום ,רצו המתווכים האמריקאים לפתח יחסים קרובים עם שני הצדדים.
הם הזמינו ,כמו שכבר סיפרנו ,את הפלסטינים ואת הישראלים למשחק כדורסל
לאחר השיחות .הישראלים הופיעו ,ואילו הפלסטינים אמנם לא השיבו בשלילה,
אבל הניחו לאמריקאים לחכות ולא הופיעו 4.מדוע לא הופיעו הפלסטינים וכיצד
היה על הפלסטינים להגיב להצעות אלה?
פתרון :בעל  חש מחויב לתשובות של "כן" ו"לא" .זהו מבנה לוגי המחויב
לאמת ,ולדידו של בעל  אין כאן יותר מדי מקום למשחק .לא כך הוא הדבר
בעולמו של בעל   ,שאינו מחויב לתשובות חדות ובהירות .הוא יכול לומר
"אולי" כשלא נעים לו לסרב .הוא יכול לומר "אם ירצה השם" )אינשאללה(
כרמז לכך שהוא לא מתכוון לקבל אחריות על הדבר 5ואף יכול לשקר כדי שלא
לקלקל את האווירה ואת היחסים .ערפאת למשל היה לא אחת אומר בתשובה
3

4
5

K. S. Chaleby & J. Racy, Psychotherapy with the Arab Patient, Shawn
McLaughlin/QSOV 1999; M. Dwairy, Cross-Cultural Counseling - The
Arab-Palestinian Case, Haworth Press, New York 1998, pp. 141-143; A. Roland,
Cultural Pluralism and Psychoanalysis - The Asian and North American
Experience, Routledge, New York & London 1996a, pp. 3-5; C. E. Vontress,
"Empathy in Cross-Cultural Psychotherapy", in: P. R. Breggin, G. Breggin & F.
Bemak (eds.), Dimensions of Empathic Therapy, Springer Publishing Co, New
York 2002, pp. 129-134
Rubin 2003, p. 192
Ross 2004, p. 380
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לשאלה "כן-לא" ובכך פוטר עצמו מאחריות ומותיר את הצד השני מבולבל.
במקרה המתואר נראה שהפלסטינים סירבו להצטרף לפעילויות מתוך מחאה
פוליטית ורצון להעביר לאמריקאים את המסר שהם לא מרוצים ממה שקורה.
לדידם ,משחק כדורסל מעיד על קשר קרוב והם רוצים לומר שלא כך הם חשים
עם האמריקאים .אבל הם מתקשים לקבל אחריות ולומר "לא" ,שהם לא מתכוונים
לבוא .על כן הם נתנו לאמריקאים לחכות ולהתאכזב ואולי אף להיפגע .סביר
להניח שבתשובתם הלא חיובית לגמרי של הפלסטינים להצעה להצטרף לפעילות
כבר היו סימנים לכך שהם לא יבואו ,אולם האמריקאים ,בעלי   ,לא ידעו
לקרוא סימנים אלה .אם בעל  רוצה להעביר מסר של חוסר שביעות רצון
לבעל  עליו להסביר לו באמפתיה את מצבו .עליו להסביר במילים משום
שרמזים עלולים שלא להיות מובנים למי שלא חי עולם של כישורים חברתיים.
כך יוכל בעל  לסרב בלי לפגוע וכך גם יעניק לצד השני הזדמנות להבין
ולתקן.
אמריקאים :מה דעתכם לשחק כדורסל הערב?
חברתיים(
)כישורים
פלסטינים :הנהון בראש ו"כן" מגומגם
 אנחנו מבקשים
שתבינו אותנו ,קשה לנו לבוא לשחק אתכם כשהיחסים כפי שהם
)אמפתיה(
בעיה  :2מובראק ,בהיותו סגן נשיא מצרים ,ביקש את עזרת בן אלישר,
השגריר הישראלי ,בנושא ירושלים" .עניין ירושלים הוא רגיש מאוד .אתה יודע
מה ,בן אלישר ,בוא ואומר לך בגלוי ובינינו .זה לא כל כך אכפת לי ,אבל מה
נעשה עם שמונה מאות מליון מוסלמים שמסתכלים בירושלים .בשבילם זה
חשוב .אסור שהם יוכלו להאשים אותנו שויתרנו מכל וכל על ירושלים .אתם
צריכים לעזור לנו בכך" 7.ובפגישה מאוחרת יותר באותה שנה )" :(1980מדוע
אתם עושים לנו צרות? לשם מה לכם כל ההצהרות הללו? כל פעם מפתיע אותנו
מר בגין מחדש .עכשיו עם ירושלים ,קודם עם ההתנחלויות .מדוע אתם חייבים
לגרום לנו בעיות כאלה עם הארצות הערביות .לשם מה הייתם צריכים לצאת
עכשיו עם העניין הזה של ירושלים?" 8כיצד היה על מובארק לבקש עזרה מבן
אלישר ,שגריר ישראל ,באופן שידבר אליו יותר?

6
7
8
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פתרון :מובארק משתמש במשפטים שמבטאים הזדהות יותר מאשר אמפתיה.
"אתם צריכים לעזור לנו בכך"; "מדוע אתם עושים לנו צרות?"; "מדוע אתם
חייבים לגרום לנו בעיות כאלה עם הארצות הערביות?" משפטים אלה משתמשים
בעקרון ההזדהות משום שיש בהם ציפייה מהאחר שיעזור והנחה ששני הצדדים
מחויבים זה לזה .המשפטים האלה אינם מתקבלים בברכה בחברה בעלת 
משום שבחברה זו מצופה מכל פרט שיחשוב באופן עצמאי וידאג לענייניו.
במקום זה היה על מובארק להסביר לשגריר הישראלי את מצוקתו האמתית
ולגרום לו להבין אותו מבלי לשלול את החופש של השגריר לפעול על פי
הבנתו .הסבר אמפתי מעלה את הסיכוי להבנה ועל כן גם להסכמה ולבסוף
להתנהגות שתואמת את ציפיותיו של בעל   .יש לשים לב שמובארק,
שמנסה לעודד הזדהות ,מציב את האחר במרכז ואילו בדיבור אמפתי העצמי הוא
במרכז .לעתים קרובות הדבר מתבטא בפתיחה במילים "אתה" או "אתם" לעומת
"אני" או "אנחנו" .כמו כן ,יש לשים לב לסגנון השאלה הרטורית של מובארק,
שמפעיל את האחר ומזמין אותו להסכים עם מובארק )"מדוע אתם עושים לנו
צרות?!"( .זו לא שאלה פתוחה שמעניקה לאחר חופש בחירה .כמו שאנחנו
רואים ,בתקשורת עם בעל  רצוי שלא להשתמש בשאלות רטוריות ובמקום
זה לומר בפשטות את מה שרוצים.
מובארק :אתם צריכים לעזור לנו בכך )הזדהות  +סמכותיות(  אנחנו
צריכים את עזרתכם )אמפתיה(
מובארק :מדוע אתם עושים לנו צרות? )הזדהות(  אנחנו יודעים שזו
זכותכם לצאת בהצהרות שונות על ירושלים אבל בבקשה תביאו
בחשבון שכך אתם מביכים אותנו )אמפתיה(
מובארק :מדוע אתם חייבים לגרום לנו בעיות כאלה עם הארצות הערביות?
)הזדהות(  אני יודע שאתם לא עושים את זה בכוונה אבל
התוצאה הסופית היא שאתם פוגעים בנו וכך נפגעים בעצמכם .אנא
הביאו זאת בחשבון )אמפתיה(
בעיה " :3שנתיים לאחר מלחמת אוקטובר" ,מספר סאדאת" ,נתגלו גופותיהם
של שלושים ותשעה חיילים ישראלים באזור התעלה .על פי העיקרון היהודי של
קביעת מחיר לכל דבר החלו הישראלים לשאת ולתת על המחיר שישלמו כדי
לקבל את חלליהם' .לא תצטרכו לשלם מאומה' ,אמרתי' .זהו מעשה אנושי
שבשבילו אין אנו מקבלים שום תשלום — אין לכם אלא לבוא ולאסוף את
הגופות' .ואכן ,שלושים ותשע הגופות נמסרו לישראלים בטקס צבאי מלא וללא
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שום תמורה ,כמובן .לאחדים מחלליהם נערכו הלוויות צבאיות רשמיות הואיל
והיו קציני צבא בכירים .שוב ב– ,1977נחשפו עוד תשע–עשרה גופות של
חיילים ישראלים תוך כדי חפירה להעמקת התעלה ,ושוב נמסרו מיד וזכו בכל
הכבוד הראוי .מדוע עשיתי זאת? למען השלום .אני מאמין שלמען השלום רשאי
כל אדם ,ואפילו חייב ,לעשות כל מה שבגדר יכולתו .אין לך בעולם הזה דבר
נעלה יותר מן השלום" 9.כיצד יכול היה סאדאת להציג את מעשהו באופן
תקשורתי ומובן יותר לאוזניים מערביות?
פתרון :בעל  בדרך כלל לא מעיד על עצמו .הוא מצפה שהאחר יעשה זאת.
בחברה בעלת מיקוד שליטה פנימי מי שמעיד על עצמו נתפס כשחצן ורודף
כבוד .האדם נתפס כמי שאינו אובייקטיבי ביחס לעצמו ועל כן אינו יכול לתת
לעצמו ציון .ואולם בחברות בעלות  האמונות על קוד הכבוד האדם עשוי
להעיד על עצמו משום שהוא נוטה להסתכל על עצמו מבחוץ ולא מבפנים .הוא
פחות שואל את עצמו מה הוא חושב ומרגיש ויותר עסוק בשאלה איך הוא נתפס
על ידי סביבתו .כך סאדאת מעיד על מעשהו ובעיניים של בעל  זה מנופח
ופתטי משום שהוא לא מתבייש לומר "איזה גדול אני" .תחת זאת יכול היה
סאדאת לומר באמפתיה שהוא מבין מה משמעות הדבר למשפחות החללים
בישראל שיקיריהן נמצאו ומובאים לקבורה .אמירה זו הייתה זוכה להערכה רבה
יותר מכל מה שנתפס על ידי בעל  כהתפארות.
סאדאת :מדוע עשיתי זאת? למען השלום .אני מאמין שלמען השלום רשאי כל
אדם ,ואפילו חייב ,לעשות כל מה שבגדר יכולתו .אין לך בעולם הזה
דבר נעלה יותר מן השלום )כבוד(  אני מבין היטב מהי משמעות
הדבר למשפחות החללים בישראל שיקיריהן נמצאו ומובאים לקבורה
)אמפתיה(.
בעיה  :4בשיחות אוסלו העיד הנציג הפלסטיני אבו עלא על כנותם של הפלסטינים
ורצינותם שוב ושוב" :אנחנו רוצים שתדעו שאנחנו מנהלים את השיחות אתכם
בכנות ובמלוא היושר .אנחנו מאמינים שגישה כנה וישירה זו תוביל אותנו אל
הפתרון ההוגן שיחזיק מעמד זמן רב וישרת את האינטרסים של שני הצדדים ...
10
אנחנו מעולם לא השתמשנו בטקטיקה ושמנו את כל הקלפים על השולחן".
האם הצהרה פלסטינית זו זכתה לאמונם של הישראלים?
אל–סאדאת  ,1978עמ' .206
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פתרון :בעיני בעל  עדות זו עשויה להוסיף לאמינות וכדאי שיזכרו זאת
בעלי  שנמנעים מהצהרות כאלה .ואולם בעיניים של בעל  עדות זו רק
מעוררת חשד ולא מפחיתה אותו .על בעל  לזכור שעל פי פרדיגמת חשיבה
מערבית אסור לו להעיד על עצמו .כל שמותר לו הוא אמירה צנועה על הרגשתו
ותקוותו האישיות ותו לא.
אבו עלא :אנחנו רוצים שתדעו שאנחנו מנהלים את השיחות אתכם בכנות
ובמלוא היושר .אנחנו מאמינים שגישה כנה וישירה זו תוביל אותנו
אל הפתרון ההוגן שיחזיק מעמד זמן רב וישרת את האינטרסים של
שני הצדדים  ...אנחנו מעולם לא השתמשנו בטקטיקה ושמנו את כל
הקלפים על השולחן )כישורים חברתיים(  המשא ומתן אינו קל
לנו אולם הוא חשוב לנו מאוד ואנחנו מאוד מקווים שנצליח )אמפתיה
 +התפעלות(
בעיה  :5אבו מאזן מעיד על עצמו כך" :באשף ובפתח קיבלו את מה שאמרתי
ללא שאלות ,משום ששם מכירים אותי ויודעים שאני לא מגזים ולא נוטה
להמעיט .אני תמיד מגביל את מילותי ומתאר אירועים בדיוק כמו שהיו .על כן
התומכים והמתנגדים שלי מקבלים את דברי כמו שהם" 11.ועל השיחות בערוץ
הסודי שבהן השתתף אמר" :השיחות היו מתמידות ,רציניות ,יעילות ,אחראיות,
פטריוטיות ותקיפות לנוכח החוצפה והעקשנות הישראליות" 12.בהנחה שאבו
מאזן רוצה להעביר מסרים אלה לבעלי פרדיגמת חשיבה מערבית כיצד היה עליו
לעשות זאת?
פתרון :אבו מאזן היה צריך להשתמש במסרים צנועים בהרבה ולהניח למאזין
לגבש את דעתו עליו באופן עצמאי.
אבו מאזן :באשף ובפתח קיבלו את מה שאמרתי בלי שאלות ,משום ששם
מכירים אותי ויודעים שאני לא מגזים ולא נוטה להמעיט .אני תמיד
מגביל את מילותי ומתאר אירועים בדיוק כמו שהם היו .על כן
התומכים והמתנגדים שלי מקבלים את דברי כמו שהם )כבוד( 
אני מרגיש טוב ונוח בנוכחות חברי באש"ף )אמפתיה(
11
Quray 2008 b, p. 154 12
Abbas 1995, p. 166
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אבו מאזן :השיחות היו מתמידות ,רציניות ,יעילות ,אחראיות ,פטריוטיות ותקיפות
לנוכח החוצפה והעקשנות הישראלית )כבוד(  אני בהחלט
מרוצה מתפקוד הצוות שלנו בשיחות )התפעלות(
בעיה  :6בביקורו של שר הביטחון הישראלי ויצמן במצרים בדצמבר  ,1977זמן
קצר לאחר ביקור סאדאת בירושלים ,אמר לו שר המלחמה גמאסי" :עליכם
לדעת כי אנו צופים לשלום וכי אנו באים אליכם עם לב פתוח" .ויצמן השיב לו
"אני מאמין בכנותכם וברצונכם לשלום" 13.כיצד יכול היה גמאסי להעביר מסר
שידבר יותר אל בעל ? כיצד יכול היה ויצמן להשיב באופן שידבר יותר אל
בעל  אף על פי שהשניים הסתדרו לא רע?
פתרון :גמאסי יכול היה לוותר על המילים "עליכם לדעת" )סמכותיות( וגם על
העדות העצמית" ,אנו באים אליכם עם לב פתוח" )הזדהות( ,ולהסתפק בהבעת
התקווה לשלום .ויצמן השיב תשובה אמפתית ממוקדת עצמי" ,אני מאמין בכנותכם".
הצהרה שגם הוא בא בלב פתוח )הזדהות( הייתה עדיפה.
גמאסי :עליכם לדעת כי אנחנו צופים לשלום וכי אנחנו באים אליכם עם לב
פתוח )סמכותיות  +הזדהות(  אנחנו מקווים שנשיג הבנות ומייחלים
לשלום )אמפתיה(
ויצמן :אני מאמין בכנותכם וברצונכם לשלום )אמפתיה  +חשיבה ביקורתית(
 כמוכם ,גם אנחנו .אתם מזכירים לנו את עצמנו )הזדהות(
בעיה  :7כך התבטא סאדאת בנוגע לקרבת הכוחות הישראליים לקאהיר במלחמת
יום כיפור" :הישראלים קיוו להפחיד אותי עד שאחשוב שהם מאיימים על קהיר!
הם נחלו אכזבה ,כמובן .גם אם יכולה להשיג לוחמה פסיכולוגית תוצאות כנגד
מנהיגים מסוימים ,הרי כנגדי פשוט לא יכלה לפעול :אני יודע תמיד מה לעשות
ואני מחשב את כל התוצאות האפשריות של כל צעד שאני עושה" 14.כיצד יכול
היה סאדאת לנסח תגובה הולמת יותר לאוזנו של בעל פרדיגמת חשיבה מערבית?
פתרון :תשובתו של סאדאת נשמעת מנופחת לאוזנו של בעל   ,שעלול
לפתח אליו התנגדות .תגובה אמפתית הייתה נשמעת אמינה יותר לאוזן הזאת.

 13הבר  ,1980עמ' .168
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סאדאת :הישראלים קיוו להפחיד אותי  ...אבל אני תמיד יודע מה לעשות ...
)כבוד(  הישראלים השתמשו במלחמה פסיכולוגית נגדי אולם
לצערם זה לא הלך להם )אמפתיה(
בעיה  :8בשיחות על הסכם הפסקת האש בין ישראל למצרים לאחר מלחמת יום
כיפור החליט סאדאת בלא התייעצות עם איש לצמצם את כוחותיו ממזרח
לתעלת סואץ במידה ניכרת .חברי המשלחת המצרית שמעו את הדברים לראשונה
מקיסינג'ר ,שר החוץ האמריקאי ,בפגישתם אתו .הגנרל גמאסי ,הרמטכ"ל המצרי,
ויתר חברי המשלחת המצרית הופתעו וחשו מושפלים .עיניו של גמאסי מלאו
דמעות .הוא חש פגוע וכועס ,ונטש את החדר בעודו בוכה בגלוי .קיסינג'ר
החוויר ולא הפסיק למלמל" ,האם היה משהו לא בסדר במה שאמרתי?" כשגמאסי
חזר אל השולחן והוא שקט ומדוכא ניסה קיסינג'ר לתקן את המצב .הוא החל
לשבח את גמאסי באומרו שמפקדי הצבא הישראלי מעריכים מאוד את יכולתו
ואף הודו שהם מפחדים ממנו יותר מכל שאר הגנרלים של מדינות ערב .מעשה
זה החמיר את המצב והביך את גמאסי במידה ניכרת 15.מה לא הבין קיסינג'ר?
כיצד יכלו גמאסי או כל חבר אחר במשלחת המצרית להסביר לקיסינג'ר את מה
שמתרחש?
פתרון :קיסינג'ר ,שעליו אומר פהאמי שהוא "חושב באופן טיפוסי רק במונחים
אישיים" ,לא הבין שגמאסי לא נעלב ממנו כי אם מסאדאת .בעל  יכול
להבין את בעל  המציב עצמו במרכז ומתקשה להפעיל את כישוריו החברתיים
ולהבין את המצב על אף כוונותיו הטובות .הוא יכול להסביר לו באמפתיה את
הסיטואציה במקום להיפגע ממנו ולכעוס עליו כמו שאכן קרה .במקרים רבים
רצוי שבעל  יגבה את תחושותיו ומעשיו בהסברים ,משום שבן–שיחו לא
אמון על שפה לא מילולית.
גמאסי נפגע וכועס )כבוד(  תודה על הרצון לעזור .אבל הפעם זה
באמת לא קשור אליך .זה עניין פנימי שלנו )אמפתיה(
בעיה  :9משה ששון ,שגריר ישראל במצרים ,מספר על חוויית ביקורו במוזיאון
המלחמה הלאומי המצרי.
"באולם הכניסה לאגף 'מלחמת השישה באוקטובר' ניצב לו שולחן חול ענק
ממדים שעליו הוצג ה'עובור' )'החצייה'( .אחרי כמה מילות הסבר כלליות הצביע
15
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לפתע אלוף המשנה המצרי המלווה אותנו על אחת מנקודות החצייה ואמר:
'הייתי בין ראשוני הקצינים שחצו את התעלה .הנה בנקודה זו חציתי ושם גם
נפצעתי אנושות .שנה וחצי שכבתי בבית החולים הצבאי במעדי .תקופה ממושכת
הייתי משותק ומשהחלמתי הוטל עלי להדריך במוזיאון זה' .שמתי לב ,שהעוזר
הישראלי שהיה איתנו נתפס לרגע ,שלא כדרכו ,להתרגשות פנימית בלתי
רגילה .הוא הטה פיו לאוזני ולחש לי' :ואני הייתי ממולו ,בדיוק שם ובדיוק
באותה שעה' .ללא היסוס ביקשתי את עוזרי לספר את הדבר בקול רם למארחנו
אלוף המשנה :דרמה אנושית נדירה שיד המקרה זימנה אותה .רציתי לעמוד על
התגובה .תגובת לוחם ופצוע קשה לשעבר למפגש עם מי שעשוי היה להיות
הלוחם שפצע אותו .והאיש סיפר .הוא ניסח את דבריו בפשטות מרשימה ובחוש
מידה ,בסגנון כה אנושי ,כה מכובד שרק מעטים ,מעטים מאד ,מסוגלים היו
לאמץ לעצמם ברגעים מיוחדים מעין אלה .ואלוף המשנה המצרי הקשיב נפעם,
מבטו הביע כבוד למספר ,הערכה לסגנונו ותדהמה לתוכנו  ...ואז ,ללא מילים
החלו השניים להתקרב זה אל זה והחלו ללחוץ ידיים בחמימות ובהתרגשות זמן
ממושך כשממשיכים הם להניע את ידיהם הלוחצות זו את זו שוב ושוב.
משנפרדו הידיים הצביע הישראלי על נקודה מאוד מסוימת על שולחן החול:
'הנה כאן בדיוק עמדתי ומכאן יריתי' '...ואמנם מכאן ,ממול ,באנו אנחנו' החרה
החזיק אחריו אלוף המשנה המצרי' .היו שם עוד כמה חברים שלחמו יחד איתי
וגם הם ירו  ...מי יודע אולי מיריותיהם שלהם נפצעת  ...אני שמח שהבראת'...
אמר הישראלי .ואלוף המשנה אף הוא בשקט וברטט' :אתה ואני — שנינו —
מילאנו באותו יום את חובתנו למולדתנו ושנינו היום ,ממשיכים למלא את
חובתנו — חובת טיפוח השלום .אכן נפלאות הן דרכי האל' סיים אלוף המשנה.
המשכנו בסיור באגף יום–הכיפורים ,אלא שמעתה שמתי לב לכך שהמלווה שלנו
16
פנה בהסבריו לא רק אלי אלא גם לעוזרי".
כיצד יכול היה הקצין המצרי להעביר מסר שידבר יותר אל הישראלי בפרט
ואל בעל פרדיגמת חשיבה מערבית בכלל?
פתרון :בעל פרדיגמת החשיבה המערבית אומר לבעל פרדיגמת החשיבה המזרחית,
"אני שמח שהבראת" ,ואילו בעל פרדיגמת החשיבה המזרחית משיב לו" :שנינו
מילאנו באותו יום את חובתנו למולדתנו" .כשבעל חשיבת ה"אני" פוגש בבעל
חשיבת ה"אנחנו" אל לו לחפש קשרים אישיים בין שני אינדיבידואלים בנוסח
המערב .עליו לזכור שהוא פוגש נציג של קבוצה הלוקח את זהותו הלאומית
 16ששון  ,1992עמ' .94
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לעתים ביתר רצינות מאשר את זהותו האישית .מנגד ,על בעל  לזכור שהוא
לא פוגש נציג של קבוצה ,אלא אדם החושב במונחי "אני" ,ושהוא בראש
ובראשונה מייצג את עצמו .בעל  יכול היה לומר לבן–שיחו בעל 
דברים אישיים הנובעים מהעצמי:
הקצין המצרי :אתה ואני — שנינו — מילאנו באותו יום את חובתנו למולדתנו
ושנינו היום ,ממשיכים למלא את חובתנו — חובת טיפוח השלום.
אכן נפלאות הן דרכי האל )כבוד  +הזדהות(  אני שמח שלא
נפצעת ואשמח לשמור אתך על קשר )אמפתיה(
הישראלי:
אני שמח שהבראת )אמפתיה(  השבח לאל שהבראת.
השלום של מנהיגינו האמיצים יהפוך גם אותנו לבני משפחה
אחת )כבוד  +הזדהות(
בעיה  :10המלך חוסיין רצה לקדם ועידת שלום בין–לאומית ,ואילו ישראל
התנגדה לכך מתוך תחושה שמדינות רבות הן נגדה .ישראל העדיפה שיחות
אישיות עם כל אחת ממדינות ערב בנפרד כדי לא שלא ייווצרו קואליציות נגדה.
פרס מתאר כיצד קידם המלך חוסיין בשיחתם את רעיון הוועידה הבין–לאומית.
המלך דיבר על תוכניתו בהתלהבות .הוא הדגיש את הדחיפות בהשגת הסכם
שלום כולל .הוא הדגיש את מחויבותו הברורה לתהליך השלום שאינה משתמעת
לשתי פנים" :זו משימה קדושה בעבורי ,חובה דתית" .הוא אמר שהוא מבין את
ההסתייגות של ישראל מוועידה בין–לאומית אבל המטרה היא שלום ולא ועידה.
לירדן ,הוא אמר ,אין שום אינטרס לכונן ועידת שלום שבה ישראל תחוש
מבודדת ומואשמת 17.גישתו של חוסיין שכנעה את פרס והשניים השיגו הסכמה
בדבר ועידת שלום בין–לאומית .באילו אמצעים השתמש חוסיין כדי להעביר את
המסר בהצלחה?
פתרון :חוסיין פותח בכך שהוא מדבר בהתלהבות על השלום )התפעלות(
ומדגיש את מחויבותו המלאה לתהליך .לאחר מכן הוא משתמש באמפתיה.
אמפתיה פירושה להבין את האחר מבלי בהכרח להסכים אתו .חוסיין מבין את
חששות ישראל ומתייחס אליהם .הוא לא מבטיח שהדרך תהיה קלה וגם לא
שהוא יסכים עם כל מה שתאמר ישראל .אבל הוא נוגע בחרדה הישראלית שיש
כאן מלכודת ולא כוונות שלום אמתיות .דרך זו של תקשורת מוצאת אוזן קשבת
אצל בעל  .
17
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המלך חוסיין :ממה אתם מפחדים?! הרי אתם יותר חזקים מאתנו ואיש לא יכול
לכפות עליכם דבר )כבוד(  אני מבין את ההסתייגות שלכם
ויכול להבטיח לכם שאין לנו שום כוונות לבודד ולהאשים אתכם.
נהפוך הוא ,המטרה שלנו היא שלום אמתי )אמפתיה(
בעיה  :11מג'אלי ,ראש המשלחת הירדנית ,מספר על הופעתו הראשונה של
בן–עמי כראש המשלחת הישראלית לשיחות השלום עם ירדן לאחר ניצחון
מפלגת העבודה בבחירות" .בן–עמי פתח בהצהרה ארוכה וענה במקצועיות
ובנימוס לשאלות ראש המשלחת הפלסטינית .הוא עשה ככל יכולתו לאמץ טון
של פשרה אבל המציאות הקשה הייתה חזקה יותר" 18.האם מג'אלי מצליח
לגלות אמפתיה כלפי בן–עמי?
פתרון :מג'אלי מרגיש את מאמציו של בן–עמי לאמץ טון של פשרה ונותן לו
קרדיט על כך אף על פי שהשיחה גלשה שוב לעימות .הוא רואה את הקושי של
בן–עמי ומתייחס אליו ואף מתייחס לניסיונו לגבור על הקושי .הוא לא מבקר
אלא מבין אם כי אין הוא בהכרח מסכים לעמדתו של בן–עמי .זוהי אמפתיה
במיטבה.
בהזדמנות אחרת ,כשלחץ ראש המשלחת הישראלית אליקים רובינשטיין על
הפלסטינים ורצה להאיץ את ההתקדמות בשיחות השלום ,הסביר לו מג'אלי
באמפתיה שתהליך השלום דורש זמן ארוך יותר משום שהוא קשה לעיכול לעם
הירדני והוא עדיין אינו מוכן לכך 19.הוא לא דיבר על מי צודק אלא על
התחושות.
מג'אלי :בן–עמי לא הצליח לשכנע את הפלסטינים משום שהוא לא ידע איך
לדבר אליהם )כישורים חברתיים(  בן–עמי עשה ככל יכולתו
לאמץ טון של פשרה אבל המציאות הקשה הייתה חזקה יותר )אמפתיה(
בעיה  :12כשהגיעה המשלחת הישראלית לשיחות עם המצרים באיסמעיליה הם
נדהמו לראות שכל הרחובות מקושטים בתמונות של סאדאת ובכרזות המהללות
אותו ולעומת זאת לא נתלו אף לא דגל ישראלי אחד ,דיוקן של בגין או כרזת
ברכה למשלחת הישראלית .לוויצמן ,שר הביטחון הישראלי ,לא היה ספק שזו
הוראה של סאדאת הנובעת מהלחץ העצום שהפעיל עליו העולם הערבי נוסף על
18
Ibid, p. 20 19
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הקשיים במשא ומתן עם ישראל" .בישראל קיבלנו את פני הנשיא סאדאת בכל
הכבוד הראוי" ,אמר לגמאסי ,שבא לקבל את פניו" ,תראה איך שאתם מקבלים
אותנו" .גמאסי העמיד פנים כאילו הדברים לא נאמרו 20.בספרו כותב גמאסי
שהיה חכם יותר לשתוק משום שאחרת היה עליו לומר לוויצמן שאין מקום
להשוות את ביקורו ההיסטורי פורץ הדרך של סאדאת בירושלים לעוד מפגש
שמדגיש את הסרבנות המתמשכת של בגין ,אמירה שיכולה הייתה להסלים את
המצב 21.כיצד היה על גמאסי להשיב על פי פרדיגמת חשיבה מערבית?
פתרון :ויצמן פונה לגמאסי באמצעות הזדהות .הוא לא אומר באמפתיה "אנחנו
חשים פגועים מקבלת הפנים שלכם" ,אלא "בישראל קיבלנו את פני הנשיא
סאדאת בכל הכבוד הראוי .תראה אך שאתם מקבלים אותנו" .בחברה בעלת
 כעס או טרוניה כלפי מישהו מוסברים על פי רוב על בסיס של הדדיות.
ויצמן ,כך נראה ,מכיר את "השפה" .גמאסי משתמש בכישורים חברתיים ושותק.
בעל  מקבל התנהגות לא ורבלית זו ביתר קלות מבעל  המצפה
להסברים .גמאסי ,במקום לשתוק ,היה יכול להסביר באמפתיה את מצב המצרים
בעולם הערבי ואת תחושת היעדר הסימטריה בין ביקור סאדאת בירושלים
לביקור בגין באיסמעיליה.
גמאסי :שתיקה )כישורים חברתיים(  לצערי ,עלינו לשמור על פרופיל
נמוך בגלל הלחץ שמפעיל עלינו העולם הערבי .מעבר לכך ,באמת
קשה לנו להשוות את ביקורו ההרואי של סאדאת בירושלים לביקורו
הסרבני של בגין באיסמעיליה )אמפתיה(
ויצמן :נפגענו מקבלת הפנים שלכם )אמפתיה(  בישראל קיבלנו את פני
הנשיא סאדאת בכל הכבוד הראוי .תראה איך שאתם מקבלים אותנו
)הזדהות(
בעיה  :13בשיחה של הצוות הפלסטיני עם הצוות האמריקאי בנוכחות הנשיא
קלינטון בחדר הסגלגל הציע המתווך האמריקאי דניס רוס הצעה כלשהי .ערפאת
השיב" :אתה תמיד לטובת ברק" .רוס החזיר בכעס" ,האם זה מה שאתה
חושב?" בחדר הושלך הס .ערפאת לא השיב ,ואיש לא אמר דבר .מבטו של רוס
לא עזב את ערפאת .רוס הניח לשתיקה להימשך לפני ששאל את ערפאת" ,האם
תהיה מוכן לתת לנו עוד כמה שבועות של מאמץ כן?" ערפאת לא אמר כן או לא
 20ויצמן  ,1981עמ' .105
Jamasi 1993, p. 355 21
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וסירב להתחייב .ואז קפץ אבו עלא וחזר על הצעת רוס באומרו שזה מקובל.
נראה שהוקל לערפאת וגם לנשיא קלינטון ומצב הרוח בחדר השתנה .בארוחת
צהריים שנערכה בביתה של אולברייט ,שרת החוץ ,בג'ורג'טאון ביקשה אולברייט
לשוחח עם ערפאת כמה דקות ביחידות .היא אמרה לו שלא היה עליו להתקיף
את רוס ושכך אין מתנהגים כלפי האמריקאים .ערפאת התנצל לפני רוס ובמהלך
הארוחה הפגין מצב רוח של פייסנות .כשרצה לבקש בקשה מסוימת בהקשר
לנסיגה הישראלית הוא ביקש זאת בקול מתחנן 22.כיצד יכול היה ערפאת
להישמע מובן וצודק יותר באוזני צוות האמריקאי?
פתרון :בפתיחה ערפאת מאשים ורוס משיב לו בציניות ,כל אחד על פי וקטור
החשיבה שלו .שניהם ,כפי שנראה ,יכלו לשפר את מסריהם .בהמשך ערפאת
שותק — שתיקה בלא כל מענה אינה מכובדת בחברה ממוקדת עצמי שמצפה
להסבר הגיוני .אבו עלא מציל את המצב כיאה לקולקטיב העובד בתיאום .לאחר
שאולברייט נוזפת בערפאת הוא אינו בוחר להתנצל ועם זה לעמוד על דעתו
כיאה לאינדיבידואל נפרד שמבין שאין קשר בין העובדה שייתכן שפגע ברוס
לכך שזכותו לעמוד על דעתו .ערפאת עובר מקיצוניות לקיצוניות וכעת במקום
להתקיף הוא מתחנן .יש לזכור שאחד היתרונות הבולטים באמפתיה ,שבה הפרט
מדבר על הרגשתו ,היא שעם הרגשה לא יכול בעל  להתווכח .בעבורו
הרגשה היא אקסיומה.
ערפאת :אתה תמיד לטובת ברק )סמכותיות(  לומר את האמת ,אני מרגיש
קושי מסוים עם הצעותיו של רוס .משום מה יש לי תמיד הרגשה שהן
לא מאוזנות )אמפתיה(
)התפעלות(
חושב?
האם זה מה שאתה
רוס:
 אחרי כל מה שעשיתי
למענכם ככה אתה מדבר?! )סמכותיות  +כבוד(
ערפאת לא אמר כן או לא וסירב להתחייב )כישורים חברתיים( 
אני צריך לשקול את הדברים ,להתייעץ .אינני יכול לתת תשובה
עכשיו )חשיבה ביקורתית(
בעיה  :14אוסמה אל–באז ,היועץ המדיני של מובארק ,אמר לברק ,ראש
ממשלת ישראל" :הנשיא מובארק אומר שאתה מתייחס לערבים ברגישות 23".גם
סאדאת בשיחתו עם בגין החמיא למשה דיין ,שר החוץ הישראלי ,באומרו שהוא
22
 23יתום  ,2009עמ' .341
Ross 2004, p. 632
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"מבין" את הערבים 24.כיצד היה על אל–באז וסאדאת להעביר את המסר באופן
שיהיה משמעותי יותר לבני–שיחם?
פתרון :אל–באז וסאדאת מדברים על עצמם מבחוץ .הם ערבים ואומרים "אתה
מתייחס לערבים ברגישות" ו"דיין מבין את הערבים" .קשה לחשוב על בעל
פרדיגמת חשיבה מערבית שמדבר באופן זה .אל–באז יכול היה לומר שהם
מעריכים מאוד את טיפולו של ברק בנושאים שונים ושניכר שהוא מקשיב להם
היטב .סאדאת יכול היה לומר שהם חשים שיש הבנה ביניהם ובין דיין .בדוגמאות
להלן יש לשים לב ל"אתה" מול "אנחנו" ו"ערבים" מול "אותנו" או "אלינו".
שינויים אלה מפנים את וקטור החשיבה פנימה.
מובארק :אתה מתייחס לערבים ברגישות )הזדהות(  אנחנו מרגישים שאתה
מבין אותנו /אנחנו חשים שאתה מתייחס אלינו ברגישות )אמפתיה(
סאדאת :דיין מבין את הערבים )הזדהות(  דיין מבין אותנו )אמפתיה(
בעיה  :15דניס רוס ,השליח האמריקאי ,מתאר רגע של תובנה שהייתה לו לגבי
אופן חשיבתו של אסד .כריסטופר ,שר החוץ ,העניק הסבר ארוך לאסד לגבי
ציפיותיה של ישראל ואסד השיב" :זה ברור"" .חשבתי" ,אומר רוס" ,שתשובה
זו היא משמעותית משום שאני או כל איש מערבי אחר היינו אומרים 'אני
מבין'" 25.במה שונה "זה ברור" מ"אני מבין"?
פתרון :בצמד המילים "זה ברור" אובייקט חיצוני הוא במרכז ואילו במילים
"אני מבין" יש שימוש ב'אני' ,והפרט הוא במרכז .אסד אומר שמה שנאמר ברור
לו .הוא לא מדבר על הרהור ואינטרוספקציה ואולי גם התלבטות לגבי מה
שהוצג ,מילים בעלות   ,משום שאז יכול היה לומר "אני מבין" .הוא מדבר
על גירוי חיצוני ברור .אז אפשר לדבר על הזדהות והסכמה או דחייה .דניס רוס
זיהה נכון את הפער המשמעותי בין חשיבה שהווקטור שלה מכוון החוצה
לחשיבה שהווקטור שלה מכוון פנימה .ידועים מקרים מחדר הטיפולים שבהם
מטפל בעל פרדיגמת חשיבה מערבית אמר למטופל בעל פרדיגמת חשיבה
מזרחית" ,אני מבין" ,אמירה שכיחה מאוד בפרדיגמת חשיבה מערבית ,ואז נבהל
המטופל ושאל בחשש" ,מה אתה כבר מבין?!" הפניית וקטור החשיבה פנימה
 24רובינשטין  ,1992עמ' .19
Ross 2004, p. 144 25
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עשויה להיות מבהילה לבעל  שאינו מתורגל בכך .הוא ,שמורגל להביט
החוצה ,נקרא פתאום להתבונן פנימה ,אל תוך עצמו ,ואין זה קל לו.
זה ברור )הזדהות(  אני מבין )אמפתיה(
בעיה  :16כשהגיעו השיחות בין הירדנים לישראלים למבוי סתום פנה מג'אלי,
ראש המשלחת הירדנית ,אל חברי משלחתו ואמר להם" :דרך טובה להבין את
עומק הבעיה היא לשים את רגליך בנעלי היריב .ואז לנסות להבין למה הוא
חושב ופועל כפי שהוא חושב ופועל .למישהו יש הצעה?" 26כך מעודד מג'אלי
את ההזדהות עם האחר .כיצד היה נשמע עידוד אמפתי להבין את האחר?
פתרון :בהזדהות הפרט מכניס את שתי רגליו לנעלי האחר כדי לראות את
העולם לגמרי מבעד לעיני האחר ,כלומר הפרט מאבד ,לפחות לרגע ,את חשיבתו
העצמאית .באמפתיה לעומת זאת שמים רק רגל אחת בנעלי האחר ,כדי מצד
אחד להבין את האחר ומצד אחר לשמור על חשיבה עצמאית ולא להזדהות עם
האחר לגמרי.
כך מסביר הנושא והנותן הישראלי גלעד שר מהי אמפתיה" :נושא ונותן,
בכל תחום ,מתחיל בהקשבה :ביודעו להקשיב ,הוא מסוגל לנתח את האינטרסים
של הצד האחר ,את רגישויותיו ,את כוונותיו האמיתיות ואת עמדותיו לצורך
המשא ומתן  ...האמפתיה לטיעוני הצד האחר  ...מסייע]ת[ רבות לעקוף מכשולים
אמיתיים ומדומים  ...אל תערב ענייני מהות עם קירבה ויחסים אישיים .זו
מלכודת" 27.כך מציע גלעד שר להיות אמפתי אך לא מזדהה ביחסים אישיים.
להכניס שתי רגליים לנעלי האחר )הזדהות(  להכניס רגל אחת
לנעלי האחר )אמפתיה(
בעיה  :17במהלך פסגת קמפ דייוויד מחה ערפאת בפני קלינטון" :האם הזמנת
אותנו לקמפ דייוויד כדי להטיל עלינו את האחריות לכישלון? אני רוצה להזכיר
לך ,כבוד הנשיא ,שברק הצביע בזמנו נגד הסכם אוסלו ,וכעת הוא מתעתד
להכניס את מפלגת הליכוד לקואליציה שלו" 28.כיצד יכול היה ערפאת להעביר
לקלינטון את המסר שלו באופן מוצלח יותר?

26
 27שר  ,2001עמ' .76
 28ﻗﺮﻳﻊ  ,b2006ص.248 .
Majali 2006, p. 40
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פתרון :בעל  לא אוהב שאלות רטוריות שמפעילות אותו )"האם הזמנת
אותנו ("?...על כן רצוי היה שערפאת יאמר את אשר על לבו במקום להוציא את
הדברים מקלינטון .כלומר ,ערפאת יכול היה לומר לקלינטון בפשטות שהוא
חושש שהפסגה תיכשל ואז תוטל האחריות על הפלסטינים .בהמשך ,פונה
ערפאת אל קלינטון באמצעות סוגסטיה" :אני רוצה להזכיר לך" במקום לדבר
על עצמו — "אני נזכר" .ערפאת מאשים את ברק באופן ישיר .בעל  נזהר
בדרך כלל מהאשמות כאלה שיש בהן הפניית   .הוא יעדיף לדבר על
תחושותיו ומחשבותיו ,שמהן עשוי להשתמע שברק הוא האחראי לכישלון.
למשל" ,אני מתרשם שברק היה יכול להתגמש בכמה נקודות ולא עשה כן".
מעבר לכך ,בעל  אינו אוהב הוכחות נסיבתיות — "ברק הצביע נגד הסכם
אוסלו" .רמזים חיצוניים אלה על התנהגות האיש בנסיבות אחרות חלשים יותר
מעדות ישירה על האיש עצמו — "בנושא זה הוא היה יכול להתגמש" .על בעל
 להתרגל להאשים פחות ולדבר יותר מתוך העצמי .האשמות ישירות אינן
מתקבלות בברכה על ידי בעל  מבלי שיעברו קודם כול דרך העצמי.
ערפאת :האם הזמנת אותנו לקמפ דייוויד כדי להטיל עלינו את האחריות לכישלון?
)כישורים חברתיים(  אני חושש שהפסגה תיכשל ואז תאשים
אותנו בכישלון )אמפתיה(
ערפאת :אני רוצה להזכיר לך ) ...כישורים חברתיים(  אני נזכר ) ...חשיבה
ביקורתית(
ערפאת :ברק הצביע בזמנו נגד הסכם אוסלו וכעת הוא מתעתד להכניס את
מפלגת הליכוד לקואליציה שלו )כישורים חברתיים(  אני מאוכזב,
ברק היה יכול להתגמש בכמה נקודות ולא עשה כן )אמפתיה(
בעיה  :18חוסיין הרבה להשתמש במושג "צדק" ,לעומת הישראלים ,שהשתמשו
במילה "שלום" 29.כיצד אפשר להבין את ההבדל ואיזה שימוש אפשר לעשות
בהבנה זו?
פתרון :ההבדל בין המונחים השונים הוא משמעותי .צדק תלוי בדרך כלל
במערכת חוקים חיצונית ,ואילו שלום הוא הסכם כלשהו בלי קריטריונים חיצוניים
ברורים .בהסכם שלום מצופה משני הצדדים שיחפשו בעצמם את דרכם המשותפת
וימציאו לבדם את החוקים שלהם .כך ייטה בעל  להשתמש במילה "צדק",
ואילו בעל  ייטה להשתמש במילה "שלום" .בעל פרדיגמת חשיבה מזרחית
 29שליים  ,2009עמ' .253
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ייטה לדבר על הנורמות ועל מה שמקובל וישאף לגייס לעזרתו את תמיכת
סביבתו ,ואילו בעל פרדיגמת חשיבה מערבית ידבר על "שלום" המייצג את
הנפרדות של שני הצדדים המנסים להשיג פשרה תוך כדי חשיבה עצמאית
וסיעור מוחות .הראשון מזדהה עם הנורמות החיצוניות והשני מחפש את הקשר
האמפתי .כך האשים פהאמי ,שר החוץ המצרי ,את ישראל שהיא ממציאה
נורמות עולמיות משלה כדי שלא להזדהות עם המקובל" .הבהרתי שההיבט
החמור ביותר בהתנהגות ישראל היה העלבון שלה לאינטליגנציה האנושית
ופגיעתה ביכולתנו להבחין בין טוב ורע"" 30.מצרים" ,לדברי פהאמי" ,לא ניסתה
בהצעותיה להמציא נורמות חדשות של החוק הבין–לאומי או לוגיקה חדשה
שמאפשרת לה להכתיב את מבטה 31".כך ישראל ,בעיני פהאמי ,מערערת על
יסודות הצדק העולמי משום שיש טוב ורע ברור ומוגדר .על בעל פרדיגמת
חשיבה מזרחית לזכור שמושגי ה"צדק" שהוא משתמש בהם הם יחסיים ולא
מוחלטים ,והוא עשוי להצליח יותר אם יפנה אל בן–שיחו ,בעל פרדיגמת חשיבה
מערבית ,לא במונחים אוניברסליים של צדק ,אלא במונחים אישיים ויחסיים של
שלום.
צדק )הזדהות(  שלום )אמפתיה(
בעיה  :19אבו מאזן מספר" :נהגתי להאמין שבמדינות בעלות מסורת דמוקרטית,
האלמנט האישי אינו קיים .חשבתי שהוא קיים רק במדינות של העולם השלישי.
כעת אני מאמין שהוא קיים בכל מקום" 32.הוא הוסיף ואמר" :אם האלמנט
33
האנושי לא מובא בחשבון המשא ומתן הופך חסר נשמה גם אם משיגים הסכם".
כיצד תפס אבו מאזן את בעלי פרדיגמת החשיבה המערבית לפני שרכש ניסיון
ניכר במשא ומתן אתם?
פתרון :אבו מאזן למד בשנות המשא ומתן הרבות שהיו לו עם המערב שבני
המערב אינם אנשים מתנשאים וחסרי רגשות ,אלא בנויים קצת אחרת מבני
פרדיגמת החשיבה המזרחית .הם לא קרים ומרוחקים כמו שחושבים רבים
מבעלי   .צריך ללמוד איך הם בנויים ואז קל יותר לתקשר אתם .לעתים
אמפתיה נראית לבעל  כקרה ומרוחקת ביחס להזדהות שהוא מורגל אליה,
30
Fahmy 1983, p. 231 31
Abbas 1995, p. 93 32
Ibid, p. 105 33
Fahmy 1983, p. 221
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משום שבאמפתיה האחר אינו קרוב דיו ואינו מחויב כמו שמקובל בחברת בעלי
פרדיגמת חשיבה מזרחית.
אבו מאזן :במדינות דמוקרטיות האלמנט האישי לא קיים )הזדהות(  במדינות
דמוקרטיות האלמנט האישי קיים באופן שונה )אמפתיה(
בעיה  :20קיסינג'ר מספר שביחסיו עם סאדאת אמון וביטחון היו תנאים
הכרחיים אך לא מספיקים" .אתה חייב לנטוע בהם את התחושה הזו ,את
ההרגשה שבאמת הבנת אותם" ,הסביר 34.מה בעצם אומר קיסינג'ר?
פתרון" :לנטוע את ההרגשה שבאמת הבנת אותם" פירושו להזדהות .כך בעל
 חייב להרגיש שמזדהים אתו .אמפתיה פשוטה עלולה להיתפס כקרה
ומרוחקת לשני הכיוונים .כלומר ,בעל פרדיגמת חשיבה מזרחית מצפה שיזדהו
אתו ורוצה להעניק הזדהות זו לאחר .מה שלבעל  הוא די והותר ומעיד על
הבנה עלול להחוות על ידי בעל  כמרוחק וקר .בעל  לא אוהב
להזדהות ולהיות יותר מדי יחד .הדביקות הזאת לא טובה לו .ההבנה שומרת
אותו עצמאי והוא זקוק לתחושה הזאת .על כן ,אין צורך "לטעת בו הרגשה
שהבנת אותו" ,אלא די לומר לו שאתה מבין.
לנטוע במישהו תחושה שאתה מבין אותו )הזדהות(  להבין את האחר
)אמפתיה(
בעיה  :21אבו עלא מספר שמכל הישראלים הוא הכי אהב לשאת ולתת עם
שלמה בן–עמי ,שר החוץ הישראלי ,משום שלדבריו אף על פי שלא ויתר על
האינטרס הישראלי הוא הבין את הצד הפלסטיני ואת מניעיו" 35.להפתעתי
רעיונותיו של בן–עמי לא סתרו לגמרי את רעיונותי .הוא גם לא הגיב באופן לא
מותאם כמו שהתרגלנו לשמוע מישראלים רבים .מעטים ניחנו ברוחב המבט של
בן–עמי או באינסטינקט הפיוס שלו" 36.לאיזה סוג של קשר זקוק אבו עלא כדי
להרגיש נוח במשא ומתן?
פתרון :אבו עלא אומר שהוא זקוק לבעל פרדיגמת חשיבה מערבית מיוחד כדי
שיוכל לשאת ולתת אתו .אחד שלא יגיב באופן לא מותאם ולא יגלה נפרדות
 34מילר  ,2008עמ' .153
35
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חזקה מדי .כמו כן עליו להיות בעל אינסטינקט של פיוס .לדידו של אבו עלא יש
או אינסטינקט של פיוס או תגובה לא מותאמת .אמפתיה — אותה עמדת ביניים
בין הזדהות לדחייה — חסרה.
אבו עלא :אינסטינקט של פיוס )הזדהות(  הקשבה לדעות שעשויות להיות
שונות משלי כדי להבין אותן אך לא בהכרח להסכים אתן )אמפתיה(
בעיה  :22דניס רוס מספר שאורי סביר גילה לו את סודו להצלחה במשא ומתן
עם הפלסטינים" :יחסיו עם בן–שיחו קודמים לכול .אם אבו עלא חש שגורם
שלישי מאיים עליו אזי סולידריות שלי אתו היא המפתח להצלחה" 37.אורי סביר
זכה להערכתו של אבו עלא במסגרת המשא ומתן על הסכמי אוסלו .מה יכול
ללמוד מכך בעל  ?
פתרון :מאחר שלא כל בעל  הוא אורי סביר על בעל  לרכוש מיומנות
בעמדה האמפתית אם רצונו לחוש בנוח במחיצת בעל פרדיגמת חשיבה מערבית.
הוא לא צריך לצפות לסולידריות ,עליו להסתפק בהבנה.
אבו עלא :יחסים וסולידריות קודמים לכול )הזדהות(  הבנה )אמפתיה(
בעיה  :23דניס רוס מספר על פגישתו עם מוחמד דחלאן ,שהיה הממונה על
ענייני הביטחון ברשות הפלסטינית .בפגישה זו הצליח דחלאן להסביר לרוס את
קשייו ולעורר אמפתיה מצדו של רוס" :אף שהקדמתי לדברי הסברים כי ברור
לי עד כמה הדרישות יהיו קשות לפלסטינים ,דחלאן לא היה יכול לרסן את עצמו
בעודו מקשיב .הוא התפוצץ מכעס ואמר לי שמוטב שלא יהיה הסכם משיראה
כאילו הישראלים והאמריקאים אומרים לפלסטינים מה לעשות .הוא הוסיף ואמר
שאם יסכים לקבל את הדרישות האלה אנשיו יראו בו קוויזלינג ]בוגד[ והוא לא
יוכל להישיר מבט בעיניהם .הוא היה כל כך נסער עד שהיה צריך לשכך את
חמת זעמו בהליכה של כרבע שעה ,מלווה בג'מאל חלאל ,היועץ והמתורגמן שלי
לערבית ,שניסה להרגיע אותו .כשדחלאן חזר אל השולחן אמרתי לו' ,תראה
מוחמד ,אני יכול ללכת לקראתך בענייני צורה אבל אני לא יכול לשנות את
המהות .היכן בדיוק הקושי שלך?' דחלאן הזכיר שני נושאים :שאנו לא יכולים
לומר בציבור שאנו נבדוק את שחרור האסירים על ידי הפלסטינים ,משום שאם
הוא יאבד את היכולת לקבל החלטות כאלה אנשיו לעולם לא יכבדו אותו עוד.
כמו כן האמריקאים אינם יכולים לשלוח כוחות לאסוף נשק לא חוקי ברשות
37
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הפלסטינית .גם דבר זה יהפוך אותו למתרפס .רוס השיב שהוא מבין את הצורך
לשמור על כבודו של דחלאן אולם יש בעיה בנוגע למדיניות הדלת המסתובבת
שלהם שמעבירה מסר של סובלנות לטרור וכן בעיית הנשק הלא חוקי .הדברים
שתיארתי יהיו הכרחיים ,אמר רוס .אם יש דרכים לנסח אותם אחרת כדי שיהיה
קל יותר להסביר אותם לאוזניים פלסטיניות ,עליו לייעץ לי כיצד לעשות זאת —
בתנאי שהוא מבין שלא יהיה הסכם אם הצד שלו לא יקיים את המהות של אותן
נקודות .דחלאן התעשת ועבר על כל אחת מהנקודות ,כשהוא מסביר מה קשה
אבל גם מיידע אותי כי הוא מוכן למצוא דרכים לקיים את מהותן של כל אחת
ואחת מן הדרישות הביטחוניות .בתורו ביקש למסגר כל אחת מההתחייבויות
באופן שיאפשר למכור אותן לרחוב הפלסטיני" 38.איזה דבר לא שגרתי עשה
דחלאן שאפשר את שיתוף הפעולה הפורה בינו ובין רוס?
פתרון :לעתים קרובות קשה לבעל  לשתף את בעל  בקשייו בביתו
שלו ,אם מתוך הרגשה של פגיעה בכבוד ואם מתוך קושי לנסח מילולית
כישורים חברתיים שהוא אמון עליהם באופן לא מילולי .מעבר לכך ,בעל 
מתקשה לומר מה מפריע לו משום שלעתים קרובות הוא מצפה מהאחר שיעשה
בשבילו את העבודה ויבין בעצמו כמו שמקובל בחברתו .ואולם בעל  שקוע
בעצמו ולעתים קרובות מה שלא נאמר לו במפורש נשאר לדידו לא מובן .דחלאן
לא עושה זאת מיד והוא זקוק לעזרתו של רוס .אבל בסופו של דבר הוא מסביר
לרוס אילו ניסוחים מסוכנים בעבורו ומאפשר בכך פריצת דרך .אם כן ,היכולת
לעורר את האמפתיה של בעל  לענייניו של בעל  תלויה ביכולתו של
האחרון להסביר לראשון את קשייו ,שאותם הראשון לעתים קרובות לא מבין.
הפתרון שרוס ודחלאן מוצאים הוא להפריד צורה מתוכן .דחלאן זוכה בהצגת
דברים באופן שלא יפגע בו — כבוד — ואילו רוס זוכה במהותם — חשיבה
ביקורתית .כך ,אותו תוכן ניתן לניסוח באופנים שונים ,מהם עלולים להשפיל
ומהם לעורר כבוד.
דחלאן :כעס ,שתיקה ,חוסר שיתוף פעולה או כל התנהגות לא מילולית אחרת
שאינה חושפת את הקושי האמתי )כישורים חברתיים(  חשיפת
הקושי האמתי באופן שעשוי לעודד את הבנתו של האחר )אמפתיה(
בעיה  :24אבו עלא מתאר כיצד הגיעו הישראלים לפגישות מוכנים הרבה יותר
טוב מהפלסטינים" .הם הציגו את עמדתם יפה ,היו בקיאים בכל הפרטים ועברו
 38רוס  ,2009עמ'
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מנושא לנושא בדייקנות ובמקצוענות .הפלסטינים ,לעומתם ,היו ספונטניים יתר
על המידה ,הציגו שאלות שהעידו על חוסר מוכנותם למפגש ונגררו לדון
בנושאים שיזמו הישראלים" .אבו עלא מספר שחש נבוך משאלות הפלסטינים,
שהסגירו את העובדה שהם לא הכינו שיעורי בית 39.כיצד יכלו הפלסטינים
להסביר לישראלים את מצבם ולזכות באהדת הישראלים?
פתרון :הפלסטינים יכלו להסביר באמפתיה את הקושי שלהם להשתלט על
החומר משום שאין להם הניסיון והאמצעים שיש לישראל .גישה זו מדברת
במיוחד אל לב בעלי  ממדינות מפותחות המרגישים חובה לעזור לבני–שיחם
ממדינות מתפתחות ומתעוררת בהם תחושת אשמה אם לא ינהגו כך .על הפלסטינים
היה להבין שאין הצד הישראלי רואה בבקשת עזרה כזאת פגיעה בכבוד .נהפוך
הוא ,אי מתן עזרה הוא פגיעה בכבוד.
פלסטינים :הסתרת הקשיים ותחושת מבוכה )כישורים חברתיים(  אנחנו
מבקשים את עזרתכם בכמה נושאים ,משום שאין לנו האמצעים
והניסיון שיש לכם )אמפתיה(
בעיה  :25ויצמן וסאדאת שוחחו על תהליך השלום .השיחה לא עלתה יפה ,והיה
עליהם להיפרד .ויצמן אמר לסאדאת שהוא מצטער לעזוב אותו במצב רוח רע
)הזדהות( ,ואז הם התחבקו והתנשקו .מה יכול היה סאדאת מצדו לומר לוויצמן
בפרידה כדי לשמור על הקשר הטוב? בהמשך טס ויצמן לקאהיר עם שר
המלחמה גמאסי .עקב השיחות הקשות שניהם לא הוציאו הגה בדרך .ואז אמר
ויצמן לגמאסי" ,אני מצטער על שאני שקט כל כך — אבל אני חושב" .גמאסי
השיב" :זה בדיוק מה שאני עושה" 40.כיצד יכול היה גמאסי להשיב לוויצמן
תשובה שמתאימה יותר לפרדיגמת החשיבה של ויצמן?
פתרון :בדוגמה זו נבחן את התנהגותו של בעל   .בפרק "הזדהות" ,דוגמה
 ,22בחנו את התנהגותו של ויצמן ,בעל  ,באותה סיטואציה .סאדאת יכול
היה לומר לוויצמן" :אני מצטער שכך הם פני הדברים .אני מקווה שבשיחות
הבאות נוכל להתקדם באופן ברור יותר" .כך "אני מצטער" וגם "אני מקווה"
הם ביטויים קלאסיים של אמפתיה היוצאים מהעצמי .בטיסה לקאהיר אמר ויצמן
לגמאסי ,כמו שהזכרנו" ,אני מצטער על שאני שקט כל כך — אבל אני חושב",
כדי שלא להשאיר את גמאסי לבד .גמאסי השיב לו בהזדהות שהוא עושה אותו
 39ﻗﺮﻳﻊ  ,b2006ص.208 .
 40ויצמן  ,1981עמ' .82
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דבר .הוא היה יכול לומר לו משהו על הרגשתו" ,כן ,אני מבין" או "גם אני זקוק
לזמן למחשבה" או "אני מעריך את כנותך" וכדומה .הדוגמה הזאת מלמדת מה
אפשר לומר לאחר שמשהו כשל ומה אפשר לומר כששני הצדדים שותקים
ומאוכזבים.
41
סאדאת :חיבוקים ונשיקות לפרידה )הזדהות(  אני מצטער שכך הם פני
הדברים .אני מקווה שבשיחות הבאות נוכל להתקדם באופן ברור יותר
)אמפתיה(
גמאסי :זה בדיוק מה שאני עושה )הזדהות(  תודה על שהפגת את המתח
)אמפתיה(
בעיה  :26בטיסה של עזר ויצמן ,שר הביטחון הישראלי ,עם הגנרל גמאסי ,שר
המלחמה המצרי ,מקאהיר לפגישה עם סאדאת השתררה במטוס דממה .הימים
היו ימי משבר בשיחות השלום בין מצרים לישראל .גמאסי אמר שהמצרים לא
מסוגלים להבין למה הישראלים מתנהגים כך .ויצמן לא השיב .אחר כך הם
החליפו קצת זיכרונות מהמלחמות של שתי המדינות זו בזו ,לא באווירה של
ויכוח ,אלא של העלאת זיכרונות 42.כיצד יכול היה גמאסי לנסח את שאלתו
באופן שייתכן שהיה מוביל לדיאלוג בין הצדדים
פתרון :דוגמה זו מנתחת את התנהגותו של בעל פרדיגמת החשיבה המזרחית
לאחר שבפרק "הזדהות" ,דוגמה  ,24ניתחנו את התנהגותו של ויצמן ,בעל
פרדיגמת החשיבה המערבית ,באותה סיטואציה .גמאסי מדבר מהלב ובדבריו יש
כאב .המצרים באמת לא הבינו את התנהגות הישראלים ,כך שהשאלה הייתה
במקום .ואולם מוטב היה לולא שאל למה הישראלים מתנהגים כמו שהם
מתנהגים ,אלא מה הישראלים חושבים ומרגישים ,משום שעל פי פרדיגמת
החשיבה המערבית לא ההתנהגות היא המוקד ,אלא המחשבות והרגשות הפנימיים
המובילים להתנהגות .דיבור על התנהגות עלול להישמע ביקורתי משום שלא כל
התנהגות מותרת .לעומת זאת ,שיחה על רגשות ומחשבות אין בה ביקורת משום
שאין מחשבה או רגש שהם אסורים .ככלל ,בעל  עשוי להתמקד בעיקר
בהתנהגות החיצונית והנראית לעומת בעל   ,שיתעניין בתחושות הפנימיות.
כמו כן ,רצויה בחירת מילים בדרך החיוב ולא בדרך השלילה .הניסוח "המצרים
 41חיבוקים ונשיקות לפרדה ,כמו שתיקה ,יכולים להיות בעלי מסר של נפרדות או
שאינם תלויים באופן שבו נעשים הדברים.
Jamasi 1986, p. 367 42
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לא מסוגלים להבין" יכול להתחלף בניסוח "היינו רוצים להבין" ,משום שניסוח
בדרך השלילה הוא למעשה שאלה סגורה ,מאשימה ,שמחייבת את בן–השיח
להסביר עד שתנוח דעתו של הפונה ,לעומת ניסוח בדרך החיוב ,שיש בה רצון
להבין והיא משאירה כר פעולה נרחב לבן–השיח בלא האשמה .גם המילה
"מצרים" מתחלפת במילה "אנחנו" משום שהדיבור הוא ממוקד פנים ולא חוץ.
גמאסי :המצרים לא מסוגלים להבין למה הישראלים מתנהגים כך )הזדהות(
 היינו רוצים להבין מה אתם חושבים ומרגישים )אמפתיה(
בעיה  :27אבו עלא מספר על מפגשו עם לאה רבין בעת שהמשלחת הפלסטינית
בראשות ערפאת באה אליה לביקור תנחומים לאחר רצח רבין" .זו הפעם
הראשונה שאני נפגשת אתך ,יא אבו עלא .ואני רוצה לספר לך משהו אישי
שאתה לא יודע ושנוגע אליך במיוחד" ,אמרה" .אתה יודע שיצחק לא ידע דבר
על פתיחתן של שיחות אוסלו .כששמעון פרס ויוסי ביילין סיפרו לו לראשונה
על השיחות הוא הופתע מקיומן של שיחות סודיות ,שמתקדמות יפה ,ושאין הוא
יודע עליהן דבר" .כיצד יגיב רבין על קיומן של שיחות שלום מאחורי גבו של
ראש הממשלה?
פתרון :רבין היה בדילמה .מנהלים משא ומתן מאחורי גבו ,בלי ידיעתו ,וכעת
מספרים לו שהעניין מצליח .לאה רבין המשיכה" :לאחר שהוכנס בסוד העניינים,
ראה את נחישות המשתתפים ושותף בפרטי המשא ומתן הוא אמר להם' :תנו לי
שבוע לשכנע את עצמי כדי שאוכל לשכנע את העם שלי' .הוא אישר לשמעון
להמשיך בשיחות כשהוא עוקב אחריהן באופן צמוד עד לחתימה על ההסכם
וההגנה על הישגיו" 43.רבין לא חשב על סמכותו ועל כבודו ,אלא על האמת
הפנימית שלו וזו תמכה במשא ומתן .הוא היה אמפתי לעצמו והבין שהוא זקוק
לזמן לעכל את הרעיון ושאי אפשר לשכנע אחרים אם אתה עצמך אינך משוכנע.
אכן ,מיקוד השליטה הפנימי של רבין היה חזק במיוחד.
רבין :כעס על שפגעו בסמכותו )כבוד(  תנו לי שבוע לשכנע את עצמי כדי
שאוכל לשכנע את העם שלי )אמפתיה  +חשיבה ביקורתית(
בעיה  :28ערפאת מחה לפני אולברייט ,שרת החוץ האמריקאית ,בקמפ דייוויד:
"מדוע האיש הזה ,ברק ,מתנהג אלי כאילו הייתי עבד?" 44לאוסאמה אל–באז,
 43ﻗﺮﻳﻊ  , a2006ص.21 .
 44בן–עמי  ,2004עמ' .202
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יועצו המדיני של הנשיא מובארק ,הוא אמר בתסכול" :ברק מתייחס אלי כמו אל
זונה" 45.כיצד היה על ערפאת לנסח את מחאתו באופן שתדבר על לבו של בעל
?
פתרון" :ברק מתייחס אלי" הוא ניסוח שמפנה את וקטור החשיבה החוצה,
לעומת "אני חש שברק מתייחס אלי" ,שבו  .בניסוח הראשון הדובר מציין
עובדה ועל כן הוא מאשים .בניסוח השני הדובר מאשר שזו תחושתו שלו ועל כן
הוא מאפשר לאחרים לגבש עמדה שונה .זוהי נפרדות .באופן דומה ערפאת
מדבר על השפלה ולא על פגיעה .השימוש ב"פגיעה" הוא ניסוח הרבה יותר
עדין שנוטה להיות ממוקד עצמי ,ואילו השימוש ב"השפלה" נוטה להיות ממוקד
חוץ .כלומר ,כדי לחוש השפלה סביר להניח שיהיה מישהו שמשפיל מה שאין כן
בפגיעה .בעל  ייטה להשתמש יותר במילה "השפלה" ,ואילו בעל  ייטה
להשתמש יותר במילה "פגיעה" .דיבור על כשל אמפתי מובן יותר לבעל 
מאשר שאלה רטורית שמאשימה את האחר בהשפלה.
ערפאת :מדוע האיש הזה ,ברק ,מתנהג אלי כאילו הייתי עבד? )כבוד  +כישורים
חברתיים(  אני חש שברק לא מכבד אותי )אמפתיה(
בעיה  :29בעקבות עלייתו של שרון להר הבית בספטמבר  2000ופרוץ מהומות
האינתיפאדה השנייה הזמין נשיא צרפת את הישראלים והפלסטינים לארמון
האליזה .מדליין אולברייט ,שרת החוץ האמריקאית ,הזמינה אותם לדיון במעון
השגריר האמריקאי בפריז .לאחר כשעתיים של דיונים נפתחה הדלת ,וערפאת
שעט החוצה כשהוא צועק" ,לא מכבדים אותי ,זאת השפלה" ,ואחריו שרת החוץ
הצועקת" ,עצרו אותו! עצרו אותו!" ערפאת נכנס למרצדס שלו ונסע לעבר
השער כשאולברייט צועקת לעבר חיילי המרינס" ,סגרו את השער ,סגרו את
השער" .היא רצה בחצר המרוצפת אבן על עקביה עד למרצדס שנבלמה אל מול
השער הנעול .היא פתחה את דלת המכונית ,תפסה את ערפאת בזרועו ,הוציאה
אותו ולקחה אותו ביד חזרה לבית השגריר האמריקאי כשהיא מדברת אליו דברי
כיבושין ]פיוס[ .התברר כי ערפאת נותר עם אנשיו לבד בחדר הדיונים כשהוא
סבור שברק יצא להתייעצות כדי לחזור עם תשובה בעניין כלשהו .הזמן נקף,
ברק לא חזר ,וערפאת נעלב עד עמקי נשמתו .ברק אכן יצא ,והישראלים —
ששוטטו ברובם בחוסר מעש באולמות ובחדרים של בית השגריר ,כמו יתר
אנשי הצוותים האמריקאים והפלסטינים — לא היו מודעים כלל לכך שערפאת
 45דרוקר  ,2002עמ' .190
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ממתין בגפו לתגובה ישראלית .הם סיפרו בדיחות ,גירדו משהו לאכול,
בקיצור — לא ממש מיהרו .ברק התנצל על אי–ההבנה ובעמל רב הרגיעו את
ערפאת והישיבה התחדשה 46.איזו תגובה בעלת  יכול היה ערפאת לאמץ
בנסיבות המקרה כדי לתקשר טוב יותר עם הישראלים והאמריקאים?
פתרון :אפשר לשער שאם אדם בעל  היה מחליט לסיים את השיחות לא
זאת הייתה הדרך להחזיר אותו .הוא היה משיב" ,עזבו אותי ,החלטתי להפסיק
את השיחות" ,ובזה היה תם העניין .השבתו הייתה תלויה בשינוי ענייני שאם לא
כן לא היה נוטש את השיחות .ואולם במקרה זה כבודו של ערפאת הושב קבל
עם ועדה שעה שכולם ראו איך רצים אחריו ומבקשים ממנו לשוב .כעת אין הוא
יכול עוד לסרב .בעולם של מיקוד שליטה חיצוני לא רק שהכול חייב להיראות,
אלא פעמים רבות הסירוב או ה"לא" של האחד מטרתו הפעלת האחר כדי שיתקן
את המצב .מה היה קורה אילו התנהגה אולברייט כאישה בעלת פרדיגמת חשיבה
מערבית ,כמו שקורה בדרך כלל? היא הייתה אומרת" ,אם כך הוא רוצה מה אני
יכולה לעשות?! זוהי החלטתו" .במקרה זה ערפאת היה נעלב שבעתיים מכך
שלא רצו אחריו משום שהרי לזה הוא ציפה .הוא לא באמת רצה לעזוב ולנתק
קשר.
ואולם לא תמיד תימצא שרת חוץ שתרוץ אחרי מי שנוטש את השיחות.
ערפאת יכול היה להפנות את וקטור החשיבה שלו פנימה ,לדבר במקום לעשות
ולהשתמש במונחי צער ופגיעה ולא במונחי השפלה וכבוד המכוונים החוצה .הוא
יכול היה לומר שהוא מצטער אבל הוא חש פגוע כשעליו להמתין כך .כדאי
לבעל  לא רק לכוון את וקטור החשיבה שלו פנימה במגעו עם בעלי
פרדיגמת חשיבה מערבית ,אלא גם להיות רגיש ולקלוט את מסריהם הפונים
פנימה .כך קיימת סכנה שבעל פרדיגמת חשיבה מזרחית לא יבין מסר מופנם של
פגיעה עד שיהיה מלוה בנטישה של ממש .שורש הקושי נובע מציפיות מנוגדות.
בחברה בעלת פרדיגמת חשיבה מערבית הבעיה היא בדרך כלל אצל מי שנפגע
משום שמצופה מן האדם במערכת של מיקוד שליטה פנימי לקבל אחריות על מה
שקורה לו ולא להיפגע ,ואם נפגע ,עליו לדעת כיצד לנהל את העניין .במערכת
של מיקוד שליטה חיצוני תפקיד האחד הוא לדאוג שבן–השיח לא ייפגע ומכאן
האופי המוחצן של המסרים.
ערפאת :לא מכבדים אותי ,זאת השפלה )כבוד(  אני מצטער ,לא נעים לי
להמתין כך ולא אוכל להמשיך לחכות )אמפתיה(
 46בילין  ,2001עמ'  ;165יעלון  ,2008עמ'  ;93שר  ,2001עמ' .297
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בעיה  :30בשיחה בין חוסני מובארק ,נשיא מצרים ,ובין בן אלישר ,שגריר
ישראל במצרים ,אמר מובארק" :אתם הרי כל כך חזקים .לא ייתכן שאתם
47
מפחדים מן הפלסטינים או שאתם באמת חוששים להעניק להם הגדרה עצמית".
כיצד יכול היה מובארק לשפר את אמירתו באופן שבן אלישר יחוש שמובארק
מבין אותו?
פתרון :אמפתיה היא היכולת להיכנס לנעלי האחר ,לחוש את תחושותיו ולראות
את העולם מבעד לעיניו בעוד הפרט שומר גם על נקודת מבט אישית ועל כן לא
מזדהה עם בן–שיחו .בדרך כלל ,אם מישהו אומר שהוא מפחד יש להאמין לו גם
משום שעם רגש בעל פרדיגמת חשיבה מערבית לא מתווכח .ודאי אין לומר לו
שהוא לא מפחד .ייתכן שזה לא כל הסיפור אבל זהו ודאי חלק ממנו .מעבר לכך,
עמדה אמפתית כידוע לא מחייבת הסכמה .היא רק ביטוי של הבנה של מצב
רגשי .על מובארק היה להאמין לישראל שהיא חוששת מהפלסטינים ולהעניק
תשובה אמפתית שמעידה שהוא מבין את ישראל .כך היה זוכה בהערכת ישראל.
מובארק :אתם הרי כל כך חזקים .לא ייתכן שאתם מפחדים מן הפלסטינים או
שאתם באמת חוששים להעניק להם הגדרה עצמית )כישורים חברתיים(
 אנחנו מבינים היטב את חששותיכם ואת האיום הקיומי שאתם
נתונים בו .עלינו לחשוב כיצד אפשר להתגבר על חששות אלה )אמפתיה(
בעיה  :31בביקורו ההיסטורי של סאדאת בירושלים הוא ביקר גם ב"יד ושם".
שם כתב בספר האורחים" :מי ייתן ואלוהים ינחה אותנו אל השלום .הבה נשים
קץ לכל הסבל של האנושות" 48.האם היה סאדאת אמפתי כלפי העם היהודי?
פתרון :היהודים ציפו מסאדאת שהוא יתחבר לתחושותיהם הקשות הנוגעות
לשואה .ואולם הוא הגיב בהכללה ולא התייחס אישית לסבל של העם היהודי.
מעבר לטראומה הייחודית של השואה אינדיבידואל רוצה התייחסות אישית
בעצם הגדרתו ולא הכללה בקבוצה גדולה יותר שבה זהותו האישית מתמוססת.
סאדאת :מי ייתן ואלוהים ינחה אותנו אל השלום .הבה נשים קץ לכל הסבל של
האנושות )הזדהות(  הסבל שלכם נגע מאוד ללבי .כעת אני חושב
שאני מבין טוב יותר את החששות הקיומיים שלכם )אמפתיה(

 47בן אלישר  ,1995עמ' .210
 48גרוזברד  ,2006עמ' .191
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בעיה  :32בשיחות בין המשלחות הצבאיות של ישראל ומצרים בקאהיר אמר
שר המלחמה המצרי גמאסי" :נכון שיש לכם בעיות ביטחוניות .נעשה כל מה
שביכולתנו להבין את מצבכם .הביטחון הכרחי עבורכם .אבל הוא חשוב גם
לנו" 49.האם היה גמאסי אמפתי לישראלים?
פתרון :גמאסי מנסה להבין את הבעיות של ישראל בענייני ביטחון אך שומר
לעצמו גם את נקודת מבטו .על כן הוא אמפתי .אילו ביטל את בעיות הביטחון
של ישראל או התעלם מהן הוא לא היה אמפתי .לחלופין ,אילו הציע לישראל
שהוא יפתור את בעיותיה הביטחוניות או הציע לה לסמוך על מצרים הוא שוב
לא היה אמפתי כי אם מזדהה.
גמאסי :תסמכו עלינו בעניין הביטחון )הזדהות(  אני מבין את בעיות
הביטחון הקשות שלכם אבל גם לנו יש בעיות ביטחון לא קלות
)אמפתיה(
בעיה  :33להלן שיחה בין סאדאת לשמעון פרס:
פרס" :יש לי כמה נושאים שעלי להבהיר אף על פי שהם לא נעימים".
50
סאדאת" :זה בסדר .אני לא אוהב פורמליות ,שמעון .נדבר כחברים" .האם
הרגיע סאדאת את פרס כמו שרצה?
פתרון :פרס נוגע בנושא הלא נעים באמפתיה ,אולם סאדאת לא נוגע בקושי,
הוא נוגע בחברת ,שלדידו היא התרופה .הוא לא אומר למשל שאכן יש נושאים
לא נעימים אבל אנחנו די חזקים לדון בהם או לעשות ויתורים כואבים .בעל
 נוטה לאינטרוספקציה ולדיבור ענייני על הקשיים .בעל  רוצה חברות
וסומך עליה בפתרון הבעיות .סאדאת יכול היה אפוא להרגיע את פרס בצורה
טובה יותר אילו התייחס גם לקושי ,משום שלדידו של פרס הפתרון הוא בעצם
הנושא ולא בחברת.
סאדאת :זה בסדר .אני לא אוהב פורמליות ,שמעון .נדבר כחברים )הזדהות(
 אני מבין שיש נושאים שאכן קשה לך לשוחח עליהם .בוא ננסה,
אשתדל להיות קשוב )אמפתיה(

 49הבר  ,1980עמ' .217
Golan 1982, p. 210 50
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בעיה  :34האווירה בשיחות בין ויצמן לסאדאת הייתה מתוחה .סאדאת דרש את
פינוי כל היישובים הישראליים בסיני" .אני רואה שעלי לרדוף אחריך" ,אמר.
ויצמן לא הבין" .אם לא יצא שום דבר" ,המשיך סאדאת" ,יכולה להיות התפוצצות".
סאדאת אמר את הדברים בטון חריף .הוא איים במלחמה" .לא נבהלתי" ,מספר
ויצמן'" .כבר רדפנו אחריכם ב– ,1948ב– 1956וב– .1967אני אישית פגעתי
בטור שלכם דרומה מתל אביב .לא היינו רוצים לעשות זאת שוב .תראה מה
קרה לחיל האוויר שלכם ב– .'1967ידעתי שנגעתי בנקודה רגישה וכואבת.
סאדאת נרתע' .כן ,כן' ,אמר' ,איני רוצה לדבר על כך' .לרגע השתרר שקט .הוא
המשיך בנימה מפויסת' :תשמע ,אני מדבר אתך על שלום טוטאלי'" 51.כיצד יכול
היה סאדאת להעביר באופן בלתי מאיים את המסר שהמצב יכול להידרדר?
פתרון :במקום פתיחה מאשימה ,כמו "אני רואה שעלי לרדוף אחריך" או "אתה
כזה וכזה" ,יש לפתוח ב"אני מרגיש" או "אומר לך את האמת" .ככלל ,פתיחה
כזאת בדרך כלל לא מאיימת ולא מאשימה ומתקבלת בברכה על ידי בעל  .
סאדאת :אני רואה שעלי לרדוף אחריך .אם לא יצא שום דבר יכולה להיות
התפוצצות )כישורים חברתיים(  אומר לך את האמת ,אני מאוד
חושש שאם לא יצא דבר מהשיחות אנחנו עלולים להיגרר למלחמה
)אמפתיה(
בעיה  :35אבו עלא התנצל לפני הישראלים על שהנציג הפלסטיני ,יאסר עבד
רבו ,אמר ש"ברק הוא פושע מלחמה שיש להעמידו לדין" .הוא הצהיר שהוא
לוקח את המילים שנאמרו חזרה 52.כיצד יכול היה אבו עלא להתנצל באופן
אמפתי יותר?
פתרון :ראשית ,אבו עלא חש שהוא יכול להתנצל בשביל מישהו אחר ,מה שלא
היה סביר בעולם אינדיבידואלי של בעלי   .הוא גם מתקשה לדבר על
הרגשתו ולומר שהוא מצטער .לדידו המילים הן חפצים שאפשר לקחת בחזרה —
מאחר שלקח את המילים חזרה הושב הכבוד שנפגע .בעל פרדיגמת חשיבה
מזרחית שחי בעולם החיצוני בעיקר עשוי לחשוב שהבעיה אינה במסר הרגשי
כי אם במילים.

 51ויצמן  ,1981עמ' .81
 52שר  ,2001עמ' .386
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אבו עלא :אני לוקח בחזרה את הדברים שנאמרו )כבוד(  יאסר עבד רבו:
אני לוקח אחריות על מה שאמרתי ומתנצל מכל הלב )אמפתיה(
בעיה  :36נשיא סוריה חאפז אל–אסד דיבר על אופציית השלום עם ישראל
ואמר" :אנו רוצים שלום כולל ומכובד שיהיה מקובל על עמנו ,שלא ידרוש שום
ויתור על זכות כלשהי מזכויותיו הלאומיות ולא יפגע בשום אופן בגאווה ובכבוד
של אומתנו .אנו רוצים את שלום האמיצים ,את שלום האבירים ,שלום אמיתי
ובר קיימא ,שמגן על האינטרסים של כולם .אם האחרים )דהיינו ,ישראל(
יסכימו לשלום מעין זה ,אפשר יהיה להשיגו .אך אם נתקל במשחקים ,במלכודות
ובמארבים שיפגעו בערכים לאומיים ,הרי המילה 'כניעה' אינה חלק מהלכסיקון
שלנו" 53.כיצד היה על אסד לנסח את חזון השלום שלו על פי פרדיגמת חשיבה
מערבית?
פתרון :אסד מדבר על זכויות לאומיות ,כבוד ,גאווה ,שלום של אמיצים ,שלום
של אבירים — כולם שייכים לעקרון הכבוד והם   .הוא מוסיף ומתאר באילו
כישורים חברתיים שפועלים על האחר אסור לישראל להשתמש — משחקים,
מלכודות ,מארבים .כך מנסח אסד את השלום שלו בעזרת פרדיגמת חשיבה
מזרחית .ניסוח בעזרת פרדיגמת חשיבה מערבית שידבר אל לב בעלי  חייב
להכיל אלמנטים של אמפתיה.
אסד :שלום יכונן אם לא נוותר על זכויותינו הלאומיות ,ויהיו בו כבוד ,גאווה,
אומץ ולא משחקים ,מלכודות ומניפולציות )כבוד  +כישורים חברתיים(
 שלום יכונן אם כל אחד מהצדדים יכיר בצרכים של הצד השני
ובמגבלותיו ויסכים לעשות ויתורים כואבים )אמפתיה(
בעיה  :37כך הסביר סאדאת את יוזמת השלום שלו בנאומו לפני הכנסת:
"באומרי שאני רוצה להרחיק מעל העם הערבי כולו את השואות המתחייבות
ממלחמות חדשות ,כאובות ואיומות ,אני בא להודיע לפניכם במלוא הכנות שהנני
נושא אותו מטען של רגשות והנני נושא באותה אחריות לכל אדם בעולם,
בוודאי כלפי העם הישראלי" 54.המסר הזה נשמע מוזר ולא אמין באוזני רבים
מהמאזינים — נשיא מצרים חש אותם רגשות ואותה אחריות כלפי הישראלים
כפי שהוא חש כלפי בני עמו המצרים?! כיצד יכול היה סאדאת לנסח את דבריו
באמצעות פרדיגמת חשיבה מערבית באופן שיישמע אמין יותר?
 53רבינוביץ  ,1998עמ' .105
http://www.heskem.org.il/sources-view.asp?id=698&meid=43 54
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פתרון :אכן ,סאדאת מפנה את וקטור החשיבה שלו החוצה וחש הזדהות רגשית
ואחריות גם ביחס לישראלים שלא ביקשו זאת .כזה הוא בעל   .אחריות
אישית קשה לו לעתים לקבל על עצמו יותר מאשר אחריות לאחר .כדי לרכוש
את אמונם של הישראלים היה סאדאת יכול להסתפק באמירה שהוא מבין את
מצוקותיהם בלי הצורך לקבל עליהן אחריות של ממש.
סאדאת :אני חש הזדהות ואחריות כלפי העם בישראל )סמכותיות  +הזדהות(
 אני מבין את מצוקותיכם )אמפתיה(
בעיה  :38כשהחלו האסירים הפלסטינים להתקומם בבתי הכלא בישראל גער
שלמה בן–עמי ,השר לביטחון פנים ,בחברי המשלחת הפלסטינית ואמר להם:
"תפסיקו את זה כבר .תשלטו במה שקורה" .אבו עלא השיב" :אנחנו מתביישים
להביט בעיני משפחות האסירים" 55.כיצד היה על אבו עלא להשיב לבן–עמי
באופן שיהיה לו מובן יותר וייראה אמין יותר בעיניו?
פתרון :בן–עמי פונה אל אבו עלא בעזרת " :תפסיקו את זה כבר" )סמכותיות(.
ואילו אבו עלא משיב לו אף הוא בעזרת  " :אנחנו מתביישים" )כבוד(.
בושה לדידו של בעל פרדיגמת חשיבה מערבית אינה בגדר נימוק משום שזוהי
תחושה בעלת מיקוד שליטה חיצוני )בניגוד לאשמה( ומצופה מהפרט לקבל
אחריות עליה ושהיא לא תהיה מניע להתנהגותו .אבו עלא היה צריך להסביר
באמפתיה את הקושי של הרשות הפלסטינית לקרוא את האסירים בבתי הכלא
בישראל לסדר ולהציב להם גבולות .הוא יכול היה להסביר שהחברה שלהם
מזדהה עם האסירים ולכן קשה להם להציב לאסירים גבולות .להוסיף ולהודות
שאכן יש להם בעיה בעניין זה ושהם מבקשים את סבלנותנו .כנות כזאת
שמקורה בעצמי מתקבלת בהערכה על ידי בעל .
בן–עמי :אנחנו עומדים על כך שתקבלו אחריות ותפסיקו את מהומות האסירים
הפלסטינים בבתי הכלא שלנו )תקיפות(  תפסיקו את זה כבר.
תשלטו במה שקורה )סמכותיות(
אבו עלא :אנחנו מתביישים להביט בעיני משפחות האסירים )כבוד(  אנחנו
רוצים להסביר לכם את מצבנו .חשוב לנו שתבינו) ...אמפתיה(.
בעיה  :39להלן שיחה שנערכה בין השר שרון לנציג הפלסטיני אבו עלא
בפברואר  1998במלון המלך דוד בירושלים:
 55שר  ,2001עמ' .91
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אני שמח מאוד להיפגש אתך  ...בפעם שעברה סיכמנו שאתה תציג
שרון:
את העמדה הפלסטינית ותספר על הסבל של העם הפלסטיני.
אבו עלא :אני רוצה להביע את שביעות רצוני מהמפגש הזה .שיחה זו על
עמדותינו יכולה לגרום לקירוב היחסים בינינו באופן הדדי  ...אנחנו
מבינים את סבלם ההיסטורי של יהודי אירופה .ואין ספק כי תוכלו
להבין את סבלם ההיסטורי של הפלסטינים על אדמה זו .לשני
העמים ערכים ומנהגים ,סגנון ,התנהגות ,עקרונות וכללים דומים
56
להפליא.
היכן שגה אבו עלא בשיחתו עם שרון וכיצד יכול היה לנסח את דבריו באופן
מוצלח יותר?
פתרון :שרון אומר שהוא שמח מאוד לפגוש את אבו עלא ,ואילו אבו עלא הוא
רק "שבע רצון" .כך שרון מתפעל ,ואבו עלא מגלה זהירות )כישורים חברתיים(.
שרון אמפתי ורוצה לשמוע על הסבל של הפלסטינים ,ואילו אבו עלא מדבר על
הדמיון בין העמים .בעל  אינו אוהב שמשווים אותו לאחר .הוא מוכן
להקשיב ולהיות אמפתי לסבל של האחר גם מבלי שהאחר יקשיב לסבל שלו.
הוא לא מאמץ את עקרון ההדדיות .אבו עלא יכול היה לספר על הסבל הפלסטיני
בלי להתייחס לסבל היהודי .עצם ההשוואה יכולה לפגוע ביהודים החשים
שהסבל שלהם הוא שונה ומיוחד .ככלל ,אינדיבידואל לא שמח על השוואות בינו
לבין האחר .הוא מוכן לתת לאחר את מלוא האמפתיה בלי קשר אליו עצמו .כך
שהתיאור המפורט של אבו עלא על הדמיון בין שני העמים לא בהכרח תורם
ואף עלול לעורר התנגדות .בניגוד לאבו עלא ,מג'אלי ,ראש המשלחת הירדנית,
דיבר על הסימפתיה שחשה ירדן לסבל של העם היהודי מבלי לבקש מיד
"תגמול" 57.בהזדמנות אחרת יוכל מג'אלי לבקש גם את האמפתיה של ישראל
לסבל הפלסטיני והירדני.
שרון:
אני שמח מאוד להיפגש אתך )התפעלות(  אבו עלא :אני שבע
רצון מהמפגש הזה )כישורים חברתיים(
אבו עלא :אנחנו מבינים את סבל היהודים ואין ספק שתוכלו להבין את סבלנו.
אנחנו דומים )הזדהות(  אנחנו סבלנו מאוד לאורך שנים ועל כך
אני רוצה לספר לך היום )אמפתיה(

 56ﻗﺮﻳﻊ  ,b2006ص.74 .
Majali 2006, p. 86 57
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בעיה  :40בן אלישר ,שגריר ישראל במצרים ,מספר על בקשות רבות של
נציגים ערבים שהפצירו בישראל לעזור לסאדאת .הנוסח של התחינות האלה
היה שישראל חייבת לעזור לסאדאת ,צריך לעזור לו לאחר שסיכן את נפשו,
עשה מעשה אמיץ ונועז מאין כמותו ובא לירושלים .הוא זכאי לתמורה הולמת,
למחווה ישראלית וכדומה 58.כיצד יכול בעל  לנסח את דבריו בלא תחינה?
פתרון :על הנציגים הערבים היה לאמץ סגנון אמפתי ולא מתחנן .הראשון מעיד
על נפרדות והאחרון לא .תחינה מעוררת אצל בעל  תחושות רגרסיה
קדומות וכאינסטינקט תרבותי הוא סולד מעמדה רגשית זו .בעבורו להיענות
לבקשות כמו "אתה מוכרח לעזור" "תעשה טובה" ודומיהן פירושו לוותר על
ה"אני" ועל החשיבה העצמאית ועל כן הוא בלתי נסבל.
נציגים ערבים :אתם מוכרחים לעזור לו ,אתם חייבים לעזור לו ,אחרי מה
שהוא עשה בשבילכם מגיע לו ) ...כישורים חברתיים( 
תנסו להבין כמה קשה לסאדאת אחרי הצעד שהוא עשה ושהוא
באמת זקוק לעזרתכם )אמפתיה(
בעיה  :41לאחר מלחמת ששת הימים הציע נאצר ,נשיא מצרים ,למלך חוסיין
"לנשק את ידי האמריקאים" אם צריך כדי להאיץ את המשא ומתן להשבת
59
השטחים הכבושים לירדנים לפני שישראל תתיישב בהם ותשנה את אופיים.
האם הייתה דרך זו משכנעת את האמריקאים?
פתרון :התחננות מעוררת רחמים ,ואילו בקשה אמפתית ומנומקת עשויה לעורר
אשמה אצל המאזין .כך בקשה בעלת  )התחננות( מעוררת תגובה בעלת
וקטור דומה )רחמים( ,ובקשה בעלת  )אמפתיה( מעוררת תגובה בעלת
וקטור דומה )אשמה( .חוסיין יכול היה להסביר לאמריקאים את חשיבות ניהול
המשא ומתן בדחיפות .סביר להניח שזה היה מדבר אליהם יותר מאשר התחננות
ונישוק היד.
נאצר :תנשק את ידיהם )כישורים חברתיים(  תסביר להם מדוע חשוב
לנהל משא ומתן בהקדם )אמפתיה(
בעיה " :42בפגישות בין רבין וערפאת" ,מספר דני יתום ,עוזרו של רבין,
"אפשר היה להבחין כי ערפאת מתוח ,יושב דרוך וקשוב ,מאזין לכל מילה
 58בן אלישר  ,1995עמ' .106
Haykal 1996, p. 132 59
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שיוצאת מפיו של רבין וניכר היה שהוא מעריך אותו מאוד וחש אליו יראת
כבוד ,אולי אפילו עד כדי חשש .כמעט בכל פגישה הוא חזר על טקסטים
קבועים ,כמו 'תראה ,הוד מעלתך' )'' ('Your Excellencyידך על העליונה'
)'' ('you have the upper handלך יש עליונות על פנינו ,אז תעשה לי טובה ,תן
לי את זה  ...תקל פה ,תוסיף שם '...וזה תמיד היה מלווה בנימת בכיינות ובקשת
נדיבות" 60.כיצד היה על ערפאת לפנות אל רבין באופן שיעצים את אמינותו
ותדמיתו ואף יגדיל את סיכוייו להשיג את מבוקשו?
פתרון :ערפאת יכול היה להחליף את סגנונו המתחנן בעל  בגישה אמפתית
בעלת  .
תראה ,הוד מעלתך )כבוד(  תראה ,ראש הממשלה )חשיבה ביקורתית(
 /תראה ,יצחק )אמפתיה(
ידך על העליונה )כישורים חברתיים(  לומר את האמת ,לכם יש
יתרון בנושאים אלה )אמפתיה(
לך יש עליונות על פנינו )כישורים חברתיים(  אני מתרשם שלכם
יש יתרונות בתחומים מסוימים ולכן קל לכם יותר להתגמש )אמפתיה(
אז תעשה לי טובה )כישורים חברתיים(  אנחנו מבקשים מכם
שתתחשבו בקשיים שלנו )אמפתיה(
בעיה  :43בסעודת הערב במלון "המלך דוד" בירושלים לכבוד ביקורו של
סאדאת בארץ אמר עוסמן אחמד עוסמן ,מחותנו של סאדאת ,לוויצמן בפנים
חמוצות" :נאום ראש הממשלה שלכם היה מאכזב" .ויצמן השיב שגם הנאום של
סאדאת לא גרם לו לצאת במחול .עוסמן שתק והשיחה נקטעה .בהמשך סיפר
עוסמן ,שהיה שר השיקום בממשלת מצרים ,על שיקום ערי התעלה .עזר נכנס
לדבריו ואמר" ,אני מכיר היטב את תעלת סואץ ,צלף שלכם ירה שם בראשו של
בני" .נפלה שתיקה" .במלחמה כמו במלחמה" ,אמר סאדאת בצרפתית .כעבור
רגע הוסיף" :אנחנו מתכוונים לעשות שלום — ואני מאחל כל טוב לבן שלך".
ואז סיפר אחד המצרים על אחיו החורג של סאדאת ,שנהרג בשירותו כטייס
במלחמת  61.1973כיצד יכול היה עוסמן להעביר את ביקורתו על נאום בגין
באופן אמפתי? וכיצד יכול היה סאדאת להיות אמפתי לשכול של ויצמן?

 60יתום  ,2009עמ' .346 ,319
 61ויצמן  ,1981עמ' .38
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פתרון :דובר אמפתי לא קובע עובדות ,אלא מדבר על רגשותיו .ההבדל הוא
גדול ,משום שעובדות אי אפשר לשנות ,ואילו רגשות הם חוויות סובייקטיביות
ולכל אחד מותר להרגיש אחרת .כך ,לדידו של עוסמן הנאום היה מאכזב ולא
הוא עצמו היה מאוכזב.
עוסמן :נאום ראש הממשלה שלכם היה מאכזב )סמכותיות(  התאכזבתי
לשמוע את נאום ראש הממשלה שלכם )אמפתיה(
ויצמן ,מצדו ,משיב לו בסמכותיות על פי עקרון ההדדיות )"גם הנאום של
סאדאת לא גרם לי לצאת במחול"( ,ולא שואל למשל שאלה פתוחה ,מדוע אתה
חש כך? הוא מוסיף לכך ציניות ,שיש בה מן ההתפעלות .כך שאנחנו רואים
שלעתים באותו משפט יכולים לדור בכפיפה אחת מרכיבים שווקטורי החשיבה
שלהם הפוכים זה מזה ,ואין העושר הלשוני נותן עצמו לחלוקה דיכוטומית זו
בכל פעם .אם נוסיף לכך את נימת הקול וההטעמה עוד תגדל המורכבות.
בהמשך עולה כאבו של ויצמן ,וסאדאת לא משתתף בצערו .הוא אומר דברים
כלליים ולא אישיים )"במלחמה כמו במלחמה"( ולבסוף רק מאחל לבנו של
ויצמן כל טוב .מצרי אחר נחלץ ,כך נדמה ,לעזרתו של סאדאת כיאה לבן חברה
קולקטיבית בעלת  ומספר על אחיו של סאדאת שנהרג ,ומעורר בדרך זו
תחושה שסאדאת מבין את הכאב באמצעות הזדהות .אבל לסאדאת קשה להפנות
את וקטור החשיבה שלו פנימה ולומר אפילו "אני מצטער לשמוע".
סאדאת :במלחמה כמו במלחמה  ...אנחנו מתכוונים לעשות שלום ואני מאחל כל
טוב לבן שלך )סמכותיות(  אני מצטער מאוד לשמוע על פציעתו
של בנך .אני מקווה שנעשה שלום ושכולנו לא נדע יותר צער )אמפתיה(
בעיה  :44כשנפגש פהאמי ,שר החוץ המצרי ,עם ברז'נייב בקרמלין באוקטובר
 1974הוא בירך אותו לרגל יום הולדתו העשירי כמזכיר הראשון של המפלגה
הקומוניסטית .ברז'נייב הופתע .הוא נראה מרוצה והודה לפהאמי בחמימות.
במהלך השיחה אמר פהאמי" :לפני רגע בירכתי אותך ,אדוני המזכיר ,אבל
עכשיו אני מושך את איחולי בחזרה" .המתרגם תרגם ,וברז'נייב נרתע לאחור.
"כיצד ייתכן שרגע אחד אתה מברך אותי וברגע שלאחריו אתה לוקח את
ברכתך בחזרה?" שאל .פהאמי השיב שהוא בירך אותו לרגל יום הולדתו
העשירי כמזכיר הראשון של המפלגה הקומוניסטית אבל הוא אינו מבין כיצד
מנהיג עולמי כברז'נייב לא מצא לנכון לבקר במצרים במהלך עשר השנים
האלה ,לא בזמן שלטון נאצר ולא בזמן שלטון סאדאת .פהאמי הוסיף שניקסון
בא לבקר במצרים חודשים מעטים לאחר שחודשו הקשרים בין מצרים
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לארצות–הברית .בתגובה פתח ברז'נייב את יומנו וללא כל התייעצויות והיסוסים
שאל את פהאמי" ,מתי אתה רוצה אותי בקאהיר?" הביקור נקבע 62.כיצד יכול
היה פהאמי להעביר את המסר לא באמצעות כישורים חברתיים כי אם באמצעות
אמפתיה?
פתרון :אף על פי שברז'נייב הסכים לבקר במצרים הוא עלול היה להישאר
בתחושה לא טובה ,משום שייתכן שחש שבעל  הפיל אותו בפח .בהנחה
שברז'נייב הוא בעל פרדיגמת חשיבה מערבית יותר מאשר פרדיגמת חשיבה
מזרחית )הנחה סבירה לגבי אנשים ממוצא מזרח–אירופי( היה נכון להעביר לו
את המסר באמצעות אמפתיה.
פהאמי :הענקת ברכות ולקיחתן בחזרה )כישורים חברתיים(  להרגשתי
ולהרגשת העם המצרי העובדה שטרם מצאת זמן לבקר במצרים היא
פוגעת .אנחנו מבקשים ממך שתעשה זאת בהקדם )אמפתיה(
בעיה  :45בפגישה אישית בין בגין לסאדאת באל עריש לאחר חתימת הסכם
השלום בין ישראל למצרים הפתיע סאדאת את בגין בהצעה להזרים מים מן
הנילוס אל הנגב .מיד אחר כך ,לכאורה בלי שום קשר ,הוא הציע לפתור גם את
63
בעיית ירושלים .אם בעיה זו תבוא על פתרונה ,אמר" ,הכל יבוא על פתרונו".
בגין סירב מיד להצעה ואף נעלב מן הניסיון לקנות ממנו את ירושלים תמורת מי
הנילוס .כיצד יכול היה סאדאת להציע את הצעתו מבלי שתפגע בבגין?
פתרון :סאדאת יכול היה לשים את האמת על השולחן באופן אמפתי ולומר
שאמנם אין קשר בין הזרמת מי הנילוס לנגב ובין סוגיית ירושלים אולם ייתכן
שהסכם על הזרמת מי הנילוס לנגב עשוי לשפר את האווירה בין שתי המדינות
ולעזור בסוגיות קשות כמו עניין ירושלים .כך על בעל  לזכור שבמקרים
רבים חשיפת האמת טובה מהולכת שולל ,משום שברגע שבעל  מבין
שהפילו אותו בפח הוא עלול להיפגע ולכעוס כמו שקרה לבגין .לדידו טכניקות
אלה של כישורים חברתיים הן על פי רוב לא לגיטימיות.
סאדאת :נזרים מים מהנילוס לנגב  ...ונפתור את בעיית ירושלים )כישורים
חברתיים(  יש לי הצעה יצירתית בעניין הזרמת מי הנילוס לנגב
שעשויה לשפר את האווירה בין המדינות ואולי לעזור גם בסוגיות
קשות כמו זו של ירושלים )התפעלות  +אמפתיה(
62
 63בן אלישר  ,1995עמ' .223
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בעיה  :46דני יתום ,השליח הישראלי ,שאל את סמיח בטיחי ,ראש המודיעין
הירדני ,מדוע המלך חוסיין מסרב להיפגש עם נתניהו ולמעשה כמעט מחרים
אותו .בטיחי סיפר שבאחד ממפגשי נתניהו עם המלך בארמון המלוכה ישב
נתניהו מול המלך ברגלים משוכלות ,כשסוליית נעלו מופנית כלפי המלך .כך
קרה שבכל פעם שחוסיין הפנה את מבטו אל נתניהו הוא נתקל בסוליית הנעל.
בתרבות הערבית כמעט אין דבר מעליב ומשפיל מזה ,והמלך סלד מההתנהגות
הזאת 64.מאחר שברור שנתניהו לא עשה את הדבר בכוונה כיצד יכול היה המלך
לפתור את הבעיה?
פתרון :לעתים ,בעל  מניח בטעות שכולם שותפים למנהגיו שלו .הוא
מתקשה להבין שבעל  לא באמת מכיר ומבין את מנהגיו ועל כן הוא נפגע
מהתנהגותו .במקרים אלה הסבר אמפתי יכול לעזור .גם סביר להניח שאילו היה
הקשר בין נתניהו למלך טוב יותר מהיבטים אחרים לא היה המלך נפגע כל כך
או שהיה יכול לרמוז לנתניהו שישנה את תנוחת ישיבתו מפני שצורה זו של
ישיבה אינה מקובלת .בהזדמנות אחרת למשל נפגע המלך חוסיין מהתנהגותו
החברית של נתניהו ,שהייתה על גבול ה"סחבקיות" 65.המלך חש כנראה שגם
במקרה זה נתניהו אינו מכבד אותו.
המלך חוסיין :שתיקה )כישורים חברתיים(  אני מבין שאתה לא עושה זאת
בכוונה .אתה ודאי לא מכיר את המנהגים אצלנו .בבקשה ,השתדל
שלא להפנות את סוליות נעליך אלי משום שאצלנו זה נחשב
מעליב )אמפתיה(.

 64יתום  ,2009עמ' .28
 65שם.
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רקע מחקרי
תקיפות היא עמדה רגשית נפרדת ועצמאית בין תוקפנות לכניעה .בתקיפות
הפרט אומר את מה שהוא רוצה מתוך התעלמות מהסביבה ,לפחות לזמן מה.
עמדה רגשית זו חיונית כמו האמפתיה להתפתחותה של הדמוקרטיה ,משום
שבדמוקרטיה אנחנו מצפים שהפרט יאמר בבירור את מה שהוא רוצה מבלי
להזדקק לתוקפנות או לכניעה ויאפשר גם לבן–שיחו להתבטא בתקיפות ולחלוק
עליו .זוהי עמדה היוצאת מהעצמי בניגוד לסמכותיות ,המכוונת לאחר .כך
משפטים כמו "אני עומד על כך ש "...או "זוהי דעתי" הם ביטויי תקיפות ,ואילו
"אסור לך לעשות" מבטא סמכותיות .התפתחותה האטית והארוכה של הדמוקרטיה
במערב מעידה כמה עמדה רגשית זו בעולמו של הפרט אינה מובנת מאליה
ודורשת אימון .בדומה לאמפתיה ,גם תקיפות היא הישג התפתחותי של הילד
המערבי שדורשת כתנאי מוקדם לקיומה   .כך אפשר למצוא ספרים פופולריים
רבים במערב דוגמת "כיצד לומר 'לא' בלי להרגיש אשם" 2שמלמדים את הפרט
להיות תקיף .לבעלי  קשה להיות תקיפים בגלל היעדר מיקוד שליטה פנימי
ונפרדות והם ימצאו דרכים אחרות ,ישירות פחות ,לבטא את רצונותיהם .לדידם,
תקיפות או הבעה חופשית של רצון או עמדה אלה התנהגויות אמיצות או חסרות
התחשבות בהתאם לנסיבות.
1

בעיה  :1ערפאת דרש מאולברייט ,שרת החוץ האמריקאית ,שתכנה את הר
הבית "מסגד אל אקצא ".באנגלית הוא מכונה הר הבית )  (Temple Mountעל
שם בית המקדש היהודי ששכן בו .הדבר חרה לערפאת ,שרצה שהמקום יכונה
1
2
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על תקיפות ראו מקורות בסוף הפרק.
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תקיפות

על שם מסגד אל אקצא הנמצא שם .כשאולברייט סירבה נטש ערפאת בכעס את
החדר 3.כיצד היה על ערפאת להעביר לשרת החוץ האמריקאית את תחושתו
שיש כאן קיפוח וחוסר צדק?
פתרון :נטישת החדר בכעס במקום היכולת לדבר על הנושא בתקיפות לא
מתקבלת באהדה על ידי בעל   .הוא ,שאמון על נפרדות ,מצפה מבן–שיחו
לעמוד על שלו ,לא להסכים אבל לא לברוח מדיון בנושא וגם לא לנסות להשיג
את מבוקשו באמצעות כפייה .כך ,הפתרון שמציע בעל  הוא תקיפות —
עמדת ביניים שהיא בין תוקפנות לכניעה והיא אינה מוכרת לבעל   .בעל
 מאמין יותר במילים ובדיאלוג ופחות במעשים )לנטוש את החדר( או
בפתרון לא מילולי מבעל  .ערפאת יכול היה להסביר לאולברייט בחשיבה
ביקורתית ובתקיפות שלשמו של המקום החשוב והקדוש הזה משמעות רבה
בעבור ציבור גדול בעולם ,ואין הצדקה לקרוא למקום בשם שמכבד רק את
היהודים ולא את המוסלמים .ושיש למצוא דרך לבטא את הצורך בשותפות גם
באמצעות השם של המקום .כך יכול היה לומר שהוא עומד על כך שהמקום
ייקרא לפרקים גם מסגד אל אקצא או בשם שלישי שיבחרו שני הצדדים והוא
ישקף את שייכות המקום לשתי הדתות .אבל היה עליו לעמוד על דעתו שהוא
לא מוכן לקבל אפליה זו .מול עמדה תקיפה ומוסברת קשה לבעל  לעמוד.
מעניין לציין שמקצת היהודים נתקלו בבעיה דומה — האזור המכונה הגדה
המערבית היא בעבורם "יהודה ושומרון" התנ"כית .הם מעדיפים שם זה שמדגיש
את זיקתם למקומות אלה ולא את השם המציין את החלוקה שעשו הבריטים בין
הגדה המזרחית של הירדן לגדה המערבית .בגין למשל קרא באופן קבוע לגדה
המערבית "יהודה ושומרון" אף על פי שהפלסטינים ,האמריקאים ואף רבים
מהישראלים היהודים קראו לאזור "הגדה המערבית" .הוא עמד על שלו בתקיפות
והמשיך לדבוק בכינוי הזה מבלי לדרוש מאיש לכנות את השטח הזה כמוהו.
זוהי בעצם תקיפות — יכולת הפרט לעמוד על שלו מבלי לכפות את רצונו על
האחר אך גם מבלי להיכנע.
כשהפלסטינים לא היו מרוצים מהצעות הישראלים הם קמו לא אחת ועזבו
את הדיונים במחאה .דניס רוס היה צריך להסביר להם שעדיף להם לטעון את
טיעוניהם ולהסביר ולשכנע ולא לעזוב את הדיונים משום שכך גדלים הסיכויים
שלהם להשיג את מבוקשם 4.גם חדאדין ,ראש המשלחת הירדנית לשיחות המים
3
4
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עם ישראל ,מציין שהישראלים מעולם לא נטשו את השיחות עם הערבים
5
באמצע כסימן למחאה ,ואילו הערבים עשו זאת לעתים קרובות.
היכולת לעמוד ולטעון את טיעוניך ,להתווכח ,לא להסכים וכדומה אינה
מובנת מאליה בתרבויות בעלות   .בתרבויות של כבוד ובושה הפרט עשוי
לקום וללכת כשהוא חש שאין מכבדים אותו .אותה נפרדות שמאפשרת דמוקרטיה
— שכל אחד מבטא את עמדתו ואין חובה להסכים — בדרך כלל אינה מקובלת
בחברה בעלת   .על כן תקיפות ,בעיקרה ,היא המצאה מערבית מודרנית.
ערפאת :נוטש את החדר בכעס )סמכותיות(  אני עומד על כך שיימצא שם
למקום הזה החשוב לכולנו שמכבד לא רק את היהודים ,כי אם גם את
המוסלמים )תקיפות(
בעיה  :2ארצות–הברית וסוריה הגיעו לכלל הסכמה שקלינטון יבקר בדמשק
במסגרת מסעו במזרח התיכון ,ובתמורה לכך חאפז אל–אסד יוציא הודעה פומבית,
ראשונה מסוגה ,בגנות הטרור באשר הוא .ההסכמה הושגה כמה ימים לאחר
שמחבל מתאבד התפוצץ באוטובוס בתל אביב והרג עשרים ושניים בני אדם.
במסיבת העיתונאים ,בעוד קלינטון עומד לצדו ,גינה אסד רק את ישראל.
כשהטיח דניס רוס ,השליח האמריקאי ,בא–שרע ,שר החוץ הסורי ,את המשפט
"מה הטעם לעשות הסכם אם הנשיא אסד חופשי להתעלם ממנו?" השיב לו הלה
שהשואל התחצף אל הנשיא אסד 6.כיצד היה על א–שרע להסביר בתקיפות את
קשיי הנשיא הסורי באופן שיהיה מובן ומקובל יותר על הצד האמריקאי?
פתרון :בעל  מניח על פי רוב שאין שאלות אסורות ובוודאי אם הן
נשאלות בתום לב ומתוך כוונה להבין ולדעת .לדידו של בעל  שאלה יכולה
להיות קשה ,לא נעימה ,אבל מאחר שהאמת עומדת מעל הכול והיא זו שיכולה
לקדם אותנו ,הרי על פי רוב אין הוא חושש לשאול שאלות קשות או לענות
לשאלות כאלה .למעשה ,התקשורת המערבית בנויה על ההנחה הזאת והשאלות
שנשאלות שם לעתים קרובות מזמינות עימות .ואולם א–שרע שייך לחברה
בעלת  שבה לא כל שאלה מותרת .שאלות שמאיימות על הסמכות ועל
כבודה הן אסורות גם אם הן מתבקשות .כך א–שרע לא חש חובה להשיב
לשאלתו של רוס משום שהיא פוגעת בדבר שבעבורו הוא חשוב יותר — כבוד
נשיא סוריה .אבל תשובה כזו" ,השואל התחצף אל הנשיא אסד" ,מעניקה לבעל
5
6
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 את התחושה שאין עם מי לדבר .טוב היה עושה א–שרע אילו התנצל
באמפתיה על אי מילוי ההסכם ועם זאת הוסיף הסבר תקיף מדוע לא היה יכול
לעמוד בו .ייתכן שחש שאינו יכול לגנות את הטרור בשעה זו משום שבני עמו
לא יקבלו זאת .ייתכן שהוא מתחבט בעוד אילוצים פנימיים שאין האמריקאים
מודעים להם .שפה זו הייתה מובנת הרבה יותר לבעל  מאשר שפת הכבוד.
א–שרע :השואל מתחצף אל הנשיא אסד )כבוד(  אני מתנצל על אי העמידה
בהסכם אולם חשוב לנו שתבינו שיש לנו אילוצים פנימיים לא פשוטים
ולחצים שעלולים לאיים על יציבות המשטר וכולנו ,אתם ואנחנו,
צריכים להתחשב בהם אם רצוננו להמשיך לעבוד יחד )אמפתיה +
תקיפות(
בעיה  :3בוועידת שפרדסטאון רצו הסורים לשנות את סדר הדיונים כדי לדחות
את הדיון בנורמליזציה ובסידורי הביטחון ולהקדים את הדיון בענייני הגבול .הם
שלחו אל הישראלים את האמריקאים לספר שבגלל עייפותו של שר החוץ
שלהם ,א–שרע ,הם לא יכולים לקיים באותו היום את הדיונים על הנורמליזציה
וסידורי הביטחון ,והם מבקשים לדחותם למחר בבוקר ,אך כיוון שממילא תוכנן
למחרת הדיון על קו הגבול ,יתחילו מחר את הכול יחד 7.סוריה רצתה לקבל
תשובות ברורות בעניין קו הגבול לפני שתדון בנורמליזציה ובסידורי ביטחון,
ואילו ישראל רצתה להפך .כיצד יכול היה א–שרע להעביר את העמדה הסורית
באופן פחות מעליב לצד הישראלי?
פתרון :השקרים האלה מתקבלים ביתר הבנה בחברה בעלת  שבה תירוצים
שונים עשויים להחליף תקיפות .ואולם בעל  חש שהתירוצים האלה מעליבים
אותו ופוגעים באינטליגנציה שלו .לדידו ברור שאלה סתם סיפורים והוא תמה
מדוע לא יכול בן–שיחו לומר לו מהי עמדתו בכנות .בעל  מתקשה להבין
את הקושי של בעל  לאמץ עמדה תקיפה.
הסורים :הדיון על הנורמליזציה וסידורי הביטחון ייאלץ להידחות משום ששר
החוץ שלנו עייף )כישורים חברתיים(  אנחנו עומדים על כך
שהדיון על נורמליזציה וסידורי הביטחון לא ייערך לפני הדיון על קו
הגבול )תקיפות(

7
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בעיה  :4בשיחות השלום בין ישראל לפלסטינים הניחה ישראל על השולחן מפה
שמחלקת את הגדה המערבית לאזורים בשליטה פלסטינית ,אזורים בשליטה
ישראלית ואזורים בשליטה משותפת .להלן השיחה שהתפתחה בין הנציג הפלסטיני,
אבו עלא ,לנציגים הישראלים ,שלמה בן–עמי וגלעד שר ,בעקבות הצעה זו:
אבו עלא" :זה ]המפה[ הורג את הרצון להמשיך .יש עלינו לחצים כל כך חזקים
לצאת מכאן"...
בן–עמי" :ראה ,אבו עלא ,אנחנו יודעים שאינכם יכולים לקבל את המפה
שלנו ,אבל האם תשקלו בכלל לקבל 'מאה אחוז מינוס' )קצת פחות
מכל הגדה המערבית(?"
אבו עלא" :אין לזה שום הצדקה".
גלעד שר" :ומה עם הצרכים שלנו? למה התכוונתם ,כאשר חתמתם על הצהרת
8
העקרונות ב–"?1993
כיצד היה על הנציגים הפלסטינים לבטא את עמדתם באופן שיהיה מובן יותר
לצד הישראלי?
פתרון :אבו עלא מאשים מיד את הישראלים" ,זה הורג את הרצון להמשיך",
ומוסיף" ,יש עלינו לחצים כל כך חזקים לצאת מכאן" — כך הוא מכוון את
וקטור החשיבה שלו החוצה .הוא לא אומר" ,אני לא מסכים למפה" ,הוא לא
מדבר על רצונו ומחשבותיו ,הוא מדבר על מה שישראל והעולם הערבי עושים
לו .בן–עמי משיב לו לגבי מה שהוא יודע" ,אנחנו יודעים שאינכם יכולים לקבל
את המפה שלנו" ,ושואל את אבו עלא לגבי שיקוליו שלו .זוהי שפת מיקוד
השליטה הפנימי ,לכל צד יש דעות ורצונות שאותם הוא מגדיר היטב .בתגובה
אבו עלא שוב לא אומר משהו על התלבטויותיו או רצונותיו אף על פי שנשאל.
תחת זאת הוא מדבר על צדק — "אין לזה שום הצדקה" — קריטריון חיצוני.
גלעד שר מתייחס כעת במיקוד שליטה פנימי לצרכים האינדיבידואליים של
ישראל )"ומה עם הצרכים שלנו?"( ושואל את הפלסטינים — שוב במיקוד
שליטה פנימי — למה התכוונו כשחתמו .אילו דיברו הנציגים הפלסטינים על
רצונותיהם לא היה זה דו–שיח של חירשים .כך מכוון וקטור החשיבה של
הישראלים אל עצמם ,ואילו זה של הפלסטינים מכוון גם הוא אל הישראלים
במקום לעצמם .אבו עלא יכול היה להשיב בתקיפות .לומר שהוא לא מסכים
למפה ,לדרוש אפילו את הדרישות המקסימליות ,אבל לא מתוך הנימוק שישראל
אשמה והורגת את הרצון להמשיך ,לא מתוך הנימוק שמופעלים עליו לחצים
8
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להפסיק את השיחות וכדומה ,אלא מתוך הסבר מדוע הוא עומד על כך שהפלסטינים
יקבלו את מלוא השטח .כך היו המסרים עוברים בצורה הרבה יותר טובה.
אבו עלא :זה הורג את הרצון להמשיך )סמכותיות(  אני לא מסכים למפה
משום) ...תקיפות(
אבו עלא :מופעלים עלינו לחצים כל כך חזקים לצאת מכאן )כישורים חברתיים(
 מופעלים עלינו לחצים חזקים אבל זוהי החלטה שלנו )תקיפות(
אבו עלא :אין לזה שום הצדקה )סמכותיות(  אנחנו לא מסכימים לקבל
פחות מ–) 100%תקיפות(
בעיה  :5להלן שיחה בין הנשיא קלינטון לאסד נשיא סוריה:
קלינטון" :ישראל זקוקה לריבונות על הכינרת".
9
אסד" :ישראל לא רוצה שלום".
כיצד יכול היה אסד לשפר את התקשורת שלו עם נשיא ארצות–הברית?
פתרון :אסד ,בעל   ,לא מדבר על רצונו אלא על רצון ישראל .הוא יכול
היה לומר שבתנאים האלה אינו רוצה שלום )תקיפות( או שהוא אינו יכול
להסכים לתנאים אלה משום  ...אבל הוא בוחר דרך קבע למקד את מבטו באחר
ולא בעצמו ובכך הוא מבלבל את העומד מולו ,שאינו יודע מה הוא ,אסד ,רוצה
באמת .ייתכן שבעל  באמת לא יודע מה הוא רוצה משום שהוא ממוקד
באחר ופחות בעצמו ומתאים את עצמו — לטוב ולרע — לסובב אותו .ואולם אם
הוא רוצה לפתח קשרים טובים עם בעל  עליו לנסח ,קודם כול לעצמו ,את
מה שהוא רוצה באמת .יש לשים לב שעמדה תקיפה נפתחת לעתים קרובות
במילים "אני" או "אנחנו" .יש גם לשים לב לעובדה שתקיפות יש בה קבלת
אחריות על מה שאני מסכים או לא מסכים ,ואילו האשמה של האחר שבה  ,
אין בה קבלת אחריות.
אסד :ישראל לא רוצה שלום )סמכותיות(  בתנאים האלה אני לא רוצה
שלום )תקיפות(
בעיה  :6בנאומו לעם הפלסטיני אמר אבו מאזן" :בימים הללו אנחנו נמצאים
לפתחו של הישג ,לפתחו של צעד היסטורי חשוב .עמנו יוכיח שהוא מסוגל
לעמוד במבחן הזה באופן מכובד ולפעול בדרכים לא–אלימות .כל הצעדות,
9
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התהלוכות ,עליהן להיות לא אלימות .הישראלים אומרים 'אף פעם אבו מאזן לא
השתמש בביטוי לא–אלים' ,הנה ,אני אומר — לא אלים .כל צעדה צריכה להיות
לא אלימה .עלינו להימנע משימוש בכוח ,שלא יגררו אותנו לשם ,לאן שהם
רוצים .זה מה שהם רוצים .אל תיתנו להם תירוץ .אנחנו רוצים מדינה וזהו.
רוצים מושב באו"ם ,רוצים דגל .לא יותר מזה .כל חריגה מהפגנות לא אלימות
תפגע בנו" 10.בהנחה שהנאום הזה נישא בפני צופים מערביים ,מה היה על אבו
מאזן לומר בו?
פתרון :אבו מאזן לא צריך לומר מה הישראלים רוצים או לא רוצים לשמוע.
הוא צריך לומר בתקיפות מה שהוא רוצה .כמו כן ,אבו מאזן מסביר שהוא לא
ייתן לישראלים לגרור אותו לאלימות .שוב ,נגד ישראל ולא בעד הפלסטינים.
אבו מאזן מגדיר נגד מה הוא ולא בעד מה הוא .הוא לא אומר בפשטות" ,אנחנו
לא ננקוט אלימות" .לעתים שינוי הפועל מפעיל לסביל מסובב את וקטור
החשיבה פנימה .כך במקום לומר "לא ניתן להם לגרור אותנו לאלימות" אפשר
לומר "לא ניגרר לאלימות".
אבו מאזן :הישראלים אומרים" ,אף פעם אבו מאזן לא השתמש בביטוי לא–אלים",
הנה ,אני אומר — "לא אלים" )כישורים חברתיים(  אני אומר
שוב ,לא ננהג בשום אלימות )תקיפות(
)סמכותיות(
אבו מאזן :לא ניתן להם לגרור אותנו לאלימות
 לא ניגרר
לאלימות )תקיפות(
בעיה  :7עלי חמינאי ,מנהיג איראן ,הגיב על האיומים שהמערב יתקוף את
איראן ואמר" :המלחמה תהיה פי עשרה יותר קטלנית בעבור ארצות–הברית".
לדבריו ,האיומים מעידים על "חולשתה של אמריקה"" .האמריקאים צריכים
לדעת שככל שהם יאיימו יותר ,הם יזיקו לעצמם" 11.כיצד היה צריך חמינאי
לנסח את דבריו כדי שיהיו מובנים יותר לאוזנו של בעל פרדיגמת חשיבה
מערבית?
פתרון :חמינאי מתרכז בכך שהצד השני יפסיד יותר ,שאיומים מצביעים על
חולשה ושהאיומים יזיקו בסופו של דבר למאיים .הוא לא עסוק בעמדתו העצמאית
ובמה שהוא באמת חושב ,קרי ,תקיפות ,אלא בשאלה כיצד צד אחד משפיע על
10
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השני וכתוצאה מכך שוב על עצמו .פתיחה במילים "אני" או "אנחנו" מפנה את
וקטור החשיבה פנימה.
חמינאי :המלחמה תהיה פי עשרה יותר קטלנית בעבור ארצות–הברית )כישורים
חברתיים(  אנחנו נחושים להגן על עצמנו .זו זכותנו וחובתנו
)תקיפות(
חברתיים(
)כישורים
אמריקה
של
חולשתה
על
מעידים
חמינאי :האיומים

אנחנו לא נבהלים מאיומים )תקיפות(
חמינאי :האמריקאים צריכים לדעת שככל שהם יאיימו יותר ,יזיקו לעצמם
)סמכותיות(  אני לא מציע לאף אחד לאיים עלינו )תקיפות(
בעיה  :8כך הסביר חמאס את ירי הטילים לעבר יישובי ישראל" :הטמטום
הגובר של ישראל מאלץ אותנו להגביר את הירי" 12.כיצד יכול היה חמאס לנסח
את דבריו באופן שיהיה מובן יותר לבעלי פרדיגמת חשיבה מערבית?
פתרון :חמאס מפנה את וקטור החשיבה שלו החוצה ומאשים את ישראל.
בחברות בעלות  לעתים קרובות האחד מסביר את מעשהו בכך שהאחר
מאלץ אותו לכך .הצהרה תקיפה המכוונת לעצמי תהיה מובנת יותר לבעלי
 משום שהיא מדברת לא על האשמה ,אלא על אחריות" :אנחנו חייבים
להגן על עצמנו" .באופן זה על בעל  להשתדל להפוך את הסגנון המאשים
שלו ,הממוקד אחר ,לסגנון נוטל אחריות הממוקד עצמי שנשמע טוב יותר
לאוזנו של .
חמאס :הטמטום הגובר של ישראל מאלץ אותנו להגביר את הירי )כישורים
חברתיים(  אין לנו ברירה אלא להגן על עצמנו )תקיפות(
בעיה  :9כשנפגש אהוד ברק ,הרמטכ"ל הישראלי ,עם חִכּמת שיהאבי ,רמטכ"ל
צבא סוריה ,הוא פתח בדברי שבח לצבא הסורי ולהנהגתו כדי ליצור אווירה
בונה וחיובית .לאחר מכן דיבר על הביטחונות שישראל זקוקה להם .שיהאבי
השיב שסוריה צריכה יותר ביטחונות מישראל משום שסוריה היא זו שתמיד
הייתה קורבן לתוקפנות הישראלית" :סוריה היא זו שאדמתה כבושה בידי
ישראל וסוריה היא זו שספגה הרבה מאוד אבדות  ...אחרי ששמעתי אותך אני
אומר שהפער בינינו עמוק מאוד" .שיהאבי חזר על העמדה הסורית המוכרת:
"סידורי הביטחון שלכם יוצרים רושם שהם לא נבנים למען השלום אלא למען
12

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3643787,00.html
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מלחמה בעתיד  ...עם הצעותיך לא נוכל להשיג שלום" 13.כיצד יכול היה שיהאבי
להעביר מסר מובן יותר לצד הישראלי?
פתרון :ברק פותח בנימה אופטימית ושיהאבי בנימה פסימית .כמו שכבר ראינו,
פתיחה אופטימית לעתים מקורה בכך שהפרט מאמין ביכולתו לשנות ולעצב את
המציאות סביבו ,ואילו בגישה הפסימית טמונה האמונה שהאפשרות לשינוי
נמצאת אצל האחר והקבוצה .ואכן ,שיהאבי חש שסוריה היא הקורבן ובכך הוא
מכוון את וקטור החשיבה שלו החוצה ומאשים את ישראל .הוא ממשיך ואומר,
"סידורי הביטחון שלכם יוצרים רושם שהם לא נבנים למען השלום ,אלא למען
מלחמה בעתיד" ,והוא מזמין לשנות את סידורי הביטחון .לעומת זאת פתיחה
ב"אנחנו מתרשמים" מציעה את האפשרות לשנות את התרשמותו של הדובר
משום שהיא מקבלת אחריות על מה שהדובר חושב ומרגיש .מאחר שברק הוא
בעל  הדיון אתו היה יכול להיות מובן ויעיל יותר אילו אימץ שיהאבי
עמדה תקיפה ולא עמדה סמכותית.
שיהאבי :סידורי הביטחון שלכם יוצרים רושם שהם לא נבנים למען השלום,
אלא למען מלחמה בעתיד )סמכותיות (  אנחנו מתרשמים שסידורי
הביטחון שלכם לא נבנים למען השלום ,אלא למען מלחמה בעתיד
)תקיפות(
)סמכותיות(
שלום
להשיג
נוכל
לא
הצעותיך
באמצעות
שיהאבי:
 אנחנו לא
נוכל להשיג שלום באמצעות הצעותיך )תקיפות(
שוב שיהאבי ממקם את הצעות האחר במרכז ולא את עצמו .עליכם לשפר
את ההצעות ,הוא אומר .הוא לא פותח ב"אנחנו" ובכך מזמין את האחר להתייחס
לתפיסתו את המצב שאותה אפשר לשנות .כך האפשרות הראשונה קובעת
עובדה לכאורה אובייקטיבית ,האחרונה מדברת על התרשמות סובייקטיבית.
הראשונה מטילה אשמה באמצעות סמכותיות ,האחרונה מקבלת אחריות באמצעות
תקיפות.
בעיה  :10בדיון בסוגיית שחרור האסירים הפלסטינים מחה דחלאן בפני הנציגים
הישראלים" :ראש הממשלה ברק לא רגיש למצבנו .הוא חושב שערפאת הוא
אלוקים קטן .הנייר אינו מתקבל" ,הוא הוסיף בכעס" :איך נוכל לחזור לאנשינו
ולומר שישראל משחררת  160אסירים בלבד?" לבסוף צעק" :התחייבנו לעם
שלנו לשחרר  400אסירים!"
 13יתום  ,2009עמ' .165
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הנציג הישראלי פיני השיב בשלווה" :אני לא אחראי למה שהבטחת" 14.ואילו
גלעד שר השיב" :לא נמציא לכם ולו אסיר אחד יותר מכפי שנוכל על פי
הקריטריונים שקבע הקבינט )למשל ,רוצחי ישראלים בפועל לא ישוחררו( ולא
נהיה שותפים לפברוק מספרים רק כדי לרצות את הציבור שלכם" 15.כיצד יכול
היה דחלאן להעביר את מצוקתו בעניין שחרור האסירים הפלסטינים באופן
שיישמע מובן יותר לאוזן הישראלית?
פתרון :דחלאן עשה שלושה דברים :הוא האשים — "ברק לא רגיש למצבנו",
שאל שאלה רטורית — "איך נוכל לחזור לאנשינו?" וצעק — "התחייבנו לעם
שלנו" .אלו שלוש פעולות שבהן  ועל כן התגובה הישראלית הייתה דחייה
תקיפה עם מסר חזק של נפרדות" :אני לא אחראי למה שהבטחת" ו"לא נמציא
לכם ולו אסיר אחד יותר" .אילו הציג דחלאן את עמדתו הנובעת מהעצמי
בתקיפות ,היה הצד הישראלי נוטה להקשיב יותר והסיכוי להיענות היה גדל אף
הוא.
דחלאן :ראש הממשלה ברק לא רגיש למצבנו )סמכותיות(  אני עומד על
כך שתבינו את מצבנו )תקיפות(
דחלאן :הוא חושב שערפאת הוא אלוקים קטן )סמכותיות(  לעניות דעתי,
אתם לא מבינים את מגבלותיו של ערפאת )תקיפות(
דחלאן :איך נוכל לחזור לאנשינו? )כישורים חברתיים(  אנחנו עומדים על
כך שתבינו באיזה לחץ אנחנו נמצאים )תקיפות(
דחלאן) :בצעקה( התחייבנו לעם שלנו )סמכותיות(  אנחנו מבקשים שתבינו
שיש לנו התחייבויות מוקדמות כלפי העם שלנו ואנחנו מתכוונים
לעמוד בהן )אמפתיה  +תקיפות(
גם את עמדת הישראלים אפשר היה לתרגם לפרדיגמת חשיבה מזרחית כדי
שתובן טוב יותר:
פיני :אני לא אחראי למה שהבטחת )תקיפות(  אתה לא יכול לבקש ממני
דברים כאלה )סמכותיות(
לא נמציא לכם ולו אסיר אחד יותר מכפי שנוכל על פי הקריטריונים
שר:
שקבע הקבינט ולא נהיה שותפים לפברוק מספרים רק כדי לרצות את
 14שר  ,2001עמ' .47
 15שם ,עמ' .49
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הציבור שלכם )תקיפות  +חשיבה ביקורתית(
יכולים הכול? )כישורים חברתיים(



אתה חושב שאנחנו

בעיה  :11סאדאת הסביר את ניתוק קשריו עם ברית–המועצות בכך שרצה
להעמיד אותה במקומה ,שלא תחשוב שמצרים "נמצאת בכיסה" ושהעולם לא
יחשוב שרוסיה היא האפוטרופוס של מצרים" :רציתי לומר לרוסים שהרצון של
מצרים הוא לגמרי מצרי .רציתי לומר לכל העולם שאנחנו תמיד אדונים לעצמנו
ושמי שרוצה לדבר אתנו צריך לבוא אלינו ולא אל הסובייטים" 16.האם עמדה
לפני סאדאת אפשרות אחרת להעביר את המסר שרצה מלבד ניתוק הקשרים?
פתרון :הסיבה העיקרית לכך שמצרים ניתקה את קשריה עם רוסיה הייתה
שיקום הכבוד .כך סאדאת מנתק את היחסים במקום לדבר ולהגיד את אשר על
לבו בתקיפות .סאדאת היה יכול לומר את דבריו ,כמו שאמר זאת בספרו ,מבלי
לנתק את היחסים .כשאופציית התקיפות ,המקפלת בתוכה עמדה נפרדת ,אינה
נגישה הפרט נזקק לסמכותיות ולעשיית מעשים בשטח המכוונים לאחר ופועלים
עליו.
סאדאת :ניתוק יחסים )סמכותיות(  אני רוצה לומר לרוסים שעליהם לדעת
שהרצון של מצרים הוא לגמרי מצרי .כמו כן רצוני לומר לכל העולם
שאנחנו תמיד אדונים לעצמנו ושמי שרוצה לדבר אתנו צריך לבוא
אלינו ולא אל הסובייטים )תקיפות(
בעיה  :12כשביקר פהאמי במוסקבה הוא נפגש עם ברז'נייב ,וזה דיבר בזעם
ובלא הפסקה .הוא כעס על כך שמצרים התרחקה ממוסקבה והתקרבה אל
וושינגטון .פהאמי רצה לרמוז לו שהוא מגזים ושעליו להפסיק .הוא הדליק סיגר,
הרחיק את הכיסא שלו וביקש מהמתורגמן לדעת אם מותר לו לעשן .ברז'נייב
השיב שוודאי שכן ושהוא היה צריך להדליק את הסיגר כבר בתחילת השיחה.
פהאמי ענה שהוא ראה שברז'נייב עצבני מאוד וכבר עישן שתי קופסאות של
סיגריות וחשש שריח הסיגר יפריע לו .ברז'נייב הבין את המסר ופתאום הפסיק
18
ואמר" ,אני סיימתי" 17.בהנחה שברז'נייב הוא בעל וקטור חשיבה המכוון פנימה,
16
Fahmy 1983, p. 126 17
 18הנחה סבירה .מזרח אירופה והגוש הקומוניסטי של המאה שעברה אמנם נטו יותר מן
המערב לאימוץ פרדיגמת חשיבה מזרחית ,אולם עדיין היה מרחק רב בין חשיבתם
לחשיבת העולם הערבי ,שבו נטה וקטור החשיבה באופן מובהק יותר החוצה.
al-Sadat 1978, p. 231
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כיצד יכול היה פהאמי לומר לו שהוא הבין את המסר וזה הזמן לעצור באופן
שלא יפגע בו?
פתרון :פהאמי השתמש בכישוריו החברתיים להעביר את המסר .הוא אמנם
עשה זאת בכישרון רב אולם ברז'נייב ,בעל וקטור חשיבה המכוון פנימה ,עלול
היה להישאר בהרגשה לא טובה שעשו אותו לצחוק .במקום לומר לו את האמת,
שהמסר הובן וכדאי לסיים ,רמזו לו שהוא עצבני ועל כן דואגים לו .בעל 
מעדיף על פרי רוב שיאמרו לו את האמת .עמדה תקיפה איננה מעליבה בדרך
כלל משום שבעל פרדיגמת חשיבה מערבית מאמין שזכותו של אדם לומר את
דעתו ולעמוד עליה.
פהאמי :ברז'נייב נראה עצבני מאוד וכבר עישן שתי קופסאות של סיגריות ואני
חושש שריח הסיגר יפריע לו )כישורים חברתיים(  נדמה לי
שהבנתי את המסר של ברז'נייב ואת הסיבה לכעסו .לעניות דעתי,
אפשר לעבור לדון בנושאים אחרים )תקיפות(
בעיה  :13דניס רוס ,השליח האמריקאי ,מספר" :כאשר שרת החוץ אולברייט
ואני נפגשנו עם הנשיא חאפז אל אסד בדצמבר  ,1999הוא אמר ,לכאורה
כבדרך אגב ,שהוא אינו מציב תנאים כלשהם למשא ומתן .מאחר שהיה מדובר
במנהיג שהציב תנאים דרך קבע ,חשתי שייתכן כי זהו איתות ששווה לבדוק
אותו .אבל רציתי שהגישוש הזה יבוא מצד שרת החוץ ,לא ממני .להפתעתה של
אולברייט שאלתי את אסד אם שרת החוץ ואני נוכל לצאת להפסקה קצרה.
כשהיינו מחוץ לטווח שמיעה של אוזניים סוריות אמרתי לה שלדעתי אסד אמר
דבר מה חדש ושעליה לשאול אותו עכשיו מפורשות אם הוא מוכן לחדש את
המשא ומתן .אולברייט הסכימה ,אף שלא הייתה בטוחה שהוא אכן אמר דבר מה
בעל משמעות ,ושאלה אותו .אסד הנהן ואמר' ,הוא מעולם לא ממש נפסק' .כאן,
שוב ,תשובתו לא עלתה בקנה אחד עם המציאות ,וחשבתי שגם זה עשוי להעיד
על פתיחות רבה יותר מצדו לשינוי גישתו אל המשא ומתן .החלטתי ללחוץ
ישירות כדי לראות אם אפשר לא רק לחדש את השיחות אלא להעלותן לדרג
המדיני — וכששאלתי ,הוא הסכים .תשע שנים הוא התמיד בסירובו לעשות
כן" 19.מה יכול אסד ללמוד מתיאור זה של רוס?

 19רוס  ,2009עמ' . Ross 2004, p. 536 ;187
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פתרון :אסד כרגיל היה זהיר ביותר ,לעולם אינו יוזם ,רק מגיב ,ומעניק
לבן–שיחו את ההרגשה שאם יציע הצעות חדשניות מדי יקוצצו כנפיו .אסד
עצמו ,כמו שאפשר להתרשם ,נזהר בהצגת עמדותיו והסכמות הוצגו רק ברמז,
כשהוא מניח לבן–השיח להרגיש כי זכה ברגע של חסד ועליו לנצל את ההזדמנות
פן תתנדף .ואולם בעל פרדיגמת חשיבה מערבית לא רגיל לדיאלוג כזה .הוא
מורגל בעמדות תקיפות ודברים ברורים .כך קרה שאולברייט לא קלטה את
רמזיו ואף רוס לא היה בטוח בהם .אפשר להניח שפעמים לא מעטות מגעיו של
בעל  יעלו על שרטון עם בעל  משום שהוא הניח בטעות שרמזיו על
שלל כישוריהם החברתיים מובנים לבן–שיחו.
אסד :אני לא מציב תנאים למשא ומתן )כישורים חברתיים(  אני מעוניין
בחידוש השיחות בדרג מדיני )תקיפות(
בעיה  :14ב– 28במאי  1994נפגש רבין עם חוסיין במעונו של המלך בלונדון
כדי לקדם את הסכם השלום בין המדינות .דני יתום ,עוזרו של רבין ,מתאר את
הפגישה" :רבין פתח בהרצאה על מצב המשא ומתן עם ירדן ועל כוונותיו
לעתיד .לרבין היה נוהג להרצות את דבריו באריכות ,וגם כאשר ניסה המלך
חוסיין פה ושם להשחיל מילה משל עצמו — העניין לא צלח ,ורבין המשיך
בהסבריו בלי לקחת אוויר .חוסיין הקשיב בקשב רב לדבריו ,וכשרבין סיים הוא
הודה בהפגנתיות על ההצגה הנפלאה של הדברים" 20.מה עלול לחבל בקשר
הטוב של רבין והמלך חוסיין? כיצד יכול המלך למנוע זאת?
פתרון :דפוס זה של יחסים אינו מאפיין רק את הקשר בין רבין והמלך חוסיין.
במפגשים של בעל  עם בעל  מתפתח לעתים קרובות דפוס שבו בעל
 מציב את עצמו במרכז ומדבר ,ואילו רעו ,בעל  ,מקשיב .האחד יוזם
והשני מגיב .כך למשל אירע גם ,כמו שראינו )בפרק הזדהות ,בעיה  ,(35לנציג
הישראלי יעקב הרצוג בפגישתו עם חוסיין .המלך אמנם יזם את הפגישה אך
הוא מיעט לדבר בה ובסופה לא היה ברור להרצוג לשם מה ביקש המלך
להיפגש עמו 21.ואילו ריימונד כהן בספרו על משא ומתן בין–תרבותי 22מדבר
בהרחבה על הפסיביות של נושאים ונותנים מחברות קולקטיביות וכיצד הדבר
עלול לתסכל את בן החברה המערבית .בעל  צריך להיות תקיף ,לומר את
 20יתום  ,2009עמ' .281
 21שליים  ,2009עמ' .240
 22ראו רשימה ביבליוגרפית.
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שלו בשיחה ,ליזום ולא רק להגיב .אחרת עלול בעל  שלא להבין אותו
כלל .בעל  אינו רגיש לרמזים ולמסרים לא מילוליים .לדידו ,כדי שיבין,
הדברים חייבים להיאמר בבהירות ובתקיפות .בחברה בעלת פרדיגמת חשיבה
מערבית מקובלת האמירה "עצמאות לא מקבלים ,עצמאות לוקחים" ,כך שאם
חוסיין לא יעצור את רבין ,לא ישאל שאלות ולא יאמר את שלו איש לא יעשה
זאת בעבורו .רבין מצפה שחוסיין ידאג לעצמו ,ואילו חוסיין מצפה שרבין ידאג
לו .על כן ,טוב יעשה בעל  אם ידאג לעצמו במפגשו עם בעל  לטובת
שני הצדדים.
המלך חוסיין :הַמְתנה שיקבל את זכות הדיבור )כישורים חברתיים(  לקיחת
זכות הדיבור )תקיפות(
בעיה  :15כששלח אבו מאזן בקשה לסעודים לתמוך בהסכמי אוסלו הם השיבו
לו" :תודה רבה על המסר שלך .כולם כאן בחופש .אנחנו מאחלים לך הצלחה".
אילו היה הפונה לא אבו מאזן ,כי אם בעל  ,כיצד היה חש למשמע תשובה
זו? כיצד היה צריך להעביר לו את הודעת הסירוב?

23

פתרון :דומה שבעל  ייפגע פחות משום שהוא מורגל במענים מעין אלה,
כאשר במקום להשיב בשלילה מספרים סיפור שלכאורה הוא משולל כל היגיון
וכך מתחמקים מאמירת "לא" .מספרים שבתורכיה קיים מנהג שאם מישהו נוקש
על דלת ביתך ואתה לא מעוניין לארח אותו אתה מכריז מעבר לדלת שאיש
איננו בבית .האורח הלא קרוא פונה לדרכו ומקבל את המענה בלא התמרמרות
יתרה .ואולם בעל  עלול להיפגע מאוד מהתנהגות כזאת משום שהוא חש
שלועגים לאינטליגנציה שלו .על כן ,ייטיב בעל פרדיגמת חשיבה מזרחית אם
יתאמן באמירת "לא" באופן תקיף ופשוט מבלי לספר סיפורים .בכך אין הוא
מעליב את בן–שיחו בעל  באופן יוצא דופן.
ערב הסעודית :תודה רבה על המסר שלך .כולם כאן בחופש .אנחנו מאחלים לך
הצלחה )כישורים חברתיים(  לצערנו ,אנחנו מתנגדים
להסכם ולא נוכל לשתף אתכם פעולה )תקיפות(
בעיה  :16משה דיין ,שר החוץ הישראלי ,התנסה בפגישתו עם חסן השני ,מלך
מרוקו בקושי של המלך לומר "לא" .כך הוא מתאר את המפגש" :השיחות הגיעו
לסיומן ,היום החל מחשיך ואפשר היה לצאת לדרך מבלי להתגלות .מטוס קטן
23

Haykal 1996, p. 464
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מיוחד עמד הכן להטיסנו מקרבת הארמון לשדה–התעופה .הפרידה הייתה כפולה:
תחילה מן המלך ,שאמש רק לחץ את ידי אך היום נשק לי על שתי לחיי.
אחר–כך לחיצות ידיים עם תוהאמי )סגנו של סאדאת( ועם יתר הנלווים .לפני
יציאתנו ביקשתי מהמלך להחליף אתו מלים מספר ביחידות .אמרתי לו כי בגין
ביקש למסור למלך שהיה רוצה להיפגש אתו .המלך השיב מיד בחיוב מוחלט:
בכל עת ישמח לארח את ראש ממשלת ישראל ולכבוד רב ייחשב לו הדבר.
הודיתי לו .הבטחתיו שאעביר תשובתו לבגין ובתוך לבי פקפקתי אם אמנם
הביקור יצא לפועל .למידיות והאדיבות הרבה שבתשובת המלך לא נתלווה
האלמנט המעשי" 24.כיצד היה יכול מלך מרוקו לשפר את התקשורת עם שר
החוץ ישראלי?
פתרון :המלך התקשה לסרב ולומר שאולי זה מוקדם מדי ושתהליך השלום
צריך להתקדם לפני שיתאפשרו מפגשים מעין אלה .כתוצאה מכך הוא השאיר
את דיין במצב לא ברור ובהכרח פחות נעים מאשר אילו הסביר לו בבירור את
עמדתו ומגבלותיו .גם קיסינג'ר מספר כיצד המלך פייסל אהב להשתמש בהערות
אליפטיות שאפשר לפרשן באופנים שונים .כך הגן על עצמו מציטוטים בהקשרים
שונים שהיו עלולים להביך אותו 25.לעומתם ,בני חברות בעלות  מורגלים
בשימוש ישיר במילה "לא" .אין הם חווים את הדבר כפגיעה בכבוד ולא
כהשפלה ,אלא כעמדה תקיפה ולגיטימית ההופכת אפשרות מסוימת ללא סבירה.
יש הערכה כלפי מי שתקיף ואפילו יש ספר וקורסים שכותרתם "כיצד לומר
'לא' בלי להרגיש אשם" .היכולת של הפרט לעמוד על שלו היא סמל לבגרות
בחברה בעלת   .לעומת זאת התחמקות וחוסר מתן תשובה ברורה של "כן
או לא" אינם מתקבלים בהערכה .ביסוד הדיאלוג של בעלי  קיימת על פי
רוב האפשרות לומר "כן או לא" באופן חופשי ואין חובה להסכים .הסיבה לכך
היא שהמילה "לא" מסמלת נפרדות ודעה עצמאית ,ואלה אינן מקובלות בחברה
בעלת פרדיגמת חשיבה מזרחית.
מלך מרוקו :לכבוד ייחשב לי לארח את ראש ממשלת ישראל )כישורים חברתיים(
 לצערי ,זה עדיין מוקדם מדי )תקיפות(
בעיה  :17כשרצה אליהו ששון ,הנציג הישראלי ,לבקש מעבדאללה ,מלך ירדן
)סבו של חוסיין( ,בקשה מיוחדת ,הוא הכניס את ידו לתוך אבנטו של המלך
 24דין  ,1981עמ' .54
Kissinger 1982, p. 661 25
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)מנהג מקובל בשבטו של המלך כשמישהו שמקורב למלך רוצה לבקש ממנו
בקשה מיוחדת( .המלך השיב לו" :אליאס ,אבקשך ,בקש את האפשרי .אנא ממך
אל תבקש את הבלתי אפשרי ,הלא יודע אתה שלך לא אשיב בשלילה ,על כן אל
נא תקשה עלי" .כיצד היה על המלך להשיב תשובה תקיפה ולא מזדהה?
פתרון :בפרק "הזדהות" ,בעיה  ,1ניתחנו את התנהגותו של אליאס .עתה נפנה
אל המלך .הוא חש קרוב אל הנציג הישראלי ומכנה אותו בחיבה "אליאס" .הוא
מזדהה אתו ועל כן מתקשה לסרב לו .ואולם בעל  מצפה מעצמו ומסביבתו
לעמדה נפרדת המסוגלת לתקיפות גם עם המקורבים לו .חשיבתו העצמאית
ושיקול דעתו עומדים על פי רוב מעל הכול.
המלך עבדאללה :אליאס ,אבקשך ,בקש את האפשרי .אנא ממך אל תבקש את
הבלתי אפשרי ,הלא יודע אתה שלך לא אשיב בשלילה ,על כן
אל נא תקשה עלי )הזדהות(  אעשה כמיטב יכולתי אולם
אינני יכול להבטיח דבר לפני ששמעתי במה מדובר )תקיפות
 +חשיבה ביקורתית(
בעיה  :18משה דיין ,שר הביטחון הישראלי ,מספר על מפגש שהיה לו עם
אנואר אל–חאטיב לאחר ביקור סאדאת בישראל .אל–חאטיב היה אחד המנהיגים
הראשיים של הפלסטינים בגדה המערבית .הם שוחחו על עתיד הגדה המערבית.
דיין הציע את תוכנית האוטונומיה הישראלית ואילו אל–חאטיב לא שלל אבל
חתר למדינה פלסטינית עצמאית .בסיום ,כשעמדו בפתח הדלת ,מספר דיין,
"התעכב אל–חאטיב לרגע ואמר ,ספק לעצמו ספק לי ,כי לו ישבנו לשולחן היינו
יכולים להגיע להסדר ,אבל הוא איננו מאמין שנגיע לכך .לפחות לא בימיו' .אתה
רוצה מלחמה' ,שאלתי אותו בטון נוקשה' .ישמור אלוהים!' השיב בקול שהבחנתי
בו צליל דאגה .ביקשתיו למסור שלום לחותנו ,שייח' ג'עברי ]ראש משפחה
נכבדה ביותר[' .הוא איש חכם ודואג לעמו' ,הוספתי .לא הצטערתי שהשיחה
הסתיימה ללא חיוכים ודברי חן .לא רק תוכן דברי ,גם הנימה שבה נאמרו
תימסר למלך חוסיין" 26.כיצד היה על אל–חאטיב להגיב כדי ששר החוץ הישראלי
יבין שאיומים זו לא דרך תקשורת יעילה אתו?
פתרון :דיין מגיב שלא כהרגלו ב -ומפחיד את המנהיג הפלסטיני" .אתה
רוצה מלחמה?" הוא שואל אותו באיום ומשתמש בסמכותיות ובכישורים חברתיים.
 26דין  ,1981עמ' .128
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אל–חאטיב נבהל" ,ישמור אלוהים" ,הוא אומר בדאגה ,תגובה בעלת 

המגיבה למקור חיצוני )דיין או אלוהים( ולא לעמדה פנימית .תחת זאת יכול היה
אל–חאטיב להגיב בתקיפות ולומר" ,אני לא חושש מאיומים" .דיין ממשיך
להפגין את יכולתו לדבר בפרדיגמת חשיבה מזרחית כשהוא שולח דרישת שלום
לשייח' ג'עברי ,ומוסיף שהוא "איש חכם ודואג לעמו" .בכך דיין רומז לאל–חאטיב
שכדי לדאוג לעמו כדאי לו לשתף פעולה עם הישראלים .ואכן ,דיין השתמש
בכישוריו החברתיים כדי שהמלך חוסיין יקבל את המסר המאיים שרצה דיין
להעביר .תשובה תקיפה הנובעת מהעצמי הייתה עשויה אפוא לעצור את איומי
דיין יותר מהסתמכות על אלוהים.
אל–חאטיב :ישמור אלוהים! )סמכותיות(  אני מבקש שלא תאיים עלי!
)תקיפות(
בעיה  :19במהלך מלחמת לבנון הראשונה ,כשישראל צרה על ביירות ,קיבל
ערפאת ,מנהיג אש"ף ,איתות משרון באמצעותו של נציג לבנוני" .אתן לך תנאי
כניעה טובים יותר מאלה שנתנו הבריטים לחיילים הארגנטינים בפוקלנד" ,נאמר
בהודעה כפי שנמסרה לו .הוא נדרש להניף דגל לבן בראש הגבוה שבבתי מערב
ביירות .ערפאת החזיר מיד תשובה בוטה" :לשומרי הראש שלי יש פקודה
מפורשת לירות בי אם ארצה להיכנע" 27.כיצד היה מגיב בעל  להצעה זו?
פתרון :לבעל  תשובה זו של ערפאת נראית הזויה ,כלקוחה מתוך סרט או
חלום .מה פירוש לאנשיו יש פקודה? הרי הוא המנהיג ,כלומר אולי הוא נתן
להם פקודה זו?! ההיגיון מאחורי תשובת ערפאת הוא שהוא מתקשה לעמוד
בלחץ הקבוצתי המורה לו שלא להיכנע .אבל האופן שבו הוא ניסח תשובה זו
לא מאפשר לבעל  להבינה .מנהיג בעל  היה מסכים לקבל את תנאי
הכניעה או שלא מסכים לקבל אותם מתוך בחירה אישית .לא חשוב אם עצם
הסיפור הוא נכון או שאינו נכון ואם אכן קיבלו שומריו של ערפאת פקודה כזו.
מה שחשוב הוא שמנהיג בעל  לא היה חושב כלל באופן זה .אפשר לומר
בבירור על אופי זה של חשיבה שאין בו קבלת אחריות משום שהסביבה היא
הקובעת .ואילו הקושי בהחלטה אישית הוא שכל האחריות נופלת על בעל
ההחלטה .על כן ,אילו רצה ערפאת להיות תקשורתי יותר ולא להישאר בלתי
מובן למי שאתו הוא מנהל משא ומתן היה עליו לומר בתקיפות שאין הוא מקבל
 27שיף  ,1984עמ' .251
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הצעה זו או שלאחר דיון החליטו הוא וחבריו לדחות את ההצעה .מהדוגמה
אפשר שוב להתרשם שתקיפות מתחילה בעצמי ולא באחר.
ערפאת :לשומרי הראש שלי יש פקודה מפורשת לירות בי אם ארצה להיכנע
)כישורים חברתיים(  אני מסרב להיכנע )תקיפות(
בעיה  :20דניס רוס מספר ש"בפגישה עם שר החוץ האמריקאי כריסטופר,
סיפר ערפאת סיפורים על הזוועות שהישראלים מחוללים ועל כך שהם מפרים
התחייבויות קדושות .הוא אמר שהוא מסרב להיות מושפל על ידי דרישות
הישראלים והזהיר מאסון אם לא יקוימו ההסכמים .אז התרומם מכיסאו והחל
לצרוח"" .בכמה נקודות" ,ממשיך רוס" ,ניסיתי לגרום לערפאת להתרכז בבעיות
המרכזיות ובמה שאפשר לעשות בהקשרן .לא הצלחתי משום שוודאי חשב
שהוא יכול להפחיד את כריסטופר ולגרום לו להשפיע על ישראל  ...במקום
לשכנע את שר החוץ שלחץ אמריקאי על רבין נחוץ כדי למנוע משבר רציני
באזור שכנע ערפאת את כריסטופר שהוא ,ערפאת ,אינו רציונלי ושלעבוד אתו
יכול להיות נחוץ אבל לא נעים" .כשחזר רוס לאזור הוא ביקש להיפגש ביחידות
עם ערפאת" :אמרתי לו שהפגישה האחרונה הייתה אסון ושאם הפגישה עם
כריסטופר בהמשך היום תהיה דומה לקודמת אני מסופק אם כריסטופר ירצה
לראות אותו שוב .אמרתי לו' :תהיה מעשי .אל תצעק ואל תבזבז את זמנך
בהתלוננויות' .ערפאת הנהן בראשו .הוא לא אמר דבר אבל בפגישה הוא היה
במיטבו .הוא הבטיח לכריסטופר שהוא יעבוד כדי ליישב את המחלוקות עם
הישראלים ושלא יהיו משברים גם אם לא יושג הסכם" 28.כיצד היה על ערפאת
לנהוג כדי להיות מובן לאמריקאים ולא ליצור אצלם הסתייגות ממנו?
פתרון :גישתו האישית והמקרבת של רוס דיברה אל לב ערפאת .הוא כנראה
חש שרוס מזדהה אתו ומנסה לעזור לו ועל כן עבר מתוקפנות לכניעה — שתי
עמדות חסרות נפרדות .ערפאת לא היה צריך לצעוק ,הוא היה צריך להיות
תקיף .הוא גם לא היה חייב פתאום להתרכך ,מותר היה לו לעמוד על שלו.
ראשית חוכמה ,ערפאת היה צריך לנסח לעצמו מה הוא באמת רוצה ,משום שעד
כה הוא חשב במונחי תלות — להפחיד את כריסטופר או להתחנף אליו ולתקן את
אשר עשה .בעל  חייב להפנות את וקטור החשיבה שלו פנימה כדי לתקשר
טוב יותר עם בעלי פרדיגמת חשיבה מערבית .לשם כך הוא חייב להיפרד מהם
ולגבש לעצמו את רצונו.
28

Ross 2004, p. 124

275

פרדיגמת החשיבה המערבית

ערפאת :צעקות )סמכותיות(  אני עומד על כך שההסכם יקוים במלואו הן
מבחינת תוכנו והן מבחינת לוח הזמנים )תקיפות(
בעיה  :21במפגש בין המשלחת הירדנית לשיחות השלום למשלחת הישראלית
הדגיש הנציג הישראלי ,פרופ' אורי שמיר ,את הצורך בשיתוף פעולה בילטרלי
והביא דוגמאות כיצד שני הצדדים יכולים לשתף פעולה .כשסיים ביקש מחדאדין
את תגובתו להצעה .חדאדין עמד כעת בראש משלחת עם נציגים ירדנים חדשים
והוא מספר כיצד רצה שהם יהיו משוחררים מכל עכבות בשיחותיהם עם
הישראלים .על כן היה עליו ,להרגשתו ,להעמיד את שמיר במקומו .הוא פתח
ואמר'" :האם אתה חושב שאתה בכיתה?' כעת הרים את קולו' .ואם כן עליך
לדעת מיהו הפרופסור כאן .מה זה? מי נתן לך את הזכות לקבוע את סדר היום
של השיחות? אני מתייחס לניסיון זה כאל הפרה של סדר היום המשותף שלנו.
למעשה אני רואה את עצם הדבר שתניח שאנחנו נדבר על שיתוף פעולה לפני
שנתקדם בנושא הקצאות המים כעלבון .למען האמת ,לא מכבודי לחלוק אתכם
את שולחן המשא ומתן!' חדאדין הכה באגרופו על השולחן ,נעמד ,הפנה את גבו
ופנה לצאת מאוהל המשא ומתן .בעוד חדאדין חושב לאן ילך משום שמסביב
היה רק מדבר הציל אותו שמיר' .אני מצטער' ,אמר בנימוס לפני שחדאדין הגיע
לפתח היציאה' .לא התכוונתי להרגיז אותך'' .אני מקבל את התנצלותך' ,השיב
חדאדין" .הוא חזר והמשיך לעמוד בראש המשלחת הירדנית .לשמע הצעקות
הגיעו צופים נוספים וחדאדין מספר שהיה מרוצה שזה נגמר כך 29.כיצד היה על
חדאדין ללמד את חברי משלחתו שלא לחשוש מהישראלים ועם זאת לזכות
בהערכתם?
פתרון :חדאדין מודה שהכעס לא היה אמתי ,אלא הצגה כדי להראות לחברי
משלחתו שאין מה לחשוש מהישראלים )כישורים חברתיים( .הוא אמנם הצליח
להפחיד את שמיר ולחלץ ממנו התנצלות אבל זה ניצחון קצר מועד ,משום
שבעל  לא מעריך סוג זה של דיבור ותוקפנות .חדאדין היה יכול לשמש
דוגמה טובה יותר לחברי משלחתו ולהראות להם שאין מה לחשוש מהישראלים
אילו לימד אותם להיות תקיפים ולא תוקפנים .הכלל הוא שמותר ונכון להיות
תקיף במגע עם בעל פרדיגמת חשיבה מערבית אבל לא משפיל .לשם כך ,על
בעל  לנסח לעצמו מה הוא באמת רוצה להגיד .מה באמת חשוב לו .לאחר
מכן עליו להעביר את המסר בצורה תקיפה ויפה .תוקפנות מזמינה במוקדם או
29
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במאוחר את בעל  להציב לבן–השיח גבולות ולאבד את האמון בו ,במקום
שבעל  יציב גבולות לעצמו באמצעות עמדה תקיפה.
חדאדין) :מרים את קולו( האם אתה חושב שאתה בכיתה?!  ...הכה באגרופו על
השולחן ופנה לצאת )סמכותיות(  אני חושב שלפני שמדברים על
שיתוף פעולה יש להסכים לגבי הקצאות המים! )תקיפות(
בעיה  :22שר החוץ הסורי א–שרע נהג להגמיש את עמדותיו בפגישות עם
הנשיא קלינטון אך לא עם שרת החוץ אולברייט או עם השליח האמריקאי דניס
רוס .הוא הסכים למשל בשיחתו עם קלינטון בפסגת שפרדסטאון לנהל משא
ומתן לשלום בין ישראל ללבנון ובמקביל משא ומתן בין ישראל לסוריה אם
תחול התקדמות בשיחות עם סוריה .ואולם כשעזב קלינטון את המקום חזר בו
בעניין זה בשיחותיו עם רוס ואולברייט 30.כיצד יראה התנהגות זאת בעל 
ולמה הוא מצפה מא–שרע?
פתרון :בעל  נוטה להתנהג באופן דומה במצבים שונים לפחות ביחס לבעל
  ,משום שהוא משתדל להיות נאמן לאני שלו ,לעומת בעל  ,שנוטה
להתאים את עצמו לסביבתו ועל כן ישנה את התנהגותו בהתאם לנורמות
המקובלות במצב הנדון .כך ,כשנפגש בעל  עם הסמכות תהיה התנהגותו
שונה באופן ניכר מאשר כשהוא נפגש עם הכפוף לו ,לעומת זאת אצל בעל
 לא יהיה השוני ניכר כל כך .על כן התנהגותו של א–שרע — התגמשותו
בנוכחות קלינטון אך לא בנוכחות עוזריו — עלולה להתקבל כחנופה וצביעות על
ידי האמריקאים והישראלים .הם מצפים מא–שרע שיהיה תקיף ויעמוד על
עקרונותיו גם בנוכחות הסמכות.
חסן עספור ,חבר המשלחת הפלסטינית למשא ומתן ,אמר לשליח האמריקאי
דניס רוס בקמפ דייוויד שערפאת ידע שהוא יכול לבקר את דניס רוס והאמריקאים
יישארו מעורבים בסכסוך .אך ערפאת חשש שאם ימתחו הוא או מי מאנשיו
ביקורת על הנשיא או על שר החוץ ,הללו עלולים להחליט שהם מוותרים על כל
מאמץ 31.גם אבו מאזן מתאר חוויה דומה .הוא נזהר שלא להעליב את האמריקאים
בעוד שהוא מתרשם שהנציגים הישראלים חשים חופשיים לבקר את האמריקאים
בפתיחות ובהעזה ואף לשתף את הפלסטינים בדעתם זו" .דחייתה של ישראל את
הטיוטה של האדמיניסטרציה האמריקאית בסיבוב השיחות העשירי באוסלו
30
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הייתה משמעותית מאוד" ,הוא אומר" .גם אנחנו מצאנו שחסרים בה דברים
שונים אבל דנו בה באופן שלא יעליב את האמריקאים" 32.סביר להניח שערפאת
ואבו מאזן טעו .ערפאת היה יכול לבקר את הנשיא בלי שיתרחש פיצוץ ,ואבו
מאזן היה יכול לחוש חופשי יותר בביקורת על האמריקאים כמו שנהגו הישראלים.
שניהם השליכו את תפיסת עולמם הסמכותית על האמריקאים .בחברה בעלת
 נהוג לא אחת להאשים את הממונה יותר מאשר את הכפוף לו ,בניגוד
לחברה בעלת   ,חברה של כבוד ,שבה לא נהוג לערער על הסמכות ולהטיל
בה דופי.
כשנפגשו המלך חוסיין ורבין וחברי משלחותיהם בארמון המלך לדיונים
בדרך להסכם השלום חשו הירדנים שהישראלים חופשיים יתר על המידה
בנוכחות המלך .הם נכנסים זה לדברי זה ולוקחים את רשות הדיבור בלא
משמעת .הירדנים לעומתם היו ממושמעים ,נימוסיים ומסודרים 33.גם במקרה
הזה השליך בעל  את תפיסתו על בעל  .זה האחרון לקח לעצמו את
רשות הדיבור ואמר את שלו בלא היסוס .לדידו של בעל  זוהי חירות
בסיסית המתממשת באמצעות תקיפות .לדידו של בעל  להתנהג כך בנוכחות
המלך זו התנהגות לא נימוסית ונעדרת משמעת .בעל  מעריך עמדה תקיפה
ומצפה ,מטבע הדברים ,מרעהו ,בעל   ,לאמץ עמדה זו .למותר לציין ,גם
הוא משליך על בן–שיחו את תפיסת עולמו.
בנושא הפער הקיים בין שיחה אישית לשיחה קבוצתית מספר הנציג הישראלי
בן–עמי על הנציג הפלסטיני אבו עלא" :כאשר נושאים ונותנים אתו בדיסקרטיות
הוא נוטה להתגמש .בקבוצות עבודה רחבות ,הוא הופך לאדם אחר לחלוטין —
לוחמני ,נטול פינות לפשרה ,נואם כלפי היציע" 34.בעל  אינו מעריך
בן–שיח שמתנהג בשיחה בארבע עיניים אחרת משהוא מתנהג כשהוא נמצא בין
חברי משלחתו .הוא מצפה ממנו ,שוב ,לעמוד על שלו בלא תלות בסיטואציה.
בשיחות השלום בין ישראל לסוריה ,מספר חבר המשלחת הישראלית דני יתום,
הצטייר דפוס דומה" .הסורים היו רשמיים מאוד ומרוחקים ,ומהתנהלותם ניכרה
בכירותו הבלתי מעורערת של שיהאבי .איש מהסורים לא העז לצייץ ,רק
שיהאבי דיבר .מועלם העז להשמיע את קולו רק אחרי ששיהאבי פנה אליו ואמר
לו' ,אדוני השגריר ,תתייחס אתה לשאלה של הישראלים' .גם הפעם ,כמו בפעם
הקודמת ,לא נרשמה שום התרחשות בתוכם ,לא הייתה החלפת מלים או פתקים
32
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בינם לבין עצמם .אצלנו ,כרגיל ,הייתה פעילות ערה שמצאה את ביטוייה בעיקר
בהחלפת פתקים וחיוכים ובפניות לראש המשלחת הישראלית ,שחק ,לקבל את
רשות הדיבור ,שניתנה לכולנו" 35.מאוחר יותר ,כשיקבל מועלם את הסמכות,
הוא ייהנה לנהל את העניינים בקרב הסורים ולרדות בגנרלים שלא העזו לפצות
פה .וכששלח אסד רק את מועלם לשיחות הוא התנהג ביתר גילוי לב ואף הודה
36
שאסד צייד אותו ביתר סמכויות.
החוויה של עצמי נפרד היא שמעניקה לבעל  את היכולת להיות עקיב
ותקיף בנוכחות הסמכות או הכפוף לה ,בשיחה אישית או קבוצתית ובקרב חברי
משלחתו או חברי המשלחת השנייה .הטעות הקלאסית שיכולים לעשות בעלי
 במגעיהם עם בעלי  היא השלכה של אופן יחסיהם על האחר .כך הם
ימצאו באחר קונספירציות ומניפולציות וסמכות כופה והיעדר חופש שבעצם
אינם קיימים .בעלי  שומרים למעשה על מערכת יחסים פשוטה ומסודרת
יחסית .הם מרוכזים יותר בעצמם ופחות בקשריהם ומייחסים חשיבות רבה
ליכולתו של הפרט לעמוד על שלו גם אם הם עצמם לא תמיד מודעים לכך.
התנהגות שונה כלפי הסמכות וכלפי הכפוף לה )סמכותיות(  התנהגות
אחידה כלפי הסמכות וכלפי הכפוף לה )תקיפות(
התנהגות שונה בשיחה אישית מאשר בקבוצה )כישורים חברתיים( 
התנהגות דומה בשיחה אישית ובקבוצה )תקיפות(
התנהגות שונה במגע עם חברי קבוצת הייחוס מאשר עם אלה שאינם
שייכים לקבוצת הייחוס )הזדהות(  התנהגות דומה במגע עם חברי
קבוצת הייחוס ועם אלה שאינם שייכים לקבוצת הייחוס )תקיפות(
בעיה  :23דניס רוס מספר על פגישה שהתקיימה בין המשלחות הישראלית,
הפלסטינית והאמריקאית .ערפאת ועוזריו נכנסו לחדר ולחצו את ידיהם של
נתניהו ועוזריו .המתורגמן האמריקאי ג'מאל שם לב שגם אריאל שרון נוכח
בחדר .הוא מיקם את עצמו בין שרון לערפאת כדי למנוע מצב מביך כמו שקרה
בפסגת וואי ,כאשר שרון הבהיר שאין לו כוונה ללחוץ את ידו של ערפאת.
לרוע המזל החליט שרון לזוז מעבר לג'מאל לכיוון ערפאת .כשראה זאת ערפאת
הוא הושיט לו את ידו אבל שרון השאיר אותה באוויר וג'מאל אחז בידו
המושטת של ערפאת .כל הנוכחים ראו את הדרמה הזאת והדבר העכיר את מצב
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הרוח בצד הפלסטיני 37.כיצד היה על הפלסטינים להתייחס לתקרית זו?
פתרון :ג'מאל הבין ללבו של בעל   ,הוא השתמש בכישוריו החברתיים
וניסה להציל את המצב .המסר התקיף של בעל  אומר שאתה מחליט ממה
אתה נעלב וממה לא .ואולם לדידו של ערפאת ההשפלה והכבוד נקבעים מבחוץ.
אם כולם ראו משהו ,הם אלה שיחליטו אם זו השפלה ולא אני .כולם ראו שאני
מבקש ואילו שרון מסרב .הדבר הזה הופך אותו לחזק ואותי לחלש ומכאן
ההשפלה .הפלסטינים היו עסוקים אפוא באיך זה נראה ולא במה זה אומר
באמת .לעומתם ,האדם התקיף יכול לפרש את המצב בדיוק להפך .שרון הראה
מי הוא — אדם לא תרבותי ולא מנומס .כולם ראו שאנחנו רוצים שלום
ומושיטים את היד וכולם ראו כיצד הוא הגיב .אין זו בושה לרצות שלום ואם
הצד השני מסרב זו בעיה שלו .הביטוי "זו בעיה שלו" שגור בפי בעלי פרדיגמת
חשיבה מערבית האמונים על נפרדות מן האחר .ביטוי זה אומר שאם זו בעיה
שלו ולא שלי הרי לא נותר לי אלא לא להתעסק בה ולהיות אדיש כלפיה.
ערפאת :כשמישהו מסרב ללחוץ את ידך המושטת זו בושה )כבוד(  כשמישהו
לא רוצה ללחוץ את ידך זו בעיה שלו ולא שלך )תקיפות(
באופן דומה התלונן ערפאת בקמפ דייוויד על "ההשפלות העוברות עלי מידיו
של ברק לנוכח סירובו העיקש לפגוש אותי" 38.הביטוי "מי שלא רוצה אותי לא
שווה אותי" אף הוא שגור בפיהם של בעלי  המציבים את עצמם במרכז.
ערפאת :ברק משפיל אותי בכך שאינו רוצה להיפגש אתי )כבוד(  אם ברק
לא רוצה להיפגש אתי זו בעיה שלו )תקיפות( /מי שלא רוצה אותי לא
שווה אותי )תקיפות(
בעיה  :24פואד בן אליעזר ,שר בממשלת ישראל שמוצאו מעיראק ,סיפר
למראיינת ,אילנה דיין 39,שהוא שוחח עם חוסני מובארק בימים שקדמו להתפטרותו
מתפקידו עקב ההתקוממות שהייתה במצרים נגד שלטונו .בימים אלה נערך
משפטו של מובארק באשמת שחיתות וירי על ההמון אולם בימי ההתקוממות
הציעה לו ערב הסעודית מקלט מדיני והוא סירב להצעה .פואד ,שהבין בשיחתם
הטלפונית את חומרת המצב ,נשאל אם התריע באוזני מובארק .הוא השיב שלא.
מדוע לא הזהיר פואד את ידידו מובארק מפני חומרת המצב?
Ross 2004, p. 488 37
 38בן–עמי  ,2004עמ' .194
 39התוכנית "עובדה" של ערוץ  2ששודרה בתאריך  14באפריל .2011
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פתרון" :את צריכה להבין" ,אמר לאילנה דיין" ,זה הכבוד הערבי שלא אפשר
לומר זאת" .כך ,גם בשאלות של חיים ומוות הכבוד משחק .בשיחה כעס
מובארק על בגידת האמריקאים והזהיר מפני תוהו ובוהו במזרח התיכון .אבל
פואד לא יכול היה לומר לו את מה שחשב שהיא האמת ,דבר שעשוי היה להציל
את חייו ,כדי שלא לפגוע בכבודו .כך עלול בעל  להעביר לבן–שיחו תחושה
שאל לו להיות תקיף אתו .מובארק היה צריך ליצור מצב ויחסים שבהם אפשר
לומר לו דברים .במקום לנעול את עצמו בעולם של סמכותיות וכבוד שבו אי
אפשר לדבר הוא יכול היה לאפשר לאנשים סביבו לומר את שלהם בתקיפות.
הוא יכול היה לחלץ את עצמו ממלכודת הסמכותיות והכבוד ולבקש מפואד לומר
לו את התרשמותו הכנה .לאחר מכן הוא חופשי להסכים או שלא להסכים .כך
התגאה הגנרל המצרי אל–שאדלי שבדיון שנערך בסוגיית נסיגת הצבא המצרי
מהגדה המזרחית של תעלת סואץ לגדה המערבית בעקבות הצליחה הישראלית
של התעלה הוא הסתיר מסאדאת את דעתו המקצועית כדי שלא לאכזב אותו
ולשמור על יחסיהם הטובים 40.היכולת לומר את האמת הכואבת דורשת מיקוד
שליטה פנימי שמתבטא ביכולת קבלת אחריות ותקיפות .על בעל  לזכור
שבעולמו של בעל  האמת היא ערך שגובל לעתים בקדושה .בפרדיגמת
חשיבה מערבית אדם שמבטא את האמת הפנימית שלו זוכה לעתים קרובות
להערכה ומאמץ עמדה שקשה להתווכח אתה.
פואד :מנהיג חזק ונערץ כמוך ודאי יוכל להשתלט על המצב )כישורים חברתיים(
 לעניות דעתי ,אתה בסכנת חיים וכדאי שתיענה להצעה של ערב
הסעודית למקלט מדיני )תקיפות(
בעיה  :25בוועידת קמפ דייוויד ביקש שר הביטחון הישראלי ויצמן את הערכת
נשיא מצרים סאדאת לגבי המצב" .אעשה כמיטב יכולתי" ,ענה הנשיא" ,עלינו
לדאוג שתהליך השלום יימשך — ולעולם לא ייפסק .אעשה הכל לשם כך! לא
יוכלו לבוא אלי בטענות" .ויצמן אומר שבדבריו של סאדאת הייתה נימה של
עידוד )"לעולם לא ייפסק"( מתובלת באזהרה מוסווית )"לא יוכלו לבוא אלי
בטענות"(" .לא אהבתי את שיטת המקל והגזר שלו .הוא היה יכול להבין זאת
ממראה פני" 41.מדוע לא אהב ויצמן את שיטת המקל והגזר של נשיא מצרים?
כיצד יכול היה סאדאת להעביר מסר שיכעיס פחות את ויצמן?
40
 41ויצמן  ,1981עמ' .320
Jamasi 1993, p. 291
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פתרון :אין ספק שהאיום הוא שלא ערב לאוזנו של ויצמן .האמירה "לא יוכלו
לבוא אלי בטענות" היא איום בעל מיקוד שליטה חיצוני ,ככל איום .זוהי הסיבה
המרכזית שבעל  לא מסתדר עם איומים .הוא לא רוצה שיפעילו אותו
מבחוץ .הוא שואף לכך שההחלטות שלו ינבעו ממקור פנימי .סאדאת יכול היה
לפתוח כמו שפתח בתקווה שתהליך השלום לעולם לא ייפסק ,ובמקום האזהרה
להסביר בתקיפות את הקשיים שעומדים בדרכו של תהליך השלום .בדוגמה
הזאת אפשר לראות שסאדאת פותח במסר בעל  שיש בו מהאמפתיה וגם
מההתפעלות .בהמשך המסר מסובב סאדאת את וקטור החשיבה שלו ומפנה אותו
החוצה.
סאדאת :אעשה כמיטב יכולתי .עלינו לדאוג שתהליך השלום יימשך — ולעולם
לא ייפסק .אעשה הכול לשם כך! לא יוכלו לבוא אלי בטענות )אמפתיה
 +התפעלות  +כישורים חברתיים(  אעשה כמיטב יכולתי .עלינו
לדאוג שתהליך השלום יימשך — ולעולם לא ייפסק .אעשה הכול לשם
כך! ואולם יש קשיים ניכרים בכמה נושאים ואסור לנו להתעלם מהם
)אמפתיה  +התפעלות  +תקיפות(
בעיה  :26בשיחה בין ויצמן לסאדאת בוועידת קמפ דייוויד שם ויצמן לב
שסאדאת מדבר על הכרה מלאה בישראל ומעבר חופשי במצרי טיראן ואינו
מציין יחסים דיפלומטיים .הוא שאל אותו על כך והוסיף שסאדאת הסכים לכך
בעבר .סאדאת היסס לרגע כמי שנתפס בקלקלתו" :זוהי סמכותי הריבונית ,ואני
צריך לבחור את הזמן המתאים לכך .נכון שדברתי אתך על זה והתכוונתי לזה.
אני חוזר ואומר לך שאני רוצה בזה .אבל בגין אמר בכנסת' :אני לא אתן דבר
בלי לקבל משהו בתמורה!' אני אנהג אותו דבר" 42.כיצד היה על סאדאת להגיב
כך שיזכה לאהדה בעולם המערבי?
פתרון :אכן ,המסר של בגין בהזדמנות זו היה בעל   .הוא מתנה את
התנהגותו באופן מוחלט בהתנהגות האחר .סאדאת יכול היה לדבר כפי שפתח
במה שהוא רוצה בלא התניה של התנהגותו בהתנהגות האחר באופן כל כך
סימטרי ומדויק .התניות כאלה אינן מוערכות בדרך כלל על ידי בעל  .הוא
מעדיף שכל אחד יתנהג על פי הבנתו ושיקוליו ולא יקשור את שני הצדדים
בהתניות ואיומים הדדיים .אם סאדאת רוצה בכך ,יאמר בעל  ,לשם מה
עליו לקלקל לעצמו בגלל הצד השני?!
 42ויצמן  ,1981עמ' .334
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סאדאת :אני חוזר ואומר לך שאני רוצה בזה .אבל בגין אמר בכנסת" :אני לא
אתן דבר בלי לקבל משהו בתמורה!" אני אנהג אותו דבר )הזדהות(
 אני רוצה ביחסים דיפלומטיים ועל כן לא אתנה עניין זה בשום
דבר )תקיפות(
בעיה  :27כך תיארו הישראלים את המפגשים עם המצרים בתהליך השלום:
"הישיבות בוועדה הצבאית התנהלו בכבדות רבה .המצרים נהגו לקבוע את
תחילת הישיבות לשעת לפני צהריים מאוחרת ,וכעבור זמן קצר יחסית הפסיקו
את הדיונים לארוחת צהריים ,שבמהלכה החליפו דעות .אחרי ארוחת הצהריים
הציעו הפסקה ארוכה וקבעו את המשך הדיונים לשעת ערב .ישיבת הערב הייתה
קצרה בדרך כלל .ההתקדמות בדיונים הייתה איטית .הישראלים רטנו בינם לבין
עצמם על בזבוז הזמן .הם רמזו למצרים על נכונותם להאריך את זמני הישיבות,
כדי לגמור מהר יותר' .מדוע לנהל את זה כמו בחאן אל–חלילי?' העיר ראש אגף
המודיעין ,אלוף שלמה גזית' ,אנחנו לא צריכים לסגור את החנות בשעות
הצהריים' .הייתה דממה בחדר הדיונים .גמאסי )שר המלחמה המצרי( לא הגיב,
אך לקרובים אליו לא היה ספק :הוא נעלב מן ההשוואה לבזאר המקומי" 43.כיצד
יכלו המצרים לעזור לישראלים להבין את המנטליות השונה שלהם?
פתרון :גם לשם כך נדרשת תקיפות .המצרים יכלו למשל לעמוד על כך
שהיכרות אישית היא לדידם חשובה ביותר וצריך לפנות לה מקום .ככלל ,על
בעל  להיות מסוגל להסביר את תרבותו ומנהגיו ,לעתים בתקיפות ,לבעל
 ולעמוד על כך שדרכו לא פחות טובה משום דרך אחרת ,משום שבעל
 לעתים קרובות באמת לא יודע ולא מבין.
גמאסי :שתיקה של עלבון )כבוד(  ייתכן שאנחנו אטיים מכם אולם יש לנו
ערכים חשובים לא פחות מהערכים שלכם .פיתוח קשרים אישיים
אצלנו זה תהליך שלוקח זמן ואי אפשר להאיץ אותו )תקיפות(
בעיה  :28אבו עלא מספר כיצד בזמן המשבר בין הפלסטינים לישראלים
בשיחות אוסלו פנה אליו טריה לארסן ,הנציג הנורווגי ,שוב ושוב כשהוא
מסתכן בדחייה ,וביקש שהוא ואורי סביר ילכו לשוחח ביחידות כדי לנסות שוב
ליישב את המחלוקת )ראו בפרק "הזדהות" ,בעיה " .(27הוא התקרב אלי
בהיסוס ודיבר אלי בטקט וידידות' .אבו עלא ,אני רוצה לדבר אתך' ,אמר.
 43הבר  ,1980עמ' .251
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השבתי' :על מה אתה רוצה לדבר?' מבלי להקדיש לו תשומת לב יתרה' .למה
שלא תלך אל חבריך הישראלים?' אמר לארסן כמעט מתחנן' .אבו עלא ,בבקשה,
דבר עם אורי סביר בארבע עיניים .זוהי הדרך היחידה'" .אבו עלא מספר שהוא
דחה את לארסן בכעס כלאחר יד .הוא מצר על כך משום שלארסן היה תמיד
ג'נטלמן ,אדיב ובעל ראש פתוח .לארסן הלך וחזר שוב'" :בבקשה ,אבו עלא ,לך
לאורי .עשה זאת בשבילי' .לארסן הסתכן בדחייה כואבת .אמרתי לו' :אל תעשה
לי את זה .אתה לא יכול לבקש ממני לעשות משהו כזה' .הוא לא ויתר ובפעם
השלישית ביקש ממני להיפגש עם סביר עוד פעם אחת בשבילו" .אבו עלא
מספר שלבסוף ,מתוך כבוד לטריה לארסן ולאשתו ,מונה ,שהייתה על סף
דמעות ,הוא החליט לדבר עם אורי סביר בניסיון נוסף אחרון 44.כיצד יכול היה
אבו עלא לסרב ללארסן באופן הכי פחות מעליב?
פתרון :אבו עלא התנהג שלוש פעמים בהיעדר נפרדות כשווקטור החשיבה שלו
מכוון החוצה .הפעם הראשונה ,כמו שהוא מודה ,הייתה כשהוא התייחס אל
לארסן בגסות .הפעם השנייה כשהשיב ללארסן" ,אל תעשה לי את זה .אתה לא
יכול לבקש ממני לעשות משהו כזה" .הפעם השלישית הייתה כשהוא ויתר על
שיקול דעתו ועל עמדתו משום שלא היה לו נעים .במקרה הראשון הוא יכול היה
לסרב בתקיפות במקום לדחות בגסות .במקרה השני יכול היה לומר במקום "אל
תעשה לי את זה" שהוא מבין את רצונו של לארסן אבל עדיין עומד על דעתו
בנידון .במקרה השלישי הוא היה יכול להוסיף ולומר שעליו לשוחח עם אורי
סביר רק אם הוא מוצא לנכון לעשות כן ולא משום שהתחננו לפניו והוא חש
מבוכה .מאחר שמדובר בתגובות אוטומטיות של בעל   ,כדי להגיב באופן
שונה אפשר לדחות את מתן התשובה ,לספור עד עשר או להשתמש בטכניקות
אחרות של השהיה.
אבו עלא) :בגסות( על מה אתה רוצה לדבר? )סמכותיות(  לצערי ,עלי
לאכזב אותך .אין לי כוונה להמשיך ולשוחח עם הישראלים )תקיפות(
אבו עלא :אל תעשה לי את זה .אתה לא יכול לבקש ממני לעשות משהו כזה
)סמכותיות(  זכותך לבקש אבל זכותי לעמוד על דעתי ולסרב
)תקיפות(
אבו עלא :הסכמה מתוך רצון לכבד את לארסן ואשתו )כבוד(  עם כל
ההערכה שיש לי אליכם ,ויש לי הערכה רבה אליכם על כל מה
שעשיתם ,אני לא יכול להיענות לבקשה הזאת )תקיפות(
44
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בעיה  :29אבו מאזן מספר כיצד בשעה שתיים אחר חצות התקשרו אליו
ממשרד החוץ הנורווגי והודיעו לו שהולסט ,שר החוץ ,על הקו" .קולו רעד
ונשמע תשוש משום שרק באותו היום שוחרר מבית החולים עקב התקף הלב
הראשון שלו .הוא ביקש ממני לפגוש את פרס באוסלו כדי להציל את ההסכם.
הוא כל כך התעקש שאסכים שהתביישתי בעצמי" 45.על פי איזה עיקרון פעל
אבו מאזן? כיצד יכול היה לפעול אחרת באופן שיהיה מובן לשר החוץ הנורווגי?
פתרון :אבו מאזן נכנע ללחץ החיצוני שאותו הוא מכנה "בושה" ועל כן פעל על
פי עקרון הכבוד .לעתים קרובות בעל  מתקשה לעמוד בלחץ קבוצתי .אילו
אימץ עמדה תקיפה היה משיב לשר החוץ הנורווגי שהוא מעריך מאוד את
מאמציו להשכין שלום אבל הוא ,אבו מאזן ,לא חושב שיש מקום להיפגש ברגע
זה.
אבו מאזן :הוא כל כך התעקש שאסכים שהתביישתי בעצמי )כבוד(  הוא
כל כך התעקש שלא הותיר לי ברירה אלא לעמוד על דעתי בתקיפות
)תקיפות(
בעיה  :30אבו עלא מבקר את התנהגות המשלחת הפלסטינית בקמפ דייוויד,
שהוא נמנה עם חבריה" .אני מצהיר באומץ" ,הוא כותב" ,שהמשלחת הפלסטינית
לא הייתה בשיאה במהלך הוועידה  ...המשלחת הייתה עסוקה במריבות ובמאבקי
כוח .למשל ,אחי אבו עמאר ,שידע על כל המתרחש ,עמד מנגד במקום להפעיל
46
את סמכותו ,לא התערב ברגעי ההכרעה ובכך החמיץ את הזדמנות חייו".
באיזה עיקרון משתמש אבו עלא כדי לבקר את משלחתו? איך היה בעל 
עושה זאת?
פתרון :כדי לבקר אבו עלא מצהיר "באומץ" .סתם ביקורת זה לא הולך.
כשווקטור החשיבה מכוון פנימה לא צריך להצהיר ולא באומץ ,פשוט צריך
להגיד שהפלסטינים לא תפקדו כמו שצריך ,ובכלל זה היושב ראש .אפשר
לדוגמה להגיד" :לצערי ,המשלחת הפלסטינית לא הייתה במיטבה במהלך הפסגה".
האומץ הופך את הביקורת על המשלחת הפלסטינית מבגידה לכבוד .לדידו של
בעל פרדיגמת חשיבה מערבית לבקר את עצמך זה מכובד ,לא נדרשים לכך
אומץ וגבורה כי אם כנות ויושר שבהם  .היכולת להתבונן פנימה ולבקר
Abbas 1995, p. 109 45
 46ﻗﺮﻳﻊ  , a2006ص.304 .
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את עצמך היא אולי אחד הסמלים של בעל   ,בניגוד לבעל   ,שייטה
להתייחס לא לאחריותו האישית כי אם לאחר ,לקבוצה ולאינטראקציה בין
חבריה כנושאים באחריות .אבו עלא עשה אפוא צעד שהוא יוצא דופן בחברתו,
הוא ביקר את היושב ראש ,ועל כן בחר להציג את הביקורת העצמית כהרואית.
אבו עלא :אני מצהיר באומץ שהמשלחת הפלסטינית לא הייתה בשיאה במהלך
הוועידה )כבוד(  לצערי ,לא תפקדנו כמו שצריך )תקיפות(
בעיה  :31קלינטון הציג לערפאת את תוכנית השלום שלו .להלן השיחה:
קלינטון" :זו הצעתי ,ונדמה לי שהיא ה"דיל" הטוב ביותר".
ערפאת) :בזעם( "זו המצאה של דניס רוס .אני אומר לך שאולברייט ורוס
47
עושים יד אחת עם הישראלים .הם עובדים בשירותם לא בשירותך".
כיצד יכול היה ערפאת להגיב באופן שיהיה מובן יותר לנשיא קלינטון
ובכלל זה העברת הביקורת על תפקודם של רוס ואולברייט?
פתרון :קלינטון מדבר מתוך העצמי .הוא אומר את התרשמותו ואת דעתו.
הסכנה הראשונה היא שבעל  לא יבין את עמדתו התקיפה של הנשיא
המנוסחת בעדינות .זהו בעצם סיפור יחסיהם של קלינטון וערפאת .גם בדקה
התשעים ,ערב עזיבתו של קלינטון את הבית הלבן ,לא הבין ערפאת שהנשיא
כועס עליו מאוד ושהוא ישלם את המחיר על כך 48.בעל   ,שאינו אמון על
עמדה תקיפה ,גם יתקשה לזהות אותה אצל האחר .הוא מתקשה להאזין ל"תדרים"
אלה הנראים לו מינוריים ביחס לעמדה הסמכותית שהוא מורגל אליה .ערפאת,
מצדו ,מאשים ולא אומר את עמדתו לגבי ההצעה .מעבר לכך ,אם יש לו ביקורת
על עוזריו של הנשיא הוא יכול לבטא אותה לא באמצעות תאוריות קונספירציה
שספק אם הנשיא יאמין להן ,אלא לדבר על הרגשתו ,שאִתה כידוע בעל 
לא מתווכח .הוא יכול לומר לנשיא שהוא מתרשם שרוס ואולברייט אינם
מתווכחים הוגנים .זוהי הרגשתו והוא יכול להביא לנשיא דוגמאות כדי להמחיש
הרגשה זו .לסגנון זה היה סיכוי גבוה בהרבה למצוא אצל הנשיא אוזן קשבת.
כך ,על בעל  להציג את הרגשתו ואת עמדתו במקום להאשים אם רצונו
שדבריו יהיו משמעותיים לאוזנו של בעל פרדיגמת חשיבה מערבית.
ערפאת :זו המצאה של דניס רוס .אני אומר לך שאולברייט ורוס עושים יד אחת
עם הישראלים .הם עובדים בשירותם לא בשירותך )כישורים חברתיים(
 47שר  ,2001עמ' .187
 48רוס  ,2009עמ' .196
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 עם כל הכבוד ,אני לא יכול להיענות להצעות אלה מסיבות שאני
מוכן לפרטן .לא פחות חשוב ,לצערי ,עלי לשתף אותך בתחושתי
שעוזריך ,רוס ואולברייט ,אינם מתווכחים הוגנים .אני מוכן לספר לך
על כמה התרחשויות שחיזקו תחושה זו שלי )תקיפות(
בעיה  :32השיחות בין המשלחות הערביות למשלחת הישראלית בוושינגטון היו
קרובות לכישלון .האמריקאים ביקשו שהמשלחות יישארו וימשיכו בשיחות.
הדבר מצא חן בעיני הערבים ,שהניחו שאם ייכשלו השיחות יהיו האמריקאים
האחראים לכישלון ,ולבוש האב ,שהיה בשנת בחירות ,לא תהיה ברירה אלא
ללחוץ על ישראל .הישראלים השיבו שזו אשליה ערבית והציעו להעתיק את
השיחות למזרח התיכון .הערבים התנגדו שוב מתוך מחשבה שוושינגטון תפעיל
לחץ על ישראל .האם צדקו הערבים?
פתרון :הנציגים הערבים הניחו שאין ביכולתה של ישראל לסרב בתקיפות
לסמכות האמריקאית בנוגע להצעות שלא נראות לה .הנציגים הערבים השליכו
מעולמם נעדר הנפרדות על עולמם של הישראלים ובכך שגו .עלאף מואפק,
ראש המשלחת הסורית ,אמר אחר כך" :בעבר חשבנו שהאמריקאים משפיעים
על הישראלים .עתה אנחנו מרגישים שהישראלים הם אלו שמשפיעים על
האמריקאים" 49.מה שקשה היה לו להבין הוא מפגש בין שני אינדיבידואלים
עצמאיים בעלי  שאינם משפיעים בהכרח איש על זולתו ואם כן ,לא תמיד
אותו אחד הוא שמשפיע על חברו.
הנציגים הערבים :אי אפשר לומר "לא" לסמכות )סמכותיות(  אפשר לומר
"לא" לסמכות )תקיפות(
בעיה  :33דניס רוס מספר כיצד נהג חאפז אל–אסד לשנות במקצת את הסיכומים
כדי לבדוק אם נגיב .איזו תגובה הזמין אסד מרוס?
פתרון :רוס אומר ששיעור מספר אחת בכל משא ומתן הוא לא להסכים לשינוי,
קטן ככל שיהיה" .אסד גילה שאני מתקן אותו ומאחר שהתגאה במילתו הוא נהג
לקבל את דברי" 50.אכן ,אסד מעורר בבן–שיחו את הצורך להציב לו גבולות
49
Ross 2004, p. 143 50

Haykal 1996, p. 422
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תקיפים .דניס רוס גם מספר שקביעת מועד אחרון הייתה הדרך היחידה להשיג
51
תוצאות והסכמים מהצד הפלסטיני.
אנחנו מבינים שבעל  ,שנוטה לבדוק את גבולות בן–שיחו באמצעות
כישוריו החברתיים ,מעורר בו את הצורך להיות תקיף .לחלופין ,תקיפות של
בעל  תחסוך עמדה זו מצד בעל   .כך ,אילו אסד ,במקום לבדוק את
גבולות האמריקאים היה מנסח לעצמו מה חשוב לו ועומד על כך בתקיפות ,היה
לאמריקאים פשוט וקל יותר והוא לא היה מזמין אותם להציב לו גבולות.
אסד :משנה במקצת את הסיכומים כדי לבדוק איך יגיב הצד השני )כישורים
חברתיים(  עומד בקפדנות על הסיכומים )תקיפות(
בעיה  :34דניס רוס מספר שאסד שאל אותו כמה פעמים" :האם הישראלים לא
מבינים מה אני מציע להם?!" הוא היה משוכנע ,אומר רוס ,שהישראלים חייבים
להיות אסירי תודה על כך שהוא מוכן להכיר במדינת ישראל ובתמורה לספק את
כל רצונותיו בנוגע ליתר מרכיבי תהליך השלום )אדמה ,קצב נסיגה ,נורמליזציה
וכו'( 52.כיצד יכול היה אסד לנסח את דבריו כך שיהיו משמעותיים יותר בעבור
הצד הישראלי?
פתרון :אסד השתמש בכישוריו החברתיים כדי לנסח את דבריו באופן הזה יותר
משבאמת היה משוכנע שהישראלים צריכים להיות אסירי תודה .כך ,לעתים
קרובות ,לא מבינים בעלי  ,כדניס רוס ,סגנון זה של בעלי   .הם אינם
משערים שאלמנט המשחק והכישורים החברתיים הם חלק משמעותי כל כך
מאופי חשיבתם .ואכן ,לישראלים ,האמונים על נפרדות ,דבריו של אסד יישארו
סתומים וחסרי משמעות בעיקרם .הם לא חושבים שמה שאסד מציע זאת מציאה
גדולה ולא ישנו את עמדתם עקב פליאתו של אסד ,המנסה להפעיל אותם
בשאלה רטורית .במקום זאת ,יכול היה אסד לומר בתקיפות שזו הצעתו הטובה
ביותר ומעבר לכך הוא לא מוכן ללכת .מסר אחרון זה שמדבר "בשפתם" יהיה
מובן להם.
אסד :האם הישראלים לא מבינים מה אני מציע להם?! )כבוד  +כישורים
חברתיים(  הצעתי לכם את הצעתי הטובה ביותר .יותר מכך לא אוכל
להציע )תקיפות(
51
Ibid, p. 44 52

Ibid, p. 119
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בעיה " :35בקיץ  1994טלפן ערפאת אל יצחק רבין ,ראש ממשלת ישראל,
ובפיו בקשה מיוחדת .לאחר חודשים של משא ומתן סודי ומורכב ,אשר כמעט
התמוטט פעמים רבות ,חתמו סוף–סוף שני המנהיגים על ההסכם שמפרט את
אופן יישומו של תהליך השלום .ערפאת עמד לחזור אל מולדתו הקדמונית
ולשלוט ברצועת עזה וביריחו ,בראשיתה של תקופת מעבר אשר תוליד ,אם
הכול ילך כשורה ,מדינה פלסטינית עצמאית בתוך חמש שנים .אבל לפני כן
ביקש ערפאת מישראל עוד ויתור  ...רשימה מיוחדת של "חברים ותיקים",
שהוא רצה להביא עמו  ...שהיו מעורבים בפעולות טרור נגד ישראל  ...פרי,
ראש השב"כ ,הסכים באי רצון לאפשר לכולם להיכנס פרט לאלה שהיו אחראים
לפעולות הרצחניות ביותר  ...ערפאת לא היה מרוצה  ...רבין חזר לפרי והדגיש
את החשיבות המדינית שיש לכך ,שישראל תראה כי היא מפגינה נדיבות כלפי
ערפאת .לכן הסכים פרי שכולם ,פרט ליחידים שביצעו פשעים איומים ,יוכלו
לבוא עם ערפאת  ...בבוקרו של ה– 1ביולי  1994עברה הפמליה של ערפאת
ממצרים לרצועת עזה .החיילים הישראלים בגבול קיבלו הוראות מפורשות לא
לגעת במכוניות המרצדס של ערפאת או במכוניות המלוות  ...בחמש אחה"צ עלה
ערפאת על במה בכיכר החייל האלמוני מול עשרות אלפי בני אדם ,הקהל הגדול
ביותר שנאסף אי פעם בעזה .מיליונים נוספים צפו בו בטלוויזיה ברחבי העולם.
אחד מהם היה רבין .אבל צפייתו הופרה  ...ע"י שיחת טלפון דחופה מפרי ...
'הממזר הכניס אותם בתא המטען של המרצדס' .רבין הרותח  ...ביקש מעוזריו
להשיג את ערפאת בטלפון מיד לאחר שתסתיים העצרת .ערפאת הכחיש זאת
וטען שהמודיעין הישראלי שגה  ...לבסוף תחת לחץ ישראלי כבד שלח ערפאת
את האנשים בחזרה למצרים .רבין ציין באופטימיות' :הם חייבים ללמוד לקח
שהם לא יכולים לשקר ושעליהם לדבוק בהתחייבויותיהם' .ואולם שבועות
ספורים לאחר מכן גילו אנשי הביטחון הישראליים שערפאת הבריח את ארבעת
האנשים בחזרה לתוך עזה והם נשארו שם" 53.האם יכול היה ערפאת לנהל את
העניין באופן שיזכה להערכתו של רבין?
פתרון :ערפאת שב למולדתו להתחלה חדשה .בשלב כזה הבקשה למחול על
מעשי העבר שנעשו בעת מלחמה ,יהיו נוראים ככל שיהיו ,אינה בקשה מוזרה.
ישנם תקדימים עולמיים בעניין זה )בדרום אפריקה למשל( .ואולם ערפאת
מתקשה להיות תקיף ולעמוד על שלו .הוא מתקשה לומר שהוא עומד על כך
שאלה שישראל מכנה אותם טרוריסטים והפלסטינים גיבורי מלחמה יוכלו לשוב
 53רובין  ,2006עמ' .136
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אף הם למולדתם .הוא מוותר על תקיפות לטובת כישורים חברתיים ובכך הוא
מפסיד את אהדתם של בעלי פרדיגמת החשיבה המערבית .כך ,לעתים קרובות,
מאבד בעל  את אמונו של בעל  משום שאינו אמון על תקיפות ומאמץ
תחת זאת את השימוש בכישוריו החברתיים .לדידו של בעל  הוא בעצם
שקרן ולא מי שלא היה לו נעים לעמוד על שלו.
ערפאת :שימוש במניפולציות כדי להביא את אנשיו לעזה )כישורים חברתיים(
 עמידה על שלו כדי להביא את אנשיו לעזה )תקיפות(
בעיה  :36ברגע של אמת ,כשהתסכול בנוגע לפערים בין ישראל לפלסטינים
היה גדול ,אמר אבו עלא" :תוציאו כבר מהכיס את כל מה שיש לכם; תגלו
גמישות" .מה תעורר תגובה זו של אבו עלא אצל בעל ? כיצד היה צריך
אבו עלא להגיב במפגש עם בעל  ?
פתרון :עמדה סמכותית זו של אבו עלא הזמינה תגובה סמכותית דומה מצדו של
בן–עמי" .ומה אתכם? מה עם תזוזות אצלכם?" 54אבו עלא מתרכז בגילוי הקווים
האדומים של ישראל ולא בניסוח עמדתו באופן ברור ותקיף .כך נוטה בעל 
להתרכז בבן–שיחו כדי לזהות רמזים עד כמה והיכן כדאי ללחוץ עליו .הוא
ישקיע פחות אנרגיה בניסיון לנסח בבהירות את עמדתו לבן–שיחו .אחת הדוגמאות
הבולטות לדרך זו הייתה ,כמו שראינו ,סירובם הבולט של הפלסטינים להציג
במסגרת המשא ומתן מפות משלהם .הם הודיעו לישראלים שהמפות שהציגה
ישראל לא מספקות אותם ושלחו את הישראלים להכין שיעורי בית ולהציג
55
מפות חדשות .ואולם הפלסטינים סירבו לאורך כל התהליך להציג מפות משלהם.
כך גם שאל אבו עלא את בן–עמי שוב ושוב" :תגיד לי ,באמת ,בינינו ,על כמה
אחוזים יהיה מוכן ברק להתפשר?" 56בעל  ייטה להתפשר יותר עם עמדה
תקיפה המובנת לו מאשר עם הפעלת כישורים חברתיים הנראים בעיניו כמניפולציה.
אבו עלא :תוציאו כבר מהכיס את כל מה שיש לכם )סמכותיות  +כישורים
חברתיים(  אנחנו עומדים על דרישותינו )תקיפות(
פלסטינים :תקנו את המפות שלכם וחזרו אלינו )סמכותיות  +כישורים חברתיים(
 אלה המפות שלנו )תקיפות(
אבו עלא :תגיד לי ,באמת ,בינינו ,על כמה אחוזים יהיה ברק מוכן להתפשר?
 54שר  ,2001עמ' .132
 55שר  ,2001עמ' .395
 56בן–עמי  ,2004עמ' .109
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)כישורים חברתיים(
אחוזים )תקיפות(



אנחנו מוכנים להתפשר על לא יותר מ...

בעיה  :37חסנין הייכל ,עורך "אל–אהראם" ,כותב שנאצר דרש מגולדה מאיר
לומר לו מהם הקווים האדומים שלה לפני המשא ומתן ,וישראל השיבה שאם כך
אין טעם במשא ומתן .מצרים חשה צורך ,אומר הייכל ,לדעת מהו גבול הוויתורים
של ישראל לפני כניסה למשא ומתן ,מה שנשאר לא מובן לעולם המערבי ואפיין
פער בלתי ניתן לגישור לאורך השנים 57.כיצד אפשר להבין עמדה זו של נאצר?
איזו עמדה הייתה עשויה לקדם אותו יותר?
פתרון :הייכל מסביר את הדברים בכך שעל מנהיג ערבי שמסכן את עצמו
במשא ומתן עם ישראל להיות מסוגל להשיב לשם מה הוא עושה זאת .ואולם
אנחנו מבינים שיש כאן אסטרטגיה ולא טקטיקה ,לא תכנון מקומי כי אם עמדה
רגשית עמוקה ולא מקרית של בעל  ,שחש צורך לדעת מהו גבול הוויתורים
של הצד השני לפני שהוא מגבש את ויתוריו שלו .באימוץ עמדה תקיפה הפרט
נותן קדימות לעצמו על האחר .עמדתו היא העוגן שלו ,ממנה יצא ואליה יחזור
בכל עת .עמדה זו ,קשה ככל שתהיה ,הייתה הופכת את בעל  מובן לבעל
.
נאצר :עלי לדעת מהם הקווים האדומים של ישראל לפני כניסה למשא ומתן
)כישורים חברתיים(  הקווים האדומים שלנו הם) ...תקיפות(
בעיה " :38חאפז אל אסד נהג לשאול אותי תכופות" ,מספר רוס" ,אם הישראלים
מוכנים לסכם עסקה" .מה הבין מכך רוס? מה היה צריך להבין? וכיצד היה צריך
להשיב?
פתרון :רוס ממשיך" ,הוא לא שאל אם הם רוצים עסקה — הוא ביקש לברר אם
הם מוכנים ללכת עד לשלב האחרון ,שבו על כל צד להניח את קלפיו על
השולחן .אני לא הבנתי את ההבחנה הזאת עד שלב מאוחר יותר בתהליך —
וכשהבנתי ,אמרתי לאסד' :אתה רוצה לדעת אם הם מוכנים לסגור עכשיו ולשים
את הקווים האדומים האמיתיים שלהם על השולחן ,אבל ההתנהגות שלך מאותתת
שאתה לא מוכן לעשות זאת .אם אתה רוצה ללכת אל השלב האחרון ,הוכח זאת
בכך שתאמר אילו דברים אתה מוכן לעשות .תן לי משהו שיראה לישראלים כי
57
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זה לא סתם ניסיון לגרום להם לחשוף את הקלפים שלהם בלי שאתה מצדך
חושף דבר'" 58.אסד מכוון החוצה ולא פנימה ,למצב הישראלים ולא למצבו שלו,
ועל כן אינו מדבר בגוף ראשון אלא בגוף שלישי .רוס למעשה מבקש ממנו
לדבר בגוף ראשון .רוס עובר תהליך שקורה לעתים קרובות לבעל  במגעיו
עם בעל   .בתחילה הוא לא מבין את המניפולציה ,וכשהוא מבין אותה הוא
נפגע וכועס בסתר לבו ומאמץ עמדה תקיפה .על כן צריך בעל  שרוצה
בהתקדמות הקשר לנסח את עמדתו שלו בלא תלות באחר ואותה להציג בתקיפות.
אסד :האם הישראלים מוכנים לסכם עסקה? )כישורים חברתיים(
האלה והאלה ...אני מוכן לסכם עסקה )תקיפות(



בתנאים

בעיה  :39בשיחות של המשלחות הצבאיות הישראלית והמצרית בקאהיר דנו
בפינוי שדות התעופה הישראליים מחצי האי סיני .פהאמי ,רמטכ"ל צבא מצרים
באותם ימים ,אמר" :ומה לגבי שדות התעופה שאתם מבקשים להשאיר בסיני?
מה חשיבותם?"
ויצמן" :להגן על אילת".
פהאמי" :מפני מי?"
ויצמן" :מפני ירדן או סעודיה".
פהאמי" :אנחנו נגן לכם על אילת".
ויצמן" :אנחנו נגן לכם על תעלת סואץ".
"הייתה מבוכה בתוך החבורה הישראלית .האנשים לא ידעו אם אמר
זאת הרמטכ"ל המצרי כבדיחה ,או לאו .ויצמן על כל פנים בחר
להתבדח .פניהם הרציניות של המצרים העידו ,כי פהמי לא אמר את
59
הדברים הללו כבדיחה".
כיצד יכול היה פהאמי למנוע את אי הנעימות הזאת ועדיין להציג את עמדתו?
פתרון :בפרק "כישורים חברתיים" ,בעיה  ,31דנו בדוגמה הזאת מתוך ניסיון
ללמוד כיצד יישב ויצמן את הקושי שהתעורר .כעת ננסה להבין כיצד יכול היה
פהאמי לשפר את התקשורת שלו עם ויצמן .פהאמי מבטיח הבטחות מתוך
משאלת לב וברצינות גמורה בשעה שהוא ער לכך שמאחוריהן לא עומד שום
רצון או יכולת למימוש )אחרת ,עלינו להניח ששר המלחמה המצרי מנותק
מהמציאות( .כמו שראינו ,תשובתו של עזר הייתה מוצלחת — על פי עקרון
 58רוס  ,2009עמ' .199
 59הבר  ,1980עמ'  ;218ויצמן  ,1981עמ' .153
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ההדדיות — והרעיון ירד מהפרק .פהאמי מצדו יכול היה לומר בתקיפות שהוא
אינו מסכים ששדות תעופה ישראליים ישכנו על אדמת מצרים במקום לנסות
ולהשלות את הישראלים .גם במקרה זה עמדה תקיפה של בעל  הייתה
חוסכת אי נעימות .בעל  סולד כאמור מהבטחות שהאחר יעשה בשבילו את
העבודה .הוא מיומן ורגיל לסמוך על עצמו .על בעל  לזכור שבעל 
יקבל ויעריך את עמדתו התקיפה אף שהוא ,בעל   ,חש שאין זה מכובד
להתנסח כך .לסיום ,פהאמי מצליח להעמיד פנים רציניות ולהפגין את כישוריו
החברתיים עד תום ביחס למי שלא אמון על משחק דרמטי זה ועל כן מאמין
ברצינותו.
פהאמי :אנחנו נגן לכם על אילת )כישורים חברתיים(  אנחנו מבינים את
הקשיים הביטחוניים שלכם ,אולם אנחנו לא יכולים להסכים ששדות
תעופה שלכם ישכנו על אדמתנו )אמפתיה  +תקיפות(
בעיה  :40קיסינג'ר מספר כיצד נוכח לדעת שכשהוא מנסה להתווכח עם סאדאת
על הקווים האדומים של סאדאת ,הוויכוח יכול להסתיים במקום גרוע יותר
מהמקום שבו החל 60.כיצד אפשר להבין מצב עניינים זה?
פתרון :כשמישהו עומד על דעתו בתקיפות ויכוחים אתו לא יועילו .ואולם
כשמישהו עומד על דעתו בסמכותיות הוא חש צורך להעניש את מי שהעז
להתווכח אתו .הראשון מציג עמדה נפרדת ,השני עמדה שאינה נפרדת .כך רצה
סאדאת ללמד את קיסינג'ר לקח שאתו לא כדאי להתווכח ,לעומת בעל 
העומד על דעתו בתקיפות מבלי לנסות ולהרתיע את בן–שיחו או להשפיע על
עמדתו באופן כלשהו.
סאדאת :מי שמתווכח אתי גומר גרוע מכפי שהחל )כישורים חברתיים(  מי
שמתווכח אתי לא משיג תוצאות טובות יותר )תקיפות(
בעיה  :41כשעמד המשא ומתן על הסכם חברון להתפוצץ בשנת  ,1996מספר
דניס רוס ,ניסה המתורגמן הנוצרי הקופטי שלו ,ג'מאל ,לעזור לו אל מול
ערפאת )ראו בפרק "כישורים חברתיים ,בעיה  .(2רוס הטיח בערפאת שהוא
עבד קשה והתאמץ מאוד להשיג את הוויתורים הישראלים ,וערפאת לא יזכה
לקבל אותם בגלל סרבנותו .ערפאת השיב שלוחצים עליו ועל כן הכול תקוע.
"הנחתי את המכסה על העט ,סגרתי את המחברת שלי ואמרתי' :טוב .לא נותר
60
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לי דבר לעשות .הבטחת לנשיא שתעשה ככל יכולתך אבל כל מה שעשית היה
רק להתלונן .זה לא אומר לעשות כל מה שאתה יכול ואין שום טעם שאציג את
רעיונות הנשיא' .כבר התכוננתי ללכת ואז פתאום הפסיק ג'מאל לתרגם ,התקרב
לערפאת כשהוא חצי עומד חצי רוכן אל תוך פניו של ערפאת ,וצעק' :אתה לא
יכול לעשות כך לאיש הזה! אתה יודע כמה קשה הוא עבד? אתה רואה איך הוא
מזיז את ראש הממשלה? הוא לא ישן כבר שנים–עשר יום .הוא עובד בשבילך
בלא לאות .מי עוד יעזור לך? אל תיתן לו ללכת ככה'".
רוס ממשיך" :הנחתי את ידי על כתפו של ג'מאל וביקשתי ממנו לשבת.
אמרתי שאדבר בשם עצמי .אמרתי לערפאת' :אם אתה חושב שמישהו אחר יכול
לעשות את העבודה בשבילך ,זה בסדר .אם אתה חושב שתוכל להסתדר טוב
יותר בלעדי ,בסדר .אם אתה רוצה למשוך את ההסכם עם כל הסיכונים הכרוכים
בכך ,טוב .אבל עליך לדעת שאעזוב מחר ואל תצפה שאשוב בהקדם .זה חבל
משום שבאתי עם הצעה חלופית לסגור את ההסכם .אבל מה הטעם?!'
פתאום השתנתה התנהגותו של ערפאת ואתה טון הדיבור' .עדיין יש לנו
61
שתים–עשרה שעות' ,אמר' .אנחנו עדיין יכולים לסיים .אל תוותר עכשיו'".
על פי איזו פרדיגמה דיבר כל אחד משלושת המשתתפים? כיצד היה יכול כל
אחד מהם לדבר בפרדיגמה האחרת ומה היה יכול להרוויח מכך?
פתרון :ככלל ,הפערים בין פרדיגמות החשיבה של הדוברים בולט .רוס פונה אל
ערפאת פעמיים כשווקטור החשיבה שלו מכוון פנימה .ג'מאל ,המתורגמן ,בעל
הרקע המסורתי–הקולקטיבי ,מנסה לעזור לרוס ופונה אל ערפאת כשווקטור
החשיבה שלו מכוון החוצה .סגנונו שונה מאוד מזה של הבוס שלו .ואילו ערפאת
משיב פעמיים על פי פרדיגמת חשיבה מזרחית ,שעליה הוא אמון .מה חולל את
השינוי אצל ערפאת? האם הפנייה של ג'מאל אל רגש הרחמים? האם הצבת
הגבולות הברורה של רוס ובכלל זה מועד עזיבה? אולי שניהם גם יחד? מה
שברור הוא שמילות ההיגיון הפשוטות של רוס בפתח דבריו לא עשו את
העבודה .לימים יאמר רוס שמגיע לג'מאל פרס על משחק מעולה 62.בעיני רוס,
בעל   ,לא מצאה חן עזרתו של ג'מאל ,לא רק משום שאינו בקיא ב"תורת
המשחקים" והכישורים החברתיים ,אלא גם מפני שהוא רוצה לעשות את העבודה
בעצמו ,כבעלי  רבים .להלן מעקב אחר התפתחות השיחה שלב אחר שלב:

61
Ibid, p. 288 62
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רוס :עבדתי קשה ביותר להשיג את הוויתורים הישראלים .לא תזכה לקבל
אותם )תקיפות(  אתה לא רואה כמה קשה עבדתי?! )כישורים
חברתיים(
רוס פותח בתיאור ממוקד עצמי של עבודתו הקשה ורק לאחר מכן מזכיר את
הפסדו של ערפאת .ואולם ערפאת ,כמו שכבר ראינו לא אחת ,מכוון פחות
לוויתורים עצמם ויותר לקשרים המתפתחים .על כן הניסוח "אתה לא רואה כמה
קשה עבדתי?" עשוי להיות יעיל יותר משום שהוא מעורר אצלו את רגש
הרחמים.
ערפאת :לוחצים עלי ועל כן הכול תקוע )כישורים חברתיים(  לצערי ,אני
לא יכול להיענות להצעה הזאת )תקיפות(
כעת מאשים ערפאת את סביבתו שלוחצת עליו ועל כן אין הוא מקבל
החלטה .אילו הפנה את וקטור החשיבה פנימה היה מקבל על עצמו את האחריות
לדחיית ההצעה .עמדה זו הייתה נותנת לרוס תחושה שיש עם מי לדבר משום
שהדברים תלויים בו.
רוס :הנחתי את המכסה על העט ,סגרתי את המחברת שלי ואמרתי" :טוב.
לא נותר לי דבר לעשות .הבטחת לנשיא שתעשה ככל יכולתך אבל כל
מה שעשית היה רק להתלונן .זה לא אומר לעשות את כל מה שאתה
יכול ואין שום טעם שאציג את רעיונות הנשיא )אמפתיה  +תקיפות(
 למה אתה מכריח את הנשיא לכעוס עליך?! אתה מאכזב אותו והוא
לא יסלח לך )סמכותיות  +כישורים חברתיים(
רוס ,בעל מיקוד השליטה הפנימי ,אומר במה שנשמע כאמפתיה ותקיפות גם
יחד שאינו יכול עוד לעשות דבר .הצליל הוא גם רך וגם תקיף .בהמשך הוא
מאשים את ערפאת ,אולם הוא מאשימו בדברים שבעל פרדיגמת חשיבה מערבית
מצפה מעצמו לעמוד בהם :לא להתלונן ,לעמוד בהבטחות ,ולעשות ככל יכולתו.
אלו שלוש הצהרות בעלות   .הוא מסיים בתקיפות באמירה שאין שום טעם
מבחינתו להציג את רעיונות הנשיא .שאלות רטוריות מכוונות קשר ,כמו שנאמר,
היו יעילות יותר .ערפאת נהג להתגאות בקשרים הטובים שיש לו עם הנשיא.
ג'מאל :הפסיק לתרגם והתקרב לערפאת ,חצי עומד חצי רוכן אל תוך פניו של
ערפאת ,צעק) ...הזדהות  +סמכותיות(  שומר על יתר מרחק
ומדבר בשקט )אמפתיה(
ג'מאל :אתה לא יכול לעשות כך לאיש הזה! )הזדהות(  נדמה לי שאתה
פוגע בו )אמפתיה(
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ג'מאל:
ג'מאל:
ג'מאל:
ג'מאל:

אתה יודע כמה קשה הוא עבד?! )הזדהות(
קשה מאוד על ההצעות האלה )אמפתיה(
חברתיים(
)כישורים
הממשלה?!
אתה רואה איך הוא מזיז את ראש

לעניות דעתי ,יש לו הצלחות לא מבוטלות )חשיבה ביקורתית(
הוא לא ישן כבר  12ימים .הוא עובד בשבילך ללא לאות )הזדהות( 
אני מתרשם שהוא באמת עובד מאוד קשה .נכון ,הוא עושה זאת קודם
כול בשביל עצמו אבל גם בשבילך )אמפתיה(
מי עוד יעזור לך?! אל תיתן לו ללכת ככה )הזדהות(  אני מסופק
אם מישהו אחר יעזור לך יותר .לא כדאי לשרוף את הקשרים אתו
)אמפתיה  +חשיבה ביקורתית(


אני יודע שהוא עבד

ג'מאל אכן מדבר "בשפתו" של ערפאת .הוא משתמש בעיקר בשאלות
רטוריות המעוררות הזדהות ופונה אל רגש הרחמים של ערפאת .רגש הרחמים
שונה מאמפתיה ,הוא מתבטא בכך שהפרט שם את עצמו בנעלי האחר וחש את
תחושותיו — זוהי הזדהות .אמפתיה מתבטאת בכך שהוא מבין את רעהו אולם
שומר על עצמאותו ,הוא אינו מזדהה עם בן–שיחו ועל כן הוא יכול להציג לו
עוד נקודת ראות בין הזדהות לדחייה )מילים כגון "נדמה לי"" ,לעניות דעתי",
"אני מתרשם"" ,אני מסופק" וכדומה בעלות מיקוד שליטה פנימי מציעות את
עמדת הביניים( .אין פלא שבעיני רוס לא מצא חן "פתרונו" של ג'מאל.
רוס :הנחתי את ידי על כתפו של ג'מאל וביקשתי ממנו לשבת .אמרתי
שאדבר בשם עצמי )תקיפות(  ג'מאל עזר לי ודיבר בשמי .זה היה
טוב )הזדהות(
ג'מאל ,בעל וקטור חשיבה המכוון החוצה ,מוכן לדבר בשם האחר .רוס רוצה
לדבר בשם עצמו.
רוס :אם אתה חושב שמישהו אחר יכול לעשות את העבודה בשבילך ,זה
בסדר .אם אתה חושב שתוכל להסתדר טוב יותר בלעדי ,בסדר .אם
אתה רוצה למשוך את ההסכם עם כל הסיכונים הכרוכים בכך ,טוב
)חשיבה ביקורתית(  מה אתה חושב ,שתוכל להסתדר בלעדינו?!
)כישורים חברתיים(
רוס פונה אל הגיונו של ערפאת מתוך נפרדות האומרת שזכותו של ערפאת
לעבוד עם מי שהוא רוצה ולעשות את שיקוליו הוא אף על פי שהוא משתמש
בשאלות רטוריות.
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רוס :החלטתי לעזוב מחר ולא נראה לי שאשוב בהקדם )תקיפות(
לדעת שאעזוב מחר ואל תצפה שאשוב בהקדם )סמכותיות(
רוס פונה אל ערפאת בסמכותיות ואומר" ,עליך לדעת".
רוס :חבל משום שבאתי עם הצעה חלופית לסגור את ההסכם .אבל מה
הטעם?! )אמפתיה(  אתה אחראי לכך שכל המאמץ יורד לטמיון )סמכותיות(
רוס מסיים בהבעת צער אמפתי ואכזבה .מילים כמו "חבל"" ,לא יודע"" ,זה
כל מה שאני יכול לעשות"" ,מה הטעם?" )בנימה של צער ולא האשמה( וכדומה
שבאמצעותן האדם מתחבר לתחושותיו ווקטור החשיבה שלהן על פי רוב מכוון
פנימה.
ערפאת) :בטון דיבור רך יותר( עדיין יש לנו  12שעות ,אנחנו עדיין יכולים
לסיים .אל תוותר עכשיו )הזדהות(  עוד יש לנו זמן ,ואני לא
מתכוון לוותר )תקיפות(
אילו דיבר ערפאת בשם עצמו ואמר שהוא לא מוכן לוותר ,הייתה לכך
השפעה גדולה יותר על רוס ,מאשר בקשתו מרוס שלא לוותר .כך היה רוס
מרגיש שיש לו שותף.
לא תמיד קל לזהות את וקטור החשיבה בכל משפט ,משום שלעתים בעלי
פרדיגמת חשיבה מערבית משתמשים ב  -ובעלי פרדיגמת חשיבה מזרחית
משתמשים ב .-ואולם ככלל ,אפשר להתרשם שרוס פונה להגיונו של
ערפאת ,לאחריותו ולרגשי האשם שלו ,ואילו ג'מאל פונה לרגש הרחמים.
כשג'מאל אומר" ,האם אתה יודע כמה קשה הוא עבד?!" הוא מעורר את רגש
הרחמים אצל המאזין ,ואילו כשרוס אומר" ,חבל משום שבאתי עם הצעה ...
אבל מה הטעם?" הוא עשוי לעורר תחושת אשמה.


עליך

בעיה  :42המשלחת המצרית לשיחות קמפ דייוויד ישבה בחדר של סאדאת.
השיחה נדדה לכיוונים שונים לא פוליטיים ,ומחשבותיו של שר החוץ כאמל
נדדו גם הן .פתאום הוא שמע את נשיא מצרים צועק" ,מה אני יכול לעשות? שר
החוץ שלי חושב שאני אידיוט!" "הייתי מופתע" ,הוא מספר" ,לא עקבתי אחר
השיחה ולא הבנתי מהיכן באה ההתפרצות הזאת .עצרתי את עצמי ואז הוא
הוסיף' ,תסתלקו מכאן ,כולכם!' הוא חזר על כך עוד פעמיים .כולם נעמדו ויצאו
מהחדר בשקט .הלכתי אחריהם לכיוון הדלת וכשהם יצאו שבתי אל סאדאת.
הכעס שלי הוציא את הטוב ממני ועיני ירו ניצוצות .צעקתי עליו' ,כיצד אתה
מרשה לעצמך ,לפני כולם ,להאשים אותי שאני מתייחס אליך כאל אידיוט? האם
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הייתי עובד אתך אילו חשבתי שאתה כזה? ואיך אתה מעז לסלק אותי מהחדר?
אתה חושב שרק משום שמינית אותי לשר החוץ אתה רשאי להתנהג אלי כך?
אני מתפטר ברגע שאנחנו שבים לקאהיר .פניתי אל הדלת וכשכמעט הגעתי
אליה הוא קרא' ,חכה ,מוחמד' .נשארתי במקומי והוא אמר' ,בוא הנה ושב'.
התקרבתי אליו ונשארתי לעמוד' .מה קורה לך ,מוחמד? אתה לא רואה מה עובר
עלי? אם אתה לא סובל אותי מי יסבול?'" כאמל חש קצת נקיפות מצפון ולמרות
זאת השיב'" :אני מרגיש מה שאתה מרגיש אבל זאת לא סיבה לפנות אלי לפני
כולם כמו שפנית אלי — מאבי לא הייתי מוכן לקבל יחס כזה!' הוא השיב' :אני
מצטער ,הכול באשמת המאסר המקולל הזה שאנחנו נמצאים בתוכו ]על כל
המשלחות נאסר לצאת מקמפ דייוויד במהלך שיחות השלום[ .למה שלא תשב?'
אמרתי שאלך כדי שהוא יוכל לנוח והוספתי' ,בשבילי כבר חצות ואני רוצה
לעשות הליכה!'" 63.כיצד הייתה עשויה להיראות שיחה דומה בין בעלי  ?
פתרון :שיחה זו מתוארת בספרו של מוחמד אברהים כאמל ,שר החוץ המצרי,
על תהליך השלום בין ישראל למצרים .הוא מספר כיצד לא נתן לסאדאת
להשפיל אותו וכיצד שמר על כבודו .על פי רוב כיוונו הדוברים את וקטור
החשיבה שלהם החוצה אולם כמצופה לא תמיד.
סאדאת :מה אני יכול לעשות? שר החוץ שלי חושב שאני אידיוט! )כישורים
חברתיים(  יש ביני ובין כאמל חילוקי דעות )תקיפות(
סאדאת מכוון את וקטור החשיבה שלו החוצה ומזמין את כאמל ואת חבריו
לומר לו שזה לא נכון .כאשר  פחות חשוב לסאדאת מה חושב שר החוץ
שלו ויותר חשוב לו מהי דעתו שלו.
סאדאת :תסתלקו מכאן ,כולכם! )סמכותיות(  אני מצטער ,אבל אני צריך
כעת להיות לבד עם עצמי )תקיפות(
סאדאת מכוון את וקטור החשיבה שלו החוצה ומצווה על כולם להסתלק .הוא
לא מדבר מתוך עצמו ואינו אומר בהחלטיות מהו רצונו.
כאמל :כיצד אתה מרשה לעצמך ,לפני כולם ,להאשים אותי שאני מתייחס
אליך כאל אידיוט? )סמכותיות(  אני לא מוכן שתדבר אלי באופן
הזה )תקיפות(
כאמל שואל את סאדאת שאלה רטורית ,שבה ,כבכל שאלה רטורית.  ,
הוא אומר בעצם שהוא לא מרשה לסאדאת לדבר אליו כך .ואולם אם יפנה
63
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כאמל את וקטור החשיבה שלו פנימה יאמר את דעתו ואת עמדתו — הוא לא
מוכן שסאדאת ידבר אליו כך — ולא מה מותר או אסור לסאדאת.
כאמל :האם הייתי עובד אתך אילו חשבתי שאתה כזה? )כישורים חברתיים(
 אני מעריך את שיקול דעתך על אף המחלוקת בינינו )התפעלות(
שוב שאלה רטורית שמזמינה את המאזין להסיק את המסקנה הרצויה לדובר.
במקום זאת יכול היה כאמל לומר את אשר על לבו במישרין.
כאמל :ואיך אתה מעז לסלק אותי מהחדר? )סמכותיות(  אני לא מוכן
שתסלק אותי מהחדר )תקיפות(
הפעם כאמל פונה אל סאדאת בשאלה רטורית בעלת מסר סמכותי וכועס.
הפניית וקטור החשיבה פנימה ומעבר מ"אתה" ל"אני" יעבירו מסר ממוקד עצמי
שבו כאמל מצהיר שאינו מוכן לקבל יחס כזה.
כאמל :האם אתה חושב שרק משום שמינית אותי לשר החוץ אתה רשאי
להתנהג אלי כך? )סמכותיות(  העובדה שמינית אותי לשר חוץ לא
מקנה לך את הזכות להתנהג אלי כך )תקיפות(
גם במקרה הזה יכול היה כאמל במקום לשאול להגיד ובמקום לדבר על
האחר לציין את עמדתו שלו.
סאדאת :מה קורה לך ,מוחמד? אתה לא רואה מה עובר עלי? )הזדהות( 
תנסה בבקשה להבין אותי )אמפתיה(
סאדאת :אם אתה לא סובל אותי ,מי יסבול? )הזדהות(  למען האמת אני
זקוק לעזרתך )אמפתיה(
סאדאת מזמין את מוחמד בשאלתו הרטורית להזדהות אתו .הוא יכול היה
להשתמש באמפתיה ולבקש מכאמל להבין אותו .הוא ממשיך ומבקש מכאמל
לרחם עליו" .אם אתה לא סובל אותי ,מי יסבול?" בקשת רחמים היא בקשת
הזדהות .הפרט מבקש מהאחר להיכנס לנעליו ולחוש את תחושותיו שלו .הפיכת
משפט שאלה למשפט חיווי ומעבר מ"אתה" ל"אני" מפנים את וקטור החשיבה
פנימה והופכים את ההזדהות לאמפתיה ,שבה הפרט אומר מה הוא מרגיש.
כאמל :אני מרגיש מה שאתה מרגיש אבל זאת לא סיבה לפנות אלי לפני כולם
כמו שפנית אלי )הזדהות  +כבוד(  גם לי קשה אבל יש דרך להגיד
זאת )אמפתיה  +חשיבה ביקורתית(
כאמל פונה לסאדאת בהזדהות ומציין שהם מתוסכלים מהמצב באותה מידה.
הוא מוסיף שחמור שבעתיים להעליב אותו לפני הקבוצה .הפניית וקטור החשיבה
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פנימה הייתה מאפשרת לכאמל לדבר על הרגשתו ולומר" ,גם לי קשה" או
"נפגעתי ממך" בתוספת ביקורת לגבי אופן אמירת הדברים" ,יש דרך להגיד
זאת" .כדאי לשים לב לדקויות כגון:
נפגעתי ממך )אמפתיה(  אתה פגעת בי )סמכותיות(
כך המעבר מסביל לפעיל ולהפך משנה את כיוון וקטור החשיבה כמו
המעבר מ"אני" ל"אתה".
כאמל :מאבי לא הייתי מוכן לקבל יחס כזה! )הזדהות(  אני לא מוכן לקבל
יחס כזה מאף אחד )תקיפות(
כאמל פותח בדיבור על אביו לעומת עמדה תקיפה ,שהייתה פותחת ב"אני".
הוא רומז שסאדאת הוא כמו אביו .כשנשאל סאדאת בזמנו כיצד מינה את כאמל
לשר חוץ לפני שהודיע לו בכלל על כך ,הוא השיב שהוא מרגיש שכאמל הוא
כמו הבן שלו על כן הרשה לעצמו להתנהג כך .בעל פרדיגמת חשיבה מערבית,
על פי רוב ,לא מוכן לקבל יחס מזלזל מאף אחד .בעל פרדיגמת חשיבה מזרחית
ודאי יבדיל בין אלו שמהם הוא מוכן לקבל התנהגות מסוימת ובין אלו שמהם
אינו מוכן לקבלה.
סאדאת :אני מצטער ,הכול באשמת המאסר המקולל הזה שאנחנו נמצאים בתוכו
)כישורים חברתיים(  אני מקבל את האחריות על האופן שבו
התנהגתי ומתנצל )חשיבה ביקורתית(
סאדאת אמנם מצטער אבל מיד מפנה את וקטור החשיבה שלו החוצה
ומאשים את "המאסר המקולל" .הפניית וקטור החשיבה פנימה תגרור בעקבותיה,
קרוב לוודאי ,קבלת אחריות.
סאדאת :למה שלא תשב? )כישורים חברתיים(  תשב בבקשה )אמפתיה(
וקטור החשיבה של סאדאת פונה החוצה בעניינים קטנים כגדולים.
כאמל :אלך כדי שאתה תוכל לנוח )כישורים חברתיים(  אני רוצה כבר
ללכת ולהתפנות לעיסוקי )תקיפות(
בעל  נוהג לעתים קרובות להציג את רצונותיו כדאגה לאחר .אלו
כישוריו החברתיים .ואולם כאמל מוסיף" ,בשבילי כבר חצות ואני רוצה לעשות
הליכה!" ומסיים את הדיאלוג עם סאדאת בעמדה תקיפה.

300

תקיפות

מקורות
Chen X., "Growing Up in a Collectivist Culture - Socialization and
Socioemotional Development in Chinese Children", in: A. L.
Comunian, & U. P. Gielen (eds.), International Perspectives on
Human Development, Pabst Science Publishers, Lengerich 2000,
pp. 331-353
Eskin M., "Self-Reported Assertiveness in Swedish and Turkish
Adolescents - A Cross-Cultural Comparison", Scandinavian Journal
of Psychology, 44(1), 2003, pp. 7-12. doi:10.1111/1467-9450.t011-00315
Florian V. & E. Zernitsky-Shurka, "The Effect of Culture and Gender
on Self-Reported Assertive Behavior", International Journal of
Psychology, 22(1) 1987, pp. 83-95. doi:10.1080/002075987
08246769
Fray J. S. & M. A. Hector , "The Assertive-Aggressive Distinction and
the Cross-Cultural Perspective", International Journal for the
Advancement of Counselling, 10(2), 1987, pp. 103-110. doi:10.
1007/BF00156464
Galassi M. D. & J. P. Galassi, "Assertion - A Critical Review",
Psychotherapy - Theory, Research & Practice, 15(1) (1978), pp.
16-29. doi:10.1037/h0085834
Zhang K., Y. Lee , Y. Liu & C. McCauley , "Chinese-American
Differences - A Chinese View", in: Y. Lee, C. R. McCauley & J.
G. Draguns (eds.), Personality and Person Perception across
Cultures, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Mahwah 1999,
pp. 127-138

301

חשיבה ביקורתית
רקע מחקרי
חשיבה ביקורתית היא חשיבה לוגית שמבוססת על שרשרת של סיבה ותוצאה.
חברות מסורתיות–קולקטיביות בעלות  נוטות להשתמש פחות בחשיבה
ביקורתית ויותר בחשיבה הנובעת מההקשרים של המצב הנתון — כלומר,
מסתמכות על כישורים חברתיים .באופן זה בעל פרדיגמת חשיבה מערבית נוטה
להתעלם מסביבתו ולערוך את שיקוליו באופן מופשט יותר ,ואילו בעל פרדיגמת
חשיבה מזרחית עשוי לערב שיקולים נסיבתיים הנובעים מהשפעת הסביבה
עליו ,כאלה שייראו לבעל פרדיגמת חשיבה מערבית זרים ונוגדים את הגיונו .כך
נראה לעתים בעל  כלא רציונלי בעיני בעל   ,ואילו בעל  עשוי
להיראות בעיני בעל  כמי שמנותק מסביבתו .בתרבויות בעלות מיקוד
שליטה חיצוני אין מבודדים בדרך כלל בעיה מסביבתה .הכול קשור בהכול .כך,
הצגת סתירה לוגית לא תשכנע ,ונימוק לוגי עשוי להיראות לא רלבנטי .חברה
שבנויה על יחסי תלות מתקשה לקבל סט של חוקים לוגיים שעומדים בפני
עצמם ונכונים בלא תלות בסביבתם .שחרור הפרט מהסמכות בעת החדשה
אפשר לו להתפנות מכישוריו החברתיים ,להתכוונן לעצמו ולפתח חשיבה
ביקורתית .כך הפכה היכולת המניפולטיבית של הסתדרות בקבוצה לחשיבה
לוגית עת נפרד האדם מהקבוצה ונותר לבדו .ה"לא" המפורסם של התינוק בן
השנתיים בן החברה המודרנית אינו אלא הצהרה על נפרדותו מאמו ועל היותו
שונה ממנה ,הוא נשמע לעתים רחוקות בעוצמה כה רבה בחברות מסורתיות .גם
מרד גיל ההתבגרות במתכונתו המערבית של המתבגר המגבש "אני" עצמאי
ונפרד כמעט אינו מוכר בחברות בעלות פרדיגמת חשיבה מזרחית ,שבהן המתבגר
לא אמור להיפרד ממשפחתו ,אלא להמשיך ולחיות בחסות המשפחה המורחבת.
לעתים אין מצפים מהמתבגר לקבל החלטות עצמאיות כמו מציאת בן זוג ומקצוע.
אלה ייבחרו בעבורו על ידי הקרובים לו .אמירת "לא" בחברות בעלות עלולה
להישמע כעלבון משום העמדה העצמית שמאמץ הפרט כאילו אינו זקוק לאיש.
על כן בעלי נוטים להימנע מהשימוש במילה זו .דרכים עקיפות וכישורים
חברתיים ישמשו אותם לבטא את הסתייגותם .ואולם השימוש החופשי במילה
"לא" הוא חיוני להתפתחות החשיבה הביקורתית .בלי שימוש חופשי ב"לא" גם
1

1
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חשיבה ביקורתית

ה"כן" מוטל בספק וכך גם ערך האמת .הפיצוי על חולשה מסוימת בחשיבה
ביקורתית מתבטא כמובן בכישורים חברתיים גבוהים יותר.
בעיה  :1באחת הפגישות בין עבדאללה מלך ירדן )סבו של חוסיין( לדיין
ושרתוק ,הנציגים הישראלים ,בשנת  1949התפתח ויכוח .המלך טען שסין לא
הייתה חברה בחבר הלאומים ,ואילו שרתוק התעקש שכן .המלך חזר על דבריו,
ושרתוק תיקן אותו שוב .מאוחר יותר ,כששאל דיין את שרתוק מדוע התעקש
כל כך על דבר שאינו מהותי ,השיב שרתוק שזה משום שסין כן הייתה חברה
בחבר הלאומים 2.האם הגיב המלך נכון ומדוע?
פתרון :מאחר שסין אכן הייתה חברה בחבר הלאומים ואפשר להניח שהמלך
עבדאללה ידע שאינו בקיא בפרטים עד תומם ,עולה שהמלך עבדאללה ,בעל
 ,חש צורך לשמור על כבודו .להרגשתו ,אסור לו לטעות .כך ,כמו שראינו,
אהב המלך לשאול שאלות שכביכול רק הוא ידע את תשובתן הנכונה ועל כל
הנוכחים היה להשתתף במשחק זה )ראו בפרק "כישורים חברתיים" ,בעיה .(4
המלך מצדו ודאי חש פגוע מכך ששרתוק מעז להתווכח אתו ולא שומר על
כבודו .מה שהמלך התקשה להבין הוא שאצל בעלי   הרבה יותר מכובד
להודות שאינך יודע מאשר להעמיד פנים שאתה יודע בזמן שאינך יודע .לדידם
של בעלי    ,המאמצים חשיבה ביקורתית ,לא כל אחד צריך לדעת כל דבר,
ואם תאמר שאינך יודע או אינך זוכר פרט מסוים לא יפגום הדבר במעמדך ,אלא
לעתים קרובות דווקא יוסיף לו ,משום שהודית באמת הנכונה לכל אדם .לעומת
זאת ,בעל  מצפה בדרך כלל מאדם שחש שהוא יודע את האמת או את
התשובה הנכונה להתעקש על כך כמו שעשה שרתוק.
המלך עבדאללה :סין לא הייתה חברה בחבר הלאומים! )כבוד(  אני באמת
לא זוכר וייתכן שהצדק אתך )חשיבה ביקורתית(
מובן שההמלצה לשרתוק תהיה הפוכה — לא להתעקש על האמת שלו,
בייחוד אם העניין לא עקרוני ,ולשמור על כבודו של המלך.
שרתוק :סין הייתה חברה בחבר הלאומים! )חשיבה ביקורתית(  אני באמת
לא זוכר וייתכן שהצדק אתך )כבוד(

2
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בעיה  :2כך מתאר משה דיין את חברו הבדווי" :בדרך כלל הוא נמנע מלשקר
לי אבל את האמת כולה לא אמר מעולם וגם לא התיימר לומר .תמיד העדיף
להגיד 'אולי' במקום 'ודאי'" 3.כיצד יכול החבר הבדווי לתקשר טוב יותר עם
בעל ?
פתרון :בעל  נוטה להיזהר במגעיו עם סביבתו .על כן יעדיף לומר "אולי",
מילה שמאפשרת לו לחזור בו ולא להתחייב ,מאשר "ודאי" ,שמחייבת אותו
לאמת ברורה וידועה .הבדל דומה אפשר למצוא בשימוש במילים "כן" ו"לא"
לעומת "בסדר" .מחקר 4הראה שבעלי  מעדיפים לומר "בסדר" כשהם
מסכימים למשהו על פני "כן" ו"לא" ברורים ומוגדרים .הראשון הוא הסכמה
חברתית ,האחרונים תשובה לוגית .קיסינג'ר סיפר ,כמו שציינו ,שהמלך פייסל
אהב להשתמש בהערות אליפטיות שאפשר לפרשן באופנים שונים .כך הגן על
עצמו מציטוטים בהקשרים שונים שהיו עלולים להביך אותו 5.בהקשר זה כדאי
גם להזכיר את נטייתו של ערפאת להשיב ב"כן-לא" 6,תגובה שבלבלה את
המאזין בעל פרדיגמת החשיבה המערבית .כשהיה חאפז אל–אסד ,נשיא סוריה,
מבטיח הוא היה מקיים ללא שהייה ,אבל כשרצה לסרב היה אומר" .אדון בכך
עם פלוני אלמוני" או "אשקול זאת" 7.ניצה בן אלישר ,אשתו של השגריר
הישראלי הראשון במצרים ,אליהו בן אלישר ,מספרת ש"לפי הטון בו נאמר
ה'כן' המצרי יכול חד האוזן להבחין אם אומרו מתכוון לומר 'הבנתי' או 'אל
תבלבלי לי את הראש ,תני לי לחיות בשקט' .אבל זה בפירוש אינו ה'כן' במובנו
המערבי שפירושו הסכמה ואישור" 8.אנחנו מתרשמים שבעל  משתמש
ב"לא"" ,כן"" ,אולי"" ,ודאי" וכדומה באופן שונה מבעל  ,משום שבעבור
בעל  ערך האמת כפוף לעתים קרובות לערך הקשר והוא תלוי הקשר .על
בעל  לזכור שבעבור בעל  ערך האמת הוא כמעט מקודש והוא מצפה
מבן–שיחו לדבוק בו גם אם הדבר כרוך בקשיים ואי נעימויות .בניגוד לחבר
הבדווי של משה דיין ,בעל  מעדיף ככל האפשר התנסחות ברורה באמצעות
"ודאי" על פני התנסחות מעורפלת של "אולי".

3
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Ross 2004, p. 13
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החבר הבדווי :אולי )כישורים חברתיים(



ודאי )חשיבה ביקורתית(

בעיה  :3בינואר  1993נחת אבו עלא בליווי שני נציגים פלסטינים בנמל
התעופה של אוסלו .הם התעתדו לקיים שיחות שלום חשאיות עם נציגים
ישראלים .לא היו להם אשרות כניסה והם לתומם סברו שהמארחים שלהם —
המקפידים אף הם על חשאיות המגעים — סידרו להם אשרות כניסה מראש.
"עמדנו בתור כמו שאר הבאים לנורווגיה .הגענו אל פקיד הקבלה ואז הוא שאל
אותנו :היכן אשרת הכניסה שלכם ,שצריכה להיות מוצמדת לדרכון'? השבנו
שאין לנו אשרת כניסה .הוא שאל' ,מה מטרת הנסיעה שלכם?' השבנו' ,נופש'.
התשובות שלנו לא סיפקו אותו ולכך נוסף גם המראה המזרח–תיכוני שלנו .קצין
הביטחון ביקש מאתנו לזוז הצדה ולתת לבאים בתור לעבור .עמדנו בצד .ואז
הבחנתי במארחנו ,טריה רוד לארסן ,שהמתין באולם הקבלה .הייתי משוכנע
שהוא יטפל עכשיו בעניין אבל הוא נשאר לעמוד שם בלי לעשות דבר .בתחילה
חשבתי שזה משום הצורך לשמור על חשאיות אבל ככל שהתארכה ההמתנה
התקצרה סבלנותי .הדם החל לגעוש בעורקי ואמרתי בזעם רב' :אם כך ההתחלה,
לאיזו תוצאה אנחנו יכולים לצפות מהביקור הזה?" כעבור שעה וחצי ,כשאולם
הנחיתות התרוקן ,ניגשתי אל פקיד ההגירה וביקשתי את דרכונינו בחזרה.
אמרתי לו שאין אנחנו רוצים להמשיך בביקור ובמטוס הראשון נשוב הביתה.
הוא לא נענה לבקשתנו ,המצב הלך והסתבך ,וטריה לארסן עומד ומשקיף עלינו
ולא עושה דבר .סימנתי לו בידי שיבוא משום שאני כבר מתפוצץ .ואז הוא
כנראה התקשר סוף–סוף למשרד החוץ וסידר לנו אישורי כניסה כאורחים.
עברנו את נקודת החיפוש כשאנחנו מלאי זעם על התנהגותו של לארסן ,ואז
כשנפגשנו ,התפוצצתי עליו בכעס גדול .הוא התנצל בצורה מנומסת להפליא
והסביר שנושא הסודיות הוא שאילץ אותו להתנהג כך .הלכנו בעקבותיו של
לארסן אל עבר המכונית ,שעמדה בחניון ,רחוק משער היציאה ,מה שהעלה לי
שוב את 'הסעיף' .הפעם התאפקתי ולא אמרתי דבר 9.כך מתאר אבו עלא בספרו
את נסיעתו למפגש באוסלו .מה התקשה אבו עלא להבין שעורר בו כעס כה רב?
פתרון :אבו עלא ,בעל   ,מצפה ליחס מיוחד ,לקשרים שיפתחו דלתות ולא
ייאלצו אותו לעמוד בתור ,כמו שמקובל במדינות לא דמוקרטיות שבהן השליט
הוא כול יכול .אבו עלא מתקשה להבין שמארחו ,טריה לארסן ,על אף חשיבותו,
כפוף לחוקים ומגבלות ככל אזרח במדינה מערבית ועליו להמתין לאישורים
9
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הנדרשים .הוא מתקשה להבין את האיפוק שלארסן גוזר על עצמו וכיצד הוא
מקבל את מרותם של אותם פקידים .אבו עלא משתמש בתיאורים דרמטיים
)"הדם החל לגעוש בעורקי"( ,ואומר לחבריו למשלחת בזעם שאם כך זה מתחיל
אזי טוב לא יכול לצאת מהביקור הזה .בעל  נוטה לפחות דרמה משום
שההתרחשויות בעבורו הן יותר תוך–אישיות ופחות בין–אישיות ובעולם ההגיוני
שהוא חי בו אין הרבה קשר בין הביורוקרטיה של תהליך הכניסה למדינה ובין
הצלחת השיחות עם המשלחת הישראלית .הביורוקרטיה אינה אלא מכשלה
טכנית והשיחות הן לב העניין ובהן מושקעים עיקר המאמצים .בעל  נוטה
פחות לחפש סימנים והקשרים ורמזים בסביבה החיצונית שינבאו את העתיד,
משום שהוא בעל מיקוד שליטה פנימי והוא מניח שהעתיד ייקבע יותר על ידי
רצונו ומעשיו מאשר על ידי אירועים משניים בעולם החיצון .כשלארסן מחנה
את המכונית במרחק מה ,אולי משום היעדר חנייה ,שוב מתמלא אבו עלא זעם.
לארסן ,המונע מכוח פנימי ,אינו מצפה מהסביבה שתשרת אותו ,ואילו אבו עלא
מצפה מהסביבה שתתאים את עצמה אליו .בעל  יקל על עצמו את המפגש
עם חברה בעלת  אם לא יצפה מהסביבה שתתאים את עצמה אליו כמו
שהוא הורגל בעבר בדברים ובנושאים שונים .בדימוי אפשר לומר שבחברה
בעלת  המנוע המניע את האדם נמצא בתוכו .האדם לא מונע בעזרת
שלט–רחק ולא מניע אחרים בעזרת שלט כזה .הוא יכול רק להניע את עצמו,
ואילו אחרים יכולים להניע רק את עצמם .כזה הוא השלט .ואילו בחברה בעלת
 לכל אחד יש שלט שבאמצעותו הוא יכול להניע אנשים שונים בסביבתו.
אבו עלא :מצפה מהסביבה שתתאים את עצמה אליו )כישורים חברתיים( 
חש שאף אחד לא חייב לו דבר וכל אחד יעשה את תפקידו )חשיבה
ביקורתית(
בעיה  :4בסעודת ערב לכבוד אברהים כאמל ,שר החוץ המצרי ,הסכים בגין,
ראש הממשלה ,כמחווה של רצון טוב וכדי להראות את עניינו בהמשך השיחות,
להחליף את דיין ,שר החוץ  ,שהיה אמור להיות המארח על פי כללי הטקס .בגין
נאם והסביר בטון סמכותי לכאמל פרקים בהיסטוריה העולמית .הוא נימק את
התנגדותו הנמרצת למתן הגדרה עצמית לפלסטינים ,והזכיר כי היטלר עשה
שימוש לרעה במונח הזה ב– ,1938כאשר דרש הגדרה עצמית לגרמנים בחבל
הסודטים ,שהיה שייך לצ'כוסלובקיה .בגין הוסיף ואמר שכאמל בחור צעיר
וודאי אינו מכיר אירועים אלה .שר החוץ המצרי לא נשאר חייב .הוא השאיר
את הנאום בכיסו והשיב לבגין באותו מטבע ,ואמר ש"סעודת ערב אינה במה
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לנאומים פוליטיים" .הדבר גרם תקרית דיפלומטית מביכה וסאדאת הורה לאנשיו
לשוב למצרים 10.כיצד יכול היה כאמל להשיב תשובה שתזכה להערכת הישראלים?
פתרון :בפרדיגמת החשיבה המזרחית הכבוד על פי רוב שייך לזקנים ,ואילו
בפרדיגמת החשיבה המערבית הילד הוא במרכז והעולם שייך לצעירים )המאה
העשרים נקראת במערב המאה של הילד( .לומר לשר חוץ שהוא בחור צעיר
זוהי מחמאה במערב משום שהדבר מרמז על העתיד הגדול הצפוי לו .לומר זאת
בחברה הערבית זהו על פי רוב עלבון משום שבחברה הערבית ההנחה היא
שהידע והחוכמה עולים עם הגיל .כוונתו של בגין הייתה כאמור טובה אולם זה
לא עזר לו .סביר להניח שאילו היו היחסים חמים יותר הייתה טעות מסוג זה
נסלחת או שבקשת התנצלות הייתה נרמזת .ואולם סגנונו של בגין נטה להיות
ידעני ונתפס בצד השני כמתנשא ולא כמזמין לקשר קרוב .מכאן ,כל טעות
עלולה להיחוות כחמורה ופוגעת יותר .במקום להיעלב היה כאמל יכול שלא
להסכים להשוואה שהציע בגין.
כאמל :סעודת הערב אינה במה לנאומים פוליטיים )כבוד(  אני מעריך את
קבלת הפנים ומודה למר בגין על המחמאה שאני איש צעיר אבל לעניות
דעתי ,אין שום מקום להשוואה בין הגרמנים ומעשיהם לרצונם של
הפלסטינים בעצמאות )אמפתיה  +חשיבה ביקורתית(
בעיה  :5בשיחות מרתוניות שנערכו בקאהיר בהשתתפות האמריקאים ,המצרים,
הישראלים והפלסטינים מתוך ניסיון להשיג הסכם עד הבוקר יושבו לבסוף כל
המחלוקות" .כשהכול נראה גמור שאל לפתע ערפאת כאילו שלא היה דיון" :מה
בדבר אזור יריחו ,השוטר והפטרולים המשותפים?" אמנון ליפקין–שחק לא יכול
היה להתאפק ופרץ בצחוק .תגובתו של ערפאת הייתה" ,אתה חושב שאני ליצן?!
אתה חושב שאני בדיחה?!" אז פנה רבין לערפאת בקולו הנמוך והעמוק בזו
הלשון" :אדוני היושב ראש ,אנחנו לא צוחקים עליך .אנחנו מתייחסים אליך
באופן הרציני ביותר .בוא נעבור על זה שוב" .רבין עבר שוב על ההסכם,
וערפאת הסכים מיד 11.מדוע לא יכול היה ערפאת לגייס קצת הומור עצמי?
וכיצד היה עליו להגיב?
 10ויצמן  ,1981עמ'  ;179הבר  ,1980עמ'  ;243בן אלישר  ,1995עמ' .121
 ; Christopher 2001, p. 206 ;Ross 2004, p. 135 11סביר  ,1998עמ'  ;164אינדיק
 ,2009עמ' .126
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פתרון :כבר נפגשנו בשיחה הזאת והתמקדנו בתגובתו של רבין )ראו בפרק
"כבוד" ,בעיה  .(10הומור עצמי אינו הצד החזק של בעל  המתקשה
להפעיל אינטרוספקציה .עתה נראה כיצד היה על ערפאת להגיב .בחברה בעלת
פרדיגמת חשיבה מערבית הבעיה היא בדרך כלל אצל מי שנפגע משום שמצופה
מן האדם במערכת של מיקוד שליטה פנימי לקבל אחריות על מה שקורה לו ולא
להיפגע ,לעומת מערכת של מיקוד שליטה חיצוני ,שבה תפקיד האחד הוא לדאוג
שהאחר לא ייפגע ואם נפגע עליו לחלץ אותו מהעלבון .ערפאת אכן ציפה
מהישראלים שיחלצו אותו מהעלבון .להתגבר לבד הוא לא היה יכול .כשבעל
 מדווח על האמת שלו או על הרגשתו הוא בדרך כלל על קרקע יציבה .כך
יכול היה ערפאת להודות שלא הבין או שלא עקב אחר השיחה .כעת ,מי שהיה
מסרב לחזור ולהסביר לו או היה צוחק על כך לא היה מוערך על ידי בעל
פרדיגמת החשיבה המערבית.
ערפאת :אתה חושב שאני ליצן?! אתה חושב שאני בדיחה?! )כבוד(  אני
מצטער ,אבל לא הבנתי .האם נוכל לחזור על כך שוב? )חשיבה
ביקורתית  +אמפתיה(
בעיה  :6סאדאת התקומם אל מול דרישתו של בגין להשאיר את היישובים
הישראליים בסיני ואמר" :עמי לא יקבל לעולם נגיסה כלשהי בזכויותיו על
אדמתו .ראש הממשלה בגין אומר שהוא רוצה להשאיר את ההתנחלויות הישראליות
בסיני ולהגן עליהן בכוח .זהו עלבון חריף למצרים ...הפכתי מטרה לעלבונות
קיצוניים מצד ישראל ולעג וגינוי מצד מדינות ערב ...איך איראה בפני מדינות
ערביות אחרות אם זהו מחיר השלום שאני משלם .היוזמה שלי אין מקורה
בחולשה כי אם בכוח ובביטחון עצמי" 12.האם נכונה תחושתו של סאדאת
שישראל מנסה לפגוע בו והאם הוא צריך להראות לישראל שמקור יוזמתו אינו
החולשה?
פתרון :בעל  לא עסוק בענייני השפלה וכבוד באותה מידה שעסוק בהם
בעל  .בגין רוצה להשאיר את היישובים הישראליים בחצי האי סיני מתוך
שיקולים ישראליים ולא מתוך מטרה לפגוע במצרים .לא כך הוא הדבר ביחסי
מצרים עם שאר מדינות ערב .בחברות בעלות  השפלת האחר היא חלק
מהדרך להילחם בו .על כן ,במקרה זה צודק סאדאת בשיקולו שחשוב לו שיראו
שהוא פועל מתוך עוצמה ולא מתוך חולשה .ואולם בקשר עם ישראל יכול
 ; 12ויצמן  ,1981עמ'
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סאדאת להתפנות למישור הענייני במקום להשקיע אנרגיות מיותרות בשאלה אם
הוא נראה חלש או חזק בעיניה ,משום שישראל עסוקה בכך פחות ממה שסאדאת
חושב והיא מצפה ממנו להיות ענייני.
סאדאת :היוזמה שלי אין מקורה בחולשה כי אם בכוח ובביטחון עצמי )כבוד(
 היוזמה שלי היא הגיונית וטובה )חשיבה ביקורתית(
בעיה  :7במועצת העם המצרית פנה סאדאת לישראלים ואמר" :אני מוכן אפילו
לבוא אל ביתכם ,אל הכנסת ,כדי לדון ולהתווכח אתכם" 13.אל מול האשמתו
בבגידה הציגו עוזריו את ביקורו בירושלים כגבורה .סאדאת ,אמרו ,הולך
לטלטל את הארי במאורתו 14.ואילו שייח טנטאווי ,שתמך בתהליך השלום בין
ישראל למצרים ,נהג לומר שהוא נפגש עם ישראלים כדי להראות להם ולכולם
שהוא לא פוחד מפניהם והוא עומד לומר להם את האמת 15.כיצד יש לנסח
היגדים אלה לבעלי  ?
פתרון :המשותף לשלושת ההיגדים האלה הוא הצגת דברים באמצעות אומץ
וגבורה יותר מאשר באופן ענייני כדי שלחברה בעלת  יקל לקבלם .במסרים
לחברה בעלת  יש להדגיש היבטים של חשיבה ביקורתית.
אני מוכן אפילו לבוא אל ביתכם ,אל הכנסת ,כדי לדון ולהתווכח
סאדאת:
אתכם )כבוד(  על אף הקשיים אני מוכן לבוא לירושלים
כדי לקדם את השלום )חשיבה ביקורתית(
עוזרי סאדאת :הנשיא עומד לטלטל את הארי במאורתו )כבוד(  הנשיא
נכנס למשא ומתן לא קל עם הישראלים )חשיבה ביקורתית(
שייח טנטאווי :אני נפגש עם הישראלים כדי להראות להם ולכולם שאני לא
פוחד מפניהם ואני עומד לומר להם את האמת )כבוד(  אני
נפגש עם הישראלים כדי לקדם שלום אמת )חשיבה ביקורתית(
בעיה  :8כך מסביר פהאמי ,שר החוץ המצרי ,מדוע לא תמך בהצהרה המשותפת
של ארצות–הברית וברית–המועצות בנוגע לעקרונות סיום הסכסוך בין ישראל
לערבים" :תמיכת מצרים בהצהרה תקשיח מיד את עמדת ישראל .תמיכה בהצהרה
עלולה גם לגרום לפלסטינים ולסורים לחשוב שמצרים הייתה מעורבת בהכנתה
 13רובינשטין  ,1992עמ' .31
 14הבר  ,1980עמ' .61
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3861244,00.html 15
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וכדאי למצרים להשאיר את כל האופציות פתוחות משום שאיש לא יודע אילו
עוד התפתחויות יהיו בעתיד" 16.מה יאמר בעל  על תשובה זו?
פתרון :בעל  יאמר שפהאמי אומר הכול מלבד מה באמת דעתו על ההצהרה.
הוא עסוק ,מתוך מיקוד שליטה חיצוני ,בהשפעת הסכמתו על סביבתו .ניכר
שהוא מונע לא מכוח פנימי ,אלא מכישורים חברתיים .יתרה מזו ,בלבו של בעל
מיקוד השליטה הפנימי עלול להתעורר ספק אם פהאמי בכלל יודע מה הוא
באמת רוצה.
פהאמי :ישראל תקשיח את עמדתה אם נתמוך בהצהרה )כישורים חברתיים(
 עלינו לבדוק אם הצעה זו עונה על עיקרי צרכינו )חשיבה
ביקורתית(
פהאמי :תמיכה בהצהרה עלולה גם לגרום לפלסטינים ולסורים לחשוב שמצרים
הייתה מעורבת בהכנתה )כישורים חברתיים(  אין לנו שליטה על
מה שיחשוב הצד השני ,שיחשוב מה שהוא רוצה .אנחנו לא נגבש את
דעתנו על פי מה שהצד השני עלול לחשוב )חשיבה ביקורתית(
בעיה  :9המלך עבדאללה ,סבו של חוסיין ,נטר טינה לגולדה מאיר מאז פגישתם
לפני מלחמת העצמאות .בפגישה זו היא הודיעה לו שהיישוב העברי בארץ
ישראל מתכוון להכריז על הקמת מדינת ישראל .הוא הפציר בה לדחות את
ההחלטה ,והיא השיבה לו שהיישוב כבר המתין יתר על המידה ,אלפיים שנה.
כך ,אומר משה דיין ,העמידה אותו גולדה בפני הברירה לקבל את הכרזת
העצמאות של מדינת ישראל ובכך להיכנע לתכתיב של אישה או לצאת למלחמה.
17
במעשה הזה הכריחה אותו להצטרף לשאר מדינות ערב בהתקפתן על ישראל.
לימים ,לאחר הפסקת האש בחזית הירדנית במלחמת העצמאות ,ישאל המלך
עבדאללה את אליהו ששון בארוחת ערב משותפת" :כיצד עלה בדעתכם לשלוח
אלי ערב המלחמה אישה לתת לי אולטימאטום? מדוע ההשפלה הזו? מדוע לא
באת אתה אלי ,אליאס?!" 18האם אמנם הכריחה גולדה מאיר את המלך עבדאללה
לצאת למלחמה?
פתרון :פעמים רבות בעל  חש שסביבתו מכריחה אותו לעשות מעשים
מסוימים ולו אין חופש בחירה ,משום שהוא אינו רגיל לפעול מתוך מיקוד
16
17
 18ששון  ,2004עמ' .144
Fahmy 1983, p. 235

Shlaim 1988, p. 397; Bailey 1990, p. 18
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שליטה פנימי ולהגדיר לעצמו היטב את רצונותיו .לדידו של המלך ,גולדה לא
מותירה לו ברירה והיא אחראית לצאתו למלחמה ,אם משום שהיא אישה ואם
משום שהיא מודיעה לו על הקמת מדינת ישראל .לדידה של גולדה ,העובדה
שהיא אישה ושהיהודים רוצים מדינה לא אומרת דבר על מה שהמלך עבדאללה
צריך או שאינו צריך לעשות.
המלך עבדאללה :בכך שהיא הציבה לי אולטימטום — להיכנע לתכתיב של
אישה או לצאת למלחמה — היא הכריחה אותי להצטרף לערבים
במלחמתם בישראל )כבוד(  זו הייתה החלטה אישית שלי
לצאת למלחמה ואני אחראי עליה )חשיבה ביקורתית(
בעיה  :10כשהודה המלך עבדאללה בפני גולדה שהוא עומד להצטרף למדינות
ערב התוקפות את ישראל היא השיבה לו" ,אנחנו נילחם" .עבדאללה ענה:
"חובתכם להילחם" .כשאחד הנציגים הישראלים הזהיר אותו מהתוצאות ענה
19
המלך" :אני יודע שאתם תכו בנו ,אבל חובתכם לעשות את המוטל עליכם".
האם לא הייתה למלך עבדאללה שום ברירה אלא לצאת למלחמה שהוא יודע
מראש שיפסיד בה?
פתרון :המלך עבדאללה מאמץ גישה פטליסטית בעלת מיקוד שליטה חיצוני
האומרת שלאדם אין שליטה במצב .הוא יודע שישראל תילחם .הוא אף מעודד
את ישראל למלא אחר צו הגורל כשהוא אומר" ,חובתכם להילחם" ,ומסיים בכך
שחובת ישראל להכות בערבים .והוא ,המלך עבדאללה ,לא מנסה לשנות את
גורלו .נכדו ,המלך חוסיין ,יאמר בנאום לאומה אחרי התבוסה במלחמת ששת
הימים" :אחי ,נראה שאני בן למשפחה שלפי רצון אללה חייבת לסבול ולהקריב
ללא קץ בעבור ארצה" 20.חוסיין אינו מזכיר את העובדה שהוא פתח במלחמה
על אף אזהרות מצדה של ישראל שלא ייגרר למלחמה .לדידו ,רצון אלוהים יכול
להסביר בדיעבד את הכול .זהו אחד ההבדלים החשובים בין בעל  לבעל
 הנוגע בנושא האחריות ,האשמה והאמונה בשינוי .בעל  נוטה לקבל
אחריות ,להאמין בשינוי אפשרי ועם זה גם להאשים את עצמו כשדברים אינם
 19ויקיפדיה :עבדאללה הראשון מלך ירדן:

20

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%90%D7%9C%
D7%9C%D7%94%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F,_%
D7%9E%D7%9C%D7%9A_%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F
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מתנהלים כשורה .בעל  נוטה לייחס את האחריות והאשמה לקבוצה וכך גם
את היכולת לשנות.
המלך עבדאללה :חובתכם להילחם .אני יודע שאתם תכו בנו .אבל חובתכם
לעשות את המוטל עליכם )סמכותיות(  אנסה לעשות כל
מאמץ לשנות את רוע הגזרה )חשיבה ביקורתית(
בעיה  :11כשרצה אבו מאזן לקבל את החלטה  242של האו"ם ,המכירה בזכות
קיומה של ישראל בגבולות  ,67ולהמשיך את המאבק על שחרור הגדה המערבית
ורצועת עזה בלבד בניגוד לקונסנזוס הפלסטיני שלא להכיר בקיומה של ישראל,
הוא חשש להשמיע את עמדתו בגלוי .כך בודק אבו מאזן אם עמיתו הפלסטיני
נעים אל–אשקר חושב כמוהו מבלי לחשוף את מחשבותיו הוא.
אבו מאזן" :אתה מוכן לחשוב אתי מבלי להיות מוגבל על ידי קווים אדומים
ועל ידי מה שאנחנו קבענו שהוא אסור?"
"כן".
נעים:
אבו מאזן" :אתה מסכים אתי שהאינתיפאדה פרצה כדי לגרום לנסיגת ישראל
מהגדה המערבית ומרצועת עזה?"
"כן".
נעים:
אבו מאזן" :אתה חושב שאנשינו ברצועת עזה ובגדה המערבית יסכימו אם
נבקש מהם להמשיך וליידות אבנים ככל שנדרש כדי לגרש את
הישראלים מחיפה ,יפו ועכו?"
"לא".
נעים:
אבו מאזן" :מה תהיה תגובתם?"
"הם יזרקו את האבנים עלינו".
נעים:
אבו מאזן" :אם כך בוא נחשוב מה אנחנו יכולים להציע להם".
אבו מאזן מספר שכך הם החלו לחשוב לאחר פרוץ האינתיפאדה הראשונה
בדצמבר  1987על קבלת החלטות האו"ם  242ו– 338כבסיס לתהליך פוליטי
שבהמשך הפך ליוזמה הפוליטית הפלסטינית 21.כיצד יתייחס בעל  לסוג זה
של דיאלוג והאם יוכל אבו מאזן לקיים אתו דיאלוג מעין זה?
פתרון :אבו מאזן שואל ולא אומר .הוא בודק את תגובת בן–שיחו מבלי לחשוף
את דעתו ומפגין בכך כישורים חברתיים ניכרים .אין זו החשיבה הביקורתית של
21
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בעל  האומר את אשר על לבו .לא קשה לנחש שאבו מאזן חשש להפר את
הקונסנזוס הפלסטיני ולכן לא שאל בפשטות את בן–שיחו אם הוא מוכן להכיר
בישראל בגבולות  .67באינטראקציות רבות נוטים בעלי  שלא לומר את
דעתם ,אלא לשאול את בני–שיחם שאלות כדי לתהות על קנקנם לפני שיחשפו
את עמדתם .בעל  עלול לחוש שבן–שיחו חמקמק ולא ישר .הוא יתקשה
להבין שבן–שיחו אינו מתורגל לומר בפשטות את עמדתו ועל כן הוא הולך
סחור–סחור .כך ,על בעל  להתרגל לדבר בשפת ה"אני" בעת העברת
מסרים לבעל   ,אחרת מסריו עלולים להיות מבלבלים וחשודים .יש לשים
לב לפתיחה ב"אני" במקום ב"אתה" ובמשפט חיווי במקום משפט שאלה.
אבו מאזן :האם אתה חושב? )כישורים חברתיים(  אני חושב שכדאי
)חשיבה ביקורתית(
בעיה  :12כשההאקר הסעודי גנב את פרטי כרטיסי האשראי של ישראלים רבים
התפתח ויכוח בין גולשים סעודים אם מעשה זה הוא מוסרי .אחד המתנגדים
לגנבה טען" ,אנחנו לא רוצים שהיהודים יגידו עלינו שאנחנו גנבים" 22.האם
הטיעון הזה תקף על פי פרדיגמת חשיבה מערבית?
פתרון :בעל  ניזון פחות מהלחץ הקבוצתי .הוא נוטה שלא לגנוב משום
שהוא לא רוצה לחשוב על עצמו שהוא גנב .הערכים המוסריים שבילדותו היו
מחוצה לו — בידי סוכני החברות — עברו אצלו תהליך הפנמה וכעת הם חלק
ממנו ,לעומת בעל   ,שהערכים המוסריים שלו נמצאים בידי הקבוצה ומתממשים
באמצעות אילוצי הכבוד והבושה .כך בעל  לא יאמר שהוא לא רוצה לגנוב
משום שהוא אינו רוצה שיגידו שהוא גנב .לדידו ,חשוב יותר מה שהוא יאמר על
עצמו ממה שיאמרו אחרים.
גולש סעודי :אנחנו לא רוצים שהיהודים יגידו עלינו שאנחנו גנבים )כבוד( 
אנחנו לא רוצים להיות גנבים )חשיבה ביקורתית(
בעיה  :13בעצרת המונים של תומכי בשאר אל–אסד ,נשיא סוריה ,בדמשק,
שנערכה בינואר  ,2012כמה חודשים לאחר פרוץ התקוממות ,אמר אסד" :המזימה
החיצונית לא נסתרת מאף אחד .יש מאות אמצעי תקשורת בעולם שרוצים
שאנחנו נתמוטט .הם נכשלו אבל הם לא התייאשו" .אסד הוסיף" :באירוע מסוים
אני נאלצתי להסתכל בעצמי ,וכשראיתי האמנתי במה שאמרתי .מילותיי שכנעו
22
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אותי"23.כיצד היה על אסד לשנות את הצהרתו באופן שתישמע אמינה לבעלי
?
פתרון :אסד משתכנע לא מבפנים ,אלא מבחוץ .הוא אינו מתחיל באמונה במה
שהוא אומר ,אלא להפך ,רק אחרי שהוא מסתכל על עצמו מבחוץ הוא מתחיל
להאמין לעצמו .כך גם באשר לדבריו .הוא משתכנע כשהוא מקשיב למילים
שלו .השכנוע לא קודם למילים ,המילים קודמות לשכנוע .אין לו חוויה פנימית
של חיבור לאמת המאפיינת בעלי   .האמת שלו נמצאת בצורה שבה נראים
הדברים ולא בתוכנם ובמהותם ,בידי הקבוצה ולא בתוכו פנימה.
בשאר אל–אסד :באירוע מסוים אני נאלצתי להסתכל בעצמי ,וכשראיתי האמנתי
במה שאמרתי .מילותי שכנעו אותי )הזדהות(  אני אומר
דברים שאני מאמין בהם )חשיבה ביקורתית(
בעיה  :14עזר ויצמן ,שר הביטחון הישראלי ,מספר" :ניסיתי להבין את העמדות
המצריות בין השאר בעזרת מזרחנים ואנשי אגף המודיעין ,אלא שגם גדולי
המומחים לא יכלו לתת לי מענה לכל שאלה .גם בעיני הייתה לפעמים התנהגותם
של המצרים מוזרה ,אם לנקוט לשון המעטה .פעם ביקשתי לשלוח שי אישי
לבעל חנות למזכרות בקהיר ששירת באדיבות את אשתי ראומה .המצרים סרבו
להעביר את השי הקטן בטיעון הבלתי מתקבל על הדעת שאסור לאזרחים
מצריים לקבל מתנות מתושבי חוץ לארץ .במקרה אחר סירבו המצרים להרשות
לרב הצבאי לבוא לקהיר כדי להכין סדר פסח למשלחת הישראלית הקטנה
ב'זהבה' .הם גם סירבו להרשות משלוח של מצות ויין למשלחת הצבאית
ולקהילות היהודיות הקטנות בקהיר ובאלכסנדריה .ערב פסח נאלצנו להעביר
לקהיר את נוסח ההגדה בטלפרינטר .את ההתנהגות המצרית ייחסתי לכוונת
שלטונות קהיר ,אולי אפילו סאדאת ,להפגין מורת רוח מהקיפאון בתהליך
השלום .כאשר הועלו הצעות לחולל מהומה בעקבות ההתנהגות המצרית ,דחיתי
אותן על הסף' .אלה הם מוקשים בדרך לשלום' ,אמרתי' ,אפשר לדרוך עליהם
והם יתפוצצו — אבל אפשר גם לפרק אותם'" 24.מה הצליח ויצמן להבין שגדולי
המזרחנים ואנשי אגף המודיעין הישראלים לא הצליחו? כיצד יכלו המצרים
לעזור לישראלים להבין את מחאתם ולקדם בכך את הקשרים?
23
 24ויצמן  ,1981עמ' .261
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פתרון :ויצמן צדק .זו הייתה דרכם של המצרים לבטא את חוסר שביעות רצונם.
כך מבטאים חוסר שביעות רצון בתרבות בעלת  שבה לא מקובל עימות
מילולי ישיר וחזיתי .מסמנים לצד השני שאנחנו לא מרוצים ,ומצפים שהם יבינו
את הרמז .מובן שאין טעם למחות על אופן זה של התנהגות כשם שלא תמחה על
מחאתו המילולית של האחר .לכל פרדיגמת חשיבה הדרכים שלה להביע אי
שביעות רצון.
בעל  צריך לזכור שבלא הסבר אין ביטחון שבעל  יבין את
הרמזים ,משום שאין לו כישורים חברתיים מפותחים" .מעטים מחברי הממשלה
ניסו לקרוא את הנעשה במוחותיהם של המצרים" ,מודה ויצמן ומוסיף" :עשינו
זאת היטב כאשר נלחמנו בהם .נכשלנו בכך כאשר עמדנו מעברו השני של
שולחן הדיונים" 25.כמו כן ,לא תמיד יהיה "ויצמן" שידע להסביר את ההתנהגויות,
והיעדר תקשורת זה יכול להסתיים גם בפגיעה וריחוק .מותר לבעל  למחות
בגדול ,לעכב את השיחות ,לעמוד בתקיפות על דעתו ואף יותר מזה בצירוף
הסברים .כך הוא לא נתפס כמוזר וכלא מובן ,ועם זאת הוא מאפשר תיקון לצד
השני ושומר על גשרים פתוחים לעתיד לבוא .כך יכלו המצרים לומר לוויצמן
שהם לא מוכנים לכל שיתוף פעולה עם ישראל עד שייושבו ההדורים  .הם
מחזירים את היחסים לאחור ,למצב שהיה לפני שיחות השלום .עתה הכדור
במגרש של ישראל ולהבדיל ,ישראל מבינה הפעם שהכדור במגרשה.
מצרים :שימוש ברמזים )כישורים חברתיים(  שימוש בהסברים )חשיבה
ביקורתית(
בעיה  :15כשרצה ראש ממשלת ישראל נתניהו בשחרורו של עזאם עזאם,
שנשפט על ריגול במצרים ,הוא הצהיר שיש לשחררו משום שהוא חף מפשע
בתגובה אמר מובארק שנתניהו "הכתים את מערכת המשפט המצרית שהיא בין
הצודקות והטהורות שקיימות" ,ועל כן אין הוא יכול לעזור לישראל .נתניהו
השיב" :אני הרבה זמן לא שמעתי תירוץ כזה על אחזקת אדם בכלא .עזאם לא
היה צריך להיכלא מלכתחילה ,הוא חף מפשע וכל השאר זה תירוצים" 26.עזאם
שוחרר מן הכלא המצרי רק שנים אחר כך .בפרק "כבוד" ,בעיה  ,4ניתחנו את
התנהגותו של נתניהו בעניין זה .כעת ננסה לבחון את התנהגותו של מובארק.
כיצד יכול היה הוא לקדם את ההבנות עם ישראל?
 25ויצמן  ,1981עמ' .367
 26גרוזברד  ,2000עמ' .311
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פתרון :לדידו של בעל  עלבון אינו נימוק לשום דבר וקיימת הפרדה ברורה
בין רגשות לאמת .על כן ,לא יכול היה מובארק להסביר את מאסרו הנמשך של
עזאם בנימוק שהעליבו את המצרים .לדידו של בעל  השאלה היחידה היא
שאלת האמת :האם עזאם ריגל או שלא ריגל? מובארק יכול היה להשתמש
בחשיבה ביקורתית ולהציע שישראל תפנה לערכאות העליונות של מערכת
המשפט המצרית .היה עליו להתעלם מההשמצות .התעלמות זו יש בה כוח של
מיקוד שליטה פנימי ועמדה נפרדת שלא נסחפת אחר התלהטות היצרים הרגשית
ושומרת על אובייקטיביות .עם זאת ,פרדיגמת חשיבה מערבית ,בגלל היותה
בעלת חשיבה ביקורתית ,מקבלת את האפשרות של טעות ,שיכולה לקרות תמיד
ועל כן אינה מפחיתה מהכבוד ומאפשרת מוצא מכובד למצרים.
מובארק :הכתמתם את מערכת המשפט המצרית) ...כבוד(  אינני מתכוון
להתייחס להשמצות נגד מערכת המשפט המצרית ,שאנחנו גאים בה
מאוד .הצעתי לכם להשתמש בצינורות המקובלים ולערער בפני
הערכאות העליונות כך שאם נפלה טעות והצדק עמכם הוא יצא לאור
)חשיבה ביקורתית(
המשך הסיפור :מאוחר יותר נפגש הנציג הישראלי דני יתום עם מובארק ,בין
היתר כדי לשוחח על עזאם עזאם" .אמרתי למובארק' :אני מסתכל לך בעיניים
ואומר לך :עזאם איננו מרגל ,מעולם לא היה איש מוסד ולא איש מערכת
המודיעין או הביטחון הישראלית ,ואינו שייך לשום גורם ממלכתי ישראלי ,לכן
חשוב מאוד לשחררו' .מובארק ענה לי שהוא ישתדל לקצר את עונשו של עזאם
אך אם נתניהו ימשיך להתבטא בעניין באופן פומבי ,ייווצר רעש תקשורתי
שימנע ממנו לעשות זאת .לימים אמר מובארק לאהוד ברק ולקלינטון כי אם
נתניהו היה מוריד את הפרופיל התקשורתי ואת הרעש סביב נושא עזאם והיה
מטפל בנושא בדיסקרטיות ומאחורי הקלעים — עזאם היה משוחרר .מובארק
טען כי מאחר שנתניהו הפך את העניין לפומבי ,הוא דחק אותו לפינה ,הנושא
הפך לדיון ציבורי במצרים ,ומובארק לא יכול היה לפעול בניגוד לדעת הקהל
27
המצרית".
אכן ,ייתכן שמישהו במצרים רצה להפליל את עזאם כדי להראות שהוא
תופס מרגל ועוד ישראלי .בשיחתו של מובארק עם דני יתום ,אהוד ברק
וקלינטון הוא לא מתנגד לאפשרות שעזאם חף מפשע .אבל הוא מציע לישראלים
כיצד יש לפנות למצרים בעניין זה .הוא מסביר את כוחו של הלחץ החברתי
 27יתום  ,2009עמ' .338
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שמופעל עליו כמנהיג במצרים ושהאמת המערבית היא לא בדיוק הדרך להתמודד
עם הבעיה .הסברים מסוג זה נחוצים ביותר לבעלי   ,שאופן חשיבה זה של
בעלי  זר להם לגמרי.
אם כן ,מובארק מסביר לדני יתום בהיגיון איך היה על ישראל לנהוג .זו
דוגמה טובה כיצד מובארק משתמש בחשיבה ביקורתית כדי לעזור לישראלים
להתנהג נכון עם המצרים .מובארק יכול היה להמשיך ולטעון שהם פגעו במערכת
המשפט המצרית אולם הפעם לא נהג כך.
מובארק :הכתמתם את מערכת המשפט המצרית )כבוד(  אתם צריכים
להבין אותנו .אצלנו הדברים עובדים אחרת מאשר אצלכם )חשיבה
ביקורתית(
בעיה  :16בוועידת קמפ דייוויד רצו הישראלים להגדיל את הכוח שמורשה להם
להחזיק באזורים המפורזים מעבר למה שסוכם .עזר ויצמן נשלח לסאדאת לבקש
ממנו מחווה זו" .בכמה גדודים מדובר?" שאל סאדאת" .שלושה גדודים של
משמר הגבול" ,השיב ויצמן" .טוב ,ויצמן ,בשבילך — ארבעה גדודים .אחרי
מלחמת אוקטובר אין לי יותר תסביכים" 28.האם יעריך בעל  מחווה זו?
פתרון :במקרה הזה דנו בפרק "הזדהות" )בעיה  ,(47שם ניסינו ללמד את בעל
 את חוקי הכבוד וההזדהות באמצעות התנהגותו של סאדאת .כעת ננסה
להנחות את בעל  כיצד עליו לנהוג בנושא המחוות במפגשו עם בעל  .
בעל פרדיגמת חשיבה מערבית לא יעריך בדרך כלל מחוות כבעל פרדיגמת
חשיבה מזרחית ,משום שהוא לא אמון על "שפת" המחוות .הוא עצמו יתקשה
להשיב לבעל פרדיגמת חשיבה מזרחית באותו האופן ולהעניק לו מחוות .ההמשך
הצפוי הוא שבעל פרדיגמת חשיבה מזרחית יתאכזב וייפגע בגלל היעדר הסימטריה
בין הצדדים .כך ראינו כיצד ציפה סאדאת למחווה מצדו של בגין )פינוי מוקדם
של אל עריש( לאחר ביקורו של סאדאת בירושלים ונפגע מכך שמחווה זו לא
הגיעה .לניקסון ,נשיא ארצות–הברית ,הוא הסביר את מה שאנחנו קראנו לו
"חוק ההדדיות"" :רוצה הייתי שתדע ...שאם תוכיחו את ידידותכם אלינו נהיה
ידידותיים פי–עשרה; אם עוינים תהיו לנו ,נהיה עוינים פי–עשרה .הואיל וחוק
טבע הוא שכל פעולה מולידה תגובה ,הרי כנגד מהלך טוב מצדכם יבוא תריסר
מהלכים טובים מצדנו ולהיפך" 29.על כן ,בעל  אינו חייב לעשות מחוות
 28ויצמן  ,1981עמ' .346
 29אל–סאדאת  ,1978עמ' .209
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ולהוכיח את רוחב לבו .הוא יכול לדרוש תמורת המחווה מחווה חלופית או לומר
שהוא צריך לחשוב על כך במקום לשלוף ברוחב לב כמו שנהג סאדאת.
סאדאת :חוק ההדדיות )כישורים חברתיים(  אנחנו עושים את שיקולינו
בעצמנו ולעתים קרובות אין הם קשורים למעשיכם אלא לאופן שבו
אנחנו רואים את הדברים )חשיבה ביקורתית(
בעיה  :17בוועידת קמפ דייוויד ,שבה נוהל משא ומתן לשלום בין מצרים
לישראל בתיווכו של קרטר ,נשיא ארצות–הברית ,התפתחה מחלוקת קשה בין
סאדאת לשר החוץ שלו כאמל .סאדאת היה מוכן להתגמש עם הישראלים ואילו
שר החוץ לא .שר החוץ מספר על השיחה שהתנהלה ביניהם:
סאדאת בירך את כאמל בחמימות ואמר" :קראתי לך לכאן לומר לך שהקשיחות
שהפגנתי עם קרטר נתנה תוצאות מצוינות .אביא את המסמך כדי שתוכל
להתרשם בעצמך!" סאדאת הלך להביא את המסמך והזמין את כאמל לשבת
לצדו ולקרוא את המסמך .כשכאמל החל לקרוא אמר סאדאת" :לא ,תקרא בקול
כדי שאוכל לשמוע אותך!" כאמל החל לקרוא בקול ובעודו קורא נכנס אוסמה
אל–באז אל החדר .הנשיא סאדאת בירך את אל–באז וביקש מכאמל לקרוא
מההתחלה כדי שגם אל–באז ישמע .כאמל החל לקרוא מהתחלה .כשסיים לקרוא
שאל אותו סאדאת" ,טוב ,אז מה אתה חושב עכשיו?" "חושב על מה?" השיב
כאמל בקרירות" .הבעיה היחידה שלך ,מוחמד ,זה הראש התורכי האטום שלך.
אתה לא רוצה להבין!" "אני מבין יותר מדי טוב" ,השיב כאמל .סאדאת שאל את
דעתו של אוסמה ולא זכה לתשובה .אז טפח סאדאת על ברכו של כאמל ואמר:
"בבקשה ,תן בי אמון .אתה לא בוטח בי?" כאמל השיב שמה שחשוב הוא תוכן
המכתב של קרטר .המכתב הזה עוסק בפרוצדורות ועל כן אינו שווה כלל.
סאדאת חטף את המכתב מידי כאמל וצעק" :לא ,זה מסמך חשוב ביותר ועוד
בכתב ידו של קרטר .אני מתכוון לקחת אותו אתי ולשמור אותו במקום אישי
ובטוח עד שהזמן יגיע .כאמל מספר שהביט בנשיא ולא ידע אם סאדאת חושב
שהוא נאיבי וטיפש או שהוא באמת חושב שהמסמך הזה חשוב ביותר 30.בהנחה
שכאמל הוא בעל  כיצד היה על סאדאת לפנות אליו?
פתרון :אכן ,כאמל מתנהג במקרה הזה כבעל  הנאמן לעצמו ואינו מנסה
להתאים את עצמו לסמכות .מולו ניצב סאדאת ,הבונה בכישוריו החברתיים
דרמה שתקשה על כאמל להתנגד למסמך .הוא מזמין אותו ומספר לו שהתעקשותו
30
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הביאה לכתיבת מסמך מצוין .כעת יקשה על כאמל לבקר את המסמך .סאדאת
מבקש ממנו לקרוא את ההסכם בקול .קריאה בשקט ,בפרטיות ,מאפשרת שמירה
על נפרדות ודעה עצמאית ,ואילו קריאה בקול לפני קהל מקשה לגבש דעה
עצמאית .כשאל–באז נכנס סאדאת מבקש שיתחיל לקרוא בקול מהתחלה .כעת
יוצר סאדאת לחץ קבוצתי וגם אל–באז יתקשה לבקר את ההסכם .כשכל אלה לא
עוזרים לסאדאת הוא מנסה טקטיקה של עלבון ומעליב את כאמל .אולי כעת
ייכנע לסמכות .כשגם זה לא עוזר הוא מנסה להתחנף אליו ומבקש שיסמוך עליו.
וכשגם זה אינו מועיל הוא פשוט ,סוף–סוף ,אומר את דעתו .הוא חושב שהמסמך
הוא הישג גדול.
בעל
במפגש עם
 כדאי לתת לו להתרשם באופן עצמאי לפני שמתגאים
בכך שהמסמך מצוין .אחרת הוא יחווה זאת כלחץ לא ראוי עליו .אין צורך
לבקש ממנו לקרוא בקול ולהפעיל עליו לחץ קבוצתי .הוא רוצה את הפרטיות
שלו .וודאי שאין צורך להעליב )"הראש התורכי האטום שלך"( ולא להתחנף
)"בבקשה ,תן בי אמון"( משום שיש בכך ניסיון להפעיל אותו מבחוץ ,ניסיון
שלא ימצא חן בעיניו .אפשר לומר בפשטות שאין ביניהם הסכמה .כלומר,
הקושי של בעל  במפגש עם בעל  הוא לקבל את קיומה של נפרדות
ועצמאות בין הצדדים ואת העובדה שאין הוא יכול לכפות את רצונו על האחר.
סאדאת :קראתי לך לכאן לומר לך שהקשיחות שהפגנתי עם קרטר נתנה
תוצאות מצוינות .אביא את המסמך כדי שתוכל להתרשם בעצמך!
)כישורים חברתיים(  אני רוצה שתקרא את המסמך ותאמר לי
את התרשמותך )חשיבה ביקורתית(
חברתיים(
)כישורים
אותך!
סאדאת :תקרא בקול כדי שאוכל לשמוע
 כל
אחד יקרא את המסמך לעצמו )חשיבה ביקורתית(
סאדאת :הבעיה היחידה שלך ,מוחמד ,זה הראש התורכי האטום שלך .אתה לא
רוצה להבין! )כישורים חברתיים(  אני רואה שאנחנו לא מסכימים
)חשיבה ביקורתית(
סאדאת :בבקשה ,תן בי אמון .האם אתה לא בוטח בי? )הזדהות  +כישורים
חברתיים(  צר לי שדעתך שונה משלי .אני רואה שההסברים
שלי לא עוזרים )אמפתיה  +חשיבה ביקורתית(
בעיה  :18לקראת תום ועידת קמפ דייוויד הגיעו לבסוף ישראל ומצרים להסכמה.
מוחמד כאמל ,שר החוץ המצרי ,לא הסכים עם סאדאת .להלן השיחה:
כאמל" :הייתי מסכים אתך אילו הצלחת להשיג משהו ממשי".
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סאדאת" :הסכמתי לכמה ויתורים כדי לעזור לקרטר .אחתום על כל דבר
שקרטר יניח לפני ,לפני שאקרא אותו".
כאמל" :למה ,אדוני הנשיא? למה עלינו לחתום בעיניים עצומות?"
סאדאת" :מוחמד ,אתה לא סומך עלי?"
כאמל" :אני מוכן לסמוך אבל אין שום דבר בהסכם הזה שאנחנו יכולים
לקבל .אנחנו עושים זאת למען קרטר ,לעזאזל קרטר".
סאדאת" :אתה רוצה שאעזוב את קמפ דייוויד ככישלון?! אתה רוצה שהסובייטים
יגידו שנכשלתי?! וקדאפי?! ואסד?!"
הנשיא הכועס שאל את שאר חברי המשלחת מה הם חושבים.
אל–באז" :מילה אחת חסרה .אילו הכללנו הגדרה עצמית לפלסטינים זה היה
בסדר גמור".
סאדאת" :הצעתי את זה לקרטר והוא אמר שזה יעלה לו בכיסאו".
כאמל) :מתפרץ בכעס( "רק מפני שקרטר רוצה להיות נשיא ארצות–הברית
שמונה שנים במקום ארבע אנחנו מקריבים אומה שלמה .היה שקט"...
סאדאת" :מוחמד ,אתה אף פעם לא תהיה פוליטיקאי".
31
כאמל" :אם זוהי הפוליטיקה ,אני לא רוצה להיות פוליטיקאי".
ואכן ,כאמל חזר למצרים בזמן ששאר חברי המשלחת המצרית נסעו לוושינגטון
לטקס החתימה על ההסכם .בהנחה שכאמל הוא בעל  ,כיצד היה צריך
סאדאת לפנות אליו?
פתרון :גם במקרה הזה דומה שכאמל נוטה לאמץ באופן חלקי את פרדיגמת
החשיבה המערבית לצד ניסיון לשמור על כבוד הנשיא .הוא מבקר את קרטר
במקום את נשיאו.
סאדאת פותח בכך שהוא אומר לכאמל שיחתום על כל דבר שקרטר יניח
לפניו .בעל  לא יעריך ציות עיוור שכזה ולא יהיה מוכן לוותר על שיקול
דעתו .בחברה בעלת  הרצון להסכים ,לַרצות ולהזדהות עם האחר עשויים
לגרום להתנהגות זו .כך בפגישה בין חוסיין לפרס בנושא ההתנחלויות הגיעו
הצדדים לידי הבנה .חוסיין היה צריך ללכת לפגישה נוספת ועל כן ביקש מפרס
להעלות את הסכמותיהם על כתב .כששב מפגישתו עם עוזרו ,ריפאי ,הם הביטו
בטיוטה .ריפאי דרש לערוך שינויים אולם חוסיין פלט במהירות שהמסמכים
מושלמים וחתם עליהם בלי לדרוש כל שינויים 32.ככלל ,סאדאת היה צריך לומר
31
Peres 1995, p. 307 32
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שעל אף היחסים הקרובים עם קרטר הוא יחתום רק לאחר שיקרא ורק אם
ימצא לנכון ,ולהוסיף שטוב שכאמל אומר את דעתו האישית על אף חילוקי
הדעות ביניהם ושלא חשוב מה יגידו אלא מה שהם חושבים .סאדאת גם לא היה
צריך להסביר לכאמל מה הוא יהיה ומה לא יהיה משום שזה לא עניינו )"מוחמד,
אתה אף פעם לא תהיה פוליטיקאי"( .הוא יכול לחוות את דעתו לגבי התאמת
כאמל לתפקיד .מעבר לכך ,זה עניינו של כאמל.
סאדאת :אחתום על כל דבר שקרטר יציע לפני שאקרא אותו )הזדהות( 
חשוב לי מה שקרטר אומר אולם לפני כל חתימה אחשוב פעמיים
)חשיבה ביקורתית(
סאדאת :מוחמד ,אתה לא סומך עלי? )כישורים חברתיים  +הזדהות( 
מוחמד ,אני מתרשם שאתה לא מסכים אתי )חשיבה ביקורתית(
סאדאת :אתה רוצה שיגידו שאני כישלון? )כישורים חברתיים(  אעשה
את מה שאני מאמין בו מבלי להתחשב במה שיגידו )חשיבה ביקורתית(
סאדאת :מוחמד ,אתה אף פעם לא תהיה פוליטיקאי )סמכותיות(  מוחמד,
אני לא בטוח שהתפקיד הזה של שר חוץ מתאים לך )חשיבה ביקורתית(
בעיה  :19מג'אלי ,שהיה ראש המשלחת הירדנית לשיחות השלום עם ישראל
ולימים ראש ממשלת ירדן ,מתגאה בספרו כיצד רימו הירדנים את הישראלים
בנוגע לטקסט של חוזה השלום .בפסקה  Bתת–הפריט האחרון — מספר — 9
עסק בהסכם שלום בין ישראל לירדן לאחר שיתקיימו הפריטים שמעליו .אלה
היו פריטים בפסקה  Bשנגעו להיבטים שונים של יחסי ישראל וירדן .הירדנים
רצו שהסכם השלום עם ישראל יתקיים רק לאחר שתהליך השלום יסתיים עם
כל שכנותיה של ישראל ,ואילו ישראל גרסה שיש לחתום על הסכם שלום בין
ישראל לירדן שלאחר ששני צדדים אלה ישיגו הסכמות בלי קשר ליתר המסלולים.
בעורמה ומבלי שאיש יבחין כתב הנציג הירדני חדאדין את האות  Cעל הספרה
 9של תת–הפריט  9בסעיף  ,Bכך שהסכם השלום נקשר כעת גם לקיום סעיף A
ולא רק לקיום סעיף  . Bסעיף  Aדיבר על השגת שלום צודק ,תקף ומקיף בין
ישראל לשכנותיה .הישראלים לא הבחינו בשינוי הזה משום שהיו עוד תיקונים
בהסכם 33.כיצד יקבלו הישראלים את המעשה?

33
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פתרון :בעל  אינו מתייחס למניפולציות אלה בביקורתיות רבה כפי שעשוי
להתייחס אליהן בעל   .לדידו של בעל פרדיגמת החשיבה המזרחית מותר
לעתים לנסות ולהערים על בן–שיחך ואם הוא לא הבחין בכך זו בעיה שלו .כמו
שאי אפשר לבוא בטענות אל מי שחשיבתו הביקורתית טובה יותר כך אי אפשר
לבוא בטענות אל מי שכישוריו החברתיים גבוהים יותר והוא משתמש בכך
לטובתו .במילים אחרות ,בעבורו אין זו מניפולציה אלא חוכמת חיים .העובדה
שמג'אלי מספר לנו על כך בגאווה בספרו מוכיחה כמה מקובל סגנון זה בחברתו,
ומג'אלי לא חש כל בושה לספר על כך .ואולם עליו לזכור שלדידם של בעלי
 זהו מעשה רמייה והוא נחשב לשלילי ביותר.
שקר לא נתפס בחומרה יתרה משום שיש בו חוכמת חיים שחיונית
להישרדות )כישורים חברתיים(  שקר נתפס בחומרה משום שהוא
מנוגד לאמת הפנימית )חשיבה ביקורתית(
בעיה  :20חדאדין מונת'אר ,שר המים וההשקיה של ירדן והנושא ונותן הראשי
עם ישראל בנושא המים ,מספר כיצד חיפשו זמן מתאים למפגש שלו עם שרון.
כשנוכח לדעת ששרון מכבד את השבת ולא רוצה להיפגש ביום זה הפגין
עקשנות ואמר שהוא לא מוכן להיפגש ביום שישי משום שזה יום שבתון בירדן
ובעולם המוסלמי .חדאדין מסביר שאף על פי שהוא נוצרי אורתודוקסי ורגיל
לעבוד בימי שישי ולנוח בימי ראשון היה לו חשוב להתעקש אף הוא אל מול
התעקשותו של שרון על קדושת יום השבת של היהודים ולהראות ליהודים שלא
רק להם יש יום קדוש ,גם למוסלמים יש וגם הם מכבדים יום זה .התוצאה
הייתה שחדאדין הנוצרי הסכים לעבוד ביום השבתון שלו ,יום ראשון ,אך לא
ביום שישי רק כדי להראות לישראלים 34.האם הצליח חדאדין להוכיח לישראלים
את מה שרצה?
פתרון :בעל  לא נוטה להתייחס לבעל  כמו שהאחרון מתייחס אליו.
פחות מעניין אותו לערוך השוואות ולהתעסק בשאלה מה בן–שיחו חושב עליו
וכיצד הוא יכול ליצור אצלו רושם כזה או אחר .על כן ,חדאדין לא היה צריך
להתנהג כמו שרון .הוא צריך היה להיות חדאדין ולבחור את יום השבתון שנוח
לו.
חדאדין :אראה לבן–שיחי שאיני נופל ממנו )כישורים חברתיים(  אעשה
מה שמתאים לי )חשיבה ביקורתית(
34
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בעיה  :21המשלחת הירדנית הופתעה לגלות שמקצת הנציגים הישראלים למשא
ומתן חבשו כיפות .ד"ר חדאדין לחש באוזני אנאני ,חברו למשלחת" :אקח את
תליון הצלב שלי ,ואתלה אותו על צווארי באופן שיוצג לראווה על החזה .נראה
שמפלגת הליכוד רוצה לצבוע את המשא ומתן בצבעים דתיים"" .כן" ,השיב
35
אנאני" ,אבל האם זה אומר שעלי לענוד סהר על חזי?! האמונה היא בלב".
כיצד היה משפיע הדבר על הישראלים אילו תלו חברי המשלחת הירדנית את
תליוניהם עם סמלי הדת שלהם על צווארם?
פתרון :במקרה זה בולטת החשיבה הקונספירטיבית של חדאדין ,החושב
שהישראלים זוממים משהו .חוק ההדדיות המבוסס על הזדהות עובד גם במקרה
זה ,וחדאדין רוצה להשיב לישראלים באותו מטבע .סביר להניח שבעל  לא
היה עושה עניין משרשרת עם צלב או סהר על צווארו של בן–שיחו ולא היה
מנסה להציג אל מולו את סמלי הדת שלו .זה פשוט לא היה רלבנטי לגביו
מטעמי נפרדות .אפשר להתרשם עד כמה בעל  אינו מבין שבן–שיחו ,בעל
 ,חושב באופן שונה למדי ממנו.
חדאדין :אעשה את מה שעושה בן–שיחי כדי ליצור איזון )הזדהות( 
אעשה מה שאני רוצה )חשיבה ביקורתית(
בעיה  :22ז'ק נריה ,הממונה על היחסים עם העולם הערבי במשרד ראש
הממשלה ,ידע לפרוט על האופי הקונספירטיבי הערבי .פעם ישב עם סעיד
כמאל ,שגריר אש"ף בקאהיר ,בלובי המלון בפריז שבו התקיימו השיחות )ראו
בפרק "כישורים חברתיים" ,בעיה  .(22סעיד שם לב שעל רוב הכיסאות סביבם
יושבות נשים יפות במיוחד" .נעים מאוד לשבת כאן" ,אמר והוסיף שאולי כדאי
שילכו למקום אחר כדי שיוכלו לשוחח בחשאיות" .אל תדאג" ,השיב נריה,
"הנשים שייכות לביטחון הישראלי .אני מתכוון ליפות שבהן .עליהן להיות יפות
כדי לעבוד בביטחון" .נריה הסביר לעמיתו שבכוונה בוחרים נשים יפות משום
שהן פחות חשודות כעובדות בביטחון" .אנחנו לעולם לא נפקיר את הביטחון
בידיים זרות .השקענו מיליונים של דולרים בטיפוח אנשים כאמנון ליפקין שחק
המנהל את המשא ומתן ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לאבד אותם" 36.כיצד
יכול בעל  להישמר ולא להניח שינצלו את נטיותיו להאמין בקונספירציות?

35
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פתרון :קונספירציות פורחות בעולם שבו אין שקיפות .הפרט חש שהוא מריונטה
הנמשכת בחוטים ואין לו שליטה על מהלך העניינים .בחברה שבה קיימת נטייה
למיקוד שליטה חיצוני הפרט חש תלוי בסביבתו ואין זה מתקבל על דעתו
שהאויב לא רוצה להתעסק אתו .גם בחברה המערבית אפשר למצוא תופעות
כאלה אולם בשיעור נמוך בהרבה )אחרי רצח רבין ורצח הנשיא קנדי למשל
צמחו תאוריות קונספירטיביות( .הנשק היחיד של בעל  נגד קונספירציות
למיניהן הוא לסמוך על עצמו ולשאול את עצמו מה הוא באמת חושב על כך .אם
כן ,עליו להפנות את וקטור החשיבה שלו פנימה ולחפש את האמת שלו המנותקת
מהלחץ הקבוצתי .כלום הגיוני שכל הנשים היפות האלה עוסקות בביטחון? או
שבמקרה הזדמנו למלון ,כמו שעשוי לקרות לעתים קרובות במלונות מסוג זה?
מעבר לכך ,אילו עסקו בביטחון האם היה ז'ק נריה מספר לו על כך? האם
במפגשים קודמים עם בכירים ישראלים ראה מראות דומים בלובי הקבלה של
המלונות? וכדומה.
כמאל :האחר חושב עלי ואני חושב עליו )כישורים חברתיים(  כל אחד
מתעסק בענייניו )חשיבה ביקורתית(
באופן דומה כדאי לבעל  להיות זהיר בשיתוף בעל  בתאוריות
קונספירציה שהוא ,בעל מיקוד שליטה חיצוני ,עלול להאמין בהן .כך תירץ
תוהאמי ,סגנו של סאדאת ,לפני משה דיין את מפלותיהם של המצרים במערכת
סיני ובמלחמת ששת הימים בתאוריות קונספירציה שונות .ההפסד במלחמת
ששת הימים נגרם משום שנשיא מצרים ,נאצר ,היה בוגד ובכוונה הכשיל את
מצרים .במלחמת יום כיפור מנעו המעצמות מהצבא המצרי להתקדם 37.למותר
לציין שהדברים נראו מגוחכים בעיני מי שהיה שר הביטחון הישראלי במלחמות
אלה ולא הוסיפו להערכתו ולאמינותו של תוהאמי בעיניו .הקושי של תוהאמי
לקבל אחריות על הכישלונות ולהודות בהן יצר את תאוריות הקונספירציה
האלה .מכאן שתפקידן של תאוריות הקונספירציה הללו הוא לעתים פשוט
להעלים את הכאב הכרוך במפגש עם האמת.
תוהאמי :נאצר היה בוגד ולכן הפסדנו במלחמה )כישורים חברתיים( 
הפסדנו במלחמה כי היינו פחות טובים מכם )חשיבה ביקורתית(
בעיה  :23אבו מאזן ניסה להשיב על השאלה מדוע שינה עזר ויצמן את עמדתו
הפוליטית והפך מנץ ליונה" :ידוע היה שוויצמן הוא מנצי הליכוד אולם בשיחות
 37דין  ,1981עמ' .43
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קמפ דייוויד ואפילו קודם לכן החלה עמדתו להשתנות .סיבת השינוי הייתה
האכפתיות הגדולה והיחס הטוב שהתפתחו בינו ובין הנשיא המנוח אנואר סאדאת,
שקרא לו תמיד "ידידי עזרא" .נוספה לכך גם סיבה אנושית — בנו היחיד ,יורש
משפחת ויצמן ,נפצע במלחמת אוקטובר פציעה קשה מאוד עקב קליע שחדר
לראשו .אירוע זה השפיע על ויצמן מאוד וגרם לו להבין שהמשך המלחמות
יביא עוד פצועים כמו שקרה לבנו" 38.במה טועה אבו מאזן בפירוש התנהגותו
של עזר ויצמן?
פתרון :בעל   ,על פי רוב ,לא ישנה את עמדותיו כה בקלות בגלל יחס חם
מבחוץ .בעל פרדיגמת חשיבה מערבית יאמר שכנראה סדר הדברים היה הפוך.
קודם שינה ויצמן את עמדתו הפוליטית ודבר זה אפשר לו לפתח קשרים חמים
עם סאדאת ועם מצרים אחרים .ואכן ,מרגע שהגיע סאדאת לירושלים יצר אתו
ויצמן קשר קרוב וחם .כך למשל מסביר סאדאת לעיתונאי מצרי מדוע אהב את
עזר ויצמן מהרגע הראשון:
"עזר ויצמן הכי קרוב ללבי .אף שלוויצמן לא היה תפקיד רשמי בעת הביקור
]הוא היה שר הביטחון אך רגלו הייתה בגבס והוא נעזר בקביים[ הוא בא מיד
לבקרני במלון המלך דוד ששם שכנתי ודיבר באופטימיות רבה על השלום
האפשרי" .סאדאת המשיך ודיבר בהרחבה על ויצמן ,שכנראה הקסים אותו .הוא
ציטט את ויצמן ,שאמר שהמשאלה היחידה שלו בחיים היא הצלחת תהליך
השלום .אם כך יהיה ,ירצה לבלות את שארית חייו בבית קטן שירכוש באלכסנדריה,
שאותה העריץ וממנה הוא אוצר את זיכרונות נעוריו היפים ביותר )הוא שירת
שם כטייס בחיל האוויר הבריטי(" .ויצמן נהג לבוא לבקר אותי בכל יום ולעתים
גם פעמיים ביום על אף רגלו השבורה .הוא נהג לשאול אותי אם נחוץ לי משהו
מעבר לערוצים הרשמיים .בכל פעם שביקשתי משהו הוא השיב לי בערבית
בדיאלקט המצרי שבו שלט' :לפקודתך ,אדוני הנשיא'" 39.בעלי  יכולים
ללמוד לא מעט מהתנהגותו של ויצמן ,שלא חשש ליצור קשר חם וקרוב עם
סאדאת ,לכבד אותו ועם זאת לעמוד על שלו כשצריך .ואולם ברור שאבו מאזן
טועה כשהוא חושב שיחסו של סאדאת אל ויצמן הוא שחולל בו את השינוי .בעל
 נוטה לייחס חשיבות רבה מדי לקשר בעולמו של בעל .
באופן דומה אפשר להניח שאבו מאזן מיחס משקל רב מדי לפציעת בנו של
ויצמן בעיצוב עמדתו הפוליטית היונית .אנחנו יודעים שישנן משפחות שכולות
 38ﻋﺒﺎس  ,1994ص.111 .
Jamasi 1993, p. 362 39
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שאירוע טראומתי זה מקרב אותן לימין ,אחרות לשמאל ורובן אינן משנות את
עמדותיהן הפוליטיות כתוצאה מאסון זה .בעל  מושפע פחות מגירויים
חיצוניים ומגבש את עמדתו בדרך כלל מתוך "אני מאמין" עמוק יותר .לדידו של
בעל  אין זה מכבד אותו לעצב את עמדתו הפוליטית על סמך התנסות
אישית סובייקטיבית יותר מאשר על סמך חשיבה ביקורתית אובייקטיבית .אבו
מאזן מניח שוויצמן מזדהה עם סביבתו — בנו ויתר החיילים — כמו שאכן בעל
פרדיגמת חשיבה מזרחית מעצב את עמדתו הפוליטית ,לעתים קרובות ,על פי
שיוך משפחתי ולא על פי דעה אישית.
אבו מאזן :קשר חם וקרוב מצד האויב גורר שינוי עמדה פוליטית )הזדהות( 
שינוי עמדה פוליטית עשוי לגרור פיתוח קשרים חמים וקרובים
)חשיבה ביקורתית(
אבו מאזן :עמדה פוליטית מושפעת מהסביבה )הזדהות(  עמדה פוליטית
מושפעת בעיקר מהעצמי )חשיבה ביקורתית(
בעיה  :24כשמשוחח סאדאת עם ויצמן בהקשר לדרישתו לנסיגה הישראלית
מהגדה המערבית הוא אומר לו" :הבעיה היא כיצד ייראה הדבר כלפי העולם
הגדול :צריך להראות שאתם נסוגים" 40.כיצד יתייחס לאמירה זו בעל  ?
פתרון :סאדאת אינו אומר שעל ישראל לסגת .הוא אינו מדבר על מהות ועל מה
שבאמת ,אלא על כיצד ייראה הדבר .לדידו של בעל  חשוב אם הייתה
נסיגה או לא.
סאדאת :צריך להראות שאתם נסוגים )כישורים חברתיים(  צריך לסגת
)חשיבה ביקורתית(
בעיה  :25בז'ז'ינסקי ,היועץ האמריקאי לביטחון לאומי ,מספר ש"לסאדאת
הייתה נטייה להיסחף אחר מילותיו" .הוא מוסיף" :כתבתי ביומני שאני מודאג
מכך שסאדאת אינו יודע להבחין בין דמיון למציאות .אני תוהה כמה מדבריו הם
לשם עשיית רושם בלבד" 41.כיצד יכול היה סאדאת לשנות רושם זה?
פתרון :בעל  מתייחס בסלחנות אם לא באהדה לדרמטיזציה והגזמות ביחס
לבעל  .האחרון ,כמו שקרה ליועץ לביטחון לאומי ,עלול אף להיבהל
 40ויצמן  ,1981עמ' .273
Brzezinski 1983, p. 93 41
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מעמדה זו .גם במקרה זה על בעל  להשתדל להצטמצם ולא להיסחף רגשית
במגעיו עם בעל  .
סאדאת :ניסיון להרשים את האחר )כישורים חברתיים(  להניח לאחר
להתרשם באופן עצמאי )חשיבה ביקורתית(
בעיה  .:26חאפז אל–אסד נהג לתת לצוות האמריקאי להמתין שעות רבות
לפגישה אתו 42.כיצד יתייחס בעל  לעמדה זו?
פתרון :אסד פותח את המפגש במאבק כוח .עוד לפני שנפגש עם אנשי המשלחת
האמריקאית הוא בוחר להשפיל אותם .זהו עולם נעדר נפרדות שבו האחד צריך
להיות למעלה והאחר למטה .בעל  יעריך יותר בניית סמכות על ידי חשיבה
ביקורתית או עמדה תקיפה .השפלה בדרך כלל אינה חלק מרפרטואר ההתנהגות
שלו והוא לא יגיב לה כמו שאסד מצפה .ודאי יחוש אי נעימות בעת ההמתנה
אולם בכל מקרה ישמור על עצמאותו ונפרדותו במשא ומתן.
אסד:
נותן לאחר לחכות )סמכותיות(  עומד בזמנים )חשיבה ביקורתית(
בעיה  :27באחת ההזדמנויות ,מספר גמאסי ,שר המלחמה המצרי ,הוא שאל את
ויצמן שאלה שתכנן לשאול אותה כנראה זמן רב" :למה ישראל שיתפה פעולה
עם צרפת ואנגליה במבצע סיני כדי לקחת את התעלה מידינו? הרי אנחנו
הלאמנו את התעלה משום שהיא הייתה שייכת לנו" .הוא מוסיף" :ידעתי כמה
קשה היה לו להשיב על השאלה אבל רציתי לשמוע את תשובתו .הוא לא יכול
היה לומר שישראל מילאה את התפקיד שהטילו עליה כדי לשרת את האינטרסים
של צרפת ואנגליה באזור .הוא גם לא יכול היה לומר שמטרת ישראל הייתה
לספח את סיני .הוא ודאי לא יכול היה לומר את כל אלה" 43.איזו טעות עושה
גמאסי בהתייחסותו לישראל?
פתרון :בפרק "הזדהות" )בעיה  (42דנו בתשובתו של ויצמן לגמאסי על שאלה
זו .הפעם נעזור לגמאסי להבין את אופן חשיבתו של ויצמן .גמאסי מייחס
לישראל חשיבה בעלת   .לדידו ישראל פתחה במלחמה משום שהופעלו
עליה לחצים חיצוניים של אנגליה וצרפת .לחלופין ,הוא מוכן לשקול גם את
האפשרות שישראל רצתה להתפשט ולקחת חלקים ממצרים .גם נימוק זה הוא
 42מילר  ,2008עמ' .38
Jamasi 1993, p. 367 43
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בעל מיקוד שליטה חיצוני .הוא מתקשה לחשוב על נימוק בעל   ,שישראל
לא רצתה להתעסק לא עם אנגליה וצרפת ולא עם מצרים .ואולם ישראל פעלה
באמת כדי להגן על עצמה מפעולות טרור ומסגירת מצרי טיראן .זוהי טעות של
בעלי  בהתייחסותם לבעלי  החוזרת על עצמה לעתים קרובות .באופן
דומה ,בשיחות על שביתת הנשק הציע הנציג הסורי לנציג הישראלי מרדכי
44
מקלף "לעשות הפיכה צבאית בישראל וליטול את השלטון".
גמאסי :ישראל השתתפה במבצע סיני משום לחצים שהופעלו עליה או רצונה
להתפשט )כישורים חברתיים(  ישראל השתתפה במבצע סיני
משום שחשה מצוקה )חשיבה ביקורתית(
בעיה  :28במפגש של אהוד ברק ,ראש ממשלת ישראל ,עם פארוק א–שרע ,שר
החוץ הסורי ,בשפרדסטאון נאם ברק בגבולות הזמן שהוקצב לו .הוא נמנע מכל
התחשבנות עם הסורים על העבר ,והקדיש את דבריו לעתיד .פארוק א–שרע
סירב ללחוץ את ידו של ברק ,הוא דיבר בקשיחות ובאריכות ואמר שרק סיום
הכיבוש יבטל את מחסום הפחד והחרדות אצל הישראלים .הוא הדגיש שישראל
היא שהחלה בתקריות שהביאו לכיבוש רמת הגולן במלחמת ששת הימים ולא
שעה לנשיא קלינטון ,שלחש לו פעמיים במהלך נאומו" ,זה לא הזמן" 45.כיצד
נשמע נאום א–שרע באוזניהם של בעלי ?
פתרון :אחד ההבדלים הבולטים בין בעלי  לבעלי  הוא נושא האשמות
וקבלת אחריות .בעל  מתורגל לקבל אחריות אישית ועל כן הוא נוטה
להאשים את עצמו ,ואילו בעל  נוטה להשליך את האחריות ואתה יחד את
האשמה על האחר" .הנטייה שלנו להאשים את עצמנו פוגשת בנטייה הפלסטינית
להאשים רק אותנו" ,כותב הרמטכ"ל הישראלי בוגי יעלון" .בדרך זו נוצרת
איזה הסכמה מוזרה ,הפלסטינים אומרים שרק הישראלים אשמים ,וגם הישראלים
אומרים שרק הישראלים אשמים" 46.על כן ,סגנון שמקבל אחריות ,לפחות
חלקית ,זוכה ליתר אהדה אצל בעלי פרדיגמת חשיבה מערבית .במקרה זה ברק
התייחס לעתיד ובכך הוא נמנע מלחפש אשמים והתרכז באחריות המשותפת
לעיצוב העתיד .לעומתו ,א–שרע הטיל את האשמה על ישראל ועל כן נתפס
באופן שלילי על ידי קלינטון ושאר בעלי פרדיגמת חשיבה מערבית.
 44ששון  ,2004עמ' .258
 45בילין  ,2001עמ' .89
 46יעלון  ,2008עמ' .116
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א–שרע :ישראל אחראית ואשמה )כישורים חברתיים(
באחריות ובאשמה )חשיבה ביקורתית(



גם לנו יש חלק

בעיה  :29ויצמן ,שר הביטחון הישראלי ,מספר על שיחה בינו ובין סאדאת
בסוויטה של סאדאת במלון המלך דוד בעת ביקורו ההיסטורי של סאדאת
בישראל .מצרים ערכה תמרונים צבאיים נרחבים ,וסאדאת דיבר על עסקי שלום
גדולים .ויצמן התבונן בו בחוסר אמון .ואז אמר סאדאת" :אני אדם שמקיים את
המילה שלו .האמן לי .אתה יכול לבטוח בי .אמרתי ואני אומר — 'לא עוד
מלחמה'" 47.כיצד יכול היה סאדאת לשכנע את ויצמן באופן אמין יותר שאין
בכוונתו לפתוח במלחמה?
פתרון :בעל  עלול לעתים להתפאר באופן שעלול להישמע כלא מתאים או
אפילו ילדותי באוזני בעל   .כמו שאמרנו ,אין זו התפעלות אלא כמיהה
לכבוד .בעל  יימנע בדרך כלל מלהעיד על עצמו באופן זה .לדידו ,שכנוע
האחר באמתות כוונותיו אינה הדרך להגיע אל לבו .הוא יעדיף שהדברים ידברו
בעד עצמם ובן–שיחו יסיק את המסקנות בעצמו .לחלופין ,הוא גם יכול לנסות
להסביר את עמדתו באופן הגיוני .להסביר ולא לשכנע משום שהראשון הוא
ממוקד פנים והאחרון ממוקד חוץ .במקרה זה למשל סביר להניח שוויצמן היה
נוטה להאמין יותר לסאדאת אילו הסביר לו את אופי התמרונים ואת טיבם וכיצד
אפשר להתרשם על פי התמרונים האלה שפני המצרים אינם למלחמה.
סאדאת :אני אדם שמקיים את המילה שלו .האמן לי .אתה יכול לבטוח בי.
אמרתי ואני אומר — "לא עוד מלחמה" )כבוד(  על פי אופי
התמרונים אפשר להתרשם שפנינו אינם למלחמה )חשיבה ביקורתית(
בעיה  :30אבו מאזן מספר שהישראלים "לא האמינו ביכולתנו לשמור על
סודיות ולכן היינו חייבים להוכיח להם שביכולתנו לשמור את שיחות אוסלו
כעניין סודי ביותר ...ההתנהגות הנכונה של המשלחת שלנו היא שגרמה לישראלים
לעשות רביזיה ביחסם לאש"ף .הם שינו את התייחסותם אלינו מארגון טרור למי
שאפשר להתייעץ אתו ולאחר מכן להכיר בו בגלל מי שהוא באמת" 48.האם היה
על הפלסטינים להוכיח לישראלים שהם אמינים?

 47ויצמן  ,1981עמ' .50
 48ﻋﺒﺎس  ,1994ص.181 .
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פתרון :על פי פרדיגמת החשיבה המערבית לא היו הפלסטינים צריכים להוכיח
לישראלים דבר .הם לא חייבים להם דבר וודאי לא צריכים לשאוף שישראל
תיתן להם ציון טוב ותשנה את עמדתה כלפיהם .הם צריכים להוכיח לעצמם.
בעל  עלול פעמים רבות לשאוף לרצות את בעל  בעוד שהאחרון לא
ינסה לרצות את הראשון .חוסר איזון זה עלול לגרום לבעל  תסכול.
אבו מאזן :עלינו להוכיח לצד השני )כישורים חברתיים(  עלינו להוכיח
לעצמנו )חשיבה ביקורתית(
בעיה  :31כשחברי משלחת ישראלית ביקרו בקאהיר הם הוזמנו לקבל סיור
מודרך באתרי התיירות היפים של מצרים .הם שמו לב שלא מראים להם את
רובעי העוני ,המהווים חלק מרכזי בנוף .הישראלים ביקשו לראות גם מקומות
אלה והמצרים נעלבו .הם אמרו" ,כשמישהו לוחץ לך את היד לשלום אתה לא
בודק לו את הציפורניים" 49.מה התקשו המצרים להבין?
פתרון :בעל  מצפה מאורחו בעל  שישמור על כבודו ולא ישאל אותו
שאלות מביכות .ואולם בעולמו של בעל  לעתים דווקא האפשרות לשאול
שאלות קשות מכבדת יותר את בן–השיח .כך התקשורת המערבית מורגלת
בשאלות קשות ומתעמתות שמופנות תדיר למרואיין האורח ,יהיה מעמדו אשר
יהיה.
המצרים :כשמישהו לוחץ לך את היד לשלום אתה לא בודק לו את
הציפורניים )כישורים חברתיים(  כשמישהו לוחץ לך את היד
לשלום אתה מרשה לעצמך לשאול אותו שאלות קשות יותר )חשיבה
ביקורתית(
בעיה  :32בשיחות ההפרדה בין צבאות ישראל ומצרים לאחר מלחמת יום כיפור
אמר סאדאת לקיסינג'ר ,שר החוץ האמריקאי ,שהוא מוכן לנקות את התעלה
50
ולפתוח אותה למעבר בתנאי שהישראלים יפסיקו להעמיד את הדבר כתנאי.
כיצד היה על סאדאת לנסח את רצונו על פי פרדיגמת חשיבה מערבית באופן
שיישמע הגיוני יותר לאמריקאים ולישראלים?

49
Cohen 1999, p. 192 50
Haber 1979, p. 91
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פתרון :כבודו של סאדאת דרש שפתיחת התעלה תתבצע כתוצאה מהחלטה
מצרית ולא כתוצאה מלחץ ישראלי .ואולם סאדאת יכול היה להפנות את וקטור
החשיבה שלו פנימה ולומר שהוא עסוק באינטרסים של מצרים ולא באלה של
ישראל .על כן לא אכפת לו מה ישראל חושבת על פתיחת התעלה .הוא מתכוון
לפתוח אותה משום שזה אינטרס מצרי.
סאדאת :אנחנו מוכנים לפתוח את התעלה בתנאי שהישראלים יפסיקו להעמיד
זאת כתנאי )כבוד(  אנחנו מוכנים לפתוח את התעלה משום שזה
אינטרס שלנו )חשיבה ביקורתית(
בעיה  :33אורי סביר ,הנציג הישראלי לשיחות אוסלו ,מספר" :זכור לי שאמרתי
לאבו עלא' :שלושת אלפים שעות ארכו דיוני המשא ומתן על הסכמים קיימים.
למשא ומתן על הסכמים עתידיים נזדקק לזמן רב יותר .תאורטית היינו יכולים
ליעל את התהליך וליצור תוכנה שתסדר בטבלה את האינטרסים של שני
הצדדים בצורת "הסכמים מושלמים ".האם תסכים ליצור תוכנה כזו?' אבו עלא
השיב בתקיפות' :לא'" .מדוע? ומה ההבדל בין השניים?
פתרון :אבו עלא הסביר שנדרש זמן כדי לאפשר לרעיונות לחלחל ולהתרגל
לפשרות במגוון הנושאים .לדידו ,משא ומתן הוא תקופת מעבר ביישוב הסכסוך.
שיחה זו מראה כיצד בעל  ובעל  חושבים אחרת זה מזה .אבו עלא
מדגיש את הקשר ,ואילו סביר מדגיש את המרכיב הרציונלי.
אבו עלא :תהליך שלום מבוסס על קשר ועל כן הוא תהליך ארוך )כישורים
חברתיים(  תהליך שלום מבוסס על פתרון רציונלי של בעיות
ועל כן אפשר לקצר את התהליך )חשיבה ביקורתית(
51

בעיה  :34כך מתאר איתמר רבינוביץ ,השליח הישראלי לשיחות השלום עם
סוריה ,את הקשיים במגעים עם הסורים" :האמריקאים רצו תשובות ספציפיות
לשאלות ספציפיות אבל ידעו שלא יקבלו אותן מהסורים .תשובות הסורים היו
אליפטיות ,מעורפלות ולא ישירות .אסד רצה להביך את האמריקאים בכך
שהעמיד אותם בעמדה המסורבלת של זרים שנעים בכבדות בסביבה שמעריכה
דקויות ורמיזות" 52.בהנחה שבעל  רוצה להקל על בעל  בתהליך
בניית הקשרים מה עליו לעשות?
 51סביר  ,2007עמ' .115
Rabinovich 1998, p. 155 52
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פתרון :על בעל  לאמץ שפה רציונלית וספציפית.
הסורים :שימוש בדקויות ורמיזות )כישורים חברתיים(
ספציפיות לשאלות ספציפיות )חשיבה ביקורתית(



מתן תשובות

בעיה  :35מדליין אולברייט ,שרת החוץ האמריקאית ,הפצירה באסד שלא
להשליך את הסכם רמת הגולן שמעניק להם  99%משטח רמת הגולן בגלל
רצועת אדמה צרה .א–שרע ,שר החוץ הסורי ,השיב לה שאין זה עניין של
קילומטרים אלא של כבוד 53.האם יכול היה א–שרע לנסח את דבריו באופן
שיהיה מובן יותר לבעל פרדיגמת חשיבה מערבית?
פתרון :בעל פרדיגמת חשיבה מערבית יתקשה להבין את הסירוב לזכות ב–99%
מהשטח בגלל מחלוקת על אחוז יחיד .א–שרע צריך להסביר את העמדה הסורית
לאמריקאים במונחים הגיוניים ולא במונחים של כבוד.
א–שרע :זה לא עניין של קילומטרים אלא של כבוד )כבוד(  להערכתי,
העם שלנו לא יאפשר לנו לוותר על אף שעל )חשיבה ביקורתית(
בעיה  :36במלחמת לבנון השנייה ,כשישראל פלשה ללבנון ,הצהיר חסן נסראללה,
ראש ארגון חיזבאללה ,שהוא מוכן לקבל כל תוצאה מלבד השפלה 54.כיצד יראו
הצהרה זו בעלי פרדיגמת חשיבה מערבית?
פתרון :חוסר המוכנות לקבל השפלה עשוי להיות נשק רב–עוצמה שבדרך כלל
אינו מובן לבעלי  .פירוש הדבר שלא הניצחון חשוב ,אלא היעדר ההשפלה.
באופן זה אפשר להפוך מפלה לניצחון .חאלד משעל ,ראש הלשכה המדינית של
חמאס ,הגדיר זאת "ניצחון הכבוד" 55.וסאדאת מתאר את גיבור ילדותו כך:
"חרף כל עוצמתו של האויב ]הבריטים[ חש זהראן עצמו עליון שכן היה לו נשק
חזק ויעיל ביותר :הוא דחה כל דבר וכל אדם שביקש להשפיל אותו ואת עמו.
אכן ,דמותו של זהראן לא משה מלפני מעולם .ראיתי את זהראן בחלום ובהזיה
ורציתי להיות כמותו .קיוויתי שסיפור חיי ייעשה בלאדה שתחיה בלבות הבאים
אחרי" 56.כמו שנאמר ,בעלי  לא יבינו את העיסוק הבלתי פוסק בענייני
53
54

Albright 2003, p. 481
http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/
1,2506,L-3641081,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4229228,00.html
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 56אל–סאדאת  ,1978עמ' .21

332

חשיבה ביקורתית

השפלה .לדידם ,בעימות כל תוצאה שתשפר את מצבם היא תוצאה מתקבלת על
הדעת .עם תום המלחמה הציג נסראללה את תוצאותיה כניצחון מזהיר לכוחותיו.
על כן ,על בעל  הרוצה לשפר את קשריו עם בעל  להסביר לו את
חשיבות ההשפלה והכבוד בעולמו משום שאלה אינם נהירים לו לא במלחמה
ולא בשלום.
נסראללה :כל תוצאה מקובלת עלי מלבד השפלה )כבוד(  אצלנו השפלה
וכבוד הם שיקולים אסטרטגיים כבדי משקל )חשיבה ביקורתית(
בעיה  :37כשמנחם בגין ,ראש ממשלת ישראל ,סירב לשאת ולתת עם מוסטפה
חליל ,ראש ממשלת מצרים ,באומרו שהוא לא נבחר על ידי העם ,אלא מונה על
ידי סאדאת ,נעלב חליל והתלונן לפני האמריקאים שבאמירתו של בגין יש משום
התערבות בעניינים הפנימיים של מצרים" .למצרים יש היסטוריה של שבעת
57
אלפים שנה" ,אמר" ,ואני הוא זה שלא רוצה לשאת ולתת אתו ולא להפך".
כיצד יתייחס בעל  לתגובה זו?
פתרון :לדידו של בעל  הסוגיה "מי עשה ברוגז קודם" עלולה להישמע
ילדותית .הוא מצפה מחליל שיבטא את עמדתו מבלי להתייחס לבגין .אם הוא
מעוניין להיפגש עם בגין ובגין לא רוצה זו בעיה של בגין ולא של חליל .אין
בכך שום דבר שלא מכבד את חליל ,אולי דווקא יש כאן משהו שלא מכבד את
בגין.
חליל:
אני לא רוצה לדבר אתו ולא להפך )כבוד(  אם הוא לא רוצה
לדבר אתי זו בעיה שלו )חשיבה ביקורתית(
בעיה  :38כשסאדאת רצה שישראל תעשה מחווה לאחר ביקורו בירושלים הוא
אמר" :אתם צריכים לעשות משהו בשבילי ,לא בשבילי ,בשביל מצרים" 58.האם
תיקונו מספק לאוזנו של בעל  ?
פתרון :סאדאת ,באופן טבעי ,לא רוצה להישמע כאילו המחוות נעשות בשבילו
באופן אישי ,כיוון שהוא חש שהוא זה מצרים .גם ערפאת שגה לעתים בעניין זה
59
ואמר" :רבין מעולם לא עצר את הכסף שלי ותמיד העביר לי אותו בזמן".
Haykal 1996, p. 284 57
 58גרוזברד  ,2006עמ' .202
 59יתום  ,2006עמ' .356
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ואולם כשבני עמו קראו" ,ברוח ובדם נפדה אותך יא אבו–עמאר" ,הוא תיקן
אותם ל"ברוח ובדם נפדה אותך פלסטין" .התיקון אינו מספק לבעל  משום
שהוא לא נוטה לעשות טובות ומחוות לאף אחד ,אם זה באופן אישי לסאדאת או
לעמו .עצם הבקשה של סאדאת לקבלת טובה אינה מכובדת בעיניו .רצוי היה
שסאדאת ינמק את בקשתו בהקשר לקידום תהליך השלום ולא בהקשר ליחסים
אישיים .באופן זה יכול ציבור בעל פרדיגמת חשיבה מערבית להתייחס לבקשה
ביתר אהדה .אחרת היא עלולה להישמע לציבור זה אפילו כבקשה לשוחד.
סאדאת :אתם צריכים לעשות משהו בשבילי )כישורים חברתיים(  המחווה
שאני מציע תיטיב עם תהליך השלום מהסיבות הבאות) ...חשיבה
ביקורתית(
בעיה  :39גלעד שר ,חבר בצוות המשא ומתן הישראלי לשיחות עם הפלסטינים,
מספר" :ברור היה לנו ,כי הדימוי והפרשנות של הסדרי ביטחון היו חשובים
לפלסטינים לא פחות מעצם מהותם" 60.מה יכול בעל  ללמוד מאמירה זו?
פתרון :גלעד שר מתפלא שהדימוי חשוב לעתים לפלסטינים יותר מן המהות .על
כן על בעל  להסביר לבעל  את צרכיו וכמה הדימוי חשוב לו .לחלופין,
רצוי שבעל  יאמץ חשיבה ביקורתית המכוונת למהות בניסיונו לשכנע את
בעל  ולא ינסה לשכנע אותו באמצעות צורכי הכבוד וההזדהות שלו.
הדימוי חשוב מן המהות )כישורים חברתיים(
הדימוי )חשיבה ביקורתית(



המהות חשובה מן

בעיה  :40כך מתאר מוחמד אברהים כאמל ,שר החוץ המצרי ,את מפגש שיחות
השלום בלידס עם המשלחת הישראלית" :המפגש נמשך כשעתיים ,ולומר את
האמת ,הנציג שלנו אוסמה אל–באז שלט במפגש .ניכר שהישראלים לא הצליחו
להביך אותו או למנוע ממנו להשיב על שאלותיהם באופן חזק וברור .הוא היה
כוכב המפגש בלא עוררין והייתה לנו סיבה טובה להיות גאים בו .הוא גם זכה
להערצת האמריקאים בזמן שהישראלים היו מינוריים וחלשים" 61.כיצד יתארו
מפגש זה הישראלים? מה יכול בעל  ללמוד מהבדלים אלה בתיאור המפגש?

 60שר  ,2001עמ' .271
Kamel 1986, p. 214 61
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פתרון :סביר להניח שבעל  לא ייתן משקל כה רב לשאלה מי שלט
במפגש ,מי הביך את מי ,מי היה כוכב המפגש וכדומה .בעל  יתייחס יותר
לתוכן הספציפי ויפגין פחות דרמטיות .ואכן ,כך מתאר את המפגש הזה משה
דיין ,שר החוץ הישראלי" :אף שראש המשלחת המצרית היה שר החוץ מחמד
אברהים כאמל ,דוברם הראשי היה אל–באז ,משפטן בוגר הארוורד ,רב–ידע
ובעל לשון חדה כתער .מהאירועים החברתיים השתמט ככל שיכול .נמוך קומה,
צנום ,בארוחות נגע רק בקצה המזלג .כוחו היה בדיבור .בבקיאותו בנושא
שנדון ,בניסוחיו הבהירים ובתשובותיו השנונות ולעיתים אף פוגעות .אם רצה
בהסכם שלום אינני יודע .מכל מקום לנו ,לישראלים ,לא רחש חיבה ואף לא
ניסה להסתיר זאת" 62.דיין אף הוא מתייחס ליכולתו הגבוהה של אל–באז אולם
ניכר שלא חש עצמו מינורי וחלש כמו שמציין כאמל .תחת זאת דיין מציין שכלל
לא ברור אם אל–באז רצה בהסכם שלום במפגש שנועד לשם כך .לדידו של בעל
 העיקר אינו כיצד נראה העימות בחדר ומי היה שנון יותר ,אלא התוצאה
הסופית .ואכן ,במפגש זה איש לא זז מעמדותיו .כך למשל הירדנים מתארים
שוב ושוב את הבעות הפנים של הישראלים לאחר דבריהם כאינדיקציה למידת
הרושם שעשו דבריהם על הישראלים 63.חבר המשלחת הירדנית לשיחות השלום
עם ישראל אמר על אליקים רובינשטיין ,הנציג הישראלי לשיחות" :אני לא
אוהב את החיוך הזה שלו ולא את המבטים שלו .הוא נראה כל כך זר" 64.הוא לא
התייחס לתוכן דבריו אלא לשפת הגוף שלו .אצל בעל  הבעות הפנים
חשובות אפוא לא פחות ולעתים אף יותר מהתוכן עצמו.
באופן דומה ,למפגשים רבים בשיחות השלום באו הישראלים מוכנים טוב
יותר מהפלסטינים ושלטו בחומר .ואולם בתיאורי המפגשים האלה על ידי
הישראלים לא הודגש הרושם שהשאירו על הפלסטינים ,אלא באיזו מידה
הושגה המטרה .הפלסטינים מצדם חשו לא אחת מבוישים בנסיבות אלה והתקשו
להיעזר בישראלים ,שהיה להם יותר ניסיון ויותר יכולת ארגון ואמצעים כדי
להכין את המפגשים 65.אילו ביקשו סיוע ,קרוב לוודאי שהיו נענים ברצון .משקל
היתר שמייחס אפוא בעל  לכבוד ובושה במפגש על חשבון המהות עלול
לחזור אליו כבומרנג והוא יתקשה לבקש עזרה.

 62דין  ,1981עמ' .121
Majali 2006, p. 86 63
Ibid, p. 59 64
Quray 2008, b, p. 153 65
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הם התרשמו מאתנו מאוד )כבוד(
כאמל:
)חשיבה ביקורתית(
)כבוד(
עזרה
הפלסטינים :מבייש לבקש
 זה ענייני לבקש עזרה )חשיבה
ביקורתית(


מהמפגש הזה לא יצא דבר

בעיה  :41לפני פתיחת ועידת השלום במדריד בין ישראל למדינות ערב ערכו
המצרים סמינר לימודי לפלסטינים כדי להעניק להם מניסיונם בניהול משא ומתן
עם ישראל .מה הייתה הצעתם המרכזית לפלסטינים?
פתרון" :בעוד העולם הערבי שם דגש על המשמעות הרחבה של משפטים,
ישראל שמה דגש על הפירוש המדויק של מילים" ,הסבירו המצרים לפלסטינים.
כך במהלך המשא ומתן לשלום בין ישראל למצרים האשים סאדאת את בגין
בכך שהוא נכנס יותר מדי לפרטים" :האיש הזה אחוז דיבוק והוא לא חדל לצטט
תקדימים אירופיים עתיקים .בגין מתמקח על כל מילה" 67.בעל  נוטה
לחשיבה ביקורתית המעוגנת בפרטים לעומת בעל  הנוטה להתייחס לתמונה
השלמה ולחשוב בהכללות .סאדאת הסביר שהוא מחפש לפשט את המורכבות
באמצעות "כוונות בהירות" ,משום ש"כוונות בהירות עוזרות מאוד ביצירת
אווירה שמקדמת פתרון של בעיות ולו הקשות והמורכבות ביותר" 68.לעומת זאת
בעל  נוטה להשתמש באנליזה ,לפרק את הבעיה לגורמיה ולדון בפרטים
רבים במקביל .לא אחת בעל  מגיש הצעה קצרה ביותר להסכם ,ואילו בעל
 עשוי להגיש עמודים רבים של סעיפים ופרטיהם .כך דרשו הסורים
שישראל תחזור לקווי  4ביוני  ,67ואילו לישראל היו דרישות רבות בנוגע
לביטחון ,מים וכיוצא בזה .כך שבניסיון לגבש הסכם בין ישראל לסוריה נכתב
69
משפט אחד בלבד לגבי הדרישות הסוריות ושני עמודים לגבי הצרכים הישראליים.
חאפז אל–אסד ,נשיא סוריה ,אמר לכריסטופר ,שר החוץ האמריקאי ,במסע
הדילוגים שלו שהוא מעדיף "רעיונות פשוטים יותר" 70,ולדניס רוס אמר שהוא
71
רוצה הסכם פשוט ולא הסכם מורכב כדוגמת הסכם אוסלו ,שעלול לא לעבוד.
בעל  יכול לנסות ולהיכנס לפרטים יותר מכפי שהוא רגיל משום שהדבר
66

66
67
68
69
70
71
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מעניק לבעל  ביטחון בהסכם ובקיומו .לחלופין ,בעל  יכול להסביר
לבעל  באמצעות חשיבה ביקורתית שתמיד יישארו סוגיות לא סגורות ושאי
אפשר לעבור על כל פרט ויש להשאיר דברים להמשך.
סאדאת :אתה אחוז דיבוק ולא חדל לצטט תקדימים אירופיים עתיקים .אתה
מתמקח על כל מילה )סמכותיות(  לדעתי" ,כוונות בהירות"
שמפשטות את המורכבות יעזרו לנו להתקדם .ויכוח על כל מילה לא
יקדם אותנו )חשיבה ביקורתית(
בדוגמה שלפנינו ,פתיחה ב"לדעתי" היא פתיחה קלאסית של בעל  ואינה
מקובלת אצל בעלי   ,שאינם מציבים את עצמם במרכז .פתיחה כזו מקלה
על בעל  לקבל את הדברים משום שהיא מסייגת אותם לאומרם בלבד,
לעומת פתיחה ב"אתה כזה וכזה ,"...שעלולה לחסום את בעל   .כך ,שימוש
של סאדאת בחשיבה ביקורתית במקום בסמכותיות עשוי היה להיות מובן ומקובל
יותר על בגין.
בעיה  :42במהלך השיחות עם הפלסטינים דרש ערפאת שחרור מאסיבי של
אסירים ביטחוניים .ברק החליט לעשות מחווה ולשחרר שלושה אסירים ביטחוניים.
ערפאת רתח על "השחרור המבזה" .לדידו מוטב היה שלא לשחרר אסירים
כלל 72.האם אפשר לגשר על הפער בין הצדדים ולהסביר להם מדוע בעיני האחד
שחרור שלושה אסירים עדיף על כלום ובעיני האחר כלום עדיף על שחרור של
שלושה אסירים?
פתרון :תחושת הכבוד אינה ניתנת לחלוקה .אי שחרור אסירים בכלל יכול
להתפרש כהתנגדות מכובדת של ערפאת .ואילו שחרור חלקי עלול להיראות
כזריקת עצם .לבעל  קשה לעתים להתקדם בשלבים כמו שקשה לו לעתים
קרובות לפרק את הבעיה לגורמים .אבו עלא מכנה את התפיסה הפלסטינית
הזאת "הכול או לא כלום" .לדבריו ,זוהי התפיסה היסודית שמאפיינת את
הפלסטינים לאורך השנים ובעטייה באו עליהם כל האסונות .הוא מצר על כך
שאיש לא עשה "רפורמה באותה אג'נדה פרימיטיבית שאינה טובה לשום זמן
ולשום מקום" 73.התפיסה של הכול או לא כלום ניכרת גם בדבריו של עבד
אל–רחמאן עזאם ,המזכיר הכללי של הליגה הערבית ,לשליח האו"ם ברנדוט
בשנת  .1948הוא אומר לגבי ההסכם עם ישראל ש"עדיף להפסיד הכול מאשר
 72שר  ,2001עמ' .127
 73ﻗﺮﻳﻊ  ,b2006ص .25 .
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להסכים למשהו שאינו נכון" 74.בעלי  חשים לעתים קרובות שיש משהו
נכון ,שלם ומושלם שצריך לשאוף אליו ואם שלמות זו לא מושגת הם מוכנים
לוותר על הכול .לדידם של בעלי  ויתור על חלק כלשהו משאיפתם משול
לפגיעה בכבוד ועל כן אין לכך כל ערך .כך ,כשבעל  מציע לבעל 
הצעה לפשרה המבוססת על חשיבה ביקורתית שבה כל צד מקבל את מה
שחשוב לו יותר ומוותר על מה שחשוב לו פחות ושני הצדדים יוצאים מורווחים,
בעלי  לא תמיד משתכנעים .בעלי  לא מעריכים אופן חשיבה המבוסס
על הכול או לא כלום .לדידם ,חשוב לראות גם את גוני האפור ולא רק שחור
ולבן וקבלת פשרה מכבדת את האדם יותר מאשר היאחזות בעקרונות לא
מציאותיים.
לוגיקה דומה שירתה את ההתנגדות הפלסטינית לנסיגה של ישראל מרצועת
עזה .מטרת האינתיפאדה הייתה לשחרר את הפלסטינים מהכיבוש הישראלי.
אבל אבו מאזן מספר שהיו פלסטינים שאמרו שאם תיסוג ישראל מעזה תיגמר
האינתיפאדה אף על פי שהגדה עדיין לא שוחררה ועל כן עדיף לפלסטינים שלא
לתת לישראל לצאת מעזה כדי שהיא תשקע בחולות עזה 75.אבו מאזן גם התייחס
לאלה שאומרים תמיד "לא" .הוא מספר שכשהוצג הסכם אוסלו לפני ההנהגה
הפלסטינית היו כאלה שהתנגדו לו על אף הצהרותיהם הקודמות שאם יושגו
הישגים דוגמת ציון "העם הפלסטיני" או שעזה ויריחו יועברו לריבונות אש"ף
כמו שעלה מהסכם אוסלו יהיו אלה הישגים מעל ומעבר למצופה .אבו מאזן
מכנה זאת "אופוזיציה לשם אופוזיציה" ומציין שאכן היו כאלה שרצו להתבצר
תמיד ב"לא" משום שבעצם אמירת ה"כן" כבר יש מה להפסיד 76.גם קלינטון
האשים את הפלסטינים שהם "תמיד אומרים מה לא ולעולם לא אומרים מה
כן" 77.מדינאים מערביים שונים חשבו שככל שערפאת יקבל יותר כך יהיה לו
יותר מה להפסיד .לבסוף התברר להם שערפאת מוכן תמיד ובכל מצב לחזור
לנקודת ההתחלה ולוותר על הכול כאילו אין לו דבר 78.על כן ,חשוב לבעל 
להיות מסוגל לפרק את הבעיה לגורמים ולהסכים לפתרונות חלקיים וזמניים
בדרך אל המטרה הרחוקה.
74
75
Ibid, p. 209 76
 77יתום  ,2009עמ' .420
 78בן–עמי  ,2004עמ' .81

Bailey 1990, p. 33-35
Abbas 1995, p. 199
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תפיסת הכול או לא כלום )כבוד(
פלסטינים:
וחלקית )חשיבה ביקורתית(
עבד אל–רחמאן עזאם :עדיף להפסיד הכול מאשר להסכים למשהו שאינו נכון
)כבוד(  לכל צד יש הנכון שלו .על כן יש לחפש
פתרון שבו שני הצדדים יצאו נשכרים ולא בהכרח צודקים
79
)חשיבה ביקורתית(


תפיסה יחסית

בעיה  :43כיצד יראה בעל  את היחסים בין בעלי  ? אילו ייחוסים
מוטעים הוא עלול לייחס להם?
פתרון :בעל  עלול לייחס לבעלי  יחסים נעדרי נפרדות הכוללים צורך
לציית לסמכות ויתקשה לראות אותם כמו שהם רואים את עצמם — אנשים
נפרדים ,בעלי חשיבה עצמאית ויכולת החלטה חופשית .כך קיבלו הפלסטינים
בחיוב החלטה אמריקאית לנהל דיאלוג עם אש"ף ,כותב אבו מאזן" ,משום
שבאופן אינסטינקטיבי הם הבינו שדיאלוג שלהם עם אמריקה איננו עניין שולי,
אלא מאורע בעל חשיבות מעשית עצומה ,מפני שהוא הציב את ישראל אל מול
העולם ואפילו אל מול ארצות–הברית בעימות שהיא לא יכולה לנצח בו" .כך
מניח אבו מאזן שכשם שהוא מחויב לליגה הערבית ישראל מחויבת למדינות
המערב ובפרט לפטרון האמריקאי .הוא מתקשה להבין מהי עצמאות ושאי
הסכמה בין ידידים היא אפשרית ,משום שהוא בא מעולם שבו הקונסנזוס חייב
להישמר .ואכן ,אבו מאזן מספר כיצד הוא "נדהם מכך שהמשלחת הישראלית
העזה לבקר את האמריקאים בחריפות ובפתיחות ואומץ" 80.ואילו עלאף מואפק,
ראש המשלחת הסורית ,אמר" :בעבר חשבנו שהאמריקאים משפיעים על
הישראלים .עתה אנחנו מרגישים שהישראלים הם אלו שמשפיעים על
האמריקאים" 81.לדידו ,האחד צריך להשפיע והאחר להיות מושפע .הוא מתקשה
לדמיין יחסים בין שני אינדיבידואלים עצמאים שבהם לא תמיד יש השפעה ואם
יש לא תמיד אותו אחד הוא שמשפיע על האחר .על כן ,בעל  צריך להיזהר
בייחוס יחסי התלות המצויים בעולמו לעולמם של בעלי  .
בתחילת שיחות אוסלו לא היו הפלסטינים בטוחים שהירשפלד ופונדק מייצגים
את ממשלת ישראל ואם כן את מי בממשלה והם השליכו על השניים עולם שלם
79
80
Haykal 1996, p. 422 81
Abbas 1995, p. 34
Ibid, p. 160
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של קונספירציות .אבו עלא מספר" :חשבנו שהירשפלד הוא מאנשי פרס ופונדק
הוא מאנשי רבין ,וזה הורה לו לעקוב אחר נציגו של פרס כדי להעביר לראש
הממשלה דוחות סודיים ,משום היריבות בין רבין לפרס .חמור מכך ,לעתים
קרובות הרגשנו שפונדק הוא מהמוסד הישראלי ותפקידו לרגל אחרינו במסלול
החשאי הזה .הדבר גרם לנו לחוש שלא בנוח בנוכחותו .האיש קטן הממדים הזה,
המסתתר מאחורי משקפיים עבים ,מרבה להתחנף אלינו ומתפעל יתר על המידה,
82
נחת עלינו לדידנו מעולם הריגול ,הקונספירציה והסודות הביטחוניים".
אחד הייחוסים המוטעים המפורסמים ביותר של בעלי  על בעלי 
הוא שאסון התאומים לא היה אלא מזימה אמריקאית ,כלומר שהאמריקאים פגעו
בעצמם כדי להטיל את האשמה על המוסלמים .מבלי להיכנס למורכבות ההשלכה,
הדמיון של בעלי  אמר להם שבעלי  אכן חושבים עליהם ועוסקים
בהם באופן פעיל ,כלומר שהם ממוקדים אחר ,מה שכמובן אינו נכון .מנגד,
בעלי  נוטים לייחס לבעלי  מידה מוגזמת של נפרדות ועצמאות .כך
למשל ישראל והאמריקאים הציעו למדינות ערב שלום עצמאי ונפרד של כל
אחת מהן עם ישראל לאורך השנים מבלי להבין את הצורך שלהם בהקשר רחב
יותר של שייכות ,בראש ובראשונה גיבוי של הליגה הערבית .האמריקאים
הזניחו שוב ושוב את הצורך להשיג גיבוי של מדינות ערביות נוספות לתהליך
השלום .כך מייחס בעל  לבעל  עצמאות שאינה קיימת .סאדאת למשל
ניסה בתחילת המשא ומתן לגבש הסכם כולל ,המלך חוסיין העז לעשות הסכם
שלום עם ישראל רק לאחר חתימת הסכם אוסלו בין ישראל לפלסטינים ,ואילו
ערפאת ואבו מאזן הדגישו שוב ושוב שלא ייתכן לפתור את בעיית ירושלים רק
83
בין הפלסטינים לישראל מבלי לשתף את כל העולם המוסלמי.
הפרט תלוי בסביבתו )כישורים חברתיים(  הפרט תלוי בעיקר
בעצמו )חשיבה ביקורתית(
בעיה  :44כיצד יתייחס בעל  לפתרון כפוי וכיצד יתייחס אליו בעל 

ומדוע?

פתרון :שגריר ישראל במצרים ,משה ששון ,התייחס לקושי של הערבים לקבל
החלטה והסביר כיצד בהתנהגותם הם מזמינים הסכם כפוי שמחסל כל סיכוי
ליצירתיות .בשנת  1968רצה אשכול לקדם את הרעיון של מִנהל אזרחי בגדה.
 82ﻗﺮﻳﻊ  , a2006ص.115 .
 83בילין  ,2001עמ' .151
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משה ששון אמר לאשכול" :קבל אתה את ההחלטה .אם תזמין אליך אורחים
ותשאל מה רצונם לשתות ,האחד יגיד 'קפה עם סוכר' ,השני 'ללא סוכר',
השלישי יבקש 'לימונדה' ,הרביעי 'תמר–הינדי' ,וכך הלאה .אשכול ,אל תשאל!
הגש לכולם קפה — הכול ישתו ואף יודו לך".
אשכול דחה גישה זו על הסף :הוא רצה בהסכם על דעתם של הערבים ולא
בהחלטה חד–צדדית כפויה" .מוסה" ,הסביר אשכול" ,אני בא מתנועה מסוימת
שהדמוקרטיה היא במרכזה .אינני בא ממקום שהכפייה נהוגה בו" .לימים יאמר
השייח' ג'עברי לאשכול" :כאלה הם הערבים :אפילו אם יתווכחו על איזה
תבשיל יאכלו — לא יגיעו להסכמה .אולם אם ימצאו תבשיל מן המוכן ,שהוכן
מבלי להיוועץ בהם ,הם יעטו עליו ויאכלו אותו ללא ויכוחים ,ואף יודו לבעל
הבית" .ששון ממשיך ומספר" :אשכול הסתכל עלי ואמר לי "זוהי הלימונדה
שלך ,מוסה ,הלא כן?" 84בעל  יסלוד מפתרון כפוי .הוא ,שמקדש את
עצמאותו ואת חופש הבחירה שלו ,יסרב לכל פתרון כפוי .לעומת זאת ,בעל
 מורגל שדברים רבים בעולמו הם לא פרי בחירתו ועליו להיכנע לסמכות.
לדידו ,היתרון של פתרון כפוי הוא בכך שהוא יכול לטעון שלא רצה פתרון זה
אך לא הייתה לו ברירה .בעלי  אחרים ודאי יוכלו להבין את עמדתו.
כך ,ערוצי הידברות רבים בין הפלסטינים לישראל נוהלו בקאהיר בחסות
המצרים .חסנין הייכל ,עורך "אל אהראם" המצרי ,אומר שהם נכשלו משום
שערפאת ציפה שהמצרים לא רק יאפשרו לשני הצדדים להיפגש ,אלא יציעו
ויתורים דרמטיים באופן שערפאת יוכל להצהיר שכפו עליו ויתורים אלה והוא
היה חייב לקבלם 85.הבקשה "תחזיקו אותי" או "תכריחו אותי" הם מושגים
שכיחים יותר בעולמו של בעל מיקוד השליטה החיצוני בעוד שלבעל מיקוד
השליטה הפנימי קשה להבין אותם .כך ציפו הערבים שוב ושוב שהאמריקאים
יכפו את עמדתם על הישראלים אך זה לא קרה 86.נביל אבו–רודיינה ,מזכירו
האישי של ערפאת ,טען שרצוי לשאוף להסדר שהאמריקאים יכפו על הצדדים.
הפלסטינים ,אמר ,פשוט אינם מסוגלים להתפשר בנקודות המפתח ויעדיפו
להיתלות באמריקאים לשם כך 87.דומה שעל בעל  להסביר עניין זה לבעלי
 משום שלאחרונים עניין זה קשה להבנה באופן מיוחד.
 84ששון  ,2004עמ' .103
Haykal 1996, p. 434 85
Haykal 1996, p. 422 86
 87בן–עמי  ,2004עמ' .81
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בחיים כופים עלינו הרבה דברים שטובים לנו משום שאנחנו לא מסוגלים
לבד )סמכותיות(  לבני אדם רצון עצמאי ולכן הם לא אוהבים שיכפו
עליהם דברים )חשיבה ביקורתית(
בעיה  :45כיצד מתרשם בעל  מבעל ? וכיצד עליו להתמודד עם
היבטים אלה?
פתרון :מג'אלי ,ראש המשלחת הירדנית לשיחות עם ישראל ,סיפר" :בתחילה
עוררו בי הישראלים יראת כבוד והרגשתי עצור בשיחה עמם .לאחר זמן מה
נוכחתי לדעת שהם לא יותר אינטליגנטים או יעילים מאתנו .היתרון היחיד
שלהם היה בכך שהם היו יותר ממושמעים .הם ידעו את גבולות הסמכות שלהם
ומעולם לא חצו אותם" 88.כך רואה בעל פרדיגמת החשיבה המזרחית את בעל
פרדיגמת החשיבה המערבית — בתחילה יש פחד משום אותה חשיבה ביקורתית,
לכאורה נטולת רגשות ,וצורך בקשר .לאחר שהוא מתרגל לבן–שיחו ,אומר
מג'אלי ,הוא חושש פחות ,מגלה קווי דמיון ,אבל נשארת תחושת רגשי נחיתות
אל מול האדם היודע את גבולותיו מתוך הכרה פנימית ולא מתוך איום חיצוני.
לעתים בעל  חש את בעל  כמתנשא ,קר ומרוחק .לאבו מאזן נדרשה
תקופת הסתגלות כדי להבין שבעל  אינו חסר רגשות" .נהגתי להאמין",
הוא מספר )ראו בפרק "הזדהות ,בעיה " ,(25שבמדינות בעלות מסורת דמוקרטית,
האלמנט האישי אינו קיים .חשבתי שהוא קיים רק במדינות של העולם השלישי.
כעת אני מאמין שהוא קיים בכל מקום" 89.בספרו "באמצעות ערוצים חשאיים"
משתף אבו מאזן את הקוראים בניסיונו ומתאר את חשיבות הקשר האישי כחיוני
לכל התקדמות .מעניינת במיוחד תפיסתו המוקדמת של אבו מאזן את העולם
המערבי — עולם בלא מגע אנושי .כך חווים בעלי  רבים את בעלי 
בלי יכולת אמתית לרדת לחקרם של הקשרים בין אינדיבידואלים בעלי חשיבה
עצמאית שעברו תהליך פסיכולוגי של נפרדות מן הקבוצה .הם נראים להם קרים
ומרוחקים.
ערפאת טען שברק הוא "מסורבל מבחינה פוליטית ,מתסכל וחסר מגע
אישי" 90.וכשערך מלך מרוקו ניתוח לאישיותו של קיסינג'ר הוא תיאר אותו
כדיפלומט ש"אינו פועל על פי הנורמות הקלאסיות המקובלות .הוא מעדיף
88
89
 90רובינשטין  ,2003עמ' .79
Haykal 1996, p. 419

Abbas 1995, p. 93
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להישאר מרוחק מרגשות ודמיון ומתמודד עם הבעיות והמציאות באופן קר,
שקט ואובייקטיבי" 91.פהאמי ,שר החוץ המצרי ,מתייחס בספרו "משא ומתן
לשלום במזרח התיכון" למה שהוא מכנה אישיותם האגוצנטרית והמנופחת של
93
בז'ז'ינסקי ,היועץ האמריקאי לביטחון לאומי 92,קיסינג'ר ,שר החוץ האמריקאי,
ומישל ג'וברט ,שר החוץ הצרפתי 94,שלדבריו תמיד צריכים להיות במרכז
וחושבים באופן טיפוסי רק במונחים אישיים .כך חווים לעתים קרובות בעלי
מיקוד שליטה חיצוני את בעלי מיקוד השליטה הפנימי — כאלה שמציבים את
עצמם במרכז ,אומרים את מה שהם חושבים בלא היסוס ותופסים את כל המקום
מבלי שימת לב מספקת לסביבתם .לדידם של אותם בעלי  הם פשוט לקחו
לעצמם את המקום שלכל אחד מותר לקחת .הם לא ערים לכך שבני–שיחם,
בעלי   ,לא תמיד מרשים לעצמם חירות כזאת ומצפים ליתר התחשבות.
בעל  צריך לזכור שלכל צד היתרונות והחסרונות שלו ולעתים קרובות
עליו ללמד את בעל  כיצד הוא רוצה שיתייחסו אליו משום שבן–שיחו
באמת לא יודע .מנגד ,מוטלת עליו החובה ללמוד את פרדיגמת החשיבה המערבית
של בן–שיחו וכאן המקום ,כמו שכבר ראינו ,שלא לחשוש לשאול שאלות .מעל
הכול ,יצירת קשר קרוב וחם תמתן תחושות קשות אלה .כך יוכל בעל 
לחוש את בן–שיחו ,בעל   ,לא כקר ומתנשא ,אלא כמו שבעל  חש את
עצמו — כמי שפשוט מדבר מתוך עצמו .כל צד יכול למצוא יתרונות וחסרונות
ברעהו .כך בעל  יכול להתרשם שבן–שיחו ,בעל   ,הוא אגוצנטרי
משום שהוא מרוכז בעצמו או אמיץ במיוחד משום שהוא אומר כל מה שעולה
בדעתו .מנגד ,בעל  יכול להתרשם שבן–שיחו ,בעל   ,הוא תלותי משום
שהוא מנסה להתאים את עצמו לבן–שיחו ולא אומר את אשר על לבו או שהוא
אדם חם המזמין קשר קרוב.
בעל  נראה חסר רגשות ,קר ומתנשא) 95הזדהות(  בעל 
נראה מדבר מתוך עצמו )חשיבה ביקורתית(

91
92
Fahmy 1983, pp. 73, 167 93
Ibid, p. 85 94
 95קור והתנשאות שייכים להזדהות משום שכל עיקרון מכיל גם את ההפך שלו וקור
והתנשאות מייצגים ריחוק.
Kissinger 1982, p. 631
Fahmy 1983, p. 208
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בעיה  :46שלמה בן–עמי ,שר החוץ הישראלי ,התרשם שהערבים רצו "להקשות
על ישראל יותר מאשר להקל על עצמם .לשם הם היו מכוונים — להקשות על
ישראל ולא לבנות את עתידם" 96.כיצד עלול דפוס זה להתפתח אצל בעל  ?
ומה עליו לעשות בנידון?
פתרון :אכן ,הפלסטינים "הפגינו פסיביות לאורך כל המשא ומתן ,לא רק שהם
לא העלו הצעות ופתרונות משלהם ,אלא שהם התקשו לומר איך תיושם עמדתם
במשא ומתן בשטח .הישראלים לעומתם באו מסודרים ומאורגנים בהכרת הנושא,
הצעות חלופיות וכדומה"" 97.במקרים יחידים שבהם היו הפלסטינים אקטיביים
יותר ובאו עם תוכניות משלהם כמו במפגשים בנושאים כלכליים ההחלטות
98
שהתקבלו היו הרבה יותר קרובות להצעותיהם מאשר בנושאים הפוליטיים".
הפלסטינים ,כמו שצוין ,אמרו בעיקר "לא".
בעל  מכוון מעצם טבעו החוצה ולא פנימה .על כן האפשרויות העומדות
לפניו הן קרבה ,חמלה ,חום והזדהות עם האחר או קנאה ,נקמה ושנאה .הנפרדות
והעיסוק בשלו אינם אופציה .מכאן שדי במפגש עוין עם האחר כדי לגבש בתוכו
את הרצון לפגוע בו .סאדאת מסביר כיצד הדיקטטורה מחזקת מיקוד שליטה
חיצוני מעבר לתנאי ההתחלה התרבותיים" :העוול החמור ביותר שנגרם לאדם
המצרי היה טיפוח הפחד — רוצה לומר שלא בנינו את האדם שבפנים אלא עשינו
ככל אשר יכולנו כדי להחדיר בו פחד .אני סבור שהפחד הוא כלי יעיל ביותר
בהריסת נפשו של אדם — ונפשו של עם .פרנסותיהם של כל הבריות היו בידי
השליט :היה לאל ידו לתת או לקחת ....כך הפכו בני אדם להיות בובות בידי
השליטים שעשו בהם כרצונם" 99.כשהאיום מבחוץ גדול קשה עוד יותר לכל
אדם להתפנות לעצמי .במצב עניינים זה הפרט עסוק בהתנגדות ואין בו כוחות
ויכולת להשקיע בעצמו .כך הפלסטינים מכנים את מלחמתם בישראל "התנגדות"
ומגדירים נגד מה הם ולא בעד מה הם .נאצר הסביר את סירובו להיפגש עם
הישראלים בכך ש"ישראל והמערב הביסו אותו צבאית וכלכלית .אם יפגוש
אותם ,הרי הם הביסו אותו גם מבחינה פוליטית" 100.כך שגם הוא חייב להתנגד.
סולימאן אל–חאש ,שר החינוך הסורי ,הכריז בספרי הלימוד של בתי–ספר
 96בן–עמי  ,2004עמ' .434
Wittes 2005, p. 59 97
Ibid, p. 73 98
 99אל–סאדאת  ,1978עמ' .160
 100שליים  ,2009עמ' .249
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בסוריה ששנאה היא קדושה .ואילו סאדאת הסביר ש"הסירוב היה ,ותמיד יהיה,
101
הנשק היעיל ביותר בידינו ,בני האדמה הטובה ,האהובה עלי יותר מכל שבעולם".
בדוגמאות האלה האחר הוא במרכז ולא העצמי מתוך רצון לפגוע בו יותר מאשר
לקדם את העצמי .שמעון פרס הסביר כיצד נראית גישה זו מבעד לעיניו של בעל
" :אל תציע לערבים כלום .חכה שהם יבקשו .הם חושבים שאם אתה מציע
— יש כאן איזה אינטרס שטני" 102.בעל  יכול להיחלץ ממלכודת זו בעיקר
על ידי מוכנות לבנות קשרים קרובים וחמים יותר או על ידי העצמת היכולת
לנפרדות ולחשיבה ביקורתית .התבצרות בסירוב תגרום לבעל   ,כמו שציין
פרס ,להמתין בפסיביות ,דבר שישאיר בסופו של דבר את בעל  לבדו.
להקשות על האחר יותר מאשר להקל על העצמי )כישורים חברתיים(
 להקל על העצמי יותר מאשר להקשות על האחר )חשיבה ביקורתית(
הגדרה נגד מה אנחנו )הזדהות  (103הגדרה בעד מה אנחנו )חשיבה
ביקורתית(
שנאה )הזדהות(  הוא לא מספיק חשוב כדי להתעסק אתו )חשיבה
ביקורתית(
קנאה )הזדהות(  אני לא חייב להשוות את עצמי לאחר .אשווה את
עצמי לעצמי ואתקדם )חשיבה ביקורתית(
נקמה )הזדהות(  פגיעה באחר לא באמת תשפר את מצבי .כדאי
להשקיע את האנרגיה בי ולא בו )חשיבה ביקורתית(.

 101אל–סאדאת  ,1978עמ' .22
 102בר–זהר  ,2006עמ' .642
 103הזדהות כוללת גם את ההפך שלה — דחייה .מכאן שהתנגדות ,שנאה ,קנאה ונקמה הם
ביטויים שלה.
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חישוב וקטור החשיבה
 .1לכל אחת מהשאלות הבאות ) (24 ,23 ,20 ,17 ,16 ,4 ,3 ,2 ,1הפוך את
1
הציון על פי הנוסחה :ציון חדש = ציון ישן — 7
 .2חשב את ממוצע הציונים )סכומם מחולק ל–.(24
 Y .3יהיה ערך הממוצע שקיבלת ,הנוסחה הבאה תיתן לך את ערך וקטור
החשיבה שלך 2:וקטור החשיבה = ( y-3,5) x 4
— ערכי וקטור חשיבה בין  -1ל– +1מציינים היעדר נטייה מובהקת.
— ערכי וקטור חשיבה גבוהים מ– +1ונמוכים מ– +10מציינים פרדיגמת
חשיבה מזרחית שבה וקטור החשיבה מכוון החוצה ) (.
— ערכי וקטור חשיבה נמוכים מ– -1וגבוהים מ– -10מציינים פרדיגמת
חשיבה מערבית שבה וקטור החשיבה מכוון פנימה ) (.
3

כיצד נבנה שאלון וקטור החשיבה?

מאז עבודתו הידועה של הופשטאט 4נעשו ניסיונות רבים לפתח סקלה מהימנה
ותקפה למדידת "אינדיבידואליות" ו"קולקטיביות" אך בלא הצלחה .סקלה זו
חשובה לשם תיקוף מחקרים שונים בתחום הבין–תרבותי וגם לשם הבנה טובה
יותר של מושגים אלה .אויסרמן למשל מצאה במחקרה המטא–אנליטי 5של
התחום בעיות קשות של תקפות .בשאלוני הדיווח העצמי המודדים ערכים,
התייחסויות והתנהגויות "אמריקאים אירופאים לא היו אינדיבידואלים יותר
מאמריקאים אפריקאים או לטינים ולא פחות קולקטיבים מיפנים או קוריאנים".6
חוקרים ידועים אחרים כמו קיטיאמה הביעו דאגה לעתידו של התחום אם תקפות

1
2
3
4
5
6
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משום שבשאלות אלה ,בניגוד לאחרות ,ההיגד בצד ימין משקף וקטור חשיבה המכוון
החוצה )( .כדי ליצור אחידות יש להפוך את כיוונו )כך ש– 1יהפוך ל– 6וכדומה(.
עליך להפחית מהממוצע  3.5כדי להזיז את מרכז ערכי הפריט ל– 0ולהכפיל ב– 4כדי
לפרוש את התחום בין  -10ל– .+10הערך שקיבלת הוא ערך וקטור החשיבה שלך .ערכים
אלה נבחרו באופן שרירותי משום נוחות השיטה העשרונית.
אפשר לדלג על פרק מחקרי זה מבלי לפגוע בהבנה הכללית.
Hofstede 1980

איחוד מחקרים רבים בתחום כדי לקבל תמונה אמינה יותר.
Oyserman, Coon, & Kemmelmeier 2002
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השאלונים לא תגדל 7.אויסרמן תוקפת גם את מהימנותם של השאלונים האלה:
"מטרידה במיוחד העובדה שכמחצית המחקרים המשווים בין לאומים שונים הם
מחקרים שבהם מקדם המהימנות של קרונבך הוא פחות מ– ,0.7סף תחתון לערך
מקובל של מהימנות .בנוגע למחקרים שנעשו בתוך ארצות–הברית — שני שליש
מהמחקרים המודדים אינדיבידואליות וכמחצית מהמחקרים המודדים קולקטיביות
הם בעלי מהימנות נמוכה" 8.ברור שבשאלונים הקיימים המודדים אינדיבידואליות
וקולקטיביות יש בעיות של תקפות ומהימנות .לא ברור מה צריך למדוד וכיצד
אפשר לעשות זאת .המחקרים הרבים בנושאים ספציפיים המוצאים הבדלים בין
בעלי האישיות האינדיבידואלית לבעלי האישיות הקולקטיבית מלמדים אותנו
שמדובר בשתי אופנויות חשיבה שונות ששאלוני הדיווח העצמי המצויים בידינו
למדידת מושגי האינדיבידואליות והקולקטיביות אינם מצליחים למדוד .למעשה
בנוסף למהימנותם הנמוכה לא ברור מה שאלוני הדיווח העצמי האלה באמת
מודדים .בהיעדר קריטריון תקף לשם מדידת מושגי האינדיבידואליות
והקולקטיביות — כשאלון המודד תהליכי חשיבה ולא דיווח עצמי של ערכים
והתנהגויות — חוקרים נוטים לתקף את ממצאיהם באמצעות שייכות תרבותית.
בכפר הגלובלי המתכווץ שכולנו חיים בו ,המִתאם בין תהליכי חשיבה
אינדיבידואליים וקולקטיביים ובין שייכות תרבותית הולך ונחלש במהירות.
לסיכום ,עלינו לחבר שאלון שימדוד באופן תקף ומהימן אינדיבידואליות
וקולקטיביות.
שאלון וקטור החשיבה מודד תהליכי חשיבה .בטבלה  Aאפשר למצוא דוגמאות
טיפוסיות של שאלות דיווח עצמי שנוגעות בערכים ,התייחסויות והתנהגויות
המקובלות בשאלונים הנוכחיים .בטבלה  Bאפשר למצוא שאלות שמודדות
תהליכי חשיבה.

7
8

Kitayama 2002
Oyserman et al. 2002

357

נספח א' :שאלון וקטור החשיבה
9

טבלה  : Aפריטים טיפוסיים מתוך שאלוני דיווח עצמי
1

2

3

4

5

6

7

 .1אני מיוחד— שונה מאחרים בהיבטים רבים

 .2כדי להבין מי אני עליך לראות אותי עם חברי קבוצתי 1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

 .4אני משתדל להימנע מחוסר הסכמה עם חברי קבוצתי 1

2

3

4

5

6

7

 .5אני מבטא תמיד את דעותיי בבהירות רבה

1

2

3

4

5

6

7

 .6אני מעדיף להגיש עבודה בקבוצה מאשר לבדי

1

2

3

4

5

6

7

 .3אני נוטה להתעסק בענייניי ,ובני משפחתי האחרים
נוהגים באופן דומה

בסקלת ליקרט המוצגת — '1' :מאוד לא מסכים; '' — '7מאוד מסכים .פריטים  5 ,3 ,1מודדים
אינדיבידואליות ופריטים  6 ,4 ,2מודדים קולקטיביות.

טבלה  :Bפריטים טיפוסיים משאלון וקטור החשיבה
 .1כשמישהו נכשל
אומרים לו אנשים

שהוא מסכן

1

2

3

4

5

6

שקשה לו

 2האם אומרת
לילדה:

את רוצה שאקריא 1
לך סיפור?

2

3

4

5

6

אני רוצה להקריא
לך סיפור.

1

2

3

4

5

6

מה אתה חושב
הפתרון?

 .3האב שאל

מה הפתרון?

הנבדק מתבקש לבחור את עמדתו על פי קרבתו להיגדים משמאל ומימין.

תהליכי חשיבה הם המחוללים של הערכים ,ההתייחסויות וההתנהגויות המדווחות
בשאלון הדיווח העצמי .על כן ,הם צריכים להיות הקריטריון התקף למדידת
אינדיבידואליות וקולקטיביות .מדידת תהליכי חשיבה כמו שעושה שאלון וקטור
החשיבה עוזרת גם להתגבר על מקצת הבעיות המתודולוגיות הקיימות בשאלוני
הדיווח העצמי שפוגעות במהימנותם.

9
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השוואה מתודולוגית בין גורמים שמשפיעים על מהימנות שאלון הדיווח
העצמי ושאלון וקטור החשיבה
 .1ההטיה האינטרוספקטיבית — חוקרים טוענים ששאלונים של דיווח עצמי
נגועים בהטיה מערבית ,משום שנבדקים שאינם מערביים לא רגילים לדבר על
עצמם 10.בני החברה הקולקטיבית נוטים לדווח על ערכי הקצה בשאלונים 11או
דווקא נוטים למרכז ביחס לבני החברה האינדיבידואלית 12.הדבר הזה מובן
משום רצונם להתאים את עצמם למסגרת התשובות יותר מאשר לתחושותיהם
ומחשבותיהם .בשאלון וקטור החשיבה אין שאלות אינטרוספקטיביות ,אלא
שאלות המכוונות החוצה מהסוג של "מה קרה?" או "באיזו תדירות?" .ככלל,
שאלון וקטור החשיבה מכוון לעובדות ולא להערכות.
 .2הטיית ההסכמה — בני החברה הקולקטיבית נוטים להסתמך על ההקשר יותר
מאשר על העצמי .על כן יש להם הטיית הסכמה בכך שהם דולים מזיכרונם
אירועים שמאששים את הנאמר בפריט 13.שאלון וקטור החשיבה הורחב ,כמו
שאפשר לראות בטבלה  , Bכדי לכלול את שני ההפכים ,ועל כן הטיית ההסכמה
מתבטלת.
 .3הטיית ההכללה — חוקרים הצביעו על כך שנבדקים מתקשים לספק דיווחים
אמינים לשאלות כלליות משום שהקשר השאלה משפיע על התשובה )ראו
למשל טבלה  , Aשאלה מס'  :1אדם יכול להרגיש מיוחד במצב מסוים ולא במצב
14
אחר(.
ככל שהמושג רחב יותר כך מהימנותו נמוכה יותר .זו הסיבה לכך שמקדם
אלפא של קרונבך נמוך בשאלוני הדיווח העצמי 15.לעומת זאת ,הפריטים בשאלון
וקטור החשיבה מנוסחים באופן מוחשי וספציפי ובכך מחזקים את האופרטיביות
של מושגי האינדיבידואליות והקולקטיביות.
10

Markus & Kitayama 1998

11
12
Hofstede 1980; Schimmack, Oishi, & Diener 2005; Schwartz, 1994 13
Oyserman et al. 2002; Schwarz & Oyserman 2001 14
Singelis, Triandis, Bhawuk, & Gelfand 1995 15
Bachman & O'Malley 1984a; Clarke III 2000

Chen, Lee, & Stevenson 1995
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 .4הטיית קבוצת הייחוס — אנשים נוטים להשוות את עצמם לאנשים שהם
מכירים כשהם מתבקשים להשיב בשאלוני הדיווח העצמי על ערכיהם,
התייחסויותיהם והתנהגויותיהם .באופן זה אדם בעל נטייה קולקטיבית יכול לתת
תשובה יותר אינדיבידואלית מאינדיבידואל ,משום שהוא נוטה להיות יותר
אינדיבידואלי לעומת קבוצת הייחוס שלו .ההפך גם הוא נכון .אדם בעל נטייה
אינדיבידואלית יכול להשיב באופן יותר קולקטיבי מאדם בעל נטייה קולקטיבית
מאותה סיבה 16.גם במקרה זה פתרון וקטור החשיבה הוא לשאול שאלות
מוחשיות ועובדתיות במקום הערכות.
 .5הטייה עצמית — רוב פריטי שאלוני הדיווח העצמי בני זמננו פותחים במילה
"אני" .אבל המחקר בנושא הפרימינג ) ( primingמלמד אותנו שטקסט שמכיל
את המילה "אני" מביא את הקורא לדלות מזיכרונו אירועים אינדיבידואליים,
17
ואילו שימוש במילה "אנחנו" גורם לקורא לדלות מזיכרונו אירועים קולקטיביים.
מכאן שנבדקים מושפעים משמות גוף אלה כשהם ממלאים את השאלון .כיצד
קורה שאף על פי שדברים אלה ידועים חוקרים ממשיכים לכתוב שאלונים
למדידת אינדיבידואליות וקולקטיביות שבהם נעשה שימוש ב"אני" "עצמי",
"אותי" וכדומה ומעט יוצאים מהכלל? התשובה היא ,ככל הנראה ,שאותם
חוקרים משליכים את הנטייה המערבית שלהם על פרטי השאלון מבלי להיות
ערים לכך וממשיכים להתייחס לעצמם כצופים אובייקטיביים .הדבר תמוה
במיוחד לנוכח העובדה שחוקרים אלה הם מומחים בתחום הבין–תרבותי .אנחנו
יודעים שהשאלון מעצב את תשובות הנבדק 18,אבל עכשיו ברור שהחוקר ,מבלי
להיות ער לכך ,משפיע על הנבדק באמצעות ניסוח הפריטים .שאלון וקטור
החשיבה ,לעומת זאת ,אינו משתמש בשמות גוף דוגמת "אני"" ,אנחנו" ודומיהם.
19

השיטה
כדי לפתח את שאלון וקטור החשיבה חוברו בשלב הראשון  110שאלות .הנבדק
התבקש למקם את עצמו על פני  6אפשרויות בין הקוטב האינדיבידואלי בקצה
האחד של הפריט לקוטב הקולקטיבי בקצה השני .הרציונל שעמד מאחורי בחירת
16
Oyserman & Lee 2008 17
Schwarz 1999 18
 19העיבודים הסטטיסטיים נעשו על ידי פרופ' איילה כהן — ראש המעבדה לייעוץ
סטטיסטי בטכניון.
Heine, Lehman, Peng & Greenholtz 2002; Peng, Nisbett & Wong 1997
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סקלת ליקרט בעלת  6מצבים ולא  7מצבים ,כמו שנהוג במקרים רבים ,הוא
הרצון לכפות על הנבדק בחירה איכותנית בין האפשרות האינדיבידואלית לאפשרות
הקולקטיבית ,בלא נקודת אמצע ,לפני שהוא מקבל החלטה כמותית היכן למקם
את עצמו בין שלוש האפשרויות הנותרות בקצה שבחר .נבחרו  116תלמידים
וסטודנטים יהודים )ממוצע גיל= ;27.33סטיית תקן= (6.36מבית ספר תיכון אחד
ואוניברסיטה אחת בישראל ו– 130סטודנטים ערבים )ממוצע גיל= ;26.43סטיית
תקן= (7.33ממכללות להכשרת מורים ואוניברסיטה בישראל .הסטודנטים היהודים
מילאו את השאלון בעברית ,והסטודנטים הערבים מילאו את השאלון בערבית.
השאלון בערבית תורגם מהשאלון בעברית ושב ותורגם לעברית כדי לוודא את
תקינות התרגום.
מתוך  110הפריטים  70הבחינו באופן מובהק בין הנבדק היהודי לערבי
) .(p<.05מסיבות של נוחות הוחלט ששאלון וקטור החשיבה ימנה  24פריטים.
אלה נבחרו בעיקר על סמך מקדם אלפא של קרונבך שלהם .בכל פעם הוסף
הפריט שהגדיל את האלפא באופן המשמעותי ביותר .במקרים יחידים סדר זה
לא נשמר באופן מלא ,כדי שלא להכניס לשאלון פריטים דומים מדי או כדי
להכניס פריטים שהתוכן שלהם מרחיב את ההבנה של תהליכי חשיבה
אינדיבידואליים וקולקטיביים )למשל פריטים .(24 ,5
הוחלט שערכי וקטור החשיבה ינועו בין  10+ל– -10באופן שנבדקים בעלי
נטייה אינדיבידואלית שלהם וקטור חשיבה המכוון פנימה ) ( יקבלו ערכים
שליליים ,ואילו נבדקים בעלי נטייה קולקטיבית שלהם וקטור חשיבה המכוון
החוצה ) ( יקבלו ערכים חיוביים .בחירה זו נובעת מנוחות השיטה העשרונית.
תוצאות
מקדם אלפא של קרונבך לסקלת וקטור החשיבה הוא  .0.85מבחן  tשל וקטור
החשיבה של יהודים וערבים הוא מובהק )  ,( p<.0001 ;t=19.53וגודל האפקט
) (size effectהוא  .2.5לנתונים הותאם מודל רגרסיה כך שערך וקטור החשיבה
של הנבדק היה המשתנה התלוי ,ושני המשתנים המסבירים היו הסקטור שהשתייך
אליו הנבדק )יהודים או ערבים( וגיל הנבדק.
גיל  = 1.913 + 4.816 D - 0.049 Xוקטור החשיבה
)(0.54) (0.25) (0.02
 D = 1ערבים
 D = 0יהודים
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לוגי מדויק שמכוון את וקטור החשיבה של כל פריט החוצה או פנימה .זאת
הסיבה העיקרית לכך שהתוצאות הסטטיסטיות של שאלון וקטור החשיבה טובות
יותר מתוצאות שאלוני דיווח עצמי הנמצאים בשימוש .תקפותו של השאלון
מתבטאת ביכולתו להבחין בין בעלי חשיבה אינדיבידואלית לבעלי חשיבה
קולקטיבית באופן מובהק ביותר) 20גודל האפקט =  ,(2.5ואילו שאלוני דיווח
עצמי נכשלים בכך לעתים קרובות 21.מקדם המהימנות אלפא של קרונבך של
סקלת וקטור החשיבה הוא  ,0.85ואילו בשאלוני הדיווח העצמי ,כמו שצוין,
הערכים נעים בסביבות  .0.7לכל נבדק וקטור חשיבה בעל גודל וכיוון המייצגים
אינפורמציה דיאגנוסטית חשובה לגבי אופן חשיבתו של הנבדק .סקלות נוכחיות
של דיווח עצמי מתייחסות בדרך כלל לערכי ממוצע קבוצתי של אינדיבידואליות
וקולקטיביות ולא לתהליכי חשיבה של נבדק יחיד.
הבלבול בשדה הבין–תרבותי נגרם כתוצאה מעבודה עם שאלוני דיווח עצמי
בעלי מהימנות נמוכה שאינם מודדים את הדבר האמתי — תהליכי חשיבה .ישנם
חוקרים שהציעו מספר שונה של ממדים בעלי כותרות שונות לשם מיפוי השדה
הבין–תרבותי 22.אחרים טוענים שלחבר שאלון מהימן ותקף לשם מדידת
אינדיבידואליות וקולקטיביות זוהי משימה בלתי אפשרית 23.יש גם חוסר הסכמה
בשאלה אם המושגים של אינדיבידואליות וקולקטיביות הם אורתוגונלים ) ( r=0
ומייצגים שתי תפיסות עולם שונות 24או ממד בי–פולארי אחד ) .(r=-1מחלוקת
זו היא חסרת משמעות משום שנוסף על מהימנותם הנמוכה ,לא ברור מה
שאלוני הדיווח העצמי האלה מודדים .למרות זאת ישנם חוקרים שמסתמכים על
המתאמים הנמוכים באנליזת הגורמים בין מושג האינדיבידואליות למושג
הקולקטיביות כדי להכריז על כך כהוכחה לאורתוגונליות שלהם 25.לשם השוואה,
וקטור החשיבה מודד מבנים לוגיים המכוונים החוצה או פנימה ,בעלי מיקוד
שליטה פנימי או חיצוני מדויק לכל פריט ,כמו שמודגם בשאלון וקטור החשיבה
והסבר הפריטים שלו .כל פריט יכול לקבל ערך שונה משום שהפרט יכול להיות
בעל נטיות אינדיבידואליות בתחומים מסוימים ונטיות קולקטיביות בתחומים
 20גודל אפקט משמעותי נחשב ערך הגדול מ–.( Oyserman 2002, p. 11) .0.7
Levine et al. 2003; Oyserman et al. 2002 21
Hofstede 2001; Kagitcibasi 2005; Singelis et al. 1995 22
Fiske 2002 23
Kagitcibasi 1987 24
Triandis, Bontempo, Villareal, Asai & Lucca 1988 25
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אחרים .אנשים מסוימים סובלים מקונפליקט פנימי בין העמדה האינדיבידואלית
26
לעמדה הקולקטיבית שלהם.
ישנם פרדוקסים שמתעוררים עקב השימוש בשאלוני הדיווח העצמי .כך
למשל דמות הסמכות בחברה הקולקטיבית עשויה לדווח בשאלון הדיווח העצמי
על חירות רבה בקבלת החלטות כאדם אינדיבידואלי למדי בזמן שאנחנו יודעים
שמדובר בבעל אישיות שהיא תלותית במידה רבה )ראו פריט מספר  .(9עוד
27
שגיאה שכיחה היא התייחסות לקיבוץ הישראלי כאל חברה קולקטיבית )אופקית(.
הקיבוץ הוא חברה קולקטיבית בהיבט החברתי משום שיש בו חלוקה שוויונית
של משאבים ,זכויות וחובות .אבל הוא חברה אינדיבידואלית למדי מבחינת
תהליכי החשיבה ,המתבטאים ביחסי משפחה שדוגלים בנפרדות ועצמאות של
הפרט ,במיוחד של נשים וילדים; בשאיפת חברי הקיבוץ למימוש עצמי בתחומים
שונים ובתמיכתם בזכויות הפרט .הקיבוצניקים הם למעשה בין הקבוצות הליברליות
והסוציאל–דמוקרטיות ביותר בחברה הישראלית .וקטור החשיבה יאבחן אותם
נכון משום שהוא מודד את תהליכי החשיבה שלהם.
סביר להניח שקבוצות קולקטיביות יותר מערביי ישראל יקבלו ערכים הקרובים
יותר ל– ,10+וקבוצות אינדיבידואליות יותר מהיהודים הישראלים יקבלו ערכים
הקרובים יותר ל– .-10וקטור החשיבה משנה את ערכו עם הגיל כמו שמראה
משוואת הרגרסיה .ילדים ,מטבע הדברים ,תלותיים יותר ממבוגרים ,לכן וקטור
החשיבה שלהם נוטה החוצה וערכו גבוה יותר .למרות זאת ,התרבות משפיעה
על ערכי וקטור החשיבה יותר מהגיל .אפשר לשער שווקטור החשיבה של
נשים ,בייחוד בתרבויות קולקטיביות ,יקבל ערכים גבוהים יותר משל הגברים
בחברתן בגלל התלות הרבה של נשים בחברות אלה בסביבתן.
קריטריון תקף חדש למדידת אינדיבידואליות וקולקטיביות
כדי לבסס את וקטור החשיבה כקריטריון התקף החדש למדידת אינדיבידואליות
וקולקטיביות הוא תַּקף ביחס לשייכות תרבותית )יהודים וערבים( ,משום שזה
הקריטריון הטוב ביותר שיש לנו כעת .במהלך ההיסטוריה נטו אנשים לסווג את
אישיות האנשים שאינם בני תרבותם על פי שייכותם התרבותית .לעתים קרובות
הייתה הערכה זו נכונה משום שאנשים מתרבויות שונות לא נטו להתערבב.
בכפר הגלובלי החדש שלנו תרבות מאבדת בהדרגה את כוחה המבחין .אנשים
26
Singelis et al. 1995 27
Singelis 1994
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צריכים להתרגל לחשוב באופן מופשט יותר על תהליכי חשיבה אינדיבידואליים
וקולקטיביים שאינם בהכרח קורלטיביים לתרבות .הצורך הזה בשינוי אינו קל
והוא נתקל במחסומים פסיכולוגיים אולם הרווח הוא מיגור דעות קדומות
וסטריאוטיפיות בנוגע למאפיינים שונים של תרבויות .נטען שלא וקטור החשיבה
צריך להיות מתוקף ביחס לתרבות ,אלא להפך — התרבות צריכה להיות מתוקפת
ביחס לווקטור החשיבה ,משום שווקטור החשיבה מודד את הדבר האמתי — את
תהליכי החשיבה.
שיפורים עתידיים בתקפות ובמהימנות של וקטור החשיבה
מחקר עתידי יצטרך לתקף את וקטור החשיבה אל מול מדידות שונות של
אינדיבידואליות וקולקטיביות .שאלון וקטור החשיבה רגיש לתרגום משום שהוא
נוגע בדקויות סמנטיות .זוהי מגבלה שדורשת תרגום זהיר .מובן ששאלון זה
צריך להיבחן בקרב עוד קבוצות אינדיבידואליות וקולקטיביות כך שאפשר יהיה
לגבש את קבוצת הפריטים האופטימלית שתגדיל את מהימנות השאלון .ייתכן
שפריטים מסוימים יצטרכו להשתנות אבל הכלל שחייב להישמר הוא שהפריטים
משקפים תהליכי חשיבה מדויקים ולא דיווח עצמי כללי על ערכים ,התייחסויות
והתנהגויות.
מחקר עתידי של וקטור החשיבה יכול להתפתח בכיוונים האלה
 .1בכפר הגלובלי שלנו יש קשיים בתקשורת הבין–תרבותית .וקטור החשיבה
מציע לפתח כישורי הקשבה למוזיקה של החשיבה — לתהליכי חשיבה
אינדיבידואליים וקולקטיביים — לעתים ברמת המילה והמשפט כדי לגשר על
הפער הבין–תרבותי .כאן המקום לציין שחוקרים של מדעי החברה אינם מתורגלים
להקשיב ברמת הפרט כמו שנוהגים פסיכולוגים קליניים ופסיכואנליטיקאים.
וקטור החשיבה משלב האזנה איכותנית ואנליזה כמותית שמודדת אותו .ספר זה
הציג דוגמאות רבות ,ומחקר עתידי עשוי להתמקד ביישום השימוש בווקטור
החשיבה לשיפור התקשורת הבין–תרבותית.
 .2וקטור החשיבה מפצח את הצופן התרבותי בכך שהוא חושף תהליכי חשיבה
שאחראים להתפתחות החשיבה המודרנית .היצירתיות ,המדע והדמוקרטיה הם
תוצר של וקטור חשיבה המכוון פנימה )( ,וארבעת העקרונות העומדים
בבסיס וקטור חשיבה זה )התפעלות ,אמפתיה ,תקיפות וחשיבה ביקורתית(
מקדמים כישורים אלה .הורה או מורה שפונים לילדם כשווקטור החשיבה
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שלהם מכוון פנימה ומעודדים את הילד לתקשר באופן הזה מגדילים את סיכוייו
 מחקר עתידי של וקטור החשיבה יוכל להיות מיושם.להצליח בחברה המודרנית
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הסבר פרטי שאלון וקטור החשיבה
 .1כשמישהו נכשל אומרים לו אנשים שהוא מסכן או שקשה לו? רחמים הם
רגש בעל מיקוד שליטה חיצוני המבטא הזדהות עם האחר שבו   .האמירה
"קשה לו" הוא אמירה אמפתית בעלת עמדה נפרדת ועצמאית שבה  .
 .2להיות שובב זה מעשה חמור או לא נורא? ילד שובב הוא ילד מורד.
חברות מסורתיות–קולקטיביות רואות התנהגות שובבה בחומרה משום שהיא
מאתגרת את הסמכות בחברה שבה וקטור החשיבה מכוון לסמכות .אנשים
מודרנים–אינדיבידואלים עשויים ללוות את ביקורתם ביחס לילד השובב בהבנה
או אפילו בחיוך ,משום ששובבות מקפלת בתוכה גם שאיפה לעצמאות ועל כן
.
 .3הורים אומרים בדרך כלל לילד :תן לי את העיתון או תן לי בבקשה את
העיתון? הורים מודרנים–אינדיבידואלים משתמשים לעתים קרובות במילה
"בבקשה" ביחסיהם עם ילדיהם .כאשר אומרים לילד "בבקשה" או "תודה"
בעצם מעניקים לו בחירה אם לציית או לא ואת הזכות לסרב .על כן השימוש
במילה "בבקשה" מפנה את וקטור החשיבה של ההורה פנימה .הורים מחברות
מסורתיות–קולקטיביות נוהגים לצוות על ילדיהם ולא להשתמש במילה "בבקשה".
בכך הם מכוונים את וקטור החשיבה שלהם החוצה והופכים את ילדם לשלוחה
שלהם כאילו היו אחד.
 .4אדם שמסכים אומר בסדר או כן? לאמירת "כן" יש משמעות לוגית ברורה
וכך גם לאמירה ההפוכה — "לא" .ההתבטאות הזאת יוצרת נפרדות ,ואילו
למילה "בסדר" משמעות חברתית של קבלה" .כן" נוטה לסיים את הדיאלוג כמו
בחוזה לעומת "בסדר" ,שמאפשרת את המשך הדיאלוג ועל כן מכוונת לאחר.
 .5אנשים בדרך כלל שואלים מה קרה? או מה הוא עשה? "מה קרה?" זהו
ניסוח מופשט יותר שמשאיר למשיב את החופש לתאר את מה שאירע ועל כן,
מעניק לו עמדה נפרדת ועצמאית .לעומת זאת" ,מה הוא עשה?" מתייחס באופן
מוחשי לפעולה הניתנת לצפייה ,הוא אינו מעניק למשיב את אותו חופש תיאור
ועל כן מייצג  .
 .6הילדה אמרה "אין לי כוח" או "אני עייפה?" "אין לי כוח" זוהי הצהרה
בעלת מיקוד שליטה פנימי שהפתרון שלה צריך לבוא מהילדה עצמה .היא יודעת
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כיצד ומה יחדש את כוחה" .אני עייפה" מכוונת לפעולה מוחשית שתפתור את
הבעיה ,כגון הליכה לישון או פנייה לעזרה חיצונית כדי לממש אפשרות זאת.
חברות בעלות  נוטות להשתמש בגוף כדי לתאר מצבים נפשיים
)פסיכוסומטיות( משום הקושי הקיים בחברות אלה לדבר על תחושות פנימיות.
על כן ,האמירה "אני עייפה" אצל בני החברה המסורתית–הקולקטיבית עשויה
לתאר במקרים רבים לא עייפות פיזית ,כי אם היעדר כוחות ומוטיבציה.
 .7האם אומרת לילדה" :את רוצה שאקריא לך סיפור?" או "אני רוצה
להקריא לך סיפור"? אמהות בעלות  נוטות לשאול את ילדיהן שאלה
פתוחה שמציבה את הילד במרכז ונותנת לו את זכות הבחירה ,לעומת אמהות
בעלות  שנוטות להורות לילד מה עליו לעשות ,בלא אפשרות בחירה ,ובדרך
זאת הופכות את הילד לחלק מהן.
 .8שואלים את האורחים" :מה תשתו?" או מגישים בלי לשאול? בחברות
מסורתיות–קולקטיביות לעתים קרובות לא שואלים את האורח "מה תשתה?"
כדי שלא לאלץ אותו לומר שהוא רוצה לשתות ובכך להביך אותו .ככלל ,בני
חברות אלה לא נוטים לשאול שאלות פתוחות שמציבות את האחר במרכז .הם
מכוונים לאחר ולרצונותיו ומנסים למלא אותם ,לעתים קרובות בלי לשאול
דבר ,לעומת בעלי  ,שמציבים את האחר ואת רצונותיו במרכז ועל כן
שואלים "מה תשתו?" ומוכנים לקבל גם עמדה עצמאית של סירוב.
 .9האב אמר לבנו "אני צריך את עזרתך" או "אני רוצה את עזרתך"? בעלי
 ייטו לומר "אני רוצה את עזרתך" משום שהסמכות תתקשה להודות שהיא
צריכה עזרה ,לעומת בעלי   ,שאינם מתקשים להודות שהם זקוקים לעזרה
ויוצרים באופן זה יחסים שוויוניים יותר עם ילדם .ההסתרה של הצורך בעזרה
מהאחר ממקדת את וקטור החשיבה בו ,ואילו ההודאה בצורך בעזרה מכוונת את
וקטור החשיבה פנימה והופכת את האדם לנפרד ועצמאי יותר.
 .10האב אמר" ,אם לא תעשה מה שצריך תקבל עונש" או "אם תתעקש
תקבל עונש"? הורים בני חברה מודרנית–אינדיבידואלית נוטים להעניש את
ילדיהם בגלל התנהגותם ולא בגלל אופיים .ההורה בעל  נוטה להעניש את
ילדו כדי לחנכו להתייחס אליו בכבוד ועל כן לילד אסור להתעקש לפני אביו.
מאחר שבחברות מסורתיות–קולקטיביות הילד לא נחווה כמי שיש לו חופש
בחירה אין הפרדה בין התנהגותו לאישיותו ,וההורה מנסה לעצב את אישיותו
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של הילד מבחוץ .בחברה בעלת  קיימת הפרדה ברורה בין ההתנהגות של
הילד לאישיותו כך שההתנהגות היא ה"רעה" ולא הילד.
 .11הילד שהוריו לא קנו לו אופניים אמר" ,לא צריך טובות ,אסתדר לבד"
או" ,מה חסר בי שאתם לא קונים לי אופניים?!"? בעלי  נוטים לחנך את
ילדיהם לעצמאות ועל כן סביר להניח שהילד יפגין את הדבר בתגובתו .לעומת
זאת בעלי  נוטים לחנך את ילדיהם לתלות ועל כן הילד עשוי לנסות ,כמו
במקרה הזה ,לגרום להוריו לקנות לו אופניים בכך שיעורר את רחמיהם ורגשי
אשמתם כלפיו.
 .12האם אמרה" :כל הכבוד" או "זה הבן שלי"? האמירה "כל הכבוד" היא
חיזוק נרקיסיסטי שמציב את הילד במרכז ומעניק לו חוויה של התפעלות ומכאן
 ,לעומת האמירה "זה הבן שלי" ,שמדגישה את השייכות ומכאן  .
 .13החברה אמרה" :בא לך ללכת לים מחר?" או "למה שלא נלך לים
מחר?"? בני החברה המודרנית–האינדיבידואלית נוטים להתפעל ולהתלהב
מרעיונות באופן שמעניק להם סיפוק נרקיסיסטי" :בא לך?" .לעומת זאת בני
החברה המסורתית–הקולקטיבית נוטים לשאול שאלות רטוריות שמפעילות את
האחר ומכוונים ל"אנחנו"" :למה שלא נלך?" .השאלה הראשונה היא פתוחה
ומציבה את האחר במרכז עם חוויה של חופש ובחירה ,ואילו השאלה השנייה
היא סגורה ואינה מאפשרת לאחר את חופש הבחירה הקיים בראשונה.
 .14האם ביקשה שהילדים ישחקו יותר בשקט או שיירגעו? אם בעלת מיקוד
שליטה פנימי מאמינה שלילדה יש בחירה כיצד להתנהג .על כן היא מבקשת
ממנו שישחק יותר בשקט .אם בעלת מיקוד שליטה חיצוני לא חשה שיש נפרדות
בינה ובין ילדה ושיש לו חופש בחירה כיצד להתנהג ועל כן היא מורה לו לשנות
את מצבו הנפשי — להירגע.
 .15הילד אמר שאם יהיה רעש הוא לא יפתור את התרגילים נכון או שאם
יהיה רעש הוא לא יפתור את התרגילים בצורה נכונה? בעלי  מכוונים
לאיכות הפנימית של התרגיל ,לאמת שלו — אם הוא נפתר נכון או לא נכון ,ועל
כן הצורה או אופן ההגעה לפתרון חשובים פחות .בעלי  עסוקים לא מעט
בשאלה כיצד נראה הפתרון לאחרים ואם הסמכות )מורה למשל( תאשר פתרון
זה .בחברות אלה יש נטייה לחקות את הפתרון של המורה ופחות לנסות להגיע
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לפתרון הנכון באופן עצמאי .על כן לעתים הצורה חשובה לא פחות מנכונות
הפתרון.
 .16הרבה צחוק נגמר בבכי או שזה טוב? בעלי  נזהרים מלהפגין יותר
מדי שמחה ,משום שהדבר עלול לעורר את קנאת הסביבה בהם )"עין הרע"(.
הם לא רוצים להיות שונים ויוצאי דופן ,לעומת בעלי  ,שנהנים לצחוק
בגלוי ולבטא שמחה משום שהם מכוונים לעצמם ולסיפוקם ואינם חוששים
לבלוט בשונותם.
 .17בנות צריכות לזכור שהן בנות ולהתנהג בהתאם או צריכות להתנהג כפי
שהן מרגישות? בחברות מסורתיות–קולקטיביות בנות מצופות להתנהג בהתאם
למגבלות המוטלות עליהן .באופן זה וקטור החשיבה שלהן מכוון החוצה .בנות
מחברות מודרניות–אינדיבידואליות מתנהגות על פי רוב יותר על סמך הרגשתן
ומפנות באופן זה את וקטור החשיבה שלהן פנימה.
 .18האיש אמר לחברו את האמת אף שידע שהדבר יביא לידי מריבה או
שיקר לחברו כדי שלא לריב אתו? בחברות בעלות  אנשים משקיעים
אנרגיה רבה כדי לשמור על ההרמוניה בקבוצה .במסגרת מאמצים אלה מקובל
לומר לאנשים לעתים קרובות את מה שהם רוצים לשמוע כדי לשמור על
קשרים טובים .בחברות בעלות  האנשים נוטים להיות נאמנים לאמת שלהם
אף במחיר חיכוך עם הסביבה.
 .19כשהילד שאל את אמו שאלה מביכה היא אמרה לו שזה מביך אותה או
התחמקה והציעה לו ממתק? הורה מחברה בעלת מיקוד שליטה חיצוני בדרך
כלל לא יודה בחולשתו בפני ילדו כדי לשמור על כבודו .הוא עשוי להשתמש
בכישורים חברתיים כדי להתחמק מהקושי .הורה מחברה בעלת מיקוד שליטה
פנימי עשוי לחשוב שהודאה במה שהוא באמת חש היא חשובה וישתף את ילדו
במבוכתו על אף הקושי .
 .20בסביבתך אנשים בעלי דעות שונות יכולים או לא יכולים להיות חברים?
חברה מודרנית–אינדיבידואלית מבוססת על קבלת השונה ,וזכותו של כל אדם
לגבש לעצמו עמדה אישית משלו .זוהי חברה שבה   .בחברות
מסורתיות–קולקטיביות הפרטים משתדלים שלא להיות יוצאי דופן ולהתאים
עצמם לכלל ועל כן  .
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 .21לילד מותר או אסור להגיד "לא!" להורה? בחברה מודרנית–אינדיבידואלית
מעודדים את הילד מגיל צעיר לנפרדות ולחשיבה עצמאית ועל כן מותר לו לומר
"לא!" להורה .בחברה מסורתית–קולקטיבית אין מעודדים את הילד לנפרדות
ולעצמאות ועל כן הילד מוצא דרכים אחרות לבטא את רצונותיו ,בדרך כלל
באמצעות כישורים חברתיים .כך הוא נמנע מלומר "לא!" במפורש ובגלוי כדי
שלא לאתגר את הסמכות.
 .22בדרך כלל אנשים יודעים מה הם באמת רוצים או שאחרים יודעים מה
הם באמת רוצים? בעלי  מאמינים שהם מיטיבים לדעת מאחרים מה הם
באמת רוצים ,משום מיקוד השליטה הפנימי שלהם וחשיבתם העצמאית ,לעומת
בעלי   ,שמאמינים לעתים קרובות שקבוצת הייחוס של הפרט עשויה לדעת
מה באמת הפרט רוצה ,מה טוב בעבורו ומה מתאים לו ביותר.
 .23חלומות רעים ,זה טוב או רע לדבר עליהם? בעלי  נמנעים מלדבר,
לעתים קרובות ,על חלומותיהם הרעים משום שהדבר דורש חקירה פנימית של
תחושותיהם ומחשבותיהם הקשות .לעומתם ,בעלי  נוטים לחקור את
חלומותיהם משום נטייתם לאינטרוספקציה ויכולתם להכיל תחושות קשות אלה
במסגרת הבנה שאלה תכנים לא מודעים ויש ערך להבנתם.
 .24האב שאל" :מה הפתרון?" או "מה לדעתך הפתרון?"? האפשרות הראשונה
היא מכוונת פעולה" ,מה הפתרון?" ,ואילו בשנייה יש רפלקציה על פעולת
החשיבה" :מה לדעתך הפתרון?" .לבעלי  האפשרות השנייה עלולה להיות
מבלבלת גם אם הם יודעים את פתרון התרגיל משום ההזמנה לרפלקציה .בעלי
 ייטו להשתמש במילה "לדעתך" גם משום שייתכנו פתרונות שונים על פי
הנטייה האינדיבידואלית של הפרט.

374

נספח ב

שאלות שנשאלות לעתים קרובות

שאלות שנשאלות לעתים קרובות
א .שאלות הקשורות בתהליך הקריאה
 .1למי מיועד הספר הזה?
לכל אדם שרוצה להבין כיצד חושבים בני תרבויות אחרות.
 .2האם חייבים לקרוא את כל הדוגמאות בכל פרק?
בהחלט לא .אפשר לקרוא דוגמאות אחדות מכל פרק .אם יהיה צורך או תידרש
העמקה נוספת אפשר יהיה לשוב אל הדוגמאות הנוספות .הדוגמאות בכל פרק
מסודרות על פי סדר אקראי ,אולם לעתים אפשר לזהות אשכולות שונים של
בעיות הנוגעות בנושא מסוים.
 .3האם צריך לקרוא את שני חלקי הספר או שאפשר להסתפק בקריאת
החלק שמסביר כיצד לתקשר עם בעלי פרדיגמת חשיבה השונה משלי?
מומלץ לקרוא את שני חלקי הספר משום שחשוב לא רק לדעת כיצד לתקשר
עם בן–שיחך ,אלא גם להבין את הקושי שלו לתקשר אתך .מי שקורא רק את
החלק המסביר כיצד לתקשר עם השונה ממנו מתייחס ,באופן לא מודע ,אל
עצמו כאל מרכז העולם .אולם ההבנה כיצד אתה נראה בעיני האחר ומהם קשייו
בתקשורת אתך עשויה לקדם אותך לא פחות מאשר הבנת קשייך שלך בתקשורת
אתו.
ב .שאלות הקשורות בהבנת וקטור החשיבה ופרדיגמות החשיבה
 .4מדוע בחרת להשתמש בסמלים  ו? -
ראשית ,בחרתי במושג "וקטור החשיבה" משום שאכן דמיינתי שהחשיבה היא
כמו חץ שיש לו כיוון וגודל .מעבר לכך ,רציתי מושג מעולם המדע ,במקרה זה
הפיזיקה ,שיהיה מדיד .קיימים קשיים ניכרים במדידת מושגים כאינדיבידואליות
וקולקטיביות כמו שמוסבר בפרק "כיצד נבנה שאלון וקטור החשיבה?" ניסיתי
להיות קרוב ככל האפשר לתהליכי החשיבה עצמם ולאו דווקא לתוצאותיהם
האינדיבידואליות והקולקטיביות ועל כן רציתי להתרחק ממושגים אלה .השימוש
377

נספח ב' :שאלות שנשאלות לעתים קרובות

בשני הסמלים  ו -נועד לקצר את המושגים "וקטור חשיבה המכוון
החוצה" ו"וקטור חשיבה המכוון פנימה" ,שהם ארוכים מדי .כמו כן ,הסמל יוצר
תחושה ויזואלית של כיוון החשיבה וכידוע ,תמונה אחת שווה אלף מילים.
 .5האם התיאור של שתי פרדיגמות החשיבה — המזרחית והמערבית —
אינו דיכוטומי מדי?
התיאור הדיכוטומי נועד למטרות דידקטיות כדי להבהיר את העקרונות .מובן
שקיים רצף בין הקצוות האלה כשכל מצבי הביניים אפשריים כמו שמראה
שאלון וקטור החשיבה .לספר הזה נבחרו ,מטבע הדברים ,דוגמאות שמדגישות
את הפערים בין שתי אופנויות החשיבה ,ואולם ברור שהמציאות מורכבת יותר
ולא בכל רגע יבלטו פערים אלה גם במפגש עם בעלי וקטורי חשיבה הפוכים.
 .6האם ייתכן שקנדי יהיה בעל  שערכו גדול יותר מאשר אפריקאי?
ודאי ,משום שכל אדם מקבל ציון אישי .כמו שאפשר לראות בפרק "כיצד נבנה
שאלון וקטור החשיבה?" קיימת שונות בין קבוצת הערבים לקבוצת היהודים
שנבדקו וכן שונות בתוך כל אחת משתי הקבוצות האלה .ואולם קיימים אזורי
חפיפה כך שישנם ערבים בעלי ערכי וקטור חשיבה שליליים יותר מיהודים,
וישנם יהודים בעלי ערכי וקטור חשיבה חיוביים יותר מערבים.
 .7מהי ייחודיותו של שאלון וקטור החשיבה?
שאלון וקטור החשיבה מודד את הדבר האמתי — את אופן החשיבה ,מה שהופך
את ציוני השאלון למהימנים ותקפים במיוחד .השאלון יורד לרמת המילה הבודדת
ומבנה המשפט כדי לקבוע את כיוונו וגודלו של וקטור החשיבה של הנבדק )ראו
את השאלון והסבר בנייתו( .שאלונים שבודקים נטיות תרבותיות של
אינדיבידואליות וקולקטיביות נוטים לשאול שאלות כלליות יותר הנוגעות למאפייני
התנהגות והעדפות של הנבדק ולא מאזינים ל"מוזיקה של החשיבה" )לדוגמה,
"האם אתה מעדיף לשחק לבד או עם חברים?" לעומת "אדם שמסכים אומר
'בסדר' או 'כן'?"( .ככלל ,הדוגמאות הרבות בספר מעודדות להקשיב ל"מוזיקה
של החשיבה" ,שמשתנה מבעלי  לבעלי .
 .8האם ייתכן שברגעים מסוימים וקטור החשיבה שלי מכוון פנימה
וברגעים אחרים החוצה?
בהחלט .בכולנו קיימות שתי הנטיות והן נבדלות זו מזו בשיעור ובמינון .לעתים
אדם ער לגירויים חיצוניים ומתחשב בהם ולעתים הוא מכוון לעצמו .פעמים
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האחד שזור בשני עד שקשה להבדיל ביניהם .אפשר להסתכל על וקטור החשיבה
כעל וקטור שנמצא בתנועה מתמדת במהלך חשיבתנו ודיבורנו .סטטיסטית ייטה
וקטור החשיבה יותר פנימה אצל בעלי  ויותר החוצה אצל בעלי .
 .9האם הספר מתייחס באופן שוויוני לשתי פרדיגמות החשיבה?
בהחלט כן .הספר מיועד לבעלי שתי פרדיגמות החשיבה ומלמד כל בעל פרדיגמת
חשיבה כיצד לתקשר טוב יותר עם בעל פרדיגמת החשיבה האחרת .חלקו
הראשון של הספר דן בשיפור התקשורת עם בעל פרדיגמת חשיבה מזרחית
וחלקו השני של הספר דן בשיפור התקשורת עם בעל פרדיגמת חשיבה מערבית.
 .10מהי המשמעות של וקטור חשיבה בעל ערך בסביבות האפס?
לנבדק זה אין וקטור חשיבה בעל כיוון חד–משמעי .הוא עשוי לחוש את אלה
שווקטור החשיבה שלהם חיובי או שלילי במיוחד כשונים ממנו .ייתכן שבתחומים
מסוימים הוא יתנהל על פי פרדיגמת חשיבה אחת ובתחומים אחרים על פי
פרדיגמת חשיבה אחרת.
 .11האם ייתכן שערך וקטור החשיבה שקיבלתי לא משקף את חשיבתי?
בהחלט ייתכן .ישנן כמה סיבות אפשריות לטעות כזאת :בכל מחקר מובאת
בחשבון אפשרות לטעות סטטיסטית קטנה )בדרך כלל פחות מ– ;(5%השאלון לא
מולא כראוי; מדובר בתרבות שהשאלון טרם נחקר בה ,וייתכן שכמה פריטים
בשאלון אינם מתאימים לה; לחלופין ,ייתכן גם שלנבדק דימוי עצמי שאינו
תואם את המציאות שמשקף השאלון.
 .12האם יש הבדלים בערכי וקטור החשיבה בין נשים לגברים ובין הגילאים
השונים?
בחברות שבהן נשים פחות עצמאיות ויותר תלויות בסביבתן סביר להניח שווקטור
החשיבה של הנשים ייטה החוצה באופן מובהק יותר מווקטור החשיבה של
הגברים בחברתן .ככל שעולה הגיל נמצא שווקטור החשיבה נוטה יותר פנימה
)ראו "כיצד נבנה שאלון וקטור החשיבה?"( .ממצא זה עולה בקנה אחד עם
ההבנה שילדים מעצם טבעם תלויים יותר בסביבתם וככל שהם גדלים הם
נעשים עצמאיים יותר.
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 .13באיזה גיל מתפתח ומתעצב וקטור החשיבה?
הורים משדרים לילד מלידתו את מאפייני וקטור החשיבה שלהם .כך למשל
אפשר למצוא שילד להורים בעלי פרדיגמת חשיבה מערבית עומד על דעתו
ואומר להם "לא!" בביטחון כבר בגיל שנתיים ,מה שקשה למצוא בקרב בני
1
שנתיים שגדלים בחברה בעלת פרדיגמת חשיבה מזרחית.
 .14איזה וקטור חשיבה עדיף?
לכל כיוון וגודל של וקטור החשיבה איכויות החשיבה המיוחדות לו .ערכי וקטור
החשיבה אינם ציונים שקובעים מי טוב יותר ,אלא מספרים שמציינים את
אופנות החשיבה .מטרת הספר בכללותו אינה לחלק ציונים אלא לנסות להבין.
זה הבדל גדול.
 .15האם אין חפיפה בין ארבעת העקרונות השונים של כל פרדיגמת חשיבה?
בדרך כלל בהחלט יש .הקורא יוכל להתרשם שלעתים שניים מהעקרונות של
אותה פרדיגמת חשיבה או יותר עשויים להתאים למסר .כך למשל מסר יכול
להיות אמפתי ,תקיף ובעל חשיבה ביקורתית .כישורים חברתיים יכולים להיות
מועברים בהזדהות או בסמכותיות וכדומה .בדרך כלל ,קל יותר לזהות בבירור
את כיוונו של וקטור החשיבה מאשר להחליט בביטחון על איזה עיקרון הוא
מתבסס .יש ללמוד לקבל את העובדה שעל פי רוב העקרונות של כל פרדיגמת
חשיבה שזורים זה בזה ואינם מוציאים זה את זה.
 .16האם תמיד קל להבחין בין וקטור חשיבה המכוון פנימה ובין זה
המכוון החוצה?
בדוגמאות המובאות בספר בדרך כלל קל להבחין בכיוונו של וקטור החשיבה.
במציאות ,כשאנחנו מאזינים לאדם ,לא תמיד קל לזהות את כיוון וקטור החשיבה
שלו .לעתים יש צורך להמתין מעט משום שכמו שצוין ,וקטור החשיבה של
כולנו אינו סטטי ,אלא דינמי ומשנה את כיוונו מפעם לפעם .ייתכן גם שאנחנו
משוחחים עם אדם שווקטור החשיבה שלו אינו בעל כיוון מובהק .ככל שמתארכת
היכרותנו עם האדם כך יקל עלינו לזהות את כיוון וקטור החשיבה שלו ,וזה אינו
נוטה להשתנות עם הזמן .מאפייני תרבותו של האדם עשויים לעזור לנו בזיהוי
וקטור החשיבה שלו ,אולם הם עלולים לעתים גם להטעות אותנו .אבחון נכון
1
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של וקטור החשיבה של בן–שיחנו הוא נכס משום שמעתה נוכל לתקשר אתו טוב
יותר.
לעתים טון הדיבור ושפת הגוף הנלווים אל המסר עשויים לקבוע את כיוונו
של וקטור החשיבה לא פחות מהתוכן הגלוי .כך ,כמו שראינו בדוגמאות ,טון
סמכותי עשוי לכוון את וקטור החשיבה כלפי חוץ גם אם המסר פותח ב"אני"
)"אני אוסר עליך!"( ,והתפעלות יכולה לכוון את וקטור החשיבה פנימה גם אם
המסר פותח ב"אתה" )"אתה גדול"( .במקרים אחרים וקטור החשיבה עשוי
לשנות כיוון במהלך העברת המסר ,כלומר בתחילתו של המסר וקטור החשיבה
מכוון לכיוון מסוים ובסופו לכיוון האחר )מסר המורכב משני משפטים למשל
שלכל אחד מהם וקטור חשיבה הפוך בכיוונו(.
 .17האם הספר מלמד אותי "לדבר" בפרדיגמת החשיבה האחרת?
הספר מאפשר לנו להבין את אופי חשיבתו של בעל פרדיגמת החשיבה האחרת.
הדבר הזה עצמו בעל ערך רב ועשוי לחסוך קשיים רבים .לעתים נוכל גם
להפנות את וקטור החשיבה שלנו לכיוון וקטור החשיבה של בן–שיחנו ולהגיב
כאילו אנחנו בני אותה פרדיגמת חשיבה .ואולם עניין זה דורש מיומנות גבוהה
יותר ולא תמיד קל להשתחרר מדפוסי חשיבה שמלווים אותנו משחר חיינו.
בדומה לבעל ואישה השונים זה מזה .די לנו אם יבינו זה את זה ואין צורך
שיחשבו באותו האופן .ההבנה של השוני היא הישג לא מבוטל שמאפשר חיוך
סלחני כשבן–השיח מתנהג באופן שנראה לנו מפתיע .אנחנו נזכרים מיד שהוא
זה לא אני ומכבדים את השוני הקיים ,לעתים אף נהנים ממנו ומהעושר הצפון
בו .בלא ספק ההיכרות הזאת מאפשרת לנו ,על פי בחירתנו ,להשתתף באופן
מוגבל בדו–שיח על פי פרדיגמת החשיבה האחרת כמו שראינו בדוגמאות.
 .18האם פרדיגמות החשיבה מושתתות על עוד עקרונות שאפשר היה
לבחור בהם?
ייתכן .ארבעת העקרונות שנבחרו לכל פרדיגמת חשיבה ידועים היטב מהמחקר
כעקרונות שמשקפים את אותה פרדיגמת חשיבה .כבוד למשל הוא אבן יסוד
בפרדיגמת החשיבה המזרחית ,וחשיבה ביקורתית היא אבן יסוד בפרדיגמת
החשיבה המערבית .ואולם אפשר היה לבחור עקרונות אחרים ומספר שונה של
עקרונות לכל פרדיגמת חשיבה ,משום שלכל פרדיגמת חשיבה מאפיינים רבים.
המחבר התרשם ,גם מתוך ניסיונו בתחום ,שעקרונות אלה הם שלד מוצק לכל
פרדיגמת חשיבה ,הם שימושיים ומשלימים זה את זה במבנה של ארבעה זוגות
כמו שתואר .אפשרויות אחרות בהחלט קיימות.
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ג .שאלות הקשורות להיבטים רחבים יותר של וקטור החשיבה
 .19כיצד ממוקמות תרבויות שונות על פני רצף וקטור החשיבה?
מחקרים שנוגעים לתרבויות שונות מצביעים בדרך כלל על הרצף
האינדיבידואלי–הקולקטיבי הזה :מדינות מערביות הן האינדיבידואליות ביותר
ובתוכן דמוקרטים נוטים להיות אינדיבידואלים יותר מרפובליקאים ,וחילונים
נוטים להיות אינדיבידואלים יותר מדתיים ,משום שרפובליקאים נוטים להיות
לאומנים יותר ועל כן הם מכוונים לקבוצה ,ודתיים נוטים גם הם לראות את
עצמם כקבוצה בעלת מיקוד שליטה חיצוני שמעניק את הסמכות לאלוהים .קרוב
לוודאי שצפון אירופה אינדיבידואלית יותר ממזרח אירופה ודרומה .הסינים,
היפנים וההודים הם בעלי נטיות קולקטיביות מתונות יחסית .העולם המוסלמי
הוא בעל נטייה קולקטיבית מובהקת ,וקבוצות דתיות בעולם המוסלמי הן קרוב
לוודאי בעלות נטיות קולקטיביות חזקות .אפשר לשער ששאלון וקטור החשיבה
ישקף את הממצאים האלה .ואולם לעת עתה הוא נבדק על קבוצת יהודים
וערבים בישראל בלבד .על כן ,יש עוד מקום רב למחקר.
 .20האם ישנן שפות שנוטות ליצור ,מעצם טבען ,וקטור חשיבה המכוון
החוצה או פנימה?
התשובה חיובית .אנגלית היא השפה היחידה שבה כותבים "אני" באות גדולה.
בערבית יש פתגם שמבקש מאלוהים שישמור על האדם מן היהירות הקיימת
בשימוש במילה "אני" 2.בשפות מזרח–אסייתיות כמו סינית ויפנית נהוג להשמיט
את המילה "אני" ולהניח למאזין להבין בעצמו במי מדובר .בעברית התנ"כית
הקדומה וכן בערבית הפועל בא לפני הנושא" :ויאמר אברהם" ולא "אברהם
אמר" .כך מעניקה השפה מקום מרכזי לפעולה הדרמטית על חשבון מרכזיותו
של הפרט .צורת ביטוי זו אי אפשר כלל לתרגם לאנגלית .כך האופן שבו הדובר
מתייחס לעצמו — כבעל אישיות נפרדת או כחלק מקבוצה — טבוע עמוק
במאפייני השפה.
 .21כיצד משפיעות התקשורת הפתוחה וההגירה הגלובלית על וקטור
החשיבה?
התקשורת הפתוחה וההגירה הגלובלית מחייבים את פיתוחו של וקטור החשיבה.
בכפר הגלובלי שבו כולנו חיים קשה למצוא היום קבוצות הומוגניות ,ושייכות
תרבותית אינה משמעותית כמו שהייתה בעבר ,כך שעובדת היותו של אדם סיני
2
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או אנגלי יש לה עם השנים פחות ופחות השפעה על אופי חשיבתו .שאלון וקטור
החשיבה בוחן את אופי חשיבתו של הנבדק ומעניק לו ציון אישי וכך הוא מונע
הכללות .מעתה לא נאמר שכל הסינים או כל האנגלים הם כאלה וכאלה ,אלא
נשתמש בציון וקטור החשיבה של הנבדק.
 .22מאחר שהדוגמאות בספר נלקחו מהשדה הפוליטי מהי מידת הרלבנטיות
של פרדיגמות החשיבה לנושאים כמו חינוך ,תעסוקה ,בריאות ועוד?
פרדיגמות החשיבה ווקטור החשיבה הם מושגים שרלבנטיים לכל מפגש
בין–תרבותי בתחום כלשהו ,משום שבמפגשים האלה פועלים אותם עקרונות
חשיבה אוניברסליים .לשאלון וקטור החשיבה אין שום נגיעה פוליטית כי אם
נגיעה בתהליכי חשיבה .מפגשים בין–תרבותיים יכולים להיות במקום העבודה,
ביחסי מורה ותלמיד ,רופא וחולה וכיוצא באלה .בכולם פועלים אותם העקרונות
הנידונים.
 .23מה הקשר בין וקטור החשיבה למדדים אחרים של האישיות?
לא כל פער בין שני אנשים הוא פער תרבותי שקשור למיקוד השליטה הפנימי
והחיצוני .בתוך אותה תרבות עשויים להיות הבדלים ניכרים בין אנשים —
באישיות ,בקוגניציה ועוד .סביר להניח שהבדלים בין אנשים בעלי ערך קרוב
של וקטור החשיבה לא נובעים מווקטור החשיבה .ככל שהפער בערך וקטור
החשיבה בין שני אנשים גדול יותר וקטור החשיבה עשוי להסביר יותר את
ההבדלים ביניהם .גם סביר להניח שווקטור החשיבה יהיה במתאם גבוה יחסית
לתכונות אחרות שדורשות מיקוד שליטה מתאים .כך סביר להניח שבעלי וקטור
חשיבה המכוון החוצה יהיו אנשי שיווק טובים בגלל כישוריהם החברתיים
ומטפלים מסורים בתחומי הבריאות השונים משום יכולתם להזדהות .לעומתם,
בעלי וקטור חשיבה המכוון פנימה עשויים להיות טובים בתחומים שדורשים
חשיבה לוגית–ביקורתית כמדעים .ואולם זהו רק מתאם ויכולים להיות לא מעט
יוצאים מן הכלל.
 .24האם הכרת פרדיגמת החשיבה האחרת הייתה עשויה לעזור ביישוב
הסכסוך במזרח–התיכון?
כמו שאפשר להתרשם מהדוגמאות הרבות המובאות בספר ,הקונפליקט
המזרח–תיכוני הוא גם "קונפליקט בחשיבה" .על כן ,הבנת אופי חשיבתו של
האחר יכולה לעזור .כמה לעזור? זה לא ברור משום שמעבר לקשיי התקשורת
יש מחלוקות של שנים בנושאים עקרוניים ,והסכסוך הוא רב–ממדי ומורכב.
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אבל ללא ספק הבנה עמוקה של אופי חשיבתו של הצד השני עשויה לעזור .אם
כן ,הספר לא מבטיח הצלחה במשא ומתן אבל הוא מבטיח לנו שאם ניכשל נדע
למה ואף נדע שעשינו ככל יכולתנו.
ד .תהליך פיתוח וקטור החשיבה
 .25כיצד פיתחת את גישתך?
החשיבה במונחי וקטורים והרצון לבנות מערכת סגורה ומסודרת של חשיבה
קשורה כנראה להיותי בוגר הפקולטה להנדסת מחשבים בטכניון .בהמשך דרכי
פניתי לפסיכולוגיה וסיימתי את הכשרתי כפסיכולוג קליני .העובדה שמאז ומעולם
התעניינתי בפוליטיקה סיפקה את קרקע הצמיחה לשילוב זה .אופי המקום שבו
אנחנו חיים אפשר הצצה ייחודית לפער החשיבה המשמעותי בין בעלי שתי
פרדיגמות החשיבה — יהודים וערבים .הספר "ישראל על הספה" היה ניסיון
עיוני ראשוני לאחד בין השדה הפוליטי לפסיכולוגי ,והרומן "הערבי שבלב"
ניסה לתקוף בעיה זו בדרך ספרותית .גם "מנחם בגין ,דיוקנו של מנהיג,
ביוגרפיה" עדיין היה שייך לאותה גישה .לאחר סיום לימודי התואר השלישי
במכון ליישוב סכסוכים של אוניברסיטת ג'ורג' מייסון ,וירג'יניה ,פניתי לפן
הבין–תרבותי .לימדתי והדרכתי באקדמיה סטודנטים בעלי שתי פרדיגמות החשיבה
בנושאים של פסיכולוגיה בין–תרבותית .למדתי מהם רבות ועל כך נתונה להם
תודתי העמוקה .כתבתי את סדרת "הצופן התרבותי" ,והיא עסקה במישרין
בהיבט הזה.
 .26מהי הגישה הבסיסית שלך?
הספר הוא רב–תחומי ומשלב הבנה פסיכואנליטית של אופנויות חשיבה עם
מחקר שמתבססים עליו ארבעת העקרונות שנבחרו לכל פרדיגמת חשיבה וכן
שאלון וקטור החשיבה .הספר מסתמך גם על הפרקטיקה העשירה של המשא
ומתן במזרח התיכון בין ערב למערב כמו שהוא מתועד בספרות ,כך שמדובר
בשילוב של תאוריה ,מחקר ופרקטיקה.
 .27כיצד השפיעה פרדיגמת החשיבה של המחבר על הכתיבה?
בענייני תרבויות איש אינו אובייקטיבי ,ומטבע הדברים כל אחד קרוב יותר
לתרבותו שלו .מכאן עולה הקושי לבנות גשר בין שתי פרדיגמות החשיבה .קל
היה לי יותר לכתוב את חלקו הראשון של הספר משום שהוא דרש ממני ,בעל
פרדיגמת חשיבה מערבית ,מבט טבעי אל עבר בעל פרדיגמת החשיבה המזרחית.
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המבט ההפוך של בעל פרדיגמת החשיבה המזרחית אל בעל פרדיגמת החשיבה
המערבית היה פחות טבעי בעבורי משום שהוא דרש ממני להבין כיצד אני נראה
בעיני האחר ולא כיצד אני רואה את האחר .ואולם היה לי קל יותר ללמד את
בעל פרדיגמת החשיבה המזרחית כיצד "מדבר" בעל פרדיגמת חשיבה מערבית
מאשר להפך ,כמו שקל יותר למתרגם לתרגם לשפת אמו מאשר לשפה זרה.
 .28האם קיימות גישות דומות או מתחרות לשלך?
למיטב ידיעתי לא קיימות גישות שרואות את שתי אופנויות החשיבה המרכזיות
— האינדיבידואלית והקולקטיבית — כ"שפות" שיש ללמוד להבין אותן ולדבר
בהן .קיימים מחקרים רבים שמוצאים הבדלים בנושאים שונים בין שתי קבוצות
אלה .ואולם אוסף זה של נקודות לא הופך לתמונה שלמה שמתארת פרדיגמת
חשיבה שמצייתת לחוקים מוגדרים וידועים מראש ועל כן ניתנת ללימוד.
 .29מהו החידוש העיקרי שבספר?
כיוון וקטור החשיבה הוא האחראי לאוסף של התנהגויות ומחשבות ידועות
וקבועות מראש הניתנות לניבוי .כך למשל וקטור חשיבה שמכוון החוצה יוצר
את פרדיגמת החשיבה המזרחית ,שאינה אלא קבוצה סגורה של מחשבות,
רגשות והתנהגויות המחזקות את עצמן וניתנות לניבוי .כך גם לגבי וקטור
חשיבה המכוון פנימה .ברמה הכללית יותר ,כולנו מטיפים לקבל את בן התרבות
האחרת אבל כולנו גם חיים בהנחה השגויה שהוא חושב כמונו ,משום שכל בן
תרבות מכיר רק את דרך חשיבתו הוא .איך אנחנו יכולים לקבל את האחר
והשונה אם איננו מבינים כיצד הוא חושב? על כן עלינו לעבור מעידן הקבלה
לעידן הלמידה .אחרת הקבלה נשארת סיסמה ריקה .צריך ללמד כל ילד בבית
הספר את שתי פרדיגמות החשיבה כדי שיקל עליו לתקשר עם העולם .בלא
לימוד יהיו דעות קדומות ,אמונות תפלות ובעיקר התנהגות מתגוננת וצבועה של
"פוליטיקלי קורקט" .הלימוד יהפוך את האיום שמאיים עלינו השונה למפגש
מאתגר ומעשיר .אם כן ,החידוש העיקרי של הספר הוא לימוד אופן חשיבתו של
בן התרבות האחרת בשיטתיות המאפשרת הבנה בין–תרבותית .מעתה אפשר גם
למדוד מאפייני חשיבה תרבותית ולדון בהם בפתיחות ובלא שיפוטיות.
 .30מהו החזון הבין–תרבותי שלך?
הבנה בין–תרבותית מדעית ומדויקת השוברת את מוסכמות הפוליטיקלי קורקט
ומאפשרת לדבר בלא פחדים ובושה על פערים בין–תרבותיים .מדובר בידע
מוצק ונסתר משום מה .במגדל בבל שלנו כל אזרח חייב שיהיו לו כישורים
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בין–תרבותיים בסיסיים כדי שיוכל להבין ולתקשר עם חברות ותרבויות שונות
משלו ,משום שבכפר הגלובלי שלנו אין עוד חברות הומוגניות וכל אחד פוגש
את הרב–תרבותיות במשפחה ,בלימודים ,בעבודה או בין חבריו ושכניו.
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 ,73 ,71 ,68 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60כאמל ,מוחמד אברהים ,185 ,136 ,123
,318 ,307 ,306 ,300 ,299 ,298 ,297
,95 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,74
336 ,335 ,334 ,321 ,320 ,319
,154 ,142 ,139 ,138 ,122 ,121 ,96
כהן ,ויליאם 167
,183 ,181 ,180 ,170 ,169 ,155
388
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,64 ,63 ,60 ,59 ,58 ,52 ,51 ,48 ,45
כהן ,ריימונד 270 ,203
,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,68 ,67 ,66 ,65
כמאל ,סעיד 324 ,323 ,166
,101 ,96 ,95 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,76
כנרתי ,נח 47 ,46
,135 ,123 ,122 ,121 ,108 ,106 ,105
כריסטופר ,וורן ,138 ,129 ,128 ,115
,143 ,142 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136
336 ,275 ,235 ,218
,165 ,164 ,163 ,161 ,154 ,148 ,147
לארסן ,טריה ,179 ,178 ,92 ,78 ,77
,185 ,184 ,183 ,181 ,180 ,179 ,169
306 ,305 ,284 ,283
,202 ,197 ,196 ,193 ,192 ,187 ,186
לארסן ,מונה 78
,213 ,210 ,208 ,207 ,206 ,205 ,204
לוברני ,אורי 171
,229 ,228 ,226 ,225 ,220 ,219 ,214
לוינסקי ,מוניקה 1684 ,167
,243 ,242 ,239 ,235 ,234 ,233 ,232
ליפקין–שחק ,אמנון ,167 ,146 ,29
,254 ,253 ,251 ,250 ,249 ,248 ,247
323 ,307 ,279
,282 ,281 ,273 ,272 ,268 ,256 ,255
מאיר ,גולדה ,149 ,148 ,106 ,51
,307 ,300 ,299 ,298 ,297 ,293 ,283
310 ,291 ,196 ,150
,320 ,319 ,318 ,317 ,314 ,309 ,308
מג'אלי ,עבד אל–סלאם ,ד"ר ,31 ,30
,330 ,329 ,327 ,326 ,325 ,324 ,321
,157 ,156 ,102 ,68 ,67 ,66 ,44
,340 ,337 ,336 ,334 ,333 ,332 ,331
,195 ,173 ,172 ,171 ,170 ,158
345 ,344
,321 ,252 ,236 ,232 ,209 ,196
סאדאת ,ג'יהאן 184 ,183 ,106 ,71
342 ,322
מובארק ,חוסני  ,141 ,88 ,69 ,26 ,25סאדאת ,גמאל 72
סביר ,אורי ,92 ,90 ,80 ,79 ,78 ,42 ,41
,141 ,137 ,122 ,120 ,119 ,115
,283 ,240 ,198 ,189 ,188 ,146 ,139
,234 ,225 ,224 ,220 ,219 ,154
331 ,284
,315 ,281 ,280 ,247 ,245 ,235
עבאס ,מחמוד )אבו מאזן( ,37 ,36 ,29
317 ,316
,183 ,182 ,163 ,123 ,77 ,76 ,51 ,40
מועשר ,מרוואן 200 ,199
,264 ,263 ,239 ,238 ,228 ,227 ,209
מחפוז ,נגיב 70
,324 ,313 ,312 ,285 ,278 ,277 ,271
מילר ,אהרון 94 ,82 ,71 ,39
,340 ,339 ,338 ,330 ,329 ,326 ,325
מקלף ,מרדכי 328
342
משעל ,ח'אלד 332
עבד רבו ,יאסר ,249 ,191 ,168 ,40 ,39
נסראללה ,חסן 333 ,332 ,126
250
נאצר ,גמאל עבד ,אל– ,123 ,121 ,34
עבדאללה )מלך ירדן הראשון( ,84 ,56
344 ,324 ,291 ,255 ,253 ,126
,310 ,303 ,273 ,272 ,160 ,159 ,136
ניקסון ,ריצ'רד ,255 ,137 ,83 ,72 ,71
312 ,311
317
עבדאללה )מלך ירדן ,בנו של חוסיין( 66
נריה ,ז'ק 324 ,323 ,168 ,167 ,166
נתניהו ,בנימין  ,107 ,61 ,53 ,26 ,25עבדאללה ,בן עבד–אל עזיז )נסיך הכתר
הסעודי( 167
,200 ,199 ,145 ,125 ,116 ,115
עומר ,אברהים 90
316 ,315 ,279 ,257
סאדאת ,אנואר ,אל–  ,44 ,35 ,34 ,22עוסמן ,אחמד עוסמן 255 ,254
389
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345 ,340 ,320 ,285 ,248 ,244 ,231
עזאם ,עבאד אל–רחמאן 339 ,337
צ'אושסקו ,ניקולאה 105 ,60
עזאם ,עזאם 316 ,315 ,26 ,25
קדאפי ,מועמר 320
עזיז ,טארק 127
קיסינג'ר ,הנרי ,73 ,66 ,65 ,46 ,45 ,44
עלאף ,מואפק 339 ,287
,165 ,150 ,148 ,147 ,143 ,133 ,102
עלי ,כמאל חסן ,121 ,65 ,61 ,60
,239 ,229 ,201 ,196 ,193 ,182 ,181
144 ,143 ,140
343 ,342 ,330 ,304 ,293 ,272
עצפור )עספור( ,חסן 212 ,203
קיסינג'ר ,ננסי 150
עריקאת ,סעיב 206 ,117 ,116 ,115
קלינטון ,ביל ,53 ,52 ,40 ,39 ,38 ,28
ערפאת ,יאסר ,27 ,26 ,25 ,24 ,23
,101 ,100 ,95 ,94 ,84 ,83 ,82 ,80 ,57 ,53 ,52 ,47 ,42 ,41 ,40 ,37 ,30 ,29
,123 ,116 ,113 ,110 ,108 ,107 ,105
,82 ,76 ,75 ,69 ,68 ,64 ,63 ,58 ,57
,233 ,218 ,217 ,206 ,167 ,144 ,142
,110 ,108 ,107 ,101 ,100 ,95 ,94
,286 ,277 ,263 ,260 ,237 ,236 ,234
,118 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111
338 ,328 ,316
,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,119
קלינטון ,צ'לסי 40
,141 ,136 ,134 ,133 ,132 ,125
קציר ,אפרים 59
,168 ,164 ,146 ,145 ,144 ,143
קרטר ,ג'ימי ,101 ,83 ,72 ,71 ,70 ,59
,206 ,203 ,202 ,194 ,188 ,169
,320 ,319 ,318 ,204 ,178 ,147 ,108
,233 ,223 ,219 ,218 ,217 ,208
321
,246 ,245 ,244 ,237 ,236 ,234
קרטר ,רוזלין 71
,266 ,260 ,259 ,258 ,254 ,253
קריע ,אחמד ,62 ,52 ,46 ,40 ,39 ,38 ,37
,278 ,277 ,276 ,275 ,274 ,267
,124 ,123 ,92 ,87 ,81 ,80 ,79 ,78
,290 ,289 ,286 ,285 ,280 ,279
,189 ,188 ,179 ,178 ,164 ,140 ,139
,304 ,297 ,296 ,295 ,294 ,293
,206 ,203 ,198 ,194 ,193 ,191 ,190
,338 ,337 ,334 ,333 ,308 ,307
,240 ,239 ,234 ,227 ,226 ,208 ,207
342 ,341 ,340
,252 ,251 ,250 ,249 ,244 ,242 ,241
פאוול ,קולין 100
,286 ,285 ,284 ,283 ,278 ,263 ,262
פהאמי ,איסמעיל ,163 ,162 ,143 ,73
340 ,337 ,331 ,306 ,305 ,290
,208 ,207 ,201 ,182 ,181 ,170
רבין ,יצחק ,83 ,69 ,66 ,37 ,30 ,28 ,27
,269 ,268 ,256 ,255 ,238 ,229
,114 ,106 ,104 ,103 ,102 ,101 ,84
343 ,310 ,309 ,293 ,292
,164 ,163 ,141 ,132 ,120 ,119 ,118
פונדק ,רון 340 ,339
,254 ,253 ,244 ,219 ,191 ,168 ,166
פורד ,ג'רלד 181 ,162 ,143 ,72 ,71
,308 ,307 ,289 ,278 ,275 ,271 ,270
פייסל ,בן עבדול–עזיז )מלך ערב
340 ,333 ,324
הסעודית( 304 ,272 ,133
רבין ,לאה 244
פרי ,יעקוב 289
פרס ,שמעון  ,84 ,77 ,69 ,41 ,24 ,23רבינוביץ ,איתמר 331
רג'וב ,ג'יבריל 149
,121 ,120 ,119 ,114 ,107 ,106
רובינשטיין ,אליקים ,34 ,33 ,32 ,31 ,30
,146 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136
,170 ,158 ,157 ,141 ,88 ,87 ,68 ,67
,199 ,198 ,197 ,194 ,168 ,153
390
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,209 ,196 ,195 ,173 ,172 ,171
335 ,232 ,217 ,216 ,215 ,214
רוג'רס ,ויליאם 198
רוס ,דניס ,82 ,69 ,68 ,42 ,41 ,39
,109 ,108 ,107 ,95 ,90 ,84 ,83
,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110
,123 ,122 ,119 ,118 ,117 ,116
,134 ,133 ,129 ,128 ,125 ,124
,163 ,147 ,146 ,145 ,144 ,141
,210 ,206 ,203 ,191 ,190 ,164
,240 ,235 ,234 ,233 ,218 ,217
,275 ,270 ,269 ,260 ,259 ,241
,291 ,288 ,287 ,286 ,279 ,277
,297 ,296 ,295 ,294 ,293 ,292
336
רייגן ,רונלד 70 ,69 ,50 ,49
ריפאי ,זעיד אל– 320

שולץ ,ג'ורג' 163 ,162 ,87 ,86
שיהאבי ,חכמת ,266 ,265 ,189 ,36 ,35
278
שמיר ,אורי 276
שמיר ,יצחק 163 ,162 ,161 ,120 ,59
שעת ,נביל 39
שר ,גלעד ,122 ,121 ,94 ,75 ,74 ,68
,267 ,262 ,236 ,203 ,192 ,191 ,169
334
שרון ,אריאל ,245 ,140 ,87 ,53 ,48 ,47
322 ,280 ,279 ,274 ,252 ,251
שרתוק )שרת( ,משה 303
ששון ,אליהו )אליאס( ,158 ,84 ,57 ,56
310 ,273 ,272 160 ,159
ששון ,משה ,143 ,139 ,106 ,92 ,76 ,56
,162 ,161 ,152 ,151 ,149 ,148 ,144
341 ,340 ,229
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