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פרידמן  במרחב    .אריאלה  ויהודים  ערבים  בקמפוס:  דיאלוג 
 עמודים 148. 2018. הקיבוץ המאוחד. משותף

 * תמי יגורי 

יצירת    אריאלה פרידמן ספרה החדש של   הוא  וערבים באקדמיה. החזון  יהודים  עוסק ביחסי 
ורב שוויוני  דמוקרטי,  והאינטרסים –מרחב  הלאומית  הזהות  לשמירת  בכפוף  תרבותי 

–פלסטיני– המיעוט הערביליצור מקום לזהות הקולקטיבית של    —  הלגיטימיים של הרוב היהודי
ישראלי, מבחינת שפה, תרבות ונרטיב היסטורי. בספר מוצגת תפיסת עולם רחבה שמחויבת  

. כל אלה נטועים בעמדה מפוכחת באשר לאופי התהליך ולקושי התהומי  לשלום ולצדק חברתי 
בו לאחר   .הכרוך  בצפת,  האקדמית  במכללה  ההתנהגות  למדעי  החוג  בראש  עמדה  פרידמן 
בשטח  קריירה   התמודדותה  אביב.  תל  באוניברסיטת  לפסיכולוגיה  בחוג  סגל  כחברת  מלאה 

המומחיות   מתחומי  אחד  הנוכחי.  לספרה  הבסיס  הם  צפת  במכללת  מניסיונה  ומסקנותיה 
העיקריים שלה הוא דינמיקה קבוצתית, ובעזרתו היא מקיימת במשך שנים קבוצות דיאלוג בין  

   ואנשי סגל במכללות. יהודים וערבים בקרב סטודנטים, מרצים
יהודים   פועלים  שבו  שוויוני  מרחב  שיקדם  תהליך  להציג  היא  שבספר  המחקר  מטרת 

קונסטרוקטיביסטית שמיושמת בו מבוססת על ידע אקדמי  – וערבים. המתודולוגיה האיכותנית
נרחב ועל ניסיונה המעשי העשיר ורב השנים של המחברת ביצירת דיאלוג בין הצדדים. הספר  

שעלול    בלי פתוס צדקני , בתמציתיות ואותנטיו  אישימקצועי  בקול  בכנות,  הירות,  כתוב בב
יחסי   על  נכתב  מעט מאוד  אוטופיסטיות.  בהן  יראו  רבים מאוד,  לעמדות שרבים,  להתלוות 

מיעוט מחקרים, מאמרים  יהודים וערבים במרחב משותף, ועוד פחות על יחסים אלו באקדמיה.  
לגבש מדיניות    אקדמי נאלץ   כל מוסד   :מתואר בספר ה  למצב מוביל    נושאוספרים שעוסקים ב

ברורות ומדיניות  עקרונית  תפיסה  בהיעדר  בעצמו.  המקורות  ו   ,ופרקטיקה  מיעוט  לנוכח 
  מניסיונם של אחרים, ספרה של פרידמן מסייע למלא ולו במעט את החסר.ללמוד    שיאפשרו 

להתמודד עם אתגרים שיחסי   מבחינה זו זהו ספר פורץ דרך המיועד למי שמבקש ללמוד כיצד 
 יהודים וערבים במרחב משותף מזמנים.  

אמונתה העמוקה של פרידמן שאפשר לחולל שינוי גם במצבים שנדמה כי אינם ניתנים  
יהודים   בין  היחסים  הפותח מעגן את שאלת  הפרק  עיניה.  במו  במה שראתה  נטועה  לשינוי 

דרום אפריקה. בהנהגת    —  בעברהתרבותית אחרת שהיא נחשפה אליה  –לערבים במציאות רב
הנשיא מנדלה הפכה דרום אפריקה ממדינת אפרטהייד, שבה עליונות הלבנים על השחורים  
נראתה כעובדה מוגמרת ובלתי ניתנת לשינוי, למקור השראה להתמודדות עם משקעי עוינות  
נקודת המוצא הזאת   ולבחירה בסליחה במקום בנקמה. בהשראת  וגזענית  של חברה שסועה 
"איך   השאלה  הספר  לאורך  נשאלת  בישראל  וערבים  יהודים  ביחסי  חיובי  לשינוי  ובחתירה 
איך   היחסים;  על  אמון להשתלט  וחוסר  נקמה  ומרגשות שליליים של  מסטראוטיפים  למנוע 

 (.  143לעודד רגשות של שיתוף, אמון, הכרה והערכה כלפי השונה" )עמ'  
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ונה על סוגיית הזהות החברתית ועל  התשתית התאורטית והמחקר מתבססים בראש ובראש
יחסים בין קבוצות בקונפליקט, המוצגים בפרק השני. כאן מופרכות תפיסות רווחות, למשל  

אינם    —  הטובים מול הרעים, הצודקים מול הטועים וכדומה  —  שהבדלים בין "אנחנו" ו"הם"
שיחסים אישיים,  ( או  19)עמ'    תלויים "בקונפליקט של אינטרסים אלא בסיבות פסיכולוגיות"

)עמ'   הקבוצות  בין  היחסים  את  כלל  מקדמים  אינם  שיהיו,  ככל  הזהות  23טובים  גישת   .)
שוויון ביחסי הכוחות וביחסים שנובעים מהבדלים אלו. לפיה, "כדי  – החברתית מתמקדת באי

שמפגשים בין קבוצות יריבות יביאו להפחתה של דעות קדומות ואיבה, יש להתחיל בחידוד  
אישי, אלא –זהות של כל קבוצה בנפרד. מפגש יעיל לשינוי עמדות איננו מפגש ביןוחיזוק ה

 (. 26קבוצתיות" )עמ' – מפגש בין זהויות חברתיות
של   המשותף  במרחב  בשטח,  וערבים  יהודים  יחסי  ונבחנים  מוצגים  השלישי   בפרק 

והחינוכית. הקושי הגדול ביותר  האקדמיה בישראל. כאן דומיננטית נקודת המבט הפסיכולוגית  
ההיסטוריה.   הכחשת  ושל  זהות  של  בסוגיות  מעוגן  תורמים  אזרחים  להיות  הערבים  של 
אי   חיובי.  שינוי  ליצירת  כלכליים  ממשאבים  יותר  עוד  חיוניים  כן,  אם  וחינוך,   פסיכולוגיה 

רבותיות  ת–אפשר להתעלם מכך שעצם העיסוק ביחסי יהודים וערבים תוך חתירה לשוויון ולרב
ממקם את הניתוח בצד מסוים של המפה הפוליטית. פרידמן אינה מסתירה זאת, ואף מבקרת  
את הדרישה לנטרל את הפוליטיקה מהעיסוק ביחסים וטוענת כי זו צבועה ומופרכת. לדבריה,  

)עמ'   פוליטי  אקט  היא  בפוליטיקה  מעיסוק  הימנעות  לחדול    (.72,  49גם  מציעה  היא 
כאילו   מכללה,  בממההיתממות  כמו  כללי,    היי ונק  תסטרילי  סביבהליצור  אפשר  רחב 

 . מפוליטיקה
התשתית   של  נוסף  רובד  המהווה  קבוצות,  בין  לדיאלוג  מודל  נפרש  הרביעי  בפרק 

תפקיד מיוחד  גם פסיפס החברתי בישראל נדון התיאורטית והמחקרית של המחברת. בהינתן ה 
אישיים בין יהודי לערבי,  – אמור, יחסים ביןכ  . לדרוזים בקבוצה של יהודים ופלסטינים מוסלמים

טובים ככל שיהיו, לא ישפרו את יחסי הקבוצות; אפשר להיות שכנים טובים מבלי שהדבר  
בין ויחסים  לקונפליקט,  פתרון  במאומה  לא  –יקדם  אך  חברות  או  חיבה  אולי  יִיצרו  אישיים 

הי זאת, הדגשת  בנוגע לכלל הקבוצה. לעומת  בין הקבוצות  ישפיעו על שינוי עמדות   חסים 
הזהות   הדגשת  עקרונית,  מבחינה  שכן  יותר,  יעילים  להיות  עשויים  בקונפליקט  ישיר  ודיון 
ישירות את הסטטוס קוו. לפיכך פרידמן מתמקדת   זהות אישית מערערת  החברתית על פני 

קבוצותבדיאלוג   דעות    בין  ולהפחית  היחסים  לשיפור  להביא  שתכליתם  מפגשים  ומציעה 
וחשד  הזהות  קדומות  ראשית,  הנחות:  ארבע  על  מתבסס  קבוצות  בין  הדיאלוג  הדדית.  נות 

מושתתת על תפיסות ואמונות יציבות ועמוקות ולא בהכרח מודעות, ורגש עליונות או נחיתות  
אינו מודע בהכרח. שנית, הקונפליקט בין ערבים ויהודים הוא בין שני עמים, בין שתי זהויות  

של יחידים.  בין  ולא  המציאות  לאומיות,  את  המשקף  מיקרוקוסמוס  היא  הקבוצה  ישית, 
הדינמיקה   וחוץ:  פנים  של  דינמיקה  מתקיימת  למציאות  הקבוצה  בין  ולבסוף,  החברתית. 

 (.  83בקבוצה מושפעת ממה שקורה מחוץ לה, ולהפך )עמ' 
הפרק החמישי, אשר חותם את הספר, מתמקד בחוויותיהן של הנשים הערביות המובילות  

בישראל. הן מגיעות למכללה ועוברות טלטלה מרובת חזיתות והקשרים, שאינה  מהפכה שקטה  
הקהילתית   המשפחתית,  המגדרית,  והתרבותית,  השפתית  האישית,  זהותן  על   פוסחת 
והלאומית. גדלה מודעותן לסגירות התרבותית שהן חיות בה, לביטחונן העצמי המוגבל, לצורך  

ל התנהגות חברתית, לבושה שמתלווה להתבטאות  לקבל אישור חיצוני לכל עמדה ציבורית ולכ
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בקול רם ובמיוחד להבעת דעה, לעמידה על שונותן ולצד זאת הבחירה להיפתח ולהשתנות.  
במהלך לימודיהן, וביתר שאת עם חזרתן למשפחה ולקהילה, הן מתרגמות את הקונפליקטים  

ת וחותרות לקבל את  (. הן מתחזקו119למעשים ומנסות לבסס שליטה מסוימת על חייהן )עמ'  
החברתית   סביבתן  אל  שחוו  השינוי  את  להביא  מנסות  עמדותיהן,  על  לוותר  מבלי  השונות 

 והתרבותית.  
הערבים   האזרחים  לשיתוף  ב"מודל  הממשי  הצורך  את  פרידמן  מחדדת  הדבר  באחרית 

(. זוהי הנקודה הטעונה ביותר בספר, וביתר שאת בחלק  139במדינה שנקראת 'יהודית'" )עמ'  
מהנושאים הנדונים בו. סביב הסוגיה הפוליטית שעניינה הזהות של החברה בישראל ניטשת  

מכל זהות נגזרות  מערכה בין ימין, שמאל ומרכז: יהודית, דמוקרטית, או יהודית ודמוקרטית.  
התשובה לשאלת זהותה של מכללה שיש בה יהודים וערבים אינה מובנת    מטרות מסוימות.
– התשובה המוצגת בספר מצדדת ברב  תרבותית?–רב  או  ישראלית,  תיהודי מאליה: האם היא  

תרבותיות, במרחב סובלני שמאפשר ביטוי לזהויות הקבוצות שבו ודוחה גזענות. החתירה היא  
בעתל בה  אבל  בצוותא,  החיים  לגבי  בחלקן  משותפות  למוסדות  [  ...]  "נורמות  לגיטימציה 

(. תשובה זו מעוגנת בעקרונות  66)עמ'  המשרתים אינטרסים של קבוצות תרבותיות שונות"  
תפיסות   ובין  והדמוקרטיה  הצדק  בין  התנגשות  בעת  לדמוקרטיה.  ומחויבת  ליברליים  צדק 
הנגזרות מהזהות היהודית, סביר להניח שפרידמן תעדיף להכריע לפי אמת מידה שמעוגנת  

מובהר שכל  בעקרונות ליברליים ובמוסדות הדמוקרטיים. למבקרי עמדתה בנקודה נפיצה זו  
תרבותית שונה מכל עמדה  –עמדה שתינקט תעורר מחלוקות והתנגדויות. בכך אין התשובה הרב

 אחרת. 
עם זאת, יש מקום להמשיך ולברר מהם הקווים האדומים בסוגיית הזהות. המחויבות האתית  

ת החזק ולא להביא  היא לתמוך בחלש ולחזק אותו, אך יש גם מחויבות אתית נוספת: לא לסכן א
לאובדן זהותו. מערכת איזונים ובלמים שנחוצה להבטחת ביטחונו של הרוב היהודי נעדרת  

בנוגע    פרגמטימההנחות שמוצגות בספר. הפנייה לעקרונות ליברליים של צדק חסרה ממד  
משום כך, יציאה לדרך  הם דינמיים ואינם אבסולוטיים.  ליברליים  מושגי צדק    .לזהות היהודית 

תרבותיות גם במדינה  –אינה מעשית דיה. אפשר לדבר על רבלבד  בעם צדק  תרבותית  –הרב
שזהותה מוגדרת יהודית ודמוקרטית )על זהות יהודית ליברלית פרסמתי מאמרים אחדים. ראו  

דתית גובה מחיר ברמת השוויון של אזרחים  –(. אמנם זהות לאומית2018,  2014למשל יגורי,  
שאינם יהודים, אבל בעניין זה אפשר לשאוף להידמות למדינות דמוקרטיות שבהן הדת היא 

המדינה:   של  הזהות  מהגדרת  פינלנדחלק  לאומית  נורבגיה,  אנגליה,  זהות  לא  –ועוד.  דתית 
זהה לגזענות. אפשר להילחם בגזענות ועם זאת להכיר בזהותה של מדינת ישראל  חייבת להיות  

 כמדינה יהודית ודמוקרטית. 
תרבותית מתבקשת במדינה שמגדירה את עצמה דמוקרטית. תחת תפיסת כור  –גישה רב

זהות משותפת, פרידמן   הזהויות השונות במטרה למוססן לכלל  ההיתוך, שחותרת להכחשת 
פלורלי  קבוצות המרכיבות את החברה.  מציעה גישה  סטית המכירה בזהויותיהן השונות של 

הוא להסכים על מה שאפשר  –במציאות רב ביטוי, האתגר  וחופש  יחסי  תרבותית של שוויון 
 ולהסכים לא להסכים על כל היתר. 

במציאות הישראלית המסוכסכת, רוח אופטימית עולה מבין דפי הספר. זהו הישג נדיר.  
"בסיום שלוש השנים של  ה בדיאלוג, והלימוד המשותף מצמיח משהו טוב:  פרידמן רואה ברכ

בהרגשה שהחוויה הלימודית במרחב   —   יהודים וערבים   —   לימודי התואר, יצאו רוב הסטודנטים
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תרבותי שבו שהו הייתה מעשירה ומלמדת ולא ניתן היה להשיגה דרך לימוד תיאורטי  –הבין
 (.  79)עמ' בלבד" 

 מקורות
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