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 אמפתיה לשלום
 

 ארגון אמפתיה לשלום מוקדש לבניית קהילות הוגנות, צודקות, החיות בשלום. אנו עושים זאת על ידי שיתוף מדע
  חוצה-תחומי בנושא האמפתיה עם אנשים וארגונים שעובדים ליצירת עולם שיש בו יותר שלום.

 
 במיוחד, אנו תומכים בקבוצות קהילתיות ובארגוני שלום ומאתגרים אותם למנף את חקר האמפתיה לבניית גישות

 מבוססות-ראיות לפתרון סכסוכים, לבניית שלום ותהליכי פיוס. בדרך זו אנו יוצרים הזדמנויות עבור פרויקטים
  מעשיים מבוססי-ראיות עם יישומים והשפעה בעולם האמיתי.

 
 אמפתיה לשלום הוא ארגון צדקה רשום בקנדה המופעל על ידי מתנדבים, שהוקם ב-2015 על ידי קבוצת מדענים

  חוקרי אמפתיה ופעילים לבניית שלום מפלסטין, ישראל, אירופה, קנדה וארצות הברית.
 

 אמפתיה לשלום שואף להעלות את רמת המודעות לחשיבותה של אמפתיה בבניית קהילות בריאות ובטוחות יותר,
  עם רווחה ושגשוג משופרים, ולעודד אמפתיה ככלי לצמצום סכסוכים באזורים כמו המזרח התיכון.

 
 אמפתיה לשלום ערך ועידה ב-2016 באקדמיה הבריטית בלונדון, השתתף בסמינר של האומות המאוחדות בנושא

 פלסטין ב-2017, וערך ועידה ברומא ב-2017, בה כונסו קבוצות של בוני-שלום מהשטח ביחד עם אנשי אקדמיה
במטרה לבחון מה הדרך הטובה ביותר לרתום אמפתיה ליצירת שינוי חברתי חיובי וקהילות של שלום. ב-2019 וב-
 2020 אנו מתכננים לערוך סדנאות אמפתיה המיועדות לקבוצות מקצועיות שונות כדי לעזור להן להפיץ את העשייה

  האמפתית וכן כלים לטיפוח אמפתיה בעבודתן לקידום השלום.
 

https://www.empathy-for-peace.org  :מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו 
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 מבוא
 אמפתיה היא משאב טבע רב ערך ליצירת שינוי בסכסוכים. עם אמפתיה, ביכולתנו לבנות חברה טובה יותר מכיוון

 שאמפתיה מאפשרת לבני אדם להעריך את נקודת המבט של אחרים ולהגיב למחשבותיהם ולתחושותיהם עם רגש
 מתאים. אמפתיה משמשת גורם מעכב לתוקפנות ולקונפליקט, גורם מזרז להתנהגות חברתית חיובית, ויש בה

  פוטנציאל לבניית שלום בר-קיימא בין קהילות הנתונות בסכסוך.
 

 מסמך זה דן באחדים מגורמי המפתח שתורמים לאמפתיה במטרה להבין טוב יותר את תפקידה החשוב ביצירת
  שינוי בסכסוכים ובקידום השלום.

 
 

 מה היא אמפתיה?
 

 אמפתיה היא היכולת לזהות את מחשבותיהם ותחושותיהם של אנשים אחרים ("אמפתיה קוגניטיבית")  ולהגיב
 אליהן עם הרגש המתאים ("אמפתיה רגשית")1.

 
 
 

 מה עושה אותנו פחות אמפתיים?
 

 מחקרים מדעיים זיהו מספר גורמים שיכולים להוריד את רמת האמפתיה הקיימת באדם.
 

 ביניהם גורמים חברתיים כגון:
 

 ציות לסמכות2, כאשר אנשים פועלים ברוע משום שהם פשוט "ממלאים פקודות";1)
 

 אידיאולוגיה3,4, כאשר אנשים עשויים לפגוע באחרים מכיוון שהם נתונים להשפעת מערכת אמונה חזקה2)
 אשר על פיה הם צודקים מוסרית;

 
 יחסי קבוצת פנים/קבוצת חוץ5,6, כאשר החברים בקבוצה חולקים אמונה מוצקה4 שהקבוצה שהם חברים3)

 בה (קבוצת הפנים) עליונה על קבוצתו של אדם אחר (קבוצת החוץ), ואשר, במקרים קיצוניים, יכולה להוביל
  אותנו לדה-הומניזציה של הקבוצה האחרת.

 

 הזנחה והתעללות בגיל צעיר7, שיכולות לגרום לאדם לגדול עם ההרגשה שלאחרים לא אכפת ממנו, ולכן אין4)
 צורך שיהיה לו אכפת מאחרים; וגם

 

 טראומה8, כאשר אם אדם מרגיש מאוים, או באמת נמצא תחת איום, יתכן שלא יהיה מסוגל לחוש אמפתיה5)
  כלפי אחרים מכיוון שכול שביכולתו לעשות הוא לחשוב על דרכים להגן על עצמו ועל היקרים לו.
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 וכן קיימים גם גורמים ביולוגיים, כגון:
 

 גנטיקה9, כאשר יתכן שקיימים גנים שמשפיעים על תפקוד המוח וגורמים קושי ביצירת אמפתיה אצל אנשים1)
 מסוימים; וגם

 
 הורמונים (כגון טסטוסטרון ואוקסיטוצין)10,11, אשר עשויים להשפיע על יכולתו של אדם לחוש אמפתיה2)

  בקלות.
 
 

 כיצד נוכל לטפח אמפתיה רבה יותר כמשאב טבע?
 

 חשוב להבין את הגורמים הפנימיים המהותיים שיכולים לגרום לשחיקת אמפתיה, אם ברצוננו לחשוב על דרכים
 להגברת הפוטנציאל שאמפתיה מאפשרת בהקלה על ו/או שינוי במצב סכסוכים.

 
 

 יחסים בין-קבוצתיים
 

 מחקרים12-14 מראים שבסכסוך בין קהילות, אינטראקציה בין-קבוצתית מובילה לצמצום הפחד מאחרים, מקטינה את
 הסיכון לדה-הומניזציה של האחר, ומרככת את המתח בן הקבוצות היריבות בצורה אופטימלית, כאשר שלושה

  התנאים להלן מתמלאים:
 

 לשתי הקבוצות מעמד שווה בסביבת האינטראקציה;1)
 הקבוצות פועלות לקראת מטרה משותפת; וגם2)
  למגע הבין-קבוצתי ניתן תוקף על ידי סמכות כלשהיא.3)

 
 אולם, אפילו במקרה שהאינטראקציות האלה לא מגיעות לכדי אמפתיה, לכל הפחות, הן מובילות לעתים קרובות

 לפסילת עוינות בקבוצת הפנים ולצמצום ההתגרות כלפי החברים בקבוצת החוץ.
 

 לעומת זאת, גורמים חברתיים אחרים עלולים להעצים את הקונפליקט, כגון סמכות ו/או מוסד שמתנגדים לקיום
 אינטראקציות בין קבוצתיות. אולם, ניתן להפחית את השפעתם של אלה בעזרת אמצעים15 שונים, למשל:

 
 יש לוודא שאינטראקציות כאלה חוזרות ונשנות בטווח הארוך;1)
 יש לתת לחברי קבוצת החוץ קול בספרות, באמנות, ובקולנוע של קבוצת הפנים, מכיוון שאלו יכולים לייצג2)

 קול סמכותי בתוך התרבות;
 יש להקים יותר בתי ספר משולבים, מכיוון שהם מאפשרים אינטראקציה יום-יומית בין חברי קבוצת הפנים3)

 וקבוצת החוץ אשר יתכן שלא היו פוגשים אלה את אלה בקהילתם;
 יש לגייס מוסדות ולעודדם להעסיק יותר חברים משתי הקבוצות בפרויקטים משותפים, וכן להגדיל את4)

 ייצוגם של חברי קבוצת החוץ בתוך המוסדות; וגם
  יש לאתגר את החוקים והמנהגים שמקדמים הפרדה, מכיוון שהפרדה יכולה להוביל לשחיקת אמפתיה.5)
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 כיצד נוכל לטפח אמפתיה רבה יותר כמשאב טבע?
 

 דינמיקת כוח
 

 לעתים קרובות, הדינמיקה בין קבוצות הנתונות בסכסוך מונעת על ידי הדרך שבה כוח פועל ביניהן, כגון הדינמיקה
 הקיימת בהקשר של כובש ונכבש. שיקולי כוח (למשל, שמירת הסטטוס קוו של שליטה אסימטרית במשאבים)

 עלולים להוביל להנצחת הסכסוך. יתרה מכך, קבלת ויתורים הניתנים על ידי הצד החלש עלולה להזין ולקדם את
 עליונותה של הקבוצה המחזיקה בכוח, מכיוון שזו עשויה להתפרש כהסכמה עם הסטטוס קוו. וכאשר הקבוצה

 הדומיננטית מציעה ויתור או סיוע המוכוון על ידי תלות, יתכן שהיא למעשה עושה כך במטרה לבסס או להפעיל את
 עליונותה לעומת הקבוצה החלשה16. לפיכך, אם אנו רוצים שאמפתיה תהיה אפקטיבית ודו-כיוונית, יש להפנות
 תשומת לב להפרש הכוחות. גישור על הפרש כוחות כזה במונחים של אמצעים צבאיים או כלכליים מהווה אתגר

 ניכר, אולם קיימות מספר גישות שיכולות לשמש ולסייע ביצירת שינוי במצב הסכסוך:
 

 אמת ופיוס: דרך אחת לחיזוק אמפתיה היא באמצעות מאמצי אמת ופיוס17. דרך זו הוכיחה את עצמה❖
 במצבים של אחרי-סכסוך, למשל, בדרום אפריקה לאחר האפרטהייד. אולם, מאמצים כאלה עלולים לכלול
 נרטיבים שקשה לדבר אודותם והם יכולים להיות מאוד מוגדרי-תרבות. יתרה מכך, וזה תלוי בדרך שבה
 המידע מועבר, חברי הקבוצות המסוכסכות מעבדים בצורה שונה מידע שקשור לסכסוך. מחקר בתחום

 האמפתיה יכול לתת הדרכה18-20 על האפשרויות למסגר את הדיון בנרטיבים האלה באופן שיהיה
 פרודוקטיבי. מציאת מכנה משותף, כגון הקשר הנוצר על ידי הצער על אובדן אדם אהוב יכול לשנות תחושת

  איבה לידידות. קיים צורך דחוף במחקר אמפתיה על זיהוי "נקודות כניסה" מעין אלה.
 
 הגבלות חירות: הזכות לחירות היא זכות-אדם אוניברסלית, וסכסוכים גורמים ליצירת מצבים המגבילים❖

 במידה קיצונית את תחושת החרות של חלק מהאזרחים. הטלת מגבלות על חירותם של אחרים יכולה
 להוביל לשחיקת אמפתיה. הסרת מגבלות מעין אלו על ידי הקבוצה הדומיננטית עשויה להפוך שחיקה מעין

  זו21.
 

 מידות חלוקת הכוח: זיהוי אזורים או תחומים בהם ניתן לחלוק את הכוח בין הקבוצות המסוכסכות מהווה❖
 מצע חשוב לטיפוח אמפתיה בעוד הקבוצות עובדות ביחד להשגת פתרון. חלוקת כוח יכולה גם להוות

  תרומה משמעותית לשימור היציבות לאחר סיום הסכסוך22.
 

 בניית תרבות של עושי-שלום: מחקרים מצאו שאמפתיה אצל ילדים קשורה במידה רבה לצורה בה הוריהם❖
 גידלו אותם ולרמת השלום והיציבות ששררו בבית ובקהילה בהם גדלו7. גידול ילדינו עם אמפתיה מבטיח לא

  רק שלום בבית אלא גם מניח את היסודות לקהילות צודקות ושוחרות שלום, סביבנו ומסביב לעולם.
 
 
 

 כוחה של אמפתיה נמצא לא רק בפוטנציאל שלה להביא לשינוי במצבי סכסוך, אלא גם
 בפוטנציאל שלה למנוע סכסוכים מלכתחילה. ממש כפי שאמפתיה יכולה להישחק, אפשר

  גם לחזק אותה.
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 ניטור אמפתיה
 

 בשלב זה לא קיימים אמצעים למדידת אמפתיה ברמה הכלל-עולמית (בקהילה, באזור, במדינה). לדעתנו זה נושא
 מחקר שיש לתת לו עדיפות גבוהה. כיוון אחד שניתן להתקדם בו הוא מינוף משתנים דמוגרפיים, כלכליים

 וסוציו-פוליטיים אשר מאפשרים לצפות מראש אמפתיה כלפי חברי קבוצת-חוץ. כלולים בהם משתנים הקשורים
 למידת ההפרדה בתוך קהילות, תעסוקה צולבת בין קבוצות, מידת הייצוג של חברי קבוצת החוץ בכל המגזרים

 ובעמדות כוח או השפעה. אחד היתרונות של מערכת ניטור מסוג זה הוא בגיוס והקצאת משאבים לטיפוח אמפתיה
 באופן ממוקד ומוגדר.

 
 
 

 הערות סיכום
 

 אמפתיה מתחילה במודעות לנקודת המבט של האחר אבל עליה לכלול גם את הדחף לרצות להקל את כאבם של
 אחרים. אנו מודעים עכשיו לגורמים שיכולים לקדם או לצמצם אמפתיה, ועלינו להגביר את המאמצים לקידומה,

 בייחוד באזורי סכסוך. הנחת היסוד שלנו היא שלכולנו יש אמפתיה, והורים, מורים וסוכנויות חברתיות אחרות יכולים
 לטפח אמפתיה או לדכאה. עד כמה החברה שלנו תהיה אכפתית תלוי, בסופו של דבר, באופן משמעותי מאוד באם

  נאפשר את צמיחתה ופריחתה של אמפתיה בילדים ובכולנו.
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 אמפתיה: משאב טבעי רב ערך לשלום
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