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 חינוך לשלום דרך דימויים חזותיים: במבט אחר
 

 אוניברסיטת חיפה, פרויקט חינוכי בפיתוח המרכז לחקר החינוך לשלום
 ר חגי קופרמינץ"ד, ר הללי פינסון"ד, גליה שפירא' גב: צוות מחקר ופיתוח

 
 
 

 פלסטיני-יהודי/חינוך לשלום והקונפליקט הישראלי: רקע
 

הינ ו   , ונפליקט בין י הודים לפלסט ינים אזרחי י שראלפלסטיני והק -הקונפליקט ה ישראלי 
ש ימורו של קונ פליקט ז ה   ". האחר"לגיטימציה ש ל -קונפליקט עמוק ומושרש  ה בנוי על שלילה ודה 

כקונפליקט מרכזי בהו ויה ש ל כל הקבוצות המעורבות  בו הינו תוצאה לא רק של מעגל האלימות  
.  ת  הפו ליטית בין י הוד ים ופלסטינים  אזרחי יש ראלהבלתי פוסק  ב ין ישר אל לרשו ת הפלסטינית  והאלימו

העו מדים פעמים  רבו ת   , לאומיים-מצב הסכ סוך  משתקף ומעוצב באמצעו ת נרטיבים ה יסטורי ים
והמשחקים תפקיד מרכזי בח ייהם ובגי בוש  הזהות הקולק טיבית של שתי  , בסתירה ותחר ות זה לזה

היהוד ית וה פלסטינית הינו  הקשר בי ן עם  אתוס מר כזי בנרט יב ו ה תרבות הלאומ ית , לדוג מא. הקבוצות
לא פחות  מהיותו  מאבק  , פל סט ין/ה מ אבק על א רץ  ישראל. האדמ הואדמה  והחשי בות של מ ושג  

תפישה זו של .  ש ל ההיסטורי ה" האמיתית"נרטיבים ועל הפרשנות , ה ינו מאבק על זהות, טריטור יאלי
)   לאומי ת ואזרחית (הות ה פו ליטית פלסטיני מקב לת חיזוק ממ חקרים על עיצוב הז -הקונפליקט הי הודי 

מ דגי שה את  האתג ר  , נרטיבי-ה בנה של מא פיי ני הקונפליקט ואופיו  הזהותי . בקרב בני  נוער ישר אלים
אנו ס בורים ש המודל ים החינוכיים  הקיימים תחת  . העצום שבמש י מה של ה שגת פשרה  וקבלה  הדדית

ורה אפקט יב ית עם הפנים  אינם מספקים את הצור ך  להתמודד  ב צ" ,חינוך לשלום"'השם הכללי 
השונות של הקונפליקט תוך כדי יצירת אפשרות של היד ברות אמיתית  שתשאיר את חותמה לאורך  

 . זמן על בני הנו ער
הפן   . הגישות  החינו כיות  הקיימות  בנושא  החינו ך לשלום מת בססות ל רוב   על שני מר כיב ים

וו ן נושאים  הקשורים לס כסו ך  הקוגניטיבי  מ תאפיין  בלמיד ה ודי ון ב טקס טים שונים ה עוסקים במג 
תלמידים נחשפים ומתמודדים בצו רה אינטלקטואלית עם היבטים  . ולדילמות השו נות המאפיינות אותו

,  ד מוגרפי ה, גיאוגרפ יה,   היסטורי ה–כפי שהם בא י ם לידי ביטוי  בתחומי דעת שונים ,  של הסכס וך
לה בין את מור כבו ת יחסי העמי ם חשיפה זו מה ו וה נדבך חיוני  ביכולתם של  התלמידים .  'אזרחות וכו

הפן החווי תי  . ההתמודד ות ה אינטקלטואלית מלווה באתגר  רגשי משמע ו תי. ולרכוש  כלי ניתוח וביקורת
מתאפי ין במפ גשים  מאורגנים של  בני נוער  יהו די ם  , במסגרת  המו דלים הקיימים  של חינוך ל שלום

,  י המפגשים שונה  מאתר לאתראופ. כדו גמ ת אלה הנערכים בגבעת חביבה או בנווה  שלום, וערבים
מצומ צמים בהיקפם  ומנותקים ממ ציאות החיים  היומיו מית ש ל   ,  אך לרו ב אל ה  מפגשים  קצרי מועד

מחקרי הערכ ה  של מפגשים אלה מראים כי  למרות הישגי ם משמעותיים  . המשתתפים משני הצדדים
,  מועד-ן קצרותהשפעות המפגשים הינ , בשינוי עמדות  או טיפוח יכו לת אמפתיה כלפי הצד הש ני

. דועכות למול  מציאות עויינת ואינן מוכללות  לכדי שינוי מ שמעותי בתפי שותיהם וזהות ם של בני הנוער
דרך למ ידה   התנסותית ו שימוש  באמנו ת ,  פרויקט ז ה  בא להתוות   תפישה פ דגוג ית ייחודית

   .ככלי ם ליצירת ופיתוח דיאלוג מש מעותי ובונה ב ין הקבוצות, ובטכנולוגי ות מ תקדמות
 

 
 

 תפישה פדגוגית
 

פרויקט זה מא מץ תפישה פ דגוגית  , על מנת ליצור דיאלוג משמ עותי ובונה בי ן הקבוצות
,  הלימו ד והעי סוק ה י שיר  בלב לי בו  של הקונפליק ט:  שב בסיסה  שלוש ה עקרונות מ רכזיים,  הוליסטית

 .  ולמי דה באמצעות  פרויקטים, למידה על הא חר דרך למיד ה על העצמי ו הקבוצה
  

פעמים רבות אנחנו נתקלים בתוכניות לחינוך לשלום אשר מתוך הניסיון לגש ר  : יה של קונפליקטפדגוג
התפישה המנחה   . נמנעות מלהתייחס ולגעת בנושאים שנויים במחלוקת, על המחלוקות בין הצדדים

ק  כי לא  ניתן  להגיע לדיאלו ג  אמיתי ו בונה  מבלי לגעת בל ב ליבו  של הקו נפליקט ובמאב , פרויקט ז ה הי א
אנחנו סבורים כי לא ר ק . כולל נגיע ה ביחסי ה כוח  הטמונים בב סיסו, על הזהות והנ רטיב ה היסטו רי

, עצם הדיון, אלא, "האחר"שהעיסוק בנו שאים אלו עשוי לקדם הבנה עמוקה יותר ומשמעותית ש ל 
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יכ ול להדגיש   ,  בנרטיב של  שני העמיםאדמ האדמה וה מרכ זיות של ה-במושגי ם כגון הקשר  עם, למשל
 . להביא לפיתוח תפישות  חלופיות לקונפליקט, את המשותף  בין שתי הקב ו צות

 
עיקרון  נוסף העו מד ב בסיס  המשנה   הפדגוגית  של  פרויקט ז ה  הו א  : הכרת  האחר   דרך  הכ רת ה עצמי

"  עצמ י"עוברת דר ך  הכר ה ועיס וק במושג  ה"  האחר"התפישה  כי ה דרך לפיתוח  תפישה מו רכב ת של 
,  הפר טי ו הקבוצתי" אני" רק מתוך  פית וח תפישה  מו רכבת  של ה.  קולקטיבית-ובזהות  הקבו צתית

מתפתחת ג ם , יצירתי ומתוך עמדה של ביטחון בזהות העצמית, והיכולת לבטא  זהות זו באופן מגוון
נקודת ההתחלה של פרויקט זה היא העצמ ת , על כן".  אחר"היכולת לקבל את זהותו של ה

, והק בוצתי באמצעו ת מיומנויות חדשות ומגוונות המשתתפים דרך למידה וח קר של הנרטיב הפרטי 
 ". אחר"כצעד ראשו ן ב דרך לה כרת ה 

 
העיקרון ה שלי שי העומד ב ב סיס הפדג וגיה  של פרויקט זה הוא עיקרו ן   : למידה באמצע ות פרויקטים

,  אלא גם יתנסו, התלמידים בתוכנית זו לא ילמדו רק באופן פסי בי. הלמידה באמ צעות פרויקטים
המטרה הי א  . י דע חדש ותוצרים ממשיים באמצעות כלי  יצירה אמנותיים וטכנולוגיי םיחקרו וייצרו 

בראש  ובר אשו נה להעצים א ת התלמידים ו לאפשר להם   לפתח ולהשתמש במ יומנויו ת חדשות שה ם  
אנחנו מאמינים כ י  הלמידה  באמצ עות פרויקטים  והאופ ן ב ו הי א מעצימה  את  .  ירכש ו במ הלך  הפרויקט

ויחד עם החוויה המשותפ ת ,  הע יקרון של פיתוח העצמי כדר ך להבנת האחרמשלימה את, התלמידים
 .  נותנת בסיס איתן ליצירתו ש ל דיאלוג משמ עותי ונמשך,  אותה מספקת  העבוד ה על פרויקט משותף

 
 

 צילום ודימויים אישיים ולאומיים : השימוש באמנות בחינוך לשלום
 

חינוכי ולכינון מ סג רות  " חריש עמוק"ף להנסיון המע שי והעדות המחק רית מראים כי  יש לשאו
שיציעו  לתלמידים תמיכה  הולמת  בתהליכי  הל מידה  המור כב ים  , טווח-התנסות חווי תיות ארוכ ות

בחינו ך לשלום י כול   , וב ייחוד מתחום  הצילום, שילוב  נכו ן של פע ילויות  אמנותיות. העומדים  בפני הם
אמצעי הה בע ה .    נושאים רגיש י ם ומורכ ביםיצירתי  ו משמעותי של, לתת מענה לצורך בע יבוד  חו וייתי

-של הסביב ה החבר תית, האמנותיים נותנים בידי התלמידים כלים לבחינה של זהותם העצמית
תרבותית בתו כה הם פו עלי ם ושל עמדתם כלפי מגוו ן  הדילמות ה כרו כות בחיים ב מצב של סכ סו ך  

על מנת לעודד תהליכי   ". חרא"אין די בחשיפה פסי ב ית או במפגש חטוף עם ה. לאומי אלים ומתמשך
יש צורך לא רק בכלי חשיבה ו ניתוח אלא גם , שינוי אמיתיים והתמודדות רצ ינית עם מציאות תובענית

ה ביטוי   האמנותי ב הקשר זה  מאפ ש ר עידו ן ור יכו ך  של המפג ש הי שיר עם ת כנים  . בכלי יצי רה  וה בעה
, התקוו ת, על החששות, ייהםכואבים ו העצמ ה של בני הנו ער המבקש ים הכר ה וה בנה  של מציאות  ח

 . הקשיים והחלו מות המר כיבים  את פסיפס זה ותם
 

שדרכ ו  ניתן , הפרויקט ממש יך מסורת ארו כה של שימוש  בצילום כאמצעי מבע אישי ו חברתי
הצילום הוא  . לאתגר את המובן מאליו ולבחון כיו ונים חדשים ופתרונות יצירתיים, לבחון את המציאות

  מצד אחד חשי פה ועי בוד  של  דימוי ים איש יי ם וקולקטיביים  המאפ יינים א ת שפה א וניברס לית המציעה 
ומצד שני ביטוי לדמי ון  יוצר של דימויי ם חדשים ואפשרויות החו רגו ת מהמגבלות   , המציאות הנוכ חית

; או דיוקן ני יטר לי של המציא ו ת" תמונת מצב" ה דימוי  הצילומי  אינו בחזקת .   והקבעונות של  מציאות זו
בחירת הנושאים  . זווית ראייה ייחודית ודרך  התבוננות ופרשנות,  מבט אישית-קודתהוא מייצג נ

ניתוח הדימו יים הח זותיים ושימ וש  יצירתי בת כנים העולים מה ם מהווים  כלי ם דינמיים ובע לי  , לצילום
פרויק טים רבים ב ר חבי העולם מ דגימים את ה פוטנציאל הגלו ם . עוצמה להבנה  ועיצוב של ה מציאות

ככלי  הבעה  והעצמ ה של בני נוע ר  המתמודד ים עם מציאות ש ל ,  ו בציל ום בפרט, ד י ה בכללבשימו ש במ
הנגישות  של צילום דיגי ט ל י  . ודעיכ ה תרב ותית,  צדק חברתי-אי , עקירו ת ופליטות, שיוויו ן-אי , אלימות

 בשילוב עם מודלים תיאור טיים ופרקטיים , והטכנולוגי ה ה ממוחשבת של  עיבוד ויצירת  דימויים חזותיי ם
חברתית נותנים בידינו מג וון  -החק ר המדע י הו יזו אלי ומסו רת ה צילום המעורב , תרפיה-מתחום הפוטו 

רלוונטיות ומתאימות לעולמם של בני , עשיר של אמצעים פדגוגיים לבניית מסגרו ת למידה חדשניות
 . הנוער

 
 

 פעילויות
 

,   כר ות עם האחרלהי, מגוון הפע ילויו ת המתוכנן ב מסגרת הפ רוי קט מכיל כלים  לחקר עצמי
הת למידים  . לאומיות-במ סגרות לימ ודיו ת חד ודו ,  חברתית  ולאומית, לניתוח והבעה  של זהות  אי שית
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אר כיונים ש ל , י אספו ד ימויים   צילומיים ממקו רות כג ון  האל בום המ שפחתי, יצלמו את עצמ ם וסבי בתם
כ גון  ,  לפרויקט זהאר כיונ ים של צילומים ישראלים ופלסטינים שיו כנו במיוחד, בין השאר(תמונות 

הם ינתחו וידונו במשו תף . עיתונות ומדי ה,  )ארכיוני  הצילו מים של יהו שע זמיר ואל דד רפאלי
חברתיים ו תרבותיים ה מ שתקפים באו פן בו  הדי מויי ם  , ב היבט ים פסיכ ולוגיי ם, במשמעות  הד ימויים

רבותי י ם לימוד הש פה הצילומית  וחשיפה למק ורות ת. מפ רשים ומעצבי ם את המציאו ת, מבטאים
יאפ ש ר לתלמידים ל קשר ולהרחי ב   , ואמנותיים העו סקים בדימו יים המר כזיים של  הנרטיבים  הל אומיים

 .את הדיון הע יו ני בנושאים הי סטוריים ואקט ו אליים
 

יעסקו התלמידי ם במשימות  חקר של מציא ות חיי ו  , לאחר בחינה ו ביטוי  של הזה ות עצמית
דרך צילום של ,  פה לדימוי י ם עצמיים שיצר הצד השנידרך  חשי, של הצד השני, "אחר"וסביבתו  של ה 

תוך כדי  בחינ ה מעמיקה  וה ולכת של נקוד ות דמיון  ושוני  ,  חבריהם מבת י הספ ר של  הלאום השני
באמצעות הדיוקן העש יר  , חשיפה והי כרו ת זו. העולות מהאו פן שבו כל צד רואה את עצמו ואת האחר

ביל לאפשר ות של עבודה יצירתית משותפת שבה יבחנו  יו, תרבותו וערכ יו , שבו כל צד מב יע את עצמו
התלמידים במ שותף את יכולתם ליצור דיוקן משותף או לדמיין דימויי ם חדשים למערכת היחסים  

כ משק ל " סבי בת שלום" ה שפה  הצילומי ת תשמש לבני ית מרחב  שיח  חדש ו.  הסבו כה  השו ר רת ביניהם
-תוצרי  העבודה  החד . מות פיזית ו מטליותנגד למציאות הנוכחית של הפרדה  והסת גרות מאחורי  חו

במוז יאו נים ובמרחבי ם , בגל ריות,  לאומית והפעי לות המשותפ ת יוצגו בתע רוכות ב בבתי  הספר
 .  ציבוריים אחרי ם כאמצעי לה רחבת מעגל ה שיח וההבנה  ההדדית

 
 

 טכנולוגיה -סביבות למידה עתירות
 

ולי צירתו  " האחר"ד על העצמ י ומעבר לשימ וש  בכלים אמנות יים ובעיקר צי לום לצורך הלימו
עיצוב סביבות למיד ה  . פרוי קט זה משלב גם טכנולוגיות תקשוב מתקדמות, של דיאלוג משמעותי

נוסף באמצעותו הם יכולים לבטא א ת " ארגז  כלים"להעניק לתלמידים התמחות ב) 1: מתקדמות נועד
 האלים המאפיין א ת  לפתוח ערוץ תקשורת חלופי לשיח) 2; "אחר"עצמם וליצור דיאלוג עם ה 

להתחבר  לאופנויות תקשורת הר ווחות ) 3; ט 'בלו גים וחדרי צ, ב אמצעות אתרי  אינטרנט, הקונפליקט
, תיעול אמצ עים אלו. MSN  ו  ICQהמו רג לים בשימוש  שגרתי בתו כנו ת כגון  , כיום בקר ב בנ י נוער

ש ו טה של  יצירת עש וי ל הקל על המ ש ימה  הלא פ, המצויים ב מיל א בשי מוש  נר חב בקרב  בני  נוער
 . דיאלוג משמע ו תי בין בני נוער  משני עברי ה מתרס

 
 

 מחקר ופיתוח
 

חדשנותו של  פרויקט ז ה ט מונה גם ב שיל וב של  מחקר  הערכ ה משת תפת המתמש ך לאור ך   
, המחקר המוצע כאן שונה משמעותית  מתפישות הערכ ה קיימו ת.  כל חלקי ורבדי הפרויקט

הפע ילות המחקרי ת בפרויקט  ז ה  . תכנית ה ה תערבותהמסתפקות ב דרך  כלל ההע רכה ל פני ואח רי 
תוך שילוב של שיטות מחקר כמותיו ת , תהווה חלק אינטגרלי מה פרויקט ותתקיים לכל אורכ ו

ניתוח התוצרים של הלמיד ה  ,  ה מחקר יכלול  מספר ר בדים  ויתמקד בהער כת הפעילות. ואיכותניות
סוג זה של  . למידים משתתפי הפר ויקטותהליך פיתוח ושינוי העמדות בקר ב הת, באמצעות פרוי קטים

אל א  , מחקר הערכה  לא רק יספק משוב מידי ו מתמשך על הפעילות החינוכית לאורך כל  הפרויקט
 . לפיתוח חומרי למיד ה לה פצה רחבה יות ר במער כת הח ינוך, ב שלב מאוחר י ו תר,  יהווה  בסיס


