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תוכנית קש"ר – קשב ושיח רב-תרבותיים
1
רחל פארן, ישי שליף, אירית לויתן, היאם טאנוס ועמילי ענבר

חברי הוועדה לגישור רב-תרבותיהוועדה לגישור רב-תרבותי לאומי בשפ״י, 
מאמינים בכוח ההקשבה ובכבוד לאחר, ובאחריות 
העמוקה של שפ״י לכך, שלכל אדם מגיעים חיים 

בעלי משמעות ותחושת מסוגלות.
מתוך הכאב העמוק נוכח המצב באזורנו, אנחנו 
מרגישים, שתפקידו של שפ״י ליצור מציאות חדשהמציאות חדשה 
לאנשים. מתוך השליחותהשליחות הקיימת בנו, היועצים 
והפסיכולוגים, אנו שואפים ליצור עולם טוב יותר 

לילדינו, עולם בטוח ומכבד. אנחנו 
מאמינים, שדרך ההקשבה העמוקה 
לאחר נלמד להסתכל לתוכנו פנימה, 
ונראה את כוחו של היופי והעושר 
הפנימי של כל אחד. אז, לא יהיה לנו 
הצורך לפעול מתוך פחד מהאחר 

הבלתי מוכר.
אנחנו, יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, מאמינים, 
שהדרך לשלום בינינו עוברת דרך אחריות עמוקה 
להקשיב לאחר וליצור יחד סיפורים מועדפים מתוך 

ניצוצות אור חדשים. 
תוכנית קש״ר (שפותחה על-ידי צוות בשפ״י) היא 
תוכנית לקשב ולשיח רב-תרבותיים בין קבוצות 
וערבים, עולים  יהודים  (ימין ושמאל,  שונות 
וותיקים, גברים ונשים, וכד׳), קבוצות העשויות 

להיות בקונפליקט.
תוכנית קש״רקש״ר (שנקראת על-ידי חלק מהאנשים 
״שיח מוגן״) שואבת מהטיפול המשפחתי הנרטיביהמשפחתי הנרטיבי, 
ובנויה על עקרונות פוסט-מודרניים, המבטאים 

הקשבה, כבוד, העצמת המועדף והמתמודד. אין 
המטרה להגיע מראש לפתרון, לגישור או לפישור. 
האמונה היא, שמתוך פיתוח תהליכי קשב ושיח 
יתרחשו שינויים משמעותיים, והסיפור על האחר 

ועל הקונפליקט עשוי להשתנות. 
התוכנית בנויה מ-13 פרקים היוצרים שפה של 
הקשבה. היא מעניקה כלים לפיתוח קשב, שיח, 
התעניינות, רפלקציה, להתייחסות לרגשות ולמתחים 
קשים, לבעיות של רוב ומיעוט ושל 
זהות אישית וקבוצתית, התייחסות 

לערכי אבותינו ועוד. 
הכלים הנלמדים מאפשרים יצירת 
מרחב של שיח מוגןשיח מוגן, מרחב שבו 
יוכלו המשתתפים מצד אחד להקשיב 
מתוך סקרנות ורצון להכיר את רגשותיו, מחשבותיו 
ואמונותיו של הזולת, ומצד אחר להביע את עצמם 
בביטחון. מטרת השיח איננה ליצור ויכוח, שכנוע, 
או פשרה, אלא לפתוח ולפתח הקשבה מתוך כבוד 
לשונה. ההנחה היא, שאם ניצור את המקום המאפשר 
והנותן לגיטימציה להבעת דעות שונות ואותנטיות 
בליווי הנחייה, יהיו פחות בלבול, חוסר אונים, כעס 
וזעם. מן הניסיון שנצבר בהפעלת התוכנית נמצא, 
שבאופן פרדוקסלי התפתחו מתוך השיח פעמים 
רבות תפיסות, אמונות וקשרים חדשים ובלתי 

צפויים, דווקא בגלל חוסר ההכוונה לפתרונות.
הכליםהכלים הנלמדים יכולים להיות מיושמים בעבודה 

הבית-ספרית כמו גם בהקשרים אחרים. 

הכותבים הם חברי הוועדה לגישור רב-תרבותי.  .1
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| 135 |

התוכנית כבר נוסתה במגוון רחב של הקשרים 
(גוונים פוליטיים שונים, לאומים שונים, וכד׳) ועם 
מגוון רחב של קהלים (תלמידים ביסודי ובתיכון, 

מורים, אנשי בריאות הנפש, קהילות).

העקרונות בבסיסה של תוכנית קש"ר
1. עקרון המשמעותעקרון המשמעות

האדם יצור מעניק משמעות.   -
האדם יצור מכוון עצמית (ולא רק נדחף   -

ובעל צרכים).
האדם בעל בחירה.  -
עקרון הרב-סיפוריותעקרון הרב-סיפוריות  .2

המציאות רבת סיפורים.  -
תמיד יש סיפור פוטנציאלי שיכול להיות   -

מועדף (טוב יותר).
מתאים לגישות פוסט-מודרניות.  -

עקרון ההבניה החברתיתעקרון ההבניה החברתית  .3
הזהות מעוצבת באופן מתמיד בסביבה   -
החברתית ולא רק בסביבה האינדיבידואלית.
הנרטיבים והפעולות של אנשים מושפעים   -
ומעוצבים באמצעות נורמות ושיח חברתי 

ותרבותי.
עקרון השפה כמעצבת המציאותעקרון השפה כמעצבת המציאות  .4

השפה לא רק כמתארת ״מציאות״ אלא   -
כיוצרת אותה.

שימוש בשפה מוחצנת וחקירת היחסים   -
בין האדם לבין רגשות/קשיים/תפיסות/

ערכים.
האדם הוא לא הבעיה – הבעיה חיצונית לאדם.   -
זה נראה לי ברור (אולי כי זה בשימוש רב 
אצלנו) זה ההבדל בין ״ילד עיוור״ (מתייג את 
כלל הילד ככזה) לבין ״ילד שסובל מעיוורון״ 
(כלומר בין היתר יש לו בעיה זו) או ״ילד 
מדוכא״ לבין ״ילד שכרגע סובל מדכאון״. 

עקרון השוויוניות והשיתופיות עקרון השוויוניות והשיתופיות   .5
הפונה, המשתתף, התלמיד הוא המומחה   -

לתוכן חייו.
המנחה, מורה, ו/או בעל המקצוע מומחה   -

לתהליך.
המנחה, מורה, ו/או בעל המקצוע אינם   -

במרכז.
 DNADNA-עקרון ה-עקרון ה  .6

נהיה  כך  יותר  ספציפיים  שנהיה  ככל   -
אוניברסליים יותר (מינושין).

אין זה משנה באיזה נושא או חלק מהסיפור   -
של האדם ניגע - הקוד הגנטי קיים בכל תא 

ותא.

מומלץ להעביר את התוכנית לתלמידים מכיתות 
ד׳ ומעלה, על-ידי מורים שעברו סדנת הכנה 
חווייתית בנושא. המעונינים להעביר את התוכנית 
לגילאים צעירים יותר צריכים להתאים להם את 
חומרים. את הסדנה למורים יכולים להעביר יועצים 
ופסיכולוגים  שעברו הכשרה בנושא. חוברת 
ההדרכה נמצאת בהדפסה, ותראה אור בחודשים 

הקרובים (גם בשפה הערבית).


