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  "הסיפור כל זה - נרטיב" :פעילה הרצאה

ר ת ְלִיְצָחק ָהֶעֶבד ַוְיַספֵּ ר  ,  ('ד בראשית)... ַהְדָבִרים ָכל אֵּ  , ('מ )בראשית ...ֲחֹלמו   ֶאת ַהַמְשִקים ַשר ַוְיַספֵּ

ר ְתנו   מ ֶשה ַוְיַספֵּ ת ְלח  ר  , י"ח( )שמות ...ה' ָעָשה ֲאֶשר ָכל אֵּ   ה'( )אסתר... ָעְשרו   ְכבו ד ֶאת ןָהמָ  ָלֶהם ַוְיַספֵּ

*** 

הנרטיב  .של סיפורים רצףכל חיינו הוא  ,בסיפורים שזורלא רק התנ"ך 

, בתחום הפלילי, הטיפוליבתחום  - תופס מקום מרכזי בחיינו בכל תחום

 . יובתחום הגישור יבתחום המחקר

ת ובתהיטב את שמתחולל בנפשו  ןבעולם הטיפולי, מטרת הנרטיב להבי

. בעולם הפלילי, מטרת הנרטיב המטופל כדי למצות את הטיפולשל המודע 

הזירה תמונת לזהות עובדות ופרטים שיסייעו לחוקרים להשלים את 

מסייע בהעלאת פרטים, עובדות, חוויות הפלילית. בעולם המחקרי הנרטיב 

בעולם הגישור, מטרת הנרטיב לסייע ותחושות מהתת מודע אל המודע. 

משותפים,  אינטרסיםלבנות נרטיב משותף המבוסס על נרטיבים ופור המחלוקת במטרה בעיבוי סי

 הליך הפיוס בין הצדדים.ובכך לסייע בת

ניהול  בנושאיסוגיות ודילמות מגוון של נוגעת באשר חדשנית וייחודית , ההרצאה המוצעת

 המודל הנרטיבי בישוב קונפליקטים וסכסוכים. קונפליקט תוך התבססות על 

. ות מאתגרותתוך שימוש בסרטונים ובהפעל אטרקטיביאינטראקטיבי ובאופן רצאה מועברת הה

ובכול אספקט  בתהליכי ישוב קונפליקטיםסייע עשויה להתועלת האישית, ההרצאה החוויה ובצד 

    בא לידי ביטוי. אחר שבו העולם הנרטיבי

כל אירוע שרוצים להפיק ל, למפגשים אינטימיים וגדולים ום, לכנסיהחבר יההרצאה מתאימה לערב

 .שגרת היוםלמעשית ממנו חוויה תרבותית בצד תועלת 

אוניברסיטת בר מבמסלול לניהול וישוב סכסוכים תואר שני  בוגר, עופר טהורי, ההרצאהמעביר 

יטחון הבערכת מטעם ממרצה ומעביר סדנאות מוכר ומאושר  תואר ראשון במדע המדינה.ו אילן

ביא עמו מעופר . בתחומים של ניהול קונפליקטים ותקשורת בינאישית )פסג"ה( ומשרד החינוך

שחקר במסגרת עבודת התזה, את קונפליקט כחוקר נרטיבי כמגשר וניסיונו את  יולהרצאות

תיאוריות מתקדמות מלימודי תואר שני משולבים הנאמנות של קציני צה"ל דתיים. בהרצאה 

 עולם הגישור.מעולם המחקר ומבתחום הנרטיבי כן ו ונפליקטיםקהניהול  םבתחו
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