
 להצלחה משותפת –שילוב 

 shiluv2win.co.ilwww.   *           otehori@bezeqint.net      *           6253143250       *             עופר טהורי 

================================================================================ 

 שותפות

בתחומים רבים ומגוונים. הנטייה הטבעית לראות את השותפות בהקשר לעולם העסקים  קסםשותפות היא מילת 

בסיס ומפתח לעולם הקונפליקטים גם מהווה  שהשותפותולכדאיות כלכלית על מנת למקסם רווחים. מסתבר, 

 ,Puzzlingודל ליישוב סכסוכים הנקרא ם מנערך מחקר המיישלדוגמא, ולתהליכים של בניית אמון ויחסים. בארה"ב 

, צדדי הסכסוךתלות בין של חזקה יותר זיקה יווצר ת, ככול שהמודל בנים ושחורים. בבסיס רעיוןל המשלבבבתי ספר 

 כך תיווצר תקשורת טובה יותר ובסופו של תהליך למרקם יחסים בריאה ויציבה יותר. 

. כל נרטיב משותף מהווה בין צדדי המחלוקתנרטיבים משותפים התפיסה הנרטיבית ביישוב סכסוכים עוסקת בבניית 

ג הכולל במערכת היחסים מארנחזק את האמין. ככל שנוסיף נרטיבים משותפים, וחוט נוסף בבניית קשר אמיץ 

סוג של נרטיב משותף, דרכו ניתן לחזק את הקשר הכולל, ולהוביל אנשים וקהילות עוד שותפות, זה . הבינאישית

 .יחסיםהובניית  ל קונפליקט וסכסוך, אל עבר שלב הפיוסממציאות ש

ֲעֹזב ָעֹזבק, היא מדגישה "נזקכשהתורה דורשת מהאדם לעזור ל  ָתִקים ָהֵקם" )שמות כ"ג( בהקשר לשונא או "ִעּמו   תַּ

נראה . במבט שטחי, ִעּמו   שהעזרה תהיה דרישת התורה – שני המקריםל בהקשר לחבר. המשותף )דברים כ"ב( "ִעּמו  

המבט ש דומהלפרש שהתורה לא רוצה שמי שבא לעזרת האחר "יצא פרייר". אין לבטל את הצורך החשוב הזה. אך 

דרכם של שני האנשים בהתורה מבקשת לנצל הזדמנות שנקרית . לכךשל התורה רחב, עמוק ומשמעותי הרבה מעבר 

רק תקדם  דדות ופתרון. שותפות זו, לאדרכה ניתן יהיה לבנות נרטיב משותף של בעיה, התמו, שותפותיצירת ל

זו הזדמנות  עמוקה יותר.יחסים גם תשדרג את יחסי החברים למערכת  היאהשונאים,  טרנספורמציה ביחסים שבין

. המציאות שהיתה קודם האירוע, והמציאות החדשה שנוצרה "ִעּמו  "התורה  דורשתולכן  ,לריק הפז שאסור לפספס

 ר במציאות חדשה.. מדובשונה הגשת העזרהלאחר 

לשותפות יש ערך וחשיבות גם בהקשר של העצמת האחר וחיזוק הדימוי שלו בעיני עצמו ובעיני האחרים. לעזור לאחר 

. השותפות מפוגגת את הדימוי ואת תחושת אי ותמסוגל העדרדימוי שלילי של לאחר , עלולה ליצור שותפות מצידובלי 

התלמידה מתקשה בחשבון, המורה תשב  "מירב"לכן, כשמסר מעצים.  " זהעשינו ביחד"היכולת ומחזקת את האחר. 

 ותסייע לו. ִעּמו  בן השנתיים מתקשה באכילה, אמו תשב  "מושיקו"ש, וכותסייע לה להשלים את המשימה המ  עִ 

ָיִביא" :הקמת המשכן בסיום בנייתו )שמות ל"ט( סוגיתעל רקע הנדון לנו את המסר  הפרשת "פקודי" מעביר  ֶאת ּווַּ

ָכן ִמשְׁ ֶאת ָהֹאֶהל ֶאת ֹמֶשה ֶאל הַּ ָרָסיו ֵכָליו ָכל וְׁ ָרָשיו קְׁ ִריָחיו בריחו קְׁ ָדיו בְׁ מֻּ עַּ ֲאָדָניו וְׁ רש"י( בבמדרש תנחומא )מצוטט . "וַּ

 לו הניח, במשכן מלאכה שום משה עשה שלא ולפי, להקימו יכולין היו שלא”מוסבר מדוע הביאו את המשכן למשה: 

. מחמת משקלו ". מדובר בצורך כפול. ראשית, אף אחד לא היה מסוגל להקים את המשכןהקמתו הוא וךבר הקדוש

מסוגל להקים את גם הוא אינו שמשה שנית, היה מקום לתת למשה כבוד בשותפות בבניית המשכן. אולם, אז מבין 

 . " )תנחומא(?אדם ידי על הקמתו אפשר איך הוא ברוך הקדוש לפני משה אמר" המשכן:

הקמת המשכן. אכן, מדובר מלאכת מאלוהים שיניח למשה ויאמר לו, הנח ללכאורה בנסיבות הללו, היינו מצפים 

על המציאות במבט אחר . אולם, אלוהים מסתכל ובמשימה לא אנושית. אתם דאגתם לכל עד עתה, אני אדאג להקמת

 וזהו, מאליו וקם נזקף והוא, כמקימו אהנר בידך אתה עסוק]אלוהים למשה[  לו אמרכפי שמדרש תנחומא מלמד: "

לדייק להוסיף ואם נרצה . , אומר אלוהים למשהנקים את המשכןבשותפות ". מאליו הוקם, 'המשכן הוקם' שנאמר

יש פה מעין  ."אני אשלים את המלאכה"או  "אני אעזור לךלמשה "בלשון המדרש )"וקם מאליו"(, אלוהים לא אומר 

  מרגש.לזכותך.  ייזקףהקרדיט כל  –מסר מרחיק לכת למשה 

 כמה יפה ונאה לחתום את מלאכת בניית והקמת המשכן במסר השותפות.
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