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 , סליחה ופיוס כמנגנונים מערכתיים בארגוניםהפגיע

 1ר יובל דרור"דו הילה זריצקי

 

 תקציר

 
אי . חילופי מידע ושיתופי פעולה בין יחידים וצוותים חיוניים לתפקוד מיטבי של כל ארגון

שיתוף פעולה היא לרוב פועל יוצא של הרגשת  העובד או הקבוצה שפגעו בהם והכעס 

קצרים בתקשורת וקונפליקטים  נפגעת יכולת , בעקבות מצבי לחץ. המתעורר כתוצאה מכך

על קרקע זו צומחים . השתייכות והערכה של יחידים וקבוצות, הארגון להענות לצרכי בטחון

 והארגוני אישי-בהמשך עלולה להיווצר הסלמה במישור הבין. פגיעה וזעם, רגשות עלבון

אישיים המעמיקים את -במאמר מתוארים שני גורמים תוך .בעקבות תהליכי משוב חיובי

ניתן לעצור דינמיקה הרסנית . חבלה בהתקשרות והשקפת עולם מקוטבת:הקונפליקט והפגיעה

יש צורך , כיוון שלרוב לא נעשים צעדים כאלה באופן ספונטני. י צעדים של פיוס וסליחה"זו ע

בעל תפקיד האחראי על התקשורת ושיתופי הפעולה בארגון יוכל לזהות . בהנעתם במכוון

תיווך ובכך הדרכה ו, תמיכה, להתערב במתן הכרה, מצבי קונפליקט ופגיעה בעודם בראשיתם

במאמר מתואר תהליך טיפול בפגיעה . למזער נזקים ולעתים אף לאפשר פתרון, למנוע הסלמה

 '.מתודולוגיית הסולחה'שקראנו לו 

 

Exchange of information and cooperation between members and between 

teams in organizations are essential for effective organizational behavior. 

Lack of cooperation might happen because of hurt feelings and the resulted 

anger. Following situations of stress, communication failure and conflicts, 

the ability of organization to satisfy security, belongings and appreciation 

needs of their members declined. In these situations, feelings of offense, 

insult, vulnerability and anger may rise. Based on that, processes of 

escalation in individual levels and inter- team levels might ignite. The article 

describes two intra-psychic factors which may deepen the conflict and the 

insulting feelings: Attachment Injury and Polarization Perspective. These 

destructive dynamics might be ease through conciliation and forgiveness 

processes. Unfortunately, these processes do not occur spontaneously in 

organizational settings, therefore a need for intentional steps rise. Managers 

who are tuned to communication and cooperation processes can 

identify conflicts and injuries in their initial steps and intervene with 

recognition, support, guidance and mediation to reduce escalation, minimize 

harm and sometimes even find remedies. We conclude in describing an 

organizational treatment procedure which we call a "Sulcha". 
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שיתופי פעולה בין חברים בארגון, בין צוותים ובין מחלקות, חיוניים לתפקוד מיטבי של הארגון. 

עמידה -לה נפגע אנו עדים להסתרת מידע, לביצוע חלקי או שגוי של הוראות, לאיכאשר שיתוף הפעו

בלוחות זמנים שנקבעו, להתעלמות מהחלטות ועוד. התנהגויות אלה פוגעות בתוצרי הארגון ויוצרות 

אווירה של תסכול ושל עוינות, אווירה הגורמת לירידה במוטיבציה לעבוד ובהרגשת הסיפוק 

 והלכידות.

חוסר שיתוף פעולה נובע לרוב מתחושת העובד שפגעו בו, בין שיש לה בסיס אובייקטיבי ובין שלא. 

ועלבון, אך ניתן לזהות מצבים כאלה, לתקנם ולהוביל לפיוס. במאמר  הפגיעקשה למנוע מקרים של 

קים זה ננסה להבין את חוויית הפגיעה, את תהליכי התקשורת בין הנפגע לפוגע ואת הגורמים המעמי

נראה מה ניתן לעשות כדי להניע תהליכי תקשורת שיאפשרו הבנה, תיקון, סליחה ו ,את הקונפליקט

 כל אלה בהקשר ארגוני. –ופיוס 

. אולם ןארגוליתרון  לשרואות בקונפליקט מנוהל היטב מקור העוסקות בארגונים אוריות רבות ית

במקרים רבים אנשים בארגונים חווים  , ואילו, למשל(1991 ,)אדיג'ס מנוהלהדגש הוא בקונפליקט 

תמקד בסוג זה של נ להלן. לארגון כלשהו לרווחקונפליקטים פוגעניים שאינם מובילים לרווח אישי או 

למידה מתוך התנסויות בארגונים. המרחב ל סקירה עיונית  ביןשילוב  באמצעות קונפליקטים

ספרות רבה  קיימתאורטי של המאמר משלב בין ידע ארגוני לידע פסיכולוגי. בשדה הארגוני יהת

פגיעה ל 2.העוסקת בתהליכי משא ומתן, גישור ופישור , ספרותלסקור אותהמ שקצרה היריעה

הספרות הפסיכולוגית שבה נעסוק מתלוות השלכות נפשיות;  המתרחשת לעתים במצבי קונפליקט

 .זומבט דת נקומשלימה  3בהמשך

 

 קונפליקט כמקור לפגיעה

תכניות לטווח  באמצעותלאורם של חזון ואסטרטגיה ו פועליםמצהירים לא אחת, כי הם ארגונים 

צרכים, אינטרסים ושאיפות. ע"י נחים וממופיעים כחברים בארגון הקצר ולטווח ארוך. לעומתם, 

 – אנשים שבה מתאפייניםהמפגש עם המציאות כרוך תמיד במגבלות היוצרות תסכול. השונות 

, אם כןקונפליקטים העשויים להוסיף תסכול.  מלבה –בתפיסות, בערכים ובדרכי ההתמודדות 

פגיעים להופכים אנשים  ,סף הרגישות יורדקונפליקט הוא תופעה קבועה בארגונים. במצב של תסכול 

. רגשות אלה קשים םאשבתחושת בבושה ולעתים מלווים הים רגשות עלבון וכעס ררעוומתיותר 

גם רובנו נוטים לשמור אותם לעצמנו ולהימנע מלבטאם ישירות. לכן ולהכלה ולהבעה בהקשר ארגוני, 

 תקשורת. ב "קצרים"כאן מקור שכיח ל

פתרון יעיל. אך  לשמשהתנצלות מידית  יכולהבתקשורת,  ""קצר קייםר כי רלכאורה, כאשר מתב

גם אם כן, נתפסת כהשפלה. אף התנצלות  מסוימותובתרבויות  ,בפועל אנשים נמנעים מלהתנצל

 מלהשתמש בה.שכיחה יש מניעה  – הייתה להועיליכולה בהם התנצלות מידית שמצבים ב

 כיםרוצושל עוינות בין אנשים  חומה מובילים ליצירתהם נעלמים.  לאמבוטאים  שאינםהרגשות 

שיתוף פעולה ואף חוסר ביטוי עקיף במעשים או במחדלים של ידי באים ל הם לעתים ;אנרגיה נפשית

זאת בתפקוד אינה הכרחית. כלפגיעה בתפקוד. מנקודת מבט ארגונית או ניהולית פגיעה גורמים 
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אם יפעלו נכון בעת שהם מזהים פגיעה  מהןואף להימנע  תוצאות שליליות ארגונים יכולים למזער

 שמקורה בפגיעה אישית. ןבתפקוד הארגו

 

 העמקת הקונפליקט והרחבתו

כדי להבהיר את הסוגיה נתאר כאן שני גורמים התורמים להעמקת הקרע במצבי קונפליקט: חבלה 

 אפיון שםלבהתקשרות וקיטוב. ההבחנה בין הגורמים חשובה לא רק מבחינה אנליטית אלא גם 

 מתהווה תחושת פגיעה. והשינוי שיוכל ליצור במקרים שבהםלנקוט  יכול הארגוןש תהליכי הפתרון

במצבי חרדה, תסכול ומצוקה אנו מצפים מהסובבים : (Attachment Injury) חבלה בהתקשרות

מקום  המספקת. המודל לקשר כזה הוא האם המרגיעה, לנו רוולעז אותנו עי, להרגוך בנואותנו לתמ

הטיפוסיים ציפיות ההתקשרות  ושאינ ,במקום העבודה .(Bowlby, 1979) לילדה בעתות מצוקהבטוח 

יעמדו שהמנהל, המדריך והעמית. מתן אמון בהם מבוסס על ההנחה שהם רוצים בטובתנו ו םשלנו ה

נכזבות, אנו חשים זאת כפגיעה בהתקשרות ובאמון שנתנו  ולצדנו כשנזדקק להם. כאשר ציפיותינ

חד, לחצי העבודה פועלים על כולם, בכל הדרגים, צד א(. מMakinen & Johnson, 2006) בהם

, האחרצד ן הומקשים על חברי הארגון לתפקד כמשענת וכמקור בטחון לכפיפים ולעמיתים. מ

של הזקוקים לתמיכה לרוב אינם מבקשים אותה בגלוי, בעיקר בגלל נורמות חברתיות של עצמאות ו

, קסמים"מעגל "נוצר  במצבים אלהציפיות לתמיכה נכזבות לעתים קרובות. התגברות. משום כך ה

 . אחד הכלים העומדים לרשות המנהל במצב כזהעוד יותר גובר התסכול אינה נענית ציפייהאם כן ש

 .א שבירת המעגלוה

שלון, לחץ, אסון יאכזבה, כ , כגון:מצבים קשים מתמודדים עםכאשר אנשים השקפת עולם מקטבת: 

אישי בתפיסת המצב והסיבות -תגובות התנהגותיות אלא גם שוני ביןשל לא רק מגוון  מפגינים הם –

"מי אשם?".  גם אפשר לשאולאך  כאשר מתרחשת תקלה אפשר לשאול "איך זה קרה?" ,לו. למשל

. השאלה השנייה את המצב השאלה הראשונה מתייחסת לעולם המציאות ומנסה לתאר ולהבין

 ןתמהענשת האשם ו באמצעותמנסה להחזיר את שיווי המשקל המוסרי וק מתייחסת לעולם הצד

: כשאדם סובל יש האומרים "זה לא מגיע לו" או "למה נוספת הביטוי להרגשת הכעס או הזעם. דוגמ

 נותהנחה שהסיבות לסבל הן אנושיות ושהעולם פועל לפי עקרומבוססת על הזה מגיע לו?" אמירה כזו 

, םנייאמקרה כתוצאה של כוחות מציאות )ביולוגיים, מכל תייחסושייש  ,צדק. לעומת זאתשל 

מושפעת במידה  המסויםההשגחה האלוהית. הבנתנו את המקרה של יד המקרה או  , שלהיסטוריים(

שינוי  ואה הרבה מהשקפת העולם הבסיסית שלנו. מכאן שאחד הכלים האפשריים לטיפול במצבי פגיע

כשלעצמה גורם מקטב, משום שכל  אמדת הצדק במרכז הדיון היכי הע ההבנה – השקפת העולםב

 האחר. שלתפיסתו יותר" מצודקת "כי היא כביכול שלו  הסיתפראות באחד יכול ל

לטובים  העולם מתחלק ,ההשקפה המקטבת. על פי בין שתי השקפות מנוגדות מבחיניםבהקשר זה 

התורמים לתפקוד התקין ולהתקדמות בעולם הפרטים הטובים הם  :רעים )טועים(ל)צודקים( ו

הסבל את על פי השקפה זו, הורסים. הפוגעים והם הפרטים ה)בארגון, במשפחה, בחברה( והרעים 

יש לחשוף את הרוע ולעקור אותו מן השורש כדי שאפשר יהיה לתקן ו ,רוב הרוע האנושילרם ובעולם ג

ת רואה את כל האנשים כדומים את המעוות ולרפא את הסבל. לעומת זאת, ההשקפה הממתנ

: יש מהם הנעשים בבלי בהכרח כל אחד מכיל טוב ורע. מעשים פוגעים אינם נובעים מרועכשמיסודם, 
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רוש מוטעה של המציאות. יש הנעשים ללא כוונות רעות ידעת, מחוסר הבנה של השפעתם או מפ

יתר של אם, או מצבים שבהם בשל הרצון לרצות -מוכרת: הגנת הדוגמולעתים אף מכוונות טובות )

יש שהם וזעם וחוסר אונים  ,יש שהם ביטוי למצוקה 4;(תקשורת מגוננתבארגון מנהל בכיר נוקטים 

 בהלימה מלאה מעשיו של הזולת משקפים לא תמיד תוצאה של נסיבות. הכוונות סמויות מן העין, ו

הפער בין ציפיותינו  עקבוא חלק בלתי נפרד מהחיים. הוא נוצר את כוונותיו. לפי השקפה זו הסבל ה

שהבנתנו את המציאות ויכולתנו לשלוט בה מוגבלות. פעמים  מפני או ,בין המציאותלושאיפותינו 

רבות, ככל שתחושת הסבל מתגברת, מתגברת גם תחושת הצורך בנקם. למעשה, לרוב לא הזולת הוא 

, ה. ענישה ונקמה לא יפתרו את הסבל. אדרבנוגומלין בינו לביניקשרי ההנסיבות והאשם בסבלנו אלא 

  5.(2005 ,הן עלולות להחריף אותו )אלון ועומר

 ההשקפההאירועים הספציפיים. בעלי ה האופן שבו אנו תופסים את ת נבנסודיהשקפת העולם היעל  

סליחה. של ו שיח-דונוטים להעצים את רגשות הקורבניות והזעם ולסרב לאפשרות של  6המקטבת

של הזולת ואף לסלוח  המבטבעלי ההשקפה הממתנת נוטים למתן את הזעם, לנסות להבין את נקודת 

  לו.

 ה. דוגמהפגיעמצבי עם אפשרים להתמודד מ, שינוי בתפיסת המציאות הוא אחד הכלים האם כן

הצדדים יכולים לתפוס את המצב  – קונפליקט בעת משא ומתןההתייחסות ל אלתהליך כזה הי

)כמקובל בדרך  פעולה שיתוףשל  )כמקובל לעתים במסגרת של יחסי עבודה( או כהזדמנות כמאבק

הסכמות ראשוניות הופכות -, איתןומשא עסקי(. פעמים רבות במסגרת מ תןומשא כלל במסגרת של מ

. מהלך האחרהפסד לצד הנחלת בכאפשרי רק  היחסים למאבק שבו נתפס הישג לצד אחד את מערכת

של  רבימימוש מ שםלכהזדמנות לשתף פעולה  ההתדיינותאת  לתפוסאת הצדדים  לביוהמ ,של תיווך

במקרה זה,  ליצירת הסכמות. ל לרובביוהוא שמ ,(win-win) לאורך זמן אינטרסים של שני הצדדיםה

כלומר ההבנה כי נוצרת כאן מחויבות לשיתוף פעולה ארוך שנים שיביא תועלת  –תפיסת הזמן 

 .לחולל את השינוי הא שעשוייה – משמעותית לשני הצדדים

מצב זה, שהפוגע מודע לכך.  בלי, תחושת פגיעה יכולה להיווצר גם םארגוני של נציין עוד כי בהקשר

 Accidental) "במתכוון-פגיעה שלא" מכונה ו רק צד אחד תופס פעולה מסוימת כפוגעת,שב

Adversary ממשיך בחייו כאילו לא  האחר, הצד כי נפגע(. מאחר שהצד הנפגע איננו מעוניין לחשוף

. פתרון למצב (Kim, 1999) לתחושת התסכול של הצד הנפגע פהמוסיזו התנהגות ו, מאום קרה

שלו  העיד הפוגע את תחושת הפגצלהצד הנפגע יהיה מוכן לחשוף  אםרק  ימצאלהעניינים כזה יכול 

מודעותו של הצד הפוגע חוסר פתוח, ושבה עשוי להתברר כן ו שיח-דולבאווירה שבה ניתנת אפשרות 

כאשר הנפגע בוחר שלא לבטא את מחשבותיו ורגשותיו בפני מי שפגע בו, הוא נוטה לפגיעה שגרם. 

אישי. במקרים -עוברים למישור הביןלבטאם )לרוב שלא במתכוון( בהתנהגותו, וכך תהליכים פנימיים 

אלה עלול להיווצר תהליך של משוב חיובי, שבו התנהגויות הימנעות או תוקפנות )גלויה או סמויה( 

יעוררו פרשנויות שליליות ותגובות נגד, אלה יעצימו את הפגיעה ואת התוקפנות או ההימנעות  וחוזר 

 :הבא איורב )תהליך הסלמה( כמו שמתואר ומעגל המחזק את עצמכתהליך את ה חלילה. ניתן לראות
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 .בין יחידות ארגוניות ואףיכולה להתרחש בין יחידים  תופעה מעגלית זו 

 

צוות מגובש  נפגע,קונפליקט בין שניים עלול להתרחב למעגלים נוספים. כאשר אחד מחברי הצוות חש 

להפוך את היחסים שבין  עלולזה  מצביחוש לעזרתו ויאמץ בקלות רבה את תחושת הפגיעה של היחיד. 

. דוגמאות נוספות: בעולם העסקים של הארגוןהצדדים הנפגעים לבלתי אפשריים ובכך להפוך לבעיה 

שדים שבו כל מחלקה מחול  תעוררלההישג מתוכנן איננו מושג, עלול  אם – "הכישלון הוא יתום"

. בסכסוכים שבעולם העיתפתח מעגל של האשמה ופגלהמחלקה אחרת ו ללכך עאת האחריות  מטילה

הנהלה כפוגענית, אך הפעולה של ארגון עובדים עשוי לתפוס יחסי העבודה נוצרים מצבים שבהם 

מצב המזמין תפיסת מציאות של  ואהמובא לדיון רק כאשר מוכרז סכסוך עבודה. סכסוך זה העניין 

האווירה השלטת איננה ; ולהפךשל ההנהלה  הפסד ואהמאבק, שבו כל הישג של ארגון העובדים 

 . צדק-אי ות שלתחוש ומעוררתשל מי מהצדדים  העימאפשרת שיתוף בתחושת הפג

 

 פיוס וסליחה

הפוגע מכיר בסבלו של אישי, שבו -להתפייס. פיוס הוא אקט בין אהי נירסמעגל הההדרך לעצור את ה

סמלית( והנפגע מוכן -ומוכן לפצותו )מעשית או רגשית בפני הנפגע הנפגע ובתרומתו שלו לסבל, מתנצל

קשים קוגניטיבית  –נות לסלוח וכנההתנצלות וה –(. שני הצעדים Hargrave & Sells, 1997) לסלוח

אדם טוב וצודק. פגיעה יה הוא שלפ ,ורגשית. כאשר מטיחים בפוגע שהוא גרם לסבל פוגעים בהרגשתו

-דותגובות של תוקפנות או הסתגרות )או שתיהן כאחת(. תגובות אלה מונעות ל מובילה בדרך כללכזו 

 ,שנפגע מההאשמה )במיוחד אם לא התכוון לפגוע ולא היה מודע לפגיעה( ,בין הצדדים. הפוגע שיח

ע. מכאן שלעתים, ואולי אף לרוב, פיוס מתבצר בעולמו ואינו מוכן להיפתח ולהקשיב לסיפורו של הנפג

מנע מידע ונ, וחוסר שיתוף פעולה סגירות יםנוצר המתרחש בארגון במצב כזהבלתי אפשרי. הוא 

 – זה מזהשני הצדדים חשים נפגעים  אםיותר  אף להסתבך עלולהמצב  .רלוונטי לתפקודו של האחר

יחידתי בארגון רצוי -אישי או בין-בין, במקרה של קונפליקט אם כןתוצאת המעגליות של התופעה. 

  הצדדים. שנישל  העילברר קודם את תחושות הפג

 תסכול  קונפליקט

 פגיעה

חבלה 
 תותקשרהב

 קיטוב

 ווהעמקתהקונפליקט  שימור
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תהליך הכולל  אסליחה הי צדדי.-בו הפיוס אינו אפשרי, סליחה אפשרית כאקט פנימי חדשגם במצב 

פטר מרגשות שליליים כמו כעס, עוינות וטינה כלפי אחר יהיחיד כדי להמחליט סדרה של החלטות ש

הנפגע יכול לבחור לסלוח לאחר שהבין את  נדיבות. אף שלקבלה ושל ברגשות של הבנה,  םולהחליפ

כל אלה  –דיכאון וסליחה: טינה, איבה, מתח, חוסר אונים, בושה היעדר ההתוצאות ההרסניות של 

מרעילים את עולמו הפנימי של הנפגע. סליחה אינה הצדקת מעשי הפוגע, הכחשה או שכחה. סליחה 

 להבין אתיה האישית וניסיון ימאמץ מודע. היא כוללת הרחבת זווית הראבהיא אקט של בחירה 

בעיקר  –התנהגויות של מצבי רגש ושל תפיסות שליליות, של הנסיבות. היא כוללת שינוי את הפוגע ו

, יכולה אף ללא פיוס ,סליחהל (.Harris, Thoresen and Lopaz, 2007) תוקפנותשל הימנעות ושל 

הסולח, והיא תורמת להערכה העצמית שלו כאדם מוסרי, נדיב -הנפגע בורעהשפעה משחררת  להיות

ערך לסליחה ללא פיוס. מאחר שסליחה משחררת אנרגיות ליצירה,  יש ןהארגושל וחזק. גם בהקשר 

ליצירה לטובת הארגון גם אם היא איננה מכוונת  "בוזבזו"מאפשרת לסולח לכוון את האנרגיות ש היא

 .דווקא לשיתוף פעולה עם הפוגע

וכים כאן כמה מוטיבים בפסיכולוגיה של סליחה ופיוס. מניתוח זה מתברר כי סליחה ופיוס כר הצגנו

ע רגשות עזים, יכולת שלרוב אינה חלק מהתרבות הארגונית שלנו. לכן אל לנו יל ולהביביכולת להכ

אישיים אלה -אישיים ובין-. כדי להניע תהליכים תוךינאלצפות שסליחה ופיוס יתרחשו באופן ספונט

ר יהסצורך לבהפעולה בין חבריו ו ףיש צורך בתיווך, בתמיכה ובהדרכה. ארגון המכיר בחשיבות שיתו

מכשולים הצצים תכופות, טוב יעשה אם ייצור תהליך של טיפול בקונפליקטים, שישחרר את 

-גרורותיו יש נטייה לעבור מהתחום הביןלבערוצי התקשורת. כפי שאמרנו, לקונפליקט ו "סתימות"ה

. משום כך יעילותושפיע על ולה ןארגוהכלל של לטווח  אף להתפשטאישי ולהפך, ו-אישי לתחום התוך

מאמץ מכוון כדי להניע את העובד לשתף אחרים במחשבותיו וברגשותיו. על המטפל  ראוי להשקיע

נחת, תסכול או העדר שיתוף פעולה, -בקונפליקטים )מנהל או יועץ ארגוני( לחפש מוקדי קושי, אי

)גם  סותביניהם. התקשורת תאפשר טרנספורמציה של תפי השיחלדובב את המעורבים בעניין ולעודד 

למידת האופן  לרבות)רגשות של , (התפיסות האחריות שיש ליחיד על תפיסותיו ושינוי הבנתבאמצעות 

פיתוח הרגישות לזיהוי שינויים בהתנהגויותיו  לרבות) התנהגויותשל והיחיד את רגשותיו( מנהל שבו 

 .הפעולה ףשיתושל יש לקוות לחידוש  ןובעקבותיה ,(האחרשל 

 

 חה"י: "מתודולוגיית הסלןארגושל תהליך הטיפול בפגיעה במסגרת 

של תחושת הפגיעה, את המחיר האישי והארגוני שמשלמים  ה, את תהליך היווצרותאפואראינו, 

בהקשר  העיר כלים לפתרון בעיות של פגוב ליצוחש על כן. לפרט ולארגוןואת חשיבות הסליחה  בגינה

. מתודולוגיית הסליחה, שמקורה בתרבות ליעילותואנרגיות ליצירתיות  "לשחרר"כדי  ,םארגונישל 

חוזה  שהואתהליך קהילתי הכולל בוררות, תיווך וטקס סיום,  אהיהערבית השבטית )"סולחה"(, 

 קיימות הארגוני בהקשר .חזרתם של חיי הפרט והקהילה להרמוניהלחברתי לסיום מצב הקונפליקט ו

  7.לשינוי וליצירתיות ,מקור לגדילהגם בקונפליקט  הרואותאוריות ית

לאפשר חזרה לחיי היא  של חוזה זה מטרתו .בחברה הערבית מתקיים מעין חוזה בין היחיד לקהילה

עוינות בין צדדים מאמינים גדיעת הסיומם של קונפליקטים ו באמצעותהרמוניה קהילתיים 

(Khadduri, 1997 .) .בתהליך זה למפשר מעמד חברתי מיוחד וחשוב המאפשר לו להתערב בעת משבר
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חלק מתרבות השבט ושרד עד היום במקומות רבים בעולם הערבי ככלי לשימור חיי הוא תהליך זה 

לקחת בחשבון לא רק את  יש "סולחה"תהליך פיוס או של יישום בבהתאמה, . (Irani, 1999) הקהילה

את הצורך  ,באופן טבעי אינו נפתרם המצב שלאלא גם את הגורמים שב העיהמקורות להיווצרות הפג

ולבסוף, גם את ההקשר הארגוני שבו  עם הקושי ותהתמודדבבהופעתו של גורם חיצוני המסוגל לסייע 

  .מתקיים הקונפליקט הדורש פתרון

 :ללוהצריך לכלול את הרכיבים המטפל בקונפליקט ובתחושות פגיעות ארגוני כן, כי תהליך -נראה על

אירוע  עקבשכל צד "סוחב" אתו  נפשי"ה "המטען: ראינו כי וצדשינוי התפיסות והרגשות של כל צד 

לכן  ;מפגש עם הצד הנתפס כפוגע מצריךתהליך פנימי שאיננו  –סליחה  באמצעותפוגע ניתן לשינוי 

ממנה "תתגלגל" ו רבה יותר, היכולת לראות את הדברים מזווית חדשה עשויה לאפשר אמפטיה

 הסליחה.

כל צד לראות את המציאות ברוח חדשה  של ותיכולו: הסליחה האמפטישל ומגמה שינוי התקשורת 

 ן.במסגרת הארגויותר  יעילהתקשורת  ואפשרי

 .סיכוי חדש לשיתוף פעולהקיים צעדים בוני אמון לפתוח ב: כשניתן שינוי הפעולה המשותפת

הגורם החיצוני הוא שמנהל את  חיצוני לקונפליקט אך מזוהה כמסוגל לסייע.גורם : גורם מפשר

באופן  בפועל, המכוון לפתרון הקונפליקטהתהליך את הרגשי הן התהליך את תהליך הגישור, הן 

לגורם המפשר הארגון אינו מעניק שיקדם הסכמות ופתרון מעשי עבור הארגון והצדדים המתפייסים. 

החלטות בעצמם. הבסיוע לצדדים לקבל את מתמצה  ותפקיד ;הפתוחותסמכות להכריע בשאלות 

יתרון נוסף של  .ןארגוב "משחק הכוחות"כדי לא להיתפס כחלק מ ,לצורך כך עליו לשמור על ניטרליות

 הן בהיבט הקוגניטיבי הן בהיבט הרגשי שלהם.לנהל תהליכים רגישים ביכולותיו  הואומחה ממפשר 

 :הללועל המהלכים  להתבססיכול  םארגונישל טיפול בקונפליקט בהקשר ה ךתהלישל מודל אם כן, 

 .: איתור מערכת יחסים המבוססת על היסטוריה של פגיעה והיפגעותזיהוי .1

נות ראשונית וכנויצירת  צדדיםל : התחברות של גורם חיצוניבניית אמון ,קישור לכל צד בנפרד .2

רד ואפיון מרכיבי הפגיעה: אבחון לכל צד בנפ המעגלילטפל במצב. הבהרת מבנה היחסים 

 .קיימתאם  –לשינוי  מוטיבציהמקיף של המצב, בניית הסיפור שכל צד מספר לעצמו וזיהוי 

 מתאפשרתההיסטוריה(: הסליחה  "ניקוי") חדש מטען נפשישל יחסים ובניית  מחדש אפיון .3

 ,האחר, האפשרות לסליחה והמאמץ שעושה הצד "מבוזבזות"זיהוי האנרגיות ה יסודעל 

זיהוי המחיר העצמי של הימנעות מסליחה ולימוד תהליכי סליחה  באמצעות – פיןולחלו

בשיתוף  ךכר היועץ ואחתחילה באמצעות בנית תכנית התקרבות ופיוס: נפנימיים. לאחר מכן 

 .הצדדים

מתפתחת אפשרות אם (. אפשריצדדים ואוורור רגשות )ה: קישור בין תפיסות שני חיבור .4

מתחילים בעיצוב תהליך של "סולחה". הצהרה )משותפת?( על כוונה  –הצדדים  ביןש ילהפג

 לפיוס: הצעד הראשון שבו כל צד "מודה" כלפי חוץ על כוונתו להשתתף בתהליך.

: בניית שיתוף פעולה ניסיוני וביסוסו באופן הדרגתי ומבוקר: ביצוע צעדים בוני אמון הדרגתיים. 5

וככל בהמשך )עיסוקו של כל צד  עיקרקצרות טווח שאינן פעולות פשוטות ואמצעות ב התחיל

 יותר ויותר.אמון רב המצריכות יותר נוגעים בסוגיות מורכבות  (שמתאפשר
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: תהליך ההחלמה אמור לבסס מחדש יחסים שמבטלים ביחסים (Healing) ביסוס ההחלמה.       6

שהצדק הושב על כנו באופן שמספק  לחוש לשני הצדדים לגרום יש .את הצורך הן בקיטוב הן בצדק

 ושיש בכוחם להמשיך לתפקד ביחד למען המטרות המשותפות ,במידה מתקבלת על הדעת הםאת שני

רור ישיתפתח מחדש תהליך של קיטוב. תהליך זה כרוך בבניית אמון ובמיסוד תהליכי ב בלי

 .עים מחדשבאמצעות תקשורת כנה, יחסים שנדמים כנפג ,המאפשרים לצדדים לתקן בעצמם
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אביב, יועץ -דר' יובל דרור, ראש התכנית לתואר שני בייעוץ ארגוני בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל

 Win2רגוני וחבר בקבוצת לפיתוח א

בעלת תואר שני בייעוץ חינוכי. מדריכה ויועצת ארגונית. מלמדת בתכנית לייעוץ חינוכי  הילה זריצקי:

גוריון שבנגב ובתכנית להנחיית קבוצות הורים במרכז להורות ומשפחה במכללת -באוניברסיטת בן
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מנהלים ופסיכולוגים עוץ, ימחוקרים, אנשי י המורכבת, קבוצה  win2נכתב גם בסיועם של חברי קבוצת  1

(. www.win2.co.ilטיפוליים ששמה לה כמשימה לטפח כלים להתמודדות עם קונפליקטים בארגונים )
תודה גם ליעל שריג על הערותיה. האחריות לכתוב במאמר זה מוטלת על הכותבים בלבד. לדיון 

 .ydror@upgrade.co.ilבמאמר: 
 .2005; גלין, 1980; כהן, Uri & Fisher, 1991 ;Zartman & Berman, 1982כגון:  2
 .; ועודKruk, 1997 ;Schellenberg, 1996 ;Brehmer, 1976כגון:  3
 .Argyris, 1990ראו עוד:  4
הנ"ל 'תפיסה דמונית' לעומת 'תפיסה טרגית'. בחרנו שלא להשתמש כאן אלון ועומר מכנים את הניגוד  5

 באפיונים כה דרמטיים, והעדפנו לקרוא לניגוד 'תפיסה מקטבת' לעומת 'תפיסה ממתנת'.
השקפה מקטבת יכולה להיות דפוס התנהגותי אך יכולה גם להיות עמדה או תגובה למצב מסוים.  6

מדובר בנטייה אישיותית של השותף לאירוע או שזו תגובתו  לעניינו של מאמר זה אין זה חשוב אם
 תהליך של קיטוב. העיקר הוא בזיהוי של – למצב

למצב של קונפליקט בונה ויצירתי במקום  .Coser, 1956במיוחד פרקים יא וטו;  2005גלין, ראו למשל  7
 .ליצירתיות ( 1988) בונו-דה של  תוגישאת למשל  ורא ,קונפליקט הורס
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