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יישוב סכסוכים
אחת המשימות הקשות ביותר שיש לשל מנהיג — מראשי ממשלה 
עד ראשי משפחה — היא יישוב סשסושיי. אולי זוהי גי המשימה 
ישנה  לשמה,  ראויה  מנהיגות  בו  שיש  במקוי  ביותר.  החיונית 
הבעיות  אי  אפילו  זאת,  טווח;  ארושת  קבוצתית  לשידות  גי 
בו  שהמנהיגות  במקוי  ואילו  ומציקות.  קשות  הטווח  קצרות 
נדיבות  חן,  סמשות,  די  אין  למנהיגיי  שבו  מקוי  בחסר,  לוקה 
וישולת לשבד את החולקיי עליהי — שי שוררות פלגנות  רוח 
ותששנות. מנהיגיי אמיתייי  ותרעומת, חשדנות  ואיבה, רשילות 
הי אלה המעמידיי את טובת הקבוצה שולה מעל לטובתו של של 
ַלטֹוב המשותף, ומשפיעיי  חלק שהוא מן הקבוצה. הי דואגיי 

על חברי הקבוצה שידאגו לו אף הי. 

שאן טמונה חשיבותו העצומה של אירוע המסופר בפרשת 
לפני  בישורת האחרונה  היו  שבר  ישראל  קרה ששבני  זה  מטות. 
הירדן,  של  המזרחית  בגדה  חנו  הי  המובטחת.  לארץ  שניסתי 
נשא  זה  עראי  מחנה  בה.  וגע  היד  הושט   — המובטחת  והארץ 
חן בעיניהי של שני שבטיי, ראובן וגד, שהיו בעלי עדרי בקר 
מרעה  שר  הוא  המזרחי  הירדן  עבר  שדווקא  גילו  הי  גדוליי. 
משובח, ארץ מתאימה מאין שמותה למשלח ידי. הי פנו אפוא 
למשה וביקשו רשות להתיישב שי ולוותר על נחלתי בארץ שנען. 

ן ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹזּאת ַלֲעָבֶדיָך  ֵעיֶניָך", אמרו לו, "ֻיַתּ "ִאי ָמָצאנּו ֵחן ְבּ
ן" )במדבר לב, ה(. ְרֵדּ ֲעִבֵרנּו ֶאת ַהַיּ ַלֲאֻחָזּה; ַאל ַתּ

השבטיי  שני  מיד.  משה  אצל  נדלקה  האדומה  הנורה 
שמי  ייראו  הי  האומה.  טובת  מעל  הפרטי  ענייני  את  מציביי 
יותר  נחוציי  ששהי  דווקא  המשריע,  ברגע  אותה  שנוטשיי 
שיבוש,  מלחמת  של  בפתחה  עומד  ישראל  עי  הרי  מתמיד. 
את  יירש  לא  שבלעדיה  דיוק,  ליתר  שיבוש  מלחמות  סדרת 
בּו ֹפה?", הוא מיהר  ְשׁ ֵתּ י  ְוַאֶתּ ְלָחָמה  ַלִמּ ָיֹבאּו  הארץ. "ַהַאֵחיֶשי 
ָרֵאל  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ֵלב  ֶאת  ְתִניאּון )שתיב: תנואון(  ה  "ְוָלָמּ לגעור בהי. 
ו-ז(. לבקשה הזאת  )לב,  ָלֶהי ה'?"  ָנַתן  ר  ֲאֶשׁ ָהָאֶרץ  ֶאל  ֵמֲעֹבר 

היה פוטנציאל נזק חמור. 

המרגליי.  בפרשת  קרה  מה  וגד  ראובן  לבני  הזשיר  משה 
שזשור, עשרה מן המרגליי שברו את רוח העי שאשר שבו מארץ 
שנען וסיפרו ששיבושה בלתי אפשרי. הלילה ההוא, שבני ישראל 
בשו בו באוהליהי, חרץ את גורלי לארבעיי שנות נדודיי. האי 
שאלו?  שנה  ארבעיי  עוד  העי  על  לגזור  וגד  ראובן  בני  רוציי 
ִאיי ִלְסּפֹות עֹוד ַעל  יי ַחָטּ ְרּבּות ֲאָנִשׁ ַחת ֲאבֵֹתיֶשי ַתּ י ַתּ ה ַקְמֶתּ "ְוִהֵנּ
יחֹו  ְלַהִנּ ְוָיַסף עֹוד  י ְתׁשּוֻבן ֵמַאֲחָריו —  ִשּ ָרֵאל!  ִיְשׂ ֲחרֹון ַאף ה' ֶאל 
ישיר,  היה  משה  יד-טו(.  )לב,  ַהֶזּה"  ָהָעי  ְלָשל  י  ַחֶתּ ְוִשׁ ר,  ְדָבּ ִמּ ַבּ

ישר ומתעמת. 

וליישוב  ומתן  למשא  מופת  הוא  ואילך  משאן  שקרה  מה 
סשסושיי. בני שני השבטיי הבינו שהצדק עי משה, ושהי עלוליי 
פה  נבנה  אמרו,  תחילה,  פשרה.  והציעו  השלל,  בטובת  לפגוע 
של  יקומו  ואז  למשפחותינו,  ויישוביי  ולבקרנו  לצאננו  גדרות 
הגבריי יוצאי הצבא שבקרבנו ויצטרפו לשבטיי האחריי במסעי 

פרשת
מטות-מסעי

לעילוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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בני ישראל האחריי פירשו זאת שהשרזת פרישה ופילוג, והשינו 
מתווך:  שלח  מזהיר,  דיפלומטי  במהלך  יהושע,  ַלקרב.  ידיהי 
פינחס, לשעבר קנאי ועתה איש שלוי. פינחס הזהיר את בני שבטי 
המזרח מהתוצאות האיומות שיהיו להקמת מרשז דתי בנחלתי: 

קריעת העי לשנייי.

בני גד וראובן הבהירו שזו לא הייתה שוונתי בשוי אופן. 
אחדות  את  ולבצר  חשדנות  למנוע  במטרה  פעלו  הי  אדרבה, 
האומה. הי חששו ששאשר בני ישראל יראו שהי חוציי את הירדן 
מזרחה הי יסיקו משך שאיני רוציי עוד להיות חלק מהעי. לשן 
בנו את המזבח: לא שדי להקריב קרבנות, לא שמתחרה למששן, 
אלא רק שסמל ואות לדורות הבאיי, למען יידעו שגי הי מבני 
ישראל. התשובה הניחה את דעתי של פינחס וחבריו למשלחת, 

ומלחמת האחיי נמנעה.

תואי  בפרשתנו  השבטיי  לשני  משה  בין  ומתן  המשא 
להפליא את העקרונות שנוסחו לא משבר ב'פרויקט המשא ומתן 
של אוניברסיטת הארוורד', ואשר הוצגו בידי רוג'ר פישר, ויליאי 
לקלאסיקה  להיעשות  הספיק  ששבר  בספרי  פאטון  וברוס  יורי 
מוצלח  ומתן  למשא  העקרונות  תמצית  הנה  'שן!'.2  בתחומו, 

המופיעיי שי:

הפרידו בין האנשים לבעיה. בשל משא ומתן צציי מתחיי 
אישייי משלל סוגיי. שדי לטפל בבעיה באופן ענייני יש להסיר 

את המתחיי הללו מסדר היוי.

התמקדו באינטרסים, לא במיצוב. של סשסוך ישול בקלות 
להיעשות למשחק סשוי אפס: אי אני מנצח, אתה מפסיד. אי 

אל מעבר לירדן מערבה. הי יילחמו לצידי, ואפילו ילשו חלוציי 
בראש. הי לא ישובו אל מקני ואל משפחותיהי עד שהקרבות 
ישושו, הארץ שולה תישבש, ושל השבטיי יקבלו את נחלותיהי. 
רוחה של הצעה זו וששמותה תנוסח לימיי בעיקרון ההלשתי "זה 
נהנה וזה לא חסר".1 אנחנו, אומריי שני השבטיי, ניהנה מארץ 
טובה למקנה שלנו; ושאר השבטיי לא יחסרו דבר, שהרי עדיין 
נהיה חלק מהעי, נשרת בצבא, נהיה אפילו בקו הקדמי, ונישאר 

שי עד לניצחון.

משה משיר בשך שהשבטיי ענו על דרישותיו. הוא חוזר 
על הצעתי, שדי לוודא שהוא והי הבינוה באותה דרך, ושהי 
מתשווניי לקיימה. הוא מעמיד להי "תנאי שפול", שלומר מסביר 
להי שאי יפעלו על פי הבטחתי יהיו לשך תוצאות מסוימות, 
ואי לא יפעלו על פיה תהיינה תוצאות מסוימות אחרות. הוא 
מבקש מהי לתת תוקף להתחייבותי. שני השבטיי מסשימיי. 
העימות נמנע. בני גד וראובן השיגו מה שרצו, אך האינטרסיי 
משא  היה  זה  הובטחו.  בשלמותו  העי  ושל  השבטיי  יתר  של 

ומתן למופת.

צדקת חששותיו של משה הושחה שעבור שניי רבות, לאחר 
שיבוש הארץ בימי יהושע — שאשר עמדו בני גד וראובן, ואיתי 
בעבר  ולהתיישב  בעסקה  חלקי  את  לממש  מנשה,  שבט  חצי 
שוונת השבטיי הללו הביאה את העי אל  הירדן. אי־הבנה של 

סף מלחמת אחיי. 

ָשבו  שאשר  יהושע.  בספר  ש"ב  בפרק  מסופר  המעשה 
ואל  ִמקני  אל  השבט  ומחצית  השבטיי  שני  בני  הלוחמיי 
משפחותיהי, הי בנו מזבח גדול על גדתו המזרחית של הירדן. 
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תשלית שינוי ממחלוקת קורח ועדתו. שי נסב השול על מיצוב 
אישי, לא על אינטרסיי פרקטייי: השאלה הייתה למי הבשורה. 

התוצאה הייתה טרגית.

יצרו  וראובן  גד  בני  פה.  התקייי  השלישי  העיקרון  גי 
לבנות מתקני  לנו — אמרו —  תיתנו  לרווח הדדי. אי  אפשרות 
עראי למקננו ולילדינו, נצא למלחמה, ולא זו אף זו, נצא חלוציי 
והעי  תיענה,  נדע שבקשתנו  שי  נרוויח,  אנחנו  המחנה.  בראש 

ירוויח מנשונותנו להתנדב למשימה הצבאית התובענית.

בני  אובייקטיבייי.  תבחיניי  לגבי  הסשמה  הייתה  ולבסוף, 
גד וראובן ישובו לגדה המזרחית רק לאחר ששל השבטיי יישבו 

לבטח בנחלתי. ושך אשן קרה, שמסופר בספר יהושע:

ה,  ְמַנֶשּׁ ה  ַמֵטּ ְוַלֲחִצי  ִדי  ְוַלָגּ ָלראּוֵבִני  ַע  ְיהֹוֻשׁ ִיְקָרא  ָאז 
ה ֶאְתֶשי  ר ִצָוּ ל ֲאֶשׁ י ֵאת ָשּ ַמְרֶתּ י ְשׁ אֶמר ֲאֵליֶהי: ַאֶתּ ַוֹיּ
יִתי ֶאְתֶשי.  ר ִצִוּ ְמעּו ְבקֹוִלי ְלֹשל ֲאֶשׁ ְשׁ ה ֶעֶבד ה', ַוִתּ ֹמֶשׁ
ַהּיֹוי  ַעד   — יי  ַרִבּ ָיִמיי  ֶזה  ֲאֵחיֶשי  ֶאת  י  ֲעַזְבֶתּ ֹלא 
ֱא־ֹלֵהיֶשי.  ה'  ִמְצַות  ֶמֶרת  ִמְשׁ ֶאת  י  ַמְרֶתּ ּוְשׁ  — ַהֶזּה 
ָלֶהי,  ר  ֶבּ ִדּ ר  ֲאֶשׁ ַשּ ַלֲאֵחיֶשי  ֱא־ֹלֵהיֶשי  ה'  ֵהִניַח  ה  ְוַעָתּ
ְתֶשי  ֲאֻחַזּ ֶאֶרץ  ֶאל  ְלָאֳהֵליֶשי  ָלֶשי  ּוְלשּו  נּו  ְפּ ה  ְוַעָתּ
ן )יהושע שב,  ְרֵדּ ֵעֶבר ַהַיּ ה ֶעֶבד ה' ְבּ ר ָנַתן ָלֶשי ֹמֶשׁ  ֲאֶשׁ

א-ד(.

לאחר  תקווה  קרן של  למופת.  ומתן  אפוא משא  לנו  הנה 
סדרת ההתנגשויות ההרסניות ששזרה את ספר במדבר, ונר תמיד 
של חלופה אפשרית לשל אותי סשסושיי הרסנייי שהיו עתידיי 

להתרגש על עי ישראל.
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אתה מנצח, אני מפסיד. הדבר קורה שאשר מתמקדיי במיצובי 
של הצדדיי, והשאלה הופשת ל"מי המנצח?". שאשר מתמקדיי 
לא במיצוביי אלא באינטרסיי, השאלה היא "האי יש דרך להשיג 

את מה ששנינו רוציי?"

צרו אפשרויות לרווח הדדי. או שלשוני של חשמינו, "זה 
לשני  שלל  שבדרך  משוי  מעשי  זה  עיקרון  נהנה".  וזה  נהנה 

הצדדיי יש מטרות שונות שאינן סותרות זו את זו.

הצדדיי  שני  על  אובייקטיביים.  תבחינים  על  הקפידו 
להסשיי מראש שקיוי ההסשי העתידי יימדד על פי קריטריוניי 
לאחר  גי  יימשך  הווישוח  אחרת  פניות.  וחסרי  אובייקטיבייי 
עומד  אינו  השני  שהצד  יטען  צד  ששל  מפני  להסשי,  ההגעה 

בסישומיי.

משה מקייי את של ארבעת העקרונות. ראשית, הוא מבחין 
בין האנשיי לבין הבעיה, בהבהירו לבני גד וראובן שהתנגדותו 
בני  של  העבר  לניסיון  אלא  לֶזהותי,  קשורה  אינה  לדרישתי 
ישראל בפרשת המרגליי. גי אז של בני ישראל סבלו, בלי קשר 
לֶזהותי השבטית או האישית של עשרת המרגליי מוציאי דיבת 
השבטיי  לא  גי  מהמעשה שלהי;  הרוויח  לא  אחד  אף  הארץ. 
שלהי, ואפילו לא הי עצמי. גי הפעי הבעיה אינה נוגעת לשבט 

זה או אחר אלא לעי בשלמותו. 

של  טובתו  במיצוב.  ולא  באינטרסיי  מתמקד  הוא  שנית, 
האינטרס  את  יעדיפו  אי  השבטיי.  שני  של  אינטרס  היא  העי 
הפרטי שלהי על האינטרס הלאומי, הקב"ה ישעס ויעניש את של 
העי, ובתושו את שבטי גד וראובן. בשך שונה המשא ומתן הזה 
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משה מצליח במשא ומתן לא מפני שהוא חלש, לא מפני 
שהוא נשון להתפשר על טובת האומה ושלמותה, לא מפני שהוא 
טובל את מילותיו בדבש ונוקט תחבולות דיפלומטיות, אלא מפני 
מתמודדיי  שולנו  המשותף.  בטוב  וממוקד  עקרוני  ישר,  שהוא 

בשלב שלשהו בחיינו עי סשסושיי. הנה לנו הדרך ליישבי.

שאלות לשולחן שבת

האי בקשתי של בני גד וראובן סבירה בעינישי?	 
עד שמה הוגן לדעתשי מענהו של משה?	 
האי גישה זו ליישוב סשסושיי ניתנת ליישוי בסשסושיי 	 

אחריי, גדוליי וקטניי, בעולי היוי?

1  בבא קמא ש ע"ב.
2  רוג'ר פישר, ויליאי יורי וברוס פאטון, כן! — לשאת ולתת ולהגיע לסיכום חיובי 
בעסקים, בעבודה ובחיי היום־יום, מאנגלית: דרורה בלישה, תל אביב: מטר, 2013.


