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 ∗איתמר ריקובר

מדיני -מגדר וסגנון ניהול משא ומתן פוליטי

 בישראל

 

 תקציר
, נשים רבות ממלאות תפקידי מפתח בפוליטיקה העולמית והלאומית

. המחקר הפוליטי כמעט אינו עוסק בקשר שבין מגדר ומשא ומתן אך

כפי שמופיעים  ,קשר בין מגדר לבין סגנון ניהול משא ומתןל באשרהממצאים 

לנשים סגנון ש תומכים בכךהממצאים יש  :משמעיים-אינם חד, םבמחקרי

אין הבדל מהותי בין ממצאים המעידים כי ויש , ניהול משא ומתןייחודי של 

 .המינים בבואם לנהל משא ומתן

ייחוסים , הנחות יסוד(לבחון את מגוון התפיסות היא מטרת המאמר 

מדיני על ידי -ן פוליטיתמלגבי סגנון ניהול משא ווגברים של נשים ) וכדומה

הנחות היסוד של הנושא ונותן לגבי העומד מולו . נשים בפוליטיקה הישראלית

 .שמובא לשולחן המשא ומתן עוד בטרם החל ההליך בפועל "מטעןה"הן 

של פוליטיקאיות המאמר ינסה לאשש את הטענה כי סגנון ניהול המשא ומתן 

לשם כך . כסגנון שיתופי ,נשים הן על ידי גברים והן על ידי, נתפס בדרך כלל

 שרים ושרות, וחברות כנסתכנסת ראיונות עומק עשרים חברי ב רואיינו

הגברים תופסים את  ןהן הנשים והמהממצאים עולה כי  .ממגוון מפלגות

 :המוכרים בספרות שני מודליםתאים להמשיתופי סגנון הסגנון הנשי כ

נמצא  כמו כן ."דיאלוג ותפתרון בעיות באמצע"ו "תפיסת היחסים עם האחר"

 .וצה רקע אישי ומפלגתיחכי הסגנון השיתופי ייחודי לנשים והוא 

  

                                                 
' אילן והמכללה האקדמית בית ברל ולפרופ-ר דניאלה שנקר מאוניברסיטת בר"רצוני להודות לדב  ∗

ההכוונה והערותיהם המועילות , ארי מהאוניברסיטה העברית בירושלים על הייעוץ-ל בןיאי
 .והמחכימות
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Gender and Management Style 
Negotiations in Israeli Politics 
 

 

Summary 
Many women play a key role in global and national politics, nevertheless, 
the political research barely addresses the relationship between gender and 
negotiation. The findings on the relationship between gender and style of 
negotiations, as they appear in studies, are ambiguous. There are those 
who claim that women have a unique style of negotiation, and there are 
those who claim that there is no substantial difference between the genders 
in their approach to negotiate.  

The purpose of this article is to examine the variety of perceptions 
(assumptions, attributions, etc.) regarding the style of political negotiation 
by women in Israel politics. The focus of the article will be the question of 
the perceptions of women and men (About women) in Israeli politics 
regarding the nature of the feminine style in conducting negotiations. The 
article will attempt to substantiate the argument that in negotiations where 
politicians take part, women's negotiation style is generally perceived by 
both men and women as the style of collective bargaining. 

An examination of the basic assumptions of the negotiator regarding the 
person facing him, from a gender perspective, constitutes the gender 
"assumptions" he brings to the negotiating table even before the actual 
proceeding begins. For this purpose, twenty Knesset members, ministers 
and a variety of political parties were interviewed. 

The findings indicate that both women and men perceive the feminine 
style as a combination of two models: Relational View of Others and 
Problem Solving Through Dialogue. In addition, it was found that the 
cooperative style is unique to women and crosses a personal and party 
background.  
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 מבוא. א

הדרכים העתיקות ביותר לפתרון מחלוקות  תמשא ומתן הוא אח

 התוכןבעולם . הבדלי תפיסה בין שני צדדים או יותרליישוב סכסוכים וו

הפוליטי ניהול משא ומתן הוא דרך חיים המקיפה את כל תחומי העיסוק 

המאפיינים הבסיסיים של האינטראקציה אף הפך לאחד הוא ו ,והעניין

להגדיר משא ומתן כתהליך חליפין יזום  אפשר). 204: 1985, אריאן(הפוליטית 

, קיים במסגרת פורמלית או בלתי פורמליתמתה, בין שני צדדים או יותר

ההליך אמור להסתיים בפתרון . הנועד לתאם בין עמדות שונות או מנוגדותו

 Lewicki and; 1973, ראובני(המעורבים מוסכם על דעתם של הצדדים 
Litterer, 1985; Lewicki et al., 1993 .( מחקרים רבים בחנו אם נשים

אך הממצאים על הקשר בין מגדר  ,נושאות ונותנות בצורה שונה מאשר גברים

יש הטוענים כי לנשים סגנון . משמעיים-לבין סגנון ניהול משא ומתן אינם חד

 ;Rubin and Brown, 1975; Rosner, 1990 ראו( ניהול משא ומתן ייחודי
Kolb, 1993( , ויש הטוענים כי אין הבדל מהותי בין המינים בבואם לנהל

מגורמים אחרים כגון  יםנובע בין נושאים ונותנים יםההבדלו ,משא ומתן

 ;1996, בלימן ראו( מהודרטוריקה וכ, ניסיון, יכולת אישית, תפקיד, סטטוס

Greenhalgh, Neslin and Gilkey, 1985; Gray, 1994; Menkel-Meadow, 
2000.(  

מוסוות ההנחות ההוא המשא ומתן חד הגורמים המשפיעים על א

חברתית  המגדר הוא קטגורי. הדיונים תן מגיע הנושא ונותן לשולחןיאש

את מגוון התפיסות לבחון  היא מטרת המאמר. הנושאת הנחות מוסוות

-משא ומתן פוליטישל ניהול הלגבי סגנון ) מהייחוסים וכדו, הנחות יסוד(

מהן התפיסות במוקד המאמר תעמוד השאלה . מדיני על ידי נשים בישראל

שי בניהול משא הסגנון הנשל נשים ושל גברים בפוליטיקה הישראלית לגבי 

המאמר ינסה . ביטוילידי  ותבא תפיסות אלה, אם בכלל, ובאיזה אופן, ומתן

בדרך  נתפספוליטיקאיות של המשא ומתן  ן ניהולסגנואשש את הטענה כי ל

להדגיש כי חשוב  .סגנון שיתופיכ ,הן על ידי גברים והן על ידי נשים ,כלל

האופן שבו גברים מנהלים בין ) בפועל(המחקר אינו בוחן את ההבדל המעשי 

אנליטי המהלך את הבוחן אלא , משא ומתן לבין האופן שבו נשים עושות זאת

הנחות היסוד המחקר בוחן את , במילים אחרות. המשא ומתןשקודם לניהול 

אישיות הלזהות של ולא  מגדרקשורות להשל הנושא ונותן לגבי העומד מולו 

הנחות אלה הן  .רקע האישי והמפלגתי שלהלצד השני או בהספציפית 

מביא עימו לשולחן המשא ומתן עוד בטרם החל שכל צד המגדרי " המטען"

  .ההליך בפועל
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 :מרובעתתו הפרקטית של המאמר היא תרומ

, האחרונים משתלבות יותר ויותר נשים באליטה הפוליטית בעשורים .1

רבות ממלאות תפקידי מפתח בפוליטיקה העולמית  נשיםוכיום 

בבירוקרטיה וכן , חברות פרלמנטושרות , מדינה יכראש, והלאומית

ן המחקר הפוליטי כמעט אינו עוסק בקשר שבי, עם זאת. הממשלתית

שלב השפעה של קשר זה על ועוד פחות מכך ב ,פוליטי משא ומתןמגדר ו

סגנון ניהול חקר ההנחות הנוגעות ל. )pre-negotiation(הטרום משא ומתן 

עשוי להגדיל את  משא ומתןתחומי העניין שלהן בלו נשים המשא ומתן של

 מגדרי-הבין משא ומתןואף לתרום לשיפור ה, מאגר הידע בתחום

 . פוליטיים שוניםבארגונים 

 אם. להתנהגותו של הנושא ונותן יש השפעה רבה על תוצאות המשא ומתן .2

ואם , הנושא ונותן עימנונוכל להעריך איזו צורת התנהגות מאפיינת את 

 נוכל על סמך מאפיינים אלהאזי , מגדר לסגנון משא ומתןיש קשר בין 

 . להעריך את תוצאות המשא ומתן

עולם בו – צמהוע ןמיעמדות שיש עבנשים במגע עם באים הארגונים  .3

 משא ומתןליוכלו להכין עצמם טוב יותר  –יש הרבה נשים כאלה הפוליטי 

ניהול הנשי בסגנון הנציג בעל מאפיינים התואמים את באמצעות בחירת 

 .יותר להגיע לתוצאות טובותוכך יוכלו , משא ומתן

 לכןו, א ומתןישנם גברים החוששים מהתמודדות עם נשים בהליך של מש .4

הדבר יכול כמובן . נוקטים טקטיקה אגרסיבית ובלבד שלא יפסידו לאישה

שבו  משא ומתןאת היכולת להגיע להסדר כאשר מתנהל  צמצםל

לימוד ). Craver, 2002: 185–186(ים גדרשני המבני משתתפים 

להפיג את החשש של עשוי  משא ומתןהליך הבשל נשים  תפיסותיהן

שינוי הטקטיקה שלהם במשא ומתן לם ובכך לגרום הגברים מהפסד לנשי

 .פחות סיבירולהופכו לאג

 

 מסגרת תיאורטית. ב

בין גברים  דיליםהמב בספרות המחקרית נהוג להבחין בין שני מושגים

הבחנה ביולוגית בין מבטא " מין"המושג ). gender(ומגדר ) sex(מין : לנשים

לעומת  ,"מגדר"המונח . הםביני המבוססת על ההבדלים הגנטייםגבר לאישה 

מופעיו נמצא את אשר גבר ואישה כתוצר של העולם החברתי  גדירמ, זאת

 "מגדר"ל "מין"ההבחנה בין . )Sapiro, 1983( בהתנהגות הפרטים בחברה

עיקר ו, במאמר זה חשובה מכיוון שהנתון הביולוגי הוא שולי למדי



5 

, יטיחקרי האנלבמישור המ. ההתייחסות היא דווקא למגדר כנתון חברתי

הבדלים בין נשים השאלות בדבר  לשאול מגוון מאפשר "מגדר"השימוש ב

בחנה בין מין הה, במישור הפוליטי. נסיבות יצירתם והתפתחותם, לגברים

 אמצעות גורמיםאת מרבית ההבדלים בין גברים לנשים ב מסבירהלמגדר 

 באמצעותומכירה בכך שהבדלים אלו ניתנים לשינוי  יםהיסטוריים וחברתי

ואף נתון לשינוי  ,המגדר לעומת המין הוא דבר נלמד .פעולה פוליטית

 . בה חי הפרטשתרבותית -חברתית-מצעות התערבות במערכת התפיסתיתבא

 

 סגנון ניהול משא ומתן  לשתיאוריות . 1

נוספים המשפיעים על סגנון ניהול המשא  משתניםפרט למגדר יש 

מחקר זה דן בסגנון ניהול . עודדת ו, ותתרב, גזע, כגון מעמד חברתי ,ומתן

התיאוריות הכלליות ייסקרו בהרחבה לכן לא ו ,משא ומתן על ידי נשים

 . ניהול משא ומתןסגנון להנוגעות 

אפשר לאפיין את סגנון ניהול המשא טוענת כי ) 175–173: 1996(גלין 

בטקטיקות שונות  שהוא עושהשימוש מידת העל פי ומתן של אדם מסוים 

לחלק את סגנונות ניהול המשא ומתן  אפשרלטענתה . הלך המשא ומתןבמ

 יםכולל יםהתחרותי הסגנונות. יםושיתופי יםתחרותי: לשתי קבוצות עיקריות

הפעלת לחץ על השני ואף ניתוק , שכנוע האחר כי עמדתך היא נכונה יותר

מעורבות , התייעצות בין הצדדים יםכולל יםהשיתופיהסגנונות . מוימגע ע

השני ומציאת מכנה משותף על מנת להגיע הצד בעיותיו ובצרכיו של ב

, סגנון המשא ומתן יכול להיות תחרותי. לפתרון אופטימלי לשני הצדדים

 Siesal and(סיסל ופורקר  .שיתופי או סגנון המערב בין שתי הטקטיקות
Fouraker, 1960: 14–15 (שיתוף : ניהול משא ומתןשל  ה סגנונותזיהו שלוש

 ;הרווחים המשותפים במקסוםזה מעוניין יין בסגנון פואהמאדם  – ולהפע

 ;רווחיו האישיים במקסום ןמעונייסגנון זה מאפיין את מי ש – זםאינדיבידואלי

בין רווחיו האישיים  פערה במקסום ןהמעונייאדם מאפיינת  – ותתחרותיו

 Lewicki and(יצקי וליטרר ולויוזכרו גם בהקשר זה  .לרווחי העומד נגדו
Litterer, 1985: 103(, ניהול ב סגנונות שוניםבחנה דומה לגבי מציעים הה

 . הימנעותו שיתוף פעולה ,התפשרות, הסתגלות, ותתחרותי: משא ומתן
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 סגנון ניהול משא ומתן על ידי נשים. 2

אך  ,מחקרים רבים בחנו אם נשים וגברים נושאים ונותנים בסגנון שונה

שתובא להלן הספרותית הסקירה . משמעיים-דהממצאים אינם חכאמור 

איתן בא הנושא ונותן לשולחן המשא שהתפיסות המקדמיות מדגישה את 

של המשא ומתן שכן השפעה ישירה על אופן ניהולו  לתפיסות אלה יש. ומתן

שני מ בנויההסקירה . עימו בא הנושא ונותן להליך עצמושזהו המטען הרגשי 

החברתית בהתנהגות הבדלים ב עוסקיםרים ההחלק הראשון דן במחק :חלקים

 ;ציות לחוקים ונכונות לשיתוף פעולה, של נשים וגברים בכל הנוגע למוסר

באופן ספציפי במחקרים הדנים בשאלת ההבדלים  קעוסחלק השני ה

 . המגדריים בתחום המשא ומתן

והמוסרית ההתפתחות הקוגניטיבית את  חקר )Piaget, 1976(ה 'פיאז

מצעות מעקב אחר סגנון המשחק והאינטראקציה החברתית של ילדים בא

הוא האמין כי בשל סגנון המשחק השונה של ילדים ושל . יום בחיי היום שלהם

ולפיכך , של משחקים" חוקיים"ילדים מפתחים ניסיון בהיבטים ה, ילדות

תפיסת המוסר שלהם מפותחת ומופשטת יותר מאשר תפיסת המוסר של 

מצא אף הוא הבדל בהתפתחות המוסרית  )Kohlberg, 1981(קולברג . ילדות

מרבית הגברים מצליחים להגיע לשלב התפתחותי , לטענתו. בין גברים לנשים

נשים ואילו , אישיים-בו חוקים חשובים יותר מיחסים ביןש, מוסרי גבוה יותר

 ,לעומתם. אישיים חשובים יותר מחוקים-בו היחסים הביןשמצויות בשלב 

השונה של שני תפיסה המוסרית המסבירה כי  )Gilligan, 1982(גיליגן 

 :עליהם מסתמכים גברים ונשיםשנעוצה בעקרונות המוסר השונים המגדרים 

בעוד התפיסה , אישיים-תפיסתן המוסרית של נשים קשורה ליחסים בין

עבור הגבר העולם בנוי ממערכת . המוסרית של גברים קשורה לזכויות וחוקים

כל אדם הוא פרט בודד ומערכת החוקים היא המקשרת  :אדם של חוקים ובני

 ,עבור האישה העולם בנוי מקשרים חברתיים. בין הפרטים השונים

נשים מגדירות עצמן . וההתחייבות ההדדית היא המלכדת בין הפרטים

בעוד גברים מגדירים עצמם , באמצעות מערכות היחסים המשמעותיות שלהן

 )Rubin and Brown, 1975(ובראון רובין . באמצעות פעולות והישגים

, אישי של היחסים עם הצד האחר-מוסיפים שנשים רגישות יותר להיבט הבין

ולא משיקולים  הרווחים מקסוםשל לפעול משיקולים יותר נוטים גברים  ואילו

 .אישיים-בין

הבדלים באופן ההתנהגות המילולית מתארות עדויות מחקריות רבות 

ובכך תומכות בגישתה של , )Lakoff, 1990; Tannen, 1990(בין גברים ונשים 

דוגמת משא  "ציבוריות"להישמע בסיטואציות  שלאנוטה " הקול הנשי. "גיליגן
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בניהול משא  הנפוצים –מצבי קונפליקט והתמודדות אסרטיבית , כמו כן. ומתן

מחקרים המתמקדים בביטויי רגש מעידים כי . אינם נוחים לנשים רבות –ומתן 

 ואילו, עלבון ופגיעה, וטות להביע בקלות רבה יותר רגשות של כאבנשים נ

 ,Gottman and Levenson( לאיפוק רגשי נוטיםגברים במצבי קונפליקט 
המהסס מתאים פחות לניהול והלא ישיר , הרגשני, סגנון הדיבור הנשי. )1986

 .)Krieger, 1987(התקיף והברור , הדיבור הגברי הבוטחאשר משא ומתן מ
) Hederos Eriksson and Sandberg, 2012(אריקסון וסנדברג -רוסהד

להפגין ביטחון עצמי רב במצבי יותר מנשים סבורות שגברים נוטים 

נשים שלא עשו  ואילו ,גם כאשר הם אינם בקיאים בכל הפרטים ,קונפליקט

הביטחון עצמי המובנה של . בהצלחתן בטוחותחשות  אינןהכנה מספקת 

, אוהבים לנהל משא ומתן יותר מאשר נשים הםיר מדוע גברים עשוי להסב

 . יותר עבורםהם נוטים לחפש תוצאות מועילות  מדועו

הבדל בתפיסות המוסריות בין מהמחקרים שהובאו לעיל עולה כי יש 

מרבית המחקרים בחנו  .גם במשא ומתןלהתבטא  עשויוהבדל זה , המינים

שבהם רוב  ,השגרהיי מתנהגות בחוכיצד נשים מתנהגים כיצד גברים 

מחקר זה מתמקד , לעומת זאת. למגדרמראש הסיטואציות מותאמות 

 ,העולם הפוליטי נתפס עדיין כעולם גברי וכוחניש כיווןואציה ייחודית טבסי

ם את הסגנון הנשי לניהול משא ומתן מאפייניומנסה לבחון כיצד גברים ונשים 

 .עוד בטרם יחל ההליך עצמו

ניהול ומנהיגות בקרב נשים  סגנונותחקרה ) Rosner, 1990(רוזנר 

נשים משתמשות , לדידה. )תחום המשא ומתןבמיוחד ב מבלי להתמקד(

תהליך הסוציאליזציה שלהן כנשים על מנת בבמיומנויות ובעמדות שנרכשו 

של  ביזור, מפתחות סגנון ניהול אינטראקטיבי המאופיין בשיתופיות הן ;לנהל

חיזוק הערך העצמי בקרב האחרים ויצירת , ןסובבים אותלכוח וסמכויות 

היות שגם הליך המשא ומתן דורש מיומנויות ניהוליות  .ירה של התלהבותואו

למאפיינים המגדריים של  באשרגם  רוזנר ניתן להקיש ממחקרה של, רבות

 Petkeviciute and( טריימיקיינהסו וטה'טקוויצפ .ניהול משא ומתן
Streimikiene, 2017 (סטריאוטיפים רווחים כי בחברות שמרניות  ותמוסיפ

כדי לנהל משא ומתן  יןנשים אינן חזקות ומיומנות די םלפיהשוהנחות יסוד 

רוב הנשים משתתפות במשאים ומתנים בעלי חשיבות , לדעתן. אפקטיבי

לפיכך קל יותר ו ,היקףי רחב ניםומת יםבמשאמשתתפים פחותה ואילו גברים 

שלא כמו במחקרם של  .משא ומתןמטרותיהן ב את שיגלנשים לה

בה ש ,הפוליטית עוסק בזירה הנוכחימאמר ה, וטה וסטריימיקיינה'טקוויצפ
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ציבורי או המרבית המשאים ומתנים הם בעלי חשיבות רבה בפן האישי או 

 . בשניהם יחדיו

 יםהדנ מחקרים כמהומתן יש  משאלבין מגדר  קשר ביןבספרות הדנה ב

בהתייחסו  ,)Raiffa, 1982(ראיפה  .חודי לנשיםבסגנון ניהול משא ומתן היי

, החלטי, אסרטיבי ,כאפקטיביאותו  אפיין, לנושא ונותן האולטימטיבי

להגיע על מנת הייתה כי  ראיפה נקודת המוצא של. אינטליגנטי ורציונלי

אישה תנהל אם וכי , "גברי"ליישם סגנון  לתוצאות הרצויות במשא ומתן רצוי

הטענה של ראיפה . של הגבר תהיה על העליונה ידו עם גבר שא ומתןמ

ה בהם תחום המגדר הישוהנחות יסוד  סטריאוטיפים מארגניםמבטאת 

היו החוקרים חלוקים יותר בדעותיהם באשר  שניםחלוף הב .מהותימשתנה 

 אחרת את המשא ומתןנשים וגברים מנהלים כי  ראיפה הנחרצת של לקביעתו

 .וניהולבשל גברים יתרון באשר לאו 

סוקרים , )Rubin and Brown, 1975: 169–174( הלדוגמ, רובין ובראון

הם . מחקרים רבים הדנים ביחסים בין המינים ובהתנהגותם במהלך ויכוח

יש  מסוימתתכונה טוען כי קיים הבדל בין המינים בהכל מחקר מול טוענים כי 

למצב  לדעתם לשני המינים יש נכונות להיכנס. המפריך טענה זו אחרמחקר 

אישי של היחסים -אך נשים רגישות יותר להיבט הבין, של משא ומתן שיתופי

 ,Kolb(קולב  .הרווחים מקסוםגברים שמים דגש על  ואילועם הצד האחר 
 ,לגברים השוואהב, מציינת כי מחקרי התנהגות מראים כי נשים) 148 :1993

נשים  תצפיות על. שימוש באלימותמ נמנעותוחפצות יותר בדרכי שלום 

בבעיה  הנשים מדיוןלעיתים נמנעו  מראות כי שניהלו משא ומתן עם נשים

חשבו שהן היו יכולות לפתור באפקטיביות נשים וכן כי , העיקרית של הסכסוך

במשא ומתן . לסכסוך בין הצדדים את הסכסוך אילו הייתה אינטראקציה

שמעות אפילו אם המ ,לעקוף את המחלוקות מגברים מעורב נשים נטו יותר

 . ויתור יתההי

ערכו מחקר על סגנון ניהול משא ) 236: 1999( גת וטל, פיינס-מלאך

הן מצאו כי גברים נוטים להיות לוגיים . ומתן בין גברים לנשים לקראת גירושין

ומאופקים ונעזרים בטיעונים המסתמכים על עקרונות מוסריים של צדק 

נוטות , לעומתם ,נשים. ותחוקים ונורמ, תכלכלי-תעסקי חלוקה, אובייקטיבי

עלבון וכאב ולהשתמש בטיעונים , לכלול הבעות של פגיעה ,להיות רגשניות

אושיה -גבן .ומחויבותאכפתיות , סובייקטיביים המתבססים על עקרונות מוסר

מציגים מחקר שערכו ) Gavan-O'Shea and Bush, 2002: 365–367( ובוש

הם מצאו כי גברים . שכר על הבדלי המינים בניהול משא ומתן להעלאת

כגון דחיית , טקטיות אקטיביות על מנת להשיג את מטרתם לנקוט מוכנים
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קרובה הההצעה הראשונה על הסף וניהול משא ומתן על הצעה טובה יותר 

כגון הצגת השכלתן  ,פסיביות יותרבטקטיקות  תשתמשומנשים . למטרתם

לה כי נשים משיגות עוד עו. מוטיבציה גבוהה ונכונות לעבודה קשהוהבעת 

מחקרים הראו כי , על כך נוסף .ל העלאת שכרעבמשא ומתן מגברים פחות 

כאשר נשים מנהלות משא ומתן עבור עצמן הן נוטות להשיג תוצאות טובות 

אך כאשר הן מנהלות משא ומתן עבור אחרים הן משיגות , מאשר גבריםפחות 

שגברים במשא ומתן  ההסבר לכך הוא, לדעת החוקרים .תוצאות טובות יותר

 ;win-win )Kolb, 2009נשים נוטות להיות ואילו  win-loseנוטים להיות 
Amanatullah and Morris, 2010; Petkeviciute and Streimikiene, 

2017 .( 

בסגנון בין המגדרים חוקרים אחרים מצאו כי לא קיים הבדל מהותי 

נשים  לשייחודיות הר חוס ,)Gray, 1994( גריי לטענת. ניהול המשא ומתן

של הסיטואציה הנקראת " הגברית"בסגנון ניהול המשא ומתן נובע מהתפיסה 

ללא (המשא ומתן יתנהל על פי הסגנון השולט בחברה הנתונה  :משא ומתן

חקרה אם יש קשר בין מגדר לבין סגנון ) 54–53: 1996(בלימן . )הבדל מגדרי

, לדידה. כי הקשר אינו קיים למסקנה הוהגיע ,משא ומתן שיתופישל ניהול ה

בניהול משא ומתן נובע בעיקר ממאפיינים בין גברים לנשים ההבדל 

עם זאת ציינה בלימן כי ייתכן שנשים מתנהגות . ספציפיים של הסיטואציה

' בארקץ חקרם שלבמ .כמו גברים מכיוון שהן תופסות את הסיטואציה כגברית

עה סימולציה בנושא דרישות בוצ) Barkacs and Barkacs, 2016( 'ובארקץ

מודעים לכך לא היו המשתתפים  .גברים ונשים ושתתפהבה שתקציב 

ונאמר להם שהסימולציה  ,מגדריתה הסוגיסימולציה נועדה לבחון את השה

על  מלמדותתוצאות ה. יכולות לניהול משא ומתן על קבלת תקציבעוסקת ב

ים הצליחו להשיג הגבר :מינים בתוצאות המשא ומתןההבדלים ניכרים בין 

 יןמהותיים בההבדלים הלמרות , כמו כן. תקציב גדול יותר מאשר הנשים

) תפקיד שונה וכדומה, סטטוס שונה, השכלה שונה(סימולציה ב םמשתתפיה

מאמר זה . המחקר נערך ןהבשהתוצאות היו זהות להפליא במהלך השנים 

וכמו במחקרם  ,ןאיתן מגיע הנושא ונותשבוחן את אותן הנחות יסוד מגדריות 

שונות בין המרואיינים לשם ה אתש ידגמ המאמר )שם( 'ובארקץ' בארקץ של

אולם ). פרט לשונות המגדרית כמובן(הגברת המהימנות של הממצאים 

בוחן את איכות התוצאות או את הדרך להשגתן אלא את מערכת  אינוהמאמר 

מהלך בשים נוקטות נשהתפיסות והנחות היסוד של המשתתפים לגבי הסגנון 

 .המשא ומתן במערכת הפוליטית
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מחקר על ההבדלים בסגנון  ךער) Craver, 2002: 184–192( קרייבר

 16פני  שהתפרס על, אוכלוסיית המחקרו, ניהול משא ומתן בין גברים לנשים

אין הבדל בין המינים מהמחקר עולה כי . סטודנטים למשפטים יתההי, שנה

Craver, ( קרייבר במחקר המשך מצא. ותוצאותיבבאופן ניהול משא ומתן ו
, כי כאשר גברים ונשים מנהלים משא ומתן ללא כל הכשרה פורמלית )2016

 הנושאים ונותנים עברוכאשר . גברים נוטים להשיג תוצאות טובות יותר

ההבדלים בין המינים , )כגון קורסים למשא ומתן משפטי(הכשרה פורמלית 

משני , המרואייניםלמרבית , כחיבמחקר הנו. בדרך כלל חסרי משמעות

ולמרות זאת  ,יש הכשרה קודמת או ניסיון קודם בניהול משא ומתן, המינים

קרייבר  ,עם זאת .הם חשים כי יש הבדל בסגנון ניהול המשא ומתן בין המינים

של תחומי הלימוד אופי קשורים ל הםסייג את הממצאים וציין כי ייתכן ש

וייתכן  ;הנחשבים תחרותיים – כלהמשפטים וכל – בחרוהסטודנטים ש

שהנטייה של הסטודנטים לתחומים אלה מעידה מראש על תכונות אופי 

של בין המחקרים  המשותף .ניהול המשא ומתןשיכולות להועיל להם ב

ניהול משא ומתן בתחומים שונים הנחשבים  ואה המחקר הנוכחילבין  קרייבר

ממצאי בניגוד ל ,לעילשהוצגו מחקרים השל הממצא המשותף . "גבריים"

ניהול המשא  באופןהוא כי לא זוהתה שונות ניכרת בין נשים וגברים , זה מחקר

אך מהממצאים עולה כי , אמנם מאמר זה אינו עורך השוואה בין המינים. ומתן

נשים הן הגברים שתיארו את הנשים והן הנשים שתיארו את עצמן העידו כי 

בניגוד , מהלך משאים ומתניםמרבות לעשות שימוש בסגנון שיתופי ב

 . לעיל שנסקרולמסקנתם של המחקרים 

הספרות מתייחסת , מחקרים הדנים בהבדלים בין המגדריםה לענוסף 

מודלים התיאורטיים ה. לנשים יםלסגנונות ניהול משא ומתן הייחודיגם 

לניהול משא ומתן  םייחודייהשונים מתייחסים לכל תחומי המשא ומתן ואינם 

נשים רווחים בקרב איזה סגנון או סגנונות יבחן  מאמר זה. ליטיתהפובזירה 

  :על פי תפיסתן ותפיסת אחרים אותן, בפוליטיקה הישראלית

הצדדים משתייכים כאשר , לפי מודל זה: )additive model(מודל אדיטיבי  .1

אינה תואמת  במהלך המשא ומתן םהתנהגות, סטטוס שונהלמגדר שונה ול

על פי מודל זה נשים  .בו המגדר והסטטוס שוויםשב את התנהגותם במצ

דבר שישתנה כאשר יהיה , נחותה כמו כל אדם הנמצא בעמדה תתנהגנה

מכיוון  ).Menkel-Meadow, 2000: 263(שינוי בסטטוס שלהן בחברה 

הן בסטטוס , מעצם היותן נשים, נשים בה אנו חיים לעיתיםששבחברה 

שסגנון ניהול המשא ומתן של  חשובאנו עלולים ל, נמוך מזה של הגברים

שבפועל אף , מגדריהבדל ל קשור) 'פשרנות וכו ,ותרנותהמאופיין בו(נשים 
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בחברות במחקרים ניתן לראות כי . מעמדן הנמוך בחברהמ הוא מושפע

מנהלים משא ומתן עם הנשים וגברים , יון מגדריויש שובהן שובתרבויות 

ינהלו את המשא ומתן , )הגבר או איש(צד נגדי שהוא בסטטוס שונה 

 ).Watson, 1994: 193–194( מגדרםללא קשר לבאותו סגנון 

לפי גישה : )control through empowerment( העצמהשליטה באמצעות   .2

, כגון סמכויות(ייפוי כוח  השנינותן לצד הצד החזק יותר במשא ומתן זו 

 תחרות מקוםכך ב .צמהוובכך למעשה חולק עימו את הע) הדדיות וכדומה

כל מכיוון ש מתגברם של החלשים אף וכוח ,צדדיםנוצרת הידברות בין ה

מתחושת  תוליהנוללא חשש הצדדים יכולים להציג את דעותיהם 

משא ומתן לעומת (משא ומתן מתמשך מתאים ביותר למודל זה . צמהוהע

עתיד בהסכם עצמו אלא לרוב גם ברק הצדדים דנים לא  בוש, )פעמי-חד

 ). Jenkins, 2000: 471; Menkel-Meadow, 2000: 262–263(משותף 

: )embedded view of agency(תפיסת המשא ומתן כחלק מהקשר רחב   .3

נשים מבינות אירועים לפי הקשרם במונחים של השפעתם על לפי גישה זו 

גברים מתמקדים לעומת זאת . המתפתחים והעתידיים, היחסים העכשוויים

ליים ובפעולות שקשורות למשימה עצמה ולמבנה בהישגים אינדיבידוא

ואינם מערבים תחומים שאינם קשורים באופן ישיר לנושא המשא , קבוע

יש ו פחות אצל נשים הגבולות בינן לבין המשימה הספציפית ברורים. ומתן

. יותר חפיפה בין הליך המשא ומתן עצמו לבין תחומי ההתעניינות שלהן

מעורבות נשים יש להבין את הרקע האישי בו שבמשא ומתן  ,מכיוון שכך

שכן הן רואות את הסיטואציה הספציפית כדבר שאינו עומד בפני , שלהן

 ,Kolb(אלא קשור גם לתחומי החיים האחרים של הנושאים ונותנים , עצמו
1993: 141–142.( 

: )a relational view of others( האחר כחלק ממערכת יחסיםתפיסת   .4

כצד , ראשית. ותעיקריבשתי דרכים במשא ומתן ת תפיסה זו מתבטא

שיהיה קשור לתחומי  ךאת הרעיון שלה כ תבטאמבמשא ומתן האישה 

על  ותבו פעולותיה משפיעשהיא מודעת לאופן . אחריותה ומחויבותה

ליצור  תאפוונשים ש, שנית. צדדים נוספים בחייה ועל אנשים חשובים לה

. לחלוק ערכים משותפיםו את זהזה בו הצדדים יכולים להכיר שאקלים 

אחרים חווים את המצב  ת האופן שבומידרגשות ול הבעת, מבחינת נשים

בעת  ).Kolb, 1993: 140(לא פחות מאשר תוכן הדיון  ותחשוב

, אמפתיה, קשר אמוציונלייצירת ל מהצד השני נשים מצפות אינטראקציה

 .)Craver, 2002: 187(רגישות ואחריות הדדית , שיתוף בניסיון האישי
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: )problem solving through dialogue(פתרון בעיות באמצעות דיאלוג   .5

 נשים מנסחות. פתרון בעיותסגנון הנשי של דיאלוג הוא מרכיב מרכזי ב

צורת . תקשורת עם אחרים אותן באמצעותופותרות בהן דנות , בעיות

ם לעורר נשים מחפשות דרכי. ויכוח או עימות, תקשורת זו שונה משכנוע

שיצטרף אליהן ויבחן דרכים ורעיונות שבאמצעותם  כדי צד השניאת ה

 השנישהצד  נשים מצפות. הדיאלוג תוך כדיבהדרגתיות  תילמדהבעיה 

ובהמשך יתרום את חלקו , תחילה בהקשבה אקטיבית, ישתלב במשא ומתן

כוחן של , לפי מודל זה. דיאלוג למען קידומו של פתרון אפשרי באמצעות

ביכולת שלהן להסתגל ולהתפתח ככל שהן לומדות עוד על  טמון נשים

כך נשים רואות בפתרון קונפליקט  ,שקונפליקט נבנה עם הזמן פיכ. המצב

פתרון בעיות באמצעות דיאלוג מקנה פתיחות ושיתופיות . דבר מתפתח

הצדדים לומדים על הבעיה יחד  ;צד השנילהבנת ה ובמשא ומתן שיוביל

לפי  ).Surrey, 1987(תר רצינות יב הצד השניס של ומתייחסים לאינטר

הצורך להקשיב  – ממלאת צורך בסיסי במשא ומתן הקשבה, גישה זו

יוצרת שיתופיות בין הצדדים  הקשבה. שניצד הולהבין את הטיעונים של ה

 הקשבה. שכן היא נתפסת כניסיון להבין את בעיותיו של הצד האחר

 שיוביל לתוצאות חיוביות אלוג חיובילדבריו של השני מביאה גם לידי די

 .)205–200: 1996, גלין(

 

 מתודולוגיה .ג

ידי נשים נערכו  מרבית המחקרים העוסקים בניהול משא ומתן על

-Menkel(בתנאי מעבדה ולעיתים הם מתקשים לשקף את המציאות 
Meadow, 2000: 262( .של נשים  עומק נותראיובשימוש נעשה מחקר זה ב

סך הכול רואיינו וב, לאו בעבר תפקיד פוליטייכיום או מים ממלאהוגברים 

 עוסקהמחקר , כאמור 1.שרים וסגני שרים ,סתחברות כנ, כנסתחברי עשרים 

 בין השוותל מטרתו ואין, )גבריםשל ולא ( נשים של ומתן משא ניהול בסגנון

 ;)זה מחקר לתחומי מחוץ אך הוא ,עצמו בפני מענייןנושא ( זה בנושא המינים

על אלא , על עצמם לאהגברים שרואיינו התבקשו לחוות דעתם משום כך 

  .הקולגות שלהם מהמין השני

                                                 
 .1לרשימת המרואיינים ראו נספח   1
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אך מאמר זה  ,אמר זה הוא חלק ממחקר נרחב יותר שכלל גם תצפיותמ

ה יא בזווית הראיודו של המחקר הנוכחי הוייח. יתמקד רק בניתוח הראיונות

הוא  בעד למשקפיים שלהםמהניסיון לראות את הנשים והגברים . שהוא מציע

ניהול משא ומתן הנשי של סגנון המנסה לתאר את ה ,המייחד מחקר זה

כפי שנאמרו באופן אישי , םמרואייניה פוליטי ומדיני בהתבסס על דברי

ראיון העומק סייע לבחון אם יש . ולא על ידי גורם שלישי עומק בראיון

ה למתן דוגמאות בקש באמצעותבעיקר , עקביות בתפיסות של המרואיינים

הדבר . חושב שהוא נוקט ןהמרואיישאמפיריות לסגנון ניהול המשא ומתן 

סגנונם האישי ולא ל מייחסיםפשר לבחון את אוסף התכונות שהמרואיינים א

 . נושא הספציפי שעומד על הפרק במשא ומתןל נוגעעמדתם ב אתלבחון 

 אמרכותב מעל ידי  2006-ל 2004בין השנים בוצעו  העומק ראיונותכל 

על מנת למנוע אפשרות של שונות מראיינים העלולה לפגוע בניתוח  ,זה

ההבנה העמוקה של עמדות ודעות היא היתרון ). Collins, 1980(הממצאים 

חסרונו הוא בכך שקיים קושי בעיבוד  ;הפתוח הריאיוןהמשמעותי של 

; 65: 1990 ,יהושע-בן צבר(כן קיימות בעיות של תוקף ומהימנות ו, ןהריאיו

Brown and Canter: 1985(.  פחות בעיית התוקף והמהימנות רלוונטית

שהיא לעיתים סובייקטיבית (נו עוסק בתיאור המציאות ימכיוון שמחקר זה א

המהווה שלב מקדים להליך  הנתפסתבמציאות אלא ) מדויקתואף אינה 

ק עומה נותראיו .הצדדים לשולחן המשא ומתן עימו מגיעיםשהמטען , עצמו

מציאות כפי שהציגו אותה בין החוט המקשר בין התיאוריות השונות לה היו

דהיינו על פי , "כדור שלג"נעשתה בשיטת בחירת המרואיינים  .המרואיינים

שיטת דגימה זו מקובלת מאוד . כרות אישית והמלצות של המרואייניםיה

ה אכן ומחקר ז, )126: 2001, מרום-טיבי( במחקרים העוסקים בקבוצות מיעוט

 ,הבפני עצמ קבוצת מיעוט יאשה ,כנסתהחברי קבוצת  –דן בקבוצת מיעוט 

בתקופת  .קבוצת מיעוט בתוך קבוצת המיעוט אהישוקבוצת חברות הכנסת 

 50%כלומר  ,חברות כנסת ומתוכן ראיינתי תשע 18המחקר כיהנו בכנסת 

 .מאוכלוסיית המחקר

ממיין החוקר  בשיטה זו. תוכן הראיונות נותח בשיטה טיפולוגית

מתוך מסגרת התייחסות תיאורטית או מתוך  לפי קטגוריות טיפוסים

ממצות ובנויות , הקטגוריות שנבחרו צריכות להיות כוללות. המציאות

בעזרת ניתוח התוכן . )89–88: 1990, יהושע-בן צבר( משמעיות-מהגדרות חד

ת יציר .למציאות שלהםנותנים המרואיינים לאתר את ההסברים ש אפשר

תהליך של התנסות  הןהקטגוריות ומציאת בסיס אחיד למיון המידע 

 את המרואיין לנושאהן את המראיין והן השאלות הן שכיוונו ו, והתקרבות
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קד המרואיין לנושא וּ כך מ, הניסיון גברככל שהתרבו הראיונות ו. המחקר

מרבית חברות הכנסת רצו לדבר על (ניהול משא ומתן  סגנוןשהוא  ,המחקר

הניסיון המצטבר סייע להתגבר על . )צוג נשים במשא ומתן ופחות על סגנונןיי

 . בעיית עיבוד הראיונות

במאמר זה י להדגיש כי יעל. הממצאים וניתוחם יוצגובפרק הבא 

חומר שנאסף הכל  את ר אינו כוללמהמאו, מובאים ציטוטים נבחרים בלבד

 .מהלך המחקרמסגרת הראיונות ובב

 

 ממצאים. ד

ומתן הוא דרך חיים המקיפה את כל  התוכן הפוליטי ניהול משאבעולם 

בשל טיבו של המשטר הקואליציוני בישראל הפך . תחומי העיסוק והעניין

כיחידים . הבסיסיים של האינטראקציה הפוליטית כליםלאחד ה משא ומתןה

כדי להשיג תועלות  משא ומתןשחקנים פוליטיים משתמשים ב, או כקבוצות

הגדרה  ,דתית וחברתית, לגיטימציה פוליטית ,משרות ותפקידים כגון ,שונות

לכלי העיקרי  משא ומתןההפך במערכת הפוליטית בישראל . לאומית ויוקרה

הקמת ב, בסוגיות של תקציב ,לפתרון סכסוכים בין מפלגות פוליטיות שונות

 . ביצוע שינויים ארגוניים שוניםבהממשלה או 

איינים והמרואיינות סבורים כי המרומהממצאים עולה כי  ,בתמצית

 ,דיאלוג פורה בין הצדדים מייצרת אשר יכולת הקשבה לצד השנייש לנשים 

הן נוטות ה לפשרה וינטייש לנשים עולה כי עוד  .וכך הן תופסות את סגנונן

האישי שלהן  מטעןנעזרות בוכן כי הן , עתן על הצד שכנגדדאת ת וכפלפחות 

ניתוח הראיונות של הנשים וניתוח  .מוציונליאופועלות באופן  כמקור סמכות

 לשלפי התיאוריות השונות קוטלגו  אודות הנשיםעל דבריהם של הגברים 

 ).ראו להלן(סגנון ניהול משא ומתן על ידי נשים 
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  - סגנון ניהול משא ומתן על ידי נשים
  אוריה לפרקטיקהימת

 

 )additive model(מודל אדיטיבי . 1

-Menkel(מתייחס לקשר שבין מגדר לסטטוס  ,כאמור ,מודל זה
Meadow, 2000: 263.( עושה  2מרואיינותמכלל ה אחת רק חברת כנסת

 .מודל האדיטיבי בבואה לנהל משא ומתן פוליטיבסגנון המתאים לשימוש 

  :ואומרת שבין המגדר לסטטוס לקשרמתייחסת חברת הכנסת 

 

נשים כשותפות שוות מדיני כמעט ולא פגשתי -פוליטילצערי במשא ומתן 

הייתי . נבה'זאני הייתי שותפה לתהליך המשא ומתן הידוע כהסכם . לתהליך

הרווארד ושמעתי , נורבגיה, עם עמיתיי הפלסטינאים בדיונים באירלנד

. אקדמאים שדנו בתיאוריות לניהול משא ומתן מקצועהרצאות של אנשי 

. הייתי מיעוט נוחות כחברת צוות מהמין הנשי שכן-בדיונים הרגשתי אי

לצערי כאשר מצרפים נשים למשא ומתן מדיני הדבר נעשה רק בשלב 

כלומר אנחנו כנשים , "כי צריך שיהיו נשים"מתקדם של התהליך וגם זה רק 

אולי הגברים . בכל התהליך של גיבוש ההסכם תיותיאמלא שותפות 

 ולכן אנו 3]ר"א ,שליהדגשה [לסטטוס הנמוך שלנו בחברה מייחסים זאת 

לא בגלל שאנחנו נשים וזה חלק ו, שותפות זוטרות לכל תהליך משא ומתן

שהסטטוס שלנו בחברה הישראלית הוא אלא בגלל  באישיותנומובנה 

 .נמוך

 

בעמדת כוח  מצויאדם הכמו כל  תתנהגנהנשים  האדיטיבימודל העל פי 

ההבדלים בין גברים לנשים בניהול משא ומתן ייעלמו כאשר ולכן , נחותה

 ,לפי דבריה של חברת הכנסת. מול הצד השניעליונות נה בעמדת ים תהינשי

אך , מציאת פשרותותרנות ובדרך של תתנהגנה נשים בעמדות נחותות אמנם 

נשים אלא מכיוון שנכפה עליהן להתנהג כך מעצם היותן  משום שהןלא 

נה בדרגתן ידבר שישתנה כאשר הן תעל, בסטטוס נמוך בחברה הישראלית

)Watson, 1994: 193–194.(  רק מדבריה של מרואיינת אחת אפשר שמכיוון

                                                 
 .)6.7.2004יום מ איוןיר(מפלגת שינוי  ,חברת הכנסת אתי ליבני  2
 .כל ההדגשות בציטוטים הן של המחבר אלא אם כן צוין אחרת  3
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אין זה הסגנון נראה כי , ללמוד על שימוש בסגנון המתאים למודל האדיטיבי

אף אחד . מדיני-בעולם הפוליטיבבואן לנהל משא ומתן  המועדף על ידי נשים

 .)ואף לא על גברים(על נשים  מהגברים לא התייחס לסגנון זה כסגנון מועדף

 

 )control through empowerment( העצמה שליטה באמצעות. 2

, כגון סמכויות(ייפוי כוח  השנילצד צמה נותן ובעל העהצד לפי גישה זו 

על מנת ליצור  צמהוובכך למעשה חולק עימו את הע) הדדיות וכדומה

 :Jenkins, 2000: 471; Menkel-Meadow, 2000( הצדדיםהידברות בין 
262–263.( 

הסגנון המשמש כי עלה  4אחתכנסת חברת מדבריה של רק , אןכגם 

יותר  ,נשים"טוענת כי היא . זהמודל מתאים ל בזמן ניהול משא ומתןאותה 

 צריךאל תדחק אדם לפינה כי הוא  – 'תן וקח'נעזרות בשיטת  ,מאשר גברים

אל תגרום לו , יתורותר אלא תן לו את היכולת לבחור באפשרות של הוולו

 באמצעות העצמהשימוש ב סבורה כיחברת הכנסת  ".ת מהסולםלפחד לרד

הידברות  יצורבמקום תחרות יכול ל מתן סמכויות לצד השני וביזור העוצמה

כל הצדדים יכולים לדבר בצורה  :כךמתגבר כתוצאה מ םוכוח ,הצדדיםבין 

 מאחר .צמהושת העמתחו תוליהנולהציג את דעותיהם , ללא חשש, שווה

ת ונוקט ציינה כי נשים ים והמרואיינות רק חברת כנסת אחתמכלל המרואיינש

י נשים דלניהול משא ומתן פוליטי על ימקובל סגנון  ואין לראות ב, סגנון זהב

אף אחד מהגברים לא התייחס לסגנון זה כסגנון . בפוליטיקה הישראלית

 .)ואף לא על גברים(על נשים  מועדף

 

 ): embedded view of agency(תפיסת המשא ומתן כחלק מהקשר רחב . 3

 לפי השפעתם על היחסיםגם אירועים  פרשותנשים מלפי גישה זו 

תופסות מצבים ספציפיים של שכן הן  ,המתפתחים והעתידיים, העכשוויים

גם לתחומי החיים משא ומתן לא כעומדים בפני עצמם אלא כקשורים 

 ).Kolb, 1993: 141–142(האחרים של הנושאים ונותנים 

כי סגנון זה לניהול משא ומתן אינו הסגנון המאפיין  עולהצאים המממ

כנסת החברות מבין כלל  םישתי רק. את הנשים בפוליטיקה הישראלית

                                                 
 .)6.7.2004מיום איון יר(מימד  –מפלגת העבודה  ,חברת הכנסת קולט אביטל  4
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באופן  פוליטיים משאים ומתניםשבה ניהלו דרך תיארו את ה 5שרואיינו

אמרה כי , לדוגמה 6,אחת מהן. שמתאים לתיאור של סגנון זה בספרות

לנשים בסגנון ניהול משא ומתן הוא בעיקר בעובדה הבדל בין גברים ה"

ת וחברשתי , למשל, כך ."שלנשים ישנו מבט רחב יותר על הנושא הנדון

הכנסת רואות את נושא קידום הנשים כדבר שאינו עומד בפני עצמו אלא 

כי גם במשא ומתן  ותמדגיש הן. כדבר שקשור גם לתחומי החיים האחרים

 ,על נשיםלהשפעת ההסכם המתגבש ת דעתם מדיני הצדדים צריכים לתת א

 . נפגעות העיקריות בזמן של סכסוך מדיניהשכן הן 

 

 ):a relational view of others( האחר כחלק ממערכת יחסיםתפיסת . 4

הצדדים  בהשאווירה ליצור  תאפוושבמשא ומתן נשים , הז מודלעל פי 

, רגשות הבעתבה שה אוויר ;לחלוק ערכים משותפיםו זה את זהיכולים להכיר 

אחריות הדדית , רגישות, שיתוף בניסיון האישי, אמפתיה, רגשיקשר יצירת 

לא פחות מאשר תוכן  יםאחרים חווים את המצב חשוב ת האופן שבומידול

 .)Kolb, 1993: 140; Craver, 2002: 187(הדיון 

זמן ניהול סגנון זה בעושות שימוש ב שרואיינוחברות הכנסת מחמש 

ניסיון אקדמי  בעלת 7חברת כנסת ,למשל. כפי שעולה מדבריהן, ןמשא ומת

שמה דגש על הניסיון האישי שלה כאשת אקדמיה ועל אכן  טענה כי היא רב

בבואה לשולחן הדיונים היא . היא מייצגתשהאחריות שלה כלפי הבוחרים 

האקדמי ואף משתפת אחרים בניסיונה האישי לשם  ניסיונהאת  מהיעמביאה 

  :שלהלן ציטטהמה עולהכפי ש, לבעיות נותרות פתאמצי

חברות הכנסת בבואן לשולחן הדיונים גם מכינות עצמן וגם מגיעות 

הצעתי חוק שלפיו במשטרה דרג : הלדוגמ. כמובן עם הידע האישי שלהן

הביניים יהיה חייב להיות מורכב משוטרים שיש להם תואר וכמובן שגם 

היינו יותר  ,ת תואר אקדמי מתקדםבמערכת המשפטית סף הכניסה חייב להיו

במערכת החינוך שרת החינוך לימור לבנת הסכימה עימי כי . מתואר ראשון

מורים ומורות המועסקים במשרד החינוך חייבים להיות לפחות בעלי תואר 

 . ראשון בבית הספר היסודי ותואר שני למורים המלמדים בבתי ספר תיכוניים

 

                                                 
 .)18.7.2004ריאיון מיום (מפלגת הליכוד , גילה גמליאלחברת הכנסת  ;אתי ליבניחברת הכנסת   5
 .חברת הכנסת אתי ליבני  6
 .)6.7.2004מיום  איוןיר(מפלגת הליכוד  ,חברת הכנסת מרינה סולודקין  7
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יצירת אקלים שבו שיבות של מדגישה את הח 8אחרת חברת כנסת

לחלוק ערכים משותפים ולהכיר טוב יותר , להתוודע זה לזההצדדים יכולים 

 :כל צדאת הצרכים של 

היא הדבר החשוב ביותר אך זה תלוי  ]ומתן המשאשל [אין ספק שהתוצאה 

כשאנחנו נאבקנו למתן . אני לא מאמינה בכוחניות. בגורמים המשתתפים

אנחנו הוכחנו שנשים גם  ]...[ סו אלינו כמוצר משניהתייח ,זכויות לאחיות

נשים כשהן הולכות על . אבק על זכויותיהןייודעות לנהל משא ומתן ולה

אם אתה בא מראש בגישה של מי . משהו שחשוב להן אין להן מה להפסיד

זה לא גישה טובה כי במשא ומתן אין מנצחים , מצליח לקפל את השני

, שלי מתקפל אז אתה יוצר ציבור ממורמרומנוצחים מכיוון שאם הצד 

 . שבהזדמנות ראשונה יפעל נגדך

 

של יחסים הדדיים  בפרספקטיבהנשים מתבוננות על הנושא הנדון 

נשים . החברתיים ןוהדבר משפיע על חייה ,במקום היפרדות ואינדיבידואליות

מפגינות רגישות ו ,מעדיפות להיכנס לפעולה יחד עם האנשים הסובבים אותן

חיזוק לרעיון זה ). Chodorow, 1978; Miller, 1983(לפי צרכים של אחרים כ

שיח -רואה את הערך התרבותי והחינוכי של ניהול דוה 9חברת כנסתסיפקה 

החברה מתבוננת לדבריה שכן  ,בין הצדדים כגורם חשוב בניהול משא ומתן

  :ובוחנת את דרכםבנבחריה 

והצד  מסוימתעם דעה  הבא את, לשולחן המשא ומתן תמתיישב כשאת

ברור שאין עוררין על החשיבות העליונה של  ]...[ שונה ההשני מגיע עם דע

אך לדעתי הערך התרבותי והערך החינוכי של , התוצאה של המשא ומתן

לכבד את האדם שמולך ולנסות לשמוע אותו , שיח בין הצדדים-וניהול הד

אלו . לקבל את דבריו חייבתלא  למרות שאת, דעותיו שמנוגדות לשלךואת 

 האוכלוסייההם ערכים עליונים כי אנחנו כחברי כנסת מהווים שיקוף של 

 .מהווים כלי מחנך מסוימתואנחנו בצורה 

 

האחר תפיסת "סבורה כי חלק חשוב ב) Gilligan, 1982: 15( גיליגן

ועקרונות מוסר שונים  תפיסה מוסרית שונהמקורו ב "כחלק ממערכת יחסים

                                                 
 .)18.7.2004מיום  איוןיר(עם אחד -מימד-מפלגת העבודה ,חברת הכנסת אילנה כהן  8
 .)3.11.2004מיום איון יר(מפלגת הליכוד  ,חברת הכנסת ענבל גבריאלי  9
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לטענתה התפיסה המוסרית של הנשים . ים גברים ונשיםעליהם מסתמכש

מערכת של קשרים חברתיים ול אישיים-קשורה באופן הדוק ליחסים בין

 .והתחייבויות הדדיות שמלכדות את הפרט

נושא לנכון להתייחס לחברות הכנסת שראו ארבע דבריהן של מניתוח 

הלך משא עושות שימוש במ מהן שלוש :דעותיהןבחלוקות נראה כי הן זה 

משתמשת  11בלבד אחתוחברת כנסת  10,ומתן בטענות של מוסר וצדק חברתי

הדבר נובע מהכשרתה שייתכן (נורמות וחוקים לקא ודובטענות הקשורות 

" העולם הגברי"קרי בתחום , מקצוע המבוסס על חוקים ונורמות, יןדרכת כעו

תייחסו שה )גבריםה(חברי הכנסת  תחמש כימעניין לציין  .)על פי גיליגן

 לנושא זה סבורים שהעולם בנוי ממערכת מורכבת של נורמות וחוקים

לא  שתםיחמ .שכל אחד מהם הוא פרט בודד ועצמאי, בני האדם הקושרת בין

רק חבר כנסת אחד  .לנשים אלא רק לגברים תפיסות עולם אלהייחסו 

 .עליו מהגברים התייחס לסגנון זה כסגנון מועדף

על של חברות הכנסת ים את הסתמכותן הממחישציטוטים  כמהלהלן 

  :צדק חברתיהמוסר והמתחום טענות 

נשים מתחשבות בחברה ובשליחותן למען " :אומרת 12ראשונה חברת כנסת

החברה אותה הן מייצגות וטיעוניהן מתבססים על עקרונות של מוסר וצדק 

בזמן של ניהול משא ומתן פוליטי אני משתמשת בעיקר בטענות . חברתי

  ".עצם ההצהרה חשובה לי מאוד. צדק חברתי-של אי

 :נוספת מעידה על עצמה 13חברת כנסת

אישי ואילו -אני מסכימה לגישה האומרת שנשים שמות דגש על הפן הבין

סת אני בכנ. הרווחים שלהם על חשבון השני במקסוםגברים יותר מעוניינים 

ך מחצית אני עושה עבודה פוליטית כמובן א הלדוגמ ,רואה את זה כל הזמן

לצרכים של , לזכויות אדם, מהעבודה שאני עושה קשורה לפניות הציבור

אני משתמשת בכל סוגי  ]...[ אישית-אנשים מתוך איזו שהיא גישה בין

השילוב בין . גם חוקים ונורמות וגם מוסר ,הטיעונים במהלך משא ומתן

הבחירה  ]...[ הטענות הרגשיים לשכלתניים משמש אותי ברוב המקרים

                                                 
, מפלגת יחד והבחירה הדמוקרטית( לאוןענבל גבריאלי וזהבה ג, מרינה סלודוקיןחברות הכנסת   10

 ).2.11.2004ריאיון מיום 
 .חברת הכנסת אתי ליבני  11
 .חברת הכנסת מרינה סולודקין  12
 .חברת הכנסת זהבה גלאון  13
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ואני מאמינה ומשתמשת יותר שיטה תלויה בדברים בהם אתה מאמין ב

 . בטענות של מוסר וצדק

 

היא  הבש ,מדיוני התקציב מספקת דוגמה 14חברת כנסת שלישית

וחברות הכנסת מבליטה את ההבדל בסגנון ניהול המשא ומתן בין חברי 

  :הכנסת

. יתישמשמעי משתמשת בטיעונים של מוסר ואחריות א-אני באופן חד

היינו שם רק אני , בדיוני תקציב שהשתתפתי בהם מול אנשי האוצר הלדוגמ

גם מהצד השני וגם בצד  וחברת הכנסת רוחמה אברהם והשאר היו גברים

זה צריך כך וזהו "משני הצדדים העלו רק טיעונים של חברי הכנסת  .שלנו

הכנסת  וחברת ,כלומר טיעונים חוקיים ונורמטיביים, "ואין מקום לפגוע בזה

רוחמה אברהם ניהלה את המשא ומתן שהייתי עדה לו על חוק ההזנה 

על הצורך שלנו לפרוס חסות , על אחריות, היא דיברה יותר על מוסר, לילדים

השימוש שלנו בטיעונים . על הילדים והדבר מאוד בלט לעין ולאוזן השומעת

 . ערכים וכדומה, של מוסר ואחריות אישית

סגנון ביטאו ) חמש מתוך תשע(שרואיינו  למעלה ממחצית מהנשים

סגנון נראה כי  לפיכך ,"תפיסת היחסים עם האחר"המתאים לתיאור של סגנון 

 ,אולםו .מדיני-בבואן לנהל משא ומתן בעולם הפוליטי זה מועדף על ידי נשים

 . יותראף המודל האחרון מועדף 

 

  ):problem solving through dialogue(פתרון בעיות באמצעות דיאלוג . 5

 באמצעות אותןופותרות בהן דנות , בעיות חותנשים מנס, לפי מודל זה

דרכים ורעיונות לבחון לעורר את העומד מנגד במטרה  ,עם אחרים דיאלוג

להבדיל מפתרון , הדיאלוג תוך כדיבהדרגתיות  תיפתרהבעיה  ןשבאמצעות

נה פתיחות פתרון בעיות באמצעות דיאלוג מק. ויכוח או עימותבאמצעות 

הצדדים באופן זה  ;להבנת העומד מנגד וושיתופיות במשא ומתן שיוביל

תר רצינות יב הצד השנייה יחד ומתייחסים לאינטרס של לומדים על הבע

)Surrey, 1987.( 

                                                 
 .ברת הכנסת ענבל גבריאליח  14
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פתרון בעיות באמצעות דיאלוג  ,להלן הציטוטים שיובאו מעידיםכפי ש

למעשה  .ראיינתישבה עושות שימוש מרבית חברות הכנסת שא השיטה וה

מתארות את הסגנון המשמש אותן בבואן לנהל  15אחת כולן פרט לחברת כנסת

פתרון בעיות "משא ומתן פוליטי באופן שתואם את התיאור בספרות של מודל 

מודל סבורים כי שרואיינו ) הגברים(מרבית חברי הכנסת  ."דיאלוגבאמצעות 

 וה מהגברים התייחסרק שלושו ,הדיאלוג מייצג נאמנה את הסגנון הנשי

 .עליהם לסגנון זה כסגנון מועדף

 כמהתחילה  ביאא, מכיוון שהמיעוט במקרה זה אינו מעיד על הכלל

חבר . חריגהאישי כ מעידים על סגנונם )הגברים(חברי הכנסת  ןבהשדוגמאות 

שיתוף פעולה עם הצד הוא רואה בבמהלך משא ומתן מסביר כי אחד  16כנסת

מוסיף כי בגלל אך  ,להשגת מטרתו היעילה ביותרדרך הטובה ואת ההשני 

לבחור קא ודו הנטיילנו כחברה יש , האופי הכוחני של החברה בישראל

שיתוף המצריך לעשות שימוש בסגנון מ הימנעלובדרכים כוחניות ותחרותיות 

  :פעולה

 קשה יותרלהשתמש בסגנון של שיתוף פעולה אך זה סגנון  משתדלאני 

ותר ולחפש את האינטרס של מי וצריך מראש לדעת לאתה . מאשר התחרותי

, ורק כשאתה מוצא את האינטרס שלו אתה יכול לעשות מחווה, שעומד מולך

לכן בחברה הישראלית שהיא חברה . לכן זה סגנון גם קשה וגם פחות נפוץ

אני חושב , ולא גנטית חס וחלילה ,אלימה ותחרותית מבחינה היסטורית

במשאים  כישלונותתר נפוץ לכן לצערי יש לנו הרבה שהסגנון התחרותי הוא יו

 . ומתנים גם כחברה וגם בכנסת

 

לא רק  שיתוף פעולה עם הצד השנישל ואה בדרך ר 17נוסףחבר כנסת 

 :דרך חייםסגנון לניהול משא ומתן אלא 

כאשר אתה . אני סבור כי הוא שיתופי ולא תחרותי, לגבי הסגנון האישי שלי

שתף אותו ובעיקר תשמע , בגובה העיניים תויאר דב, מדבר עם הצד השני

גם ההסכם . גם אותו שכן הדבר ידרבן את שני הצדדים ללכת זה לקראת זה

אמנם לא תמיד . יהיה טוב יותר ותהיה יותר נכונות לקיימו מצד שני הצדדים

אך לדעתי זו הדרך הרצויה ואני , בעיקר בעולם הפוליטי ,ניתן לממש דרך זו

  .רהמנסה ללכת לאו

                                                 
 .חברת הכנסת אילנה כהן  15
 .)3.11.2004מיום  איוןיר(מפלגת יחד והבחירה הדמוקרטית  ,חבר הכנסת רומן ברונפמן  16
 .)2.11.2004מיום  איוןיר(מפלגת יחד והבחירה הדמוקרטית  ,וילן) אבו(חבר הכנסת אבשלום   17
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חבר שהערה דומה לה השמיע גם  – מעניינת ההערה של חבר כנסת זה

שהוא עצמו מנסה לשתף פעולה עם הצד השני במהלך  אףכי  –הבא  כנסתה

לדעתו נשים שנבחרות לכהן כחברות כנסת הן אגרסיביות ואינן  ,משא ומתן

לגבי הנשים המעטות שהצליחו להיבחר " :הוא מכירשמשאר הגברים  שונות

 18אחר חבר כנסתגם . "נסת הן אגרסיביות ואינן נופלות במאומה מהגבריםלכ

המצוי ומוסיף כי אופי זה הוא אלמנט , סבור כך "דיאלוג"שהתייחס לגישת ה

לגבי החיים הפוליטיים הם מאוד " :וחברות כנסתכנסת באישיותם של חברי 

ן בדרך ושורדות בחיים הפוליטיים ה נכנסות, כוחניים ולכן נשים שמצליחות

כלל יש להן אלמנט אסרטיבי וכוחני באישיות ולעניין זה הן אינן שונות 

סגנון  בחובו כנסת טומןהפקיד חבר תהם סבורים שיכלומר שנ". מהגברים

 . רואיינוש הנשיםשאר הגברים ושל  עמדהבניגוד מוחלט ל ,וכוחני אגרסיבי

נוקטות  ,רוב מוחלטהמהוות , ששמונה מתוך תשע מהמרואיינותמכיוון 

את גישתן של חברות עתה אנתח  ,"פתרון בעיות באמצעות דיאלוג"סגנון את 

  .זההכנסת לאור סגנון 

מציינות כי ההבדל בין חברי הכנסת לחברות  19כנסתחברות שתי 

 אכפתיותהן ובכך ש ,הכנסת מתאפיין בעיקר ביכולת ההקשבה של הנשים

 אפשר .ול המשא ומתןבמהלך ניה הצד השניונוהגות לשתף פעולה עם יותר 

דוגמה המעשית ומה המובאים להלן דבריה של חברת הכנסתבלהמחיש זאת 

לדבריה . האינטרנציונל הסוציאליסטי תעידומומקרה  –אליה היא מתייחסת ש

כי האינסטינקט הגברי היה לתקוף בצורה כוחנית את אנשי  באותו אירוע ניכר

  :וקא להידברותהייתה מתונה יותר ודחפה דוהיא ואילו , ח"הפת

גמישות וראיית , אני כאישה וכחברת כנסת חושבת שלנשים יש יותר צניעות

ישנו הבדל . המציאות מאשר לגברים בעת ניהול משא ומתן פוליטי ומדיני

הן משתפות פעולה עם , אכפתיותשכן הנשים יותר  ,בסגנון ניהול משא ומתן

י הן ואף לדברהסובבים וקשובות למגוון הדעות של חברי המשלחת של

מנהלים , ובמיוחד חברי כנסת ,גברים .המשלחת השנייה איתה הן בעימות

ואיזם וחוסר הבנה למה שמתרחש אצל 'מאצ, משא ומתן בצורה של נוקשות

הנתון הבסיסי  ]ר"א, ולא חברות הכנסת[אצל חברי הכנסת . העומד מנגד

אך הם  ,כוח מהיעבכניסה לתהליך של משא ומתן הוא כניסה מעמדה שיש 

                                                 
 .)30.8.2004מיום איון יר(מפלגת הליכוד  ,חבר הכנסת גדעון סער  18
 .חברת הכנסת קולט אביטל, חברת הכנסת מרינה סולודקין  19
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לא תמיד יודעים כיצד להשתמש בכוחם וכיצד לממש את יכולותיהם בעת 

אצל נשים האינסטינקט הוא , לעומתם. ניהול משא ומתן מדיני ופוליטי

כמו כן , שלדעתי זהו חלק מובנה בנשיותיותר ביכולת ההקשבה  להיעזר

: הלדוגמ. יש יותר גילויים של אמפתיה בזמן ניהול התהליך כלפי הצד השני

אני כחברת מפלגת העבודה אחראית על תחום קשרי החוץ של המפלגה 

, מספר שנים השתתפתי במשא ומתן לפני. עם מדינות אחרות ברחבי העולם

שהוא אמנם חסר חשיבות לגבי המדיניות של הממשלה הנוכחית אך יכול 

עידה של האינטרנציונל הסוציאליסטי העולמי כוללת והו. הלשמש כדוגמ

 ,האחרונה בוועידה. נציגים 165מדינות וחברים בה  תשעיםגות מנציגי מפל

 ארגוןהביאו גם את דובר , בה הייתה לי הזכות להיות נציגת מפלגת העבודה

בחריפות את המדיניות של  כאשר הגיע תורו לנאום הוא תקף. ח לדיון"הפת

ועדה תקבל החלטת וואף הציע שה, ממשלת ישראל בשטחי הגדה והרצועה

גם  יבצוות הישראלי היו חברים בנוסף אלי. ריפה נגד מדינת ישראלגינוי ח

לנתק מגע ולתקוף בצורה חריפה את דובר  מידהם הציעו . שני גברים

אני לעומתם הצעתי למתן את התגובה הנגדית ולנקוט בדרך של . ח"הפת

בצדקת דרכה של  בוועדהדיאלוג והסברה עם שאר המדינות החברות 

הצלחתי למתן את ההצהרה המשותפת וזאת לדעתי  לבסוף. מדינת ישראל

ח אלא נקטנו בדרך "בשל העובדה שלא תקפנו באופן ישיר את דובר הפת

 .של הסברה והקשבה לשאר הנציגים

 

משא ומתן הגברי הנוקשה הסגנון ניהול ין על מנת להדגיש את ההבדל ב

גנונו את סמתארת חברת הכנסת , והלא פשרני של הגברים לבין הסגנון הנשי

מציינת כי הוא היא  .חבר הכנסת שמעון פרס ,של יושב ראש מפלגת העבודה

 :סגנונובבהתנהגותו ו "חריג"ומכנה אותו  "נשי"דומה יותר לסגנון ה

פרס נוקט בדרך . בנוף הגברי כחריגשמעון פרס חבר מפלגתי מוגדר על ידי 

בעיקר  הדבר בולט. נשית יותר מאשר בדרך הגברית בזמן ניהול משא ומתן

כאשר אני משווה את סגנונו של שמעון פרס לעומת סגנון ניהול המשא 

אני סבורה כי במידה , שמעון פרס הוא לא אולטימטיבי. ומתן של אהוד ברק

 דייוויד קמפ בוועידתופרס היה עומד בראש צוות המשא ומתן הישראלי 

 .הדברים היו נראים אחרת, הוד ברקבמקומו של א 2000

 

למקסם למצוא מכנה משותף ויחדיו על מנת יפעלו הצדדים , הזלפי סגנון 

כלל להמציא אופציות שישרתו את  ישאפוו ,את תוצאותיהם המשותפות
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בעיקר כאשר  ניכרתמודל זה של חשיבות ה. המשתתפים בצורה אופטימלית

שכן במשא ומתן , פעמי-המשא ומתן הוא מתמשך ופחות במשא ומתן חד

הסכם עצמו אלא לרוב גם על עתיד משותף רק על ה אינומתמשך הדגש 

 ,Lewicki and Litterer, 1985: 103; Surrey ;175–173: 1996, גלין(
1987.( 

סבורה שהדיאלוג וההקשבה יובילו אותה  20ת הכנסתוחבראחת מ

  :גים טובים יותר מאשר הסגנון הכוחנישלהי

משא  ברות כנסת בסגנון ניהולאני חושבת שיש הבדל בין חברי כנסת לח

לעומת חברי , ופישור חברות הכנסת פועלות יותר בסגנון של גישור .ומתן

אני הייתי בכנסת הקודמת יושבת ראש סיעת האופוזיציה  הלדוגמ. כנסת

ר "וכל שבוע הייתה לנו פגישה עם יושב ראש הכנסת בה השתתפו יו

שיבה בי. חבר הכנסת זאב בוים ,ר הקואליציה"ויו ,שזו הייתי אני ,האופוזיציה

לגבי הצעות חוק שעתידות , זו באנו לקבוע מה יהיו ההסדרים בכנסת

ישנו מתח גדול מאוד תמיד בין . אמון וכדומה-הצעות אי, לעלות במליאה

תפקידנו . הרצון של האופוזיציה ובין התיאבון הבלתי מוגבל של הקואליציה

וים אני ראיתי שגם כאשר זאב ב, היה לשכנע את יושב ראש הכנסת בעניין

האופן  .י הייתי צריכה להביא לידי הישגיםאני לשיטתי המשכתי בשלי כ, צדק

בגלל האופן בו אני ניהלתי את  דווקא. ל את השיג ושיח היה לרעתושהוא ניה

ואני חושבת שזה עניין . הדיון היו לי הישגים שלא בטוח שבצדק במקרה הזה

עניין הזה הבדל של האופן בו אתה מתנהל ומציג את הדברים ואני רואה ב

על מה , בצורה בה אתה מציג את הנושא, מאוד משמעותי בין גברים לנשים

אני לא רוצה לעשות הבחנה . בהקשבה, בין אם זה בטיעונים, שמים דגש

גורפת שלפיה גברים הם יותר תחרותיים ונשים שיתופיות אך זה קורה 

  .לעיתים קרובות

 

  21:נוספתכנסת  לדעה זו שותפה גם חברת

. מוע וגם לא להסכיםלהקשיב לכולם ולש, ני יותר בגישה של שיחה פתוחהא

ושם היו , ראניה מלכת ירדן שארגנההייתי בכנס של נשים : האני אתן דוגמ

אם גברים היו באים על מנת להראות את . נשים מהמזרח התיכון ומאירופה

אני הצלחתי להסביר . הכוח והעוצמה שלהם לדעתי הכנס היה נראה אחרת

עדה את העמדה של מדינת ישראל בנושא המדיניות ולשאר הנשים שהיו בו

                                                 
 .חברת הכנסת זהבה גלאון  20
 .ה גמליאלחברת הכנסת גיל  21
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זאת ועוד הם גינו את , בשטחים והם ביטלו בכלל את האופציה לגינוי

 . א את המשותףוקא למצוכלומר ניסינו דו. פעולות הטרור

 

 :באומרה דברים אלומחזקת  22חברת כנסת נוספת

ל בסגנון ניהול משא ומתן יש לי קצת בעיה להודות באמת שאכן ישנו הבד

האופי של משא ומתן שמנוהל על ידי גברים הוא שונה . בין גברים לנשים

במהותו כשהוא מנוהל על ידי נשים שכן בדרך כלל אצל גברים יהיו יותר 

הכוחנות תמלא תפקיד , ה לפשרה לא תהיה קיימתיהנטי, מלחמות על אגו

שנשים תנהלנה את יעדרו כימאוד מרכזי במשא ומתן והדברים הללו 

מכיוון שלכאורה נוצרת , מדוע אמרתי שיש לי בעיה להודות בזה. התהליך

נוטות לפשרה ואני לא ממש מסכימה עם , תמונה שנשים הן חלשות יותר

פשרה צריכה להתקיים בכל משא ומתן כי כל משא ומתן שאני חושבת . זה

תו של צד חתם הסדר או הסכם על פי דעישכן לא י, מסתיים באיזו פשרה

 .אחד בלבד

 

ה יוצרת שיתופיות בין הצדדים שכן היא נתפסת קשבהה, לפי גישה זו

האזנה לדבריו של השני מביאה גם . כניסיון להבין את בעיותיו של הצד האחר

חברת  גם מדבריה שלכך עולה . )205–200: 1996, גלין(לוג חיובי לידי דיא

  23:נוספת סתנכ

כיצד  ,באופן בו אני מנהלת משא ומתן ,ושוב אני סבורה כי אני מוכיחה שוב

 חיות עם אחרים ועם ההסכם המתגבשיש לתת לאנשים את האפשרות ל

אני רואה עצמי בזמן ניהול משא ומתן בתפקיד של מפשרת ומגשרת בין  ]...[

על מנת להגיע להסכם . אפילו כאשר אני חלק מצוות המשא ומתן, הצדדים

א ילווה בדיאלוג פורה בין הצדדים ולא יש צורך שהו, שגם יתממש בעתיד

גם כאשר לאחד הצדדים או לשניהם יש . ה של אחד על השנייעל ידי כפי

כדוגמת שר האוצר בנימין , שזה דבר שכיח בעולם הפוליטי, עוצמה רבה

אני במאמצי התיווך שלי במשא ומתן בנושא , נתניהו וראש הממשלה שרון

ו של דבר לידי דיאלוג שהביא תוכנית ההתנתקות הצלחתי להביא בסופ

 . להסכם בין השניים

                                                 
 .גבריאלי ענבל הכנסת חברת  22

 .)29.8.2004 מיום איוןיר(מפלגת הליכוד  ,השרה ציפי ליבני  23
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תהליך המשא ומתן מובנה , "פתרון בעיות באמצעות דיאלוג"מודל של ב

הצדדים . והמטרות צצות ועולות באמצעות בירור הדדי ופשרהפחות 

המעורבים בתהליך צריכים להיות בעלי יכולת גמישות והסתגלות למצבים 

רת הבנות חדשות בין הצדדים ולבסוף לפתרון הדבר יכול להוביל ליצי. חדשים

מסבירה זאת ואף נותנת  24הכנסתאחת מחברות ). Surrey, 1987(המחלוקת 

לקדם את  כדיבה עשתה שימוש בפשרה ובגמישות שדוגמה קונקרטית 

  :מטרותיה

ניתן ואף כדאי להתפשר כאשר אין . לפשרה להגיעותר על מנת ואני מוכנה ל

, כשביטלו את הטבות המס ליישובי הערבה .דרך אחרת להשגת המטרה

עדת ובו. חשבתי שביטול ההטבות עלול לחסל את ההתיישבות בערבה

הצעתי . את הנושא ונוכחתי לדעת כי הדבר חוצה מפלגות העליתיהכספים 

עדת ולהחזיר את ההטבות במס ליישובי הערבה התקבלה על ידי מליאת 

ערבותו של שר האוצר בנימין בהת, ועדהולאחר דיוני ה ברביזיה. הכספים

יתרתי ואני לא . כך שהצעתי נפלה, הוחלט שלא להצביע עם דעתי, נתניהו

יישובי הערבה יקבלו , על פי הפשרה שהתקבלה. אך נאלצתי להתפשר

עכשיו נוצרה סיטואציה שבכנסת ניתן . הטבות מס למשך שנה אחת בלבד

אני דיברתי . חתלהעביר את ההחלטה שלפיה ההטבות יהיו ליותר משנה א

, הפוליטיות לדעותיישהם להזכיר מתנגדים , עם כל יושבי סיעות הקואליציה

והם אמרו שנושא זה ראוי שיעבור בהצבעה ויישובי הערבה ימשיכו לקבל 

ההתפשרות שלי הייתה לאחד את מועצה מקומית תמר . את הטבות המס

ניתן ואף . התר על מנת להגיע לפשרוובזה אני מוכנה לו, עם מועצה אחרת

 .כדאי להתפשר כאשר אין דרך אחרת להשגת המטרה

 

רוב בה עושות שימוש שהשיטה א ופתרון בעיות באמצעות דיאלוג ה

 אחתלמעשה כולן פרט לחברת כנסת . ראיינתיש חברות הכנסתמוחלט של 

באופן התואם  בבואן לנהל משא ומתן פוליטי ומדיני שלהןסגנון תיארו את ה

בתארם את הסגנון ) הגברים(כך גם סבורים חברי הכנסת  ."גדיאלו"את מודל ה

 .הנשי

 

                                                 
 .)6.7.2004מיום איון יר(מימד  –מפלגת העבודה  ,אורית נוקדחברת הכנסת   24
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 ם ומסקנותוסיכ. ה

הוא דרך חיים המקיפה את כל תחומי העיסוק והעניין  משא ומתןניהול 

, מנטרי בפרטלבמדינות דמוקרטיות בכלל ובשיטת ממשל פר. הפוליטיים

סיים של לאחד המאפיינים הבסי משא ומתןהפך ה, דוגמת זה הנהוג בישראל

מחקרים רבים בחנו אם נשים ). 204: 1985, אריאן(האינטראקציה הפוליטית 

הממצאים על הקשר בין מגדר אך  ,נושאות ונותנות בצורה שונה מאשר גברים

 . משמעיים-לבין סגנון ניהול משא ומתן אינם חד

יש השפעה  הדיונים תן מגיע הנושא ונותן לשולחןיאש מוסוותההנחות ל

. קטגוריה חברתית הנושאת הנחות מוסוות הואומגדר  ,א ומתןרבה על המש

את מגוון התפיסות לגבי סגנון ניהול משא ומתן לבחון  הייתה מטרת המאמר

מהן השאלה  עמדהבמוקד המאמר . מדיני על ידי נשים בישראל-פוליטי

בפוליטיקה הישראלית ) אודות הנשיםעל (התפיסות של נשים ושל גברים 

בא הדבר , אם בכלל, ובאיזה אופן, ון הנשי בניהול משא ומתןלגבי אופי הסגנ

מביא עימו לשולחן המשא ומתן  כל צדהמגדרי ש" המטען"זהו . לידי ביטוי

סגנון הייתה ששל המאמר המרכזית הטענה . עוד בטרם החל ההליך בפועל

הן על ידי גברים והן על  ,בדרך כללנתפס  פוליטיקאיות ניהול המשא ומתן של

  .סגנון שיתופיכ ,שיםידי נ

כנסת חברי  ,שרות, ראיונות עומק עם שרים 20בוצעו  במסגרת המחקר

לפי התיאוריות השונות  וטלגוקהראיונות נותחו בניתוח תוכן ו. וחברות כנסת

 :לסגנון ניהול משא ומתן על ידי נשים

 .מודל אדיטיבי. 1

 .העצמה שליטה באמצעות. 2

  .רחבתפיסת המשא ומתן כחלק מהקשר . 3

 .האחר כחלק ממערכת יחסיםתפיסת . 4

 .פתרון בעיות באמצעות דיאלוג. 5

מרבית חברות הכנסת סגנון ניהול המשא ומתן של מהממצאים עולה כי 

 :המתוארים בספרות י מודלים לסגנון ניהול משא ומתןנשמתאים לוהשרות 

סגנון המתאר  ,"תפיסת האחר כחלק ממערכת יחסים"מודל הראשון הוא 

 ;יחד עם האנשים הסובבים אותן פעולנשים מעדיפות ל ועל פיתופי שכן שי

סגנון  מתארגם הוא ש ,"פתרון בעיות באמצעות דיאלוג"הוא המודל השני ו

 ,אחתפרט לחברת כנסת , כל המרואיינותלמעשה . ניהול משא ומתן שיתופי

כסגנון עיקרי בבואן לנהל  "דיאלוגפתרון בעיות באמצעות "ב משתמשות
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 הםבמודל זה דיאלוג ושיתוף פעולה עם הצד השני . א ומתן פוליטי ומדינימש

 . לפתרון בעיות בקרב נשים יםמרכזי יםמרכיב

מביאים הנושאים  ןאותש הנחות יסודשני סגנונות אלה מהווים מעין 

כי לציין ראוי . חן המשא ומתן עוד בטרם יחלו בפועל השיחותלונותנים לשו

 "נשינון סג"סבור כי יש  ,הן מהנשים והן מהגברים ,מהמרואייניםרוב מוחלט 

כך  ;הצד השניעוד בטרם יכירו את וסגנון זה מייחד נשים , לניהול משא ומתן

המגוון הרחב של . אודות הנשיםעל העידו הנשים על עצמן והגברים 

הייחודיים לכל אחת מראה כי משתנים אחרים  המרואיינים והמרואיינות

עם  כרות מוקדמתיה, תפקיד, רקע מפלגתי, קע אישיר(ואחד מהמרואיינים 

אותה הנחת יסוד  על משפיעיםאינם ) וכדומה תכונות אישיות, הצד השני

יש סגנון ניהול משא  כאישהלפיה לאישה ש ,בשלב טרום המשא ומתןמגדרית 

 . ומתן נשי

כי שני המינים תופסים את הסגנון הנשי כסגנון  הממצאיםמעוד עולה 

, עולם כוחניעולם הפוליטי שעדיין נחשב הבתוך  פועלותשהנשים  אף, שיתופי

ן גברים והן נשים ינהלו משא ההיינו מצפים כי שייתכן ו, "גברי"דורסני ואף 

 . ודורסני בסגנון כוחנימדיני -ומתן פוליטי

מחקר זה בנושא סגנון ניהול משא ומתן פוליטי ומדיני על ידי נשים 

להשיב  אפשריהן עלששאלות פתוחות  כמהאך עדיין נותרו  ,הסתיים

סגנון ניהול  הבוחן אתמחקר דומה  רוךכמובן לע אפשר. עתידיים במחקרים

. תן המאפיין את חברי הכנסת הגברים ואת ההבדל בין גברים לנשיםהמשא ומ

נבדל גברים של משא ומתן האם סגנון ניהול  אוהלחקור  שאפשריבט נוסף ה

טית אלא גם בעמדות בכירות במגזר בצמרת הפולינשים לא רק מזה של 

או לחלופין  ;ל"מנכ ביןארגון כלכלי ל לית"מנכהבדלים בין כגון , הכלכלי

לים של "ליות ומנכ"הבדלים בין מנככגון , בעמדות בכירות בעולם החברתי

  .ארגונים חברתיים
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