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פתח-דבר
סטרס... אחד הגורמים המרכזיים למחלות ולתסכולים וסבל בחיים. בעולם המערבי של 
היום, אפשר לומר שזו מגיפה של ממש וכמעט כולנו רוצים לדעת איך להתמודד עם זה. 

ברוגע,  יותר  ולחיות  הזה  מהלחץ  לצאת  איך  לדעת  רוצים  הייתם  אתם  גם  בוודאי 
בבריאות... שיהיה לכם זמן לתחביבים שלכם, לבן או בת הזוג שלכם, לילדים, לחברים 
לחברות... פשוט לדעת ליהנות מהדברים הפשוטים בחיים ובכלל... להתחבר לדבר הכי 

בסיסי בחיים שלנו ששכחנו לעשות אותו - לנשום... 

אבל בגלל התרבות שאנחנו חיים בה, רובנו מרגישים שאנחנו צריכים להשיג דברים, 
להיות מושלמים בכל מה שאנחנו עושים, לעשות יותר כסף, להיות יותר "מוצלחים", 
להיות ה"עובד המצטיין", ה"ילדה הטובה", האמא "המושלמת", הגבר המושלם וכו'... 

ואנחנו חיים את חיינו במעגל אכזרי של מרדף ותסכולים מצטברים.

מי לא מכיר את הקולות הפנימיים האלה של שאלות כמו -

למה בן-הזוג שלי לא מבין אותי? 

למה הבת שלי מדברת אליי ככה? 

למה אני לא מוצא זוגיות? 

למה אני לא מצליח לסגור עסקאות? 

למה אני לא מוצאת את הייעוד שלי?

למה אני תקוע בעבודה? 

למה אני מרגיש כמו כישלון?

וזה רק במישור האישי... 

מה קורה כשאנחנו נכנסים לקשר זוגי וקושרים את חיינו באדם נוסף?

| 03 |



שם הדברים הופכים להיות מאתגרים עוד יותר, כי זו מציאות שבה יש כבר שני אנשים 
הרגשות, הצרכים,  הרצונות, את  כל אחד מביא את המורכבויות שלו, את  ולא אחד. 

החלומות, הכמיהות, הקשיים, האכזבות, התקיעויות...

עם זאת כמעט כולנו רוצים זוגיות. למצוא את האחד או האחת שיילכו איתנו את הדרך, 
שיחלקו איתנו את מסע החיים, שיהיה לנו מקום בטוח. מקום שבו יקבלו אותנו ויאהבו 
אותנו כמו שאנחנו, מקום שבו נוכל לחלוק את מה שקורה לנו, שנרגיש שייכים ואהובים...

ולפעמים זה קורה שאנחנו מוצאים את אותו אחד או אחת שאנחנו מתחברים אליהם 
אפילו  הדרך,  בתחילת  נהדר  זה  ולפעמים  משותפת.  לדרך  לצאת  מחליטים  ואנחנו 
קסום... אנחנו משתפים אחד את השניה, יש אינטימיות, המון יחד, שמחה להיות יחד...  
גם  נכנסים,  והשגרה  כשהחיים  חולפת,  הראשונית  כשההתרגשות  הדברים  ומטבע 

הזוגות המחוברים ביותר נתקלים באתגרי תקשורת. 

רזי  את  )וליישם(  ללמוד  ונתחיל  השורש  מן  בזה  נטפל  לא  אנחנו  אם  הזה,  בשלב 
התקשורת )ובעיקר רזי התקשורת המקרבת(, הדברים עשויים להדרדר ואנחנו יכולים 
למצוא את עצמנו חיים במקום שהרבה פחות נעים לנו בו, במקום שבו המרחק והפער 
זורם לנו, וכמובן אנחנו מתחילים להרגיש פחות קרבה  בינינו מתחילים לגדול, פחות 

וחיבור בקשר - פחות "בית"... 

לפעמים זה עשוי לבוא לידי ביטוי במריבות גדולות ולפעמים פשוט ייבנה מתח סמוי... 
כזה שמרגישים אותו באוויר. 

אז גם אם - 

"רק" לא נעים וזורם לנו יחד...

יש לנו "רק" כיווץ קטן בפנים...

התקשורת שלנו לא זורמת...

יש בינינו הרבה אי-הבנות...
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אנחנו פחות מסכימים זה עם זו...

פחות ופחות מדברים שיחות עומק ופחות ופחות מכירים זה את זו...

זה כבר זה משפיע עלינו )ולא לטובה...( 

גילינו  ובתקשורת  בתודעה  שינוי  בתהליכי  אנשים  מלוות  אנחנו  שבהן  השנים  בכל 
במנטליות,  ההבדלים  למרות  השוני,  למרות  וטובים  אחרים  חיים  ליצור  שאפשר 
בהרגלים, בצרכים ובכמיהות. אפשר ליצור שינוי עמוק בתודעה ובתקשורת ולהתחיל 
לחיות אחרת לגמרי. וזו הסיבה שבגללה החלטנו לכתוב את ספרון ההדרכה הזה, לתת 
לכם )ולעוד ועוד אנשים( את הכלים המדהימים של תקשורת מקרבת כדי שתוכלו גם 

אתם ליהנות מזוגיות מקרבת ומחיים הרבה פחות מסובכים ומתוחים :-(

אז חברות וחברים, לא משנה באיזה מצב הזוגיות שלכם, אפשר לעצור את ההתרחקות 
בזוגיות או את הידרדרות מערכת היחסים, וכל רגע הוא זמן טוב לעצור את כדור השלג 
חיים משותפים שזורמים הרבה  ליצור תקשורת מסוג אחר שתאפשר לכם  ולהתחיל 

יותר בקלילות וטבעיות, עם הרבה יותר קרבה ואינטימיות ממה שאי פעם חלמתם…

כן. יש המון דרכים לשחרר את הסטרס מחיינו, החל ממדיטציות, ספורט וכלה בנסיעה 
לחופשות, השתתפות בסדנאות או טיפולים בשיטות שונות ולפעמים אפילו התנתקות 
מוחלטת מהסביבה כדי להוריד את רמות מתח... אבל כפי שכבר בוודאי הבנתם, בספרון 
הזה אנחנו נעסוק בסטרס שרובנו חווים בעיקר בהקשר של תודעה ומערכות היחסים 

שלנו. כי מבחינתנו שם הכל מתחיל ונגמר...

שלנו  בחיים  יוצר  עצמו  הסטרס  מה  אותו,  ומעצים  לסטרס  גורם  מה  נראה  אנחנו 
ובמערכות היחסים שלנו ונדבר על הכוח שביצירת תקשורת אחרת להפחתת המתחים 

בצורה פלאית ממש...

איך? 

בעזרת כלים של תקשורת מקרבת.

תקשורת מקרבת מבחינתנו זו ה-דרך שיכולה לעזור בכל תהליך של שיקום זוגיות... 
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בעזרת הכלים של תקשורת מקרבת תוכלו להבין אחד את השניה טוב יותר, לתקשר 
אחרת וליצור זוגיות שעובדת הרבה יותר טוב ולאורך זמן...

אז אם גם את או אתה מחפשים לחולל את השינוי הזה בחייכם ולחיות בזוגיות תומכת 
וקרובה ולאורך זמן. אם אתם רוצים להתנהל ביומיום שלכם ממקום יותר רגוע ונעים, 
וכמובן  הזה  בעיון את הכלים שתקבלו בספרון ההדרכה  מוזמנים בחום לקרוא  אתם 

ליישם אותם בחיי היום-יום שלכם. 

זהירות! זה עלול לחולל שינוי עצום ;(.

מאחלות לך קריאה מענגת, רוגע והצלחה בכל מערכות-היחסים שלך, 

ארנינה והילה
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הקדמה

 לא משנה אם הגעת לגיל 17, או 37.  
 לא משנה אם את/ה חי/ה עם ההורים – או הורה בעצמך.  

 לא משנה אם את/ה בזוגיות – או שאת/ה חי/ה לבד.  
לא משנה באיזה מצב הזוגיות שלך נמצאת.

הסוגיות שבהן נוגע הספרון הזה, נוגעות כמעט בכל אחד מאיתנו במערכות היחסים 
שלו בחיים.  

הטובות  התקופות  חדווה,  ורגעי  אתגרים  ומורדות,  עליות  יש  יחסים  מערכת  בכל 
אנחנו  ולפעמים  מתחים  יוצרות  הקשות  שהתקופות  הוא,  העניין  הקשות.  והתקופות 
נשארים בתחושות של מתח מתחת לפני השטח ועם משקעים שקשה להתאושש מהם, 

בעיקר אם לא טיפלנו באמת בנושאים המהותיים שעלו בינינו. 

ברוב המקרים, ככל שמערכות היחסים שלנו ארוכות 
יותר, כך התקופות הטובות הולכות ומתקצרות, 

כי המשקעים שלא טופלו רוחשים מתחת לפני 
לאחר  רבים  חודשים  גם  לפעמים  השטח, 
"השיחה  של  וכדור-השלג  עצמם,  האירועים 
בחדר  שנמצא  לבן  פיל  )אותו  הלא-מדוברת" 
ואף אחד לא מדבר עליו...( ממשיך להתגלגל. 

מראש  ִלְצּפות  אפשר  )והפלא(,  הצער  למרבה 
את התקופות הקשות. הן נוצרות מתסריטים די 
כבר כמה  ביחסים, שמסתובבים בעולם  קבועים 

מאות שנים... רק הנושאים משתנים... 

כמעט בכל מערכת יחסים כולנו יודעים כבר איך יגיב 
אענה,  אני  מה  יגידו,  היא  או  הוא  מה  השני,  האדם 
הריבים  בתוך  הבא.  הוויכוח  יפרוץ  נושא  איזה  ועל 
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שלנו אנחנו יודעים גם להאשים, להיעלב, לכעוס, להתרחק, כמובן – להרגיש אשמה, 
להתנצל ולהתפייס. וחוזר חלילה... 

אבל אולי גם את/ה מרגיש/ה שמשהו שם לא עובד לך... 

כי הרי זה נורא מעייף, זה גורם למחשבות מטרידות, מדיר שינה מעינינו, גורם לנו לפיזור 
מקום, סוגר אותנו, שלא לדבר על הזמן היקר שזה מבזבז  במשך היום, תוקע אותנו בַּ
לנו על ויכוחים והתנצחויות, שיכולנו לנצל אותו לדברים אחרים ומועילים, כולל פשוט 

ליהנות מהקשר... 

מספיק להיזכר במה שקורה כמעט כל בוקר וכמעט כל לילה כדי להבין, שמדי יום אנחנו 
משחיתים לפחות שעה וחצי על מריבות חסרות-תוחלת, שאף אחד לא יוצא מהן עם 

מה שהיה רוצה והמתח הפנימי והחיצוני הולך וגדל... 

מה שהכי מצער בכל העניין הזה הוא, שלמעשה המצב הזה איננו הכרח המציאות. יש 
וידע עמוק שקשור במערכות יחסים שאף אחד לא לימד  יש כלים  מה לעשות איתו, 
נותן תשובות לשאלות כמו איך אפשר למנוע את כל מה שתיארנו  אותנו. הידע הזה 
ואיך אפשר לצאת מזה מחוזקים  ולהפחית באופן דרמטי את כמות החיכוכים  קודם 

ובלי משקעים. 

בתקשורת  להצלחה  מכירות  שאנחנו  מהכלים  חלק  לך  ניתן  הזה  ההדרכה  בספרון 
וביחסים ומתוך כך להפחית את המתיחות והתסכולים בחיים שלך באופן דרמטי. 

בספרון הזה תכירו את 5 הטעויות הנפוצות שרוב האנשים עושים בתקשורת היומיומית 
ואיך אפשר להתגבר עליהן וליצור תקשורת טובה יותר עם הסובבים אותנו. 

תקבלו כלים בסיסיים, שיכולים, תוך זמן קצר, לעזור לכם להפוך מאנשים שסובלים 
באותה  שינוי  להוביל  איך  שיודע  למי   – שלכם  היחסים  מערכות  בתוך  וקושי  ממתח 

מערכת, ולצאת בתחושה חדשה של רגיעה, קירבה והתקדמות.  

אם הספרון הזה יתרום ולו לשינוי קטן )שהוא גדול...( בחיים שלך ועם הקרובים לך – 
אנחנו את שלנו עשינו :-(. 
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 5 גורמי הסטרס הנפוצים 
 במערכות היחסים שלנו 

ואיך אפשר להתגבר עליהן?
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מהחיכוחים   90% לפחות  למנוע  יכולים  כולנו  בתקשורת.  טעויות  עושים  כולנו  כן.  כן. 
בחיים שלנו. הבעיה היא שאף אחד לא לימד אותנו לזהות את הטעויות האלה בזמן  

ומה אנחנו יכולים לעשות אחרת כדי למנוע את ההידרדרות הבאה.

בספרון הדרכה זה תכירו את 5 הטעויות הנפוצות ביותר בתקשורת כדי שתוכלו לזהות 
אותן בזמן אמת וללמוד מה אפשר לעשות אחרת ולחיות הרבה הרבה יותר טוב. 

גורם סטרס מס’ 1 – משחק הפינג-פונג

כמו  בארצנו?  בעיקר  רגילה,  “שיחה”  נראית  איך  תקשורת.  של  כללי  בתיאור  נתחיל 
משחק עם כדור לוהט, ששני הצדדים מחזירים לשני את הכדור בלי לתפוס אותו באמת. 

מין פינג-פונג מואץ, של לקבל ולהחזיר בלי לעצור שנייה לאוויר. והכל במהירות אטומית 
)שמא נקבל כווייה מאותו כדור לוהט...(!!!

אם תשימו לב, אין כמעט שיחה שיש בה “זמן אוויר”. שמישהו מהצדדים עוצר רגע, 
לנשום, לעכל מה שנאמר לו, ורק אז להגיב. 

שלא לדבר על הטונים שבהם כל זה מתנהל רוב הזמן. 

אז מה? אנחנו עד כדי-כך לא שמים לב למה שאנחנו עושים?  

התשובה היא כן... אבל לא )רק(. 

קודם-כל חשוב להבין, שזה לא נעֶשה מתוך כוונה רעה. ממש 
אנושי  צורך   – בהמשך  לראות  שתוכלו  כמו   – כאן  יש  לא! 

בסיסי, שכולנו מנסים לענות עליו. 

מייד  הכדור"  את  "להעיף  של  הזאת,  האוטומטית  התגובה 
בחזרה כאילו היה עשוי אש, היא תולדה של פחד קדמון, 

שהאוטומט הלא-מודע שלנו מנסה להשקיט. 
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הפחד שלא ישמעו אותנו!!! 

רו אותנו”. והפחד העתיק הזה אומר,  והרי כולנו רוצים להישמע. שייראו אותנו, ש”ִיְספְּ
שאם לא נדחף את עצמנו – על-ידי הדיפת האחר – אין לזה סיכוי. 

אנחנו  כחוסר-התחשבות:  נראית  רבות  שפעמים  שלנו  ההתנהגות  נובעת  מכאן 
מסיבי  שימוש  משפט,  לסיים  הספיק  שהוא  לפני  האחר  לדברי  נכנסים  מתווכחים, 
במילה “ֲאבל...” שכל תפקידה הוא לסתור את דברי האחר ע"י כניסה למונולוג שמוכיח 

למה אנחנו צודקים והוא לא.

בואו נסתכל על זה בהקשר של שיחה עם בן או בת זוג.

נדמיין שיחה של בני זוג...

שלב 1: היא אומרת משפט שבן הזוג שלה לא מרגיש איתו בנוח )או מרגיש מותקף או 
אולי חושב שהיא מעבירה עליו ביקורת...(

ומייד  אבל..."(  "לא,  גרועים,  יותר  במקרים  )או  אבל..."  ב"כן,  מגיב  מייד  הוא   :2 שלב 
ימשיך בטיעון אחר לגמרי שסותר את מה שהיא אמרה במשפט הקודם.

ולענות  שוב  עצמה  את  להסביר  לנסות  אלא  ברירה  לה  משאיר  שלא  דבר   :3 שלב 
ב"אבל"...

טיפ חשוב!!!

"אבל",  המילה  את  פעמים  משלוש  יותר  בה  שיש  וקולטים  שיחה  מנהלים  כשאנחנו 
עיצרו!!! 

למה? כי זה הסימן לכך שהפיצוץ מתקרב אליכם בצעדי ענק. 

ואנחנו  אותנו  ויבינו  אותנו  שישמעו  עמוק  רצון  מתוך  פועלים  שכשאנחנו  הוא  העניין 
חושבים שלא יעשו זאת, אנחנו לא מצליחים באמת לשים לב למה שנאמר לנו וכמובן 
אנחנו רוצים "לסלק מהמגרש", במהירות האפשרית, כל מה שנרֶאה שיכול לחבל בצורך 

שלנו להישמע ולהילקח בחשבון. 
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מה הבעיה כאן?

שזה כמעט אף-פעם לא עובד...

כשאנחנו "מעיפים את הכדור החם" הלוך ושוב עוד לפני שהוא נחת, אף אחד מהצדדים 
אותנו  תכניס  שהשיחה  הסיכויים  רוב  אותו.  ששמעו  לו,  שהקשיבו  מרגיש  באמת  לא 
שהתכוונו  ממה  או  רוצים  שהיינו  ממה  הפוך  ותתנהל  שליטה  תאבד  עצום,  לתסכול 
בתחילת השיחה ורק באחוז קטן ביותר של המקרים היא מביאה אותנו לתוצאות שרצינו. 

כי כשאנחנו עסוקים בלהשמיע, אנחנו לא יכולים לשמוע!

כשאנחנו הודפים את הכדור מבלי שבאמת “קלטנו” אותו ומבלי שהצד השני מוכן לכך 
)בעיקר אם מה שאנחנו משמיעים הוא ברובו המכריע התקפות וביקורת( במקרה הטוב, 
הצד השני יתגונן )מתוך פחד(, במקרה המוכר יותר – הוא יתקוף בחזרה )מתוך כעס(. 

מה שחשוב שנבין, שבשני המקרים – הצד השני ממש לא פנוי לשמוע אותנו כי הוא 
עסוק במגננה. 

יתרה מזאת, כשאנחנו פועלים מתוך "אוטומט הפינג-פונג" – אנחנו עצמנו לא עוצרים 
לשמוע או לראות את הצד השני ויותר מזה, כשאנחנו בעיצומה של הסערה הזאת, הצד 
השני הופך להיות "האויב", כלומר המכשול שמונע מאיתנו את מילוי רצוננו )כלומר, 

סיכוי שלנו להישמע( ומשם הדברים רק הולכים ומדרדרים.  הוא מחבל בַּ

בטח שמתם לב לזה שלפעמים כשאנשים כועסים אחד על השני, פתאום הצד השני, 
שיכול להיות האדם הכי קרוב להם בחיים, הופך להיות מישהו בלתי נסבל שהם ממש 
ממש כועסים עליו ובמקרים קיצוניים, זה גורם להם אפילו לחצות קווים אדומים ולומר 

דברים שבדרך כלל בדיעבד הם מתחרטים עליהם. מאוד...

אז בניגוד לחוקי הפינג-פונג – במגרש האנושי אנחנו דווקא זקוקים ל”זמן אדמה”, של 
אז  ורק  לנו,  ניסה להגיד  לנו להקשיב למסר ש"הכדור"  התחברות לעצמנו, שיאפשר 

להגיב, במקום להדוף אותו באינסטינקט כמעט לא-רצוני. 
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בהדיפה האוטומטית הזו, כשאין לנו זמן לעכל, אנחנו למעשה לא רואים את המציאות 
כפי שהיא, אלא מגיבים אליה רק מתוך פחד הישרדותי קדמון )ובד"כ לא הגיוני(. 

התוצאה? 

דה-הומניזציה של האחר והיסחפות למשחק שיפוטים פוגעני. 

ומניעים  צרכים  יש  השני  לצד  שגם  ושוכח  נסגר  הלב   – לב”  “שמים  לא  כשאנחנו  כי 
אנושיים לגיטימיים לגמרי...

מצב הרגשי הזה קל לנו להסלים את המאבק בינינו, להאשים, לאיים ובאופן מתבקש,  בַּ
גם לדרוש מהצד השני למלא את רצוננו. כי בשיכחת-הרגע, בגלל הפחד, נדמה לנו, 

שאם הצד השני יעשה את מבוקשנו – זה אומר שהוא שמע אותנו. 

מקרה הצד השני אכן עשה מה  הפן העצוב של משחק הפינג-פונג הזה הוא, שגם אם בְּ
התרחקות  שרצינו, אך עשה זאת בניגוד לרצונו שלו, אנחנו משלמים על זה לא פעם בְּ
בקשר, שלא לדבר על תחושות האשמה שלנו על חלקנו בפרשה כך שבכל מקרה, לא 

באמת קיבלנו את מבוקשנו או "ניצחנו".

אז איך מרגיעים?

עד כמה שזה יישמע מוזר ואפילו מעצבן – עושים ההיפך. “שמים לב”. 

עוצרים. 

נושמים. 

מתבוננים. 

שלוש פעולות שכשהיינו קטנים ידענו לעשות אותן באופן טבעי. 
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סבלנות  איזו  למקומו.  כלשהו  חפץ  להכניס  מנסים  כשהם  בפעוטות  רגע  התבוננו 
ועל  עליו  נוטלים את החפץ, מתבוננים  הם  ושוב  ושוב  ושוב  שוב  להם!  יש  אינסופית 
אז שולחים  ורק  יודעים(,  כמו שרק הם  ושטוחות,  )נשימות מהירות  נושמים  המטרה, 
את היד לנסות שוב. לא שאין שם תסכול או בכי לפעמים, אבל גם הוא לא מונע מהם, 

כמעט אף פעם, לחזור ולהמשיך לנסות. ובסופו של דבר הם יוצאים נשכרים. 

מה עובד כאן? 

הזמן שבין הפעולות. הריכוז. ההקשבה ַלמצב וההיערכות בהתאם. גם אם מדובר בסך 
הכל בחלקיקי שניות. 

הערך המוסף של ההרגל החדש הוא: 

שככל שנלמד לעצור ולהתבונן ורק אז להגיב, לא רק נדע ְלַפנֹות זמן-הקשבה לאדם 
ולהסביר את עצמנו בצורה  יותר באותה סיטואציה,  השני, אלא גם להקשיב לעצמנו 

ברורה יותר.

אנחנו נלמד להוסיף שאלות לתוך דברינו, שבעזרתן נבדוק עם הצד השני מדי פעם אם 
הבנו את דבריו או את כוונתו, לפני שנענה את הדבר הבא שלנו.

מתוך כך אנחו יוצאים נשכרים כפליים –

קודם-כל, כי התגובות שלנו יכולות להיות מדויקות, ענייניות 
ואפקטיביות בהרבה. 

השני,  הצד  גם  מהמקרים,  גדול  בחלק  כי  שנית, 
שמקבל את ההקשבה הלא-צפויה, נרגע ומוריד הילוך, 

ובסופו של דבר – מצליח יותר להקשיב גם לנו. 

יותר  חווים  שני הצדדים  שבו  נשכח, שבמצב  לא  ובואו 
הקשבה – יש גם יותר סיכוי להגיע לאיזושהי הבנה...

לא זה מה שרצינו מלכתחילה??? 
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גורם סטרס מס’ 2 – תפקיד השופט העליון

מפגש עם המציאות – כלומר, עם בני-אדם או מצבים – קורה פעמים רבות, שמשהו  בַּ
לא מוצא חן בעינינו. ואז, כשאנחנו רוצים לבטא את זה, בעיקר כדי ליצור שינוי במצב, 
הדרך שלמדנו להביע זאת היא בעזרת שיפוטים, פרשנויות, הכללות, ִקטלּוגים, האשמות. 

“היא אגואיסטית”.

“הוא לא מתחשב”.

“הכל בגללך!”

“ההורים שלו דפקו לו את החיים”.

“מתי תלמדי כבר?!” 

"אתה רק מחפש תשומת לב".

וכיוצא באלו. 

למה? 

מצאנו  לא  היום  שעד  כיוון  הצער,  למרבה  כי 
דרך לראות את העולם הפנימי של אף אחד, 
מה שנותר לנו הוא לנחש את הסיבות שבגללן 

הוא  העניין  עשו.  שהם  מה  עשו  הוא  או  היא 
שהניחושים האלו ניזונים מכל מה שספגנו במהלך 
חיינו כאמונות, מחשבות ודעות על החיים, בעיקר 

גורם  מה  או  להתנהג  “צריכים”  בני-אדם  איך  על 
להם להתנהג כך או אחרת ולא מן הדבר עצמו...

בה  חיים  שאנחנו  התרבותית  המורשת  מן  כחלק 
למדנו לקטלג את העולם סביבנו ל'בסדר' ו'לא-בסדר', 
ל'צודקים' ו'אשמים', כולל העונשים והפרסים ה”מגיעים 
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להם” אנחנו יודעים בדיוק מי 'לא בסדר' ומה "מגיע" או "לא מגיע" לו. 

וכך מי ש“אגואיסטית” ראויה שנתעלם ממנה או נתנכר לה.

מי ש“חסר התחשבות” ראוי לגנאי.

“הכל בגללך” מזמין התקפה.

“ההורים דפקו לו את החיים” מעורר רחמים )שמאד שונים מחמלה!(.

“אתה לא שומע בקולי” גורר כעס וענישה.

אז נכון, “נהדרת” זה גם שיפוט שמזמין פרס, אבל זה עדיין אותו "משחק"! 

בעצם כולנו מסתובבים בעולם עם מודעות שאומרת שאנחנו “יודעים” מה נכון ומה לא 
נכון ואיך "צריך" ואיך אסור, ובעזרת השפה מפזרים סביבנו “שיפוטים עליונים” על כל 

העולם )וכמובן גם על עצמנו, אבל זה כבר באמת נושא כאוב אחר...(.  

מה הבעיה כאן? 

שאף אחד )כולל אנחנו( לא אוהב ששופטים אותו ושקובעים עליו מהו או מיהו או מהם 
המניעים שבשמם הוא פעל. 

למה?

קודם כל, כי נולדנו עם רוח חופשיה ועם רצון אדיר לבחור בעצמנו לעצמנו. 

ושנית – כי למדנו להיפגע בקלות כשמותחים עלינו ביקורת. 

שתוקפים  תחושה  לנו  יש  אינסטינקטיבי  באופן  כמעט  ביקורת,  עלינו  כשמותחים  כי 
אותנו או לא רואים אותנו )מה שנכון... כי רואים אותנו דרך השיפוטים והפרשנויות ולא 

אותנו באמת...(, שלא אכפת מאתנו ושלא לוקחים בחשבון את מה שחשוב לנו. 

כל שיפוט, הכללה, האשמה, או מה שנדמה לנו כאחד מאלו – מעלים בנו את המחשבה 
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שאנחנו "לא בסדר" ויוצרים אצלנו חוויה שמשתמשים נגדנו בכוח, שמחליטים עלינו. 
ועל כן הם גוררים בעקבותיהם תגובות-נגד כמו מרד )במקרה הטוב( או כניעה.

איך זה קורה? 

לצערנו, רובנו למדנו להשתמש בשיפוטים, באיומים ובדרישות כדי להפעיל באמצעותם 
יש משאבים  ואז, אם לצד השני  א”ּב(.  )פָּ בושה  או  אשמה  פחד,  אנשים אחרים דרך 
פנימיים חזקים, הוא יהדוף אותנו )יסרב, יצעק, יקבל התקפי זעם, יתקוף, יטרוק דלתות, 

ייעלם...(, דבר שבקלות יכול להעלות את מד הלחץ...

לעומת זאת, אם אחד הרגשות האלו )של פא”ב( משתלט עליו, הוא עשוי לחפש דרך 
ְלַרצות את "השופט", כדי למנוע את התגובה הצפויה ואולי את המשך השיפוטים. 

כלומר הוא יכול לבחור רק באחת משתי האופציות - להכנע או לוותר. 

כלומר, כלפי חוץ האדם עושה מה שרצינו שיעשה, אבל זה לא יקרה מהסיבות הנכונות 
כי הוא לא באמת הפנים את מה שביקשנו... יש כאן רק ריצוי מתוך חשש ורצון להרגיע 

את המצב.

ואז נשאלת השאלה איזו מערכת יחסים יצרנו כאן? מערכת יחסים שמושתתת על ריצוי 
או אפילו פחד?

חשוב להבין שכל מה שאנחנו לומדים כשאנחנו פועלים מתוך פחד, אשמה או בושה 
הוא להגיב למשהו חיצוני שגורם לנו לפעול ולא מתוך בחירה או רצון פנימי. ואז, לא 
א”ּב",  רק שהשיפוט לא השיג את מטרתו, אלא שהעובדה שאנחנו מגיבים מתוך ה"פָּ

פירושה, שלא ייווצר כאן בסיס בריא ליצירת קירבה, הבנה, הסכמה, או שינוי אמיתי. 

כמובן, גם כאן התוצאה היא של חוסר הבנה ומתיחות ביחסים שבאה לידי ביטוי פנימי 
ולא חיצוני כמו בדוגמא הקודמת.

חשוב מאוד לזכור!

כדי לבנות יחסים טובים שעובדים לאורך זמן. יחסים שבהם יש מקום לשני הצדדים, 
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שטוב לשני הצדדים, שלשני הצדדים יש ביטוי מלא, אנחנו רוצים לבחור לתת לאחר 
את מה שהוא מבקש ואנחנו רוצים שהצד השני יבחר לתת לנו את מה שביקשנו מתוך 

איכפתיות והבנת החשיבות של זה למערכת היחסים בינינו.

ואם מה שאנחנו באמת רוצים הוא שהצד השני יבין אותנו, יסכים למה שביקשנו, ויבחר 
לתת לנו את מה שביקשנו - שיפוט הוא דרך אומללה להשיג זאת.

איך מרגיעים?

שקט... "מצלמים"

מה זה אומר "מצלמים"?

כדי להתחיל לראות יותר את המציאות כפי שהיא, ולא דרך "עדשת" השיפוטים, אנחנו 
יכולים לרכוש לעצמנו מצלמת-וידאו דמיונית :-(

מצלמה כזאת, מטבעה, יכולה לראות רק פעולות ואירועים, לא רגשות ופרשנויות. 

למה זה חשוב?

מפרשים  כולנו  שבה  הרגילה,  שהתקשורת  כבר,  ברור  כי 
לנו  עושה  לא  בהתאם,  ומתייחסים  כולנו,  את  ושופטים 
טוב. אז אם הבנו, שמה שאנחנו בעצם עושים הוא להגיב 
שקרה  מה  סמך  על  ולא  שלנו  הפרשנויות  סמך  על 
במציאות – מה שאנחנו רוצים לעשות כאן הוא קודם-
כל להתחיל לראות את האדם השני או את הסיטואציה 

אחרת ואז להתאמן בלהגיב אחרת. 

מצלמת-וידאו פנימית כזאת תעזור לנו -

לנפות את הפרשנות שלנו ממה שבאמת קרה
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לבודד את האירוע עצמו

לתאר אותו במלים )כדי לשתף את הצד השני במה מדובר, ללא שיפוט(

להוריד באופן משמעותי את המתח הפנימי שנצבר לנו בגלל ההתנהגות של האחר או 
מה שקרה בחוץ

וכך ליצור שינוי מהותי ומיידי בתקשורת, כי אנחנו מן הסתם נגיב ממקום פחות רגשי 
ומופעל.

נכון, אנחנו לא נצליח אף פעם להגיע ל- 100% “עובדות”, כי תמיד יש מישהו אנושי 
ככל   – אבל  לחלוטין,  מפרשנויות  נקיים  להיות  נוכל  לא  ולעולם  במצלמה,  שמחזיק 
ראינו  ולא מה שאנחנו  ושמיעה(  )ראייה  קולטים  יותר למה שהחושים שלנו  שנתקרב 
ושמענו )או יותר נכון המוח שלנו פירש שהוא ראה ושמע(, כך נגביר בעשרות אחוזים 
זה  יוכל לשמוע את התיאור של הסיטואציה בלי להדוף את  את הסיכוי שהצד השני 

מייד.

לדוגמא - אם אני אומרת לבן זוגי: 

"אתה תמיד מגיע מאוחר מהעבודה ולא אכפת לך ממני ומהילדים..." 

איך הוא עשוי להגיב?

או שהוא יתחיל להסביר, להצטדק ולהתנצל )אבל בפנים הוא ירגיש שהוא "לא בסדר" 
ושעצם ההתנצלות שלו אומרת שאני צודקת...(

או שהוא יתגונן ואפילו יתקוף ויגיד לי: 

"אני עובד כל כך קשה וכל מה שאת יודעת זה להתלונן..."

בשני המצבים האלה, תיווצר מועקה אצל שנינו. 

במצב הראשון, אני אהיה במועקה כי אני לא באמת אשמע שהוא מצטער על האיחור 
יגיע  )מה שאומר שגם בפעם הבאה הוא  "לרצות אותי"  זה רק כדי  ושהוא אומר את 
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מאוחר מהעבודה(...

במצב השני, אני כמובן ארגיש רע כי תקפו אותי ולא התייחסו למה שאמרתי, והוא יכול 
להתבאס שהוא הגיב בחוסר סבלנות...

אבל... 

דברים  שני  קורים  כפרשנות,  ולא  כתצפית  שראינו  מה  את  להגיד  לומדים  כשאנחנו 
קריטיים: 

כי בדרך כלל כשאנחנו  � אנחנו עצמנו מורידים את רמת המתח או התסכול שלנו, 
עושים את התרגיל הזה אנחנו מצליחים לראות משהו שלא ראינו קודם 

ואז אנחנו גם מצליחים להביע אותו אחרת לגמרי )בלי האשמה, אלא כתיאור(, והצד  �
השני יכול גם הוא לראות את התיאור הנקי שלנו )מעין המצלמה(, ולא אוטומטית 

לשמוע בו התקפה עליו.

ניקח עוד דוגמא:

כלים  מלא  הכיור  השולחן,  על  כלים  שיש  רואה  ואני  עבודה  יום  אחרי  הביתה  חזרתי 
מלוכלכים והיא צופה בטלוויזיה...

אולי יעלו בי כעס או תסכול...

או  “בטלנית”  לה  להגיד  במקום  בינינו,  אחרת  תקשורת  ליצור  רוצה  אני  אם  אבל 
"בלגניסטית"? )ולפתוח במריבה שאין לה סוף( אני יכול להגיד לה קודם כל את התיאור 

ה"מצלמתי" שהוליד בי את השיפוט )ולהגיד אך ורק אותו, ללא השיפוט(: 

“כשראיתי את הכלים על השולחן ובכיור...” = תיאור "מצלמתי" )כלומר רק מה שאפשר 
לראות ולשמוע = תצפית נקייה מפרשנות(

בשלב השני אני יכול להוסיף את תיאור ההשפעה הרגשית שהיתה ַלָדָבר עלי למשל: 
“נורא התעצבנתי”... )כי זאת האמת ואנחנו לא רוצים להסתיר או "לטייח" אלא לשתף 

במה שבאמת עובר עלינו(.
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משאר  התצפית  את  לבודד  שתלמדו  חשוב  ראשוני,  שכתרגול  היא  ההמלצה  אולם 
הדברים שעלו בכם )כמו רגשות...(. 

שימו לב, שהפיתוי יהיה להגיד “בגלל שהשארת את הכלים על השולחן ובכיור”, אולם 
כיוון שלא הייתי שם כש”הבטלנית” השאירה את הכלים, והמצלמה שבה אני אוחז כרגע 
יכולה לראות רק מה שקיים במציאות עכשיו, הניסוח היותר מדויק הוא “כשראיתי את 

הכלים על השולחן ובכיור”. 

הוא,  מהשיפוט,  התצפית  הפרדת  של  הזה,  הלפעמים-סיזיפי  במאמץ  שמרתק  מה 
שעל  שהכלים  ולהרגיש,  לראות  לנו  מאפשרת  המצלמה  מעין  להתבונן  שהיכולת 
השולחן, הם לא באמת הסיבה לכעס שלנו, כפי שנדמה לנו לרוב. אנחנו יכולים לזהות 
הגורם  הן  שלנו  ושהמחשבות  המחשבות,  את  בנו  שעורר  הטריגר  רק  הם  שהכלים 

לתגובה הרגשית שלנו )כלומר לכעס(. 

בכל  אבל  הזה,  ה"בלגאן"  לכל  המקור  הם  שלנו  האנושיים  שהצרכים  תגלו,  בהמשך 
מקרה, באמצעות תרגול בהתבוננות "תצפיתית", אנחנו יכולים יותר ויותר לקחת  על 
את  ולשנות  אחרת  להתבטא  מתחילים  גם  ובהדרגה  למחשבותינו  אחריות  עצמנו 

התגובות האוטומטיות והלא-מודעות שלנו.  

אחד  הוא  אבל  האנשים,  לרוב  פשוט  ולא  מאתגר  מאוד  הוא  הזה  התרגיל  זיכרו! 
המתגמלים ביותר והיעילים ביותר בהפחתת רמות הסטרס והתסכול במערכות היחסים 
שלנו  הפרשנות  בין  הזאת  ההפרדה  את  לעשות  שנצליח  אחרי  שנחווה  מה  כי  שלנו. 

לתצפית הנקייה הוא - 

צד תחושת העצמה פנימית... אצלנו – ירידה במתח בְּ

נכונות וביכולת להקשיב באמת... צד השני – עלייה בַּ בַּ

ואצל שנינו – תחושות הולכות וגדלות של חיבור, הבנה ואמון...

כמובן שאיך שנביע את עצמנו בֵהמשך יכתיב גם הוא את סיכויי ההצלחה של הדיאלוג 
הזה, אבל כבר השינוי הקטן-גדול הזה בפתיחת הדברים – מחולל מהפך עצום.
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גורם סטרס מס’ 3 – סימני-קריאה!

שימו לב למוזיקה שבה מתנהלות מרבית השיחות. ולא מדובר בטונים, אלא על האופן 
שבו מסתיימים רוב המשפטים. במקרה הטוב – מדובר בנקודה. במקרה היותר מוכר – 

סימני-קריאה. 

“אני לא יכולה יותר ככה!”

“הרסת את היחסים שלנו!”

“שים את הבגדים במקום!”

“אל תצעק!”

להורים,  שלנו,  הזוג  לבני  ומשמיעים  שומעים  שכולנו  אחרות,  דוגמאות  ואלפי  ומאות 
אחד  כל  במגע,  איתו  באים  שאנחנו  אחד  לכל  בעצם  לעובדים.  לקולגות,   , לילדים... 

והווריאציה שמתאימה לו....

“צריך”  הוא  מה  או  השני,  בצד  בסדר  לא  מה  יודעים  אנחנו  כאילו  מתנהגים  אנחנו 
לעשות, ומביעים את זה באופן נחרץ, שלא נותן לצד השני כמעט שום אפשרות תגובה 

או בחירה, לא באותו רגע )בשיחה עצמה(, ולא באופן מתמשך.

גם כשסימני הקריאה מופיעים כעצות, כמו “תגידי לו שיילך!”, “תתפטר!” "תעמוד על 
לו  לצד השני תחושה שהקשיבו  לא משאיר  זה  הכוונה הטובה שבזה,  כל  עם  שלך!" 

באמת, למי שהוא ולרגשותיו וצרכיו באותו מצב. 

מה הבעיה כאן? 

זוהי העמקה והחמרה של סינדרום ה”לקבוע” לאחרים ועל אחרים. 

אם נסתכל על זה לעומק, אפשר לשים לב שאפילו מאחורי עצות מסתתרת פעמים 
רבות הנחה סמויה, שהצד השני לא יכול להסתדר לבד. 
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כשאני אומרת למישהי “את צריכה לעזוב אותו!”, קל לשמוע בתוך זה שאני לא סומכת 
עליה שהיא תדע מה לעשות מתוך עצמה. 

ומה החברה שלי עשויה להרגיש כשהיא שומעת את העצה הזאת?

אולי היא מרגישה לבד בתוך המערבולת שלה ושאף אחד לא באמת מבין אותה ושאולי 
שאנחנו  )למרות  באמת...  הדברים  את  לראות  מסוגלת  לא  או  חלשה  שהיא  חושבים 
מקוות שברור לכם שיש לה ולכל אדם את כל התשובות הנכונות בשבילם, רק לא את 

כל המשאבים שמאפשרים להם את הבחירה האידיאלית באותו רגע(.

התוצאה? 

זהו מתכון בדוק ליצירת ריחוק, סגירות, או הימנעות. כלומר האנשים סביבנו יפסיקו 
לסמוך עלינו ויפסיקו לשתף אותנו בלבטים ובקשיים שלהם... או במקרים אחרים, זה 

יגרור התנגדות, תשובות כעוסות, התקפות חוזרות, או ניתוק מוחלט. 

בהתקפי-זעם  קטנים  ילדים  לפגוש  אפשר   – התקשורת  סגנון  זהו  שבהן  במשפחות 
או  מהפקודות  ההיפך  )שעושים  סגורות  דלתות  מאחורי  בני-נוער  מוסברים”,  “בלתי 
העצות שקיבלו(, הורים נואשים )מה שגורר הסלמה של מאבקי-הכוח( ושיעור גירושין 

מאוד מאוד גבוה.  

איך מרגיעים?

שואלים :-(

לא מדובר כאן בשאלות היותר מוכרות, כמו -

“שוב איחרת?”

"למה את מדברת אליי ככה???”
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“מתי תבין כבר?”...

"מה??? עוד לא תקנת את המקלחת???" 

אלו הם סימני-קריאה ושיפוטים בתחפושת של סימן-שאלה. 

אכפתיות,  התעניינות,  )באמת(  שמביעים  אמיתיים  בסימני-שאלה  בשימוש  מדובר 
סקרנות – ורצון לחיבור עם הצד השני. 

שאלות כמו:

“את מתוסכלת מזה?”

"קשה לך עכשיו?"

“הייתי שמחה לדעת מה יעזור לך לבוא יותר מוקדם הביתה. יכול להגיד לי?"

"היית רוצה לנוח עכשיו אחרי יום העבודה ולא ללכת לקניות?"

“את יכולה להבין כמה קשה לי עם זה?” 

"היית רוצה קצת שקט עכשיו?"

בעיקר בעיקר – חשוב לשים לב ולהקפיד להימנע משאלת-ההרחקה הקלאסית בדמות 
“למה?”, שכמעט אף פעם לא מתכוונת באמת לדעת, אלא להאשים או להראות לצד 

השני איפה הוא טעה... 

מעצב גראפי שלמד את העיקרון האחד הזה, גילה שרק מזה שהתחיל לסיים אימיילים 
ללקוחותיו ולאנשים שהתעניינו בשירותיו עם סימן-שאלה – שיעור התגובות לפניותיו 

)ולכן גם כמות ההזמנות שקיבל( גדל ב-23%!!!

מה הסוד? 

שסימן-שאלה אמיתי יש בו כוח פותח. הוא לא סוגר, לא תוקע, לא מתחזה להתעניינות. 
הוא מביע התעניינות אמיתית. 
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זוכרים מה אמרנו? שבעצם כולנו רוצים שיקשיבו לנו? 

אז כשאנחנו שואלים באמת, אנחנו מסמנים לצד השני שאנחנו רוצים להקשיב, ולכן, 
באופן טבעי כמעט בלי מאמץ, הצד השני מרגיש שהוא יכול לסמוך עלינו ולשתף אותנו 

במקום לתקוף או להתגונן. 

אגב, כלל חשוב ביותר הוא, שאת כל השאלות האלו נקפיד להגיד לא בתחילת המשפט, 
כדרכן של שאלות-האשמה, אלא נגיד אותן אחרי ששיתפנו את הצד השני במה שקורה 
לנו ועוד יותר – אחרי שהתייחסנו לרגשות ולצרכים שלו )וזאת כבר אומנות תקשורת 

בפני עצמה...(.  
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גורם סטרס מס’ 4 – מיקוד בהתנהגות

במיוחד  רואים התנהגות של אדם אחר,  ובנות-אדם, כשאנחנו  בני  הנטייה שלנו,  מה 
כשהיא לא מובנת לנו? 

לפרש אותה. לקטלג. לשפוט. 

למשל  ההתנהגויות.  של  במישור  מתנהל  בעולם  הקונפליקטים  של  המכריע  הרוב 
כשאנחנו רואים את בן או בת הזוג שלנו מתנהגים בצורה מסוימת, בעיקר כזאת שלא 

מוצאת חן בעינינו, אנחנו רוצים לשנות אותה – ומייד מגיבים. 

למה אנחנו עושים זאת? 

שיוכל להתמצא  כדי  כאן,  הולך  להבין מה  חייב  כי המוח שלנו 
שתשמור  הולמת,  תגובה  לבחור  לנו  ולעזור  במהירות 

עלינו. 

ואיך נבין במהירות מה גורם לאדם כלשהו להתנהג 
בדרך שבה התנהג?

אנחנו נמציא לזה הסבר...

מאין ניקח את ההסבר? 

כאן בדיוק העלילה מסתבכת… 

מכיוון שעד היום טרם נמצאה הדרך לראות את העולם 
הפנימי של אף אדם, כל מה שנותר לנו הוא לנחש את 

הסיבות שבגללן הוא או היא עשו מה שעשו או אמרו 
מה שאמרו… 

ועל סמך מה ננחש? 

יקבל  זה  אבל  שראינו  ההתנהגות  סמך  על  כמובן 
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ובאמונות שאימצנו, במחשבות  את הניחוח של כל מה שספגנו במהלך חיינו בדעות 
וברעיונות על החיים שהתרגלנו לחשוב, שכוללות בעיקר דעות מוצקות ומקובלות על 

איך בני-אדם "צריכים" להתנהג…

ואחרי שפירשנו את ההתנהגות, ְלמה אנחנו בדרך כלל מתייחסים בתגובה שלנו? 

כמובן ַלהתנהגות. 

וְלמה אנחנו מצפים מהשני? 

כמובן לשינוי בהתנהגות. 

“כמה פעמים אמרתי לך לא לזרוק את הבגדים המלוכלכים במקלחת?”

תיארתי לכאורה את הבעיה. כמובן – מתוך עמדה שיפוטית, יודעת ומאשימה, כמובן על 
סיס הסכם לא-כתוב בינינו )לרוב חד-צדדי(, שלפיו הוא או היא יודעים, ש”אצלנו לא  בְּ

זורקים כביסה במקלחת...” או "לא משאירים כלים בכיור" ואמורים להתנהג בהתאם.

אז אחרי פתיחה כזאת מה יהיה ההמשך?

ניסיון מיידי לפתור את הבעיה. 

איך? 

כמעט ללא יוצא מן הכלל – באמצעות דרישה. להרים את הכביסה ועכשיו!!! 

)שימו לב לכך שעם ילדים הדרישות האלה יוצאות באופן עוד יותר חריף כי שם אנחנו 
וכך מתנהלים גם  כי "הם צריכים לשמוע בקולנו".  וברורה  יותר בוטה  דורשים בצורה 
כל מערכות היחסים )כולל בין מדינות(, בוודאי במצבי עימות והנה חזרנו שוב לשיטת 

הפינג-פונג הידועה(.
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אז מה הבעיה כאן? 

שינויים התנהגותיים הם דבר נחוץ ומבורך. הצרה היא, שבמשך מאות שנים, האנושות 
מנסה – בעיקר בעזרת מערכת ההורות והחינוך – להחדיר בנו את “הכללים הנכונים לאיך 
להיות אדם טוב”, "אישה טובה", "בעל טוב", "ילד טוב" באמצעות "אילוף" התנהגותי. 

ובכל זאת מצב העולם עדיין בכי רע...

אלפים  כמה  באנושות  קיימת  שכבר  העולם  תפישת  לפי  חיים  בעצם  כולנו  היום  אז 
טובים של שנים, שמקטלגת את כל העולם ואשתו לפי 'בסדר' / 'לא-בסדר'. 

מכירים? :-)

הוא לא-בסדר שהוא מגיע מאוחר…

היא לא-בסדר שלא הרימה לי טלפון...

אני לא-בסדר שלא סיימתי את המשימות שלי… 

הצער,  ולמרבה  רובנו.  אצל  ביותר  חזק  הוא  התנהגויות  לשפוט  של  הזה  ההרגל  כן. 
)ועוד רבות אחרות(. לא פלא שהסטרס   2-4 נובעות הבעיות שתיארנו בפרקים  ממנו 

והתסכולים ממשיכים לבעבע בתוכנו...  

איך מרגיעים?

נזכרים במניעים האנושיים

ההצעה כאן היא להפנות את המבט למקום אחר לגמרי מזה שאליו התרגלנו… למקום 
שלמרות שהעין האנושית לא רואה אותו, הוא קיים אצל כולנו ובעצם מכתיב את כל 

הפעולות, ההתנהגויות והתגובות שלנו. 
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עולם הצרכים האנושיים. שהם הסיבה האמתית והמאד-אנושית לכך שאנחנו עשינו 
מה שעשינו, או שהם עשו את מה שעשו.

שימו לב. יש כאן הנחת-עבודה גורפת. שהביא אותה לעולם דר' מרשאל רוזנברג, אבי 
התקשורת המקרבת.

ההנחה אומרת שכ-ל הפעולות שלנו נובעות מצרכים. )או כמו שאומרת ארנינה "מאחורי 
כל צרחה - יש צורך"(. 

וההנחה השנייה היא שכל הצרכים חיוביים במהותם. 

כלומר, אין לנו צורך לפגוע... אנחנו פוגעים כתגובה על צורך שלא התמלא, או מתוך 
ניסיון למלא צורך אחר… 

אז אם בן או בת הזוג אמרו או עשו משהו שעצבן אתכם? שימו לב מה בדיוק הם אמרו 
או מה בדיוק היתה ההתנהגות שלהם ואז, מה היתה הפרשנות שלכם )או השיפוט( על 

ההתנהגות שלהם. 

דוגמאות: 

מה הוא עשה? הוא לא חזר בשעה שקבענו. 

מה הפרשנות שלך? "לא אכפת לו ממני". 

מה היא עשתה? אמרה לי שהדברים בסלון לא במקום. 

מה השיפוט שלך? "היא עסוקה רק בלהראות לי כמה אני לא-בסדר".

מה הוא עשה? לא לקח את הילדה לבי"ס בזמן.

מה השיפוט שלך? "אי אפשר לסמוך עליו". 

אם אתם באמת קולטים, שהפרשנות או השיפוט שלכם הם רק דרך אחת להסביר מה 
שקרה, אתם מוזמנים עכשיו להיפתח לאפשרות, שאולי )רק אולי( בחוויה שלהם, יש 

סיבה אחרת לגמרי מזו שאתם פירשתם, שגרמה להם לעשות מה שהם עשו. 
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מה אתם אומרים על הרעיון המהפכני הזה? 

חשבו רגע על מצב הפוך. 

הוא ביקש ממך להכין לו קפה, ואת לא עשית זאת. 

מה השיפוט שלו עלייך? 

"לא אכפת לה ממני", "הילדים הרבה יותר חשובים לה" וכו' וכו', נכון? 

ואילו את, בתוכך, יודעת שזה לא נכון!

שיש סיבה אחרת לגמרי, שבגללה לא הכנת לו את הקפה. 

אולי, למשל, את פשוט עייפה? 

או אולי הציפה אותך תחושת בדידות, אחרי יום שלם של התמודדות לבד עם הילדים, 
או העבודה, או שניהם? אולי בעצם רצית שהוא יראה את העייפות שלך, יקלוט כמה 

התגעגעת לחברתו, או כמה את זקוקה לתמיכה בבית? 

ונתאר לעצמנו שגם אצלו, בפנים, מתרחשים תהליכים כאלו. גם  ועכשיו נחזור אליו. 
לו - למרבה הפלא… יש צרכים אנושיים… 

אם את רוצה פחות מתיחות ביניכם, המשימה הגדולה שלך היא קודם-כל להגיד לעצמך 
שיש לו בכלל צרכים… ואז, מתישהו, לשאול את עצמך מה יכול להיות הצורך המסוים, 

ברגע מסוים, שגרם לו לעשות מה שעשה...

כן, זו דרך מחשבה מאוד חדשה ולא רווחת אבל הגיונית. 

שכל פעולה שלנו נובעת מצרכים אנושיים... והצרכים תמיד חיוביים!

למשל:

אני קם בבוקר ומצחצח שיניים כי אני רוצה לשמור על הבריאות של הפה שלי

אני הולכת לעבודה כדי להתפרנס - דבר ששומר על הביטחון שלי
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אני מחנכת את הילדים שלי - כדי לשמור עליהם ולהכין אותם לחיים. ואולי לפעמים גם 
כדי שיהיה לי קצת שקט בבית :-(

כל אלה הם צרכים אנושיים שיושבים בבסיס כל פעולה שלי.

אז כדי לתמוך בכם, הכנו רשימה של צרכים שתוכלו להיעזר בה כשאתם מחפשים מה 
יכול להיות הצורך של בן או בת הזוג שלכם )או הילדים, או אמא שלכם…(.

אז אנחנו מזכירות. מאחורי כל "צרחה" יש צורך. 

כלומר מאחורי כל פעולה מסתתר מניע אנושי חיובי ולגיטימי!!! 

החלק הנחמד הוא, שהתיאוריה הזאת תקפה גם לגבי בני הזוג שלנו.... 

צורך  יש  מוציאה אתכם מהכלים,  בדרך שממש  היא מתנהגים  או  גם כשהוא  כן,  כן, 
אנושי כלשהו מאחורי הפעולה שלהם. 

אתם מרגישים איך עצם הרעיון הזה, כבר יכול להפחית מתחים וחיכוחים ביניכם? 

כי כשאתם מאמינים לפרשנות שלכם - אתם סובלים. זה ברור. כי גם לכם יש צורך... 
למשל, לדעת שאכפת מכם! 

ואם אתם מאמינים לפרשנות שלכם, שאומרת שלא אכפת לו או לה מכם - ברור שזה 
יכאב לכם. 

אבל בכל פעם שתצליחו לראות הסבר אחר להתנהגות המעצבנת או הפוגעת שלו או 
אתם  שלה, ותבינו שיש מניע אנושי )צורך כלשהו( מאחורי המלים והמעשים שלהם, 

תסבלו פחות. 

כלומר, המטרה המרכזית של אימוץ התפיסה הזאת היא - את ואתה! 

אתם עושים אותו קודם-כל בשבילכם. לא בשביל להיות "נחמדים" לבן או בת הזוג. לזה 
נגיע אולי בהמשך… כרגע, המטרה המרכזית היא להפחית סטרס, נכון? 

כמה  ותתאמנו  הזאת  את התפישה  לכם  לכם, שאחרי שתאמצו  אנחנו מבטיחות  אז 
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פעמים על חיפוש הצורך האפשרי של בן או בת זוגכם )או של הילדים, או של כל אדם(, 
משהו  שם,  שקרה  מה  את  להבין  היחידה  הדרך  היתה  לא  שלכם  שהפרשנות  ותראו 

בתוככם יתחיל להירגע. )וזה אכן אימון לא פשוט אך מתגמל ביותר!!!(.
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גורם סטרס מס’ 5 – תפקיד "המסביר הלאומי"

זה לא שתמיד אין שיחות במצבי קונפליקט. או שכל השיחות הן על קונפליקטים. ברוך 
של  עצום  באחוז   – כבר משוחחים  כשאנחנו  הוא, שגם  העניין  זה המצב.  לא   – השם 
המקרים רובנו מחמיצים עוד נכס תקשורתי יקר מפז, שכשמשתמשים בו הוא מחולל 

ניסים, וכשלא – בעיקר קצרים ומועקות. 

בואו נראה רגע: 

חברה קרובה פונה אליכם כשהיא במצוקה או בן/בת הזוג או הילד שלנו בא אלינו עם 
קושי... מה האינסטינקט של רובנו? לתת להם עצה טובה.

"הגיע הזמן שתעזבי אותו”... “תגידי למורה שאת רוצה לעבור מקום”... "תעמיד אותו 
במקום"... "תפסיקי לרצות אותם כל הזמן"...

ואז  שומעים,  אנחנו   – טוב  יותר  הקצת  במקרה 
מה  למשל  המצב.  את  מנתחים-מסבירים 
המקרים  ברוב  הוא  "שיחות"  מכנים  שאנחנו 
ר על איך צריך  למעשה מונולוגים, שעיקרם ֵהְסבֵּ
ומה נכון ומה לא בסדר וכד’ מה שכמובן אומר, מה 
לא בסדר באיך שהאחר פעל ומה הוא יכול לעשות אחרת 

כדי "לתקן" את זה...

ונאטמים  “לחפור”  לזה  קוראים  אנשים  שהרבה  פלא  לא 
לחלוטין. 

קורה שצד אחד מפסיק  ואוהבת  הכי קשובה  בזוגיות  גם 
את  לשאת  יכול  לא  כבר  הוא  כי  ונאטם  לשני  להקשיב 

ה"חפירות"...

נוספות לא חסרות והסברים הדדיים הם חלק  כמובן שדוגמאות 
ממערכות יחסים של אנשים בכל הגילים, ואפילו חלק נחוץ. העניין 

| 33 |



הוא שהם הפכו לאסטרטגיה מרכזית ביחסים, כמעט ברירת-מחדל, משום שלא למדנו 
דברים בסיסיים כמו -

איך להקשיב למה בדיוק אותו אדם זקוק באותו רגע ולסמוך על הזרימה הטבעית של 
החיים. 

איך להיות עם מישהו או מישהי כשהם במצוקה, בלי להילחץ. 

מהירות האפשרית  מה שאנחנו עושים לרוב זה מנסים לצאת מהמצב הרגשי המעיק בַּ
הם  "הגיוניים",  תמיד  נשמעים  כידוע  שהסברים  וכיוון  ממנו.  השני  את  שנוציא  בכך 
מהירות יחסית )מה שבדרך כלל לא  נראים כאילו יוכלו לפתור את ההצפה הרגשית בִּ

קורה כשהצד השני בעיצומה של "ההצפה"(. 

מה הבעיה כאן? 

שם  יהיה  שמישהו   – לו  זקוק  שהוא  למה  מענה  מקבל  לא  במצוקה  השרוי  שהאדם 
להקשיב או לתמוך. 

לא הסברים, לא עצות, לא הזדהות, בוודאי לא חינוך כמו "היית צריך לעשות ככה..." או 
"למה לא אמרת לה ככה?". 

הקשבה אמפתית. מכילה. בלי ניסיון להזיז את האדם שמולנו מאיפה שהוא. 

רק להקשיב, להבין, לקבל. 

למה אנחנו לא עושים זאת? 

כי אחת ההנחות הסמויות בעולם היא, שמי שנמצא במצוקה – צריך עזרה, ורצוי מיידית, 
ושהוא או היא לא מסוגלים להתמודד או למצוא לזה פתרון בכוחות עצמם. ואז, בגלל 
הקושי שלנו לראות מישהו יקר במצוקה, אנחנו מתגייסים לפתור לו אותה במהירות 

האפשרית כלומר להציל אותו. 
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או, שלפעמים אנחנו רואים בבירור, איך אותו אדם נכנס לסחרור מחשבתי, שהוא ְמקור 
המצוקה שלו, ומרגישים צורך להראות לו את מה שהוא לא רואה, כדי שיפסיק לסבול 

לשווא. 

לעומת זאת, כשהמצוקה אצלו היא משהו שקשור אלינו, האינסטינקט שלנו הוא לצאת 
בהסברי התגוננות, מתוך אינסטינקט ומתוך מחשבה שזה מה שיעצור את ההסלמה. 

העניין הוא, שלרוב כשאנחנו במצוקה, מה שאנחנו זקוקים לו הוא שמישהו יהיה שם 
אתנו. לא שיוציאו אותנו משם, ולא שיידעו בשבילנו או יתנו עצות מתוך עולמם הפנימי. 

פשוט שיהיו. 

יותר מזה. גם כשאנחנו לא במצוקה עזה, אלא סתם משוחחים, מה שאנחנו רוצים )למי 
ששכח...( זה – שיקשיבו לנו... שיהיה מקום למה שחשוב לנו. ואילו כשעונים / מסבירים 

/ נותנים לנו עצות – לרוב זה לא מייצר אצלנו חוויה של הקשבה. 

לא ברור בדיוק איך זה קרה, אבל לא לימדו אותנו להקשיב באמת. בנחת. מהלב. 

לקחת זמן כדי להיות ִעם. 

לתת את הנוכחות המלאה שלנו – לאדם אחר. 

לכן הדרך לאי-הבנות קצרה ביותר.

איך מרגיעים?

מאטים את הקצב ופותחים את הלב 

נכון. בעולם המהיר שאנחנו חיים בו, זה דבר מאתגר ביותר. 

מי יכול להאט? להקשיב? להיות עם? לא לעשות דבר?
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שמורידות  בדרכים  לפעול  רוצים  אנחנו  סטרס,  רמות  להוריד  רוצים  אנחנו  אם  אבל 
סטרס נכון??? סטרס הוא הרי חוויה של כיווץ, תחושות של לחץ ודחק, ואילו בשהיה, 

בהאטה, בהקשבה, יש בזה אוויר... מרגישים??? 

אז קודם כל נאט את הקצב בתקשורת ונקשיב הרבה יותר...

דבר שני, נפתח את הלב. והכוונה כאן היא לאמפתיה.

למרבה הפלא, אמפתיה היא אחד הסודות היותר שמורים באנושות. 

המתנה הנדירה הזאת, של להיות-ִעם, לא מוכרת לרובנו באופן העמוק שאנחנו מדברות 
עליו. של באמת לפתוח את הלב, להסתקרן, לרצות לגלות. להאמין באחר, שיש לו או 

לה אוצרות תבונה פנימיים, שהאמפתיה יכולה לעזור להם לחשוף. 

איך עושים את זה? 

שדיברנו  המפורסמים  השאלה  סימני  אותם  בעזרת 
עליהם בגורם סטרס מס’ 3. למשל - 

“אז בעצם ממש התבאסת כשהיא לא הגיעה?” 

היית  עליה!  לך שאי אפשר לסמוך  “אמרתי   – במקום 
צריך כבר מזמן לעזוב אותה!” 

או משפט אמפתי לאישה שלך שקשה לה בעבודה 
עם הקולגות שלה...

כמובן  אותך  לוקחים  ולא  שלך  העבודה  את  מעריכים  שהם  לדעת  לך  חשוב  “ממש 
מאליו?"

או משפט אמפתי לילד שקשה לו עם החברים שלו שלא משתפים אותו: 

“נורא חשוב לך לדעת שהבנים רוצים לשחק איתך?” )גם אם במציאות הם לא רוצים 
לשחק אתו! פשוט לשמוע את המצוקה, לא לנסות לפתור אותה(.
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או משפט אמפתי לבן זוג שמגיע מאוחר מהעבודה: 

“אתה נקרע בין העבודה לבית ולא מוצא דרך לעשות את שניהם טוב כמו שהיית רוצה?” 
כל  את  לשנות  יכולה  הזאת  השאלה  עצם  אבל  תתפלאי,  עליו...  כועסת  ַאת  אם  )גם 

הסיטואציה בתוך שניות אחדות!(. 

חשוב מאד מאד לומר כאן שני דברים )לפחות...( על אמפתיה: 

אמפתיה היא מצב תודעתי-נפשי-רגשי. היא לא המלים שאנחנו מדברים. 

אמפתיה היא להיות בנעליו של האחר, לנסות להרגיש את החוויה שלו עד הסוף... את 
המצוקות שלו, את הלבטים שלו... את הפחדים שלו והמעצורים שלו...

אמפתיה יכולה להיות בשתיקה, במבט, בנגיעה קלה. הלב יכוון אתכם למה שירגיש נכון 
בסיטואציה. 

יחד עם זאת, אמפתיה מילולית, ובעיקר כזו שמכילה משאלות, כמעט לא קיימת בעולם. 
לכן המשפטים שהצענו כאן עשויות להישמע מלאכותיות, מתנשאות, או סתם עלגות 

ומעצבנות. כי זה לא סוג דיבור שאנחנו רגילים לשמוע. 

אז אתם ממש לא חייבים לדבר את זה בדיוק ככה. אתם יכולים לשתוק את זה ואתם 
יכולים גם להגיד את זה כמו שנוח לכם. שייצא טבעי אבל!!! שיבוא מתוך כוונת הלב 

המתאימה... 

רק חשוב שתזכרו שלושה דברים:

הדבר הראשון, שאמפתיה אמיתית, כשמתרגלים אותה לאורך זמן, הופכת להיות שפה 
שגורה וטבעית ואף אחד לא מרגיש שם משהו מלאכותי, התנשאות או צרימה.

הדבר השני, ואולי החשוב ביותר הוא, שהלב הפתוח, ההכלה נטולת-השיפוט, העדר-
המפתח הסודי. מפתח שבעזרתו תוכלו ליצור בכל פעם  והאמון באחר הם  הציפיות 

מחדש את מרחב היחסים שלכם. מרחב שבו שניכם חשובים באותה מידה.

ומשם הדרך ליצירת חיים מתוך נוכחות, אכפתיות, הקשבה, חיבור וחופש קצרה.
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אז מה למדנו עד כאן...?
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למדנו שלמודעות שלנו לתקשורת ולאופן שבו אנחנו מתקשרים 
 יש השפעה עצומה על איכות היחסים שלנו 

ועל איכות החיים שלנו. 

לכן

במקום "לרוץ"

נעצור, נתבונן וננשום.

במקום לשפוט )או אחרי ששפטנו(

נתבונן ונפריד )תצפיות מפרשנות( 

 במקום "לדעת", לקבוע או להכריז

נטיל ספק, נברר ונשאל

במקום להתמקד בהתנהגות

נחפש את הצורך

במקום להציע, להסביר, להטיף

נאט ונדבר מהלב על רגשות וצרכים  
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ולפני סיום כמה מילים שלנו מהלב...

משתתפים  לאלפי  והכשרות  השתלמויות  מיתרים  במרכז  העברנו  האחרונות  בשנים 
בעשרות קורסים, סדנאות, השתלמויות, ימי-עיון ופרזנטציות. חלקם חזרו לשגרת יומם 

ולא עשו דבר עם המידע שקיבלו.

הסיבות לכך היו רבות – זמן, כסף, משאבים, קשה מדי, לא ידעו איך לעשות את זה 
והתייאשו...

אחרים החלו ליישם את מה שלמדו. גם אם לא לגמרי ידעו איך לעשות זאת, הם חזרו, 
שאלו שאלות על מה שלא עבד להם – וראו בתוך זמן קצר תוצאות מרשימות, שבאו 

לביטוי במערכות היחסים שלהם. 

כאשר אנחנו מסתכלות לאורך זמן על האנשים שהצליחו לחולל שינוי ביחסים שלהם 
קונפליקט  בהן  שיש  ממעָרכות  שלהם  המשמעותיות  היחסים  מערכות  את  ולהפוך 
למערכות יחסים מצליחות ומשגשגות, אנחנו מזהות שהם לקחו על עצמם לנקוט 6 

צעדים, שעזרו להם להצמיח את מערכת היחסים שלהם למקום אחר:

לקיחת אחריות: הם קיבלו החלטה מודעת וברורה לשנות את המצב באופן יזום. 

חקירת היחסים: הם התחילו להתבונן, לפענח ולהבין, היכן נמצאים המוקשים במערכת 
היחסים שלהם, מה הסיבות שהביאו אותם למצבים המתוחים עד היום? )וכשמוצאים 

את "המוקשים", יותר קל לא לעלות עליהם...(

עשייה ברוח מקרבת: הם עברו לדיאלוג אחר... כלומר רתמו את הצד השני לקשר, תוך 
עקרונות המנחים שעברנו עליהם בספרון ההדרכה הזה ומתוך אותו דיאלוג  שימוש בָּ

הם בנו בהדרגה אמון, ויצרו חיבור והתקרבות שונים ממה שחוו בעבר. 

תהליך כדי לרכוש  למידה ורכישת כלים: הבינו שהם זקוקים לתמיכה ופנו להדרכה בַּ
מיומנויות של הדיאלוג החדש, של אמפתיה, ביטוי עצמי וניהול יחסים.  

עבודת התפתחות: הם הבינו את כוחם של הדפוסים )כלומר ההרגלים, ההתנהגויות 
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האופייניות והדיבור( שכל אחד מאיתנו רוכש במשך חייו. ויותר מזה, הם הבינו שחלק לא 
מבוטל מהדפוסים האלו הם ה"מוקשים" הגדולים ומייצרי המתח המרכזיים ביחסים. 
צמיחה  לצורך  אלו  דפוסים  על  אישית  ועבודה  בירור  מאפשרת  ההתפתחות  עבודת 

ושינוי. )חלק זה מצריך כמעט תמיד ליווי מקצועי, ושכרו העצום בצידו(. 

לשמר את היחסים החדשים: לאחר התהליך המשמעותי של שינו התקשורת ומערכת 
תהליך  בַּ שנבנו  ההסכמות  את  ולהעמיק  לשמר  בא  והאחרון  השישי  הצעד  היחסים, 
ואת היחסים החדשים שנולדו וממשיכים להיווצר מהן. זהו צעד-מפתח להמשך הדרך 
המשותפת והוא כולל בתוכו את האלמנטים של לחיות בפועל את ההסכמות החדשות, 
לבדוק שהן מתאימות לכל הצדדים, לדבר עליהן ולתקן אותן לפי הצורך – והכל מתוך 

מודעות ודיאלוג פתוח ומאפשר.
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וואו... איך עושים את כל זה?
ועוד לבד!?
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כן, הסוגיה אכן מורכבת והאתגרים רבים. זאת הסיבה, שמצד אחד מרכז מיתרים חולק 
מן הידע שלו ַלציבור, בתקווה שתוכלו למצוא בו מענה תיאורטי ומעשי לפחות לחלק 
בנו לא רק  כדי להיעזר  – מעמיד לרשותכן מאגר של דרכים  ומצד שני  מן הדילמות, 

וירטואלית. 

מרכז מיתרים )משנת 2000( הוא מרכז מוביל בארץ בתחומים של מניעת קונפליקטים, 
כלים  כל היבטיהם. הוא פועל במטרה להקנות  ביחסים על  וטיפול  תקשורת מקרבת 
נרחבים להתפתחות אישית, יצירת קרבה, הבנה ושיתוף-פעולה ביחסים ולהציע גישור 

ופתרון סכסוכים ומשברים בדרכים קצרות ויעילות ביותר. 

החזון של המרכז הוא להביא את המודעות בכלל ובעיקר המודעות המקרבת לכל בית 
בישראל, כדי להשפיע על האופן שבו אנחנו מנהלים יחסים גם בהקשר הרחב ביותר 

בחברתנו. 

בתחום,  למומחיות  שהתפתח  שנה,  מ-20  יותר  של  ניסיון  על  מתבסס  שלנו  הידע 
בקהילה,  בעבודה,  במשפחה,  לתקשורת  הקשור  בכל  אנשים  אלפי  של  בהכשרות 

בעסקים ובמערכות החינוך, הבריאות והרווחה.

בקורסים  להתעדכן  כדי  שלנו,  האינטרנט  לאתר  להיכנס  מוזמנים  אתם 
 ובפעילויות הקרובות שלנו - ולהצטרף למה שתרגישו שמתאים לכם ב-ד-י-ו-ק! 

http://meitarim.co.il/calendar-meitarim

 למידע, התייעצות, הרשמה  והזמנת הדרכות,  
info@meitarim.co.il - דברו איתנו בטלפון - 03-6733522 או במייל

אנחנו שמחות ומודות על ההזדמנות להעביר את הידע החשוב הזה לעוד ועוד אנשים, 
של  מודע  שניהול  ושמבינים  להם,  חשובות  שלהם  והקשרים  היחסים  שמערכות 

התקשורת הוא המפתח לחיים רגועים וטובים יותר ומערכות יחסים שעובדות. 

באהבה,

ארנינה והילה
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http://meitarim.co.il | 03-6733522 | כל הזכויות שמורות לארנינה קשתן, הילה דוד ומרכז מיתרים ©
info@meitarim.com | נשמח אם לא תעשו שימוש מסחרי במידע המפורסם במדריך ללא אישור בכתב ממרכז מיתרים

בלוגרים ועיתונאים מוזמנים לצטט מהמדריך תוך מתן קרדיט מלא ליוצרים. תודה. 
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 מרכז מיתרים: 

info@meitarim.co.il :טלפון: 6733522 - 03  |  מייל

לקבלת עוד פרטים על מגוון הקורסים והפעילויות של מרכז מיתרים היכנסו:

http://meitarim.co.il/meitarim-act

כתבו לנו בדף הפייסבוק:

בקרו אותנו בדף הבית:

http://facebook.com/meitarimil 

http://meitarim.co.il
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 http://facebook.com/meitarimil
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