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 ות/מורים ירלחד סדנה - מקרבת תקשורת

 מטרות

 לעקרונות התקשורת המקרבתלחשוף את המורים  .1

 .הדדית והבנה הקשבה של ממקום קונפליקט מצבי לפתרון כלים מוריםל הציעל .2

 פשוט וברור.על ידי זיהוי הצרכים שלהם וביטויים באופן  עצמםדרך לבטא את  למוריםלהציע  .3

 הכנה

 ליםומקשב ורמקרן, מח. 1

 ות/מספר המשתתפיםי לפ. הדפסת נספח *2

 מקרבת.תקשורת על מנת להרחיב את הידע בנושא  מרשאל רוזנברג: מומלץ לצפות בסדנאות המצולמות של המלצה למנחה. 3

 מהלך הסדנה 

 פתיחה .1

ון רואים אדם עם בסרט .אשר צולם דרך מצלמות אבטחה בתחנת משטרה בתאילנד ,איש עם סכיןעם הסרטון  התחילו את המפגש

  לו חיבוק.תחנת משטרה מלאה שוטרים, אחד השוטרים מנסה לדבר איתו ולהרגיע אותו, לוקח מידיו את הסכין ונותן סכין שלופה ב

הסרטון הזה הוא הקצנה למה  שהיום אנחנו הולכים לדבר בדיוק על מה שראינו בסרטון. ,ות/ום הסרטון הסבירו למשתתפיםבסי

 הזוג שלנו.-תונובשקורה לנו כל יום מול התלמידים שלנו, הילדים הפרטיים שלנו ובני 

 ,הוא מסוגלשנים בו וישיגידו לו שמאמ ,משתוקק לזהממש הוא  כשבעצם ה,/שמפריע ה/התלמידיכול בקלות לסמל את הסרטון הזה 

 קשה לו לפתור את התרגיל.שממש למרות 

הם ממש בכביסה כשבעצם נמצאים שלהם הירוקים המכנסיים כי  ,בהתקף זעם יםשנמצא ,שלנואו הילדה הילד הוא גם הסרטון הזה 

 .שהם לא מכיריםכי יש היום גננת מחליפה  ,גןללכת ל םשנבין שמלחיץ אותצריכים 

להרגיש שאנחנו לא לבד במסע, זה  שאנחנו צריכותכשבעצם כל מה  ,שאיחר וגזה-ןבת על ואנחנו, כשאנחנו כועסוהסרטון הזה הוא 

 .נותאו שרואיםס, שמישהו חולק איתנו את העומ

 

 התמודדות עם מצבי קונפליקט. 2

ידי מרשאל רוזנברג -על 60-פותחה בשנות ה( NVC  TMnviolent CommunicationNoאלימה, -)לאגישת התקשורת המקרבת 

המגבירים את  ,לתקשורתמעשיים כלים מוצעים  אלימות. כחלק מן השיטה-אימתוך ים לחיים משותפחיים מקיפה השואפת -דרךכ

שמאחורי כל  ,קרוןי. בבסיס הגישה עומד העפעולה-ףתו, קירבה ושינה, אמוןמובילים להרבה יותר הבוכך  החיבור לעצמנו ולאחרים

מרבית הקונפליקטים שלנו לא נגרמים כתוצאה מהתנגשות בין הצרכים של שני הצדדים, אלא מתוך . ולמעשה פעולה שלנו עומד צורך

 יג את הצורך. טגיות להששל האסטר התנגשות

 .דיאלוגב שלנו הלב-את תשומת למקד היכן לבחורבמפגש היום ננסה להבין מה זה אומר ונלמד כלי שיסייע לנו במצבי קונפליקט 

 .כאשר לכל אפשרות רווח והפסד אפשריים תגובה, אפשרויות )אסטרטגיות( 4מתמודדים עם מצב קונפליקט עומדות לרשותנו  וכשאנ

צורך לא מסופק. לאחר מכן בקשו  /טובקשו מהמשתתפים להציע אסטרטגיות להתמודדות עם מצבי קונפליק ה על הלוחציירו טבל

אחת המנחות , שיצרה ארנינה קשתן )לנוחיותכם מצורפת טבלה פסד בשימוש בכל אסטרטגיהמהמשתתפים להציע מה הרווח והה

 (:תיקות בארץהוו

https://www.youtube.com/watch?v=5mcZM82z3Og&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=5mcZM82z3Og&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=0ZTgM_xy1Y0
https://www.youtube.com/watch?v=0ZTgM_xy1Y0
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ידי שני הצדדים, קל יותר -על העבודה היא, שכשהעולם הפנימי מובן-פי תקשורת מקרבת, הנחת-כשאנחנו בוחרים בהידברות על

, אנחנו רוצים להגיע להבנה הדדית לגבי מצבנו ולביצוע פעולות נותלפני שאנו פונים לפתרולחולל שינויים גם בעולם החיצוני. לכן, 

 ניכבסיס למציאת פתרונות בהמשך. במלים אחרות, מקיימים תחילה דיאלוג, שבו ש – ולחיבור לִקרבהבתוך הקונפליקט, ומתוך כך 

 רגשות ובעיקר לצרכים.מתרחש בתוכם, באמצעות התייחסות להצדדים משתפים זה את זה ב

 מאת ארנינה קשתן[ "תקשורת מקרבת" ]מתוך:

 

 . מודל התקשורת מקרבת3

באמצעות לכולם  נות שעובדיםלהגיע לפתרויש סיכוי הרבה יותר גדול שנוכל ש ן הרעיון,/אם מדבר אליהםכי  ,אמרו למשתתפים

 ננסה להבין עכשיו איך עושים את זה. ,הצרכים שלנו ושל מי שנמצא מולנו בצורה הבנה עמוקה של 

מנו, ואת לספק תבנית שתעזור לנו להבין את עצשמטרתו  מודל לכן מרשאל רוזנברג יצרזה לא פשוט להתרגל לדבר צרכים, 

 .הסיטואציה

 :מרכיבים 4מכיל ל המוד

 (תארו את האירוע כאילו אתם צופים בו בסרטמה קרה ללא פרשנות או שיפוטים )טיפ: תארו  – היתצפית נקי. 1

 תארו אילו רגשות אתם חווים כרגע – רגשות. 2

 תארו את הצורך שהוליד את הרגשות – צרכים. 3

 די למלא את הצורךם צריכים כתארו מה את – בקשות. 4

 תרגלים את המודל מול אדם אחר בסיום נבקש ממנו להסביר את הסיטואציה מהעניים שלו דרך המודל. אם אנחנו מ

 אם אנחנו מתרגלים את המודל לבד כדי להבין סיטואציה שהתרחשה בעבר בסיום ננסה לתאר אותה מהעניים של האדם השני.

חרונה, הקפידו לציין מראש כי דרך הקונפליקט הוא חווה לאם מי רוצה לשתף בקונפליקט שלאחר ההסבר שאלו את המשתתפי

 נלמד כולנו כיצד להשתמש  במודל. 

תרגלו  רשחווה, הקפידו על תצפית נקייה: בכל פעם שתעלה פרשנות או שיפוטיות בתיאו הבקשו מהמתנדב לתאר את הסיטואצי

מהמתנדב לספר אילו רגשות עלו בו  ביחד עם המשתתפים האחרים כיצד ניתן לתאר את המקרה באופן ניטרלי. לאחר מכן בקשו

(. לאחר שסיים ורגשות בנספחרשימת צרכים בסיטואציה ומה לדעתו היה הצורך שעורר את הרגשות הללו )לנוחיותכם מצורפת 

 ם מעיני האדם שאיתו התרחש הקונפליקט.בקשו מהמתנדב לענות על השלבים האלו ג

 את המתנדב האם משהו השתנה במחשבות/ רגשות/ פרשנות שלו על הקונפליקט?שאלו 

יתקלו בקונפליקט דומה )לקונפליקטים יש נטייה יבסיום בקשו מהמתנדב לחשוב על בקשה שיוכל לבקש מהאדם השני בפעם הבא ש

בחשיבה על אר המשתתפים . ניתן לבקש עזרה משמו לעשות אחרת בפעם הבאהוכן על משהו שהוא יוכל בעצ לחזור על עצמם(

 בקשות.

הילדה, האבא של  םונתחו את האירוע לפי המודל מנקודת מבט הקול בראשקטע מהסרט הקרינו למשתתפים  ת,/אין מתנדבאם 

 ימת צרכים ורגשות בנספחים(.)לנוחיותכם מצורפת רשוהאמא 

 .למשתתפים וזמין להציג אותו היה לך קליהסדנה לתרגל באופן אישי את המודל על אירוע בחייך, כך  : מומלץ לפנינחההערה למ

 אסטרטגיה רווח אפשרי הפסד/ מחיר אפשרי

 הפעלת כוח להשיג את המבוקש )ומהר( כוח נגדי, כעס, ניכור, ניתוק קשרים

 ניתוק מגע ניתוק ממרכיבים לא רצויים  כעס, ניתוק ממרכיבים רצויים

 ויתור )פשרה( ור הקיים, מילוי צרכים חלקישקט, שימ מילוי צרכים חשובים-תסכול, אי

ודאות -אנרגיות, זמן, תסכול בדרך, אי

 י צרכיםלגבי מילו

קירבה,  הסכמה, הבנה, מכנה משותף,

 מילוי צרכים הדדי

 )הידברות( פעולה-שיתוף

http://www.hila-matnasim.org.il/productImages2/262/2019/10/22/image1571731800.pdf
https://youtu.be/HSMwFvIHiTo
https://youtu.be/HSMwFvIHiTo
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 התנסות בזוגות .4

 המודל של מרשאל רוזנברג.ל , מן המבט שבקונפליקט שחוואלו את אלו לשתף  םבקשו מהולזוגות  חלקו את המשתתפים

את החשיבה שלנו להתבונן אל הסיטואציה מנקודת מבט של צרכים ולכן  כי המטרה של המודל היא לתרגל ,הזכירו למשתתפים

 למרות שבתחילה הוא מרגיש מאולץ כדאי לתרגל אותו כדי שבהמשך נוכל לצאת מתוכו בדרכים שירגישו לנו זורמות ואותנטיות.

 ם.שימוש במודל ורשימת רגשות וצרכיטבלה ל – 1משתתף את נספח חלקו לכל 

 

 סיכום .5

ה לנו מאוד הגיוני ואף חיוני, אם לא יישמנו אותו ונוכחנו בעצמנו ועל בשרנו לומדים ידע חדש, גם אם הוא נרא  אנו שלרוב כשאנו 

 אחת: בקשה ן/רוצה לבקש מכםהייתי נשכח אותו מהר מאוד, לכן  ,בהשפעה שלו על חיינו

והבטיחו לעצמכם ביניכם שהכלים של תקשורת מקרבת יכולים לשפר את מערכת היחסים  בחייכםחשבו כעת על אדם אחד 

קודם כל תייצרו חיבור. לפני האשמות, לפני פתרונות, לפני כעסים, רק לפעם הזו תניחו את  ,קלעו לקונפליקטישבפעם הבאה שת

  לבין האדם השני.ביניכם הכל בצד ותייצרו חיבור 

 מסכימים/ות לנסות? 

 ת לעצור ולייצר חיבור.צמיד/ חוט לקשירה על היד כדי שיזכיר להם בזמן אמ ות/: מומלץ לחלק לכל המשתתפיםהערה למנחה

 מהמפגש. יםהוא יוצאהיא או לומר במילה עם מה  ת/לסיכום ערכו סבב בין כל המשתתפים ובקשו מכל משתתף
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 תודה לארנינה קשתן על הסיוע בכתיבת מערך השיעור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .מיתרים (.אלימה לא) מקרבת תקשורת(. 2006. )א, קשתן

 פוקוס. תקשורת מקרבת שפה לחיים.(. 2009רוזנברג, מ. )
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 תקשורת מקרבת

 הלב שלנו בדיאלוג-הבנה )ובכלל( לבחור היכן וכיצד למקד את תשומת-לנו במצבי אי מאפשרת

 

 
    

 וי עצמי()ביט אני 
  

  
 פתית()הקשבה אמ ה/את 
  

  
  
  
 תצפית 

 שיפוטים( /)מה קרה ללא פרשנות 
  
  

    

  
  
 רגש 

 )מה הרגשתי/ 

 (שזה קרהכ הרגשת 
  
  

    

  
  
 צורך 

  /לי חשוב)מה  

 (לך חשובמה  
  
  
  

    

  
  
 בקשה 

 ?)הייתי רוצה/ היית רוצה  

 (האם את/ה מוכן/ה?  
  
  

    

 

 

 

 

 

  תת המקרבמודל התקשור:  1 נספח
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