
 לגדל ילדים 
בחמלה

ד"ר מרשאל רוזנברג
מחבר רב-המכר "תקשורת לא-אלימה 

)מקרבת( - שפה לחיים"



רוזנברג ב.  מרשאל  ד"ר 

בחמלה ילדים  לגדל 

רב־המכר מחבר  מאת 

לחיים" שפה   — )מקרבת(  לא־אלימה  "תקשורת 



ד"ר מרשאל ב. רוזנברג

לגדל ילדים בחמלה

הורות ְּבדרך התקשורת המקרבת



)מקרבת(  לא־אלימה  תקשורת  עם  היכרות 

בהורות  ויישומיה 

רב־המכר  מחבר  רוזנברג,  מרשאל  ד"ר  מאת 

לחיים" שפה   — )מקרבת(  לא־אלימה  "תקשורת 

קשתן ארנינה  מקצועית:  ועריכה  תרגום 



בחמלה ילדים  לגדל 
קשתן ארנינה  מקצועית:  ועריכה  תרגום 

Raising Children Compassionately:
Parenting the Nonviolent Communication Way

Marshall B. Rosenberg

Translated from the book Raising Children Compassionately, ISBN 
13/10: 9781892005090 / 1892005093, by Marshall Rosenberg. Copyright 
© Fall 2004 PuddleDancer Press, published by PuddleDancer Press. All 
rights reserved. Used with permission. For further information about 
Nonviolent Communication(TM) please visit the Center for Nonviolent 

Communication on the Web at: www.cnvc.org.

 Raising Children Compassionately, ISBN 13/10: מהספר  תורגם 
היוצרים  זכויות   .9781892005090/ 1892005093, by Marshall Rosenberg
בהוצאת  לאור  יצא   ,2004 סתיו   ,©  PuddleDancer להוצאת  שייכות 
באישור. נעשו  והפצתו  זה  ספר  תרגום  שמורות.  הזכויות  כל   .PuddleDancer
המרכז  של  באתר  בקרו  אנא   )NVC((MT) לא־אלימה  תקשורת  על  נוסף  למידע 

 www.cnvc.org בכתובת:  לא־אלימה  לתקשורת  הבינלאומי 

הזה.  הספר  את  וחלקו  הגישו  תנו,  שלחו,  הפיצו,  העתיקו,  שתפו,  העבירו,  אנא 
אנחנו רוצים שהספר יגיע לכמה שיותר א/נשים. לכל מי שמעוניינים לשלם על 
הספר הדיגיטלי או לרכוש עותק פיזי, ולתמוך בכך בהמשך הפצת תקשורת לא־
פשוט". "חינוך  של  באתר  זאת  לעשות  מוזמנים  אתם  בארץ,  )מקרבת(  אלימה 

 http://idanmelamed.co.il
פשוט". "חינוך  של  באישור  אלא  ממנו  חלקים  או  זה  ספר  למכור  אין 

שהם נטע  העטיפה:  עיצוב 
הרצליה  — גרינהויז  עימוד: 
978-965-92261-8-4 מסת"ב: 



תוכן העניינים

11 חמלה...  בכלל  למה   — דבר  פתח 
15 הקדמה 
17 שלי  המּודעות 
19 כהורים  שלנו  החינוך 
21 והעונש  הכפייה  מגבלות 
24 חיבור  של  מסוימת  איכות 
27 פרסים  של  המגבלות 
29 שלך  התקשורת  הרגלי  את  לשנות 
32 המטלות"  "מלחמת 
35 תנאי  ללא  אהבה 
37 ילדינו  את  להכין 
40 ראש־הקבוצה  משחק 
43 בכוח  השימוש 
46 תומכות  קהילות 
50 מקרבת  בתקשורת  להשתמש  אפשר  איך 
52 בישראל  מקרבת  תקשורת  על  מידע 





11

פתח־דבר

מאת: ארנינה קשתן

למה בכלל חמלה...

יקרים, הורים  לכם,  שלום 
לא־אלימה  מקרבת  תקשורת  ומלמדת  לומדת  שנושמת,  כמי 

"מכורה".  להיחשב  עלולה  אני  שנה,  מ־20  יותר  מזה   )NVC(
מקרבת.  לתקשורת  מכורה  אני  התמונה.  באמת  זאת  ואכן, 

לכם.  כותבת  אני  כך  משום  ודווקא 
בדקות  חששתי,  לראשונה,  רוזנברג  מרשאל  את  כשפגשתי 
אם  לכאורה,  מניפולטיבי.  מהלך  כאן  מלמד  שהוא  הראשונות, 
כמובן  רוצים.  שאנחנו  מה  יעשו  הילדים   — וככה  ככה  נגיד  רק 

כוונת־הלב.  כאן  חשובה  כמה  עד  כשקלטתי  שהתבדיתי, 
ומיומנויות,  טיפים  רק  לא  תמצאו  שבידיכם  המרוכז  בספרון 
תפישת־העולם  את  הקצה  מן  לשנות  ואף  להעשיר  שיכולים 
וסודות  מרגשים  שיתופים  אנקדוטות,  גם  אלא  שלכם,  ההורית 
השיטה  ממציא  הוא  הלוא  המחבר,  של  האישי  מעולמו  קטנים 
החל  לא  מרשאל  גם  כי  רוזנברג.  מרשאל  ד"ר  עצמו,  המקרבת 
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אותנו  משתף  הוא  לכן  במהלכה...  שצבר  הידע  כל  עם  דרכו  את 
משל  מהמורות  רצופת  פחות  לא  שהיתה  דרכו,  מתוך  באפיזודות 
הבלתי־אמצעי  המפגש  שדווקא  לי,  נרֶאה  אחרים.  רבים  הורים 
אל  להתקרב  מאפשר  לא־מעובד,  הכמעט  הזה,  לום  הּבָ האוצר  עם 

ספקנות.  של  יותר  קטנה  במידה  הזה  החומר 

כאן — תפגשו  מה  אז 
)המעצבנים  ילדיו  אל  להגיב  איך  מתחבט  מרשאל  את   •

כועס עצמו  כשהוא  לפעמים...( 
והצעות  אחרים,  ושל  שלו  בהורות,  מאתגרים  מצבים   •

מהם לצאת  איך  ומעשיות  עקרוניות 
חמלה מתוך  בבית  להתנהלות  יצירתיים  רעיונות   •

שהם  אחרי   — שונים  במצבים  ילדיו,  של  מפתיעות  תגובות   •
מקרבת...  כברת־דרך  עברו  עצמם 

 J...עצמכם את  הסתם  ומן   •

חמלה על  מלים  כמה   — צוללים  שאתם  ולפני 
כילדים.  הכרנו,  לא  שרובנו  מונח  היא   )Compassion( חמלה 
כיום, כשהולכת וגוברת המודעות לחשיבותה של הקשבה, במיוחד 
של  לחשיבותה  המודעות  גם  אליה,  במקביל  גוברת,  לילדים, 
כוונת  אך  עדיין,  יותר,  מוכר  'אמפתיה'  שהמונח  ייתכן  החמלה. 
בפעולה.  חמלה  היא  בעיניי,  אמפתיה,  דומה.  הללו  המושגים  שני 

האחר  אל  פתוח,  שלנו  הלב  שבו  תודעה,  מצב  היא  חמלה 
)כפי  לשפוט  ממהרים  לא  אנחנו  בחמלה,  כשאנחנו  עצמנו.  ואל 
מחפשים  אלא  דורות(,  גבי  על  דורות  במשך  לעשות  שהתרגלנו 
ש"לא־ מה  את  במקום  שבמצב,  האנושי  את  לראות  יכולים  ואף 
בסדר" בו. במונחים של תקשורת מקרבת לא־אלימה, אמפתיה היא 
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מצב  בכל  האדם,  של  לצרכיו  ובעיקר  לרגשותיו  להתחבר  הניסיון 
שהוא.  אנושי 

פעמים רבות קיים בלבול בין חמלה לבין רחמים. אולם בתודעת 
רחמים יש משהו שמפריד ואף מרחיק בינינו לבין האחר )כי אנחנו 
לכאורה בני־מזל, שלא נמצאים במצבו של האחר, ה"מסכן"(. ואילו 
מישור  אותו  על  כולנו  כמה  עד  מרגישים  אנחנו  חמלה  בתודעת 
היינו  או שכבר  להיקלע למצבו,  יכולים  אנחנו  גם  עד כמה  קיומי, 
האחר  כלפי  בתוכנו  והתקרבות  קרבה  חשים  ואנחנו  דומה,  במצב 

מעשיו(.  עם  לא  ובעיקר  איתו,  מסכימים  כשאיננו  )גם 
מזמינה  ואני   — ילדים  כלפי  חמלה  הוא  הזה  הספרון  מוקד 
בעיקר  אבל  ילדיכם  כלפי  גם  פתוח,  בלב  אליו  להיכנס  אתכם 
ועתירת  מורכבת  אנושית  מלאכה  היא  הורות  כי  עצמכם...  כלפי 
במצבים  בייחוד  לעצמכם,  אמפתיים  להיות  שתוכלו  וככל  צרכים, 

בחמלה.  הבא  הדור  את  לגדל  עליכם  ייקל  כך  מאתגרים, 

הלב, מכל 
קשתן ארנינה 

לא־ לתקשורת  הבינלאומי  המרכז  מטעם  מוסמכת  מנחה 
אלימה, CNVC, ומייסדת מיתרים, המרכז ללימודי תקשורת 

מעשית וא.ה.ב.ה  מקרבת 
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הקדמה

שנה.*   30 כמעט  כבר  להורים  לא־אלימה  תקשורת  מלמד  אני 
ולהורים  לי  שעזרו  הדברים  מן  חלק  אתכם  לחלוק  רוצה  הייתי 
העיסוק  לגבי  לי,  שהיו  בתובנות  אתכם  ולשתף  עבדתי  ם  שִאּתָ

הורות. של  והמאתגר  הנהדר 
תחילה הייתי רוצה להפנות את תשומת לבכם לסכנות שבמילה 
מזה  כבוד  של  אחר  סוג  לקיים  לה  מאפשרים  אנחנו  כאשר  "ילד", 
לי להראות לכם  כילד. הרשו  נותנים למישהו, שלא מתויג  שהיינו 

מתכוון. אני  למה 
במשך  שעשיתי  להורים,  סדנאות  לפתוח  נהגתי  רבות  פעמים 
בחדר  אחת  קבוצה  שמתי  לשתיים.  הקבוצה  של  בחלוקה  השנים, 
קבוצה  כל  ממשתתפי  וביקשתי  אחר,  בחדר  השנייה  את  אחד, 
לרשום על דף גדול שיחה בינם לבין אדם אחר במצב של סכסוך. 
שאני  הוא,  היחיד  ההבדל  הסכסוך.  מה  הקבוצות  לשתי  אומר  אני 
ולקבוצה  שלהם  הילד  הוא  האחר  שהאדם  אחת  לקבוצה  אומר 

שלהם. השכן  הוא  האחר  שהאדם  אומר  אני  השנייה 

בסתיו  לאור  ויצא  מעשור  יותר  לפני  רוזנברג  ד"ר  על־ידי  נכתב  הספרון   *
המתרגמת(.  )הערת   .2004
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אחר־כך אנחנו חוזרים ונאספים לקבוצה אחת ובוחנים את שני 
שהאדם  חושבים  הם  שבו  האחד  הכינו,  שהקבוצות  ניירות־השיחה 
לא  אני  אגב,  )דרך  השכן.  השני,  ובמקרה  שלהם,  הילד  הוא  השני 
שלהם,  בסיטואציה  האדם  מי  על  זו  עם  זו  לדבר  לקבוצות  מרשה 

זהה(. שהסיטואציה  תחשובנה  ששתיהן  כדי 
שתי  של  הכתובים  הדיאלוגים  על  בקצרה  שעברנו  אחרי 
הקבוצות, אני שואל אותם אם הם יכולים לראות הבדלים מבחינת 
הקבוצה  זאת,  שעשיתי  פעם  בכל  שהובעו.  והחמלה  הכבוד  רמות 
שעבדה על הסיטואציה שבה האדם השני הוא ילד, נתפשה כפחות 
באדם  שראתה  הקבוצה  מאשר  שלה  בתקשורת  וחומלת  מכבדת 
כמה  קבוצות,  ּבַ לאנשים  מכאיב  באופן  חושף  זה  השכן.  את  האחר 
הפשוט  התהליך  באמצעות  כאדם,  מישהו  של  מערכו  להקטין  קל 

שלנו". הילדה  או  "הילד  כעל  עליה  או  עליו  לחשוב  של 
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המּודעות שלי

יום אחד הייתה לי התנסות, שממש חידדה לי את המודעות לסכנה 
שבחשיבה על אנשים כעל ילדים. החוויה אירעה אחרי סוף־שבוע, 
במשטרה.  ומחלקה  כנופיית־רחוב  קבוצות:  שתי  עם  עבדתי  שבו 
בין  אלימות  רבה של  מידה  הייתה  הקבוצות.  בין שתי  גישרתי  אני 
והם ביקשו שאשמש בתפקיד של מתווך.  החברים בשתי הקבוצות 
האלימות  עם  והתמודדתי  ממושך  זמן  במחיצתם  ששהיתי  אחרי 
שהייתה להם אלו כלפי אלו, הייתי מותש. כשנסעתי הביתה לאחר 
מעורב  להיות  רוצה  לא  אני  ימיי  סוף  שעד  לעצמי,  אמרתי  מכן, 

כלשהו. בסכסוך 
הבעתי  רבו.  שלי  הילדים  שלושת  הביתה,  כשנכנסתי  וכמובן, 
בתקשורת  מעודדים  שאנחנו  אופן  ּבָ באוזניהם  שלי  הכאב  את 
בקשותי.  ומה  שלי  הצרכים  מה  מרגיש,  אני  איך  ביטאתי  מקרבת. 
פה  שקורה  מה  כל  שומע  "כשאני  צעקתי:   — ככה  זה  את  עשיתי 
שקט  בקצת  גדול  צורך  לי  יש  מאוד!  מתוח  מרגיש  אני  כרגע, 
ושלווה אחרי סוף־השבוע שעברתי! אז האם תסכימו לתת לי קצת 

ומרחב?" זמן 
ואז,  זה?"  רוצה לדבר על  "אתה  ואמר,  בני הבכור הסתכל עלי 
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כי אמרתי  למה?  כאדם בחשיבה שלי.  רגע, הקטנתי מערכו  באותו 
לעצמי, "איזה חמוד. הנה ילד בן תשע שמנסה לעזור לאבא שלו." 
כי  גילו,  בשל  שלו  מההצעה  התעלמתי  איך  מקרוב  התבוננו  אבל 
בראשי,  שעובר  מה  שזה  ראיתי  המזל,  למרבה  כילד.  אותו  תייגתי 
שהעבודה  משום  בהירות  ביתר  זאת  לראות  שהצלחתי  וייתכן 
הסכנה שבחשיבה  את  לי  הראתה  והמשטרה  הכנופיה  עם  שעשיתי 

אנושיותם. במקום  תיוגים  של  במונחים  אנשים  על 
חמוד",  "איזה  לעצמי,  ולחשוב  כילד  אותו  לראות  במקום  אז 
בקול,  ואמרתי  בכאבו,  אחר  לאדם  עזרתו  את  שמציע  אדם  ראיתי 
אחר  לחדר  אחרי  באו  ושלושתם  זה".  על  לדבר  רוצה  אני  "כן, 
לראות  כואב  זה  כמה  על  לבי  את  ששפכתי  בזמן  לי  והקשיבו 
בגלל  רק  באחר  לפגוע  רוצים  הם  שבה  לנקודה,  שמגיעים  אנשים 
שהם לא אומנו לראות את אנושיותו. אחרי שדיברתי על כך במשך 
הרדיו  את  הדלקנו  זוכר,  שאני  מה  ולפי  נפלא  הרגשתי  דקות   45

משוגעים. כמו  ורקדנו 
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החינוך שלנו כהורים

כדרך־קיצור  "ילד"  במילה  נשתמש  שלא  מציע,  שאני  לא  זה  אז 
אני  מסוים.  בגיל  אנשים  על  מדברים  שאנחנו  לאנשים,  להסביר 
לראות  מאיתנו  למנוע  לתיוגים  מאפשרים  שאנחנו  כך,  על  מדבר 
מערכו  להוריד  לנו  שגורם  באופן  כבן־אנוש,  האחר  האדם  את 
על  אותנו  מלמדת  שלנו  שהתרבות  הדברים  בשל  אדם  אותו  של 
נוספת של מה שאני מדבר  זווית  לכם  להראות  לי  הרשו  "ילדים". 
בצורה  להתנהג  אותנו  להוביל  יכול  ילד  של  התיוג  איך  עליו, 

למדי. מצערת 
בהתאם לדרך שבה חונכתי לחשוב על הורות, חשבתי, שתפקידו 
ברגע  הרי  שצריך.  כמו  להתנהג  לילדים  לגרום  הוא  הורה  של 
בתרבות  הורה,  או  מורה  כסמכות,  עצמנו  את  מגדירים  שאנחנו 
שבה אני חונכתי, אנחנו רואים זאת כמחויבות שלנו לגרום לאנשים 
בצורה  להתנהג  כ"תלמידים",  או  כ"ילדים"  מתייגים   שאנחנו 

מסוימת.
משום  עצמה,  את  שמביסה  מטרה  שזאת  רואה  אני  כיום 
להתנהג  אחר  לאדם  לגרום  היא  שמטרתנו  פעם  שבכל  שלמדתי, 
אנחנו  למה  קשר  בלי  יתנגד,  שהוא  לוודאי  קרוב  מסוימת,  בצורה 
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שנתיים  בן  הוא  האחר  האדם  אם  בין  נכון  דומה שהדבר  מבקשים. 
ושתיים. תשעים  בן  או 

אחרים,  מאנשים  רוצים  שאנחנו  מה  להשיג  של  הזאת,  המטרה 
או לגרום להם לעשות מה שאנחנו רוצים, מאיימת על האוטונומיה 
שלהם, על זכותם לבחור מה הם רוצים לעשות. וכל פעם שאנשים 
סביר  לעשות,  רוצים  מה שהם  לבחור  חופשיים  לא  מרגישים שהם 
שאנחנו  מה  של  התכלית  את  רואים  הם  אם  אפילו  יתנגדו,  שהם 
מבקשים, ובאופן רגיל היו רוצים לעשות זאת. הצורך שלנו לשמור 
על עצמאותנו הוא כה חזק, שאם אנחנו רואים מישהו שזו מטרתו 
לנו  טוב  מה  יודע  הוא  כאילו  מתנהג  אדם  אותו  אם  הבלעדית, 
התנגדותנו.  את  מעורר  זה  לפעול,  כיצד  לבחור  לנו  מאפשר  ואינו 
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מגבלות הכפייה והעונש

אותי באשר למגבלות  לילדיי, על שחינכו  ַלנצח אהיה אסיר־תודה 
רוצים.  שאנחנו  מה  לעשות  אחרים  לאנשים  לגרום  של  המטרה 
לעשות  אותם  להכריח  יכול  לא  שאני  כל,  קודם  אותי,  לימדו  הם 
יכולתי  לא  דבר.  לעשות  להם  לגרום  יכולתי  לא  רוצה.  שאני  מה 
לגרום  יכולתי  לא  לקופסה.  בחזרה  צעצוע  להחזיר  להם  לגרום 
זה  כן,  לאכול.  להם  לגרום  יכולתי  לא  המיטה.  את  לסדר  להם 
שלי,  חוסר־האונים  על  ללמוד  כהורה,  מעורר־ענווה  שיעור  היה 
לגרום  הוא  הורה  של  לראש, שתפקידו  לי  הכנסתי  איפה שהוא  כי 
מלמדים  האלה  הצעירים  הילדים  והנה  כמו שצריך.  להתנהג  לילד 
להם  לגרום  יכול  לא  שאני  הזה,  מעורר־הענווה  השיעור  את  אותי 
להצטער  להם  לגרום  הוא  לעשות  שיכולתי  מה  כל  דבר.  לעשות 

זאת. עשו  לא  שהם 
כלומר,  זאת,  לעשות  כדי  מספיק  טיפש  שהייתי  פעם  וכל 
לימדו  הם  שביקשתי,  מה  עשו  לא  שהם  להצטער  להם  לגרום 
רב  ערך  כבעל  שהתגלה  וכוח,  הורות  על  שני  שיעור  אותי 
שגרמתי  פעם  שבכל  היה,  הזה  והשיעור  השנים.  על־פני  בשבילי 
על  להצטער  לי  גרמו  הם  משהו,  עשו  לא  שהם  להצטער  להם 
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מולידה  אלימות  משהו.  עשו  לא  שהם  להצטער  להם   שגרמתי 
אלימות.

יגרום באופן עקבי  הם לימדו אותי, שכל שימוש בכפייה מצדי 
תהיה  בינינו  קשר  שּבַ לכך,  להוביל  שיכול  מה  מצדם,  להתנגדות 
אף  עם  כזה  קשר  לי  שיהיה  רוצה  לא  אני  יריבות.  של  איכות 
שאני  האלה,  האנשים  שלי,  הילדים  עם  לא  במיוחד  אבל  אדם, 
בני־ הם  הילדים שלי  אז  אחריות.  עליהם  ולוקח  אליהם  קרוב  הכי 
ִאתם למשחקי הכפייה האלו,  האדם האחרונים שאני רוצה להיכנס 

מהם. בלתי־נפרד  חלק  הם  שעונשים 
עונשים.  של  ברעיון  נחרץ  באופן  דוגלים  ההורים  רוב  כן, 
מאמינים  בארה"ב  מההורים  ש־80%  כך,  על  מצביעים  מחקרים 
לחלוטין בעונשים גופניים לילדים. שיעור דומה באוכלוסיה תומך 
האוכלוסיה  מן  גבוה  כל־כך  כשאחוז  אז  לפושעים.  בעונש־מוות 
שהיו  ברור  ילדים,  בחינוך  וחיוניים  מוצדקים  הם  שעונשים  מאמין 
הורים.  עם  הנושא  על  לשוחח  השנים  במהלך  רבות  הזדמנויות  לי 
ניתן לעזור לאנשים לראות את  ולהיווכח, כיצד  ואני מרוצה לשוב 
עצמם  את  ישאלו  פשוט  הם  אם  עונש,  של  סוג  שבכל  המגבלות 

שאלות. שתי 
אם  אחרת?  יעשה  שהילד  רוצים  אתם  מה  ראשונה:  שאלה 
לחשוב  אפשר  בהחלט  הזאת,  השאלה  את  רק  שואלים  אנחנו 
מימושו,  או  עונש  ּבְ האיום  בעזרת  כי  לפעמים,  עובדים  שעונשים 
רוצים  שאנחנו  מה  לעשות  ילד  על  להשפיע  לעתים  יכולים  אנחנו 

יעשה. שהוא 
נסיוני  השנייה,  השאלה  את  מוסיפים  כשאנחנו  זאת,  לעומת 
עובדים.  לא  אף־פעם  שעונשים  רואים  שהורים  הוא,  המצטבר 
שהילד  רוצים  אנחנו  שבגללן  הסיבות  מהן  היא:  השנייה  השאלה 
יעשה מה שאנחנו רוצים שהוא יעשה? זוהי השאלה הזאת שעוזרת 
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מפריעים  אלא שהם  עובדים,  רק שאינם  לא  לראות, שעונשים  לנו 
רוצים שהם  היינו  דברים מהסיבות שבעטיין  לילדים שלנו לעשות 

אותם. יעשו 
מכיוון שהשימוש בעונשים כל־כך רווח ומוצדק, הורים עלולים 
שבה  מתירנות,  של  סוג  הוא  מעונשים  שההפך  בטעות,  לדמיין 
שאינן  בדרכים  מתנהגים  שלנו  כשהילדים  דבר,  עושים  לא  אנחנו 
תואמות את הערכים שלנו. לכן הורים יכולים רק לחשוב, "אם אני 
לא אעניש, אני מוותר/ת על הערכים שלי ורק מאפשר/ת לילד או 
גישות  יש  כפי שאסביר בהמשך,  רוצים."  לילדה לעשות מה שהם 
מה  כל  לעשות  לאנשים  לתת  פשוט  קרי,  ממתירנות,  חוץ  אחרות 
שהם רוצים, או מטקטיקות כפייה דוגמת עונשים. ואם אנחנו כבר 
כמו  בדיוק  כפייה,  למעשה  הם  שפרסים  לטעון,  רוצה  אני  בנושא, 
אנשים,  על  שלנו  ּכוח  ּבַ משתמשים  אנחנו  המקרים  בשני  עונשים. 
בדרכים  לפעול  אנשים  על  לכפות  שמנסה  דרך  ּבְ בסביבה  שולטים 
חשיבה  תבנית  מאותה  נובעים  פרסים  זה,  במובן  רוצים.  שאנחנו 

עונשים. כמו 
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איכות מסוימת של חיבור

בטקטיקות  שימוש  או  דבר  לעשות  לא  מלבד  נוספת,  גישה  יש 
המצב,  בין  החשוב  אך  הדק  ַלהבדל  מודעות  דורשת  היא  כפייה. 
שאנחנו  מה  לעשות  לאנשים  לגרום  היא  שלנו  המטרה  שבו 
שמטרתנו  ברורים,  להיות  לבין   — דוגל  לא  אני  שבו   — רוצים 
כדי למלא את הצרכים של  הנחוצה  איכות החיבור  ליצור את   היא 

כולם.
מבוגרים,  עם  או  ילדים  עם  ְמתקשרים  אנחנו  אם  בין  מנסיוני, 
כשאנחנו רואים את ההבדל בין שתי המטרות הללו, ואנחנו באורח 
רוצים,  שאנחנו  מה  לעשות  השני  לאדם  לגרום  מנסים  לא  מודע 
הדדי,  כבוד  של  איכות  הדדית,  אכפתיות  של  איכות  ליצור  אלא 
והם  חשובים  שלהם  שהצרכים  חושבים  הצדדים  שני  שבה  איכות 
ביחסי  מצויים  האחר  של  ורווחתו  שלהם  שצורכיהם  לכך  מודעים 
פתירים,  בלתי  שנראים  סכסוכים,  איך  לראות  מדהים   — גומלין 

בקלות. נפתרים 
החיבור  איכות  ביצירת  הכרוך  התקשורת,  סוג   — נבין  בואו 
התקשורת  מן  מאוד  שונה  כולם,  של  הצרכים  מילוי  לשם  הנחוצה 
כדי  כפייה  דרכי  נוקטים  כשאנחנו  להשתמש  נוהגים  אנחנו  שבה 



בחמלה ילדים  לגדל 

25

של  ההרגל  מן  תזוזה  דורש  זה  ילדים.  עם  חילוקי־דעות  לפתור 
להעריך ילדים במונחים מוסרניים )Moralistic( כמו צודק / טועה, 
מסוגלים  להיות  צריכים  אנחנו  צרכים.  של  לשפה   — רע   / טוב 
הצרכים  עם  בהרמוניה  נמצא  עושים  שהם  מה  אם  לילדים  להגיד 
בצורה  זאת  לעשות  אבל  שלנו,  הצרכים  עם  בקונפליקט  או  שלנו 
שלא תעורר אשמה או בושה אצל הילדה. זה עלול לדרוש מאיתנו 
לומר לילדה: "אני פוחד כשאני רואה אותך מכה את אחיך, כי יש 
מוגנים",  יהיו  שלי  במשפחה  שאנשים  לי(  חשוב   — )או  צורך  לי 
תזוזה  לדרוש  עלול  זה  או  רע".  זה  שלך  לאח  "להרביץ  במקום, 
מלומר: "אתה עצלן כי לא סידרת את החדר שלך", ללומר ִבמקום 
לי  יש  כי  מסודרת,  לא  שהמיטה  רואה  כשאני  מתוסכל  "אני  זאת: 
צורך אמיתי בעזרה בשמירת הסדר הבית )או — "ממש הייתי רוצה 

וכו'(." עזרה..."  לקבל 
נכון  ילדים במונחים של  שפה, מסיווג ההתנהגות של  ּבַ התזוזה 
/ לא נכון, טוב / רע, לשפה שמבוססת על צרכים, לא באה בקלות 
בשיפוטים  לחשוב  והורים  מורים  על־ידי  שחונכו  מאיתנו  לאלו 
מוסרניים. זה דורש גם יכולת להיות נוְכחים למען ילדינו ולהקשיב 
להם באמפתיה כשהם במצוקה. זה לא קל, כשהרגילו אותנו כהורים 

דברים. לפתור  לנסות  או  עצות,  ולתת  מיד  להתערב  לרצות 
שדי  מצבים  על  מסתכלים  אנחנו  הורים,  עם  עובד  כשאני  אז 
לא  אחד  "אף  כמו  משהו  להגיד  יכול  ילד  שבהם  שייקרו,  סביר 
זקוק  שהוא  מאמין  אני  כזה,  משהו  אומר  כשילד  אותי".  אוהב 
לחיבור אמפתי. ובכך אני מתכוון להבנה רוחשת כבוד, שבה הילד 
וצריך.  מרגיש  שהוא  למה  מקשיבים  ובאמת  שם  שאנחנו  מרגיש 
לפעמים אנחנו יכולים לעשות זאת בשקט, רק לבטא במבט עינינו 
אחרת  באיכות  שלו  הצורך  ועם  שלו  העצבות  תחושת  עם  שאנחנו 
רם  בקול  שנגיד  להיות  שיכול  או  שלו.  החברים  עם  חיבור  של 
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משהו כמו: "אז נשמע לי שאתה מרגיש ממש עצוב, כי לא באמת 
שלך?" החברים  עם  לך  כיף 

לגרום  רבים, המגדירים את תפקידם כמי שצריכים  הורים  אבל 
אומר  שלהם  כשהילד  קופצים  הזמן,  כל  שמחים  להיות  לילדיהם 
אתה  מה  על  הסתכלת  "טוב,  כמו:  דברים  ואומרים  כזה,  משהו 
יסכימו עם  לא  או שהם  עושה, שאולי מבריח את החברים שלך?" 
בטוחה  אני  בעבר.  חברים  לך  היו  כבר  נכון.  לא  "זה  ויגידו:  הילד 
תדבר  אם  "אולי  עצה:  ייתנו  שהם  או  חברים."  עוד  לך  שיהיו 

יותר." אותך  יאהבו  הם  שלך,  החברים  אל  אחרת 
נמצאים  כשהם  בני־האדם,  שכל  הוא,  מבינים  לא  שהם  מה 
הם  אבל  עצות,  יירצו  אולי  הם  ואמפתיה.  לנוכחות  זקוקים  בכאב, 
שלי  הילדים  האמפתי.  החיבור  את  קיבלו  שהם  אחרי  אותן  רוצים 
עצות,  מלתת  תימנע  בבקשה  ש"אבא,  הקשה,  בדרך  אותי  לימדו 

נוטריון." על־ידי  חתומה  בקשה  קיבלת  כן  אם  אלא 
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המגבלות של פרסים

מאשר  בפרסים  להשתמש  הומני  שיותר  מאמינים,  רבים  אנשים 
ואילו  אחרים,  על  ככוח  רואה  אני  שניהם  את  אבל  בעונשים. 
אנשים  עם  ובכוח  אנשים.  עם  כוח  על  מבוססת  מקרבת  תקשורת 
הם  אם  לאנשים  סבל  גרימת  באמצעות  לא  להשפיע  מנסים  אנחנו 
כן.  הם  אם  תגמולים  במתן  או  רוצים,  שאנחנו  מה  עושים  לא 
להיפתח,  לאנשים  שגורם  וכבוד,  הדדי  אמון  על  המבוסס  כוח  זהו 
לשמוע זה את זה, ללמוד זה מזה ולתת זה לזה מרצון, מתוך חשק 
או  מעונש  פחד  מתוך  לפעול  במקום  האחר,  של  לרווחתו  לתרום 

לפרס. תקווה 
כשאנחנו  אנשים,  עם  כוח  כוח,  של  כזה  לסוג  מגיעים  אנו 
מצליחים לתקשר בפתיחות את הרגשות והצרכים שלנו מבלי לבקר 
לו  מציעים  שאנחנו  בכך  זאת  עושים  אנחנו  השני.  האדם  את  כלל 
או  תובעני  יישמע  שלא  באופן  יעשו  שהם  רוצים  היינו  מה  לה  או 
מנסים  אחרים  מה  נשמע  דורש שבאמת  זה  וכמו שאמרתי,  מאיים. 
להתערב  למהר  במקום  מדויקת  הבנה  שנפגין  גם  כמו  לתקשר, 

דברים. לפתור  לנסות  או  עצות,  ולתת 
כל־ היא  תקשורת  על  מדבר  אני  שבה  הדרך  רבים,  להורים 



רוזנברג ב.  מרשאל  ד"ר 

28

ככה."  לדבר  טבעי  נשמע  לא  זה  "טוב,  אומרים:  שהם  שונה,  כך 
"אל  אומר:  הוא  ובו  כתב  שגנדי  משהו  קראתי  הנכון,  בזמן  בדיוק 
אמר,  גנדי  טבעי."  שהוא  מה  לבין  הרגל  שהוא  מה  בין  תבלבלו 
בדרכים שהיו ממש  ולהתנהג  אותנו לתקשר  איְמנו  רבות  שפעמים 
כך  שונות,  שמסיבות  זה,  במובן  שגרתיות  הן  אבל  טבעיות,  לא 
נכון,  לי  צלצל  בהחלט  וזה  שלנו.  בתרבות  לנהוג  אותנו  הרגילו 
הורגלתי  שבה  הדרך  ילדים.  עם  לתקשר  הורגלתי  שבה  בדרך 
כמו  ורע,  טוב  ולא־צודק,  צודק  של  שיפוט  באמצעות   — לתקשר 
הפכה  היא  שבקלות  נפוצה,  כה  היתה   — בעונשים  השימוש  גם 
למשהו,  התרגלנו  שאם  אומר,  הייתי  לא  אבל  כהורה.  שלי  להרגל 

טבעי. שזה  פירושו 
אוהבת  בצורה  להתחבר  לאנשים  טבעי  יותר  שהרבה  למדתי, 
ולעשות דברים אלו לאלו מתוך שמחה, מאשר להשתמש  ומכבדת 
בעונשים ופרסים או באשמה והאשמה כבאמצעים של כפייה. אבל 

ומאמץ. מודעות  הרבה  דורשת  אכן  כזו  )טרנספורמציה(  התמרה 
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לשנות את הרגלי התקשורת שלך

מדרך  התמרה,  עברתי  עצמי  אני  שבה  אחת,  פעם  לזכור  יכול  אני 
דוגל  אני  שבה  ַלדרך  ילדיי,  כלפי  שיפוט  של  המורגלת  התקשורת 
בסכסוך  היינו  ואני  הבכור  בני  חושב,  אני  שעליו  ביום  עכשיו. 
בדרך  במקום  בחרתי,  שבה  בדרך  לתקשר  זמן  מעט  לא  לי  ולקח 
תחילה  הופיע  בדעתי  שעלה  דבר  כל  כמעט  רגיל.  הייתי  שאליה 
אמר.  שהוא  מה  לגבי  שלי  שיפוט  בצורת  כלשהי,  כפייה  כהצהרת 
אני  איך  ולחשוב  עמוקה  נשימה  לקחת  לעצור,  צריך  הייתי  אז 
יותר בקשר  להיות  ואיך  יותר בקשר עם הצרכים שלי  להיות  יכול 
מתוסכל,  להיות  התחיל  והוא  זמן.  לי  לקח  וזה  שלו.  הצרכים  עם 
הרבה  כל־כך  לך  לוקח  "אבא,  אמר:  והוא  חבר.  לו  חיכה  בחוץ  כי 
לומר  יכול  אני  מה  לך  אגיד  אני  "בוא  אמרתי:  ואני  לדבר."  זמן 
ואז  בתחת."  לך  אבעט  שאני  או  שלי  בדרך  זה  את  תעשה   — מהר 

הזמן." את  קח  אבא.  הזמן,  את  "קח  אמר,  הוא 
האנרגיה  מן  ולבוא  שלי  הזמן  את  לקחת  מעדיף  אני  כן,  אז 
מתוך  להגיב  במקום  ילדיי,  עם  מתקשר  כשאני  בוחר  אני  שבה 
עם  בהרמוניה  באמת  לא  כשזה  אותי,  אימנו  שבה  בדרך  הרגל 
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שסביבנו  מאלה  חיזוקים  יותר  הרבה  נקבל  הצער,  למרבה  צרכיי. 
את  שמכבדת  דרך  על  מאשר  ושיפוטית,  מענישה  התנהגות  על 

ילדינו.
כשניסיתי  ההודיה,  חג  של  הערבים  באחד  להיזכר  יכול  אני 
דוגל,  אני  שבה  בדרך  שלי  הצעיר  הבן  עם  לתקשר  יכולתי  כמיטב 
אבל  הקצה.  עד  שלי  הגבולות  את  בדק  הוא  כי  קל,  היה  לא  וזה 
מה  להבין  ניסיתי  עמוקות,  נשימות  נשמתי  הזמן,  את  לקחתי 
מסוגל  שאהיה  כדי  שלי,  הצרכים  מה  להבין  ניסיתי  שלו,  הצרכים 
השיחה  את  שראה  קרוב־משפחה,  מכבדת.  בצורה  אותם  לתקשר 
שלי עם בני, אבל אומן בדרך תקשורת אחרת, התקרב אלי בנקודה 
מסוימת ולחש לי באוזן: "אם זה היה הילד שלי, הוא היה מצטער 

אמר." שהוא  מה  על 
דיברתי עם הרבה הורים שהיו להם חוויות דומות, שבזמן שהם 
במקום  שלהם,  לילדים  אנושיות  יותר  בדרכים  להתייחס  מנסים 
יכולים  אנשים  אותם.  מבקרים  קרובות  לעתים  תמיכה,  לקבל 
לטעות ולחשוב, שמה שאני מדבר עליו הוא מתירנות, או לא לתת 
איכות  שזאת  להבין  במקום  צריכים,  שהם  ההכוונה  את  לילדים 
אחרת לגמרי של כיוון. זה כיוון שמגיע משני צדדים שסומכים זה 

האחר. על  סמכותו  את  יכפה  אחד  שצד  במקום  זה,  על 
היא  שלנו  המטרה  כאשר  ביותר  המצערות  התוצאות  אחת 
שמטרתנו  במקום  רוצים,  שאנחנו  מה  לעשות  לילדינו  לגרום 
הילדים  הזמן,  שעם  היא,  רוצים,  שאנחנו  מה  נקבל  שכולנו  תהיה 
שלנו ישמעו דרישה בכל דבר שנבקש. וכל פעם שאנשים שומעים 
כמו  כי,  מהם,  מה שביקשו  ערך של  ּבָ להתמקד  להם  דרישה, קשה 
חזק  צורך  וזהו  שלהם,  האוטונומיה  על  מאיים  זה  קודם,  שאמרתי 
משהו  לעשות  מסוגלים  להיות  רוצים  הם  בני־האדם.  לכל  שיש 
זאת.  אותם לעשות  מפני שהכריחו  ולא  יבחרו לעשותו  זמן שהם  ּבַ
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החלטה  קבלת  על  מאד  ַיקשה  זה  דרישה,  שומע  שמישהו  ברגע 
כולם. של  הצרכים  על  שתענה 
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"מלחמת המטלות"

בני  בבית.  לביצוע  שונות  משימות  קיבלו  שלנו  הילדים  לדוגמא, 
בשבוע,  פעמיים  הזבל  את  לזרוק  התבקש   ,12 בן  אז  ֶרט,  ּבְ הצעיר, 
פשוטה  פעולה  לל  ּכָ זה  אותו.  לאסוף  תוכל  האשפה  כדי שמשאית 
אותה  ולהוציא  המטבח  ְלכיור  מתחת  הזבל  שקית  את  לקחת  של 
לחצר הקדמית, שם היא תיאסף. כל התהליך הזה יכול לקחת חמש 
להוציא  צריך  כשהיה  בשבוע,  פעמיים  מאבק  יצר  זה  אבל  דקות. 

הזבל. את 
פשוט  כשאני  התחיל  בדרך־כלל  זה  המאבק?  התנהל  איך  אז 
הזכרתי את שמו. הייתי אומר: "ברט." אבל כמובן, מן הדרך שבה 
כמישהו  אותו  שפטתי  כי  כועס,  כבר  שאני  הבין  הוא  זאת  אמרתי 
שמו  את  שאמרתי  ואפילו  לעשות.  צריך  שהוא  מה  עושה  שלא 
הוא  מה  לשמוע,  יכלו  על־ידינו  בניינים  ששני  מספיק  חזק  בקול 
לא  שהוא  פנים  מעמיד  הוא  המלחמה?  את  להסלים  כדי  עושה 
עושה?  אני  מה  אז  טוב,  הסמוך.  בחדר  שהוא  למרות  אותי,  שומע 
אני אומר  והפעם  עוד,  ואני מסלים  יותר, כמובן,  עוד  אני מתעצבן 
לא  הוא  שאפילו  כך  בראשונה,  מאשר  יותר  חזק  אפילו  השם  את 
יכול להעמיד פנים שהוא לא שומע אותי. אז מה הוא עושה? הוא 
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אומר:  הוא  בחוץ."  לא  "הזבל  אומר:  אני  רוצה?"  "מה אתה  אומר: 
אומר:  והוא  אותו."  "תוציא  אומר:  ואני  חד־הבחנה."  ממש  "אתה 
אבל  שעברה,  בפעם  זה  את  "אמרת  אומר:  ואני  אחר־כך."  "בסדר, 
את  אעשה  לא  שאני  אומר  לא  "זה  אומר:  והוא  זאת."  עשית  לא 

הפעם." זה 
הפשוטה  הפעולה  על  שמתבזבזת  הזאת  האנרגיה  כל  את  תראו 
בגלל  הכל  בינינו,  יוצר  שזה  המתח  כל  הזבל.  את  להוציא  של 
צריך  שהוא  שלו,  התפקיד  שזה  בראש  לי  נתקע  זמן  שבאותו 
במילים  אחריות.  זה  מה  ילמד  שהוא  חיוני  שזה  זה,  את  לעשות 

כדרישה. לו  הוצג  זה  אחרות, 
או  שיענישו  חושבים  כשהם  כדרישות  בקשות  תופשים  אנשים 
שיש  הרעיון  כשזה  המטלה.  את  יבצעו  לא  הם  אם  אותם  יאשימו 

שהוא. דבר  כל  מלעשות  ההנאה  כל  את  מוציא  זה  להם, 
לילה אחד שוחחתי על כך עם ברט בתקופה שבה כבר התחלתי 
יודע  להבין את הנקודה. התחלתי לראות איך החשיבה שלי, שאני 
כמו  להתנהג  לילדים  לגרום  הוא  כהורה  שלי  שהתפקיד  נכון,  מה 
שצריך, היא הרסנית. אז לילה אחד דיברנו על למה הזבל לא יוצא 
לשמוע  יותר,  טוב  להקשיב  איך  ללמוד  התחלתי  כבר  ואז  החוצה, 
רגשות וצרכים שהיו מאחורי אי־העשייה של מה שביקשתי. וראיתי 
שהוא  בגלל  פשוט  דברים  לעשות  צורך  לו  שהיה  רב,  כה  בבירור 
לעשות  אותו  שמכריחים  בגלל  רק  אותם  לעשות  ולא  בהם,  בחר 

אותם.
''ברט, איך אנחנו יוצאים מזה?  אז כשראיתי את זה אמרתי לו: 
את  עשית  שכשלא  במובן,  דרישות  לך  הצבתי  שבעבר  יודע  אני 
כבן־משפחה שלא משתף  אותך  שרציתי שתעשה, שפטתי  הדברים 
ואיך  לנו  שיש  האלה  מהמשקעים  יוצאים  אנחנו  איך  אז  פעולה. 
זה  בשביל  זה  דברים  עושים  אנחנו  שבו  למקום  מגיעים  אנחנו 
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מתוך סוג שונה של אנרגיה?'' והוא העלה רעיון שעזר מאוד. הוא 
דרישה,  או  בקשה  זאת  אם  בטוח  לא  אני  אם  אולי  "אבא,  אמר: 
"היי,  אמרתי:  דרישה?'"  או  בקשה  זאת  'האם  אותך  אשאל  אני 
את  ולבדוק  לעצור  ממש  לי  יגרום  זה  הזה.  הרעיון  את  אוהב  אני 
רוצה  ממש  אני  'היי,  אומר:  באמת  אני  אם  ולראות  שלי  החשיבה 
שלך  הצרכים  אם  אבל  שלי,  הצורך  על  יענה  זה  זה,  את  שתעשה 
דרך  נמצא  ובוא  זה,  את  לשמוע  אשמח  אני  תואמים,  יהיו  לא 

כולם.'" של  הצרכים  על  לענות 
של  סוג  איזה  לבדוק  וממש  לעצור  שלו,  ההצעה  את  אהבתי 
לבית־הספר,  יצא  שהוא  לפני  היום,  למחרת  בתוכי.  היה  הנחות 
בבוקר  פעמים  שלוש  כי  זאת.  לבדוק  הזדמנויות  שלוש  לנו  היו 
ואמר,  עלי  הסתכל  הוא  פעם  וכל  משהו  לעשות  ממנו  ביקשתי 
פנימה,  שהתבוננתי  פעם  וכל  דרישה?"  או  בקשה  זאת  "אבא, 
החשיבה  בתוכי  הייתה  עדיין  דרישה.  עדיין  הייתה  שזאת  ראיתי 
הזאת, שהוא צריך לעשות את זה, שזה הדבר היחיד ההגיוני שהוא 
אני  זאת,  יעשה  לא  הוא  שאם  לכך,  ערוך  הייתי  לעשות.  צריך 
את  הביא  שהוא  עזר,  זה  אז  כפייתי.  ויותר  יותר  להיות  אהפוך 
שלי,  לצרכים  התחברתי  עצרתי,  פעם  כל  לבי.  לתשומת  הדבר 
זה  תודה.  "אוקיי,  לו:  ואמרתי  שלו,  הצרכים  את  לשמוע  ניסיתי 
היה  יכול  והוא  בקשה."  זאת  ועכשיו  דרישה,  הייתה  זאת  עזר. 
לחוש את ההבדל בי. ובכל אחת משלוש הפעמים הללו הוא עשה 

היסוס. ללא  זאת 
כשאנשים שומעים דרישות, זה נרֶאה להם כאילו הדאגה, הכבוד 
והאהבה שלנו אליהם הם מּוְתנים. זה נראה כאילו אנחנו מתכוונים 

רוצים. שאנחנו  מה  עושים  כשהם  רק  כאנשים  להם  לדאוג 
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אהבה ללא תנאי

שלוש.  בן  היה  כשברט  שנים,  הרבה  לפני  אחת,  פעם  זוכר  אני 
תנאי  ללא  אהבה  של  הזאת  האיכות  את  ְמתקשר  אני  אם  תהיתי 
מולי  הופיע  שבמקרה  זה  היה  הוא  אבל  ילדיי.  שאר  וכלפי  כלפיו 
בזמן שחשבתי על הנושא הזה. כשהוא נכנס לסלון, אמרתי: "ברט, 
למה אבא אוהב אותך?" הוא הסתכל עלי ואמר מיד: "בגלל שאני 
עושה עכשיו קקי בשירותים?" הרגשתי עצבות גדולה ברגע שהוא 
אחרת?  לחשוב  יכול  הוא  איך  ברור,  כל־כך  היה  זה  כי  זאת,  אמר 
רוצה,  שאני  מה  עושים  כשהם  לילדיי  אחרת  כל־כך  מתייחס  אני 

רוצה. שאני  מה  עושים  לא  כשהם  מאשר 
הסיבה  לא  זאת  אבל  זה,  את  מעריך  אני  "טוב,  לו:  אמרתי  אז 
זורק  לא  כבר  שאני  בגלל  "אז,  אמר:  הוא  ואז  אותך."  אוהב  שאני 
אוכל על הרצפה?" הוא התייחס למחלוקת קטנה שהייתה לנו ערב 
קודם לכן, כשהוא זרק אוכל על הרצפה. אז אמרתי: "טוב, גם פה, 
אני מעריך את זה שאתה משאיר את האוכל על הצלחת. אבל זאת 

אותך." אוהב  אני  שבגללה  הסיבה  לא 
למה  "אז  ואומר:  עלי  מסתכל  רציני,  מאוד  נהֶיה  הוא  עכשיו 
נכנסתי  למה  לתהות,  התחלתי  ועכשיו  אבא?"  אותי  אוהב  אתה 
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איך  שלוש?  בן  ילד  עם  תנאי  ללא  אהבה  על  מופשטת  לשיחה 
פשוט  "אני  מהפה,  לי  יצא  ואז  בגילו?  למישהו  זה  את  מביעים 
המיידית  המחשבה  זמן,  באותו  שאתה."  מי  אתה  כי  אותך,  אוהב 
הוא  זה.  את  קלט  הוא  אבל  ומעורפל,  נדוש  די  שזה  הייתה,  שלי 
והוא  אור  התמלא  הוא  פניו.  על  זה  את  ראיתי  המסר.  את  הבין 
אני,  שאני  בגלל  פשוט  אותי  אוהב  אתה  "הו,  ואמר:  עלי  הביט 
הבאים  ביומיים  אני."  שאני  בגלל  פשוט  אותי  אוהב  אתה  אבא. 
מכנסיי,  את  מושך  אלי,  רץ  הוא  דקות  עשר  כל  כאילו  נרָאה  זה 
שאני  בגלל  פשוט  אותי  אוהב  "אתה  ואומר:  למעלה  אלי  מסתכל 

אני." שאני  בגלל  פשוט  אותי  אוהב  אתה  אבא.  אני, 
כבוד  תנאי,  ללא  אהבה  של  האלו  האיכויות  את  לתקשר  אז 
שהם  מה  כל  לאהוב  צריכים  שאנחנו  אומר  לא  אחרים,  וקבלת 
מתירנים  להיות  צריכים  שאנחנו  אומר  לא  אפילו  זה  עושים. 
להפגין  הוא  דורש  שזה  מה  שלנו.  והערכים  הצרכים  על  ולוותר 
כלפי אנשים אותה איכות של כבוד כשהם לא עושים מה שאנחנו 
הזאת  האיכות  את  שהפגנו  אחרי  כן.  שהם  במקרים  כמו  מבקשים, 
למה  להבין  הזמן  את  שלקחנו  בכך  אמפתיה,  באמצעות  כבוד  של 
משם  להמשיך  יכולים  אנחנו  רוצים,  שאנחנו  מה  עושים  לא  הם 
ולראות איך אנחנו יכולים להשפיע עליהם לעשות את מה שאנחנו 
מבקשים מתוך רצון. במקרים מסוימים, כשאנשים מתנהגים באופן 
שמאיים על הצרכים או הבטיחות שלנו ואין זמן או יכולת לתקשר 

בכוח. להשתמש  אפילו  יכולים  אנחנו  זה,  לגבי 
אנשים  שבו  ָלאופן  קשר  שללא  דורשת,  תנאי  ללא  אהבה  אבל 
איכות  מאיתנו  יקבלו  שהם  כך,  על  לסמוך  יכולים  הם  מתנהגים, 

הבנה. של  מסוימת 
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להכין את ילדינו

הם  שבהם  במצבים  פעם  לא  יהיו  שלנו  שהילדים  מאליו,  מובן 
בבתי־ יהיו  הם  אולי  תנאי.  ללא  ואהבה  כבוד  לקבלה,  ייזכו  לא 
על  המבוססת  סמכות  של  בסוג  משתמשים  המורים  שבהם  ספר, 
להרוויח  צריך  ואהבה  שכבוד  למשל,  כמו  אחרות,  חשיבה  דרכי 
בדרך  מתנהגים  לא  אנחנו  אם  לגנאי  או  לעונש  ראויים  — שאנחנו 
לילדים  להראות  היא  כהורים  שלנו  המשימות  אחת  אז  מסוימת. 
לאחרים  נחשפים  כשהם  אפילו  אנושיים,  להישאר  דרך  שלנו 

כפייה. של  בדרך  המשתמשים 
הבכור  כשבני  היה  כהורה  שלי  שמחים  היותר  הימים  אחד 
בדיוק  הוא  זמן.  באותו   12 בן  היה  הוא  אזורי.  לבית־ספר  הלך 
בית־ המורים,  את  להכשיר  עזרתי  שבו  בבית־ספר  שנים  סיים שש 
ציפו  שבו  לא־אלימה,  תקשורת  של  העקרונות  על  שמבוסס  ספר 
בגלל  אלא  פרסים,  או  עונשים  בגלל  לא  דברים  יעשו  שאנשים 
ההערכה  שבו  אחרים,  ושל  שלהם  לרווחתם  תורם  שזה  ראו  שהם 
אז  שיפוט.  של  במונחים  לא  ובקשות,  צרכים  של  במונחים  הייתה 
אחרי שש שנים בבית־ספר כזה, ההליכה לבית־הספר האזורי, שאני 



רוזנברג ב.  מרשאל  ד"ר 

38

להיות  עמדה  רוצה,  שהייתי  באופן  תיפקד  שלא  להגיד  מצטער 
בני. בשביל  מאד  שונה  חוויה 

קצת  לו  לספק  ניסיתי  הזה,  לבית־הספר  הלך  שהוא  לפני  אבל 
ולהתנהג  לתקשר  עשויים  הזה  בבית־הספר  המורים  ָלמה  הבנה 
המצבים  עם  להתמודד  כישורים  לו  לתת  וניסיתי  שונה  בצורה 
בבית־הספר,  הראשון  מהיום  חזר  כשהוא  ייקרו.  הם  אם  האלה 

לו. שהצעתי  במה  השתמש  הוא  איך  לגלות  מאושר  הייתי, 
אמר:  והוא  החדש?"  בית־הספר  היה  איך  "ריק,  אותו:  שאלתי 
ראיתי  האלה...".  מהמורים  חלק  וואו,  אבל  אבא.  בסדר,  הוא  "הו, 

קרה?" "מה  ואמרתי:  במצוקה  שהוא 
רק  באמת  בדלת,  לעבור  הספקתי  לא  עוד  "אבא,  אמר:  הוא 
"תראו  וצעק:  בריצה  אלי  בא  אותי,  ראה  הזה  כשהמורה  נכנסתי, 
השיער  היה  אליו  הגיב  שהמורה  מה  קטנה."  ילדה  פה  יש  תראו, 
היה  הזה  ולמורה  הכתפיים.  עד  שהגיע  בזמנו,  לבני  שהיה  הארוך 
דרך  שיש  נכון,  מה  יודע  כסמכות  הוא  שלפיו  חשיבה,  סוג  כנראה 
הנכונה,  בדרך  משהו  עושה  לא  מישהו  ושאם  להסתפר,  נכונה 
כדי  אותו  להעניש  או  אותו,  להאשים  או  אותו,  לבייש  צריך  אז 

זאת. שיעשה 
ברגע  כזה  באופן  התקבל  שלי  שהילד  לשמוע  עצוב  הרגשתי 
עם  התמודדת  "איך  אמרתי:  אז  החדש.  בבית־הספר  שלו  הראשון 
זה?" והוא אמר: "אבא, זכרתי מה שאמרת, שאם אתה במקום כזה, 
לעולם אל תיתן להם את הכוח לגרום לך לקבל מרות או למרוד." 
טוב, הייתי מאושר שהוא זכר את הכלל המופשט הזה בזמן שכזה. 
אמרתי לו שאני שמח שהוא זכר זאת ושאלתי: "איך התמודדת עם 

הסיטואציה?"
שכשאנשים  שהצעת,  מה  את  גם  עשיתי  "אבא,  אמר:  הוא 
מדברים אלי בצורה כזאת, לנסות לשמוע מה הם מרגישים וצריכים 
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הרגשות  את  לשמוע  לנסות  רק  אישי.  באופן  זה  את  לקחת  ולא 
זאת.  לעשות  שחשבת  שמח  אני  "וואו,  אמרתי:  שלהם."  והצרכים 

שמעת?" מה 
מעוצבן  היה  שהוא  שמעתי  ברור.  ממש  היה  זה  "אבא,  אמר:  הוא 
ורצה שאני אסתפר." "הו," אמרתי, "איך הרגשת עם זה, כששמעת 
את המסר שלו ככה?" והוא אמר: "אבא, הרגשתי עצוב מאוד בשביל 

שיער." עם  בעיה  לו  שיש  ונראה  קירח  היה  הוא  הזה.  האיש 
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משחק ראש־הקבוצה

זכורה לי חוויה טובה מאוד עם ילדיי כשהם היו בני שלוש, ארבע 
בתי־ספר  ליצור  איך  על  למורים  ספר  כתבתי  זמן  באותו  ושבע. 
הפועלים בהרמוניה עם העקרונות של תקשורת מקרבת, בהרמוניה 
עם ערכים של כבוד הדדי בין מורים לתלמידים, בתי־ספר שמטפחים 
את ערכי האוטונומיה והתלות ההדדית )Interdependence(. כחלק 
מהמחקר שעשיתי לגבי הקמת בתי־ספר כאלה, רציתי ללמוד יותר 
שיעשו  ילדים  על  לסמוך  יכולים  אנחנו  בחירות  של  סוג  איזה  על 
יוכלו  שהם  כדי  ַלילדים  האלה  הבחירות  את  למסור  נוכל  ואיך 

חייהם. במהלך  שלהם  הבחירה  יכולת  את  לפתח 
באותה תקופה חשבתי, שדרך טובה ללמוד עוד על הנושא הזה 
יכולה להיות לשחק עם ילדיי משחק שנקרא ראש־קבוצה. במשחק 
וכשהגיע  כראש־הקבוצה  הילדים  אחד  את  מיניתי  יום  בכל  הזה, 
או  בידיו  מוסר  הייתי  התפקיד,  את  למלא  מהם  אחד  של  תורו 
עליהן.  המחליט  הייתי  אני  שבדרך־כלל  החלטות,  הרבה  בידיה 
אבל לא מסרתי את ההחלטה בידי הילד אלא אם כן יכולתי לחיות 
הזה  במשחק  שלי  המטרה  שאמרתי,  כמו  שלו.  החלטה  כל  עם 
הם  גיל  באיזה  החלטות,  לקבל  יכולים  ילדים  איך  ללמוד  הייתה 
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קשות  להיות  עלולות  מהן  ואלו  מסוימות  החלטות  לקבל  יכולים 
מבחינתם.

הלימודית  וַלחוויה  המשחק  של  ההתנהלות  לאופן  דוגמא  הנה 
אתי  הילדים  את  לקחתי  אחת  פעם  בשבילי.  היה  שהוא  הטובה 
להביא כביסה מניקוי יבש, ובזמן ששילמתי, האשה עמדה לתת לי 
שלוש סוכריות בשביל הילדים. מיד ראיתי הזדמנות טובה להעביר 
החלטה לראש־הקבוצה. כשהאשה נתנה לי את הסוכריות, אמרתי: 

לראש־הקבוצה?" הסוכריות  את  לתת  בבקשה  מוכנה  את  "ֶאה, 
ידע.  הקבוצה  אבל־ראש  התכוונתי,  למה  ידעה  לא  היא  טוב, 
ברט בן השלוש התקרב, הושיט את ידו, והיא הניחה את הסוכריות 
להחליט  בבקשה  תואיל  האם  "ראש־קבוצה,  אמרתי:  ואז  בכף־ידו. 

האלה?" הסוכריות  עם  לעשות  מה 
השלוש  בן  לראש־הקבוצה  ההחלטה  הייתה  קָשה  כמה  דמיינו 
עליו,  מסתכלת  אחותו  ידו,  בכף  סוכריות  שלוש  הוא,  הנה  הזה. 
רציניים,  שיקולים  אחרי  טוב,  יבחר?  הוא  איך  עליו,  מסתכל  אחיו 
אכל  הוא  ואחת  לאחותו  אחת  לאחיו,  אחת  סוכריה  נתן   הוא 

בעצמו.
הורים,  לקבוצת  הזה  הסיפור  את  שסיפרתי  הראשונה  בפעם 
אותו  שלימדת  בגלל  זה  אבל  ברור,  "טוב,  אמרה:  האמהות  אחת 
שהדבר הנכון הוא לחלוק." ואמרתי לאותה אם: "הו, זה לא מדויק. 
במצב  היה  הוא  כן  לפני  ששבוע  מפני  נכון,  לא  שזה  יודע  אני 
מאוד דומה, והוא אכל את כל שלוש הסוכריות בעצמו. את יכולה 
אנחנו לא  הוא למד שאם  כן,  אז  ביום למחרת?  לו  לנחש מה קרה 
באמת  אפשר  אי  בחשבון,  אחרים  אנשים  של  הצרכים  את  לוקחים 
לספק את הצרכים שלנו. הוא קיבל שיעור מהיר על תלות הדדית 
מהירות  באיזו  לראות  מרגש  מאד  לי  היה  זה   .)Interdependence(
שאנחנו  להחליט.  החלטות  להם  יש  כשבאמת  זאת,  רואים  ילדים 
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זהה  דאגה  להפגין  בלי  לעצמנו  לדאוג  יכולים  באמת  לא  לעולם 
אחרים." של  לצרכים 

ממושג  להרפות  להורים  קל  לא  יותר,  מוקדם  שאמרתי  כמו 
הכרח.  בזה  רואים  שהם  מושרש,  כה  זה  רבים  הורים  אצל  העונש. 
עוד אפשר לעשות כשילדים מתנהגים  לדמיין מה  יכולים  לא  והם 
לא  הם  ולאחרים.  לעצמם  פוגעניות  להיות  שעלולות  בדרכים 
יכולים להגות אפשרויות אחרות לבד ממתירנות, ויתור, או שימוש 

פעולת־עונשין. של  כלשהו  בסוג 



43

השימוש בכוח

גיליתי, שחשוב מאוד להסביר להורים כאלו את הרעיון של שימוש 
בכוח לשם הגנה ולגרום להם לראות את ההבדל בינו לבין שימוש 
מסוימת  בצורה  להשתמש  עשויים  אנו  מתי  אז  ענישה.  לשם  בכוח 

ילדינו? עם  כוח  של 
טוב, התנאים הקוראים למצב שכזה יהיו — כשאין זמן לתקשר 
ויכול  באחרים.  או  בעצמו  לפגוע  עלולה  הילד  של  וכשההתנהגות 
מוכן  לא  מישהו  אם  אז  לדבר.  מוכן  אינו  שהאדם  גם,  להיות 
המנוגדת  בדרך  מתנהג  הוא  ובינתיים  לדבר,  זמן  שאין  או  לדבר, 
ייתכן שנצטרך  לאחד הצרכים שלנו, כמו הצורך להגן על אנשים, 
בכוח  השימוש  אם  לראות,  צריכים  אנחנו  אבל  בכוח.  להשתמש 
ניכר  שבהם  האופנים,  ואחד  ענישה.  לשם  או  הגנה  לשם  הוא 
של  בחשיבה  הוא  בכוח,  האלו  השימוש  דרכי  שתי  בין  ההבדל 

כוח. ּבַ המשתמש  האדם 
עשה  הכוח  את  שמפעיל  האדם  ענישה,  לשם  בכוח  בשימוש 
לא־ משהו  על  שמרמז  שיפוט  האחר,  האדם  על  מוסרני  שיפוט 
שהוא  מה  בגלל  לסבול  מגיע  הזה  לאדם  לעונש.  הראוי  בסדר, 
עשה. זה כל הרעיון של עונש. הוא מגיע מהתפישות האלו, שבני־



רוזנברג ב.  מרשאל  ד"ר 

44

החזרתם  ושתהליך  מיסודם  חטא  ומלאי  מרושעים  יצורים  הם  אדם 
להם  לגרום  צריכים  אנחנו  חרטה.  לחוש  להם  לגרום  הוא  למוטב 
עושים.  שהם  מה  את  עושים  שהם  בגלל  נוראים  הם  כמה  לראות 
כזה  בסוג  להשתמש  היא  חרטה  לחוש  להם  נגרום  שבה  והדרך 
להיות  יכול  זה  לפעמים  לסבול.  להם  שיגרום  עונש,  של  אחר  או 
עונש  להיות  יכול  שזה  או  הישבן,  על  מכות  כמו  גופני,  עונש 
פסיכולוגי, כמו לנסות לגרום להם לשנוא את עצמם, בכך שנגרום 

מבוישים. או  אשמים  להרגיש  להם 
החשיבה מאחורי השימוש בכוח לשם הגנה שונה באופן יסודי. 
אין מודעות הגורסת, שהאדם האחר רע או ראוי לעונש. המודעות 
צורך  לאיזה  מודעים  אנחנו  שלנו.  בצרכים  כולה  ממוקדת  שלנו 
שהילד  רומזים  לא  אנחנו  צורה  בשום  אבל  בסכנה.  נמצא  שלנו 

לא־בסדר. או  רע 
השימוש  בין  אחד  משמעותי  הבדל  הוא  הזה  החשיבה  סוג  אז 
הזאת  החשיבה  ענישה.  לשם  בכוח  והשימוש  הגנה  לשם  בכוח 
בכוח,  הענישתי  שימוש  ּבַ הכוונה.  שני,  ְלהבדל  גם  ביותר  קשורה 
לו  לגרום  האחר,  האדם  אצל  וסבל  כאב  לחולל  היא  שלנו  הכוונה 
הכוונה  הגנה,  לשם  בכוח  שימוש  ּבַ עשה.  שהוא  מה  על  להצטער 
יותר  ומאוחר  שלנו היא רק להגן. אנחנו מֵגנים על הצרכים שלנו, 
לנו התקשורת הנחוצה כדי לחנך את אותו אדם. אבל ברגע  תהיה 

להגן. כדי  כוח  ּבַ להשתמש  שהכרחי  ייתכן  זה, 
גרנו  צעירים.  היו  ילדיי  שבה  מהתקופה  לכך  דוגמא  אביא 
השני  בֶעברו  שקורה  ממה  מוקסמים  נראו  הם  ובעוד  סואן  ברחוב 
כשפשוט  לצוץ  שעלולות  הסכנות  על  למדו  טרם  הם  הרחוב,  של 
זמן,  מספיק  כך  על  לדבר  נוכל  שאם  בטוח,  הייתי  לרחוב.  מזנקים 
אני אוכל ללמד אותם, אבל בינתיים פחדתי שהם עלולים להיהרג. 
כאן היה בסיס לשימוש בכוח לשם הגנה, בשל חוסר הזמן לתקשר 
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להם  שאמרתי  מה  אז  קורה.  חמור  שמשהו  לפני  הנושא  על  ִאתם 
לחצר  אתכם  אקח  אני  ברחוב,  רצים  אתכם  אראה  אני  "אם  היה: 
האחורית, שם אני לא צריך לדאוג שמכונית תפגע בכם." לא עבר 
זמן רב לאחר שאמרתי זאת ואחד מהם שכח והתחיל לרוץ ברחוב. 
 — כעונש  לא  שם,  אותו  והנחתי  לחצר  אותו  לקחתי  אותו,  הרמתי 
לא  ומגלשה.  נדנדות  שם  היו  בחצר,  לעשות  דברים  מספיק  היו 
לו לסבול. רק רציתי לשלוט על הסביבה כדי לספק  ניסיתי לגרום 

בבטיחות. שלי  הצורך  את 
זה  את  יראה  לא  הילד  אבל  "טוב,  עכשיו:  יגידו  הורים  הרבה 
עונש,  יהיה  שזה  הייתה  הכוונה  בעבר  שאם  כמובן,  אז  כעונש?" 
הוא  כן,  אז  כמענישים,  אנשים  בראיית  ניסיון  הרבה  יש  לילד  אם 
שאנחנו  הוא,  העיקרי  הדבר  אבל  כעונש.  זאת  לראות  עדיין  עלול 
בכוח,  אנחנו משתמשים  ושאם  הזה,  להבדל  מודעים  נהיה  ההורים 

להעניש. ולא  להגן  נועד  שהוא  בטוחים  נהיה 
דרך אחת לזכור את מטרתו של השימוש בכוח לשם הגנה היא 
לראות את ההבדל בין שליטה על הילד לבין שליטה על הסביבה. 
לו  בכך שנגרום  הילד  על  מנסים לשלוט  אנחנו  בעונשים  בשימוש 
להרגיש רע על מה שהוא עשה, כדי לעורר בושה, אשמה, או פחד 

עשה. שהוא  מה  על  פנימי 
על  לשלוט  לא  היא  שלנו  הכוונה  הגנה,  לשם  בכוח  בשימוש 
הילד, אלא לשלוט על הסביבה. להגן על הצרכים שלנו עד שיגיע 
התקשורת  איכות  את  האחר  האדם  עם  לקיים  נוכל  שבו  הרגע, 
כדי  החלונות  על  רשתות  לשים  כמו  בערך  זה  באמת.  החיונית 
על  שולטים  אנחנו  הגנה.  לשם  כוח  זה  מיתושים.  עלינו  לשמור 
רוצים  לא  שאנחנו  דברים  של  התרחשויות  למנוע  כדי  הסביבה 

שיקרו.



46

קהילות תומכות

אכן, דרך ההורות שאני מעודד כאן, שונה למדי מזו שרוב ההורים 
שונות  אפשרויות  על  לחשוב  קשה  ילדיהם.  את  לפיה  מגדלים 
כנראה  ושבו  שכיחים  כל־כך  הם  עונשים  שבו  עולם  ּבְ היסוד  מן 
ואמצעי  בעונשים  תשתמשי  לא  אם  כהלכה,  שלא  אוָתך  יפרשו 
הוא  לאין־שיעור  לאנשים  שעוזר  מה  הורים.  של  אחרים  כפייה 
שאני  ההורות  רעיון  את  שמבינה  תומכת,  לקהילה  ההשתייכות 
כך  לחיות  להמשיך  התמיכה  את  להם  נותנת  ובכך  עליו,  מדבר 

קרובות. לעתים  בכך  תומך  שלא  עולם,  ּבְ
מדבר  שאני  מה  עם  להישאר  יותר  הצלחתי  שתמיד  יודע  אני 
על  אמפתיה  תומכת,  מקהילה  אמפתיה  הרבה  כשקיבלתי  עליו 
ליפול  קל  כמה  ההורה.  תפקיד  להיות  לפעמים  יכול  קשה  כמה 
את  לתחזק  שניסו  אחרים,  הורים  סביבי  כשהיו  ישנות.  לתבניות 
היחסים שלהם עם ילדיהם באופן דומה לשלי, זה היה מאוד תומך 
ישמעו  ושהם  תסכוליהם  את  לשמוע  ִאתם,  לדבר  מסוגל  להיות 
כך  כזאת,  מקהילה  חלק  יותר  שהייתי  שככל  לב,  ושמתי  שלי.  את 
הייתי מסוגל יותר להישאר בתהליך הזה עם ילדיי, אפילו בתנאים 

קשים.
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ומעשיר,  מעודד  מאוד  שהיה  שקרו,  המספקים  הדברים  אחד 
היה  זה  קטנה.  ממש  כשהייתה  שלי  מהבת  שקיבלתי  הודעה  היה 
זמן  לנוח,  יכולתי  שבו  בשבוע  היחיד  הזמן  בבוקר,  ראשון  ביום 

מבחינתי. יקר־ערך 
אם  ושאל  זוג  אלי  התקשר  הזה  הספציפי  ראשון  יום  בבוקר 
והם  ביחסים  משבר  להם  היה  ייעוץ.  לפגישת  אותם  לקבל  אסכים 
להתבונן  ממש  בלי  זאת  לעשות  הסכמתי  אתם.  שאעבוד  רצו 
עד כמה  ומבלי שהבחנתי  היו הצרכים שלי  לראות מה  כדי  פנימה 
בעודי  ואז,  שלי.  המנוחה  בזמן  שלהם  ההפרעה  בשל  ממורמר  אני 
אשה  הביאה  והמשטרה  צלצל  הדלת  פעמון  בסלון,  אתם  יושב 
לטיפולים,  אלי  מגיעה  הייתה  היא  גם  אותה.  שאראה  כדי  צעירה 
להגיד  שלה  הדרך  הייתה  זאת  הרכבת.  פסי  על  אותה  מצאו  והם 
לטלפן  מכדי  מבוישת  הרגישה  היא  אותי.  לראות  רוצה  שהיא  לי 
פסי  על  ישיבה  שלה,  הדרך  הייתה  זאת  פגישה.  לקבוע  בשביל 
לוח־הזמנים  את  הכירה  היא  במצוקה.  שהיא  לי  להודיע  הרכבת, 
של הרכבות טוב יותר מכל אחד בעיר, כך שהיא ידעה שהמשטרה 

אליה. תגיע  שהרכבת  לפני  שם  אותה  תמצא 
הצעירה  האשה  עם  עצמי  את  מצאתי  ואני  עזבה,  המשטרה  אז 
בניסיון  לחדר  מחדר  עובר  בסלון,  והזוג  במטבח  בוכה  הזאת 
לחדר,  מחדר  במעבר  הללו,  הפעמים  באחת  באהבה.  בכולם  לטפל 
לאחר־ לעצמי  זמן  לי  שיהיה  ומקווה  בשעון  מבט  מעיף  בעודי 
במדרגות  עליתי  אז  למעלה.  לריב  התחילו  הילדים  שלושת  מכן, 
מדעי  בעיתון  זה  על  שאכתוב  להיות  יכול  מרתק.  משהו  וגיליתי 
כמו  כי  מניאקית.  התנהגות  על  גובה  של  ההשפעה  הימים:  באחד 
הזה,  לזוג  אהבה  הענקתי  אוהב,  מאוד  אדם  הייתי  למטה  שראיתם, 
הענקתי אהבה לאשה הצעירה בחדר השני, אבל גרם־מדרגות אחד 

מניאק. ונהייתי 
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יכולים  לא  אתם  שלכם?  הבעיה  "מה  שלי:  לילדים  אמרתי 
לחדרים  מיד  חזרו  למטה?  שם  להם  שקשה  אנשים  שיש  לראות 
בעוצמה  הדלת  את  וטרק  לחדרו  חזר  מהם  אחד  וכל  שלכם!" 
ַמספקת בדיוק, שלא אוכל להוכיח שזאת היתה טריקה. כשזה קרה 
יותר.  עוד  אפילו  השנייה  ובפעם  יותר  התרגזתי  הראשונה  בפעם 
זה עזר  יודע למה,  אבל למזלי בפעם השלישית שזה קרה, אני לא 
לי לראות את ההומור שבסיטואציה. כמה קל היה לי להיות אוהב 
יכולתי להיות אכזרי עם המשפחה שלי  וכמה מהר  לאנשים למטה 

למעלה.
נשמתי נשימה עמוקה, נכנסתי תחילה אל חדרו של בני הבכור 
שאני  שלי,  מהרגשות  כמה  עליו  שהוצאתי  עצוב  שאני  לו  ואמרתי 
רק  הוא  הבין,  הוא  למטה.  לאנשים  קשורים  בעצם  שהם  חושש 
בני  של  לחדרו  עברתי  גדול."  עניין  לא  אבא,  בסדר  "זה  אמר: 
לחדרה  כשנכנסתי  אבל  ממנו.  גם  דומה  תגובה  וקיבלתי  הצעיר 
דיברתי  שבה  הדרך  בגלל  עצוב  מרגיש  שאני  לה  ואמרתי  בתי  של 
"זה  ואמרה:  כתפי  על  ראשה  את  הניחה  אלי,  התקרבה  היא  אליה, 

מושלם." לא  אחד  אף  אבא.  בסדר 
את  מעריכים  שלי  הילדים  כן,  לשמוע.  יקר־ערך  מסר  איזה 
המאמצים שלי להתייחס אליהם בדרך דואגת, בדרך חומלת, בדרך 
האנושיות  את  להבין  יכולים  שהם  מרגיע,  זה  כמה  אבל  אמפתית. 

לפעמים. להיות  יכול  זה  קשה  וכמה  שלי 
שניתנה  המרגיעה  העצה  את  לכם  מציע  אני  סיום  לקראת  אז 
דבר ששווה לעשות  ולזכור שכל  מושלם,  לא  אחד  לי מבתי, שאף 
כמובן,  היא,  ההורות  ושמלאכת  גרוע.  אותו  לעשות  שווה   — אותו 
אותה  לעשות  הולכים  אנחנו  אבל  לעשות,  שווה  שממש  משהו 
הורים  לא  כשאנחנו  עצמנו  עם  אכזריים  נהיה  אם  לפעמים.  גרוע 

מזה. לסבול  עלולים  שלנו  הילדים  מושלמים, 
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עובד אתם, שהגיהינום  אני אומר להורים שאני  קרובות  לעתים 
הוא שיש לכם ילדים ואתם חושבים שיש דבר כזה הורה טוב. שאם 
ונתקוף את  נאשים את עצמנו  פחות ממושלמים,  כל פעם שאנחנו 
מציע  שהייתי  המטרה  אז  מכך.  ירוויחו  לא  שלנו  הילדים  עצמנו, 
היא לא להיות הורים מושלמים, אלא בהדרגה להפוך להיות הורים 
פחות טפשים — בכך שנלמד מכל פעם שאנחנו לא מצליחים לתת 
שאנחנו  פעם  מכל  צריכים,  שהם  ההבנה  איכות  את  שלנו  לילדים 
האלה  הפעמים  מנסיוני,  בכנות.  עצמנו  את  להביע  מצליחים  לא 
הרגשית  התמיכה  את  מקבלים  לא  שאנחנו  אומרות,  בדרך־כלל 
צריכים. שהם  מה  לילדינו  לתת  כדי  כהורים,  לה  זקוקים  שאנחנו 

למעשה, אנחנו יכולים לתת בדרך אוהבת רק באותה מידה שבה 
חד־משמעי,  באופן  ממליץ  אני  לכן  והבנה.  אהבה  מקבלים  אנחנו 
בין  לעצמנו  תומכת  קהילה  ליצור  יכולים  אנחנו  איך  על  שנסתכל 
חברינו ואחרים, שיכולים לתת לנו את ההבנה, שאנחנו זקוקים לה 
וטובה  להם  טובה  שתהיה  בדרך  ילדינו  למען  נוכחים  להיות  כדי 

לנו.
עבר  אל  להתקרב  לכם  עזר  כאן  שאמרתי  שמשהו  מקווה  אני 

להיות. רוצים  שהייתם  ההורה 
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איך אפשר להשתמש בתקשורת מקרבת

בדיאלוג בתקשורת מקרבת אנחנו עושים שימוש בארבעה מרכיבים 
בקשה.  צורך,  רגש,  תצפית,   —

כשאנחנו מבטאים את עצמנו )הטור הימני(, נעשה זאת בכנות, 
וכשאנחנו מקשיבים )הטור השמאלי( נעשה זאת באמצעות ניחושים 

מרכיבים.  ארבעה  באותם  ניעזר  המקרים,  בשני  אמפתיים. 

אני — איך  בבהירות  לבטא 
לשפוט או  להאשים  בלי 

— את/ה  איך  באמפתיה  לקבל 
שיפוט או  האשמה  לשמוע  בלי 

תצפית

רואה,  )צופה,  מבחין  אני  במה   .1
ללא   — מדמיין  זוכר,  שומע, 

תורם  לא  או  שתורם  הערכות( 
לרווחתי:

שומע...''  / רואה  "כשאני 

מבחינה  את  שבו  הדבר  מה  לברר   .1
זוכרת,  שומעת,  רואה,  )צופה, 

שתורם  הערכות(,  ללא   — מדמיינת 
לרווחתך: תורם  לא  או 

שומעת...?"  / רואה  כשאת  "האם 

אמפתיה,  מתן  בעת  )לפעמים, 
כשהתצפית  זה,  מרכיב  על  מדלגים 

הצדדים( לשני  ברורה 
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רגש

תחושה,  או  )רגש  מרגיש  אני  איך   .2
צופה  שאני  מה  לגבי  מחשבה(  לא 

בו:

התרגשות  )תסכול,  מרגיש...  "אני 
מתוסכל,  "אני   — או  וכד'(", 

וכד'. מתרגש" 

מרגישה  את  איך  כניחוש  לשאול   .2
מחשבה(  לא  תחושה,  או  )רגש 

בו: צופה  שאת  למה  בקשר 

מרגישה...?" את  אז(   / ")האם 

צרכים

לא  )אך  רוצה  או  צריך  אני  מה   .3
את  שמעורר  ספציפית(,  פעולה 

רגשותי:

 / רוצה  הייתי   / צריך  אני  כי   ..."
לי..." חשוב 

צריכה  את  מה  כניחוש  לשאול   .3
ספציפית(,  פעולה  לא  )אך  רוצה  או 

רגשותייך: את  שמעורר 

חשוב   / רוצה   / צריכה  את  כי   ..."
לך...?"

שיעשיר  במה  אמפתית  התעניינות 
בכך  אשמע  שאני  מבלי  חייך,  את 

כלשהו. לביצוע  דרישה 

בקשות

שהייתי  הספציפיות  הפעולות   .4
שייעשו: רוצה 

"? ל...  מוכן  תהיה  "האם 

חיי  את  שיעשיר  למה  ברורה  בקשה 
לדרוש מבלי 

הספציפיות  הפעולות  מה  לברר   .4
ממני   / ממישהו  לבקש  רוצה  שהיית 

לומר(: )או  לעשות 

ש...?" תרצי  "האם 

אמפתיה,  מתן  בעת  )לפעמים, 
כמה  אחרי  רק  זה  למרכיב  מגיעים 
לרגשות  וחיבור  ניחוש  של  סבבים 

ולצרכים(
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מידע על תקשורת מקרבת בישראל

בארץ: מקרבת  בתקשורת  העוסקים/ות  של  רשימה 
http://idanmelamed.co.il/nvc-in-israel

לא־אלימה  "תקשורת  הספר  לרכישת 
בהוצאת  לחיים"  שפה   — )מקרבת( 
והיכרות  מקיף  הסבר  הנותן  פוקוס, 

הגישה: עם  עמוקה 
http://www.focus.co.il/

"לחיות  הספרון  לרכישת 
מודע  מסע   — המקרבת  רוח  ּבָ

ואל  עצמנו  אל  מחדש  לחיבור 
תקשורת  תהליך  על־פי  האחר 

מרשאל  ד"ר  של  לא־אלימה 
קשתן,  ארנינה  מאת  רוזנברג" 

לכתובת: היכנסו 
 http://meitarim.israel-online-

academy.co.il/workshops/1843
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דיסקים,  ספרים,  להזמנת 
וסדנאות  עזרים  הצגות, 
וצוותים  הורים  לילדים, 

חברת של  חינוכיים 
אשר הג'ירף",  "שפת 
חיים כישורי  מלמדת 

לאתר: היכנסו  ותנועה,  משחק  תיאטרון,  מוסיקה,  חוויה,  דרך 
 http://www.s-giraffe.co.il

דידי",  של  הקסם  "מפתחות  את  למצוא  ניתן  החברה  ספרי  בין 
ועוד... בלב"  "מקום  הג'ירף",  "ילדי  הזהב",  לב  ואבירי  "מיכאל 

"כשהג'ירף  עזר,  ליאת  של  ספרה  את 
תקשורת  של  זרעים   — נפגשים  והתן 
צומת  בחנויות  לרכוש  ניתן  מקרבת", 

הפייסבוק  בדף  בהנחה  או  ספרים, 
שלה.

http://facebook.com/giraffekindergareden

לא־אלימה תקשורת  על  נוסף  מידע  לקבלת  אפשרויות 
Center for Nonviolent Communication (CNVC(

5600-A San Francisco Rd NE, Suite A
Albuquerque, NM 87109, USA

www.cnvc.org אתר: 
cnvc@cnvc.org דוא"ל: 

1-505-244-4041 בארה"ב:  הראשי  הסניף  של  טלפון 




