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 "תקשורת מקרבת"
 רוזנברג.ד"ר מ - "מילים יכולות לבנות חומות או לפתוח שערים"

 
 

 מבוא

אישית -יישומיים לתקשורת בין כליםחיים הכוללת בתוכה  דרךהינה תפיסת עולם ומקרבת" "תקשורת 

ד"ר מרשאל רוזנברג, פסיכולוג קליני המודל פותח ע"י  .כבוד הדדי ואמפתיהאחריות, המושתתת על 

. בקהילה המקצועית בישראל, נהוג להשתמש "™אלימה-וכונה על ידו "המודל לתקשורת לא)ארה"ב(, 

ניזון ממקורות פסיכולוגיים ורוחניים מגוונים, בהיגד חיובי ולכנות אותו בשם "תקשורת מקרבת". המודל 

גם ת חכמת חז"ל, לצד הוגי דעות ופסיכולוגים מהזרם ההומניסטי כגון קרל רוג'רס, מרטין בובר והכוללים א

הנחת היסוד היא שמתחת לכל הפעולות האנושיות מצויים קרישנמורטי ועוד.  ודי.הוגי דעות מהמזרח כגון 

 .בחירהליצור בסיס משותף לחיבור אנושי ולשיתוף פעולה מתוך  מאפשרתוכי הכרה בהם  ,צרכים

 

 מאפיינים של תקשורת אלימה

תקשורת שפוגעת בשני, כשהיא נעשית מתוך מודעות לפגיעה, נתפסת כתקשורת אלימה. לדוגמה: איומים, 

אגרסיב וכו'. כל אלה, -האשמות, טענות, שיפוטיות על השני, ייחוס כוונות שליליות, לעג, סרקזם, פאסיב

 של השני, נתפסים כתקשורת אלימה.  ווחתו הרגשית בשעה שהם פוגעים בר

, כאמצעי לעורר בזולת בפחד, אשמה ובושהשל תקשורת אלימה הם השימוש  מאפיינים המרכזייםה

 מוטיבציה להתנהג בדרך מסוימת, או להימנע מהתנהגות מסוימת. 

לתקשר מתוך אותה תבנית התייחסות.  השנימשפיעה בדרך כלל על  -אלימה תקשורת  - ""תופעת המחזור

מעוררים מוטיבציה של השני להגיב בכעס או  -כעס או התנצחות  :לדוגמה ,תגובות מראה""כך נוצרות 

 -הקרנה של פחד או התבטלות עצמית  :לדוגמה ,"תגובות משלימות"לעתים נוצרות גם  .בהתנצחות

 יר את ההיררכיה. מעוררת מוטיבציה אצל השני לתקוף או לבסס שליטה ולהבה

 

 מקורות האלימות

אדם נוקט באלימות, או  קיים צורך לא מסופק. -הנחת היסוד היא שמאחורי כל שימוש באלימות 

   לסיפוק הצורך שלו.  היעילהזאת נראית זמינה ודרך באותו רגע, ה בתודעה שלו,בתקשורת אלימה, כש

ההנחה היא שברוב המקרים, רוזנברג מכנה את האלימות כביטוי טרגי לצורך בלתי מסופק.  .ד"ר מ

בחירה בדרך התנהגות אלימה, נובעת מתוך חוסר אמון ביעילות של דרך התנהגות אחרת כדי לספק את 

 . רגשית הצורך באותו מקרה. הנטייה להשתמש באלימות עולה במצבי מצוקה ובחוויית הישרדות
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 "האלימותמנבאי "

 מצבי תודעה שעלולים להוביל לאלימות: ( זיהה שלושה 1996מחקר שנערך בארה"ב )דיקמן ושות' 

 פעולות בלתי שקולות הנובעות מ"מחטף רגשי".  - אימפולסיביות .1

 מיקוד שליטה חיצוני. אדם התולה את הסיבה להתנהגותו בגורם חיצוני.  - השלכת אחריות .2

 ., ומתוך כך להבין מה מניע אותוצרכים של השניבהיכולת להבחין ברגשות וחוסר  -י היעדר קשב אמפת .3

 

 חווית ההישרדות והביטוי שלה בתקשורת 

 שני רגשות עיקריים נובעים מתוך חווית ההישרדות: הפחד והכעס. 

 מתאפיין במוטיבציה להימנע ולהתרחק מהסכנה.  -פחד 

גם ניתוק מגע פיזי -יכולה להיות אלם, חוסר יכולת להתבטא ביעילות, כמו תקשורת הנובעת מתוך הפחד

 מהסיטואציה. לצד אלו קיימות צורות תקשורת מעודנות יותר של "בריחה" מהסיטואציה. 

. היא יכולה לבוא לידי לשמור על הרמוניהומיועדת נובעת מפחד להיכנס לקונפליקט  - התבטלות עצמית

 השני. לא לשאת חן בעיני שני, ובהימנעות מביטוי צרכים וערכים אישיים העלולים ביטוי בחנופה, בהצדקת ה

 מוטיבציה להילחם.ב מתאפיין -כעס 

 היא האשמות, טענות, שיפוטיות וכל דרך אחרת ע"מ לתקוף את השני.   התקשורת המאפיינת את הכעס

כוחות מילולי שנועד להוכיח מהווה סוג מעודן של תוקפנות. ההתנצחות מתאפיינת במאבק  - ההתנצחות

 צעקותהקשבה, ה החיצונית, התנצחות יכולה לבוא לידי ביטוי בקטיעת דברי השני, חוסר רמעליונות. ב

 סרקזם, לעג וכו'.מניפולציות, ושפת גוף תוקפניים, וברמת התוכן בהתרסה, בהוצאת דברים מהקשרם, 

 

 מאפיינים מרכזיים לתקשורת מתוך חווית הישרדות

על פיה מערכות יחסים מושתתות על המאפיין המרכזי הוא תבנית התייחסות  :התייחסות היררכיתתבנית 

. הדבר בא לידי ביטוי הן בצורה והן בתוכן. בדרך כלל התקשורת צד אחד חזק ושולט והשני כנועסדר בו 

 רצופה במסרים גלויים וסמויים העוסקים במיצוב הצדדים על פני סולם ההיררכיה.

תקשורת מתוך חוויה הישרדותית משפיעה בדרך כלל על הזולת לתקשר מתוך אותה  :זורתופעת המח

מעוררים מוטיבציה של השני  -, לדוגמה: כעס או התנצחות "תגובות מראה"תבנית התייחסות. כך נוצרות 

, לדוגמה: הקרנה של פחד או "תגובות משלימות"להגיב בכעס או בהתנצחות. לעתים נוצרות גם 

 מעוררת מוטיבציה אצל השני לתקוף או לבסס שליטה ולהבהיר את ההיררכיה.  -צמית התבטלות ע
 

 מתוך חוויה של הישרדות רגשית, מודעות לדפוס תקשורת הנובע 

 .מקרבתתקשורת של בדפוס  לעצור ולבחור מאפשרת

 בכל מצב בו אנו תופסים את עצמנו או את השני מתקשרים מתוך חוויית הישרדות רגשית,

 לעצור את השיח ולהרגיע את הרוחות. אפוא, קודם כל אנו מוזמנים 
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 רצויה-ארבע אסטרטגיות להתמודדות עם מציאות בלתי

 ניתןלו, עומדות בפניו מגוון אפשרויות להתמודדות עם המצב. שערך על כאשר אדם חווה איום על צורך או 

  מציאות בלתי רצויה, להלן:ם עת המשמשות להתמודדות בארבע אסטרטגיות יסודיו להבחין

 ניכור, כוח חוזר )בומרנג(, הסלמת הקונפליקט.  –סיפוק הצורך; המחיר הצפוי  –היתרון הצפוי  וח:כ

 תסכול )אין מענה לצורך(. –שמירה על הרמוניה ביחסים. המחיר  –היתרון הצפוי יתור: ו

 ניתוק ממרכיבים רצויים. –רצויים; המחיר הצפוי  לאהתנתקות ממרכיבים  –היתרון הצפוי  יתוק מגע: נ

 הקונפליקט, אנרגיה, זמן. תהצפ –הסכמות ושימור יחסים; המחיר הצפוי  –היתרון הצפוי ידברות: ה

לתפיסתנו, כל אחת מהאסטרטגיות הללו לגיטימית ועשויה להתאים להתמודדות במצבים שונים, ובלבד 

 לצורך קידום מטרות ולא מתוך חוויה של הישרדות.  שהאסטרטגיה הזו נבחרת מתוך שיקול דעת

 היא: מה אני רוצה להשיג, ובמצב הנתון, מה הדרך הטובה ביותר להשיג את זה.  השאלה הרלוונטית

 

 מה פתאו"ם

. לצורך רי שהידברות, מחייבת שיתוף פעולהבעוד שכוח, ויתור וניתוק מגע, אלו אסטרטגיות חד צדדיות, ה

להקפיד על מספר תנאים שיאפשרו לשיחה להשיג כך, כשאנחנו מבקשים לנהל דיאלוג על נושא טעון, חשוב 

 לצורך כך, ניתן להיעזר בארבע שאלות להכוונה, להלן: את מטרתה. 

 מהו הפורום המתאים כדי לקיים את הדיאלוג? מי צריך להיות נוכח? )ומי לא...(: ורוםפ

 הנכון כדי לקיים את הדיאלוג הזה? יש לקחת בחשבון פניות רגשית של הצדדים.מהו התזמון ן: וזמת

ך ניצור אווירה שתאפשר לקדם דיאלוג איכותי ומקדם הבנה הדדית? הכוונה למשפט או שניים איוירה: וא

 בהם נציג את נושא השיחה ומטרתה, ואת ההתכוונות מתוכה אנחנו מבקשים לקיים את השיחה.  

 חב המתאים לניהול הדיאלוג? )המרחב בו מתנהלת השיחה משמעותי והוא חלק מהמסר(מהו המררחב: מ

 

  "מקרבת"תקשורת למודל ה

ההנחה היסודית, היא, שכבני אנוש, כיצורים חברותיים, יש לנו נטייה טבעית לשאוף להרמוניה ביחסים הבין 

חשוב לשים לב לאופן בו אנו אישיים שלנו ומתוך כך, אמפתיה כלפי השני, הנה יכולת אנושית טבעית. 

רים". כשאנחנו מתבטאים או לפתוח שע –רוזנברג: "מילים יכולות לבנות חומות  .מד"ר כדברי  מתנסחים;

אנחנו בונים חומה. אך כשאנחנו מתבטאים בדרך  –בשפה אלימה )שיפוטים, טענות, האשמות איומים וכו'( 

, אנו מקדמים את הסיכויים לפתוח את השער לא שיפוטית ומשתפים באופן אותנטי ברגשות ובצרכים שלנו

נו לא מנסים להשפיע על המוטיבציה של . כשאנחנו בתודעה של תקשורת מקרבת, אנחשל השני אל ליבו

פיתוי, כגון ואף לא באמצעות תמריצים חיוביים )ושה( בשמה, אחד, פ)השני באמצעות תמריצים שליליים 

 התניה בין התנהגות הרצויה על ידינו לבין הענקת "רווח" לשני(.  של יצירת"חיזוקים" או כל סוג אחר 

 

 



 

    4 
  

  "מקרבת"תקשורת למודל ארבעת מרכיבי ה

בנוי מארבעה מרכיבים, שהשילוב שלהם, מאפשר ביטוי עצמי אותנטי, בדרך לתקשורת מקרבת המודל 

 שמזמינה את השני להיכנס אל תוך עולמו של הדובר ולהתחבר אל רגשותיו וצרכיו.

  מצלמת וידאו(.מתיאור של מה שקרה, תוך הימנעות משיפוט, ייחוס כוונות וכד'. )כמו תיאור סרט  יאור:ת

 שיתוף ברגש, כלומר, בחוויה הפנימית שלנו לנוכח מה שקרה )במובחן מהמחשבות על הנושא(. : רגש

 מופשט, במובחן מרצון קונקרטי(.עיקרון )צורך הוא  ביטוי של מה חשוב לנו, עקרונית, בזיקה לנושא. :צורך

 לקדם מענה לצורך שלנו. ל מנתהדרך בה אנו רוצים שהשני יפעל ע :בקשה

  המתאפיין בכמיהה להרמוניה, לתקשורת מקרבת מושתת על הטבע האנושי,המודל 

 . הרצון הטבעי של אנשים להעשיר את חייהם ואת חיי זולתםועל 

 ביטוי אותנטי של החוויה האנושית שלנו, היא המפתח כדי לפגוש את האנושיות של השני.

 
 אמפתיה 

 . פרופ'. ר. אוסטרוויל - זאת כך שהוא ירגיש מובן" "להכיר את נקודת המבט המורכבת של השני ולבטא: הגדרה

כגון שיקוף,  בדרכים שונות, ניתן ליצורהאמפתיה את האמפתיה משמשת כיסוד המקשר בינינו לבין הזולת. 

; אמפתיה, תעניינות בזולת ובמה שעובר עליושאלות פתוחות וסגורות וכו'. ההקשבה האמפטית ממוקדת בה

נה מחייבת הסכמה עם העמדות שהשני מבטא. אדרבה, דווקא במקרים של אי אינה הזדהות ובוודאי שאי

הסכמה, האמפתיה נחוצה יותר, כדי לוודא שהצדדים מבינים זה את זה לעומק. אמפתיה חיונית ע"מ ליצור 

. שיפוטיםו בדרך של טענותהבנה הדדית, ולכן, היא מאוד נחוצה גם כשהשני מתבטא מתוך מצוקה רגשית, 

הוא עושה זאת מפני תקשורת אלימה, פיה כשאדם משתמש ב-ם להנחה שהוצגה קודם לכן, עלאנו נאמני

כך, אנו מתייחסים אל צורת ההתבטאות הזו -לסיפוק צרכיו. לפי יעילהרך אחרת דעת אותה שאינו רואה ב

כן אנו בוחרים להתחבר אל -כאל מצוקה או היעדר יכולת לבטא את הרגשות והצרכים בדרך אחרת. על

 ולהעלות אותם כנושא התקשורת.  השיפוטיאותם רגשות, צרכים ובקשות הנמצאים מאחורי המסר 

 

 המטפורות

המודל. הג'ירף מסמל  ציג את ערכיו שלמנת לה-על ,מטפורותבשני בעלי חיים כ בחרד"ר מרשאל רוזנברג 

וכן בגלל ליבו הגדול של  ,תקשורת מקרבת, בשל היכולת לראות את הדברים מגבוה ומתוך פרספקטיבה

מסמל את התקשורת האלימה.  –המסמל את האמפתיה. התן )הגדול ביותר מכל חיות היבשה( הג'ירף 

 סמלות שפה של טענות ואיומים. היללות של התן מ

, םהתנהגותיכולים לבחור את דפוסי  אנוש המייחסות תכונות קבועות לבעלי החיים, בני ,במובחן מהמטפורות

 וכאן ההזדמנות לרכוש באמצעות "תקשורת מקרבת" כלים לתקשורת אפקטיבית והרמונית עם הזולת. 

 


