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  :1מקור מספר  
 

 " בנחת נשמעי�–דברי חכמי� " 

 : 2מקור מספר 

 

 ,ןאריה לוי' ר, מספרים על הצדיק הירושלמי"

 שפרופסור ירושלמי ידוע היה שולח אליו חולי נפש

  .והוא היה מרפא אותם

 איך אתה: "אריה בשאלה' פעם פנה הפרופסור לר

 ".גלה לי את הסוד? מה אתה עושה להם?, מרפא אותם

 אני לא עושה להם שום דבר אני : "אריה' ענה לו ר

 "…רק מקשיב להם

 )�דוד ב� יוס/?'האומנ� פיקוח נפש': מתו�( 

 

 

 : 3מקור מספר 

 

 ,אל תשיב דבר בטרם תשמע, בני

 "ובתוך שיחה אל תדבר
 )בן סירא(

 

 

 

 

 :שאלות לדיו�

 .נסה לנסח כללי� להקשבה , 4 + 1על פי מקורות  .1

 ?כיצד? הא� האד� יכול לחנ� את עצמו להקשיב לזולת .2

 )פ מילו� אב� ספיר"ע" ( נכונות לשמוע, שמיעה מכוונת: " להקשיב פירושו .3

 ? לא מסכימי� ע� הגדרת המילו�\ את� מסכימי� הא� .4

 ? משני� בהגדרה\מה היית� מוסיפי� 

 



 :עמוד ב,מסכת ערובי� ד� יג,תלמוד בבלי                        

 :אמר רבי אבא אמר שמואל"

 ;שלוש שני� נחלקו בית שמאי ובית הלל

 !הלכה כמותנו:הללו אומרי�

 !הלכה כמותנו:והללו אומרי�

 ]קול אלוהי� שנשמע מי� השמי�,הד[ קוליצאה בת

 והלכה , אלו ואלו דברי אלוהי� חיי� ה�:ואמרה

 !כבית הלל

 

 מפני מה , וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוהי� חיי�

 ?זכו בית הלל לקבוע הלכה כמות�

 היו]סובלי�[ועלובי�]מתוני�[מפני שנוחי�

 .דבריה� ודברי בית שמאי]משנני�[ושוני�

 .קדימי� דברי בית שמאי לדבריה�אלא שמ, ולא עוד

 

 הקדוש ברו� הוא , ללמד� שכל המשפיל עצמו

 ,וכל המגביה עצמו]מעלה אותו לגדולה[מגביהו

 הרוד�[כל המחזר על.הקדוש ברו� הוא משפילו

 גדולה בורחת ממנו וכל הבורח מ�, הגדולה] אחר

 וכל הרוחק את השעה.גדולה מחזרת אחריו, הגדולה

 וכל הנדחה.שעה דוחקתו, ]מנסה להשתלט בכוח[

 ".שעה עומדת לו, ]ממתי� בסבלנות[מפני שעה

 

 :שאלות לדיו�

 . למחלוקת"בת הקול"של  כתבו בלשונכם מהו הפתרון.1

 

 ?מהן שלוש הסיבות לכך שבית הלל זכו שתיקבע הלכה כמותם. 2

, האם קביעה זו היא מבוססת על כללים הלכתיים, לדעתכם

 ?יים מדוע בחרו בכללים אילואם אינם הלכת? מהם?  אחרים

 

 

 

  ?"שיח מיטבי"מהו לדעתכם , על פי קטע זה.3

 ?למרות המחלוקות, כיצד ניתן להקשיב אחד לשני



 )לחוסר הקשבה ולהקשבה מלאה ( לפניכם הנחיות לסוגי הקשבה שונים 

 .---------------------------הנחיות ל

והתרכז ,   ובדברים שהוא אומראל תמקד את תשומת לבך באדם שמשוחח אתך-      

 .בדברים שתרצה להשיב לו

אל תטה את , למשל,  אם אתה יושב. הפגן את חוסר התעניינותך על ידי תנוחתך �
 .ראשך לעבר האדם המדבר

 .אמור זאת מיד וחשוב רק על תשובותיך,  אם הנך מתנגד לדברי האדם שמולך �

 צורך לבדוק אם הבנת את אין.  אם אינך מסכים לדבריו, התפרץ לדברי בן שיחך �
 .ואינך חייב כלל להגיב עליהם, כוונותיו

שנה את הנושא גם אם יש הפסקה קצרה בשיחה ונצל את ההזדמנות כדי לעבור  �
 .שאין לו שום קשר לנושא שעליו דיבר האיש, לעניין חדש

 .שפוט את האדם שמשוחח אתך ואל תתייחס לגופו של עניין

 

 .------------------------------------הנחיות ל

ולא בדברם , רכז את תשומת לבך באדם שמשוחח אתך ובדברים שהוא אומר �
 .שתרצה להשיב לו

הטה את ראשך , למשל, אם אתה יושב. הפגן את התעניינותך על ידי תנוחתך �
 .לעבר האדם המדבר

שעה שהאיש " ,כן, כן"או " הו: "הראה שאתה מקשיב על ידי תגובות שקטות כגון �
 .מדבר

 .הנהן בראשך אם אתה תמים דעים עם האדם המדבר �

שאל , בדוק אם הבנת את כוונותיו. אל תשסע את בן שיחך אם אינך מסכים לדבריו �
אמור , ורק אחרי שציינת לאיזה חלק מדברי אתה מסכים, שאלות על נושא דבריו

 .למה אתה מתנגד

ואל תנצל את ההזדמנות , אל תשנה את הנושא גם אם יש הפסקה קצרה בשיחה �

 .שאין לו שום קשר לנושא שעליו דיבר האיש, כדי לעבור לעניין חדש

 .אל תשפוט את האדם שמשוחח אתך והתייחס לגופו של עניין �

 

  )7+6מקור (קראו את רשימת המאפייני� שלפניכ�  .1

 .שבה       ותנו כותרת מתאימה לסוגי הק

 . למי שיי� המגרש    ,התחוללה מריבה בי� שכבת ג לשכבת ו, 10בהפסקת  .2

 . שורות המבטא חוסר הקשבה בי� השכבות בזמ� המריבה5כתבו דו שיח בי�  .א

נסו לשנות ולכתוב שוב את הדו שיח כאשר הפע� מתקיימת הקשבה מלאה  בי� שתי  .ב

 .השכבות



 

  אפרים קישון-לא מקשיבים
 

קשה . יליתי שהבריות אינ� מקשיבי�לפני מספר ימי� ג

 :המקרה שקרה כ�. להסביר זאת

ישבתי ע� משפחתי הענפה במסעדה החדשה של מרטי� 

, ציו� חלש על המטבח. ולחמנו בסכיני� קהות בסטייק, וציו�

החליק בי� , מרטי� האלגנטי, ואילו בעל המקו� השני

ובשביל כל אחד מ� הסועדי� מצא , השולחנות על בהונותיו

גהר מרטי� , כאשר הגיע אלינו. מה ביטויי� של אדיבותכ

 :מעלי באופ� אינטימי מאוד ולחש

 ?אי� הסטייק שלנו, רבותי, אני מקווה שהכל בסדר3

 .עניתי, איו�3

 . קד הבוס קידה קלה אגב חיו� של שביעות רצו� ור4 הלאה לשולח� הסמו�3אני שמח לשמוע זאת3

הלא , עד שלא הגעתי לתחנה הבאה במסלולי. יקציה וקשיי שמיעהחשבתי שזה מקרה חריג של חוסר קומונ

. בשעת בואי התחוללו במקו� חילופי דברי� סוערי� על אודות חידושו של מר שפירא. והיא מערכת עיתוננ

 :א� נכנסתי ר4 אלי עור� המשנה זיגי ושאל אותי בלהט הויכוח

 ?ושה חודשי� תו� שלושהוא ישוב לכיסא, אמרתי או לא אמרתי ל�, תגיד3

 .לא אמרת3

 !שמעת�, �שאג זיגי בתרועת ניצחו, בבקשה3

 .מקשיבי� אבל קולטי� א� ורק מה שהחליטו מראש לקלוט, זאת אומרת. לא מקשיבי�

 .דו השיח האיזורי הבא הוא דוגמא מאלפת להבלי הקליטה האלה

 ?מה שלומ�3

 .רע מאוד3

 ?והמשפחה. יופי3

 .נמאסה עלי3

 .ע�העיקר תקפצו פ, נו3

כל . או רש� קול רדו�, ואופיי� כאופי של תוכי ממוצע, על פסי� חלודי�, כנראה, דיבורי אנוש מתנהלי�

אי� זה פלא כה גדול . את המלל שלה, המנגנת על פי לחיצה על כפתור" קלטת על שתיי�"אחד מאיתנו הוא 

 .איפוא שלא מקשיבי�

, כמו כול�,  של עיתוננו ובקשתי ממנויניסטרטיבלפני שבוע ימי� נכנסתי אל המנהל האדמי. לא מקשיבי�

ל דיפד� קלות בעיתוני� אשר לפניו ושאל אותי כלאחר "המנהל הנ, השתתפות מוגברת בהוצאות הרכב שלי

 :פה

 ?מה נימוק�3

 �מי יית, קצרו ברינה את העומר.  חו4 מזה איתי עובדי� הזורעי� בדמעה3 הבהרתי3ביטוח הרכב התייקר3

 .אר4 בה ינ4 השקדועפתי אל ה, לי

 ...התקשר אלי בחלק השני של מאי.  ת� לי לבדוק את העניי�3 השיב המנהל3האוצר לא יסכי�3

ויגיד לה בקול חנפני , וא� הקורא החרי� איננו מאמי� לנו הבה יעשה ניסיו� ע� רעיית. לא מקשיבי�

ורבה שבישלת בשבילי 'הצאבל רק טעמתי את מרק , חביבתי, באתי הביתה בלי כל תאבו�: "בדמדומי ערב

אני יכולה לבשל : "ועל כ� תסמיק הרעיה באשרה כי רב ותלחש". ובחיי שלא יכולתי להמשי� עוד בארוחה

 .מכא� שלא המילי� קובעות אלא המנגינה". רובה כל יו�'צ

 ?אי� הסרט3

 .ירד לגמרי, מ� האמצע, אבל אחר כ�, בהתחלה היה משעמ�3



 ...אז ארו4 לראות אותו, טוב3

שהשמענו בשבוע שעבר באזני גננת , דוגמא נאה היא לתעתועי הקשב ההצהרה הקלאסית. לא מקשיבי�

 :מצח שהפגינה זלזול ברננה שלנו3אחת עזת

 ! חיו� אחד של ביתי הקטנה שווה לי יותר מכל הצרות שבעול�3 גערתי בה3גברתי הנכבדה3

 . היא מאוד התרשמה

 .לפני החג דרכנו למישהו בדואר על הרגל

 .עשינו בכוונה, אמרנו, סליחה3

 .זה קורה, השיב הדרו�, על לא דבר3

 .עצוב מאוד. לא מקשיבי� לאד�

 31998פורס� ב, "מעריב"מתו� 

 

 

 

 

 

 
 :שאלות לדיו�

 ?מה הרגשת�? הא� חווית� סיטואציות דומות של חוסר הקשבה .1

 ?"שיח מיטבי"נית� לעשות על מנת לתק� ולייצור . מה לדעתכ� .2


