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 למה צריך 

 מיומנויות  

 ?  חברתיות



 קשר



 עקרון מנחה אחד –תרפיית המפגש 

 

 

 

 -מה שמפריד בינינו  •

 היא חליפת ההשרדות שלנו 

  –מה שמחבר בינינו •

 הם שלושת המקשרים



 מרטין בובר
 (I-THOU)אתה -לעומת אני( I-IT)זה /לז-אני•

בעייתית אם האדם   – אוביקט/זה-עמדת האני•
בתחום   כאוביקטרואה באופן קבוע את הזולת 

 .החוויה שלו

 



 "אתה-אני"עמדת 

יכולת לחוות לחקור ולגלות בתוך  –אתה -עמדת אני•
 .מערכת יחסים

 !לב החיים הינו מפגש•

 .  העולם מלא באנשים הקשורים זה בזה•

היכולת של אנשים ליישב קונפליקט הוא לצאת  •
או רק אני ולעולם  , או -מהעמדה המערבית של או

 .לעבר יצירת מרחב בו יש מקום לשנינו, לא אתה

 .....הקשר נמצא•

הקשר "זהו מרחב שבו (. המרחב שבינינו" )בין"ב  •
 "  אמיתישיח -בין בני אנוש מלבלב לכלל דו

 

 

 



 :שלושת המקשרים המופלאים

 המרחב •
 



1 



 מזהם מטפח

 סביבה

 אישי

 אישי-בין



 

 ?איך נראים ילדים שגדלים במרחבים מטופחים, חשבו•

איך  ? איך נראים עובדים שעובדים במרחב מטופח•
 ?היצירתיות שלהם? תיראה התפוקה שלהם

איך נראים תלמידים שגדלים בכיתה שהיא מרחב  •
 בבית ספר שהוא מרחב מטופח, מטופח

איך זה משפיע  –איך נראים זוגות שחיים במרחב מטופח •
 (מעבדת האהבה –גוטמן ) ? על המשפחה שלהם

 



 

 

 

 

 מרחב מטופח מאפשר בטחון בתוך קשר
 



 :שלושת המקשרים המופלאים

 הגשר•



כדי לעבור את הגשר צריך להוריד  –" הכובע המקצועי"•
 .את הכובע המקצועי

ישר הוא אותה שכבה של דעות קדומות שאנחנו  -שכל•
 (איינשטיין. א."  )רוכשים לפני שאנחנו בני שש עשרה

ופה אחד כדי שנקשיב יותר   אזנייםנתן לאדם שתי ' ה"•
 (איינשטיין. א." ) ונדבר פחות

 האומנות של הביקור בעולמו של האחר•

 דרכון ובתוכו סקרנות ואמפתיה•

 

 

 

 

 



מסע התגליות האמיתי אינו  : "העיניים החדשות•
."  למצוא נוף חדש אלא להיות בעל עיניים חדשות

 (מרסל פרוסט)

 לא להיום -קיימת   –אומנות האירוח •

 



 

 

 בקשר הבטחון –המרחבים המטופחים •

 – קשריכולת ההתפתחות ההדדית ב  –חציית הגשר לעולמו של האחר•
 .ההשרדותהורדת חליפת  –. יכולת הריפוי בתוך קשר

 ....ומה נשאר•



 (1878-1965)מרטין בובר 

יכולת לחוות לחקור ולגלות   –אתה -אניעמדת •
 .בתוך מערכת יחסים

 !מפגשלב החיים הינו •

 

 



 :שלושת המקשרים המופלאים

 המפגש•



 

 

 .  יצירה חדשה של שני אנשים•

 כאנשים   למהותינוללא קשר לתפקיד או לגיל אלא •

כל מי שאני   –" מכל מלמדי השכלתי "משמעות עמוקה ל•
על עצמי על העולם   –מלמד אותי משהו חדש  –פוגש בו 

 עיניים חדשות –

 ... "ומתלמידי יותר מכולם"•



 

 

 בקשר הבטחון –המרחב •

יכולת   –יכולת ההתפתחות ההדדית בקשר  –הגשר •
 ההשרדותהורדת חליפת  –הריפוי בתוך קשר 

 .מאפשר לחיות בחיות מלאה  –המפגש •

 



 

 

 תודה רבה

 על ההקשבה

 ...ובתאבון


