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סלמן אמיל צילום:

f- ׳י"

 דיקטטורים יש להקשיב. בלי גם להצליח אפשר כי
מחי תשלם פשוט לעבוד, לאנשים לגרום שיודעים

 יהיו תקשיב ואם חיים. ואיכות רווחה מבחינת רים
 אפשר ותמיד מכיר. לא עוד אתה שאולי רווחים לך

 היית אולי מקשיב, היית לו קורה היה מה לשאול,
 האוניברסיטה, של התורמים אחד יותר. אפילו מצליח

 שלקח לי אמר לחייו, 60ה- בשנות מצליח דין עורך
 כולם על ולפקד להשתיק שבמקום להבין שנה 30 לו

מק כשהוא טובות יותר לתוצאות להגיע יכול הוא
 ופישור. יצירתיים פתרונות חיפוש מאפשר זה כי שיב,

 מאנשים. וריחוק לניתוק לו גרמה בקריירה ההצלחה
 חושב ואתה צריך אתה מה יודע כמנהל אתה אם

 להקשיב בעצם למה מהעובדים, מוצלח יותר שאתה
 רוצה, העם מה יודע לא אני אמר: בן־גוריון דוד להם?

צריך. הוא מה יודע אני
 יודע לא אתה אבל צריך, אתה מה יודע אתה

 להם נותן שאתה מרגישים הם ואם צריכים, הם מה
במ יחבלו או ידיים ירימו הם כלים, בלי משימות

 פשוט שהם או לך. יגירו לא הם אם גם שלך, טרות
 להם מקשיב שלהם שהבוס עובדים אחריך. ילכו לא

 הקשבה מהעבודה. בהרבה גבוהה רצון שביעות חשים
 מבחינת המשכורת מגובה יותר שמונה פי עוצמתית

 את להבין צריכים אנשים להוביל, להצליח כרי זו.
 קשר להם אין ואם לאורה. לפעול ולנסות שלך הרוח
 נג־ פוליטיקה יעשו או קטן לראש ייהפכו הם אתך
 חבילות ליצור כדי ארגונים עושים מאמץ כמה דך.

 התמרוץ יכולת את מיצו הם אבל אטרקטיביות, שכר
 והביצועים. המוטיווציה על וההשפעה

הקשבה? הדרכת שיעשו מציע אתה
 של או המנהלים של באימון משקיעות לא חברות

 הכספית שהתמורה אף להקשיב, שלהן השיווק אנשי
 גבוהה. תהיה הקשבה של בהדרכה שיכניסו שקל לכל

 בחברה, זה את להטמיע שקשה נכון לאף. מתחת זה
 עצומה. להיות יכולה התמורה אבל
להקשיב? לומדים איך

בכו מבטטה מלהפוך קשה יותר זה גדול, מאמץ זה
 שאתה דברים לתרגל ללמוד צריך גופנית. לפעיל רסה
 להתאמן. צריך לילה, בין קורה לא זה אליהם. רגיל לא
כשא וגם להקשיב. והחלטת אחר ראיון שקראת לא זה

 טיפים. כמה לתת יכול אני קשה. זה לומר כבר תה
קדימה.
 - אתו מדבר שאתה לאדם להגיד זה מהם אחר

 רק מלה, אומר לא דקות וחמש הפה את אסתום אני
 אנשים שולח כשאני להגיד. לך שיש למה אקשיב
 הם ועמיתים, זוג בני עובדים, עם זה את לעשות
 מיועץ ביקשתי פעם מדהימות. תוצאות עם חוזרים
 שלוש ידבר אחד שכל החברות באחת שיווק ואשת
 אמרו הם רקות. שש להעביר ככה ישתוק. והשני דקות
 לא רגילה שבשיחה משהו פתרו הם מדהים: היה שזה
 שלי מהקצב שלמרתי טיפ עור בשעתיים. פותרים היו

 שואל ואז לי נותן הוא עוף, ק״ג מבקש כשאני בשוק:
 שהוא ואחרי מדבר שאדם לך דמיין עוד?" "מה -

 ומה - לו אומר אתה בעצמך, לדבר במקום מסיים
 לומר? רוצה שאתה משהו עוד יש האם - או עוד?

 מגיע וכשזה יודע, בשוק סוחר שכל מכירות טריק זה
 זה. את עושים לא אנחנו אלינו

משהו. עוד למכור להרוויח, רוצה הסוחר כי

מי רוצה לא אתה מנהל, בתור אם היא השאלה
 רק נאמרים משמעותיים דברים יותר. משמעותי דע

 משהו. יגיד אולי ואז בטוח, יותר מרגיש כשהעובד
להם. להקשיב לי בא שלא אנשים יש

 למשל השיח. את לשנות כלים יש כאן גם אבל
 שלהם. הרגשות את לשיים

הכוונה? מה
 לאן ברור ולא חופר, מישהו אם שם. לתת מלשון

ומ למלים להקשיב מפסיק אני בכלל, אם הולך זה
 לו אומר אני לו. מחזיר אני ואז לרגש. להקשיב נסה

 פעמים הזה. מהמהלך חושש בעצם אתה אז למשל:
 אנשים זה. בדיוק זה - ואומר בחיוך מגיב הוא רבות
 לשאול דרכים יש אבל חופרים, או משעממים רבים

 השיח. צורת את שישנו שאלות
 חסרי שהם או הפה את סותמים שלא אנשים יש

עצמית. מודעות
 כמעט זה מאמץ, זה להם שלהקשיב כאלה יש
 יותר ללמוד צריך עמם להתמודד וכרי נסבל, בלתי

השי כיוון את לשנות ללמוד סבלנות. של מיומנויות
 הצדדים. לשני שמועיל למקום חה

 אתה עצמם. על מדברים הזמן שכל כאלה יש למשל,
 הפוקוס את מעכירים ישר והם משהו, להם מספר

להם. שקרה מה על לעצמם,
 שאלה להיות יכול זה לפעמים מנתקת. גישה זאת
 ללמוד להם. להקשיב קשה אישי באופן שלך אנשים

 תהליך זה מהכלים אותך שמוציאים לאנשים להקשיב
 אם להקשיב. שקל במקום אותו להתחיל כדאי ארוך.

 מדבר, שאחר בזמן זיכרון לך כשעולה לך קורה זה
 לעצמך. תקפוץ אל להקשיב. ותמשיך בצד אותו שים

 שאלות, כמה אותו ושאלת לדבר סיים שהשני אחרי
 שהיתה דומה בחוויה לשתף מקום שיש להיות יכול
 לא השיחה קרה", לי "גם אומר מיד אתה אם אבל לך.

 יותר. עמוקים לרבדים תגיע
סותמים. לא זה כגלל ואולי משקט מפחדים גם אנשים

 מפסיק אני חופר, מישהו "אם
 להקשיב ומנסה למלים להקשיב

 אני לו. מחזיר אני ואז לתש.
 בפצם אתה אז למשל: לו אומר

 פפמים הזה. מהמהלך חושש
 - ואומר בחיוך מגיב הוא רבות

 לשאול דרכים יש זה. בדיוק זה
השיח" צורת את שישנו שאלות

 משקט. מאוד מפחדים אנשים
 מקשים, כאילו אני זיוף? קצת גם פה שיש להיות יכול
 פוזה שזאת ויודע מחליט אני מה מראש יודע אכל
מולי. שעומד מי כלפי טוב לצאת כדי

 אתה אם שנייה תוך קולטים אנשים עובד. לא זיוף
 שלך המעשים את שופטים גם הם עצמך. את עושה
 אומר שעובד פעם שכל אומר לא אני ההקשבה. אחרי
שהק אחרי אותך בודקים אבל לעשות. חייבים משהו
 סטטיסטיקות לנו יש שלך. במלה עומד אתה אם שבת,

 שחווים אנשים יש אם להבין שמאפשרות מתקדמות
 שיש אנשים יש אם ולחלופין להם, מקשיבים שכולם
 טובים. מקשיבים שהם הסכמה לגביהם

התשובה? ומה
 ההקשבה יכולת שמרבית במחקר מצאנו שלא.

 אתה שעמם שיחה בני יש הספציפי. בפרטנר תלויה
 יותר. טובות תוצאות ולהשיג יותר טוב לתקשר יכול
מזה? ללמוד אפשר ומה

אנ יחד לצוות איך שואלים היו ארגונים שאם
 הם עילאי, באופן לתפקר לשני אחר שגורמים שים
 המקשיב האדם את לחפש צריך לא מרוויחים. היו

ספ לאדם הקשבה בו שיש הזוג בן את אלא תמיד,
 את לזהות הקרובות, לשנים שלי החירה זאת ציפי.

 להיות לו שטוב אנשים לו שיש אדם האלה. הזוגות
 שלו. הרצון שביעות את מעלה בעבודה עמם מצוות

 לגרום גם יכול וזה לאפס, אחד בין ההבדל לפעמים זה
 זוגי קשר לך אין אם העבודה, מקום את לעזוב לך

כזה. אחר לפחות
רומנטיים? זוגיות קשרי לגבי מה

בי הקשבה שיש אומר לא רומנטי זוג שיש זה
 או כלשהי, התאמה או מינית, משיכה יש אולי ניהם.

 בבועה לחיות להם ונוח גרועים מקשיבים ששניהם
 גם יש אחרים. עם להתערבב בלי שלהם, הנפשית

 להם. מקשיב לא הזוג שבן מכך שמתוסכלים זוגות
הם־ שלא הכל כמה אומרים: לפעמים פרידה אחרי

 והנפת בכיר מנהל אתה "אם
 פושה שאתה בגלל שלך למפמד

 אם לך, פבד וזה מניפולציות
 הפרוך את תאבד להקשיב תתחיל

 תוכל שני מצד שלך. בסטטוס הזה
 כי אחרת, אותו לבנות להתחיל

 לו שיש כמי נתפש שמקשיב אדם
אחרים" להנהיג יכולת

 על חושם אני שרציתי. מה כל את לו להגיד פקתי
 הספקתי שלא הכל כמה להגיד: גם נכון שאולי זה

עוד. לו להקשיב
 היא מקשיבים שבהם מנישואים הרצון שביעות

 ראשונה פעם שנה, 18 אחרי לי: אמר מישהו עצומה.
 אותה. אקטע שאני בלי דקות שבע לאשתי שנתתי

 אמרה שלא דברים לי להגיד הצליחה היא אמר: הוא
 ביחד. שאנחנו עשורים שני כמעט לי
להם? שיקשיבו רוצים לא שככלל אנשים גם יש

 שלך. ההקשבה מניסיונות שמודאג מיעוט יש
 מאזור אותם מוציא זה כי קרה, כתף מהם תקבל אתה

אינטי להם שיש אוהבים שלא אנשים אלה הנוחות.
 אנשים עמוקים. יותר ברבדים ולשתף אחרים עם מיות
 עצמם. את לחשוף אוהבים שלא

בודדים? הם
באנשים, מוקפים להיות יכולים הם דווקא. לאו

 שלהם, הפנימית בבועה שנשארים אנשים פשוט הם
 מחקר. אין כמעט זה על מוכחש. סבל גם רב, סבל עם

לא להקשיב שיודעים אנשים דווקא אלה לפעמים
חרים?

 מקשיבים שרק כאלה יש מאוזן. להיות מאוד חשוב
 זה עצמם. על מלדבר להימנע כרי שאלות ושואלים

לה לומד הדברים שני את שלומד אדם בן מועיל. לא
 ומשתפר שלו, ולרגשות לצרכים גם לעצמו, גם קשיב

 מול החיים, של האתגרים מול שלו בהתנהלות גם
 הופכת ההקשבה כי עמם, להתמורד שקשה אנשים
 יותר. וסתגלן למורכב אותך
 מה והשתכנענו, אתך השיחה את שקראנו אחרי
עליו? לחשוב שכדאי הראשון הצעד
 לו, ולהגיד אחר למישהו ללכת לא שבטוח: מה
 יותר". לי להקשיב צריך אתה רואה? "אתה
אוקיי.

 ולדעת להקשיב. ללמוד עצמך על לקבל להפך,
שת להיות יכול ביטוח. תעורת ללא השקעה שזאת
 מולך שאנשים תגלה ובסוף שלך, ההקשבה את שפר

 להיות יכול וזה בחזרה, בהקשבה אותך מתגמלים לא
מתסכל.

די לא עוד מה על עוד? מה הנלמד: את מיישם אני
ברנו?
לס לדעת גם צריך להקשיב שבוחר שמי כך על

 לעצמו. לוח
עלמה?
 יכול אתה כי בדרך. לו שיהיו הכישלונות על
 את לתפוס הכתבה את שקראת ואחרי משיחה, לצאת
 הרציתי למה לדבר, לו נתתי לא למה ולהגיד: עצמך

 אם זה, את וליישם ללמוד שבחר למי אומר אני לו.
 התקדמות עשית כבר הזדמנות, שפיספסת יודע אתה

 אחד כל כמעט לרעה, עצמך את תשפוט אל גדולה.
 ההקשבה יכולת את משמעותית בצורה לשפר יכול
 הזה. לראיון טובה כותרת לי יש שלו.
מקשים. אני

 לשני תועלת יוצר אחד מקשיב .2 = 1 הקשבה,
 ולזולת. לעצמו - אנשים

יותר. נפוץ לא הזה שהמסר הכל
 ללמוד הספר לבית ילכו שילרים הוא שלי החלום

 לחבר אלא שלהם, למורה ולא והקשבה. וכתוב קרוא
• שלהם.
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