
על הקשבה סינכרון והמח 
החברתי

עינת ארוך, ד״ר נועה אלבלדה

וד"ר ענבל לינצ'בסקי

קורס מנהיגות קשובה שנה א׳

מחזור תשפ״ג

מפגש מספר 4



מה עשינו בשלושת המפגשים  הקודמים

מפגש ראשון - המח הגמיש, מהו מיינדפולנס, מהי מנהיגות 
בהגדרה שלנו ,

תרגיל- באילו אזורים בחיי אני מרגיש/ה בקשיבות/מרגיש/ה 
כמנהיגה 

מפגש שני-מה מאפשר למידה והתפתחות ?  SDT תיאוריית 
ההכוונה העצמית,הרצאה של פרופ' נאוה לויט בן נון

תרגיל- מה הצורך שאני נותן לו מענה? מה הצרכים אליהם אנחנו 
מכוונים כבי"ס?

מפגש שלישי- על המח המספר סיפורים



פתוחה לדעות שונות
מבססת יחסי אמון

אמפתית
מקיימת הבטחות

"מרחפת"
לא משקרת

דע את עצמך – 6 מאפייני אישיות



דע/י את עצמך – חלק 2

האם אני תמיד __________? לכולם? ובכל הסיטואציות?•

מתי לא הייתי __________? (היזכרו במקרה בו נהגת אחרת מהדרך שאופיינית לך)•

כיצד השפיעה הדרך האחרת בה נהגתי, על האירוע, ועל האופן בו אני תופס/ת את עצמי?•

כשאני מאמין/ה שאני נוהג/ת באופן _______, ובכל זאת אני נוהג/ת אחרת - מה זה עושה לי? •
איך אני מתייחס/ת לזה?

מה אני מרוויח/ה מזה שאני מאמין/ה שאני _________?•

מה אני מפסיד/ה מזה שאני מאמין/ה שאני _________?•

איפה הייתי רוצה להכניס יותר גמישות לאמונה שלי על עצמי______?•



מה נעשה היום

המח החברתי●
סינכרון והקשבה●
ארבע רמות הקשבה של אוטו שארמר●
תירגול של הקשבה●
תרגיל בזוגות●
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המוח האנושי הוא מוח חברתי
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המוח האנושי הוא מוח 
חברתי

בשנים האחרונות התפתח תחום חדש בחקר מוח •
שנקרא ״חקר מוח חברתי״

חוקרים בתחום מתעניינים בפעילות המוחית •
והפיזיולוגית שמאפיינות מצבים בינאישיים ובקשר 

שלהן להתנהגות במצבים אלו וליכולות חברתיות ככלל

התחום עדיין בחיתוליו והאתגרים עוד גדולים, אבל על •
מנת להבין לעומק את החוויה האנושית, לא ניתן לחקור 

אנשים ואת המוחות שבתוכם ב״ואקום״, אלא 
בסיטואציות בינאישיות שונות

אם כך, איך חוקרים מצבים בינאישיים ומה אנחנו •
מגלים?
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Pendulum Waves :חפשו ביו-טיוב

https://youtu.be/yVkdfJ9PkRQ

סרטון של דקה ו-45 שניות



הקונספט של סנכרון בין-אישי

השאלות העיקריות: 

האם נוכחותו של אדם אחר גורמת לסנכרון? ואם כן - באילו •

מדדים?

האם יש קשר בין טיב הסנכרון לטיב האינטראקציה •

הבינאישית בין שני המשתתפים וליחסים החברתיים ביניהם?

למה סנכרון משפיע על טיב האינטראקציות החברתיות? מה •

מטרתו ומה המנגנון שאחראי לתופעה?

ההבחנה בין חיקוי לסנכרון•
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להכניס תרגיל של הליכה בזוגות עם 
סינכרון,כניסה לדמות..

2 /



האם נוכחותו של אדם אחר 
גורמת לסנכרון?

כן! למשל מחקרים שונים הראו סנכרון במדדים הבאים:

סנכרון בינאישי תנועתי (הליכה, מחיאת כפיים, תיפוף באצבעות, כיוון המבט ועוד)•

סנכרון בינאישי פיזיולוגי (נשימה, קצב לב, הפרשת ההורמון אוקסיטוצין)•

ובשנים האחרונות: סנכרון בינאישי מוחי (התאמה בין גלי פעילות חשמלית, התאמה בין •

הפעלת אזורים ספציפיים)
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כן! למשל:

נבדקים דרגו גבוה יותר את מידת חיבתם לנסיין לאחר סנכרון תנועתי (לעומת אי-סנכרון •

תנועתי) 

הנכונות של נבדקים לעזור לשותף לניסוי עלתה משמעותית לאחר ששני הנבדקים ביצעו •

מטלה של סנכרון גופני (שהובילה לסנכרון של פעילות חשמלית מוחית)

נמצא סנכרון מוחי גבוה בקרב זוגות רומנטיים בזמן אינטראקציה בינאישית נטורליסטית •

(שיחה משותפת), אך לא בקרב זוגות שלא הכירו זה את זו טרם הניסוי 

זה עובד גם הפוך: לאחר ביצוע אינטראקציה חברתית משחקית, הסנכרון הבינאישי עולה•
13

האם יש קשר בין טיב הסנכרון 
לטיב האינטראקציה?



ומה קורה לסנכרון הבינאישי במצבי קונפליקט?

כמעט ולא נחקר נכון להיום•

המחקר הקיים (היחיד?) מראה כי במצבי קונפליקט יש פגיעה בסנכרון הבינאישי – נבדק •

על ממד הסנכרון התנועתי
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האם יש קשר בין טיב הסנכרון 
לטיב האינטראקציה?



שאלות שעדיין אין להן מענה

למה סנכרון משפיע על טיב האינטראקציות החברתיות? 

מה המנגנון המוחי שאחראי לתופעה?

15



חשוב לזכור: גם המוח 
החברתי מספר סיפורים

16



הפסקה
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מדיטציית קשב לצלילים



הקשבה

מבקשת להזכר בסיטואציה שבה הרגשתם 
שממש מקשיבים לכם.

מה הרגשתם? מה נתן לכם את התחושה 
שמקשיבים לכם?



למה להקשיב?

יצירת קשר ואינטימיות•
למידה של משהו חדש•
תמיכה – שחרור מסבל•
גורם לאחר להקשיב לי•
עוזר לי להשפיע על אחרים•
פתרון קונפליקטים - הקשבה לצורך •

העמוק, וזיהוי דפוסים לא מיטיבים





 ?מה מפריע לנו להקשיב

להוכיח משהו - להיות צודקים•
להשיג משהו - לשכנע, להשפיע, •

למכור
להראות שומעים ומעורבים•
כל רגש שמציף אותנו•
רצון לפתור•
חוסר פניות, רעב, עייפות וכד•



מה מפריע לנו להקשיב?  סוגים של פחד

פחד משיפוט וביקורת•
פחד שיקחו מאיתנו משהו - זמן, •

תשומת לב, להיות צודקים, קשב
פחד מקונפליקט וחוסר הסכמה•
פחד לטעות•
פחד מהעלמות - צורך להנכיח את •

עצמי



פרופ' אוטו שארמר – מנהיגות קשובה

"מנהיגות ביסודה

היא עיצוב הדרך שבה יחידים וקבוצות 

מקשיבים לסיטואציה כלשהי,

ומגיבים אליה"



 ארבע רמות ההקשבה

(DOWNLOAD ) רמה 1 - הקשבת  הורדה
אני מקשיבה מתוך מה שאני כבר יודעת. 

מינימום הקשבה לאחר•
מיקוד בעצמי •
מפגש עם תבניות חשיבה וקטגוריות קיימות•
ניתוח ואבחון מהירים מאוד•
צורך לתת אבחנות ועצות•
העמדה הפנימית: 'כן, אני כבר יודע את זה'•



רמה 2 – הקשבה לעובדות

אני מקשיבה בעיקר באופן שיעזור לי לאושש או להפריך 
את הידיעות שלי.

התמקדות באישוש או הפרכה של מה שידוע לך•
עמדה מול עמדה•
מי ינצח? מי ישכנע?•
הקשבה רציונליות ועובדתית•
הלב סגור•



רמה שלישית - הקשבה אמפתית
הקשבה שמערבת גם את ההבנה וגם את הלב.

היכולת להבין ולהרגיש את השני כאילו היית •
בנעליו

דרוש לב פתוח באמת•
תחושה של חיבור עמוק לאחר•
שוכחים את האג'נדה שלנו, ומתחילים לשים לב •

איך האחר רואה את העולם
העמדה הפנימית: 'כן, אני יודע בדיוק איך אתה •

מרגיש'



הרמה הרביעית - הקשבה יוצרת

אני מוותרת על ידיעות ודעות שהבאתי איתי מהעבר, כדי לאפשר מקום פתוח למה 
שמגיע מהעתיד ומתהווה ברגע הזה, מתוך האינטראקציה,של 'האנחנו' המיטבי 

שלנו.

הסכמה לאי ידיעה - לשמוט את כל מה שהבאתי איתי מהעבר (כוונות, אמונות...)•

הסכמה להיפתח למה שנוצר ומתהווה ברגע הזה, מתוך האינטראקציה. •

לא להיבהל מהריק ומה'כאוס' שאולי אני חווה, לסמוך על זה שהריק הזה הוא •
המצע, למשהו חדש להיווצר.

סינכרוניות גבוהה•

להחזיק יחד מרחב פתוח וריק, למה שרוצה להיוולד.•

האומץ להסכים להשתנות דרך המפגש והשיחה.•



תרגיל – הקשבה ריקה

מה יקרה אם נסכים להקשיב בלי אג'נדות?
אם לא נתכונן להגיד שום דבר?

אם נסכים לשמוט את הפחדים, ולבוא ממש 
פתוחים ונקיים?

אם נסכים לא לדעת ולגלות?
 



תרגיל –הקשבה ריקה
המספר 

מספר לשני משהו שמטריד אותו, התלבטות, משהו משמעותי שקרה לאחרונה.•

נותן לעצמו להיזכר בחוויה ולשתף (מה הטריד אותו? מה הרגיש? איך התנהג?)•

המקשיב
מקשיב הקשבה למספר הקשבה ריקה ופתוחה. •

מקשיב פנימה: מתי עולה בו מחשבה, פתרון, עצה, שיפוט, זיכרון של אירוע דומה •
וכו'. בכל פעם ששם לב לכך, הוא עושה Download  לדף, מנסה לשחרר את 

המחשבה, וחוזר להקשיב.

שני השותפים
מטפחים עמדה סקרנית, מתעניינת ופתוחה לגילוי.•
מקשיבים זה לזה דרך הלב: הסכמה להרגיש את האחר•

במוכנות לאי ידיעה, ושמיטה של כל מה שבאתי איתו, לטובת גילוי החוויה •
המשותפת המתהווה.



תרגיל 2 - שאלות אפשריות לדיון בזוגות

איזו מין חוויה זו היתה להקשיב ככה? •
מתי הפסקתם להקשיב בפעם הראשונה, והתחלתם להגיב? •
עד כמה דחק בכם הצורך להיות חכמים, או אפקטיביים / •

מסייעים?
איזה סוגים של מחשבות/רגשות/תחושות עלו בכם? •
האם אפשר היה לעשות Download לדף ולהמשיך להקשיב? •
מורכבות ההקשבה: עד כמה יכולתם להיות מודעים לעצמכם •

ולאחר באותו זמן ?
האם חשתם מידה של סינכרוניות ביניכם?•
מה נוצר והתהווה בדיאלוג הזה? •
מה היה קל, מה היה יותר קשה בשיחה הזו?•



Mark Nepo - מורה רוחני



הקשבה קשובה במרחב החינוכי 



עיקרי הדברים
בהרצאת מוח של ענבל, הבנו שהמוח הוא איבר חברתי, 

 שהמוח שלנו כל הזמן משפיע ומושפע מהמוח של אחרים, 
ושאי אפשר להבין באמת מוח אנושי מבלי להתייחס לקונטקסט 

חברתי.

במפגש היום הכרנו סוגים שונים של הקשבה:
הקשבה לפי 4 רמות ההקשבה של אוטו שארמר•

התנסינו באופן בו הכוונות שלנו להקשיב באופן אחד או אחר, 
מזווית כזו או אחרת, 

משפיעים על החוויה שלנו, על מה שאנחנו שומעים, ועל הקשר 
עצמו.



שאלת המחקר: מה מפריע לי להקשיב כרגע?
בתחילת המפגש: התכוונות קבוצתית לטיפוח סוג מסוים של הקשבה.

הצעה: 'מי ייתן ובמפגש הזה, ההקשבה שלנו תהיה (אמפתית / סקרנית / ללא שיפוט / 
יוצרת)

במהלך המפגש: מה מפריע לי להקשיב כרגע?
רשמו על דף מה מפריע לכם להקשיב כרגע? עשו לזה Download  לדף, וחזרו להקשיב.

בסוף המפגש: התבוננו ברשימת ה Download  שלכם, ושימו לב:
מה אני לומד/ת על ההקשבה שלי? מה השפיע על ההקשבה שלי?•
איזה 'אורחים' הופיעו ו'הפריעו' להקשבה?•
עד כמה טיפחתי את איכות ההקשבה אליה התכוונתי בתחילת המפגש?•
איזו רמת הקשבה הייתה דומיננטית אצלי במהלך המפגש היום •

     (מבין 4 רמות ההקשבה של אוטו שארמר)

סבב שיתוף של משתתפי המפגש – מה למדתי היום על ההקשבה שלי?

 נוכחות אכפתית

גישה מקבלת
ופתוחה 

 גישה מבחינה
 ומקבלת

 טיפוח נוכחות
אכפתית

גישה מקבלת
ופתוחה 

כוונה

קשב לאחר

עצירה

מניפה ארגונית – הקשבה קשובה במרחב 
הארגוני



שיעורי דרך – הקשבה יוצרת
לקראת פגישה שדורשת החלטה שאתם צופים שאתם יודעים מה יקרה בה
רשמו לפני הפגישה, על דף נייר את ה"תסריט" לו אתם מצפים, ולאחר מכן 

שחררו אותו. 
והגיעו לפגישה עם כוונה להקשבה יוצרת.

 

 במהלך הפגישה הקשיבו. 

שימו לב לשיח הפנימי שלכם, אם עולות תובנות, עצות או פתרונות, "שחררו" •
אותם

עשו להם Download  אל הדף והמשיכו להקשיב, ואף לדובב, עד שתרגישו •
שבאמת אין לכם מושג מה לעשות. 

הסכימו לא לדעת מה יקרה, ולגלות.•
שאלו את עצמכם – מה מתהווה כאן? מה העתיד המתהווה 'רוצה' שיקרה, מה •

נכון שיקרה?
נסו יחד עם בן או בת השיח, לגלות מה מבקש לקרות. ראו אם נוצרת תשובה •

במהלך המפגש. 

גישה מקבלת
ופתוחה 

כוונה

קשב לאחר

עצירה



תודה על ההקשבה



Interpersonal body and neural synchronization as a marker of implicit social interaction
Brain-to-Brain Synchrony during Naturalistic Social Interactions

Brain-to-brain synchronization across two persons predicts mutual prosociality
It's All in the Timing: Interpersonal Synchrony Increases Affiliation

 Argument disrupts interpersonal synchrony
Responses of medial and ventrolateral prefrontal cortex to interpersonal conflict for resources

Affect-biased attention as emotion regulation
Exogenous cortisol shifts a motivated bias from fear to anger in spatial working memory for facial expressions

Exogenous cortisol facilitates responses to social threat under high provocation
Time-dependent effects of cortisol on selective attention and emotional interference: a functional MRI study

Stress-Induced Cortisol Facilitates Threat-Related Decision Making Among Police Officers

https://link.springer.com/article/10.1007/s00213-016-4380-0 - Selective attention to emotional cues and emotion recognition in healthy subjects: the role of mineralocorticoid receptor stimulation

Predictable chaos: a review of the effects of emotions on attention, memory and decision making

38

מקורות קריאה

https://link.springer.com/article/10.1007/s00213-016-4380-0

