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 היענות חלקית

חסרה גמישות ומורכבות  לבן. אין אפור.-רע, שחור-לא, טוב-כן המבט האנושי מורגל לבחון סוגיות באופן דיכוטומי.

בתבניות החשיבה ובעיקר בתבניות ההתנהגות. סוגיה זו רלוונטית לכל תחום בהוויה האנושית, ואנו נתמקד בהיבט 

 ."היענות חלקית". ובניהול מדינה קהילהעבודה, בבמשפחה, באחד שבא לידי ביטוי בכול מישור. 

דקות ספורות לפני ארוחת ערב. האימא שדואגת שבנה יאכל את  ,משה הפעוט מבקש מאמו גלידה. ותדוגמאשתי ניתן 

. "כן אבל אחרי האוכל" לבנה הקטהיא תאמר  ,במקום זאת. לא!"" –בנחרצות  להגיב בשלילה עשויהלשובע הארוחה 

מתנ"ס פונה למנכ"ל העיריה בבקשה לשפץ את אולם הספורט בסכום כולל ? ניתן דוגמא נוספת. מנהל ה!נראה פשוט

על  במקום לדחות את מנהל המתנ"ס הזויה. ומצרף תוכניות מפורטות. המנכ"ל חושב שמדובר בדרישה  ₪ 50,000של 

 , ומבטיח להשתדל למצוא תקציב נוסף. שעומד לרשותו ₪ 2,000של זמין , הוא מוצא תקציב הסף

 תופסת אותך במשך היום?!...זו מעט אויר ונסה לדמיין בעניים עצומות כמה פעמים סוגיה קח  אתה הקורא! כן אתה!

היענות חלקית אינה באה כדי "לסתום את הפה". מדובר בנקודה קריטית במערכת יחסים בינאישית. מאחורי כל 

ית, היענות בקשה מסתתרים במודע ובתת מודע כמה כמיהות של האדם. ראשית, חשוב לו שימלאו את מבוקשו. שנ

לבקשתו כמוה כהכרה ולגיטימציה בדרישה ובמניע שלו )בד"כ הם אינם זהים, ולא נאריך בעניין(. הכרה ולגיטימיות 

 תהיה תחושת המבקש. "SAYמחזק את הביטחון העצמי, את הדימוי ואת הכבוד העצמי. "יש לי 

העיקר -"סירוב מכיל". הרעיון דורש הבחנה כירורגית בין המהותרעיון רחב שכותרתו א מרכיב בו"היענות חלקית" ה

ישוב סכסוכים, יורי ופישר, כתבו ספר בתחום השני חוקרים בעלי שם והטפל, בין העמדות לצרכים. 

יך להתמקד ב"כן". שבכול ויכוח צר, טענתם המרכזית. ם, שלימים הפך למניפסט בתחו   "Getting To Yes"שכותרתו

  ."מחוץ לקופסה"שם כך יש צורך בדמיון ובחשיבה יצירתית ל זה ניתן ואפשרי.

 .  תי דוגמאותשנציג היהודיים. במקורות  הרעיון כמו תמיד, גם הפעם לא אנו ממציאים את הרעיון. מקור

, משה מבקש את בעקבות החטא לוהים-שבין משה וא חטא העגל. במסגרת תהליך ההתפייסותמראשונה דוגמא 

ָרֶכָך ֶאת ָנא לוהים: "הֹוִדֵעִני-קרבת א ֵאָדֲעָך דְּ ַמַען וְּ ָצא לְּ ֵעיֶניָך" ֵחן ֶאמְּ ֵעיַני ֵחן ָמָצאתָ  ִכי לוהים עונה: "...-א. בְּ  ָוֵאָדֲעָך בְּ

ֵשם". ביטוי חזק של אמפטיה ֵאִנימשה מוסיף ומבקש: "הַ , אשר בעקבותיה בְּ ֹבֶדָך ֶאת ָנא רְּ " )רש"י: "ראה משה  כְּ

ֹאת תּוַכל לוהים נאלץ לדחות: "ֹלא-שהיה עת רצון...והוסיף לשאול"(. את הבקשה הזו, א ַאִני ֹלא ִכי ָפָני ֶאת ִלרְּ  ִירְּ

אלא לוהים, היא כריתת הענף שעליו יושב האדם. אין פגיעה בכבוד אלוהים -ָוָחי". המשמעות של ראיית א ָהָאָדם

ָרִאיתָ  ַכִפי ֶאת פגיעה באדם עצמו. ואז מגיע שלב ההיענות החלקית: "ַוֲהִסֹרִתי ֵיָראּו". את פני, כפי  ֹלא ּוָפַני ֲאֹחָרי ֶאת וְּ

שביקשת, אומנם לא תוכל לראות, אבל במקום זאת תוכל לראות את אחורי. היענות חלקית.  )חז"ל דנים בעומק 

 לוהים, ולא נאריך בעניין זה(.  -קשר לאההבחנה שבין "פנים" ו"אחור" בה

 לוהים בפנייה מרגשת:-לאפונה הוא  יכנס לארץ,להלא ש השמעל עקבות הגזירה ב .פרשת ואתחנןמדוגמא נוספת 

ֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה" ֶארְּ ָרה ָנא וְּ בְּ ָגה : "ואומרמוסיף אך  מסרבלוהים -א משה, תחנוני חרף". ...ֶאעְּ ֲעֵלה ֹראש ַהִפסְּ

ֵדן ַהֶזה ֵעיֶניָך ִכי ֹלא ַתֲעֹבר ֶאת ַהַירְּ ֵאה בְּ ָרָחה ּורְּ ֵתיָמָנה ּוִמזְּ ָצֹפָנה וְּ ָשא ֵעיֶניָך ָיָמה וְּ -עונה א כנס לארץ לא תוכל,ילה". וְּ

האם זה מניח את דעתו של תוכל לצפות "בעיניך" על הארץ. באופן חלקי לבקשתך. אוכל להיענות אך הים למשה, לו

 לבקשה ולצורך. תה התייחסותהימשה מרגיש שבתחושה הסובייקטיבית ציפה ליותר, אך שהוא משה? סביר להניח 

. לשם (WIN-WIN)חתור למציאת פתרון משלב אתגרים וקונפליקטים רבים. ברבים מהם ניתן לנו החיים מזמנים ל

   תהליך המשלב.בומרכזי חשוב  מרכיבא יכך, יש צורך במבט יצירתי. "היענות חלקית" ה
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