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השאלות והתשובות שלהם.

פתח דבר

עם סיום הספר, בזמן כתיבת שורות אלו, מחשבותיי נודדות ומחזירות אותי אל מרחב ילדותי 

ואני שואל את עצמי, האם באמת שאלו אותי שאלות משמעותיות? האם היה שם מישהו 

שבאמת הקשיב? האם ניסו להבין את המקור לתשובותיי? האם באמת ניסו להשיב לי על 

או  מכווץ  מרחב  היו  והרחוב  בית-הספר  הבית,  במרחב  ותשובות  שאלות  האם  שאלותיי? 

מרחב מעודד ומעורר חשיבה והתפתחות מתוך כבוד לעולמי?

ברוב המקרים התשובה די ברורה ואף מעלה בי קורטוב של עצב. 

יחד עם זאת, התמזל מזלי ופגשתי בחיי מורים גדולים שהיו שואלים מעולים, שידעו לשאול 

שאלות “נוגעות“ וידעו לשאול אותי שאלות מאירות דרך. לא תמיד היו שאלותיהם קלות או 

פשוטות עבורי, אך בהחלט היו אלו שאלות מעצימות. חוויתי כל שאלה כזאת כאוצר שהזמין 

אותי לפגוש את עצמי, ללמוד להכיר בעצמי היבטים עמוקים, כל שאלה אפשרה לי להביט 

במרחבים חדשים ולהתפתח כאדם ואף להפוך למנחה יותר אכפתי ו“נוגע“.

במהלך שנות עבודתי כמנחה, נשאלתי שוב ושוב, כיצד הופכים להיות שואל מיומן? האם 

זו תכונה מולדת או מיומנות נרכשת? מה ההבדל בין שאלה “שעוברת ליד“ או לא “נוגעת“ 

לבין שאלה המעוררת השראה, ש“נוגעת“ ומזמינה את הנשאל לאינטראקציה משמעותית? 

שונה  מרחב  לפניו  ופורס  לאדם  מאדם  עובר  אני  קלפים  בסדנת  כיצד  נשאלתי  כמו-כן, 

ויצירתי שבו השאלות והתשובות נפגשות בשיח משמעותי? )הכוונה למרחב שבו הנשאל 

יכול לשאול את עצמו ואף להשיב לעצמו(.

לא באמת ידעתי להשיב על שאלות אלו באופן מקיף ועמוק, לא לשואלים הרבים ובעיקר לא 

לעצמי. יחד עם זאת, היו לי תשובות מוכנות מראש כמו, “אני שואל טוב אך מקשיב מעולה 

ושם נמצא הסוד. אני מפנה את חדר השאלות שבי ומאפשר לשיח של הנשאל להדהד בי 

ולחלחל בתוכי“. זוהי תשובה המתייחסת להקשבה רגישה כשער ליצירת שאלות “נוגעות“.

תשובתי השנייה הייתה, “יש לי בנק שאלות שנאגרו במשך הזמן מתוך שנות עבודה רבות“. 

זו בהחלט נקודה שמעלה את חשיבות הניסיון לצד הזהירות מעודף ניסיון )התייחסתי בספר 

לנקודה זו ב“אל תתאהבו בהצלחה“(. כמובן, שלצד הניסיון, אני באמת מתעניין באנשים 

צריך  נבון  ששואל  מאמין,  אני  עבורי.  מאוד  משמעותי  שלהם  והשיתוף  שלהם  ובתשובות 

להזמין את הנשאל למרכז השיח מתוך מקום של אכפתיות אמתית.

כדי למצוא את השאלות 

הבסיסיות לגבי העולם הזה, צריך 

להביט מחוצה לו ולהביט בו.

רוברט א. היינלין

“

“



כל התשובות הללו אכן אמתיות, אולם חשתי שהן מהוות חלקים של תשובה יותר גדולה, 

ומתוך מקום זה יצאתי להרפתקה של כתיבת הספר.

כמו בכל מסע של מחויבות, נפגשתי בדרך עם אנשים נפלאים שתרמו מניסיונם ואהבתם 

הצלחתי  הספר,  סיום  שעם  מקווה  אני  הכתיבה.  בתהליך  משמעותיות  אור  לנקודות  והיו 

לפגוש הן את “השואל שבי“ והן את “המשיב שבי“ בהיבטים חדשים ועמוקים ואף הפכתי 

להיות משיב יותר מאפשר ופתוח ושואל יותר קשוב, רגיש ו“נוגע“.

באהבה,

איציק

שאל שאלות שאתה עצמך מוכן להתמודד איתן. 

נקודת ערנות
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