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..לפני שמתחילים



מטרות המפגש

היכרות עם התקשורת  
האפקטיבית

פיתוח מיומנות  
ההקשבה

פיתוח מיומנות הדיבור  
האסרטיבי



?מה זו תקשורת
,מידע)העברת מסרים תהליך של 

(רעיונות ורגשות, עובדות

באמצעות אותות וסמלים  

מעביר המסר למקבל המסרבין 

בכוונה לעורר תגובה



:תקשורת מורכבת מ

שפת גוף

55%38%

7%
מילים

טון



?מה זו תקשורת אפקטיבית



תקשורת בין שני אנשים או יותר

כשמקבל המסר מפרש את המסר 

כפי שהשולח התכוון

?מה זו תקשורת אפקטיבית



מקור המסר

מסר

ערוץ

פענוח מקבל המסר

מודל תקשורת אפקטיבית
(לאסוולהאוורד)



הקשבה

שתי מיומנויות עיקריות

דיבור אסרטיבי

(סטיבן קובי" )כך להיות מובן-ואחר… בקש להבין תחילה"



01
הקשבה



הקשבה
סגנונות תקשורת•

בבסיס התקשורתסאבטקסט/ עמדות•



סגנונות תקשורת



. נשלח אליכם כעת קישור למילוי שאלון

דק למילוי 5קחו 

וכשתייסמואנא סגרו את המצלמה 
☺תפתחו כך אדע מי סיים 

?מה הסגנון שלכם



תומך משימתי

מקדם מנתח

?מה הסגנון שלכם



משימתיסגנון תקשורת 
עצמיבטחון ומציגים חזות שלשאפתנים, עצמאיים, פעיליםנוטים להיות •

מעשיית דבריםעם אחרים באופן אישי וקבוצתי ונהנים יוזמהנוקטים•

"לנצח על התזמורת"" לקיחת פיקוד"כ הם עושים תוך גישת "בד•

ביחס לרעיונותיהםלהתעמת עם אחריםונכונים, בעלי רצון חזק וכוחניים•

אשר יוצרת את תחושת היעילות ואולי  , מחליטים במהירות ובתדירות גבוהה•

המיידיות

"נדרים קדושים"כאילו הם דייקנים ומקיימים את הסכמיהםכ משימתיים הם "בד•



,  מיומן, יעיל, סמכותי
מאורגן ויודע

ביום טוב

ביום לא טוב
מעוניין רק  , י כוח"מונע ע
קר נוקשה וחסר , בעצמו
.רגישות

משימתיסגנון תקשורת 



מקדםסגנון תקשורת 
עם אנשים במצבים המשתנים  מעורביםנוטים להיות •

מלאי חיים  , חברותייםהם •

פעילויות מלהיבות ובעלות השראהאוהבים כ "בד•

עובדתי מספק  מידע הכללות בקלות ללא הם יכולים לעשות , כיון שאינם נוטים לניתוח מפורט•

ספונטנייםהנאות ויחפשו אנשים האוהבים להיות אוהבים •

בדרך המשכנעת אחרים לגבי עמדה  , לחשוב בקול רםעשויים , בגלל טבעם הדרמטי במקצת•

ומיד לפנות לרעיונות אחרים ולפעולות אחרות, מסוימת או פעולה מסוימת

בטרם השלמת המשימה  , ועלולים לנוע בתדירות גבוהה מידי קדימהחסרי עניין בפרטים •



,  אוהבי הנאה, מעוררים, מלהיבים
חברותיים ואנרגטיים

ביום טוב

ביום לא טוב
רועשים או , בלתי מאורגנים, רגשניים

לא יציבים ומחפשי אישורים , תוקפניים
.מהסביבה

מקדםסגנון תקשורת 



מנתחסגנון תקשורת 
"פתירת בעיות"נוטים לגשת למצבים בסגנון •

מאשר ליחסים ותחושות, רעיונות ומושגיםנוטים יותר ל. •

מהוססעל פעולה מיידית ויוצרים רושם מחושב ואפילו , לימוד והרהורמעדיפים הם •

ובפעולתם ללא  , בדרכם המרוסנת, בקבוצה" השפעה מייצבת"הם נוטים להיות •

ובחוסר תוקפנות, במתכוון, השערות והנחות

מאשר ליזום הצגת דעתם, ממתינים לאחרים שיפנו אליהםכ הם "בד•

לפני בצוע החלטהדעות ועובדות , לאסוף הרבה נתוניםאופייני להם לרצות •



ניתן  , יציבים, מומחים, בעלי ידע
לסמוך עליהם ולא הפכפכים

ביום טוב

ביום לא טוב

לא  , חסומים, מייגעים, משעממים
מתקשרים ולא מסוגלים להחליט

מנתחסגנון תקשורת 



תומךסגנון תקשורת 
מנסים להפחית כל סכסוך בין אישי, חביבים, נינוחיםנתפשים כ•

במצבים חברתייםכ לאחרים ליזום"מניחים בד•

שלהם  גם אם עליהם לכופף את הרצון האישי, לבקשה בגלל שהם רוצים להיות לעזרקשה להם לסרב•

לבקשה

הם אינם כופים עצמם על אחרים או מנסים לשכנע בנקודת  , אנשים תחרותייםאינםכ "כיוון שבד•

השקפתם

.קשובים יותר לרגשות ויחסים עם אחרים מאשר להגיון ולמשימהנוטים להיות •

על מנת שירגישו הקלה ויחושו בהכרה, אשר יקדישו מזמנם לאנשיםמקשיבים טובים •

ועלולים להזדקק למבנה ולתיאור מדויק של המשימה שעליו  הם נוטים  לאבד עניין בתכנון והצבת יעדים •

להשלים



,  עדין, חביב, מתנהל בקלות
שש לרצות אחרים ונעים

ביום טוב

ביום לא טוב

ותרן  , לא נכון לנקוט עמדה, חסר דעה
וחסר הנעה

תומךסגנון תקשורת 



מקדם מנתח

משימתי תומך



מהאוכלוסיה30%–משימתי 
תפקידי ניהול  •

ופיקוד

מהאוכלוסיה45%מקדמים 
אנשי במה •
אנשים צבעוניים•
סטארטפיסטים•

מהאוכלוסיה15%מנתחים 
רואי חשבון•
מחקראנשי •
מתכנתים•

מהאוכלוסיה10%: תומכים
טיפולאנשי •
הוהדרכהוראה•

..קצת סטטיסטיקה



כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם "
(  מסכת ברכות)" שונות



Subtext





תרגיל בשלשות
עם אחד הלקוחותמשתתף אחד מציג דילמה שהוא מתמודד איתה לאחרונה 1.

המטרה שלו היא להקשיב לבעל הדילמה-משתתף שני בעמדת המקשיב2.

זמן מוגדר מראשמקיימים שיחה במשך 3.

לאחר סוף הדו שיח  . תובנות/משתתף שלישי מתצפת על הדו שיח ורושם לעצמו רשמים4.

מה סגנון התקשורת  ? שהוא שמעהסאבטקסטמה : מזווית הדובר-הוא משתף במה שכתב

האם ההקשבה הייתה ? באיזה טכניקות הקשבה הוא השתמש: מזווית המקשיב? שלו

..'וכו? אפקטיבית



מרכיבים משמעותיים: הקשבה

?האם אתה איתי

?האם אתה מבין

?אתה בעדי או נגדי

1

2

3



02
דיבור אסרטיבי



פסיבי
-על אחריםהפוקוס הוא רק 

״לא נעים לי״-הסגנון 
אתם מוותרים בקלות על מה  

כדי להימנע  , שמגיע לכם
מקונפליקט או דחייה אך לרב  

גם מוותרים על הרצונות  
והמטרות שלכם

אגרסיבי
-על עצמיהפוקוס הוא רק 

,  מטיחים, אתם רוקעים
כדי להשיג את  הכל, ופוגעים

המטרה שהצבתם לעצמכם 
מבלי לראות במי אתם פוגעים  

בדרך

?מה זה דיבור אסרטיבי



סרטון קמלה האריס



זכויות האדם האסרטיבי
זכותי להשמיע את דעתי•

מטרותיזכותי להשיג את •

זכותי שיכבדו אותי  •

זכותי לקבל החלטות בעצמי •

זכותי שאחרים יתחשבו בדעתי•

"לא"לומר זכותי •

מותר לי לא להבין•

מותר לי לטעות•

מותר לי לשנות את דעתי•



מדריך למשתמש: אסרטיביות

למידת האסרטיביות שבה אתה כבר משתמשהיה מודע 

כזה שיאפשר לך  , עצב לך סגנון אסרטיביות שמתאים לך-תרגל
ועדיין להישאר נאמן לעצמך, לדבר בפתיחות

1

2





נספחים



כשאני מבקש להקשיב לי״ 
ואתה מתחיל לייעץ לי

.לא את שביקשתיך עשית

כשאני מבקש ממך להקשיב
ואתה מנסה השיב

?איך אני צריך להרגיש
?ומדוע אתה פוגע ברגשותיי

כשאני מבקש להקשיב לי
ואתה חושב שעליך לפתור את בעייתי

.אתה מאכזב אותי

כל שביקשתיך הוא להקשיב: הקשב
לא לדבר, לא לפעול

רק לשמוע בלי להגיב
אני יכול לדאוג לעצמי

אולי חסר ניסיון  , אינני חסר ישע
אך לא חסר אוניםוהססני

כשאתה עושה משהו למעני
שיכולתי לעשות בעצמי

אתה מגביר את חששותיי
מצית את מבוכתי

אולם כשאתה מקבל כעובדה פשוטה
שאני מרגיש את שאני מרגיש

אז אינני צריך לשכנע אותך
מתפנה להבין את המתרחש בתוכי

אז צצות מאליהן התשובות
ברורות ונהירות

ואיני זקוק כלל לעצות
.אני–כי אני 

גם רגשות לא הגיוניים
הופכים למשמעותיים

כשמבינים את שהם טומנים
. ."המקור ממנו הם נובעים


