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 כללי מפתח -להשפיעהדרך 

 

שבו הרגשתם , האם אתם זוכרים מקרה בחיים האישיים או בעבודה

עמית לעבודה או מנהל , ה/מתוסכלים מכך שלא הצלחתם לשכנע חבר

 ?צודק/לעשות משהו שהיה נראה לכם נכון

ומתוכם אפשר גם ללמוד על  תהליכי השפעה בארגוניםב -כאן במדריך נעסוקזה בדיוק ב

 (.ועוד חברים על, במשפחה)השפעה בכלל 

    

כי , בחיים החברתיים שלנוחיי העבודה שלנו ובאופן יומיומי בתהליכי השפעה קיימים 

אם לא )דעות ותובנות , רעיונות (לפעמים אפילו יומיומי)באופן תדיר  "מוכרים"אנחנו 

 (.ות/אז במשפחה או בקרב חברים, בעבודה

ים /ביכולת של בעל תפקיד בארגון לגרום לאחר, בין היתר, באים לידי ביטוי תהליכי השפעה

הצורך להשיג מטרות ארגוניות ולמלא את דרישות , באופן כללי. מסויםורח לפעול בא

להשיג שיתוף פעולה ותמיכה ממנהלים  ןבארגושונים מחייבת בעלי תפקידים  התפקיד

 .בתפקידים רבים בארגון וגם מחוץ לארגון מכאן שהשפעה היא חיונית .ועובדים

 

 -הן (Ebook)ר ספת הומטר

 העמקת הידע בנושא של השפעה ושכנוע.  

 לים לשיפור של מיומנויות השפעהמתן כ.  

  בכל מצבפיתוח יכולת להבחנה מהו סגנון ההתמודדות האפקטיבי. 

 "במצב נתון ההשפעה שלךמד   -"בחן את עצמך. 

 

 .הספר האלקטרוניממקווה שתפיקו ערך ועניין 

 .ספרכלים למנהלים בנושאי הידע ובשאלות ובכל הקשור לקבלת  ילפנות אלי אתם מוזמנים

 

 ,בהצלחה

 , ורית שיברא

 "חשיבה אחרת"מנהלת 

 אימון והנחייה של מנהלים, יעוץי
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 ?מהי השפעה

השפעה היא אותה . אחריםהשפעה היא היכולת לכוון החלטות ולעצב התנהגויות של 

לעיתים באותה מידה של התלהבות שהם , יכולת להניע אנשים לעשות את מה שאתם רוצים

 .עושים דברים שהם רוצים בהם

 

הטלת , ייעוץ/צורך בעזרה, בקשה למידע -נדרשים להשפיע חנולנושאים בהם אנדוגמאות 

בקשה , מטלה/משימה/כשאנחנו מבקשים מאדם אחר לבצע עבודה מסוימת -יקטופר/משימה

העבודה או  ל חשבוןאו לצאת לקורס ע, במקרה של יציאה לחופש, למשל)חתימה /לאישור

כמו שינוי בצורת העבודה או הוספה )שינוי  דרישה להכנסת, (לקבל גמול השתלמות על קורס

עוד )דרישה למשאבים , בקשה לתמיכה בהצעה, דרישה לשיפור ביצוע, (של אנשים לצוות

 .ועוד( או העלאה בשכר וח אדםכ

 

 



 

 

                                            6 

 

 

 

 ? י להשפיעדיך להיערך כא

, השפעה אפקטיבית היא תהליך המצריך הכנה וניהול של מערכת יחסי חליפין הדדית

-win)כל השותפים במערכת היחסים  של וממוקדת במטרות, גת רווח משותףהמסייעת להש

win game.) 

 

היא מערכת באמצעותה יכולים שני הצדדים , מערכת יחסי חליפין מוצלחת וארוכת טווח

, יחסי חליפין מסוג זה בנויים על הסתכלות רחבה". להרוויח"להגשים את מטרותיהם ו

ומתרכזת ברווח המשותף ולא ברווח שותפים המביאה בחשבון את צרכיהם של כל ה

שמטלות , למשל .אם אני מעוניינת להכניס שינוי בצורת העבודה -דוגמאל .האישי בלבד

שיהיה , חשוב להבהיר מה אעשה בזמן שיתפנה לי, י אדם אחר ולא על ידי"מסוימות יעשו ע

 .לתועלת כולם

צורך להגדיר , בראש ובראשונה, מנת לבנות יחסי חליפין המובילים לרווח משותף יש-על

מהם אנו זקוקים לשיתוף " אנשי המפתח"צרכים וסדרי עדיפויות שלנו ושל , בברור מטרות

מהם אנו " אנשי המפתח"צרכים ואינטרסים של , מטרות -הכרות מעמיקה עם. פעולה

. הרצויים להם" מטבעות חליפין"עשויה להיות מקור לזיהוי , זקוקים לשיתוף פעולה

שמשים מ, משאבים ועוד, אתגר, הכרה, כבוד, הערכה, תגמולים -מוכ, "ת חליפיןמטבעו"

מטרותיהם את המסייעת לשני הצדדים לקדם , הדדיתלבניית מערכת יחסי חליפין 

 .האישיות והמשותפות

 

ומכאן שעל מנת להפעיל השפעה אפקטיבית , "הכנה היא שלושת רבעי הדרך לנצחון"

- ם הבאיםחשוב לנתח ולהבין את המשתני

 (:שלושה מעגלים בעלי תחומים חופפים)אחר והסיטואציה , אני
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אחראני

סיטואציה

 

מנקודות ההשקפה כל אחת . משלוש נקודות השקפה שונותאנחנו בוחנים את העניין  ,כלומר

- בואו נפרט את הדברים .ובעקבות זאת מחליטים איך לפעולמביאה לתובנות אחרות 

 

 ?י רוצה להשיגמה אנ -אני

  הצוות שלך צריך להבין , למשל. הקיימת סיטואציההמטרות שלך בהבהר לעצמך מהן

אתה רוצה להשפיע על . בטכנולוגיה חדשה שפותחה על ידי מומחה תוכן מצוות אחר משלך

המומחה ללמד את הצוות שלך את האפשרויות השונות שהטכנולוגיה החדשה מספקת ואיך 

שהם מסרבים לתת לצוות שלך את הזמן הדרוש להדרכה נראה . אפשר להשתמש בה

אתה . ואתה מבין שההדרכה של הצוות שלך ממוקמת הכי נמוך בסדרי העדיפויות שלהם

להיות ההזדמנות היחידה  היכול ורוצה לארגן פגישה קצרה עם הצוות השני ואתה יודע שז

החדשה בהקדם המטרה שלך היא הכשרת הצוות שלך בטכנולוגיה  .שלך להשפיע עליהם

 .כדי שיוכלו להשתמש בה בעבודה השוטפת כמה שיותר מהר( שבועיים מהיום-תוך שבוע)

 

 למה אתם רוצים להשיג את המטרה הזו -הבהר לעצמך מה האינטרסים שלך ?

בדוגמא שהבאתי קודם האינטרס הוא ייעול  '?וכו, להכניס את השינוי הזה לעבודה ,למשל

 .חסכון של זמן ומאמץ, העבודה
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  משמשת ' א, למשל . (?על מה אני מוכן לוותר ועל מה לא) "קווים אדומים"הגדר

ומנהל התפעול של החברה מקפיד , עובדים 27מנהלת משאבי אנוש בחברת סטרט אפ בת 

לאירוע חברה ומעניין ' עשתה אשפוסל תוכניות , לדוגמא, כך. להתערב בתחומי אחריותה

מנהל התפעול שולל כניסתה לתפקיד של , גמא אחרתדו. ל בתוכנית אלטרנטיבית"את המנכ

מנהל הפיתוח ומנהלת , ל"י המנכ"על אף שרואיינה ע( QA)מנהלת אבטחת איכות חדשה 

מטרתה של מנהלת משאבי אנוש היא . משאבי אנוש וכל השלושה המליצו לקבלה לעבודה

הם בתפקידים ון וההכשרה שזכתה ליהניס, שימותיה באופן מקצועי ולאור הידעאת מ לבצע

אינטרס של מנהלת משאבי אנוש הוא שהתחומים עליהם היא אחראית יטופלו ה. קודמים

יתכן ? מה הקווים האדומים שלה. באופן מקצועי וללא מאבקי כוח או פוליטיקות ארגוניות

אכן עונים על הציפיות של , לאירוע חברה, למשל, שאם הרעיונות של מנהל התפעול

( אפילו יש חסכון)רוע ילאים של העובדים ואין חריגה מהתקציב לאמתאימים לגי, העובדים

הקו האדום מבחינתה הוא קבלת החלטה ממניעים , יחד עם זה. היא תשקול את הרעיון

מי שקובע )בחברה " שנותן את הטון"פוליטיים כדי לצבור כוח בחברה או כדי להיתפס כמי 

כמו לצבור כוח )משיקולים זרים  כל עוד ההחלטות מקצועיות ונקיות(. בסופו של דבר

 .רעיונות של מנהל התפעול/היא מוכנה לשקול הצעות( בחברה

   

  וכן , קשרים, מומחיות, מידע)בחן מה מקורות ההשפעה העומדים כעת לרשותך

לתכנן עכשיו מנהל מערכות מידע צריך , לדוגמא ?איך תפעילו אותם כדי להשפיע -(הלאה

בבעיות ויש אינסוף טענות לגבי  רוויהי המערכת הישנה כ ,מערכת הזמנות חדשה לחברה

 מנהל המכירות שיעזור לוע על להשפי וולצורך העניין עלי, העובדה שהיא מסורבלת

יודע איך הדברים צריכים לעבוד והוא כי ותיק במחלקה מנהל המכירות הבתהליך התכנון כי 

איך . ד מעל הראשאלא שמנהל המכירות עמוס ע, בעקבות התלונות של הצוות שלו

מנהל מערכות מידע יכול להדגיש בפני מנהל ? משפיעים עליו להצטרף לפרויקט התכנון

יזכה  מנהל המכירות, ואת העובדה שמרגע שהוא הגדיר את הצרכים יחד אית המכירות

 מנהל מערכות מידע יכול. (ושל הצוות שלו)מערכת שעונה בדיוק לרצונות ולנוחות שלו ב

את המערכת  הם יציגו, שבכל פורום אפשרי בדרגים בכירים המכירות מנהל לתאר בפני

עם ההנהלה ( או הקשרים)יזכה לקרדיט ולחיזוק ההכרות מנהל המכירות וכך , החדשה יחד

 . הבכירה

 

מי הם המעורבים '; אחר'עכשיו נעבור לדון ב. עד כאן דיברנו על מה אני רוצה להשיג

 .במצב
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 ?הרלבנטים בסיטואציה ומה מאפיין אותם" אנשי המפתח"מי הם  -אחר

  האם חשוב לו שיעריכו  - (?שמפעיל אותו" הכפתור"מה " )איש מפתח"מה מניע כל

האם , ולכן חשוב לתת לו פידבק אמיתי וכנה על הדברים שהוא עושה, את העבודה שלו

האם , ההוא יכיר לנו טוב -ולכן אם יהיה אחראי על נושא מעניין, חשוב לו עניין בעבודה

 .'וכו, שיתחשבו בצרכים מיוחדים שלו, אולי, חשוב לו עצמאות בעבודה או חופש פעולה או

 

 אם הוא מעוניין שנקדם נושא מסויםה -?מה האינטרסים שלו ביחס לסיטואציה ,

או כמי שמגלה , כמי שמוביל שינוי, למשל)תפס בדרך מסוימת יהאם חשוב לו לה
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יממש גם את  -עשות מה שאנחנו רוציםואיך שכנוע שלו ל, גמישות/פתיחות

 .(האינטרסים שלו/הצרכים

 

 האם חשוב לו עובדות  -לשכנע איךלפי זה נדע  ?מהו סגנון קבלת ההחלטות שלו

 ?ונתונים לפני קבלת החלטות או שהוא פועל לפי התחושות והרגש

 

  ת בפינ/או שניתן לפנות אליו גם בשיחת מסדרון? תפורמאליעד כמה מעוניין בפנייה

עובדים ילידי ) Y-באחת החברות שבהם ייעצתי בנושא של ניהול דור ה, לדוגמא ?קפה

סיפרה לי עובדת צעירה שנקלטה בחברה מייד אחרי השירות הצבאי ( 27-וה 07-שנות ה

והיא מציעה  ,ה לאכול צהריים יחד'כשיוצאים כמה חבר השבכל פעם שהיא פונה למנהל של

כדי להקל על )רת העבודה או במערכת שהם עובדים איתה לו רעיונות איך לשנות משהו בצו

בהתחלה היא ". תרשמי לי מייל בעניין" -לה המנהל אומר ,(רז תהליכיםזל אוהעבודה 

לא רוצה להתעסק בענייני הוא לא זוכר או כי הוא  כי, הוא אומר לה את זהחשבה שאולי 

וקצת אמרה לי שקרה  17-העובדת מלאת המוטיבציה בת ה. עבודה בזמן ארוחת הצהריים

כך , דבר דומה גם כשהציעה רעיונות ופתרונות לבעיות בצוות וישבה עם המנהל באותו חדר

שהעובדת הצעירה , מיותר לציין..(. המחשב היה לפניו)תק או ביומן פשיכל לרשום לעצמו ב

בקושי כשהיא , ת במיילמתועד הצעה צריכה להיות/פנייהשכל לא מבינה את ההכרח הזה 

יחד עם (. ..ליות בטלפון הנייד שלהוודעות קהבה לקשישמעולם לא ה וברור)תחת מיילים פו

 .י כך שנפעל לפי ההרגלים או הנוחות שלו"יע עליו היא עשפהדרך לה, אם כך הוא פועל, זה

 

 עזר במי יואז אולי נוכל לה)? למי יש השפעה עליו? על מי הוא מסוגל להשפיע

 .(ון שלנושמשפיע עליו כדי לקדם את הרצ

 

 כי , יכול להיות שהוא לא יכול לעזור לנו? האילוצים המופעלים עליו/מהם הלחצים

שאין לו סמכות להחליט באותו , שידיו כבולות, יתכן. יכולת קבלת ההחלטות שלו מוגבלת

 .עניין

 

 ניתוח סיטואציה וגיבוש תוכנית פעולה

 אנשי "גבי כל הנוגדים והמשלימים ל, הבהר לעצמך מהם האינטרסים הזהים

 ."המפתח
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 עד  -הבהר לעצמך ביחס אליהן: העמד את הסיטואציה הזו למול סיטואציות אחרות

 .כמה הוויתורים הינם קריטיים בסיטואציה הזו

 

 הצגת עובדות והסתמכות על , למשל .החלט מהו התזמון הנכון להפעלת כל טכניקה

קובלות ביותר להשפעה העובדות כדי להשפיע היא אולי אחת מהשיטות הנפוצות והמ

ה /זה כולל בדרך כלל שימת דגש על היתרונות החיוביים של דרך הפעולה שאת. בעסקים

 -לדוגמא, (ממונים/על מנהלים)כדי להשפיע כלפי מעלה  ,לרוב ,שיטה זו משמשת. ה/מציע

שאנשים לא פועלים , הבעיה היחידה היא. כשאתה מציע למנהל שלך יוזמה חדשה ליישום

השיטה הזו עובדת רק בחלק  ,למרבה הצער ,אז..  כל הזמן ואפילו לא רוב הזמןבהיגיון 

 .מהזמן

 

 באחת מחברות , לדוגמא .גבש תוכנית פעולה/החלט על הפעולות הנדרשות לשכנוע

השירותים השתתפתי בפגישת ייעוץ שמטרתה הייתה לגבש פעולות שימנעו עזיבה של 

אחת (. אחרי כמה שבועות של עבודה ואפילו)עובדים את המחלקה כל כמה חודשים 

הפעולות הראשונות שהוחלט עליהן כשגובשה תוכנית הפעולה היא לעשות מפגשי 

ולשאול אותם באופן הכי מפורש מה הסיבות לעזיבה ואיך אפשר , התייעצות עם העובדים

בה של זיהאחת הבנו מה באמת הסיבות לע: בדרך הזו השגנו שתי מטרות. למנוע אותה

ההבנה הזו . כ גבוהה ולא הסתמכנו רק על מה שהמנהלים חושבים"בתדירות כהמחלקה 

מטרה שנייה שהשגנו במהלך הזה הוא שרתמנו כך את העובדים . פתחה פתח לשינוי

התייעצות מביאה למחויבות גדולה יותר של האדם לשינוי שרוצים , כי לרוב, לתהליך השינוי

ואכן בשיחת , אמיתי וכנה ולא כמניפולציה ממקום ,כמובן ,אז ההתייעצות הייתה. לעשות

וזה , שחלק מהדברים שהעלו שונו או קיבלו התייחסות עם העובדים הם שמו לבהמשך 

 .סייע במידה רבה להקטין את שיעורי העזיבה במחלקה

 

 

מכיוון שהמילים שאתה משתמש בהם וההשפעה , חשוב פעמיים לפני שאתה מדבר

 .ו לכישלון במחשבה של האחרשלך יצמיחו את הזרעים להצלחה א

 נפוליאון היל
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 השפעה על ממונים

י מנהלים "זו אחת השאלות שאני נשאלת הרבה ע?  איך אני יכול להשפיע על המנהל שלי

והם ישר ישתמשו  ,יה היא שאני אשלוף תשובה מהשרווליהציפ, ולרוב, מדרג ביניים בחברות

  :אתחיל בשאלה אליכםואני . עובד ככה אז זה לא תמיד.. הבוס ישתכנע -והנס יתרחש, בה

 -אתם מנתחים אחורנית מצב שבו לא הצלחתם להשפיע על ממונה בנושא מסויםכש

ממונה באותו הלהשפיע על  םמנע מכם לזהות מה במעשים שלכ יםיכולם האם את

, למשל. ..(?פשר זאתימה במעשים שלכן מנע מכם להשפיע ולא מה בו לא א)? נושא

הרמתם ידיים מייד אולי , לא סיפקתם מספיק מידעאולי , כלפיי ממונהפנייה תוקפנית 

 .ועוד הראשון" לא"כששמעתם את ה

 

 -ריכזתי לכם כמה מהן. להשפיע על ממונים כשאנחנו מנסיםטעויות שאנחנו עושים  כמה ןישנ

 

 על ממונה כשאנחנו רוצים להשפיע טעויות שנעשות

 

 כדי שהדבר יסייע לכם לשכנע, מלאספקו מידע  -להניח שיש לו את כל המידע. 

ספרים ליוויתי את מנהל התפעול בקבלת מספר  ה לאור שלבחברה להוצא, למשל

ואחת ההחלטות שהוא חשב שנכון לעשות הוא להעסיק גרפיקאית שכירה , החלטות

רדי עיצוב או לגרפיקאיות שבמקום להוציא את העבודה החוצה למ( ואפילו שתיים)

כי לא רצה להגדיל את כוח האדם , סירב בכל תוקף להצעה הזו ל"המנכ. פרילנסריות

הוא קיבל את , יחד עם זה. ואת ההוצאות שכרוכות בהעסקת עובדים שכירים

ויבדוק מהן " שיעורי בית"ביקשתי ממנהל התפעול שיעשה . ההחלטה עם מידע חסר

ובדת ומה העלויות של שכירת ע, אחת בשנהבממוצע העלויות הנוכחיות על גרפיקה 

של  במנהלת חשבונותהוא נעזר . בתחום כולל הזכויות הסוציאליות שנלוות לעניין

סכון בכמה עשרות יל את הח"וכשהציג בפניי המנכ, נתוניםב הצטיידהחברה כדי ל

 ,ות בגרפיקאיות חיצוניותזרעיעם שכירה של גרפיקאית במקום ה בשנהאלפי שקלים 

זה לא . ודת זמןקלעשות באותה נ (וניוחסכ)נכון זה הצעד הכי של "השתכנע המנכ

והיערכו מראש , לת ההחלטהספקו מידע שיסייע לקב ,לכן. כזכור, קרה קודם

 .י המנהל שלכם"להישאל ע לשאלות שאתם עשויים 

 

 תנו לו תמונה מלאה . זה לא בהכרח כך -יודע כל מה שקורה/להניח שהוא מבין

 .של הדברים
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 י מנהלת משאבי אנוש חטיבתית שרצתה  ליוויתלפני כשנה   .לחשוש להתייעץ

 ,(ולא רק בחטיבה שלה)חברה הלקחת תחת אחריותה את הנושא של הדרכה בכל 

. כי הנושא של הדרכה הכי עניין אותו בהשוואה לדברים אחרים שבהם עסקה

לית משאבי אנוש של "אצל סמנכ" דלת פתוחה"המפתיע  היה שלמרות שהייתה לה 

איתה  ולקחה החלטות  מבלי שבדקה קודם אם היה  החברה היא מיעטה להתייעץ

סיון עבר עם אותו ספק או מה דעתה של המנהלת שלה על פעילות מסוימת לאחת ינ

כל זה מחשש שתיתפס כפחות מתמצאת בתחום או כחסרת . מהמחלקות בחברה

שכן מכיוון שלא בדקה מה נעשה בעבר באותו , פגע בה, לצערי, זה. שיקול דעת

הרי שחזרה על טעויות , ספק מסוים או בקרב קבוצת עובדים מסוימתנושא או עם 

ולו , היא לא קודמה לתפקיד שרצתה אותו. כרגעעבר ולא נתנה מענה לצרכים 

חושפת את השיקולים , וטף ומגלה את תהליך קבלת ההחלטות שלהשהתייעצה ב

בעיקר של המנהלת שלה )לבחור בפעילות כזו ולא אחרת ושומעת עוד דעות 

תה מצליחה להשפיע על המנהלת שלה יסביר שהי( הייתה מאוד מנוסה בתחוםש

 .ולזכות בקידום

 

 כי אז הוא משפיע על מה שקורה ולא  -לתת לו לנהל את צוות המחלקה שלך

 .אתם

כמה פעמים מנהלים שמתלוננים על המנהל שלהם שהנחה עובדים כבר שמעתי 

, ואפילו, שימות עליהם להתרכזמוקבע באיזה ישירות  אותו בכירשאינם כפופים ל

איש מקצוע מצוות מסוים לצוות יותר ציוות  הבכיר שמעתי על מקרים בהם המנהל

רצוי לקיים , במקרה זה. היה מעורב בהחלטה ישיר שלהםאחר מבלי שהמנהל ה

 הבהירוו, הנסיבות שבגללן הדבר קרה הבהירו אתובשיחה , שיחה עם המנהל שלך

ומטיל עליהם משימות  ,הכפופים לכםנה ישירות לעובדים י כך שפו"שע הבכירלמנהל 

מכיוון , בנוסף. העבודהכם בביצוע ומקשה עלי כםהסמכות שלעל  ךכבהוא מערער 

מה קצב ההתקדמות ולאן אתם , במה כל אחד מאנשי הצוות עושה יםבקיא םשאת

  .פוגע בהשגת המטרות בזמן כםהרי ששיבוש התוכנית של, חותרים

 

 מתריעים על בעיה צפויה /ברגע שלא מודיעים -תו מפני בעיות צפויותלא להזהיר או

אם . אתם לא יכולים להשפיע על מה שיעשה בעניין הזה -או על חששות שלכם
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יוכלו לשתף אתכם בחשיבה על מה  -תזהירו מפני בעיות צפויות ותדווחו על חששות

 .להכריע מה יקרה/ ותהיה לכם יכולת להחליט, צריך לעשות בעניין

 

 לצוות או , לחששות הקשורות לתפקיד, כמובן, הכוונה .לא לשתף אותו בחששות

אלא אם )לעבודה בכלל ולא לחששות מפני האיום האיראני או משהו בדומה לכך 

 ..(.החברה שלכם פועלת למגר את האיום הזה

 

 במידה ויגלה , כך אתם עלולים להכעיס את הממונה -להסתיר ממנו בעיות וטעויות

 .ולא ליצור שותפות והשפעה הדדית.. ם מידעשהסתרת

 

 עדיין יש אפשרות להשפיע עליו , וגם אם מדובר בממונה, כולנו בני אדם -!לוותר

 .כמעט באותה מידה שהוא משפיע עלינו

 

 .לחלומות יש השפעה כמו למעשים

Stephane Mallarme 

 

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/s/stephane_mallarme.html
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 ?איך להשפיע על אחרים כשאין לך סמכות

מיומנות מפתח למנהלים ולאנשי מקצוע בכל הדרגים היא היכולת ש, אמרתי כבר קודם

ישנם מצבים שבהם מתוקף הסמכות שלנו אנחנו משפיעים . להשפיע באופן חיובי על אנשים

בתפקידים , למשל, כך. צבים שעלינו להשפיע ללא סמכותאו מם ישנם תפקידי. על אנשים

כשאנחנו משפיעים על , בנוסף. שיווק ובתחומים אחרים, כספים, משאבי אנוש -בתחומים

 .אנחנו משפיעים ללא סמכות, עמיתים לעבודה/אנשי צוות שלנו או על קולגות

חזק או לשפר בואו נסתכל על כמה מהדברים החשובים ביותר שאתם יכולים לעשות כדי ל

 :את מיומנות ההשפעה שלכם

 .הבינו את ההתנגדות לשינוי .2

אפשר להבין , כאשר אנשים מתנגדים לרעיונות. לכל אחד יש סובלנות שונה לשינוי

 :השאלות הבאות 2את הסיבה להתנגדות כששואלים את 

  האם הבעיה שאתה מנסה לפתור מספיק מובנת לצד השני והאם הוא מבין

 ?(מה יקרה אם לא תעשו דבר בעניין)וסר עשייה את ההשלכות של ח

  האם היית ברור לגבי הרצונות שלך ולגבי היתרונות של

 ?רעיון שלך /ההצעה/הפתרון

 ומה אתה יכול , כמה הקרבה או לקיחת סיכונים אתה מצפה מהצד השני

 ? לעשות כדי למזער את הסיכון או כדי להקל על החששות שלהם

קול מה עלייך לעשות בכל אחד משלושת הנושאים תש, מנסה להשפיעאתה כאשר 

 (.השאלות שנשאלו עתה)האלה 

 

 .ים/התאם את עצמך לסגנונות התקשורת של האחר .1

הצד השני מבין משהו , הרבה פעמים. לכל אחד יש את הדרך שלו לעשות דברים

הסיבה לכך נובעת מארבעה סגנונות . אחר לגמרי ממה שאתה רצית להעביר

 :עיקריים התנהלות ותקשורת

 תוצאות -מכוון, ישיר: הנהג. 
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 חברתי, יצירתי, רגשות/מחצין דעות: המביע. 

 רגיש, נינוח, מהימן: החביב. 

 לוגי, מובנה, מדויק, שיטתי: האנליטי. 

 

נוכל להבין טוב יותר את ההבדלים בינינו כדי , "מול העיניים"כשארבעת הסגנונות האלה 

 .למצוא דרכים להשפעה

 .אים את עצמך לסגנון הדומיננטי של האדם שאתה מנסה להשפיע עליולהבין ולהתהכרחי 

 -לדוגמא

  מתוסכלים במהירות מפטפטנות יתר או מטיעונים שנבנו " נהג"בעלי הסגנון של

 .קצרים וממוקדים בתוצאות, בצורה גרועה ומושפעים במיוחד מטיעונים ישירים

  להשפיע עליהם כשכוללים ניתן . מחשיבים קשר חברתי ומעמד" המביע"בעלי הסגנון

תוך התמודדות עם רגשות ומתן כבוד לרעיונות שלהם , אותם  בקבלת ההחלטות

 .ולעשייה שלהם בעבר

  כאשר . והם נמנעים מלקיחת סיכון אישי ,שם דגש על הרמוניה" החביב"בעלי הסגנון

שאלו אותם מה הם , היו סבלניים" החביב"אתם מנסים להשפיע על בעלי הסגנון 

ים בסיטואציה והדגימו להם איך בכוונתכם לשלוט בהשלכות של המעשה על מרגיש

 . האנשים

 בעלי הסגנון האנליטי מתוסכלים מרעיונות שלא נראה שחשבו עליהם כראוי .

אל , עובדות/ספקו להם ראיות מוצקות, כשמנסים להשפיע על בעלי הסגנון האנליטי

זה רק  -ע את הביקורת שלהם והזמינו אותם להבי, תפריזו ביתרונות ההצעה שלכם

 !יכול לחסוך לכם זמן

  

על , מהו הסגנון הדומיננטי שלך, כלומר. להבין את הנטייה הטבעית שלך הכרחי גם, לפיכך

כי יש פעמים שבהם תפגוש בעל , למול האדם השני למתן אותו אם ואיךמנת שתוכל ללמוד 

כמה  עלייך לסגל -ון שונה משלךבעוד שכשהסגנ, ואז אין צורך בהתאמות, סגנון דומה לשלך

 .שלך שינויים בהתנהלות
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צריכים להתמקד במיומנויות ההקשבה " הנהג"בעלי הסגנון של , לעתים קרובות, לדוגמא

הסברים ייתכן שיצטרך להתמקד במתן  -"ביעמ"מי שהסגנון הדומיננטי שלו הוא . שלהם

יתכן שיצטרכו להתמקד י" אנליטיה"בעלי הסגנון  .בטיעונים "חורים" כשישבמיוחד , הגיוניים

 .כאשר הם רוצים להגדיל את יכולתם להשפיעעם האדם השני בקשר האישי 

 

 .פתח את הכוח האישי שלך .3

. ואישי( נובע מהתפקיד או מהסמכות שלך בתפקיד)מצבי  –ישנם שני סוגים של כוח 

, שהרי ששימוש יתר בו פוגע במשתמ, הכרחי, לעיתים, בעוד שהשימוש בכוח מצבי

 . העלול להיתפס כבעל סגנון דיקטטורי בצורת ההתנהלות שלו

 : ניתן לפתח את הכוח האישי על ידי ההתמקדות בשני תחומים

 אנשים נוטים יותר בקלות לאמץ רעיונות של אנשים שהם : מערכות יחסים

דאג לטפל . אז חפש דרכים לבנות מערכות יחסים בכל הזדמנות. אוהבים

אל תשכח את מה שהבטחת והוקר , בפני אנשים התנצל, בדברים הקטנים

 .אנשים על מה שהם עושים ועל מי שהם

 הם צריכים להאמין שניתן , לפני שאנשים יאמצו את הרעיונות שלך: התמחות

ברר את , עשה את שיעורי הבית שלך, לכן(. שאתה אמין)בך לבטוח 

דבר עם המומחים ועשה כל מה שאתה יכול כדי ללמוד על הארגון , העובדות

 .ולא רק בשלך, וכל מה שנעשה במחלקות השונות

 

 .להעביר את המיקרופון .4

 וכך  איש מכירות טוב עושה בהם שימוש ראוי -אנו נולדים עם פה אחד ושתי אוזניים 

את " למכור"כי יש שיגדירו השפעה כיכולת )גם מי שרוצה להשפיע 

אל תהיה , אם אתה זה שמדבר כל הזמן. (הצעות לשינוי שלך/רצונות/הרעיונות

 ?אז מה לעשות. מופתע אם אנשים לא יאמצו את הרעיונות שלך

 אל תניח שאתה יודע מה עובר . השתמש במיומנויות של הקשבה פעילה

הפוך את העניין הזה לתפקיד שלך לגלות את  -ע אותםעל האנשים או מני
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מה , (גם אם אתה לא מסכים איתם)זה ולהראות להם שאתה מבין אותם 

 ... שמוביל לנקודה הבאה 

 המסר שלך לפי מה שאתה שומע התאם את. דבר על מה שאתה שומע 

הראה , אם בצד השני מודאגים מההשקעה הנדרשת, לדוגמא. מהצד השני

שכנוע  .או מצא דרך שעולה פחות, יוביל לתשואה גבוהה יותר להם איך זה

 םשקד המזיותר   טוב כמה ניסיונות וכל ניסיון צריך להיותבדרך כלל דורש 

 .ול

 

 .פנייה אל הרגש .5

שוכחים לעתים קרובות שכדי להשפיע צריך יותר מאשר ( הגיוניים)אנשים לוגיים 

אין . כשאתה מנסה להשפיע עליו אתה צריך לפנות לרגשותיו של האדם. טיעון טוב

אלא אני מעודדת גישה מאוזנת שמתייחסת הן , כאן המלצה להסתמך רק על הרגש

 ?איך תעשו את זה. לרגש והן להגיון

 ואל תסתירו את ( אל תקראו מתסריט)דברו מהלב שלכם : תהיו אותנטיים

 (.שאתם מסתירים משהו" יריחו"כי הסובבים )שלכם ( תפיסה)נדה 'האג

 הבעות , הקפידו על קשר עין טוב: משו אפקטיבית בשפת הגוף שלכםהשת

שלכם ואפילו הלבוש יכולים היציבה . מתאימות לתוכן של השיחהפנים ש

 . להעביר את המסר שלכם יותר ממה שאתה חושבים

 כי סיפורים הם מה , שימו את העובדות והמספרים בצד: שתפו סיפורים

במיוחד , בכל שיחה" חיבור טוב"רים שאנשים זוכרים הכי הרבה והם  מייצ

 -הימנע משימוש בהכללות כגון. בשיחות שבהם אתה רוצה להשיג תמיכה

וספר סיפור אמיתי עם " העובדים לא מרוצים"או " הלקוחות מתלוננים"

באחד מבתי החולים , למשל .דמויות אמיתיות כדי לבנות תמיכה אמיתית

חד הכנסים הביאו ובא, ייםשל הצוותים הרפוא רצו לשפר את השירותיות

נראה . על מידת שביעות הרצון של החולים מהטיפול בהם טבלאותנתונים ו

האם . םשיש הרבה מה לשפר ביחס של הצוות אל החולי הטבלאותהיה לפי 

יתה יבהתכנסות שה,  לעומת זאת. שום דבר? קרה משהו בעקבות הכנס

ט בבית החולים כ הוקרן סרט נוגע ללב על הצלה של פעו"כחצי שנה אח

טכנאים התגייסו במהירות שיא לפעולות בזק , אחיות, רופאים :כשכל הצוות
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בסרט יש תיעוד של המאורע . ים נראו אפסייםסיכויהשגם כ, כדי להצילו

כ נגע ללב של "והסיפור הזה שכ, המשפחה עםוראיונות מרגשים עד דמעות 

לערכים  (שהעבודה שוחקת אותם מידי יום)רבים חיבר את הצוותים 

ה מעל ומעבר כדי יאמפתיה ועשי, עזרה לאחרמתן  -כמוחשובים להם ש

והנתונים  טבלאותמה שלא עשו ה אוהפלא ופל. להקל על הסבל של אחרים

ואכן מידת שביעות הרצון מהצוות , הסטטיסטיים עשה הסיפור הזה בכנס

 .זו השפעה במיטבה .עלתה בסמיכות לכנס ולסיפורים המרגשים בו

כדי  ;אותנטי אתה יכול לספר כדי לשכנע את האחר/יפור אמיתיאיזה ס

 ?להשפיע

 

 .הדגש את היתרונות במקום את התכונות  .6

השפה שאתה . ומהן היתרונות -'למה'אתה רוצה והתמקד ב' מה' -הסבר מעבר ל 

 . משתמש בה היא המפתח להשגת התוצאות שאתה רוצה

.  תצפה מאנשים שישנו את דעתםרעיון ו/מוצר/אל תתאר רק את המאפיינים של מצב

 ". ?למה זה חשוב"הסבר , במקום זאת

הקפד  לחשוף יתרונות משמעותיים לצד השני  ואיך הרעיון שלך ייצור יותר ערך 

 . מההשקעה בו

עלייך , "(שיפור השירות ללקוח"לדוגמא )אם הרעיון שלך קשור לאסטרטגיה ארגונית 

 .יבינו זאת ואל תניחו שאחרים, מייד לעשות את ההקשר

לפני למעלה מעשור השתתפתי באחד הקורסים  -אספר לכם דוגמא אישית

סיימתי את התואר השני שלי שהיה זה לאחר . (Coaching) הראשונים בארץ לאימון

בתום . וכבר צברתי ניסיון בניהול משאבי אנוש ,א"באוניברסיטת ת בלימודי עבודה

ושה עם לקוחות בשלבי האימון שיתפתי קולגה מתחום ההדרכה מה אני ע' הסטז

עד עכשיו הבנתי מה זה " -הוא אמר לי, וזכור לי שאחרי פגישה של שעה, השונים

למה זה , או יותר נכון? למה -אבל עד עכשיו לא הבנתי. אימון ומה את עושה בתהליך

אחרי שעה של הסברים הבנתי שלרגע אחד אפילו לא מניתי " ?במה זה מועיל? טוב

 את איך לקוח שלי שיפר, למשל, לא תיארתי. העבודה איתי הליךתבאת התועלות 

יצר שיתופי פעולה  מכך עם קולגות ממחלקות אחרות וכתוצאה שלו עבודההיחסי 



 

 

                                            20 

 

 

או לא תיארתי איך  של היחידה שניהלשהגדילו משמעותית את הפעילות העסקית 

ים יעדים מאתגרים של גיוס כספאיתי  עבודהה בתחילת הבמנהלת עמותה  הצי

או איך מנהלת , אלא אפילו חצתה את התחזיות, לעמותה ולא רק שהשיגה אותם

להוציא לפועל פרויקטים ופעילות לפנות זמן ם של אחרת הצליחה בימים גדושי

כשבעקבותיהם זכתה , "לא מצאה לזה זמן"חדשים שדחתה כבר כמה חודשים כי 

אימון של מנהלים  תועלות של תהליךהואלה רק חלק מ .כ רצתה אותו"לקידום שכ

כי כבר מיהרנו לפגישה  ,אז הפגישה ההיא עם הקולגה שלי פוספסה. שעבדתי איתם

למדתי מה לעשות טוב  הקולגה שלי מהמשפט הבודד הזה של ,ויחד עם זה, האהב

 .הבאות שלי Networking -יותר בפגישות  ה

 

 .לחבר או לצרף .7

זה תמיד ,  ויחד עם זאת, טהאמנם זה אתגר גדול  להציג רעיון מורכב בצורה פשו

לקחת את הזמן כדי לחבר את התמונה הגדולה שלך הוא מה . שווה את המאמץ

היו במצבים שבהם התיישבנו , מאיתנו הרבה. כדי לגרום לאחרים להקשיב לך צריךש

אז , שקופיות 67-יש לי שעה אחת ו "לפגישה ובה מנהל התחיל עם משהו בסגנון של 

האם תשומת הלב שלך עדיין הייתה למה שהיה ... לאחר מכן שעתיים ." בואו נתחיל

 ? לו להגיד

 :תזכור את הדברים הבאים

 הצוות שלך אולי יעריך כשתשתף אותו , לדוגמא. שים לב מיהו הקהל שלך

 .אבל סביר שצוות ההנהלה שלך לא יאהב זאת, בפרטים

 כדי להמחיש המסרים , השתמש בגרפים ותמונות בכל מקום אפשרי

 .יים שלךהמרכז

 כי זה מתכון בטוח למצגות רעות הימנע משקופיות עם הרבה מלל. 

 

 .בנה את הרעיונות המרכזיים שלך כראוי .0

כדי שההבנה , חשוב ליצור זרימה טובה כשאתה מציג את הרעיונות שלך לאחרים

 :כמה הנחיות לבניית הטיעונים שלך. תהיה מרבית
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  הו שראית או מש -התחל עם משהו שתופס את תשומת הלב שלהם

השתתפתי בפגישה שהתקיימה באחת מחברות ההייטק , לדוגמא .שמעת

בקליטה שלהם , הגדולות  במטרה לעשות שינויים במערך הגיוס של עובדים

ים סיווזאת לאור העובדה שעיקר העובדים המג ,ובניהול היומיומי שלהם

ם והחברה היא חברה ותיקה שעד היום מרבית העובדי+ 17עכשיו הם בני 

ל "הרעיון היה לקיים סיעור מוחות בהנחייתי עם סמנכ. 25חצו את גיל 

 1מנהל ההדרכה ועוד , לית הפיתוח"סמנכ, מנהלת הגיוס, משאבי אנוש

שינויים הכרחי לעשות בחברה כדי להצליח /מנהלים ולראות איזה התאמות

התחלתי את . בגיוס העובדים הצעירים ובשימור שלהם לאורך זמן בחברה

, של עובדים בפינות הקפה ה כשסיפרתי להם מה קלטתי מתוך שיחותהפגיש

יש יתרונות בלהגיע לפני הזמן ) בלובי בו המתנתי לפני הפגישהו במטבחון

. (כי אפשר לקלוט הרבה מהנעשה בחברה ואפילו מה האווירה שם, לפגישה

מועמדים לעבודה שנפגשו כשאחד עמד לצאת  1עמדו  , למשל, אז בלובי

זה שיצא . והם החליפו רשמים על החברה ,והשני עמד להיכנסמהבניין 

מראיון אמר לנכנס שהוא עוד לא יודע איך התרשמו ממנו ושגם הוא עוד לא 

מסורבלת , אם זו החברה שמתאים לו לעבוד בה כי שמע שהיא גדולה "סגור"

והם החליפו " ?אה, דינוזאור" -השני צחק ואמר לו. ושקשה להזיז בה דברים

למנהלים בפגישה  יותיארתהמשכתי אני . מה רשמים והמשיכו הלאהכ ודע

 ההייתשבאחת מפינות הקפה כשבחשתי את הסוכר בתה צמחים שלי 

עובדת צעירה שסיפרה לאחרת שהיא רוצה לקנות כרטיסי טיסה לדרום 

השגת כבר כש,  לא חבל" -וחברתה לשיחה אמרה לה, אמריקה לחודש הבא

". לא יחכו לך פה? ל ולטוסועכשיו לעזוב הכ, עבודה רצינית אחרי הצבא

. זו לא כזו מציאה לעבוד כאן. אז לא יחכו" -העובדת הצעירה חייכה ואמרה

אז אמצא עבודה אחרת . העבודה מונוטונית, אין שום אתגרים, לי משעמם

שברור שהם לא , ני המנהלים עוד כמה קטעי שיחהפתיארתי ב" . כשאחזור

 דמסתובב ליד אח (כמוני)חיצוני לה  םרה ולא אדכי כשמנהל בחב, עדים להן

יחות על שמשתתקים או לפחות לא ממשיכים ב ,כמובן ,העובדים הם

מייד לכדתי את תשומת הלב של הבכירים . העבודה או המנהלים בתוכה

תי יוהם היו יותר נכונים להקשיב להצעות לשינוי שאני העל, תתפוששה

בור את ההתנגדות של חלקם רציתי לש. כ של משתתפים נוספים"ואח

דיווח "י "ע וכך הצלחתי, ולהשפיע לפחות על הקשב שלהם ,לתהליך של שינוי

 .ותאור של מה ששמעתי" מהשטח
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 הסבר את הבעיה, לפני שתתאר את מה שאתה רוצה. 

 הסדר הזה ) הסבר להם מהי ההצעה שלך, ת הבעיהרק אחרי שתיארת א

הסיכויים לשכנע אותם פוחתים כי ברגע שאנשים מתחילים להתווכח , חשוב

ישנו סיכוי גבוה יותר שיתעורר וויכוח אם הם לא , יתר על כן. במהירות רבה

 (.מבינים את הבעיה שאתה מנסה לפתור

 הקפד להסביר את היתרונות של מה שאתה מציע. 

 ומה , היה פרואקטיבי בהצגת החסרונות האפשריים של מה שאתה מציע

, אם אתה לא תעשה את זה. צמצם אותםאתה חושב שניתן לעשות כדי ל

 .אל תהיה מופתע אם הצד השני יתחיל לקרוע את הרעיון שלך לגזרים

 ואל תניח  אמור זאת במפורש, אם אתה רוצה שאנשים יעשו משהו שונה

 .שאנשים במטה קסם יידעו מה אתה מצפה מהם

 

 .התמדה, התמדה, התמדה .2

את אותו רעיון בהזדמנויות שונות  היה מוכן להציג. פעמי-שכנוע הוא לא מאמץ חד 

מדיה ועם שיפורים רבים שאתה , הגדרות, כשאתה משתמש במגוון של אמצעים

 .עושה על סמך מה שאתה שומע בכל פעם

 

אם תפקידך הוא להשפיע , עם זאת. אתה אולי לא מחשיב את עצמך כאיש מכירות... וזכור 

זה לא . יות של אנשי מכירותעל אחרים באופן משמעותי אתה צריך להשתמש במיומנו

גישה זו . במיוחד במצבי מתח ותחת לחץ, אבל זה דורש תשומת לב ומחשבה זהירה, מסובך

 .י אחרים"יכולה להגדיל באופן משמעותי את הסיכויים שהרעיונות הטובים שלך יאומצו ע

 

Our minds influence the key activity of the brain, which then influences 

everything; perception, cognition, thoughts and feelings, personal 

relationships; they're all a projection of you. 

Deepak Chopra 
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 ?(ולא רק במקום העבודה)איך להשפיע על כל אחד 

 

 

 .כמובן, קולגות ולקוחות, אנשי ייעוץ שונים, כבעלים של חברה אני עובדת עם ספקים

בין אנשי המקצוע השונים מבלי שיש לי סמכות ביחס אליהם  וכשאני בכל זאת  אגלינג'הג

ות ודרכי עור מוחות ויותר מזה מצריך מיומנויסי ,עזרתם או עצה טובה צריכה מידי פעם את

אז הנה כמה רעיונות טובים שעוזרים להשפיע . פעולה להשפיע על שיתוף הפעולה שלהם

 ..(:גם במשפחה, כן)מסגרת מקום העבודה שלכם לטובה על כל אחד ולא רק ב

 

 .בהקשבה זמן הרבה לבלות .2

 מה את לעשות תוכל לא אם וגם, להגיד הולכים אנשים מה יודע כבר אתה אם גם

 לגבי כמעט נכון זה - להם שיקשיבו רוצים אנשים. להם הקשב תחילה, רוצים שהם

 .אחד כל
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 . שאלות הרבה שאל .2

 מה לקבוע לך סייעי לב תשומת עם תשאול. להם קשיבושי רוצה שכולם בגלל רק לא

 התשאול. רוצים שהם אומרים שהם ממה שונה, לעיתים, שהוא, רוצים באמת אנשים

 .להציע להם יש מה גם להבין לך יסייע

 

 .אישי חיבור צור .2

 שאתם המקצועיים לנושאים או הפרק שעל לעבודה קשר ללא להתחבר דרכים חפש

 חיים שהם או, שלך הילדים של  כמו גיל באותו ילדים להם יש אולי. בהם עוסקים

 אתה, נכון לא זה כל אם גם. תחביב אותו את חולק שאתה או, נפשתם שבו במקום

מזג אוויר , לדוגמא. תאוניברסאליו חוויות בסיס על אישי חיבור לעשות יכול עדיין

 .שלכם אחרות חוויות או קיצוני

 

 .שלך ההגנה את הסר .4

 שלהם האישיים מהחיים פרטים לשתף ראוי זה שאין חושבים םמהאנשי חלק 

 ידי על יתר זהירות נוקטים רבים אנשים. עבודה של במסגרת או עסקי בהקשר

 עם החלט, זאת במקום. שלהם האישיים החיים על או עצמם על כלום או מעט שיתוף

 אחרים לאנשים גורם אתה. פרטים כמה ספק ואז, עלייך שידעו בנוח מרגיש אתה מה

 .איתך אישית היותר ההכרות מעצם איתך הבאינטראקצי בטוחים יותר להרגיש

 

 .תודה להגיד ההזדמנות את תפספס אל לעולם .5

 שוב עבורך שיטרחו יותר סביר כך. כך על להם להודות ודאג לך עזר מי היטב חשוב

 .לזה כשתזדקק

 

 .לאנשים להחמיא או לשבח ההזדמנות את תפספס אל לעולם .6

 לעשות כדי קשה עובדים שאנחנו הדברים על שבחים מספיק מקבלים לא רובנו 

 ה/אותו לשבח הקפד, מישהו על להשפיע רוצה אתה אם אז. אותם להשיג או אותם
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 או לצוות/למחלקה/לארגון תרמו היא או הוא ואיך טוב עשו היא או שהוא מה על

 בחברת או ילפנ, בפומבי זאת עשה -יכול אתה אם. שלך הטובה להרגשה אפילו

 .מלבדכם נוספים אנשים

 

 . להתנצל ההזדמנות את תפספס אל לעולם .7

 החזקים הכלים אחד היא התנצלות. זה על שתתגבר כדאי, להתנצל שונא אתה אם

 או נוחות לאי גרמה שקיבלת החלטה אם. אנשים כדי לרתום לך שיש ביותר

 שאכפת דעתל לה או לו מאפשרת שהתנצלות הרי, אחר לאדם צער גרמה/אכזבה

 . לך

 שההחלטה הנזק על רק אלא ,עצמה ההחלטה על מתחרט לא אתה אם גם, נכון זה

 .לה או לו גרמה

 

 תוקיר או תודה ואל, תשבח אל, תתנצל אל לעולם :זהירות של אחת מילה

, מזייף אתה מתי לדעת יכולים אנשים. ואמיתי כנה באופן נעשה זה אלא, מישהו

עדיף להיות ספציפי כשמחמיאים או , אופן כלליב. כבומרנג לפעול יכול וזה

 ,אמירה כוללנית לאוויר העולם" זרקת"כי לא , מתנצלים כי זה מעיד על כנות

 .אלא חשבת או הקדשת תשומת לב לעניין

 

 .רוצים שהם מה את לאנשים לתת תשאף. 8

 רוצים באמת אנשים מה להבין יכול אתה אם אבל. מתאפשר תמיד שזה לא, ברור 

 מה את לך יתנו שהם סביר יותר זה שיהיה הרי, זאת יקבלו שהם ולדאוג ריכיםצ או

 .מהם צריך שאתה

 

  .כבודם את להציל לאנשים תנו. 2

 צריך אתה האם. רוצים היא או שהוא בעבודה רע יהיה שמישהו יודע אתה לפעמים

 צריך אתה אם אלא) ומנומק רחב באופן לא לפחות או שלא עדיף? ה/לו זאת לומר

 לא שעדיין לאדם כאן הכוונה(. הבא לשלב אותם להכשיר במטרה פידבק להם לתת
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 על ששומרים תוך מהעניין לצאת אפשר, אותו לעשות ורוצה מסוים תפקיד עושה

( ואמיתי כנה ההסבר עוד כל) הסבר עם או פוגענית לא אמירה עם האדם של כבודו

 .אחר למישהו העבודה את הבטחת שכבר, כמו

 

 .בטלפון דברו. 27

? בעבר שעשית ממה טלפון שיחות פחות ועושה מקבל עצמך את מוצא אתה האם 

, האלקטרוני הדואר בגלל טלפון שיחות ופחות פחות עושה עצמי את מוצאת אני

 רגעים יש אבל(. ועוד פלוס גוגל, בפייסבוק טים'צ) החברתית והמדיה, טקסט הודעות

, למשל. ההבדל כל את עושה פנים אל פנים שיחה/פגישה או טלפון שיחת  שבהם

 כשאתה הוא כזה למצב דוגמא עוד. להעביר מאכזבות חדשות לך יש שבהם בפעמים

 . נוספת אחריות או יותר גדול תפקיד עצמו על לקחת למישהו מציע

  שהאדם רגשות של אוורור לכל להאזין או שאלה כל על לענות יכול אתה, בטלפון

 לבלות כדי לך שיש אחרות ממחויבויות  לרגע תקמתנ אתה. אמת בזמן לעשות צריך

 מהנושא לך איכפת שבאמת להבין לאדם מאפשר גם זה. האדם אותו עם זמן

 או אכפתיות לגלות לה או לו לגרום כדי עוצמה רבת דרך זוהי. התקשרת שבגללו

 .כן-גם מעורבות

 

 

 

 

 

 

 

 

 . עמתחילים לנסוזה האמצעי שדרכו הרעיונות ; הוא הצינור להשפעהאמון 

Amy Cuddy 

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/a/amy_cuddy.html
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 ?עד כמה אתה יכול להשפיע על אחרים" בחן את עצמך"

 מבדק עצמי 

. 2: בסדנאות או במפגשים אישיים מבקשים משתתפים לבוא עם דוגמאות איפה יש להם

כ "כוללות בד' אין שליטה'הדוגמאות למצבים של . אין שליטה. 2-ו. השפעה. 1, שליטה ישירה

הדיון על מה יש לי . וכדומה, תאונות מוזרות, אסונות טבע, הכלכלה, דברים כמו מזג האוויר

ישנם אנשים , עם זאת. עליי -שליטה מלאה או ישירה מצטמצם הרבה פעמים לעניין אחד

, על הילדים, ש להם שליטה ישירה על הצוותים שלהםהמטעים את עצמם כשהם חושבים שי

אנשים רבים אחרים ממהרים להיכנע לווירוס , לעומת זאת. או על האנשים שמדווחים להם

כל  .ולהכריז שאין להם שליטה או אפילו השפעה על ההתנהגות של מישהו אחר "הקורבן"

 .יהיה מי שיהיה. אחד

 

 ההשפעה( מד)אינדקס 

. לגובה הניקוד שאנחנו מקבלים באינדקס ההשפעה  קשורה ישירותמידת ההשפעה שלנו 

ההשפעה פותח כדי לעזור למנהלים ולאנשי מקצוע שונים לאמוד את היכולת ( מדד)אינדקס 

בכל פעם שאני מנסה . שלהם להשפיע על אדם כלשהו או על קבוצת אנשים במצב מסוים

, שלי או את דרך הפעולה שלי להשפיע על אדם אחר או על קבוצה לקבל את נקודת המבט

הערכה אובייקטיבית וכנה של מידת . ה להעריך את היכולת שלי להשפיע עליהם/אני צריך

 .ואם יש טעם להמשיך( להשפיע)ההשפעה שלי תגיד לי אם זה הזמן הנכון לעשות את זה 

 

די  - 1, חלש מאוד - 2: ודותההערכה של יכולת ההשפעה שלי מבוססת על סולם בן חמש נק

אנחנו יכולים להעריך , י שימוש בקנה מידה זה"ע. חזק מאוד - 5 -ו, חזק - 4, בנוני - 2 ,חלש

 :את עצמנו בכל אחד מהנושאים הבאים במצב מסוים הבאים

 

 הבהירות שלי לגבי מהי התוצאה המוצלחת עבורי/מה מידת ההבנה. 

 ה הם ומ( ים בעניין/המעורב)ים /מה מידת ההבנה שלי את העמדה של האחר

 (?שלהם win-מה ה) ?ת אליה/ירוויחו מהתוצאה שאני חותר

 איך כישורי השכנוע ומיומנויות התקשורת שלי? 

 לסיטואציה /ה מתאימה למצב/איך התזמון שלי ועד כמה הפעולה שאני מציע

 ?הנוכחית

 האם עליי להגדיל או להקטין את מצב )? איך טון הדיבור שלי ומה הגישה שלי

 (?סכסוך/פליקטההתגוננות או הקונ
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  באיזה מידה אני רוצה בכנות להגיע לתוצאה טובה לכל המעורבים(win-win)? 

 ת אמין בעיני אדם זה או קבוצה זו/עד כמה אני נתפס? 

  (כולל התמדה)מה מידת התשוקה שלי והמחויבות שלי לעניין? 

 מה מידת האמון ההדדי ביני למעורבים האחרים? 

 עד כמה חזקה מערכת היחסים שלנו? 

  ובניתי ( משפיענים)באיזה מידה הצלחתי לייצר הסכמות עם עוד גורמי מפתח

 ?את התמיכה שלהם

 מהי הסמכות ( וכתוצאה מכך)מה המשרה שלי , מה התפקיד שלי בסיטואציה הזו

  ?שלי בסיטואציה הזו

 

מראה שאני בעמדה חזקה כדי להשפיע על האדם או , נקודות ומעלה 44ציון כולל של 

 . ורבים במצב הזההקבוצה המע

 

אולי אני רוצה לחכות לזמן טוב יותר או לחזק חלק . הוא לא מאוד חזק 24-44ציון של 

 (. הדבר עשוי לקחת זמן ועבודה קשה)מ "במו/מהחולשות שלי בסיטואציה

 

בבירור . היכולת שלי להשפיע היא נמוכה מאוד, נקודות או למטה מזה 24ה  /אם אני משיג

עשות אם אני רוצה להגדיל את ההשפעה שלי בעניין זה או במצב יש לי הרבה עבודה ל

 .הנתון

 

זה הרבה יותר קל להרים ידיים . זה לוקח בדרך כלל אומץ להשתמש במדד ההשפעה

הסיבה שהם לא מקשיבים קשורה ".. אבל הם פשוט לא הקשיבו, אמרתי להם", ולמלמל

לבחירות  ,לעיתים קרובות ,קשורההיכולת שלי להשפיע . לעתים קרובות ליכולת שלי להשפיע

ולעבוד , עליי לשנות את הבחירות שלי, בכדי לשפר את מדד ההשפעה שלי. שאנחנו עושים

 . על איך אני משנה את עצמי כדי שאוכל לשנות את האחרים או את הבחירות שלהם

 

 

 .לא סמכות, המפתח למנהיגות מוצלחת בימינו היא היכולת להשפיע

 ארד'קנת בלנצ
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 סיכוםות מיל

מומחיות או  -כמו)כאלה התלויים בנו  -למדנו שלכל אחד מאיתנו ישנם כמה מקורות להשפעה

הסמכות  -כמו)וכאלה התלויים בארגון ( ידע בנושא מסוים או יכולות בינאישיות ואחרות

. טיקות שמטרתן להשפיע על אנשיםישנן כמה טק(. כזיות שלנו בארגוןהניתנת לנו או המר

החשוב מכל הוא . צריך להפעיל את הטקטיקות בצורה מחושבת. ות וחסרונותלכולן יתרונ

את הרצונות והצרכים של הצד השני ואת , לקחת בחשבון את הרצונות והצרכים שלכם

זו הדרך היעילה ביותר . רווח לכל, ובעקבות זאת לפעול כך שתהיה תועלת לכל, המצב

 .להשפיע

 

את הידע ומתרגלים מודל עבודה להשפעה על כל אנו מרחיבים בנושא  נחיםמו בקורס שאנ

 (.ובמסגרות נוספות בקרב חברים, במשפחה, בקהילייה, בעבודה)בכל מסגרת ונושא 

 

 (Ebook)ספר על מחברת ה

 

בלימודי  .M.Aבעלת , "חשיבה אחרת"את מנהלת  ורית שיברא 

ובעלת הכשרה מקיפה בהנחיית קבוצות  א"עבודה מאוניברסיטת ת

ייעוץ , לאורית שיבר ניסיון עשיר בניהול משאבי אנוש .ובאימון מנהלים

פיתוח הדרכה והנחיית קבוצות , פיתוח ארגוני, וליווי מנהלים ועובדים

בשנים . אורית שיבר שימשה כמרצה באקדמיה ומלווה מאמנים בתהליך הכשרתם. בארגונים

אפיינים של ההדרכה והגיוס למ, האחרונות מנחה מנהלים כיצד להתאים את שיטות הניהול

לעודד תקשורת טובה ולמקסם את , מנת להביא לעבודה אפקטיבית יותר-על Y-דור ה

אורית שיבר היא מחברת (. Y-ו X, בייבי בומרס)היתרונות של כל אחד מהדורות בעבודה 

 ".?Y-איך לנהל אפקטיבית עובדים מדור ה -דור הפייסבוק"הספר 

, לטובה על ההתנהגות של אנשים בהשפעה ת אורית שיברקבתהליכי העבודה האישיים עוס

 . להם רצויותהתוצאות ה את על מנת להשיג

 

בתחום היא שאני מנחה בקורס ו תהליכי ייעוץ ואימוןהמטרה שלי ב"

להביא אנשים לשנות את התוצאות של ההתנהגות של אחרים או של 

 ".להפוך למשפיענים באופן מודע. עצמם
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מתמחה בפיתוח מנהלים ועובדים בארגונים " תחשיבה אחר" ":חשיבה אחרת"אודות 

 .אשר מביאות ערך מדיד ללקוחותיה, החברה מיישמת תוכניות לעבודה. ובמעברי קריירה

האוניברסיטה , שירותי בריאות כללית, IBM,  בנק לאומי, נמנים שטראוס בין לקוחותינו

, רותם אמפרט, (ל"כי)כימיקלים לישראל , מטריקס, המטה הכללי של המשטרה, הפתוחה

 -ל"המי, המרכז לשלטון מקומי, מרכז לטיפוח יזמות -י"מט, חברה לביטוח -דיקלה, סרגון

 .המרכז הישראלי לניהול ועסקים נוספים

 

 .אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת ובכל שאלה

 

 

 -"להשפיע הדרך"על הקורס לפרטים  ישור מטהעל הקלחצו 

 להשפעהוקורס המלא להובלת שינויים ה

http://goo.gl/lN3Z7r 

 

 

- מרהטמה גנדי אמ

 .כוח אינו נובע מיכולת פיזית" 

 ".הוא נשאב מרצון שאין להכניעו

 

 .אני מאחלת לכם שתצליחו להשפיע לחיוב על הסובבים אתכם

 

 

 

 ,שלכם

 אורית שיבר

 

 ".חשיבה אחרת"מנהלת , כל הזכויות של מדריך זה שמורות לאורית שיבר

כל חלק שהוא  –כל דרך או בכל אמצעי לשדר או לקלוט ב, לתרגם, להקליט, לצלם, להעתיק, אין לשכפל

 .זה (Ebook)בספר מהחומר ש

http://goo.gl/lN3Z7r

