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 השפעה טקטיקות   טקטיקות השפעה 

 הדדיות/ תגמול  
 

 'אני אעזור לך' 
 

 הביעו נכונות לעזור כדי להניע לפעולה.
, תקשיבו לסיבות ותציעו לעשות משהו  אם הם מתנגדים 

 בקשר לדברים שמונעים מהם להסכים. 
להם בתמורה למחויבות  ציעו עזרה על תנאי: אתם תעזרו  ת

 בקשתכם. ל על פי שלהם לפעו

 
 

אבוא לעשות זאת יחד איתך? יש לי שהאם זה יעזור 
 את זה יותר מהר. נסייםקצת זמן פנוי וביחד 

*** 
לעשות בשבילך כדי  ההאם יש משהו שאני יכול
? אני יכולה, למשל, תשתעשה מה שאני מבקש
 אנשים מהגב שלך.הלהוריד חלק מהמשימות/

*** 
אוכל לטפל בדברים מה מונע ממך לעשות את זה? אם 

 ?שמפריעים לך, האם תעשה את זה
 
 

 רגשהערכה/  /וענישה לחץ /ערכים
 

 ' ... 'אל תהיה כמו 
 

 הצביעו על כך שרק אדם רע יכול לסרב לבקשה מסוג זה. 
 חברתית. -כגישה או פעולה אנטי מתגו את סירובם

 

 
 
 

לאף ור לא היה מוכן לעזש עבד פה בחור בשם יוני
אז אל תהיה . החזיק מעמד רק כמה חודשים. אחד

 כמוהו.
*** 

לא נרתם  מודעות ואחריות חברתיתרק אדם חסר 
 למען מטרה כה ראויה.

*** 
נכון? אני מציע שתחזיר את מה , אתה הרי לא גנב

 שלקחת לפני שמישהו אחר מגלה את זה.

 רגש הערכה/  /ערכים
 

 ' ... 'תהיה כמו 
 

  עושה זאת.היה בהחלט שאדם טוב  תגידו
על כך שזאת הדרך הראויה לפעול ולכן עליהם   הצביעו

 לעשות את המבוקש מהם. 
 

 
 

אתה מזכיר לי את יוסי שעבד פה פעם. בחור מקסים, 
 ?אתה מוכן לעשות אז זהתמיד היה מוכן לעזור. האם 
*** 

רואים עליך שאת אדם עם לב טוב. האם תרצי לתרום 
 לאוסף שלנו?

*** 
רוחם? אחלה עיר. אנשים מדהימים. אני מי אתה

 בטוחה שתרצה להצטרף אלינו.

 השראה/ ערכים/ רגש /וכבוד הערכה
 

 אלטרואיזם 
 
לעשות משהו כי זה מסוג  פנו אל טבעם הטוב, בקשו 

 באופן טבעי.   לבד, גם  הדברים שהם היו עושים 
. פשוט תבקשו או  לגבי האדם או אופיואל תניחו הנחות  

ים עזרה, א"כ תפסיקו לדבר  אפילו רק תראו שאתם צריכ
 לעזור.   ויציע לראות האם  וחכו

אם כן, אז האלטרואיזם עבד. אם לא, עדיין תוכלו להשתמש  
 .  ספציפית יותר בקשה   להגדירבטקטיקות אחרות. נסו 

 

 
 

 ?... תודה, את נהדרת!עוזרת לי כאןיש מצב שאת 
*** 

 האם אתה יכול לעשות זאת בשבילי? 
 .אני לא מצליחה לבד

*** 
 נראה לי אני זקוק לעזרה כאן...
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 קטיקות השפעה ט  ה השפע טקטיקות  

 תגמול  / ץ וענישהלח
 

 אסרטיביות 
 

 . שיעשוצריכים   אתםפשוט תגידו בטון בטוח ורגוע מה 
הססנות. היו ברורים וחד   ובליתוקפנות  בלידברו ישר, 

להם מה   להורותמשמעים. התנהגו כאילו יש לכם את הזכות  
 לעשות.  

 ת.  מתחמקומילים בבתירוצים או   ו אל תשתמש
 דורשים את זה. סבירו למה אתם ה

 

 
 

את צריכה להשלים את המשימה הזאת היום כדי 
 שהצוות שלי יוכל לעבוד עם זה מחר.

*** 
 זה לא עובד. תבדוק אם יש טעויות במערכת.

*** 
 תדפיס לי בבקשה את המסמך הזה. 

 אני חייב לצאת רגע.

 בוד רבות/ הערכה וכמעו
 

 קהל   בפני 
 

 במקום שיש עוד אנשים שישמעו אתכם.    פנו אליהם
אנשים   בנוכחות  מרגישים פחות נוח לסרבאנשים  הרבה 

 אחרים.  
  יחזק ששומע אתכם   מי אל תשתמשו בזה אם יש סיכוי 

 חברים שלו(. ה ליד . )למשל, בסירובו הצד השני אתדווקא 
 

 
 

 לבקש משהו מבן משפחה כאשר כל המשפחה 
 יושבת יחד.

*** 
אדם פונה  לפני שכולם מתפזרים,ות בתום ישיבת צו

עדים כאשר יש לסרב יותר קשה לעמיתו עם בקשה. 
 לך.שלהתנהגות 
*** 

בקבוצות שומרי משקל עושים שקילה ליד אנשים 
 .אחרים כדי ליצור לחץ חברתי על היחיד

 

 סמכות
 

 סמכותיות 
 

  לאנשים מה לעשות.השתמשו בסמכות שיש לכם להגיד 
  ו להם שיש לכם את הסמכות., תזכיראם צריך

דברו ישר וברור. תגידו מה בדיוק ומתי אתם רוצים שיעשו.  
 אך גם לא בחוסר ביטחון.   , חשוב לא לדבר ביהירות

אם הם מסרבים או מהססים, חזרו על דבריכם ברוגע 
 ובסמכותיות.  

יות  אם הם ממשיכים לסרב, הצביעו על ההשלכות האפשר
 של סירובם.  

 

 
 

ואני צריך  אחריות שלי לסיים את הפרויקט הזהאת ז
 תוכנית שלך עד הצהריים.את השתביא לי 

*** 
 אני אבא שלך ואני אומר לך ללכת לישון עכשיו.

*** 
 אסור לך להיות פה, נא לצאת.  ,סליחה אדוני

 

 הדדיות/ תגמול  
 

 מיקוח 
 

הציעו לעשות משהו בשבילם בתמורה למה שאתם צריכים  
דברים  , עזרהלהציע כל דבר בעל ערך:   אפשרמהם. 

 '., זמן, ידע וכופעילות כלשהי , חומריים
 תחילו עם הצעה צנועה יותר ותגדילו אותה במידת הצורך. ת

לעשות   יבות שלהם בהתחיהצעתכם צריכה להיות מותנית  
 למעטצעות חד צדדיות מה שאתם מבקשים. אל תציע האת 

 ונכם.לגרום להם לזוז לכיו תןשמטר  תמחוו
 

 
 

אם תעשה את זה בשבילי היום, אני אעזור לך 
 .כשתצטרך בעתיד

*** 
אצא אתך לטיול בשבת, אתה צריך שאם אתה רוצה 

 לעזור לי לסיים את המשימה הזאת.
*** 

 במקומך.אדבר עם הלקוח , את המצגת תכיניאם 
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 טקטיקות השפעה  טקטיקות השפעה 

 היגיון/ ערכים רגש/ השראה/ מעורבות/תגמול/
 

מה יוצא לאחרים  
 מזה 

 
   מהיענות שלהם.וויחו  הראו כיצד אנשים אחרים יר

  ,מהם אכפת  השני  לצד אפשר לדבר על אנשים ספציפיים ש
 .  של בני אדם באופן כללי  יותר  רחבים חוגיםעל  או
 כיצד פעולה קטנה שלהם תעשה את הבדל גדול   והרא

 עבור אנשים אחרים.  
 

 
 

במחיר של כוס קפה אחד לחודש, אתם מאפשרים לנו 
 לתת בית לעשרות בעלי חיים.

*** 
 זה בשביל ילדי הישוב. -לעצמי  מבקשאני לא 

*** 
 תחשבי איך המשפחה שלך תיהנה מזה.

 היגיון  תגמול/
 

 מה יוצא לי מזה 
 

 מילוי בקשתכם.  ע"י לכם  יביאו סבירו להם כמה תועלת הם  ה
   איך בדיוק זה יעזור לכם. הבהירו 

ציינו כמה אתם מעריכים את עזרתם. אפשר לרמוז שתהיו  
 ירי תודה )אם כי אין צורך להיות מפורשים בעניין(. אס

 

 
 

אוכל להשיג עבודה אם תשלמו עבור הלימודים שלי, 
 טובה יותר.

*** 
זה ממש ? את האוטו ביום חמישילתת לי האם תוכל 

 יציל אותי.
*** 

אני איהנה מהחופשה שלי הרבה יותר אם אדע שאת 
 משגיחה על הדירה שלי בינתיים.

 תגמול/ הגיון /השראה 
 

 מה יוצא לו מזה 
 

 ירוויחו אם ייענו לבקשתכם. הסבירו להם כיצד הם 
גם אם הרווח הוא בעיקר שלכם, תחשבו כיצד זה ישפיע על  

 הצד השני ומה יצא להם מזה.  
במקרה של אנשים קרובים לכם, אפילו לשמח אתכם יכולה  

 להיות סיבה מספקת  כדי לשכנע אותם.
 

 
 

תגייס ליחידה בחן הזה, תוכל להאם תתכונן טוב למ
 א.הרבה יותר טובה בצב

*** 
יש  -בואי איתי למועדון הלילה. את תהיני מאוד שם 

 שם אווירה בדיוק לטעמך.
*** 

אני חייב שתיסע לשבוע לעבוד עם לקוח באוקראינה. 
 בסופ"ש תוכל לבקר באומן. זה סופר מעניין.

 השראה/ הערכה וכבוד
 

 אתגר 
האתגר צריך להיות   ורם. שלכם כאתגר עב הציגו את הבקשה 

   .לא קל מדי, אך גם לא בלתי ניתן להשגה
את האדם ולנסח את   מה מניעאחת האפשרויות היא להבין 

בהתאם. ניתן לעשות זאת בשיחה מקדימה או  הבקשה 
  . אותו טובבשיחה עם אנשים אחרים שמכירים 

מבחינתכם, אך אל תגידו  הזה הצלחה באתגר הנסחו מהי 
אירו מקום לחופש ההחלטה והפעולה.  כיצד לפעול. השלהם 

תנו  , כיצד לפעולמושג   להם עם זאת, אם נראה לכם שאין 
 . אם יצטרכועזרה במידת  תציעווהכוונה  להם

    

 
צריך לחפור את הגן התחתון ולשתול שם זרעים. אני 
 מאמין שתוכל לעשות זאת עד הערב. מה אתה חושב?

*** 
שתיגש אליו אני צריך  לקוח, עכרג  בקבלה ממתין

 תבטיח שהוא יוצא מכאן מרוצה.ו 
*** 

חבר'ה, יש לי אתגר בשבילכם. זה לא יהיה קל, אבל 
 אני מאמין שאם מישהו יכול לעשות זאת, אז זה אתם.
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 טקטיקות השפעה  השפעה טקטיקות  

 השפעה   טקטיקות  טקטיקות השפעה 

 השראה/ הערכה וכבוד/ תגמול 
 

 מחמאה 
 

  תגידו להם כמה הם טובים במה שהם עושים. 
על הדברים שהם  תהיו כנים בשבחים שלכם, תחמיאו רק 

 טובה.   והבחנהדורש מכם התבוננות באמת טובים בהם. זה 
 קשרו את המחמאה שלכם לפעולה שאתם רוצים שיבצעו. 

 

 
 

תוכל לעזור לי עם  אתה ממש טוב בניתוח מצב. 
 הדו"ח?

*** 
חשבים. תוכל לעזור לי עם למאתה המומחה כאן 

 שלי?המחשב 
*** 

חדה העין את הכה אני יכולה להתייעץ איתך? אני צרי
 שלך. 

 הדדיות/ תגמול 
 

 וויתור הדדי 
 

  הציעו לוותר על משהו בהצעה המקורית שלכם ובקשו מהם  
  להגיע להסכמה. על מנת לוותר על משהו גם 

אך יש להם ערך גבוה עבור   חפשו דברים שקל לכם לתת 
  הצד השני. הדגישו את ערכם הגבוה. 

במידה  א תוכלו לחזור מהם  מוויתורים ללא תנאי של  והיזהר
את  תמיד כדאי להציע . המובטחת לא תקבלו את התמורה ו

 , בתמורה למשהו.הוויתורים על תנאי
 

 
 

אמא, אפשר את הרכב שלך? אני מבטיח לחזור עד 
 חצות.

*** 
 . 15%היום, אוכל לארגן לכם הנחה של  אם תקנו 

*** 
סיים את לאם תעבוד השבוע יותר שעות כדי 

 .תוספת יומיים חופש בתשלום אתן לך פרויקט,ה

 השראה  /הדדיות/ תגמול 
 

  את זה  'בוא נפתור
 יחד' 

כדי   הציעו לדון במצב במקום להיות נגדם, הציעו לעבוד יחד.
היו יצירתיים  למצוא פתרון שיהיה טוב לשני הצדדים. 

 בחיפוש פתרונות. 
חפשו להבין אותם ומה הם רוצים. עזרו להם להבין את  

 מצבכם.  

 
 

יש הרבה תאונות עם אופניים חשמליות, זה מסוכן 
וגם  מבחינתך מידי. בוא נראה מה יכול להיות גם מגניב

 יותר בטוח.
*** 

מה הכי חשוב לכם במכונית? אני רוצה להציע לכם 
 בול.משהו שיענה על הצרכים שלכם 

*** 
מורה לתלמידים: אני אציג לכם דילמה ונראה יחד מה 

לפנינו ומה היתרונות האפשרויות שעומדות 
 והחסרונות של כל אחת מהן.

 לחת וענישה/ רגש/ סמכות
 

'איך אתה יכול  
 ' ' כזה? לעשות דבר  

 
בקרו את הגישה שלהם. הצביעו מה בהתנהגות שלהם שגוי  

כאשר הם משתתקים לחצו עוד יותר ודרשו   או בלתי ראוי.
אם הם תוקפים אתכם, תחזירו להם  לבצע את בקשתכם. 

 את המתקפה. 
 

 
 

אתה לא מציג אף נתון, אלה רק מילים. אין לך גיבוי 
 לטענות שלך.

*** 
עצלן. אני מצפה ממך להרבה יותר זאת גישה של אדם 

 השקעה.
*** 

לא הקשבת למה שאמרתי לך כרגע. אז פשוט נתקדם 
 הלאה, אני לא אחזור על כל מה שאמרתי.
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 טקטיקות השפעה  פעה טקטיקות הש 

 ערכים/ רגש 
 

 חנופה 
 

  הם.תם ובקשו את העזרה שלהקטינו את עצמכם לעומ
ספרו כמה המצב שלכם נורא ואיך רק הם יכולים להציל  

 אתכם.  
תראו  להם שאתם לא מאיימים עליהם וכמה העזרה שלהם  

 היא מעשה חסד נהדר. 
 

 
 
 

בבקשה אל תספר לאף אחד שלא הגעתי. אני אסתבך 
 כל כך. אני מתחנן...

*** 
מה לעשות. את  אני אובד עצות לחלוטין ולא יודע כבר 

 לעזור לי?יכולה 

 רגש הדדיות/ 
 

 'אתה חייב לי' 
 

בפרטים מה  תארו   זכירו להם שהם חייבים לכם טובה.ת
 עשיתם למענם. 

אם צריך, תפרטו מה המחיר ששילמתם בזמנו בשבילם, על   
 מה וויתרתם כאשר פעלתם לטובתם. 

 

 
 

את יכולה לתת לי טרמפ לשדה התעופה בלילה? 
יית תקועה בעיר עזבתי את העבודה באמצע כדי כשה

 גיע לחלץ אותך.לה
*** 

 אחרי כל הדברים שעשיתי למענך, 
 אתה חייב לעזור לי.

*** 
ר החברה הזו, הבאתי שלושה לקוחות עבדתי קשה עבו 

 חדשים לאחרונה. אני חושבת שמגיעה לי העלאה.

 רגש/ ערכים 
 

 בקשה ישירה 
 

ד הבקשה הישירה היא במילים  וס פשוט תבקשו מהם.  
 אתם פונים לאנשים. שאתם בוחרים ובאופן בו 

תהיו מנומסים וברורים. אל תכפו את בקשתכם, השאירו   
להם אפשרות לסרב, הראו להם שאתם לא תיעלבו  

 מסירובם.  
  אל תיפלו עליהם ברגע אחרון, תנו להם זמן להתארגן. 

 וחה. תקפידו על טון הדיבור ושפת הגוף נעימה ופת
 

 
 

 בוע?את יכולה לעזור לי עם שיעורי בית בסוף הש
  *** 

 תוכלי להקפיץ אותי לשדה התעופה ביום רביעי?
*** 

אני מאוד אודה לך אם תוכל להקדיש מחר או 
 חצי שעה כדי לעבור על המצגת שהכנתי. יםיתמחר

 © ©
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 השראה/ היגיון/ תגמול 
 

 למה לא? 
 

בקשו מהם להסביר למה הם מסרבים ואז תראו להם  
 שהסיבות שלהם לא מוצדקות. 

מסכימים איתכם, שאלו אותם למה הם לא  אם הם לא 
מסכימים. חתרו להבין מה הסיבה האמיתית ואז תאתגרו  

הסכמה שלהם לא הגיונית או  -אותה. תראו להם למה אי 
 פשר לבטל אותה. למה א

 דברו באסרטיביות כאילו אין להם שום סיבה לא להסכים. 
 

 
 

אתה אומר שאתה נפגש עם ניב מחר אבל אתה יכול 
לראות אותו כל יום. לעומת זאת, זה היום היחיד 

 שאתה יכול לראות את סבא וסבתא.
*** 

 בוא נעשה את זה. למה לא?
*** 

 אין שום סיבה להישאר כאן, נכון?
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 טקטיקות השפעה  ת השפעה טקטיקו 

 יגיון לחץ/ ה  תגמול/
 

 שונה' זה  'הפעם  
 

עד שיש להתעלם  בקשתכם כה חשובה  איךהראו להם 
   .הרגילות. הסבירו להםמהמגבלות 

צמצמו או הסירו כללים, נורמות או אילוצים שעשויים למנוע  
  מהם לעשות כרצונכם.

 זאת. בעיות שעלולות להיווצר אם הם לא יעשו   ציינו
 ציינו מה המחיר שהם ישלמו אם לא ישתפו פעולה. 

 

 
 

 בדרך כלל לא הייתי מבקש מכם לעשות זאת, אך
 יהיו הרבה צרות., אם לא נעשה ,הפעם

*** 
אני יודעת שלא עושים את זה בדרך כלל לא, אבל  

הלקוח שלנו ממש לחוץ וכדאי ללכת לקראתו אפילו 
 בניגוד לכללים.

*** 
אני יודע שזה לא תפקידך, אבל כרגע אין אף אחד 
 אחר ואם לא תעשה זאת, הכישלון הזה יהיה עליך.

 

 ומומחיות רגש/ הערכה 
 

 מיוחד' אתה  '
 

 יכול לעשות זאת. לא  כי אף אחד אחר  אמרו להם 
, ציינו רמת המומחיות היוצאת  על הידע והכישורים החמיאו

דופן. תגידו להם שבזכות היכולות המיוחדות, הם הבחירה  
 שלכם.   1מס' 

 חשוב הדבר שאתם מבקשים מהם. כמה   הדגישו
 

 
 

וק כמוך. אתה יכול לבדמכוניות אף אחד לא מכיר 
 לי?אולי את האוטו ש

*** 
 את האדם השקול היחיד פה. תוכלי לבוא איתי?

*** 
יש הכי   . לךאנו זקוקים למישהו שיעשה את המצגת

 ועליך אני סומכת הכי הרבה. ניסיון  הרבה

 הערכה ומומחיות  / ערכים /רגש
 

'אני מבין אותך,  
 אבל...' 

יכולה להיות לא נוחה להם ואולי   בקשתכם תביעו הבנה ש
 וצים להיענות.  הם לא ר

תגידו להם שאתם מבינים כיצד הם מרגישים, תביעו רגישות  
 לצרכים ולמגבלות שלהם.  

 אם זה לא היה חיוני.  ,ציינו שלא הייתם פונים אליהם 
 

 
 

, לעשות זאתאני יודעת שאת אולי לא כל כך תרצי 
 ת עזרתך. אבל אנחנו ממש חייבים א

*** 
הצוות שלי בל , אכרגעאני מודע לכך שאתה בעומס 

  .חייב את הייעוץ שלך כדי להמשיך לעבוד
*** 

אני מבינה שאתה כועס ולא רוצה לעבוד עם מתן, אבל 
אני מבקשת כרגע לשים את הרגשות בצד ולעבוד 

 איתו. לא בשבילו, בשביל כולנו.

 הערכה ומומחיות  /רגש
 

 'קטן עליך' 
 

רבה  תגידו שזה לא ייקח ה  תציגו את המשימה כקלה לביצוע.
רמת הידע והיכולת שלהם הדבר הזה לא  זמן. ציינו כי ב

 ידרוש מאמץ רב. 
כדאי לדעת מראש עד כמה הצד השני באמת מתאים  

למשימה הזאת. אם שכנעתם אותו שזה ייקח שעה אבל  
ם באמינות שלכם  בפועל זה לקח לו כל היום, אז פגעת

 בעיניו. 
 

 
 

יא אתה יכול בדרך מעבודה לקפוץ לסופרמרקט להב
 כמה דברים? 

*** 
אתה מכיר את התוכנה הזאת? אתה יכול אולי לעבור 

 על המסמך שכתבתי ולתן טעויות על הדרך?
*** 

תוכלי לבוא לעזור לי לפני החג עם הבישולים? את 
 שעתיים.עושה הכל כל כך מהר, נגמור הכל תוך 
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 טקטיקות השפעה    טקטיקות השפעה 

 רגש/ לחץ סמכות/ 
 

'כרגע זה דחוף  
 יותר' 

 
עדיפויות  להם. חברו אותם לסדר לאנשים יש תוכניות מש 

 . שלכם כדי לשכנע
תגידו להם שאת המשימות האחרות ניתן לעשות אחר כך,  

 בעוד שהבקשה שלכם אי אפשר לדחות. הסביר למה. 
 

 
 

לסיים את הציור שלך מחר. היום אתה חייב אתה תוכל 
 ללמוד למבחן.

*** 
הלקוח עומד ליד הדלפק ואם לא יקבל יחס אז הוא 

 ילך. אז עזוב הכל וגש אליו עכשיו.פשוט 
*** 

את תוכלי לחזור לדו"ח שלך אחר כך, כרגע אני רוצה 
שתעזרי לגיא כי הוא צריך להגיש את המסמך הזה 

 היום.
 

 תגמול/ סמכותערכים/ 
 

 'זו חובתך' 
 

 תגידו להם שזוהי חובם לעשות כפי שאתם דורשים מהם. 
ם. תצביעו על  תזכירו להם הבטחות שהם נתנו וחייבים לקיי

זה העת להחזיר טובות.  דברים שעשיתם עבורם בעבר וש
 דברו על חובתם המוסרית והחברתית.  

 

 
 
 

 אתה חייב לילדים שלך זמן בילוי איכותי איתך. 
*** 

אתה הבטחת שאבל קידום ברגע שנתחיל לעבוד על 
 הפרויקט החדש.

*** 
רוצה לקבל כבוד מאנשים, אתה חייב אם אתה 
בר ולהתחיל לעשות. זה מה שהם מצפים להפסיק לד

 תפקיד שלך.מהאדם ב
 

 רגש  /ערכים
 

 בשם הצדק 
 

 תראו להם שככה זה צודק ונכון לעשות. 
תסבירו להם שהתנהגות שלהם תעזור לאנשים אחרים  

 לקבל יחס הוגן. 
ניטרליות שלכם ועזרו להם לראות את המצב  שמרו על 

 באופן אובייקטיבי. 
 

 
 
 

במחשב חצי שעה, עכשיו זה תור של יחקת אתה ש
 איתי. גם לו מגיע לשחק במחשב.

*** 
 

האם את מאמינה שכל אחד מגיע לקבל הזדמנות? אז 
אם כן, אז הפעם גלית מקבלת את ההזדמנות הזאת 

 ולא את.
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 רגש/ הדדיות 

אם אכפת לך  
 ממני... 

 מכם. הם  בקשו מהם לעשות כבקשתכם כי אכפת ל
שאתם יודעים שאכפת להם מכם, ואז עברו   תגידו להם 

 לבקשתכם.  
שיטה הפוכה היא לציין שאתם עלולים להיפגע בדרך  

 כלשהי אם הם לא יענו לבקשתכם.  
דרך נוספת היא לציין שההצלחה שלכם תלויה בהיענות  

 להם לבקשה שלכם. ש
 

 
 

אם אתה באמת אוהב אותי, אתה תקנה לי את הטבעת  
 הזו.
*** 

יודעת שאתה רוצה שאצליח. האם תוכל לשלם אני 
 עבור הקורס הזה בשבילי?

*** 
את לא רוצה שאסע בטרמפים, אז תוכלי לתת לי כסף 

 למונית?
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 רגש/ הערכה ומומחיות/ תגמול/ השראה
 

הערכה וכבוד של  
 אחרים 

 
רים  תנו להם להבין שהתנהגות מסוימת תגרום לאנשים אח 

   פיהם. תשפיע על הערכה וכבוד שיש לאנשים אחרים כל
דברו על אנשים שדעתם חשובה לצד השני. תארו להם כיצד  

 הם עשו.אנשים אלה יגיבו אם יגלו מה 
במקום האנשים האחרים יכולים להיות גם דמויות מהסרטים  

 או הספרים או מן העבר. 
 

 
 

 בפניך.אם אתה תיכנס לכושר, הבנות לא יוכלו לעמוד 
*** 

 הרי פוטר לא היה אוהב שאתה בוכה ככה.  
*** 

 ךב גאהאם סבא היה רואה אותך ככה, הוא היה 
 מאוד. ממך מאוכזב/

 רגש/ הערכה ומומחיות/ תגמול/ השראה
 

 י הערכה וכבוד של 
 

להם להבין שהתנהגות מסוימת תגרום לכם לכבד אותם  תנו 
 פיהם. כלבערכה שלכם תפגע  , פךלהי  ,או יותר

  שלצד השני יהיה  יכים קודם לדאוגבשביל זה אתם צר 
 שתכבדו ותעריכו אותם.  אכפת

  

 
 

אני מעריכה אנשים שמסוגלים להודות בטעות. זה 
 . נראה לי כדאי לך להתנצל בפניו. דורש אומץ

*** 
אני מאוד מעריך אנשים שמקיימים הבטחות. מקווה 

 שלא תאכזבו.
*** 

אתה נשמע מאוד שחצן כשאתה מדבר ככה. זה עושה  
 רושם לא טוב.

 

 ערכים/ רגש 
 

 ז רמ 
 

להניע  לא חייבים תמיד לדבר באופן ישיר. לפעמים יותר קל  
 אנשים לפעולה ע"י רמזים שלא מלחיצים אותם. 

אתם יכולים לרמוז להם מה הייתם רוצים ולראות האם הם  
 יהיו מוכנים לזרום בכיוון שלכם. 

 

 
 

 בבית.  אני ממש לא רוצה לשבת כל הערב לבד 
 )הרמז: בוא נצא(

*** 
 כולם אומרים שזה סרט חובה לראות. 

 )הרמז: הייתי רוצה לראות אותו(
*** 

 זה המוצר האחרון שיש לנו במלאי. 
 )הרמז: תקנו עכשיו(

 הערכה ומומחיות/ תגמול/ רגש 
 

 מומחיות 
 הרוויחו מוניטין ע"י הפגנת מומחיות בנושא. 

התמודדתם עם  ך דברו על הניסיון שלכם, הביאו דוגמאות אי
סוגיות דומות בעבר. קשרו את זה לדברים שאתם עושים  

 הזכירו את ההכשרה שלכם.  עכשיו.
תנו להם תובנות לגבי המצב שיפגינו את המומחיות שלכם  

 על המקום. 
אפשר גם להזכיר כמה אנשים אחרים התרשמו מהיכולות  

 שלכם בעבר. 
 

 
 

ה וזככה למדתי לעשות כשגרנו עם המשפחה בארה"ב 
 תמיד עבד מעולה.

*** 
עבדתי בשיפוצים כמה שנים והבנתי שזאת השיטה 

 הכי טובה לעשות זאת.
*** 

בעבודה קודמת שלי היה לנו לקוח כזה בדיוק ומה 
 שעשינו היה... זה עבד מצוין.
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 תגמול/ מעורבות   /לחץ וענישה/ סמכות
 

  עושים 'ככה  
 אצלנו' 

 
 לשכנע.הפעילו נורמות חברתיות כדי 

ים במצבים  התנהג ומה אנשים עוש דברו על איך מקובל ל
כאלה. תגידו שזה הדבר הנכון לעשות. תיראו מופתעים או  
אפילו נדהמים אם הם יתנגדו. תגידו שלא ציפיתם לתגובה  

 כזאת.
  

 
 

 כולם אוכלים בחג עם המשפחה. אין מצב 
 שאתה לא מגיע.

*** 
ככה הדברים עבדים אצלנו כבר שנים ואין סיכוי 

 שמישהו יסכים לשנות. 
*** 

אנחנו לא יכולים לא לשאיר טיפ למלצר אחרי 
 שישבנו כאן שעה. גם אם האוכל לא היה טעים.

 

 השראה מחיות/ הערכה ומו
 

 'איך שבא לך' 
 

 השאירו לאנשים חופש בחירה. 
יט כיצד  האפשר ותנו להם להחל תקבעו גבולות  רחבים ככל 

 להתנהל בתוכם. 
אתם יכולים להצביע על אופציה שעדיפה עליכם אבל עדין  

 להגיד שזה תלוי בהם. 
 

 
 

הערב אנחנו מבלים כל המשפחה יחד. את מחליטה 
 מה נעשה כולנו.

*** 
 הייתי רוצה לנוסע לסוף שבוע אבל איך שבא לך. 

 הכל מקובל עלי. 
*** 

יהיו מאוד  להחליט מה שבא לך אבל כולםאתה יכול 
 מאוכזבים אם לא תבוא.

 היגיון/ תגמול 
 

 היגיון 
 הציגו להם עובדות. 

תוכיחו את עמדתכם ע"י פרישת העובדות הרלוונטיות  
 ופרשנותם.  

גישה זאת מחייבת אתכם לשלוט בנתונים הרלוונטיים. כדאי  
 לעשות מחקר מקדים. 

תאתגרו את העמדות שלהם ע"י שאלות שמצביעות על  
 או חוסר עקביות.  פערים

זכרו כי הפרשנות שלנו של העובדות מתבססת על תפישות  
 עולם ולכן הפער הרבה פעמים הוא בהנחות יסוד שלנו. 

 
הנה מה ששנינו מרוויחים בחודש והנה ההוצאות 

 לחופשה. Xשלנו. זה משאיר לנו סכום 
*** 

מביע עמדה על סמך ההתרשמות האישית שלך, אתה 
 בוא נבחן אותם קודם. אבל הנה הנתונים,

*** 
שיחות קרות רק אחת  100המחקרים מראים שמתוך 

נענית בחיוב. לכן, זאת לא השקעה טובה של הזמן 
 שלנו.

 

 ערכים/ רגש/ הדדיות 
 

'זה הדבר הנכון  
 לעשות' 

 פנו למצפונם ולתחושת המוסר שלהם.  
שאלו אותם האם הבקשה שלכם צודקת ונכונה? עודדו 

הדבר הנכון". דברו על ההשפעות  אותם לעשות "את 
החיוביות יהיו לפעולה הזאת. תזכירו איך הם ייראו בעיניי  

 אחרים. 
תשאלו אותם אם הם היו עושים דברים לא מוסריים. כאשר  

שרו את הסירוב שלהם לא חוסר  יענו לכם שבוודאי שלא, ק
 מוסריות. ואז בקשו לבחור בהתנהגות ראויה. 

 
בבעל חיים, היית אם ראית שמתעללים מולך 

מתעלמת? אז כשאת קונה ביצים רגילות את נותנת יד 
 בהתעללות בתרנגולות.

*** 
אני יודע שהחומר הזה הרבה יותר זול, אבל הוא מסוכן 

 לסביבה. 
*** 

אתה מדבר על עבודת צוות ועזרה הדדית, אז כרגע 
 בדיוק המקום לעשות את במקום לדבר על... 
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 מול היגיון/ תג
 

 דאי לך' 'כ 
 

תציגו את הבקשה שלכם כדאגה להם. דברו כיצד הדבר הזה  
 יעזור להם. 

השיטה הזאת עבודת בעיקר כאשר הצד השני סומך עליכם  
 ועל הכוונות שלכם על סמך יחסי העבר שלכם. 

 

 
 

כדאי לך לכבות את המחשב ולהתכונן למבחן הזה. 
 אתה צריך בו ציון טוב כדי להתקבל ל.... 

*** 
ע שלא הייתי מציע לך משהו שהיה פוגע בך. אתה יוד

 שכדאי לך ללכת לדבר איתו באופן אישי.אני בטוחה 
*** 

כדאי לי להתקשר אליהם גם אם זה לא נעים. אחרי 
 כמה פעמים אתה תלמד איך לדבר איתם יותר טוב.

 

 השראה היגיון/ 
 

יצירת קונטקסט  
 רחב 

את המצב   לפעמים אנשים לא מסכימים כי הם לא רואים 
כיצד ההתנהגות שלהם משפיעה על  כמוכם. תסבירו להם 

 הדברים/אנשים באופן רחב יותר. 
תגידו להם שאתם מבינים את הטענה שלהם, אך תראו להם  

 איך הדברים נראים מזוויות ראיה אחרות. 

 
 

אני מבינה שאתם נורא מאוהבים, אבל זה לא נעימים 
 כשאתם מתנשקים ככה מולנו. 

*** 
יודע שיש לך את המשימות שלך, אבל כרגע  אני

הלקוח כל כך לחוץ ומאיים להשהות את התשלום 
 שלו, אז אנחנו ממש חייבים אותך איתנו.

*** 
ברור שזה יקר ואפשר למצוא מוצר יותר זול. אבל אם 

ובה לך אז כדאי להשקיע בכל זאת הבטיחות חש
 דווקא בו.

 

 לחץ וענישה/ רגש/ סמכות 
 

 חוסר נחמדות 
 

נחמדים או לא למצוא חן בעיניי  לא להיות תפחדו  אל
 מישהו.  

הביעו חוסר שביעות רצון שלכם, תהיו לא נחמדים. גרמו  
להם להבין שרק אם יעשו את מה שאתם צריכים מהם, אתם  

 תחזרו לדרכי נועם.  
 

 
 

זה מאוד מכעיס אותי. את לא יכולה לצאת עד שאת 
להתקדם עד  לא מסיימת את הדבר הזה. אני לא מוכנה

 שזה לא נעשה.
*** 
כבר שבוע? לא מתנהגים  למה אני צריך לרדוף אחריך

 ככה כלפי חברי הצוות. אתה ממש לא בסדר.
*** 

זה ממש לא מקובל עלי שאת מדברת ככה ללקוחות 
שלנו. את עכשיו מרימה אליה טלפון, מתנצלת 

 ומחפשת דרך לפייס אותה.
 

 לחץ וענישה/ רגש/ סמכות 
 

אל תחפשו  
 כמה הס

 
לפעמים פשוט צריך לעשות מה שצריך לעשות. אם הם לא  
מוכנים לשתף פעולה, תעקפו אותם, תפנו למעלה, תחפשו  

 דרכים אחרות לעשות את מה שנדרש.  
לפעמים אין זמן לתהליך של מו"מ ארוך. פשוט תגידו  
 באסרטיביות מה צריך לעשות. אל תיכנסו לדיונים.  

 

 
 

שך שבועיים. היום ר במביקשתי ממך לנקות את החד
בערב אני אנקה לבד ופשוט אזרוק כל מה שנראה לי  

 שלא צריך.
*** 

הלקוח לא מרוצה? תגדילו את הראש ותנו לו מענה גם 
 זה דורש מכם סיכון של לפעול ללא אישור הולם.

*** 
 .אני עושה את זה ככה. אין זמן לדיונים נוספים
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 לחץ וענישה 
 

 עקשנות 
 

 רו עד שלא תקבלו הסכמתם. אל תוות
אך אל תרפו עד לקבלת   ,אתם יכולים לשנות טון וגישה

התוצאה הרצויה. הם צריכים להרגיש שעדיף להם לתת לכם  
 מה שאתם רוצים מאשר להמשיך להתווכח. 

 ילדים הם אלופים בטכניקה הזאת. 
להישאר  נסו   שלבו טכניקות מגוונות תוך כדי התעקשות.

 עס או עלבון. נחמדים ואל תיכנעו לכ

 
 

אמא, אני רוצה כלב. אמא, אני יכולה כלב? אמא, אני 
מבטיחה שאני אטייל איתו. אמא, נבחר כלב שאת 

 אוהבת. אמא....
*** 

היי, שלחתי לך כבר כמה מיילים. אני יודע שאת 
 עסוקה, אז רציתי לבדוק מתי את שולחת לי תשובה.

*** 
שתני  סליחה שאני שוב מתקשרת אבל ממש חשוב לי

 לי תשובה. אין? אז אני אחזור אליך מחר שוב.

 רגש/ הדדיות 
 

 נחמדות 
היו נחמדים. גשו אליהם עם חיוך, לחיצת יד חמה, גישה  
חיובית. תגידו את שמם, תתעניינו בהם, דברו על דברים  

 .  שמעניינים ומעסיקים אותם
אל תבקרו אותם את רעיונותיהם. תנו להם תחושה של  

 תביעו הערכה והתלהבות מדבריהם. קבלה. 
שמרו על חיוביות גם אם הם שליליים. תביעו עניין ודאגה  

 כלפי הדברים שמטרידים אותם.  

 
 

האם זה יעזור אם אבוא לעשות זאת יחד איתך? יש לי 
אבא, איזה כיף שדווקא אתה האבא שלי. אני קצת 

 ממש אוהב ללכת איתך לסרטים. 
*** 

ממש לא יפה. אתה רוצה  סליחה, אתמול דיברתי
ללכת לאכול צהרים יחד היום? אני רוצה לשמוע מה 

 קורה איתך בעבודה.
*** 

ח לראות איך אפשר וואי, רעיון מעולה! אני אשמ
 ליישם אותו אצלנו.

 תגמול  /הדדיות
 

 היו מועילים 
 

 חשפו לתרום לאנשים משהו ללא תמורה. 
נפשית. אתם  זאת יכולה להיות עזרה פיזית או תמיכה 

 יכולים לתרום מהידע שלכם, זמן, ניסיון, עזרה חומרית וכו'.  
אל תבקשו כלום בתמורה. העזרה שלכם מייצרת מחויבות  

 שלהם להחזיר לכם טובה. 
אל תבקשו משהו בתמורה מיד אך גם אל תחכו יותר מידי  

 מערכם עם הזמן.  זמן. הדברים יכולים להישכח או לאבד

 
 

יא מעבר למה שאתם עושים כל עזרה בבית שה
 בשגרה.

*** 
 תביאו מזכרת נחמדה מחו"ל לעמית בעבודה:

 "ראיתי את זה וחשבתי שאתה ממש תאהב את זה"
*** 

אני יכול לעזור לך עם זה אבל בשביל כך אני אצטרך 
לפנות חצי יום עבודה בשבילך. אני צריך לבדוק אם זה 

 אפשרי.

 הדדיות
 

 ' 'אני מבטיח לך 
 

 תבטיחו להם משהו.  
תציעו להם משהו בתמורה להסכמתם לעשות מה שאתם  

 רוצים מהם. תגידו באופן ברור "אני מבטיח..." 
 הבטחה יכולה להיות חיובית או שלילית / מאיימת.  
 תבטיחו רק דברים שאתם יכולים ומוכנים לעשות.  

 

 
 

אם את הולכת איתי להצגה, אני מבטיחה ללכת איתך 
 ושי אחר כך.לאכול ס

*** 
אם אתה לא עוזר לי במשימה הזאת, אז אני גם לא 

 מוכן לבזבז את זמן שלי בלעזור לך אחר כך.
*** 

איתי עכשיו ואני מבטיחה לנוסע איתך שבוע הבא  בוא
 לאן שאתה רוצה.
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 השראה/ הערכה ומומחיות יגיון/ ה
 

 'זה שווה את זה' 
 

הסבירו להם כי הדבר שאתם מבקשים מהם לעשות שווה  
 מאמץ שלהם. את ה

פרטו איזה תועלת תצא מזה לאנשים אחרים, לעמיתים,  
 לארגון, למשפחה וכו'.

תראו מה הם ירוויחו מזה. זה יכול להיות שם טוב, ניסיון,  
 מיומנות חדשה וכו'.

  

 
 

כדאי לך לקרוא את הספר הזה. כולם מדברים עליו. 
 אתה לא רוצה להיות הזה שלא מכיר.

*** 
ת האלה לוקחים המון זמן, אבל זה אני יודעת שהדוחו 

מה שמאפשר לנו שיתוף פעולה ותקשורת חלקה עם 
 האנשים בחו"ל. 

*** 
כדאי להשקיע עוד סכום קטן נוסף ולדעת שקנית את 

 הדבר הטוב ביותר שיש.

 רגש/ לחץ וענישה 
 

להרגיש רע עם  
 עצמך 

 
יעשו את זה, הם ירגישו רע עם  תגידו להם שאם הם לא  

 כך. עצמם אחר 
הביאו מקרים דומים מן העבר שבהם הם או אנשים אחרים  

 הצטערו שלא התנהגו בצורה מסוימת. 
אתם יכולים להוסיף כמה שהסירוב לא מתאים להם, לאופי  

 שלהם או לאידאל שלהם לגבי בני אדם.

 
 

תצטערו אם לא תבקרו את סבא וסבתא, אתם אחר כך 
 על זה כל החיים.

*** 
. אם את לא מנצלת אותה, את זאת ההזדמנות שלך

 תרגישי החמצה איומה אחר כך.
*** 

אל תאכלי את זה. את עכשיו ממש רוצה את זה, אבל 
 מחר את תשנאי את עצמך על זה.

 רגש/ תגמול 
 

להרגיש טוב עם  
 עצמך 

ככה, זה יגרום להם להרגיש טוב עם  תגידו להם שאם יעשו 
 עצמם. 
שה או מאתגר עכשיו, זה  תסבירו להם שגם אם זה נראה ק

 יגרום להם להרגיש ממש טוב אחר כך.  
ניתן לציין כמה זה יתרום להם או יגרום לאחרים להעריך  

 אותם.

 
 

אני יודע כמה קשה לצאת מהבית בשביל לרוץ, אבל 
 10אחרי שתסיימי  תארי לעצמך איזה כיף יהיה לך 

 ק"מ במרתון תל אביב.  
*** 

ך אם תסיים את מיכאל יהיה מאוד מרוצה ממ
 הפרויקט הזה השבוע. 

*** 
אני יודעת שזאת הוצאה קשה כרגע אבל תחשוב שזה 

 סוג הדברים שזוכרים אחר כך כל החיים.
 

 השראה/ תגמול/ הערכה
 

 'הנה הצעה' 
 

אל תגידו להם מה לעשות, תציעו. תנו להם אפשרויות  
במקום הוראות. אפשר לתת הצעות כלליות ואפשר יותר  

   מפורטות.
דרך טובה היא להבין מה הם רוצים להשיג ואז להציע להם  

 דרכים להשגת המטרות שלהם. 
אפשר גם להציע לנסח את המטרות שלהם אחרת למען  

 מימוש של דברים יותר רחבים. 

 
 

אתה רוצה לצאת איתה? אל תתחכם, פשוט תשאל 
 אם היא רוצה לבוא איתך ערב.

*** 
דבר עם תומר, מה אתה צריך לעשות עם זה? אולי ת

אני יודע שהוא עשה פרויקט דומה ביחידה שלו. זה 
 יחסוך לך בוכטה של זמן.

*** 
מה חשוב לכם בבית? אז כדאי לשים לב לצבעים של  

 למשל... הרהיטים שאתם בוחרים. הנה
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 לחץ וענישה/ סמכות 
 

 'אני רואה אותך' 
 

 תגידו להם שאתם יכולים לראות מה הם עושים,  
 כותבים וכו'. 

 ציינו שאתם הולכים לראות כיצד הם פועלים. 
תגידו להם שאתם יכולים לבדוק את הדברים דרך המיילים,  

 מצלמות הבטחה, רישום קודם. 
 

 
 

להשתמש במחשב אבל בלי למחוק את  אתה יכול 
ההיסטוריה. אני רוצה להיות מסוגל לראות איפה 

 גלשת.
*** 

עקוב אתם חייבים לבוא לעבודה בזמן. אני אתחיל ל
 אחריי זמני התחלת העבודה שלכם.

*** 
את לא יכולה לבזבז ככה את הכסף, הנה חשבון הבנק 

 ונצטרך לעבור כל חודש על ההוצאות. 

 ות של אחרים מעורב
 

 הצד השלישי 
 

 בקשו מאדם אחר לדבר איתם. 
לא חייבים להשפיע באופן ישיר. בקשו ממישהו שיש לו  

אתם רוצים להשפיע, לדבר  יותר סמכות בעיניי האדם שעליו 
 איתו.  

זה יכול להיות חבר שהוא יותר סומך עליו, אדם שהוא רוחש  
לו כבוד או עמית שיש לו קשר טוב והוא יודע איך לגשת  

 אליהם עם בקשה כזאת. 
 

 
 

 לאבא שיבוא איתי בשבת? אמא, את יכולה להגיד
*** 

יוני, אתה וחגית חברים טובים, אתה יכול להגיד לה 
 ם אוזניות אם היא רוצה לשמוע רדיו בעבודה?שתשי

*** 
לשכן: 'אתה דייר וותיק בבניין, אתה יכול לדבר עם 

 וועד הבית לגבי הניקיון?'

 סמכות
 

 'ככה זה' 
 

 זה פני הדברים וזה לא יהיה אחרת.  תגידו להם שככהפשוט 
:  ציינו כי אינכם יכולים או אינכם מעוניינים לשנות את המצב

 אלה התנאים ובמסגרתם הם חייבים לפעול.  
 

 
 

למה? כי אני אמא שלך ואני מחליטה כיצד הדברים 
 נעשים במשפחה הזאת.

***   
לעבוד. גם אם זה הטבע האנושי ועם זה אנחנו צריכים 

 זה לא נעים ולא הגיוני.
*** 

 סליחה, אך לא קבעתי את מדיניות ההחזרים ולצערי,
 דבר בנידון.אינני יכול לעשות שום 

 הערכה ומומחיות 

רעיון  ה 'זה היה  
 שלך...' 

 גרמו להם לחשוב שזה היה רעיון שלהם מלכתחילה.  
שתלו את המחשבות מבעוד מועד וכאשר הם יבואו אליכם  
עם הרעיון, תיראו מתלהבים. החמיאו להם על הרעיון ותגידו  

 שאתם מאוד תומכים בו.  
לים גם "להזכיר" להם מה  אם אין להם זיכרון טוב אתם יכו

 ול אז.  הם החליטו לפני זמן מה וכיצד רצו לפע
 צרו זיכרונות מזויפים ורמזו כי כבר אז הם היו בכיוון הזה.  

 
לפני חודש כשהיינו בקניון ולא קנינו כלום, את אמרת 
לי שבפעם הבאה את תקני לי נעלים שאני אבחר. אז 

 אני רוצה את אלה...
*** 

אתה הצעת להתחיל כל יום עם פגישת בישיבת צוות 
חושבת שזה רעיון מעולה. בוא עדכון קצרה. אז אני 

 נתחיל לעשות זאת משבוע הבא.
*** 

את דיברת שנה שעברה על חופשה בטבע, אז אני גם 
 רוצה. בואי נעשה השנה משהו אחר. 
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 היגיון  /לחץ וענישה/ סמכות
 

 איום 
 

 ו.  תגידו להם כיצד תענישו אותם אם הם לא יסכימ
תגידו להם מה אתם רוצים שיעשו ואז תגידו להם מה יקרה  
אם הם לא יעשו זאת. אפשר להגיד ישר או לחכות לסירובם  

 לפני שמאיימים עליהם. 
לעולם אל תאיימו בדברים שאתם לא רוצים או לא מוכנים  

 לעשות. תהיו מוכנים לעמוד במילה שלכם. 
 ובהק. שתמשו באיום בזהירות ואל תאיימו ללא צורך מה

 

 
 

אם אתה לא תסיים שיעורי בית אנחנו לא נלך לאכול 
 גלידה.

*** 
אם אתה לא תתחיל לבוא לעבודה בזמן אנחנו נצטרך 

 להיפרד.
*** 

אם את לא הולכת לפגישה הזאת, את לא תוכלי לנהל 
 את הפרויקט הזה.

 ים/ השראה ערכ
 

 מוש ערכים י מ
 

את הערכים   הצביעו כיצד הפעולה המבוקשת מגשימה 
 שלהם וכלן, חשוב לעשותה.   

נסו לגרום להם מה חשוב להם ואז קשרו את הבקשה שלכם  
 לעולם הערכי שלהם. 

 

 
 

אתה תמיד אומר שמשפחה היא מעל הכל. אז כרגע, 
זה אומר לקחת אחריות על המשפחה ולקחת את 

 העבודה הזאת למרות שאתה לא רוצה.
*** 

ה בעבודה? אז אם האם חשוב לך שתהיה אווירה טוב
כן, את צריכה ללמוד לתת הערות לאנשים בלי להעליב  

 אותם.
*** 

אם את מאמינה שחשוב לעשות ספורט, אז את צריכה 
 להקפיד לעשות אותו. בואי לחדר כושר.

 היגיון/ לחץ וענישה 
 

 הזהרה 
 

הזהירו אותם לגבי מה עלול לקרות אם הם לא יעשו כפי  
 שהתבקשו. 

בה הם פועלים עכשיו אינה רצויה. דברו  הסבירו למה הדרך 
 במונחים של פעולה ותוצאה.  

 

 
 

אם אתה תמשיך כל הזמן להיעלב, החברים שלך לא 
ירצו לבלות איתך כי זה לא נעים להיות עם אדם 

 כל דבר. שנעלב על 
*** 

אם לא תשתתפי בקורס הזה, את לא תוכלי לקבל  
 קידום.

*** 
בזמן התאונה הילד  אם כיסא לילד לא מגיע לראש, אז

הרבה יותר פגיע. כדאי להשקיע קצת יותר בקנייה 
 הזאת.

 רגש ערכים/ 
 

 לטובת האחרים 
 

יעשו  הצבעה כיצד אנשים נוספים ייפגעו אם הם לא  
 כדבריכם. 

נסחו את הבקשה שלכם כציפיות שאנשים  מחזיקים ביחס  
ם  להתנהגותו או דרך פעולתו. ציינו כמה מאוכזבים האנשי

 האלה יהיו אם האדם לא יבצע את המבוקש ממנו.  
 הסבירו מה בדיוק יקרה לאנשים וכיצד ייפגעו. 

 

 
 

אם לא תבוא לארוחת ערב אתה תהרוס לכל המשפחה 
 ת החג.את אוויר
*** 

 כולם סומכים עליך. אל תאכזב אותם.
*** 

כשאתה נוהג שתוי אתה מסוכן לא רק לעצמך אלא 
 .הכביש איתךלכל האנשים שנוסעים על 
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