
 

 מבעיה לפיתרון 

 מיומנויות תקשורת וניהול קונפליקטים  

 שעות 40

 כללי

האם שמת לב שקשה לדבר לאנשים כועסים? שלמרות כל הניסיונות שלך להסביר משהו מאוד רציונלי הצד השני 
ם ללא אחר פעם נתקלת בקונפליקטים עם אחרים וחיפשת דרך לפתור אות בין אותך? האם פעםמפשוט לא 

אם אתה חי על כדור הארץ, סביר להניח שנתקלת בכמה מהסיטואציות הללו. הבשורה הטובה היא שניתן  הועיל?
לשפר במידה ניכרת את מיומנויות התקשורת שלנו ולטפל בצורה הרבה יותר אפקטיבית בקונפליקטים, או אפילו 

 מנע מהם, ע"י ניתוח נכון של הסיטואציה ושימוש בטקטיקת תקשורת בינאישית נכונה. להי
בקורס זה ילמדו המשתתפים כיצד לזהות את מצבי הקונפליקט השונים בחיים וכיצד להתנהל מול כל אחד מהם 

לזהות את כמו כן ילמדו המשתתפים כיצד  באופן שיחליש במידה ניכרת את עוצמת הקונפליקט או יפתור אותו.
 הטיפוסים השונים מולם הם מתנהלים וכיצד להתאים לכל אחד מהם את סגנון התקשורת המתאים לו.

שיפור המיומנות בתחום זה הנה מפתח להצלחה בכל אחד מתחומי החיים החל בזוגיות וילדים, עבור בחברים 
 ובמשפחה המורחבת וכלה במנהלים, עובדים וקולגות לעבודה.

 
 :בין מטרות הקורס

 

  ליצירת סביבת עבודה פוריה, אפקטיבית ושבעת רצוןבתקשורת בינאישית, מתן כלים עוצמתיים. 

 גישת ניהול אפקטיבי של מצבי קונפליקט ופתרון בעיות בWIN-WIN. 

 המשתתף להשפיע על אחרים לרתום אותם ולקדם רעיונות גם בקרב בעלי עמדות מנוגדות ת ושיפור יכול 

  פיתוח יכולות משא ומתן להגברת יכולת הגרימה בסביבה העסקית והאישית 
 

בכדי להגביר את רמת המעשיות של הקורס יקבלו המשתתפים משימות ליישום בחיי העבודה והיום יום. בתחילת כל 

 מפגש יתבצע עיבוד של תוצאות המשימה וניתוח האפשרויות השונות לשיפור בתוצאות.

 

 

 

 



 

 

 נושאי הקורס

 1מפגש מס'  .א

  והאישיים המקצועייםאומנות החשובה ביותר בחיים הנה התקשורת בינאישית מדוע? 

 אקטיביתתקשורת בינאישית יזומה ומהי הסיבה האמיתית לכך שאנשים נמנעים מ? 

  רשת נטוורקינג איכותית היכולת ליצור אלו אפשרויות פותחת? 

  יתהפעילות המקצועית והאיש משפיעה הרחבת הרשת עלכיצד? 

  התקשורת הבינאישית איך בוחנים את איכות? 

  תקשורת בינאישית עוצמתית?מהם שני השלבים הקריטיים ליצירת 

  מהו הסוד שהופךsmall Talk ל- Big Talk 

 תרגיל ליישום בעבודה ובבית 
 

 :2מפגש מס'  .ב

 עיבוד התרגיל שניתן ליישום בעבודה ובבית 

 ? מהן אבני היסוד מהם מורכבת תקשורת בינאישית 

 ?איזה מן טיפוס אני? מהו הפרופיל האישי שלי בתחום התקשורת הבינאישית 

 ? מה מנחה את התגובות שלנו בתקשורת מול אחרים וכיצד ניתן להימנע מאוטומטיות שגויה 

 תגובה(.-רגש-פרשנות-אינטליגנציה רגשית ומודל אפר"ת. )אירוע 

 הקסם ליצירת כימיה עם אחרים ? מהם מרכיבי 

 תרגיל ליישום בעבודה ובבית 
 

 :3מפגש מס'  .ג

 עיבוד התרגיל שניתן ליישום בעבודה ובבית 

 ?מהו מודל ההשפעה על אחרים וכיצד להשתמש בו בעוצמה 

 כיצד ליצור קרבה וכימיה עם האחר כשלב בסיסי ביכולת להשפיע ולמנוע התנגדויות 

  כיצד לתשאל את האחר באופן הגורם לו להבין ששינוי הנו הכרחי –מה באמת חשוב לו 

 חשוף עוד ועוד רבדים של הצורךמהי טכניקת התשאול המנצחת שמביאה את האחר ל 

 מהי טקטיקת העדר וכיצד מגייסים "מובילי דעה" לעידוד האחר להודות בצורך 

 תרגיל ליישום בעבודה ובבית 
 

 :4מפגש מס'  .ד

  ליישום בעבודה ובביתעיבוד התרגיל שניתן 

 ?כיצד להציג בעוצמה את הרעיון שלכם בפני אחרים 

 ?מהם העקרונות שחייבים להתקיים לפי שאתם מקדמים כל רעיון או פיתרון 

 ?אלו התנגדויות וקונפליקטים עשויים לעלות וכיצד לטפל בהם 

  ח?מהם כללי המפת –האם צריך לספק מענה לכל בעיה שמועלית או פשוט להמשיך הלאה 

 תרגיל ליישום בעבודה ובבית 
 

 :5מפגש מס'  .ה

 עיבוד התרגיל שניתן ליישום בעבודה ובבית 

 ?מהם סוגי הקונפליקטים וההתנגדויות בחיים המקצועיים והאישיים 

 מצבי קונפליקט וטיפול בהתנגדויות?כלים לניהול מהם ה 

 הנכון להשגת תוצאה מיטבית? כיצד להתאים לכל התנגדות וקונפליקט את הפיתרון 

 ?מהן הטכניקות לרתימת הצד השני למחויבות מלאה לפיתרון 

 תרגיל ליישום בעבודה ובבית 
 

 

 



 

 :6מפגש מס'  .ו

  עיבוד התרגיל שניתן ליישום בעבודה ובבית 

  כיצד לנהל משא ומתן עם הצד השני באופן שמוביל לתחושת- Win-Win 

 ותמים אותן לסיטואציות מקצועיות יומיומיותמהן טכניקות המשא ומתן המשלב וכיצד ר 

 מהו הסגנון האישי שלך במשא ומתן וכיצד אבחון מוקדם שלו יכול סייע לך בהתנהלות השוטפת 

 ?כיצד ניתן לזהות את סגנון המו"מ של הצד השני ולהתאים לו את הפתרון הנכון ביותר עבורו 

 י?כיצד להשתמש בטכניקת השיקוף לשינוי עמדות של הצד השנ 

 תרגיל ליישום בעבודה ובבית 
 

 :7מפגש מס'  .ז

  עיבוד התרגיל שניתן ליישום בעבודה ובבית 

 ?מהי טקטיקת המלחציים ואיך משתמשים בה ביעילות במו"מ 

 איך יוצרים שרשרת של כן בתהליך ההתקדמות של המו"מ? 

 איך משתמשים בעובדות ובנתונים כדיי לבסס אמון לקרב את הצד השני לעמדות שלנו? 

  התנגדויות להזדמנויותקונפליקטים וכיצד להפוך? 

  .משפטים לסגירה ישירה וסגירה עקיפה 

 תרגיל ליישום בעבודה ובבית 
 

 :8מפגש מס'  .ח

  עיבוד התרגיל שניתן ליישום בעבודה ובבית 

  בקרב אנשי הצוות חשיבה יצירתיתכיצד לעודד? 

 איך מבצעים בצורה נכונה סיעור מוחות צוותי? 

  חשיבה יצירתיתמהם הגורמים המניעים?  

 שגרתיים לבעיות מוכרות-תרונות לאכיצד משתמשים בטכניקות יצירתיות בכדי למצוא פ? 

 ביטויי יצירתיות בתהליכי ניהול הצוות? 

 טכניקות להעלאת רעיונות ופתרון בעיות בצוות?  

  ועבודת צוותבחשיבה יצירתית מסכם תרגיל 

 


