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 ?מה אני עושה בפועל

לשדר דוחות חודשיים ושנתיים 
 
להצליב נתונים מדוחות ניהוליים ולתקן טעויות 

 
לתת מענה לעובדים ולמנהלים על כל חישוב בתלוש 

 
להבין ולהתעדכן בחוקים ובדיני עבודה 

 
לפתוח פוליסות לעובדים ולהיות בקשר עם סוכני הביטוח 

 
 ולפנסיה ג"לקופלגלות בקיאות באחוזי ההפרשות 

 
להצליב נתונים עם דוחות חברות הביטוח 

 
לשלוח קבצים אחידים לגורם המתפעל 

 
לעובדים, ח"לרו, לסוכני הביטוח, להנהלת חשבונות, להפיק דוחות להנהלה 

 
תשלומי פנסיה ותשלומים חריגים בתחום השכר, אחריות על פיצויי פיטורין 

 
ס שינויי חקיקה"לעדכן תנאי העסקה והפרשות שכר ע 

 
אחריות על תקינות הזנת נתונים למניעת הפרת תנאי העסקה והשלכות מיסוי 



 עומס
 

 אין מספיק זמן
 

 עם הלשון בחוץ ב"מסלסגור משכורות ולהעביר 
 

 תיבת המיילים מלאה תמיד
 

 למה הורדת לעובד שלי יום חופשה ולא התקשרת אליו
 

 חושבים שיש לי זמן להתעסק בשטויות
 

 לעבוד סביב השעון בלי הערכה
 

 מיידכל אחד חושב שהוא היחידי שפנה אליי וחייב לקבל תשובה 
 

 המנהלים שולחים דוחות נוכחות ברגע האחרון
 

 טלפונים בדיוק כאמצע בדיקת הנלווים לשכר

 ?מה התחושות שלי ושל סביבת העבודה שלי

 ?פרטים המצריכים התייחסות ?תלונות



NLP  תחומים 3הוא אינטגרציה של: 
 

 מרכיבי החושים –נירולוגיה 
 שפה מדוברת –בלשנות 

 שפת גוף ותקשורת בין אישית –מדעי ההתנהגות 
 
 
 
 
 

 :NLP-שימושים ב
 

 לרתום את התת מודע לשינוי רצוי
 לשנות אמונות והתנהגויות מגבילות
 לשלוט בתחושות ובמצבים מנטליים

NLP – Neuro Linguistic Programming 



הערך שלי בעיני  
 הסביבה שלי

 המשוואה

הערך שלי בעיני  
 עצמי

 תגמול נמוך= ערך נמוך 

 לא כן

 תגמול נמוך

מה שאספר 
לעצמי זה מה 

שהסביבה 
 תשמע

 נמוך גבוה נמוך גבוה

האם זה מספיק   תאום ציפיות
 ?שרק אני אדע

 לא כן

 .ב"מקום בסדר העדיפויות של הצד השני וכיו, הערכה, הוקרה, קידום, שכר= תגמול 

 תגמול גבוה= ערך גבוה 



 ?מה צריך לעשות כדי להצליח במישור העסקי ובמישור הפרטי 
 
 
 

 מסקנות

 ?האם הצד השני מבין את המסר שאני רוצה להעביר 
 
 
 

 ?בין המסר שלי לבין הקליטה שלו בצד השני  פעריםמדוע יש 
 
 
 ?מחשש לתוצאה שלילית , אולי לא תמיד כדאי להגיב? האם הפערים הללו בכלל בשליטתי 
 
 
 משמעות התקשורת שלך היא התגובה שאתה מקבל 
 
 
 



 ?השבוע או בשיחות החתך? מתי תרצה שנשוחח על השכר שלי

 תקשורת יזומה להשגת תוצאות

 סוגסטיות

,  תהליך פסיכולוגי שבו ניתן לגרום לבני אדם לשנות את עמדותיהם
נקרא . רגשותיהם ואמונותיהם על ידי השפעה תת מודעת על מרכיבים אלה

ָאה  .בעברית ַהשָּׁ

 סוגסטיה פיזית, סוגסטיה ויזואלית, סוגסטיה מילולית: סוגים

 הנחה מראש כי לפחות אחת מהאופציות תתקיים או איסור –סוגסטיה מילולית 

 אמנות חושים –סוגסטיה פיזית 

 ?אתה רוצה לקחת את התרופה לבד או איתי

 ?מה אנחנו באמת רואים –סוגסטיה ויזואלית 



 ידוע שביקורת בונה היא דבר חיובי

 תקשורת יזומה להשגת תוצאות

 מחיקות השוואתיות

ומחיקת  , יצירת סוגסטיה שיש אופציה אחת העדיפה על פני האחרות
 אובייקט ההשוואה

 יצירת עמימות לשם עקיפת התנגדות והרגעת הלא מודע: מטרה

 ...ידוע ש, ... אומרים ש, ... זה דבר טוב לעשות

 ן"אומרים שזו תקופה טובה להשקיע בנדל



 
 הבת שלי רוצה להפסיק ללכת לצהרון

 תקשורת מגיבה מדויקת

 
 היא לא רוצה ללכת לצהרון. 4זמן הווה  . 3היא רשומה לצהרון  . 2יש לי בת  . 1

 

 הקשבה וחדות חושים הכרחיות לתקשורת אפקטיבית

 
 תקשורת מילולית

 
 תקשורת לא מילולית



 ה אף פעם לא עונה למיילים בזמן/את

 זיהוי מסרים בתקשורת מילולית לתגובה אפקטיבית

 הכללה גורפת

מאז , כל הזמן, כולם, תמיד, הכל: אוניברסליים והכללות מוחלטות כימותים
 .ב"אף פעם וכיו, אף אחד, לעולם לא, ומעולם

 :חשיפת הפרדיגמה ומתן דוגמה נגדית: התמודדות

 ?אף אחד? ...כן... יש מקרים שבהם? אף פעם

אלא התייחסות אובייקטיבית ובוחנת  , אין כאן התנגדות או ווכחנות: דגש
 .התקשורת הלא מילולית משנה את המסר המתקבל מתגובתך. של המסר

 אף אחד לא אוהב אותי בגן



 לא אכפת לך. לא התקשרת לפני שהורדת יום חופשה

 זיהוי מסרים בתקשורת מילולית לתגובה אפקטיבית

 השוואה מורכבת

 ב= א 

 או חשיפת החלק השני במשפט שלא נאמר/בדיקת הקשר בין שני חלקי המשפט ו: התמודדות

 ?כי ? ...אומר ש... איך זה ש

אלא התייחסות אובייקטיבית ובוחנת  , אין כאן התנגדות או ווכחנות: דגש
 .התקשורת הלא מילולית משנה את המסר המתקבל מתגובתך. של המסר

 לא אכפת לך ממני



משפרת את יכולת העברת המסרים  , התאמת סגנון התקשורת שלי לעומד מולי
 .ומקרבת את העומד מולי אליי ולמטרותיי

 
 
  

 התאמת סגנון התקשורת לסגנון האדם

 
 :סגנונות תקשורת לפי ערוצי חישה דומיננטיים 3

 

 ויזואלים - 45%
 

 תחושתיים - 40%
 

 שמיעתיים - 15%
 
  

 state-החוש הדומיננטי יכול להשתנות עקב ה
 
  



 :זיהוי לפי שפה ושימוש במרכיבי שפה זהים

 התאמת סגנון התקשורת לסגנון האדם

 שמיעתיים תחושתיים   ויזואליים

,  חזון, תמונה עתידית, נראה
, חשוב להבהיר, לדמיין

 שם לב, מעורפל, לשפוך אור

לבוא , לשים את האצבע
, במגע בעניין איתך

 תחושת בטן, אינטואיציה

איך זה מצלצל , נאלם דום
אין מילים , צבע שקט? לך

 להטות אוזן ולהקשיב, בפי

 

 אני לא רואה מה אתה רוצה
 בואו ניכנס לפרספקטיבה
 איך אתה רואה את עצמך

 יש לו עתיד ורוד

 אני לא מצליח לעקוב אחריך
 זה לא מרגיש לי נכון

 מתרגש/שמח/אני עצוב
 כמו עצם בגרון

 ספר לי על זה
 זה לא נשמע לי

 הצבע הזה רועש מדי
 אל תדבר אליי בטון הזה

נטייה לצייר תמונה  
 במילים

בחירה במילים 
 מגע/שמתארות רגשות

בחירה במילים 
שמתארות  

 צלילים/קולות



 :זיהוי לפי שפת גוף

 התאמת סגנון התקשורת לסגנון האדם

 שמיעתיים תחושתיים   ויזואליים

 ראש כלפי מעלה, נשען אחורה
 נשימה שטחית
 עיניים מכווצות

 קצב דיבור מהיר, קול גבוה
 נגיעה או הצבעה על העיניים

תנועות ידיים מעל גובה  
 העיניים

, הפניית עיניים כלפי מעלה
 ימינה ושמאלה

 ראש וכתפיים שמוטים
 איטית ועמוקה, נשימה כבדה

 קול עמוק
נגיעה או תנועות רבות באזור 

 הבטן והחזה
,  הפניית עיניים כלפי מטה

 ימינה ושמאלה

 ראש מוטה לצד, נשען קדימה
 סרעפתיתנשימה 

 גבות מכווצות
 טון וקצב דיבור עולים ויורדים

הצבעה או תנועות  , נגיעה בפה
 לכיוון האוזניים
 ידיים שלובות

 הפניית עיניים לצדדים



V.R 
 ?תמונות יש לך בבית/כמה חלונות

 ?מה היה צבע החדר שלך בילדות
 

V.C 
 ?איך היה נראה חדר ילדותך אם היה בצבע אחר

 ?שנה 15י עוד /איך תיראה
 

A.R 
 הקשיבי בדמיונך לשיר האהוב עליך/הקשב

 ?ה/ה טוב/או חבר, איך נשמע הקול של קרוב משפחה
 

A.C 
 ?דאק דונאלדאיך נשמע הקול שבחרת בזמן חיקוי של 

 ?איך נשמע צחוק של אלפקה
 

A.D 
 ?מה דעתך על המצב במדינה

 ?ת לעצמך בדרך לעבודה/ה אומר/מה את
 

K 
 ?איך זה מרגיש לגעת בבד קטיפה

 ?ה/איך זה מרגיש ללכת יחף

 קריאת מחשבות דרך הבנת המוח

 רמזי עיניים פירוש

V.R למעלה וימינה לראות מראה שנראה בעבר 

V.C למעלה ושמאלה לראות דבר שמעולם לא נראה 

A.R ימינה לזכור קולות שנשמעו 

A.C שמאלה לשמוע קולות שלא נשמעו בעבר 

A.D למטה וימינה שיחות פנימיות 

K למטה ושמאלה תחושות ורגשות 

קיימים באוכלוסייה 
חריגים מעטים  

 .לכללים אלו
לעיתים פועלים , בנוסף

שני ערוצי חישה 
 סינסטזיה -במקביל 



 קריאת מחשבות דרך הבנת המוח

 רמזי עיניים פירוש

V.R למעלה וימינה לראות מראה שנראה בעבר 

V.C למעלה ושמאלה לראות דבר שמעולם לא נראה 

A.R ימינה לזכור קולות שנשמעו 

A.C שמאלה לשמוע קולות שלא נשמעו בעבר 

A.D למטה וימינה שיחות פנימיות 

K למטה ושמאלה תחושות ורגשות 

 ראיתי בעבר

 שמעתי בעבר

 תחושות ורגשות שיחות פנימיות

 (עתיד)לא שמעתי 

 שמאל ימין (עתיד)לא ראיתי 



 .העין היא שלוחה גלויה של המוח
בימינו ישנם פיתוחים של מכונות הבוחנות תנועות עיניים במעבדות  -התפתחות מדעית 

 .פסיכולוגיה ולמדעי הקוגניציה
 
 

 :יישום אישי בבית ובעבודה
 

 ניתן לדעת האם האדם שמולי דובר אמת
 

,  שפה ויזואלית -אוכל לדעת איזה חוש מנחה את העומד מולי ולבחור את השפה שאשתמש בה 
 שמיעתית או תחושתית

 
 אוכל להתאים את שפת הגוף שלי לאדם העומד מולי

 
People like people who are alike them 

 

 קריאת מחשבות דרך הבנת המוח

 עסקית או אישית –כדי להשיג את המטרה שלי ? מדוע



 ליצורRapport במערכות יחסים עסקיות ואישיות 
 
לזהות התנגדות בצד השני ולדעת איך לטפל בה 

 
 טלפון שבור"העברת מסרים אפקטיבית שמונעת" 

 
 ניהול עובדים, יחסי עבודה, מערכות יחסים אישיות, שיווק –להשפיע על אנשים ולשכנע 

 
מודל לשיפור כישורי פרזנטציה 

 
 ראיון עבודה –קריאת והתאמת שפת גוף למיצוי פוטנציאל בסיטואציות עסקיות ואישיות  ,

 ב"דייט וכיו, מ"מו, שיחת שכר
 
 לנהל את המנהל", ילדים, עובדים –מודל שפתי למעבר בין בעיה לפתרון" 

 
להטוטי לשון לשינוי ההרגשה של העומד מולי לגבי מצב או אירוע מסוימים 

 
 סגנונות  , לפי תגובות במצבי לחץ, אנשי הפרטים או התמונה הגדולה –זיהוי סוגי אנשים

זיהוי , אנשים או משימות מוכווני, (פרודקטיביותלמציאת סביבת עבודה שממקסמת )עבודה 
,  לקרוא, לשמוע, לראות)זיהוי איך האדם משתכנע , האם עובדים מתאימים למשרות ניהול

 (.לעשות

 ?מילולית ולא מילולית - NLPמה ניתן להשיג בתקשורת מבוססת  



 הבנה
 

 שכנוע
 

 השפעה
 

 הצלחה



 NLP-מודל התקשורת של ה

 אירוע חיצוני

 הכללות/ עיוותים / השמטות 

 מקום, שפה

 ,ערכים, אמונות

 החלטות, זיכרונות

 תבניות התנהגות

 מיצג פנימי

תחושה 

 פיזית

 רגש

State 

 תגובה

מיליון יחידות   2

מידע בכל רגע  

 נתון

מיליון יחידות מידע  2
 בכל רגע נתון


