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סגנון דיבור



קצר•

ספציפי•

לא מהר ובחום•

מכוון מטרה•

לא עוקצני  •

בכוונה מלאה•

לא להאשים•



איך אומרים: תוכן



לדבר ישר

. אני לא אעשה את זה-

.אין זמן לדיונים נוספים. אני עושה את זה ככה-

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



להביע אמפתיה

אבל הצוות שלי חייב את הייעוץ שלך כדי  , שאתה בעומס כרגעאני מודע לכך 
.להמשיך לעבוד

אבל אני מבקשת כרגע  , כועס ולא רוצה לעבוד עם מתןאני מבינה שאתה 
.בשביל כולנו, לא בשבילו. לשים את הרגשות בצד ולעבוד איתו

אבל זה חשוב כדי שתוכל  שלא כל כך נעים לשמועאני צריכה להגיד לך משהו 
לתקן את זה



לתת הסבר

"תפסיק להפציץ אותי במיילים"

?האם תוכל לרכז הכל למייל אחד, להבטיח שהמידע לא הולך לאיבודכדי-

שהצוות שלי יוכל לעבוד  כדיאת צריכה להשלים את המשימה הזאת היום -
עם התוצרים שלך מחר

הוא צריך  כיכרגע אני צריך שתעזרי לגיא , ח שלך אחר כך"תוכלי לחזור לדו-
.להגיש את המסמך הזה היום



להציע אלטרנטיבה
"זאת לא בעיה שלי"

המומחיות הנדרשת לעזור לך הכי  /יש לה את הידע... אני ממליצה לך לפנות ל-
טוב בנושא

"אני לא נשארת שעות נוספות בשביל הדבר הזה"

.מחר בבוקר, אבל אשמח לטפל בזה על ההתחלה, 5אני מסיימת היום ב -

אבל אני מוכנה לעבור על  , אני לא יכלה לעשות את המשימה הזאת יחד איתך-
זה ביחד לפני שאתה מגיש את זה



לתת שם לרגשות שלכם

כשאת מדברת איתי בטון הזה אני נלחצת ויכולה לחשוב על פתרונות•

...זה לא קל להגיד בשבילי להגיד לך את זה•

...אני לא מרגישה נוח לדבר על זה•



להצביע על חוסר עקביות

היום רביעי ואתה עדיין לא עשית את . אמרת שתסיים את זה עד יום שלישי•
.זה

אני , לכן. אתה הסכמת איתי שאנחנו לא מבלים מספיק ושנעשה משהו ביחד•
...מציעה ש

אתה . אבל לא אמרנו ששעות העבודה שלך ישתנו, קבענו שתעבדי מהבית•
.8-חייב להיות זמין מ



להזהיר לגבי השלכות

אני אתחיל לעקוב אחריי זמני התחלת . אתם חייבים לבוא לעבודה בזמן•
.העבודה שלכם

.אנחנו לא נלך לאכול גלידה, אם לא תסיים שיעורי בית•

.את לא תוכלי לנהל את הפרויקט הזה, אם תלכי לפגישה הזאת•

.לא תוכלי לקבל קידום, אם לא תשתתפי בקורס•



לדבר ישר•

להביע אמפתיה•

לתת הסבר•

להציע אלטרנטיבה•

לתת שם לרגשות שלכם•

להצביע על חוסר עקביות•

להזהיר לגבי השלכות•


