
משפטים 
שאתם צריכים 

להגיד לאנשים יותר
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הנה משפטים 
שישפרו באופן פלאי 

את התקשורת שלכם 
עם האנשים בעבודה ובבית

טניה ברוש

speaktoinfluence.co.il taniabrosh@gmail.com

 @tanyabrosh



תמיד תחפשו את המשותף, אפילו בוויכוח. תגידו
לאנשים על מה אתם מסכימים איתם כדי ליצור בסיס

לשיחה.

אני מסכימה איתך על/ש...
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קוראים לזה 'לעשות פרפרזה'. אתם פשוט חוזרים
על הדברים של אחרים ונותנים להם הזדמנות לתקן

אם צריך. 

תתפלאו כמה פעמים אנשים לא באמת מבינים זה
את זה. כולם יעריכו את הניסיון שלכם להבין אותם

יותר טוב.

האם הבנתי נכון שאתה
אומר ש....
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אנשים רוצים שישימו לב אליהם ויתחשבו בהם. דרך
הכי קלה לעשות את זה היא לשאול את דעתם על

דברים. 

אפילו אם אין להם תשובה, כולם אוהבים
שמתעניינים בהם ובדעות שלהם.

מה את חושבת על...?
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בלי 'אבל' בסוף ובמלוא הכוונה. המשפט הזה מסמן
שאתם מקשיבים ומעריכים את דעתו של הצד השני. 

מי יכול שלא להיענות לזה בתחושת חיבור והכרה
תודה?

זה מאוד מעניין/חשוב/נכון                     
מה שאתה אומר על...
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אנשים לא חייבים לכם כלום. להגיד 'תודה' זה לסמן
להם שאתם לא מתייחסים אליהם כמובנים מאליהם

(כולל בני המשפחה).

תשתדלו לפרט על מה בדיוק אתם מודים להם כדי
לתת תחושה אמיתית של תשומת לב והערכה.

תודה על...
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לא יכול להיות שאתם יודעים הכל. אם אתם אף פעם
לא אומרים 'אני לא יודע', זה אומר שאתם לא מבינים

את המגבלות שלכם. 

הודעה כזאת משדרת כנות ומאפשרת גם לצד השני
לא להיות מושלם. 

אני לא יודע לגבי...
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יותר משאנשים רוצים שיסכימו איתם, הם רוצים
שיבינו אותם. אתם לא חייבים לקבל את המסקנות

שלהם, אבל עדיין אפשר להבין את הרגשות
והמניעים שלהם.  

זאת היכולת לשים את עצמך בנעליים של אנשים
אחרים.

אני לגמרי מבין אותך
לגבי/בעניין של...
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- תקשורת
- השפעה 

- עמידה מול קהל
- פרזנטציות

- קאוצ'ינג מיומנויות תקשורת
והשפעה

 

- קאוצ'ינג מיומנויות פרזנטציה
ועמידה מול קהל

 

- סדנאות והרצאות

פנו אלי אם אתם מעוניינים ב:

עקבו אחריי באינסגרם
בשביל טיפים על:


