
 

 
 

 

הסביבה הארגונית היא הסביבה בה אנחנו פועלים ומקדמים מטרות, וזו ההזדמנות לבחון את  

 הסביבה כך שנוכל לקדם את המטרות שלנו בצורה אסרטיבית.

 פועלים. בעזרת השאלות הבאות נוכל לבנות מפה של הסביבה הארגונית שבה אנחנו 

 ציין לעצמך: 

מיהם האנשים הרלוונטים שאיתם יש לך ממשקי פעולה בעבודה )אנשי צוות, ספקים   .1

 חיצוניים(? 

 מה חשוב להם, מה הם מנסים לקדם, מה האינטרסים שלהם בארגון?  .2

 באיזו צורה הם מתנהגים )פאסיביים או אגרסיביים(?  .3

 דפוס התנהגות  מה חשוב להם האנשים 

 כמה שיותר לקוחות  חיים מהשיווק
 מוצר זמין כמה שיותר מהר 

 אגרסיבי 

   

   

 

 בהצלחה

 

 התמקד בעובדות ובנתונים

כדי להימנע מעימותים   -כשאתה פוגש את הסביבה  
 או ירידה לפסים אישיים ציין עובדות ונתונים. 

 דוגמא  

 יצירת מפת הסביבה  -מבט לסביבה 



 

 
 

 

מול   כוח  במאבקי  או  באנשים  ולא  שלנו,  במטרות  להתמקד  צריכים  אנחנו  אסרטיביים  להיות  כדי 

 אנשים נוספים שאיתם אנחנו עובדים.

לפי    לדוגמה: נכוון את עצמנו  או לקדם מטרה מסוימת,  רוצים להשיג  פגישה שבה אנחנו  לפני 

 שלושת הנקודות הבאות:

 .  ממוקדת אנשים או שליטהולא בצורה  ממוקדת מטרהנסח את המטרה שלך בצורה   .1

 :אנשים ממוקד  לניסוח  ולא   דוגמה  חושבים  האנשים  כאן/רוב  המנהל  החלטתי/אני 

 מעיזים להגיד שצריך לשנות את סדרי העבודה במחלקות. 

 :ממוקד מטרה לניסוח  העבודה   דוגמה  סדרי  את  לשנות  לארגון  יותר  יעיל  יהיה  לדעתי 

 )נמק מדוע(. -במחלקות כיון ש

יוצרת   .2 נוספים בארגון )מיהם    WIN-WINציין איך המטרה שלך  האנשים בצוות עם אנשים 

 שהמטרה שלך משלבת במטרות שלהם וכיצד היא משתלבת(.

הבן על מה אתה מוכן להתפשר )כך שהתוצאה עדיין תענה על המטרות שלך(, ועל מה לא  .3

 תתפשר בשום אופן )כיון שהדבר יפגע בהשגת המטרה שלך(.

 

  ניסוח המטרה 

איך, ועם מי, המטרה יוצרת  
WIN-WIN 

 

  מתפשר ועל מה לאעל מה אני 

 

 בהצלחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הסכם לוותר על הפתרון שלך

כשאנחנו מציגים מטרות ועומדים עליהן, לעיתים  
האחרים ימצאו חלופות טובות שישיגו את המטרה  

 שלנו בדרך שונה. 

 טיימינג 

שים לב מהו הזמן הנכון לקיים דיונים על מטרות מול  
 אנשים אחרים, בזמנים הנכונים להם ולך. 

 

 יעד   - מטרהמבט ל 



 

 
 

 

 הדבר שמשפיע על האסרטיביות שלנו היא אנחנו בעצמנו, צורת החשיבה שלנו והתגובות. 

 ענה לעצמך בכנות: 

 מה הרגש שאתה מרגיש ביחס למטרה אליה אתה מתכונן )פחד, כעס, חשש וכד'(? .1

 בתוקפנות?מה דפוס הפעולה הטבעי שלך כשמתנגדים לדעתך: אתה נוטה לוותר? מגיב  .2

 מה עוזר לך להחזיק את האסרטיביות ולא לחזור לדפוס הטבעי שלך? -  בסיטואציה עצמה .3

  ולהזכיר ולנשום  לעצור  אישיים,  לפסים  ירידה  או  התנגדות  של  במצב  )לדוגמה: 

 לעצמך את המטרה שלך( 

 

 

 בהצלחה

 

 

 

 

 

 

 

 הימנע משיפוטיות 

כשאתה מציג את דעתך, הצג אותה כדעתך בלבד.  
הדברים כך: "לדעתי" או "בעיניי הפתרון  פתח את 

 הוא". 

 פנימה מבט 


