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 מבוא

 תנו? ה גורם לאנשים להסכים אמ

להשפיע על אנשים לומר "כן" האם יש דרך אפקטיבית ומוכחת, שאם נפעל בה, נוכל 

ם הנחלה הבלעדית של עולם העסקים והמכירות, להצעות שלנו? השפעה ושכנוע, אינ

שיתופי פעולה וגם העולם אלא זו מיומנות חשובה בכל תחומי בחיים שלנו: הורות, זוגיות, 

 העסקי. 

 

 60מחקרים נעשו את הגורמים שמשפיעים עלינו לומר "כן" לבקשות של אחרים במשך 

 שנה והוכח שאין ספק שיש מדע לאופן שבו אנחנו משוכנעים והרבה ממה שהמדע גילה

 מפתיע ביותר.  

זה נחמד לחשוב שאנשים שוקלים את כל המידע  –שאנחנו נדרשים לעשות החלטה כ

 זה לרוב שונה.   –יבה שלהם, אבל במציאות שקיים, כדי להנחות את החש

. דרך וכללים שינחו את החשיבה שלנובחיים מלאי העומס שאנו חיים, אנו צריכים קיצורי 

אוניברסליים  קיצורי דרך 6יש רק המחקר גילה שדגמו את הנושא מקרוב, ו NLP-בתחום ה

 ם שגורמים לאנשים לומר "כן" בספר זה, אפרט את העקרונות האוניברסליי

  מוכנים לצאת לדרך ? 

 

-1- 

mailto:tamarahermon@gmail.com
mailto:tamarahermon@gmail.com
http://www.lovewins.co.il/


  להצלחה אישית ועסקית NLP אימון         Trainer CoachNLP   תמרה חרמון     

 tamarahermon@gmail.com                                     5918401-052נייד :                                   

 
 

 www.lovewins.co.il 
 

כל הזכויות שמורות לתמרה חרמון: אין להפיץ, לשכפל, להעתיק או 

 להשתמש בתכנים הללו ללא אישור מראש
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 מתנות 

להשתתף במסיבה או אירוע חשוב או אפילו דמיינו את  מיינו לעצמכם שהוזמנתםד

אתם יושבים במסעדה עם בני המשפחה או לקוח עסקי שלכם ובסוף הסיטואציה הבאה: 

 אני מזמין אותך הפעם".  –הוא מוציא אשראי ואומר: "תנו לי לשלם  –הארוחה 

 איך שני האירועים הללו ישפיעו עליכם בעתיד? 

  של סטטיק ובן אל( "הכל לטובה")רמז: רק טוב יחזור"?  –מכירים את השיר: "תן רק טוב 

בחזרה בתמורה להתנהגות מסוימת, מתנה או שירות שהם  אנשים חשים מחויבים לתת

קולגה עשה לכם טובה, אתם מרגישים מחויבים להחזיר לו גם כאשר קיבלו ראשונים. 

לאנשים יש נטייה לומר "כן" לאלה שהם מרגישים  –בהקשר של מחויבות חברתית  טובה.

 חייבים להם. 

 

מגיע ממחקרים שעשו במסעדות:  שעשו בנושא הזהאחת ההדגמות הטובות ביותר 

 בפעם האחרונה, שביקרתם במסעדה, סביר להניח שהמלצר נתן לכם "מתנה". 
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סביר להניח שזה היה בזמן, שהוא הביא לכם את החשבון: ה"מתנה" הייתה סוכרית 

 ליקר, סוכרית מנטה או עוגית מזל וכו'. 

שתשאירו למלצר?  השאלה: האם למתן סוכרית מנטה פשוטה יש השפעה על גודל הטיפ

 על זה: "מה פתאום! ברור שלא"  שתחשבוסביר להניח 

התוצאות עומדות להיות מפתיעות עבורכם: במחקר שנעשה בנושא התגלה, שמתן 

. אם באופן מפתיע 3% -העלתה את הטיפ למלצר בסוכרית מנטה בצלחת החשבון 

  .14% -הטיפ שניתן גדל ב –סוכריות מנטה במתן החשבון  2ניתנו 

 

 ועכשיו שימו לב לגילוי המדהים של המחקר הזה! 

העובדה המעניינת ביותר היא שאם המלצר נתן סוכריה אחת, הפנה את הגב לשולחן, 

התחיל ללכת ואז הסתובב ואמר ליושבי השולחן: "אתם אנשים נחמדים ולכן אתן לכם 

לא בזכות מה שניתן אלא  23% -הם גדלו בהרקיעו לשמים! הטיפים  –סוכריה נוספת" 

 . הדרך שזה ניתןבזכות 

-3- 

mailto:tamarahermon@gmail.com
mailto:tamarahermon@gmail.com
http://www.lovewins.co.il/


  להצלחה אישית ועסקית NLP אימון         Trainer CoachNLP   תמרה חרמון     

 tamarahermon@gmail.com                                     5918401-052נייד :                                   

 
 

 www.lovewins.co.il 
 

 קרון הזה הוא: יהמפתח הראשון להשפיע על אנשים לומר לכם כן על פי הע

בעל ערך )בהקשר המסוים הוא  ניםנות םולוודא שמה שאת נים שנות ניםלהיות הראשו

 אישי ומפתיע. שזה ניתן(, 

 

 מחסור

 יש פחות ממנו.  –לומר בפשטות, מה שאנשים רוצים יותר ממנו ם א

 

שהם לא יפעילו יותר  2003 -הכריזה ב (British Airways) כשחברת בריטיש איירוויס

טיסות מלונדון לניו יורק פעמיים ביום, כי זה לא כלכלי עבורם, למחרת היום המכירות 

לא טס מהר יותר,  אשלהם זינקו! חשוב לדעת ששום דבר לא השתנה במטוס עצמו , הו

 . השירות לא הפך להיות טוב יותר

 זה, אנשים רצו את זה יותר. זה פשוט משאב שהפך להיות במחסור וכתוצאה מ
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עיקרון המחסור משמעותי ביותר. זה  –אז כשזה נוגע לשכנוע אחרים בצורה אפקטיבית 

לא מספיק לספר לאנשים על התועלות שהם יקבלו אם הם יבחרו את המוצר או השירות 

שלכם: אתם צריכים גם להצביע ולהדגיש מה ייחודי בהצעה שלכם ומה הם עומדים 

 ם ייכשלו בלשקול את ההצעה שלכם. להפסיד אם ה

  סמכות

רעיון שעומד מאחורי העיקרון הזה הוא שאנשים הולכים אחר מומחים שיש להם ידע ה

אמין. לדוגמה: פיזיותרפיסטים יכולים לשכנע את הלקוחות שלהם להסכים עם תכנית 

 דות ההסמכה שלהם על קירות המומלצים עבורם, אם הם יציגו את תעו רגוליםהת

 חדרי הייעוץ שלהם. 

 

הידע הנדרש שמדגיש את  שזה חשוב לאותת לאחרים את כל ,מדע אומר לנו הואהמה ש

 לפני שתעשו את שיחת ההשפעה שלכם.  ,סמכות בעלת ידע אמיןהיותכם 
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אתם יכולים  אתם בקושי יכולים לספר ללקוחות פוטנציאליים כמה אתם מבריקים, אבל

שמישהו אחר יעשה את זה בשבילכם. ובאופן מפתיע, המדע אומר לנו, שזה לא  לארגן

 דרךגם  –משמיע באוזני הזולת את הקרדיטים שלך משנה אם האדם שמציג אותך, 

  הזו מפיקה תוצאות. הפעולה 

 

העלו את מספר אומדני הרכוש וגם את ש ,קבוצה של סוכני נדל"ןדוגמא לכך נמדדה ב

 שנתן מענה לדרישות הלקוחות.  ,צוותהלאחר מכן בזכות  שהם כתבו ,מספר החוזים

את המומחיות והקרדיט שיש לקולגות שלהם. לקוחות  ,בתחילת השיחה ,אותו צוות ציינו

לתהילה שיש לה  שהתעניינו בקניית נכסים נאמר להם: "אוקי, אז בוא אני אפנה אותך

 זור שאתם מעוניינים בו". שנות ניסיון במכירות נכסים בא 15-למעלה מ

 

" אני אקשר אתכם עכשיו עם יוסי, שהוא קוחות שהתעניינו במכירת נכס, נאמר להם:ל

שנות ניסיון במכירות נכסים. אני מפנה אותך  20 -מנהל המכירות שלנו, ויש לו למעלה מ

 אליו עכשיו". 

 

 בקביעת פגישות ובעלייה  20% -שיש לצורת ההצגה הזו הובילה לעלייה בההשפעה 

בסגירת חוזים. לא רע בשביל שינוי קטן במדע השכנוע, שזה שינוי אתי ונטול  15%של 

 ליישם אותו בעסק.  שאפשריעלויות 

  עקביות

 על ידיעקביות מופעלת  נשים אוהבים להיות עקביים לגבי דברים שהם אמרו או עשו:א

 ת על ידי הזולת.ראשוניות קטנות שיכולות להיעשוחיפוש ובקשת פעולות מחייבות 
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כאשר אתם רוצים להשפיע באמצעות שימוש בעיקרון העקביות, ה"בלש" של ההשפעה  

השגת ההתחייבויות לי, מחפש אחר התחייבויות ציבוריות מרצון, אקטיביות, ובאופן אידיא

 הללו בכתב וכו'. 

בביטול פגישות של חולים  18%הוכיח ירידה של שמחקר  מצוינת לכך היא דוגמה

באמצעות בקשה של הצוות הרפואי מהלקוחות לכתוב את תאריך הפגישה העתידית 

מכירים את הכרטיס הזה? לפני שנים, קיבלתי כרטיס מעין זה שלהם על כרטיס פגישות. 

בכל ביקור שלי במרפאת השיניים. הכרטיס הוכנס לארנק ומיד כשהגעתי הביתה, באופן 

 י את התאריך ביומן. אוטומטי, הוצאתי אותו ורשמת

 

  מחברת בין אנשים  כימיה

 . נשאלת השאלה:נשים מעדיפים לומר "כן" לאנשים שהם מחבביםאזה ידוע, ש

  :גורמים 3חר? מדע השכנוע מוכיח שיש מה גורם לאדם לגלות חיבה כלפי אדם א

  אנו אוהבים אנשים שדומים לנו 

  אנו אוהבים אנשים שמחמיאים לנו 

  .אנו אוהבים אנשים שמשתפים אתנו פעולה לגבי מטרות משותפות 

 ים הללו מתקיימים בצורה אפקטיבית. באינטראקציות אונליין, חשוב לבדוק האם הגורמ

 והנה דוגמא שמדגימה את זה: 

בית הספר לעסקים נאמר לחלק  – MBAבמחקר על משא ומתן שנעשה בין תלמידי 

 55% –בקבוצות האלה תיגשו ישר ולעניין לעסקים".  –מהקבוצות "זמן שווה כסף! 

 מהקבוצות הגיעו להסכמה. 
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בקבוצות אחרות נאמר להם: "לפני שתתחילו במשא ומתן, תחליפו מידע אישי ביניכם, 

 שאתם חולקים ורק אז תתחילו במו"מ". דברים דומים, תזהו 

 מהם הצליחו להגיע להסכמה.  90% –בקבוצות האלה 

דברים דומים שאתם חולקים על אחרים  לחפשיש עליכם  -על פי העיקרון הזהאז 

 ומחמאות כנות שאתם יכולים לתת, לפני שתתחילו לדבר עסקים. 

 קונצנזוס 

הם יחפשו אחר התנהגויות ופעולות של אחרים כדי  במיוחד כשאנשים לא בטוחים,

בבתי מלון יש כרטיסים בחדרי האמבטיה, -לבטח שמתם לב שלקבוע עבור עצמם. 

שמנסים לשכנע את האורחים לעשות שימוש חוזר במגבות ובמצעים. רובם עושים את 

 יכות הסביבה. ה ע"י ציון התועלות ששימוש חוזר משפיע על אז
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 נות ונשאלת השאלה: היע 35%יה אפקטיבית, שמשיגה סתבר שזו אסטרטגמ

 האם יכולה להיות דרך אפקטיבית יותר? 

 

לילות או יותר משתמשים שימוש חוזר  4 -מסתבר שאורחים שמתארחים במלון ל

. מה יקרה אם נלמד שיעור מעיקרון הקונצנזוס ונכלול את המידע םבמגבות בשהות

תעשו את "ורחים עושים שימוש חוזר במגבות ולכן מהא 75% -הזה ונציין בכרטיסים ש

 נוספים.  26% -מסתבר שאסטרטגיה זו מעלה את השימוש החוזר בזה גם אתם?". 

 

עכשיו, דמיינו לעצמכם את הפעם הבאה שתתארחו בבית מלון ותראו את אחד 

 השלטים האלה: אתם מרימים את הכרטיס וקוראים את המסר הבא: 

 חדר הזה עשו שימוש חוזר במגבות שלהם" מהאנשים שהתאכסנו ב 75%"

 ? מה תחשבו

 

 הנה מה שאולי תחשבו:

 אלה שהיו לפניי השתמשו בהן". -אלה לא אותן המגבות ש-אני מקווה ש"

סביר להניח שתחשבו שהשלט הזה לא ישפיע על ההתנהגות שלהם אבל מסתבר, 

אורחים שקדמו  ששינוי של מס' מילים על השלט, שמציינות בצורה כנה את מה שעשו

 בשימוש חוזר.  33%ישפיע עליכם. אכן, המחקר הוכיח שזה יצר עלייה של  –לכם 

המדע אומר שבמקום להסתמך על היכולת שלנו לשכנע אחרים, אנחנו יכולים להצביע 

 על מה שאחרים עושים, במיוחד אחרים שדומים לנו. 
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 www.lovewins.co.il 
 

 

לסיכום, כל העקרונות שהוצגו לעיל, הוכחו מדעית כדרכים אפקטיביות ליצירת השפעה 

מהם בעסקים לעשות שימוש בכל אחד עכשיו כשיש לכם אותם, אתם יכולים הזולת. 

ם בתחומי החיים האחרים. תאפשרו לעצמכם לדמיין את ההשפעה ג שלכם וכמובן

את העסק שלכם קדם הללו ובאיזו מידה זה עומד ל העקרונות יישום בהעצומה שתהיה 

 באופן משמעותי. 

 הצלחה מרובה לכם!

 

 תמרה חרמון 

 נחה ומאמנת מNLP TRAINER   מוסמכת ע"י הארגון הבינלאומיHNLP-IN  

  מאמנתNLP   להצלחה עסקית ואישית, בעלת קליניקה ברעננה 

  מאמנתNLP   מוסמכת בדרגתTRAINER  לילדים ונוער 

 שנה 17 -מאמנת אישית בכירה עם ניסיון של למעלה מ 

 בחברות גדולות סיון מרובה שנים כמנהלת שיווק ומכירות יבעלת נ 

 ( בעלת תואר ראשון מצטיין בחינוךBe.dמכללת לוינסקי ,) 

 מרצה ומנחה סדנאות בארגונים וחברות 

  052-5918401 -טל

 www.lovewins.co.il מוזמנים לבקר באתר: 

 

 

 

כל הזכויות שמורות לתמרה חרמון: אין להפיץ, לשכפל, להעתיק או 

 להשתמש בתכנים הללו ללא אישור מראש
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