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 כל הזכויות שמורות לאיריס אבידן

 

 דו"ח מזומנים

  

 :הקדמה

 

 ח זה נוצר כדי לעזור לך להיות בעל עסק טוב יותר, מומחה בתחומך."דו

ח מכיל רשימה גדולה של שאלות, אשר אותן מומלץ לשאול במעמדי מכירה שונים, "הדו

 ובסיטואציות שונות ומורכבות מול הלקוחות שלך.

ת את צרכי הלקוח, ובכך לסייע לך לבחון מה שאלות אלו יעזרו לך לאבחן בצורה מדוייק

להתאים "הצעה לתת לו, ואיך איזה  –יותר, איזה מוצר או שרות להציע לו ובעיקר מתאים לו 

 הצעה המותאמת לו בצורה מדוייקת. דהיינו,. "לו את החליפה המתאימה לו

 להתמודד במצבים מורכבים יותר בעבודה מול לקוחות. גם יעזרואלו שאלות 

 כבעל עסק, תתקל מידי פעם בלקוחות מתלוננים וכעוסים.

העצה הטובה ביותר שאוכל לתת לך היא לבדוק מה הצורך של הלקוח, מה מניע אותו, ומה 

וכל להפוך לקוח מתלונן, כזה באמת חשוב לו, שכן אם ניתן מענה לאותו צורך או חסך, נ

שלנו, בגלל שעברנו את  "הסוכן"מרוצה, חוזר, שגם הופך להיות ללקוח  –שאינו מרוצה 

 וב ופתרון נכון בזמן משבר.שרות טנתנו המבחן שלו. 

 

יותר, כאשר  ח מכיל שאלות אשר אותן מומלץ לשאול גם במעמדי מכירה מתקדמים"בדו

 מ על אותה עסקה."עומדת על הפרק עסקה טובה וגדולה, וכאשר אנו מנהלים מו

לבנות הצעה נוכל  –אם נדע מה מתרחש בנפש האדם, מה מניע אותו ומה יגרום לו להסכים 

 שתהיה טובה ורווחית עבורנו, וגם עבור הצד השני.

 רשימה ארוכה של שאלות, אשר תפקידן לסייע לך. ח מכיל"שניתן לראות, הדוכפי 

 יש להתאים כל שאלה לסיטואציה המתאימה כדי להגיע לתוצאות הטובות ביותר.

 

 

 בברכה,

 אבידןאיריס 
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 כל הזכויות שמורות לאיריס אבידן

 

 

 :קווים מנחים

  לשאול שאלות פתוחות ולא שאלות סגורות. .1

  שיש עליה תשובה אחת או שהתשובה עליהן היא כן/לא.זוהי שאלה  – שאלה סגורה

ן/לא מציגה את העמדה של הצד השני, אולם לא מובילה לשיח שיכול בכתשובה 

 לקדם שיתופי פעולה או הסכמה למציאת פתרון מתאים.

חשוב לקבל מידע כשאו  ספציפיים אפשר להשתמש בהן רק אם רוצים לברר פרטים

 מסויים.

שאלות מעוררות מחשבה  -שאלה שיש לה כמה תשובות אפשריות – שאלה פתוחה

שאלות מסוג זה מאפשרות שיח פתוח יותר, ממוקד  יהן תשובה מפורטת.ושיש על

צרכים ואינטרסים, שיכול לעזור לנו להוביל לשיתוף פעולה, העמקת הקשר או יצירת 

 פתרון מתאים בזמן קונפליקט.

 כמו למשל: זה נכון שאתה..... – לא לשאול שאלות מנחות .2

 כמו: נכון שהתחצפת ואמרת ש.... – לא לשאול שאלות שיפוטיות .3

שאלות מנחות או שיפוטיות יכולות ליצור אנטיגוניזם ואינן מובילות לשיח מקדם 

 תוצאה.

יש  – או כאשר הלקוח מתלונן  על עסקה במו"מ – להתמקד במעשה ולא בעושה .4

להתמקד במקרה עצמו ולא באדם שנמצא מולנו. אם נתמקד במקרה עצמו ולא 

אם הוא אדם שהרגיז אותנו או אפילו פגע בנו(, נוכל לנטרל  באדם עצמו )בעיקר

בצורה מהירה יותר גורמים מפריעים ונגיע להסכמה/מו"מ מוצלח בצורה מהירה 

 יותר.

יצירת אינטרס תפיסה זו  –"אתה ואני נגד הבעיה ולא "אני נגדך ואתה נגדי"  .5

עודד חשיבה , וזאת כדי למשותפתבעיה עבודה משותפת או משותף למצוא פתרון ל

 משותפת ויצירת פתרון המתאים לשני הצדדים ולא רק לצד אחד.

לשדר לצד השני את הכדאיות בשיתופי פעולה, גם בחיי היום יום  - שיתופי פעולה .6

העסקיים וגם בזמן מחלוקת, כדי לעודד מציאת פתרון מתאים ורווחיות גבוהה יותר 

כין מספר דוגמאות מראש שיכולה להיות מושגת ע"י יצירת שיתופי פעולה )לה

 למקרים כאלו(.

שיחות כאלו שמטרתן הבנת הצרכים והאינטרסים של הצד השני,  –להקצות זמן  .7

לוקחות זמן ויש להקצות את הזמן מתאים. יש לתת להן את המקום ולא לנהלן "על 

 הדרך". מומלץ לקבוע פגישה מסודרת.

לעיתים שהאדם מולנו מדבר על משהו שמפריע לו, קיימת מבוכה ורצון  –שתיקות  .8

ו תגרום לצד השני לספר לנו ינ"לעזור" ולהגיב מיד. שתיקה של מספר שניות מציד

מידע נוסף, תגרום לו להפתח יותר. ישנם מקרים שהשתיקה הזו תגרום לו לחשוב 

ותר לקראתנו, דווקא מחדש ולהעריך מחדש את עמדתו )ובדרך כלל תגרום לו ללכת י

 בגלל הסבלנות שאנו מעניקים(.
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 כל הזכויות שמורות לאיריס אבידן

 

  :העמקת הכרותלשאלות 

מטרתן להעמיק את הקשר עם הצד השני, כדי להכירו בצורה טובה יותר. עובדה  שאלות אלו,

אשר יכולה לסייע לנו להגיע לשיתוף פעולה, יצירת הסכמה או תוצאה שיכולה לקדם את 

 העסק שלנו.

 על העסק שלך? ספר לי על עצמך. ספר לי .1

? מה חלוקת /העסקשאלות כלליות להבנת הנושא : מה המבנה של החברה .2

התפקידים? מי מחליט על...? מי אחראי על...? מיהם בעלי העניין? מי מעוניין לשנות 

 ומי מעוניין לשמר?

שאלות : שמוכר מוצרים או שרותים לצרכנים נוספים שאלה שמתאימה בעיקר ללקוח .3

, ספקים, שלך מתחרים –להבנת תנאי השוק: ספר לי על השוק בו אתם עובדים 

המידע רלוונטי כדי שאדע  ..., מוצרים/שירותים שמעניינים אותך מחירים, מכרזים

איך אוכל לעזור לך להתקדם יותר בעסק שלך, ולהציע לך את המוצר/השירות 

 שמתאים לך.

אפשר להבין את ה"אני מאמין" של האדם )דרך שאלה זו  איזה סוג מנהל אתה?  .4

כלים שיכולים לסייע  –שנמצא מולנו, להבין את הצרכים והערכים החשובים לו ביותר 

לנו במציאת הגורמים היכולים לסייע בהעמקת שיתוף הפעולה, או מציאת פתרון 

 מתאים בזמן קונפליקט(

 )כנ"ל(. איך אתה רוצה שיזכרו אותך? .5

 בעבודה שלך?איך זה בא לידי ביטוי  .6

 מה הוביל אותך ל...? .7

מה חשוב לך? אם אתה צריך להגדיר  –שאלה להעמקת הקשר עם הספק/הלקוח  .8

? מה חשוב לך ביחסים האלו –נושא אחד/שני נושאים חשובים מהספק/לקוח שלך 

מה הציפייה שלך מלקוח שלך/מספק שלך? )נגלה להפתעתנו תשובות שונות, שהן 

 נדע על מה לשים דגש במערכת היחסים שלנו מולו(.שונות דווקא מ"מחיר". כך 

 )מגלה שמגלה לנו אינטרס/צורך חשוב של הצד השני(.מה היית רוצה לתקן?  .9

מה סגנון החיים שלך? שאלה שמתאימה כאשר מוכרים שרותי אימון, דיאטה או  .11

 שאלה זו יכולה לסייע בבניית תוכנית העבודה המותאמת ללקוח ולסגנון חייו.

 שלך? מה הכי מפריע לך להשיג את מה שאתה רוצה?מה הקושי  .11

איך אתה חושב שאני אוכל לעזור לך? זוהי שאלה שלא רק מציגה את הצרכים  .12

 המרכזיים אלא גורמת למעשה ללקוח לשכנע את עצמו שכדאי לו לעבוד איתנו.

מומלץ להשיג מידע על האדם שעימו אנו נמצאים, כדי לפתח "סמול טוק", ולפתח את ***

ניתן לקבל מידע מהאינטרנט )גוגל, פייסבוק, לינקדאין( וכן מידע מהשוק שבו הוא ר. הקש

 מתחרים, קולגות ועוד. -עובד

במידה וקיימים תחומי עניין משותפים, לא רק ברמה העסקית, אפשר לדבר עליהם 

 בתחילת השיחה, ובכך "לשבור את הקרח" וליצור אוירה חיובית.

ים, או פרוייקטים שכדאי לעבוד עליהם ביחד, וליצור כדאי לבדוק פרוייקטים משותפ

שיחה על  –שיתופי פעולה, פרוייקטים שיקדמו את האינטרסים של שני הצדדים. 

פרוייקטים אלו יכולים ליצור מוטיבציה גבוהה לשיתוף פעולה בין ספק ולקוח, ובמצבי 

את הצד השני  ודדקונפליקט, פרוייקטים משותפים ויצירת רווח אפשרי עתידי, יכולים לע

 להגיע איתנו להסכמה, שתהיה מתאימה לא רק לו, אלא גם לנו.
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 כל הזכויות שמורות לאיריס אבידן

 

  שאלות להבנת המקרה:

שאלות שמטרתן לגרום לנו להבין את הדברים מנקודת מבטו של האדם שנמצא מולנו, וזאת 

מה מפריע לו, כדי לתת מענה מתאים וכדי ליצור קרקע טובה יותר כדי לדעת מה חשוב לו, 

כולה ללמד אותנו רבות על הדרך י ישל הצד השנדרך ההתמודדות הבנת לעבודה משותפת. 

 .אדםהנכונה לעבודה מול אותו 

אם נענה על הצרכים החשובים של הצד השני, נוכל להגיע לרווחיות גבוהה יותר מעבודה 

לקוח יכול לסייע לנו לפתור מחלוקת בצורה מענה מתאים לצרכי הך, נוסף על כ משותפת.

 מהירה יותר, ובצורה כזו לא להשאיר את השטח למתחרים.

 ספר לי מה קרה. .1

 אתה יכול לספר לי יותר על...? .2

 למה אתה מתכוון שאתה אומר....? .3

 מה חשוב לך? .4

 מה סדר העדיפויות שלך? .5

 בקונפליקט: מה כאב לך? מה פגע בך?  .6

 רם לך להגיב כמו שהגבת?מה ג .7

 האם תוכל לפרט יותר את ...? .8

 תוכל לתת לי דוגמא. .9

  Xיש עוד אנשים שמשפיעים כאן ושצריך לקחת את דעתם בחשבון? מה דעתו של  .11

על העניין? איך זה בא לידי ביטוי? )אנו צריכים לדעת זאת כדי לדעת אם לפנות גם 

לאנשים אחרים כדי להגיע לתוצאה טובה יותר/שיתוף פעולה פורה יותר/פתרון טוב 

 יותר(.

 

 שאלות שגורמות לצד השני לחשוב ולנתח את הדברים מחדש:

ברים מחדש, לראות את מטרת השאלות האלו לגרום לצד השני לחשוב ולנתח את הד

הדברים מזוית ראייה שונה, מה שיכול לסייע לנו לגרום לו להפסיק להתבצר בעמדה שלו 

 ולהיות קשוב יותר גם לאחרים, כלומר, לנו.

דרך הסיפור הזה, נוכל לקבל מידע ות כאשר נמצאים במחלוקת הלקוח. שאלות אלו מתאימ

שעשוי להיות רלוונטי לנו, בהמשך מערכת היחסים מולו. נוכל לדעת מהן הנקודות הרגישות 

 שלו, לדעת ממה להמנע.

 מה חשבת באותו רגע? .1

 מה רצית לאמר ולא אמרת? .2

 מה מנע ממך להגיד את זה? .3

 איך זה השפיע עלייך? .4

 את הדברים? עכשיו שאנחנו מדברים, איך אתה רואה היום .5

 איך היום, היית פועל? .6

 מה מסתתר לדעתך מאחורי היחס...? .7
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 כל הזכויות שמורות לאיריס אבידן

  להבין שיש צורך לטפל בנושא בצורה שונה:לאחר  שאלות שגורמות

כאשר נשאל את השאלות האלו, הלקוח שלנו יחשוב ויעריך מחדש את מצבו ויבין שכדאי 

 ם נוסף )כלומר, מאיתנו(.לו לקבל יעוץ חיצוני או עזרה מאד

 האם פנית לעזרה חיצונית בעבר? .1

מה עשית עד היום כדי לפתור את הנושא? )בין שיכול היה או צריך היום לעשות  .2

 מעשה נוסף(.

האם ידוע לך שעזרה מאדם מומחה לדבר יכולה לסייע לך להגיע לפתרון בצורה  .3

 מהירה יותר ובכך לחסוך לך זמן, אנרגיה וכסף?

רים לך שקיימת שיטה/דרך לפתור את העניין )לתאר את הכאב של אם היו אומ .4

האם  –הלקוח( כך שתוכל להגיע ל )לציין את מה שהוא תאר שהיה רוצה שיקרה לו( 

 היית מוכן לשמוע עליה?

 האם היית מוכן להשקיע זמן/אנרגיה כדי להשיג את זה? )המשך לשאלה קודמת(. .5

שאינן שאלות פתוחות, אולם הן מקדמות את הינם השאלות היחידות  4.5***שאלות 

 המכירה בצורה משמעותית.

 

 

 :מעודדות חשיבה שאלות

לקוח. שאלות שמעודדות את בנוגע למערכת היחסים עם אותו מתאים לחשיבה משותפת 

, או לחשוב על מצבים שיכולים להיות בעייתיים בעתיד ולכן יכולות הצד השני לחשוב מחדש

בעתיד. שאלות אלו יכולות להגדיר גבולות של מערכת יחסים, כמו קביעת למנוע קונפליקטים 

במקרה כזה שאלות אלו מעצימות, שכן הן נותנות לצד השני הרבה מקום  – נוהלי עבודה.

 וחשיבות. 

יכולות לסייע לצד השני לחשוב מחדש על הדברים, לנתח אותם,  -במקרה של קונפליקט  

ות לגרום לאדם שלא שאלות אלו גם יכול בצורה שונה. לראות אם אפשר לראות את הדברים

 להתבצר בעמדתו

 מתאים גם למצבים בהם רוצים לקבוע את נוהלי העבודה עם שותף.

 מה היית רוצה שיקרה? .1

 איך היית רוצה לראות את הדברים בהמשך? .2

 איך לדעתך היו נראים הדברים? –לולא הבעיה  .3

 האם זה יכול להעשות בדרך אחרת? .4

 אתה חושב היה צריך לעשות/לאמר את הדברים? באיזה דרך .5

 מה יקרה אם..? .6

 למה שלא...? .7

 מה טוב ב...? .8

 למה אתה חושב שזה מצליח? מה גרם לזה להצליח עד היום? .9

 מהי לדעתך הנקודה שגרמה להבדל, שמכאן נוצרה המחלוקת? .11

 מה יגרום לך לעשות....? .11

 מה יגרום לדעתך לאחר לעשות...? .12

 ף? איזה?האם אתה צריך סיוע נוס .13
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 כל הזכויות שמורות לאיריס אבידן

  במקרה של מחלוקת אחריותשאלות מעודדות קבלת 

 :יקח אחריות אישית למקרה ולפתרון פתרון יגיע בצורה מהירה יותר אם כל אחד מהצדדים

 מתאים במצבי קונפליקט 

 מה אתה חושב יכולת לעשות טוב יותר? .1

 האם יכולת לעשות דברים בצורה אחרת? .2

  את הדברים בצורה שונה? האם יכולת לאמר .3

 איך אתה חושב הוא היה מגיב? – Xאם היית אומר את הדברים בצורה  .4

 איך אתה חושב הוא היה מגיב? – Xאם היית עושה את הדברים בצורה  .5

 מה התרומה שלך לנושא? .6

 

 מתאים למצבים מתקדמים של מו"מ. כת חלופות:הערשאלות ל

 דים.מטרתן לסייע במציאת פתרון מתאים לשני הצד

 מה היתרונות ב.... .1

 מה החסרונות ב... .2

 מכל החלופות שהעלנו, מה הכי נראית לך? על איזה צורך היא עונה? .3

 ?Xאיזה פתרון לדעתך מתאים גם לך וגם ל  –אם מדובר באדם נוסף שמעורב  .4

איזו דרך תהיה מתאימה גם לך וגם לחברה? )לעיתים יש אינטרסים שונים למנהל  .5

. לחברה שהוא עובד בה. שאלה זו יכולה לחדד את הפן האישיואינטרסים שונים 

יצירת פתרון שגם יסייע למנהל שנמצא מולנו להשיג קידום  –דוגמא למקרה אישי 

 טוב יותר במקום עבודתו, וגם יתן פתרון מתאים לחברה בה הוא עובד(.

לי , אולם יש Xבמידה ולא ניתן לספק את אותה חלופה: אני מבין שמאוד חשוב לך  .6

האם אפשר לספק את אותו צורך  –קושי לספק את זה בדרך שאתה היית מבקש 

 חשוב בצורה שונה?

תנסה בבקשה לדרג את הדברים  –כדי שאוכל להבין מה חשוב לך יותר ומה פחות  .7

 החשובים לך יותר וחשובים פחות.

 על מה אפשר להתגמש יותר ועל מה פחות? .8

נחנו נעשה, כך ששנינו נהיה מרוצים, בהתבסס על הנסיון שלך, מה אתה מציע שא .9

 שנינו נרויח.

בזמן קונפליקט: מה תוכל להשיג אם נגיע להסכמה עכשיו? ומה יקרה אם לא נגיע  .11

שיגרמו לצד השני לבחון את  –להסכמה? אלו הן שאלות שמעודדות "בוחן מציאות" 

ול מה יכ –החלופות האחרות ולראות אם כדאי לו או לא כדאי לו להגיע להסכמה 

 להרויח מזה ומה להפסיד.

 מה חשוב יותר ומה פחות? –אם לא נוכל להגיע להסכמה על הכל  –בזמן קונפליקט  .11
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 כל הזכויות שמורות לאיריס אבידן

 להבנת הצרכים והאינטרסים:השאלות המרכזיות 

חשוב לשאול כדי להבין את המניעים שעומדים מאחורי העמדה של האדם שנמצא ששאלות 

רכים החשובים של הצד . אם נתן מענה לצמולנו. אם נבין אותם, נדע איך לתת להן מענה

אמפטיה, נזכה לאהדה גבוהה יותר, נראה שהצרכים שלו חשובים לנו, ובכך השני ונראה 

 נוכל ליצור קרקע טובה יותר לשיתופי פעולה או מציאת פתרון מתאים בזמן קונפליקט.

 אם ניתן מענה לצרכים של הצד השני, הוא יתן מענה גם לאלו שלנו.

מהשאלות האלו צוינו גם בסעיפים הקודמים, אולם כאן חשבתי לנכון לרכז את השאלות חלק 

 החשובות ביותר בשיחה עם הלקוח.

 מה חשוב לך? .1

 ממה הכי נפגעת?בקונפליקט:  .2

דרכה אפשר להבין בצורה  –מה הכי כואב לך? שאלה שמתאימה בזמן קונפליקט  .3

מאוד טובה את הנקודה שהכי מפריעה, שהם נותנים לה מענה, יכולים להגיע לפתרון 

 בצורה מהירה יותר.

השאלה הזו מתאימה גם בשיח הראשונה עם הלקוח כאשר אנו רוצים לאבחן את 

 הכאב הגדול ביותר שלו, כך שנוכל לעזור לו ולתת לו מענה.

ה היית רוצמה  –תוכל להשיג את כל מה שתרצה  אם מה היית רוצה שיקרה? .4

שיקרה )שאלה שדרכה אפשר לגלות את ה"חלום" של הצד השני, את השאיפה 

שזוהי הדרך שלנו להוביל אותו לשיתוף פעולה/פתרון שמתאים גם  –האמיתית שלו 

 (לו וגם לנו.

 מה חשוב לך יותר ומה פחות? –אם לא תוכל להשיג את כל מה שתרצה  .5

 יבין?  X רוצה ש מה היית .6

 להעביר הלאה?איזה מסר היית רוצה  .7

מדוע הפעם הגבת באופן שונה? במה המקרה הזה  –במידה והיו מקרים כאלו בעבר  .8

 שונה משאר המקרים?

 על מה לא תוותר בשום פנים ואופן? .9

 על מה כן תהיה מוכן לוותר? .11

 דרוג חלופות אפשריות. .11

 

 


