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 עדין לא נרשמת לעלון שלנו? | לחץ/י כאן לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך    

 
 

"מושלם":  –שיעורי חינוך לחטיבה העליונה העוסקים במושג  
 מחירים ורווחיםיתרונות, חסרונות, 
 

 
מורה ומחנכת בביה"ס זיו ומרקס  -אנחנו שמחות להמליץ ולשתף במערכים שכתבה ליאת נובל קראוס

למושג "מושלם" ולדרישה לשלמות בכל אחד מתחומי חייהם של בני ובנות הנוערהמתייחסים בירושלים,   
  -עם אג'נדה'ליאת היא חברה ותיקה שהשתתפה כמעט בכל כנסי הקיץ שלנו, בין היתר בכנס 'להיות מורה 

 במסגרתו הגישה את המערכים כעבודת סיכום. 
הבחירה לעסוק בנושא זה היא מרתקת וקשורה בעיננו גם לתקופת הבחינות ואסיפות ההורים, בה נבחנים  

התלמידים והתלמידות, וגם לדיון כללי על החברה שבה אנו חיים ועל ערכים כמו תחרות, של ההישגים 
 הצטיינות והצלחה.
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 האם להיות מושלם/ת?
 חשה אני, תקופתיכבת 

 וחיות חיים אנו שבה שהתרבות
 מושלמים להיות מאתנו תובעת

 וכי, תחום בכל ומושלמות
. העת כל מתרבים חיינו תחומי

 להיות וסמוי גלוי תרבותי לחץ עליי מופעל, כאישה
 זוגיות בעלת, שלי החיצוני במראה מושלמת
 ... מושלם בית, מושלמים ילדים, מושלמת

 – מושלמת קריירה בעלת גם להיות עלייבנוסף, 
, היכולות את הזמן כל ולמקסם להתקדם
 וגלויות סמויות דרישות. שלי וההכנסה הכישורים

 אמצעי: התרבות סוכני כל דרך אליי מגיעות אלה
 ובני חברים ואפילו, חברתיות רשתות, התקשורת

 .פעולה עימן ומשתפים אותן שהפנימו משפחה

 סותרות לתביעות נתונים נוער ובנות בני גם
 הכי, קוליים הכי להיות אחד מצד: לשלמות
 הזמן וזה צעירות /צעירים הרי הן/הם. מגניבים

 קיצוניות רצוי, חוויות לחוות, וליהנות לבלות
 יש  – שני הצד מן". מדהימות"ו" מהממות"

, ולהצטיין להצליח, בלימודים להשקיע תביעה
 , העתיד על לחשוב

 יותר תחרותי הוא  להן /להם שמחכה העולם כי
 לעצמן/לעצמם לייצר עליהן /ועליהם, פעם מאי

 ... יתרון
 נתונות/נתונים, כאחד ובנים בנות, לכך מעבר

 חיצוני מראה של ומובלעות מוצהרות לתביעות
, מושלם שיער, שזוף רצוי, ורזה חטוב גוף: מושלם

, מעודכנת ,מושלמת מלתחה, מושלם פנים עור
 .מדי מוזרה לא  אבל אישית אמירה עם

 אדם שכל תהליך זהו. עצמי בשיפור פסול שום אין
. החיים כל, החיים במהלך עצמו עם לעבור מחויב

 אחר ברדיפה לנו שקורה באמת זה האם אבל

 עולם תפיסת כל ולא , תקופה בכל לא "? מושלם"ה
. מרכזית כשאיפה הזה האידיאל את מעמידה

. קטבים בין כאיזון האמצע דרך על דיבר ם"הרמב
 לשיפור נתבע האדם שונות דתיות עולם בתפיסות

 . השגתו בתחום שאינה, לשלמות לא  אך, עצמי
 חוסר הרבה מייצרת בתקופתנו למושלם השאיפה

. מעצמנו אותנו מרחיק שאולי, ותרבותי דורי שקט
 תחום באיזה? ורוצות רוצים באמת אנחנו מה
 חשוב באמת מה? להשתפר ורוצות רוצים אנו
  ?לנו

 מקום לנו אין המושלם אחר שבמרוץ חשה אני
 ועסוקות עסוקים אנו, אלו שאלות עצמנו עם לברר

 לקולות בהאזנה במקום חיצוניים בתכתיבים
 . אותנטיים ולרצונות פנימיים

 . בתחרות כרוך שהמושלם כך על לדבר שלא 
 מבחינה להתנהל  היחידה הדרך זוהי האם

  יעילה התחרות האם? כלכלית ואפילו חברתית
 לאדם הרי ?ורווחה  התפתחות בקידום תמיד

 את להשיג אחת אופציה רק יש" מושלם"ל שחותר
 שאפשר אחד הישג ורק, אחת מטרה רק, מבוקשו
 . כהצלחה להגדירו

 בעל הוא  שנזנח מה אולי. בדרך נזנח הרבה הרבה
 ?אותו גם לראות שווה אולי? ערך

 שכיף אדם  הוא האם – המושלם האדם, ובנוסף
  ?אחרים לאנשים מקום לידו יש האם? בחברתו

, לחיפוש, לתהייה, לזוגיות מקום לידו יש האם
 ? לטעויות? ליצירתיות

 לעורר רוצה הייתי אחרות גם ואולי אלה שאלות
 ספקנות עם יחד, ותלמידותיי תלמידיי בלב

 שבה המאוחר הקפיטליזם תרבות לגבי וביקורת
 .  וחיות חיים אנו
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 : המפגשים
 (. ביטחון ליתר, יותר קצת מתוכנן אחד בכל) אחד כל וחצי כשעה בני מפגשים שני

בנוגע  הסביבה ושל שלנו תחושות, וחסרונותיו יתרונותיו: לגביו בירור ויערוך "מושלם" במושג ידון הראשון
 המושג והאם, בתרבות המושג של מקומו: יותר רחבות בשאלות לעסוק ינסה השני המפגש ". מושלם" למושג

 ? לי חיצוני או שלי הוא  הזה
 להיות יכולות והאם? וחיות חיים אנו שבו לעידן קשור הוא  כיצד? אותו לממש מעוניינת/מעוניין אני האם

 ? והצלחה למימוש נוספות דרכים
 

 דקות(  90מפגש ראשון:  )
 

 ( דקות 45) השלמות מוזיאון -1 שיעור
 (דקות 20) אישית יצירה .א 

 תלמידות יקבלו דפים, טושים, מגזינים עם פרסומות, מספריים ודבק.  /התלמידים
דבר שעולה על דעתם/דעתן : בילוי, בן/ בת  כל עליהן ליצור יצירה שהנושא שלה הוא: מושלם.  /עליהם

 '. קולאזלכתוב את המילה או לצייר, ליצור  ניתןזוג, גוף, חיים, חברה, וכולי. 
. 

 (דקות 10) בכיתה מוזיאון יצירת .ב
 היצירות בין להסתובב זמן יינתןתלמידות /לתלמידים. בכיתה הקירות לאורך יונחו או ייתלו היצירות

 .ולהתרשם
. 

 (דקות 20 -15) במליאה דיון .ג
 מישהו/מישהי רוצה לשאול על יצירה כלשהי מהיצירות שתלויות בכיתה?  האם •
 שלה?/שלו היצירה את להסביר רוצהמישהי /מישהו האם •
 דבר מושלם? מי מחליט?  מהו •
 מגיעים הסטנדרטים שלנו לגבי הדבר המושלם?  מאין •
 ?לשלמות שהגענו נדע איך •
 להיות מושלם/מושלמת זה טוב בעינכם/ בעינכן?  האם •
 ?אליו לחתור שיש ערך היא  שלמות האם •

 
 ( דקות 45) הסדוק הדלי -2 שיעור

 (דקות 10) הסיפור קריאת .א 
  .)נספח א בסוף הקובץ( הדלייםתחלק לכל תלמיד ותלמידה כרטיסייה עם סיפור  המורה
 תקרא עם התלמידים והתלמידות את הסיפור.  המורה

. 

 דקות(   10) דיון .ב
 החיסרון בלהיות מושלם על פי הסיפור?  מה •
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 מייצגים הפרחים?  מה •
 ? הוא מייצג? את מי ןשל הזקו תפקיד מה •
 ם מסכימים/מסכימות עם המסר שעולה מן הסיפור? כיצד הוא מתקשר לחיינו?     ן/את האם •

. 

 (דקות 15)  הסיפור הצגת .ג
 תלמידים/תלמידות חובבי דרמה ומשחק.  5-6אלתור בפני הכיתה, ייבחרו  לצורך
 עליהן להציג את הסיפור בפני הכיתה. /עליהם

 .הסדוק, המים, הפרחים, הדרך דליהשלם, ה דלי, הן: הזקתפקידים
 קריאה נוספת של הסיפור מחוץ לכיתה. לדקות להתארגנות ו 5לתת לקבוצה  אפשר

. 

 "פריז".ב לקפוא  יתבקשו ובסיומה אחת פעם הסיפור את הכיתה בפני יציגו תלמידות /התלמידים
 זה ניתן לבקש רק מאלמנט/ דמות אחת בסיפור לפתוח את פיה ולתת את המונולוג שלה.  בשלב

 ה שאלות. אותהמורה יכולה לשאול 
 אין מספיק זמן לביצוע ההמחזה, או בכיתות שפחות מתחברות למתודה,  אם 

 ה לבחור או להגריל מרכיב אחד מתוך הסיפור, ולשאול שאלות, תלמידאפשר לבקש מכל תלמיד/
 יהן יצטרכו לענות מנקודת המבט של המרכיב שבחרו. על

. 

 : לשאלות דוגמאות
 ? ןאיך זה קרה לך? מה אתה מרגיש? למה פנית אל הזק השבור: דליה

 ? קןאיך הרגשת לאחר השיחה עם הז       
 מה דעתכם על שני הדליים? הפרחים שלצד הדרך:       
 מדוע לא זרקת את הדלי הסדוק? מתי שמת לב ליתרונות שלו?  ן:הזק      
 ועם הדלי השני. ן ספר קצת על עצמך ועל יחסיך עם הזק השלם: דליה      

 
 (דקות 10) דיון .ד

מבחוץ או מבפנים? האם אנו זקוקים/זקוקות לעין חיצונית  –מגיע השיפוט לגבי השלמות   מאין •
 שתראה לנו את חסרונותינו ויתרונותינו? 

 השאיפה לשלמות מקדמת אותנו ומתי היא מזיקה? כיצד נדע?  מתי •
 לנו מושלמים/מושלמות?  נראות/אנו חשים/חשות כלפי מי שנראים מה •
 בעיניי הסביבה?   מושלמות/כמושלמים נתפסות/אנו נתפסים כאשר ותחש/חשים אנו מה •

 
: ניתן לחזור ולהדגיש נקודות חשובות שעלו בדיונים. בנוסף, להדגיש את המסר שלהיות סיכום

, לחוסר השלמות יש מעבר לכךתוצאה אחת שמוגדרת כהצלחה.  פעמים רקל ראותמושלם/מושלמת זה ל
 היא מאפשרת מקום גם לאחרים וגם לטעויות שאולי דווקא פותחות לנו מרחבים חדשים.  –ערך 
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 ( דקות 90: )שני מפגש
 

 דקות(  10על ציר ) התמקמות .א

 הבאות:  האמרותאת  צדיותשרטט קו ישר לרוחב הלוח ותתלה בשני  המורה
 רבי נחמן מברסלב(  /מקוצקאין דבר שלם יותר מלב שבור )הרבי אחד:  בצד

)אלפרד אדלר, רופא   לשלמות דחף או חתירה ללא חיים הדעת על להעלות ניתן לא: השני ובצד
  (ופסיכולוג

 

  ותלמידה לכתוב את שמו/שמה על  תלמיד תניח ערימת פתקים דביקים על השולחן, תבקש מכל המורה
 . על פי נטיית ליבו/ ליבה האמרותפתק דביק אחד, ולתלות אותו על הסקאלה שבין שתי 

 השונות.  האמרותזה עדיין ללא הסברים של המורה על  בשלב
 את /אתה מזדהה יותר? לאיזו מהן מתחבר/מתחברת?   אמרהאיזו  עם •
? האם משהו האמרותאתם/אתן מבינים/ מבינות את  דכיצ: תלמידות /התלמידים את לשאול ניתן •

 ? האמרותלא מובן באחת 
 

 דקות( 5) האמרות הסבר .ב
 "אין דבר שלם יותר מלב שבור..."  

, ויש הגורסים מקוצקמנדל  מנחםעמימות לגבי מקורו של המשפט. יש הגורסים כי הוא מיוחס לרבי  ישנה
כי נאמר ע"י רבי נחמן מברסלב או אחד מרבני חב"ד. )ניתן להרחיב מעט לגבי זהותם ותפיסות עולמם 

 השונות של שני הרבנים(. 
 זו?  אמרהאופן כיצד ניתן להבין  בכל

 
דתיים נוטים לפרש כי דווקא השבר וחוסר השלמות מאפשרים פתח, שדרכו יכולים האל או  בחוגים

 שאל את הרב":  –האמונה להיכנס אל הלב. הנה פרשנות אחת מתוך אתר "כיפה 

. אולם המשפט מדבר על הסדק בלב הבלתי מושלם, שדרכו יכולים ות/נשים מאמינים/כולנו א  לא 
 להיכנס ללב הרבה דברים אחרים. מה למשל? מה יכול להיכנס ללב דרך הסדק והשבר בעולם חילוני? 

בידיי, כוחות חדשים, יצירתיות, רעיונות לשינוי  הכל: הזולת, הכאב שלו, צניעות, ההבנה שלא הצעות
 ונות מאלה שהלכתי בהם.וריפוי, בחירה בדרכים ש

. 

 "לא ניתן להעלות על הדעת חיים ללא דחף של שלמות"
אולי בגלל שאנו חיים בחברה שהאידיאל הזה כל כך ברור בה.  –זה דורש פחות הסברים מקודמו  משפט

 (. 1870-1937הוא נאמר על ידי אלפרד אדלר, רופא ומייסד זרם הפסיכולוגיה האינדיבידואלית )

, מביא אותי לשלימות רוחנית. מקוצקאומר הרבי  החיסרון"מה משמעות הדברים? ובכן, רק 
 היינו אם.. ולהשפיע להופיע"ה לקב מקום אין אזי, במציאות חסרון אין שאם כיון ולמה?

 ?"עולם בורא אם כי, פה הבית בעלי אנחנו לא שבעצם נזכרים היינו...מתי מושלמים
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בנושא הורות(  –יימים בעולם ובארץ ומעניקים ייעוץ בנושאים שונים )המפורסמים שבהם מכונים שלו ק
  על פי דרכו של אדלר.

 . וחופש, עצמאות, עליונות להשיג נאבק חייו כל ובמשך, נחיתות תחושת עם נולד האדם, אדלר לפי
 תלוי היה כאשר, האדם של בילדותו הוא  הנחיתות תחושת של מקורה, האינדיבידואלית הגישה לפי

 .צרכיו לסיפוק( אחרים במבוגרים)או  בהוריו
(, הזולת ערך להפחתת גם מובילה כי השאר, )בין מזיקה האישית בנחיתות ההתמקדות אדלר לדעת
, הסרטן למחלת תרופה הממציא  אדם, למשל. מועילה היא  האוניברסלית בנחיתות התמקדות בעוד

 בדרך האוניברסלית הנחיתות על ומפצה, האנושי המין של האונים חוסר על מתגבר בעצם
 .קונסטרוקטיבית

 

 (דקות 5) דיון .ג
 /שלה? שלו הפתק מיקום את לשנות/מעוניינת  מעוניין/מישהי  מישהו ההסברים לאחר האם

 ? האם הן סותרות? האמרותדעתכם/דעתכן על  מה
 

 דקות(  25הקשר בין "מושלם" לבין הקפיטליזם: מעגלי קריאה ) על .ד
  קבוצה.כל ב ותתלמיד/תלמידים 5 של לקבוצות הכיתה תתחלק

 . עם משימה תלמיד ותלמידה יקבלו מספר, וכל מספר ייצג תפקיד כל
 לכל היותר. 4-5עליך לתמצת את הטקסט למשפטים ספורים: :  תקצירניתתקצירן/  – 1
 עליך לאייר משפט או רעיון כלשהו בטקסט.  :מאייר/ מאיירת – 2
 עליך להאיר את הקטע/המשפט המשמעותי ביותר בטקסט.   פנס: – 3
 כיצד הטקסט הזה קשור לחיינו?   –עליך לנסח מסר  מקשר/מקשרת לחיים: – 4
 לאפשר עליך שאלות מרכזיות שעולות לתפיסתך מהטקסט. 2-3עליך לנסח  מנהל/מנהלת דיון: – 5

 השאלות את קבוצתי לדיון להעלות מכן ולאחר, בקבוצה עבודתו את להציג התפקידים מבעלי אחד לכל
 .שניסחת

 

 מחזורי להגדלת המפתחות עשרת" מתוך 5 מספר מפתח עם דף של עותקים 5 מקבלת קבוצה כל
 )נספח ב' בסוף הקובץ(. . עסקי מנטורינג -את ניר דובדבני מ" שלך המכירות

ומכשירים  טבלטיםמדריך לשיפור ביצועי המכירות שנמצא באינטרנט )אפשר גם להיכנס באמצעות  זהו
עובדת על פי המודל של מעגלי קריאה. ניתן להגיש את התוצרים למורה בסיום  הקבוצה(. חכמים, אם יש

 או לתלות אותם בכיתה. 
 

 דקות(  10הקבוצות ממשיכות לשבת כקבוצות, אבל מאזינות למליאה ) -במליאה דיון .ה
 מצטייר הלקוח על פי טקסט זה, ומהו תפקידו של המוכר המומחה?  כיצד •
 משהו – מהחיים דוגמה לטקסט לקשר ניתן האם? המכירות ובעולם בחיים – הצורך של תפקידו מה •

 ?אותו לצרוך השתכנענו אבל, בו רצינו שלא 
 החברה שלנו יוצרת לנו צרכים על מנת למכור לנו מוצרים ושירותים שונים?  םהא  •

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
http://www.maximumsales.co.il/wp-content/uploads/2013/11/keys_article.pdf
http://www.maximumsales.co.il/wp-content/uploads/2013/11/keys_article.pdf
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 ?להתנגדרוצות /רוצים אנו האם? כיצד? לכך להתנגד בכוחנו יש האם •
 

 (  דקות 15-20) בקבוצות עבודה המשך .ו
, טבלטיםחכמים,  מכשירים עםעובדות /עובדיםתלמידות /התלמידים בהן לכיתות מתאים זה חלק

 .תחלק לכל קבוצה כרטיס משימה קבוצתי עם הנחיות להמשך עבודה המורהמחשבים. 
 

 משימה קבוצתי:  כרטיס
רשימה של כל התחומים שעולים בראשכם/ראשכן שבהם אנו נדרשים/נדרשות להיות  ערכו .1

 מושלמים/מושלמות. 
 באינטרנט מדריך עצות, דרכים, איך להצליח בתחום?  ומצאותחום אחד מתוך הרשימה  בחרו .2

 )כמו מדריך המכירות מהמשימה הקודמת(. 
  .אינה טובה לדעתכם/ןמתוך המדריך: עצה אחת טובה לדעתכם/ן, עצה אחת ש הוציאו .3

 

 דקות(  15במליאה.  ) דיון .ז
 דעתכם/דעתכן על המדריכים שמצאתם/מצאתן ברשת?  מה •
 ..."?ב מושלם להיות איך" לגבי באינטרנט מדריכים הרבה כך כל שיש מכך ללמוד ניתן מה •
ה הכי טובה התלמידבתחומים שונים? לדוגמא, גם להיות התלמיד/ ות/מושלמים להיות ניתן האם •

 ה בספורט? טובבביה"ס וגם להיות הכי טוב/
 ?כך על מתגברים איך? אותה מיישבים כיצד האם יש סתירה בין שלמות בתחומים שונים? •
עם חוסר  ניתן להתמודדקורה כשאנו לא מצליחים/מצליחות להיות מושלמים/מושלמות? כיצד  מה •

 שלמות? 
•  

 (דקות 5: )סיכום .ח
לשלמות היא מאפיין של תקופתנו, ולעתים מייצרת סתירות שאינן ניתנות לגישור. מצב זה יוצר  התביעה

 תסכול, שאותו מבקשת התרבות הקפיטליסטית למלא באמצעות צריכה. 
מושלם היא אולי שאיפה אינהרנטית של האדם, אך גם חוסר השלמות היא במהותו. בעיניי, עלינו  להיות

למקורותיה ולמחיריה  מודעות/כלפי התביעה לשלמות ומודעים יותביקורת/להיות ביקורתיים
 )המטפוריים והליטרליים(.  

 
 

 
 

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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 נספח א' 

 
 הסדוק המים דלי

 

שנים רבות חי בהודו, איש זקן שהתפרנס למחייתו  לפני
 אל בתי האנשים.   -משאיבת מים ונשיאתם אל הכפר 

דליים היה אסל עבה ועליו היו תלויים שני דליים הלנושא 
 המוט על כתפיו הזקנות.  צדיגדולים, אותם נשא משני 

אחד הדליים היה ישן וסדוק, ובזמן שהדלי השני היה  
חדש ומושלם ותמיד נשא את כמות המים המלאה  

מהמעיין עד לבתי הכפר, היה הדלי השני מגיע מלא  
.. במשך כל שנות עבודתו של הזקן ,  .בחציו ומטפטף

היה דלי המים החדש גא בהישגיו, הוא היה מושלם 
נה נוצר. בעוד דלי הזקן והסדוק, הרגיש למטרה שלמע

מבויש ונבוך בשל חוסר שלמותו, הוא הרגיש אשם 
ואומלל בשל אי יכולתו לספק יותר מחצי כמות המים 

אותה הוא נועד לספק. לאחר שנים של מה שנראה  
לדלי הסדוק ככישלון מר, הוא דיבר אל נושא הדליים  

התנצל  הזקן ואמר לו: "אני בוש בעצמי, ואני רוצה ל
בפניך". "למה?" שאל הזקן "במה אתה מתבייש"? 

"אני מתנצל על שאני מסוגל להעביר רק מחצית  
מכמות המים שמסוגל שכני לאסל. במשך השנים  

המים ודלפו  טפטפוהאחרונות, עקב הסדק שבגופי, 
החוצה כל הדרך במעלה השביל מהמעיין עד לבתי  

הכפר. בגלל הפגם שבי היה עליך לעשות עבודה  
כפולה, ומעולם לא קיבלת תמורה מלאה עבור 

 ענה הדלי.  מאמציך" 
נושא הדליים הצטער בשביל הדלי הזקן והסדוק, 

ובחמלה אמר: "מחר כשנלך אל המעיין, אני רוצה 
 שתשים לב לפרחים היפים הפורחים לצד השביל".  

חרת, בעודם יורדים למ   
במורד הגבעה, הבחין הדלי  

הזקן והסדוק בשמש  
המחממת את פרחי הבר 

המקסימים הפורחים לצד 
השביל, וזה עודד אותו 

במעט. אך בסוף היום כשעלו 
בחזרה אל הכפר שוב הרגיש 

רע עם עצמו שכן מחצית 
ממשאו שוב טפטף החוצה, ולכן הוא שב להתנצל בפני  

ליים אמר לדלי: "האם שמת לב  נושא הדליים. נושא הד
לכל הפרחים הצבעוניים הפורחים בצד הדרך?" "כן" 

ענה הדלי הסדוק. "הבחנת היכן הם גדלים?" שאל  
נושא הדליים. הביט הדלי הסדוק לאחור וראה שרק 

בצד אחד של השביל צומחים פרחים. הצד השני היה 
חרב ועלוב. "רק בצד שלך פורחים פרחים" אמר נושא 

של הדלי השני, וזה   בצדוצד שלך ולא ב" הדליים.
מטפטף וניצלתי זאת.  המשום שתמיד ידעתי על הסדק 

זרעתי זרעים של פרחים בצד שלך, וכל יום, בעודנו 
פוסעים בדרכנו חזרה מהמעיין, השקיתי את הזרעים 

במשך השנים, יכולתי לקטוף את הפרחים  .בעזרתך
ולא הנפלאים הללו ולקשט בהם את ביתי בכפר. איל

 היית כפי שהיית, לא היה ביתי מתברך ביופי הזה"
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 נספח ב' 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 היכולת לעורר צורך אמיתי אצל הלקוח שלי – 5מפתח 
  

  .מכירה מודרנית היא לא היכולת לענות על הצורך של הלקוח, כי הלקוח שלכם בכלל לא מבין מה הוא צריך
  .אני כמוכר חייב לדעת על אילו צרכים המוצר שלי עונה. בתפיסה שלי אני מייצר פרואקטיביות

 .ך של הלקוחאני מייצר סימני שאלה, לא לגבי השיטה,  ששם החוקיות ברורה לי, אלא לגבי הצור
 בכלל, כשפה, שימו לב כמה אתם מדברים תועלתית בעסק שלכם ולא מוצרית. 

  ?מה זאת אומרת לדבר תועלתית
 זה אומר לדבר באמיל"י )אני מה יוצא לי מזה(  לאורך כל השיחה.  

 לכוון את השיחה לתועלות של הלקוח שלכם, למה כדאי לו לקנות דווקא את המוצר שלכם? 
  ?שיש למוצר שלכם? מה קניית המוצר תאפשר לומה הערך המוסף 

  .שפה תועלתית ושפה מוצרית זה שני עולמות אחרים לגמרי. שיח מוצרי של מוכר מביא לידי שיח מחירי של לקוח
 .לעומת זאת שיח תועלתי וערכי של מוכר מייצר שיח דומה אצל הצד השני, ואז הכסף הוא כבר לא לב העניין

 רך שעוררתי אצל הלקוח שלי למוצר שלי. הכל שאלה של מידת הצו
 זה לא משנה מה אנשים רוצים, זה משנה רק מה שהם צריכים. 

אנשים חושבים שהם יודעים מה שהם צריכים אבל אתם המומחים, כל אחד בתחום שלו, ולכן אתם אלה שצריכים 
 .לעורר את הצורך אצל הלקוח שלכם

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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