
 

 לפני כמה ימים הגיע אליי מייל מ....)ביקשה להשאר אנונימית(

שרון היקר"  

אבל אין לי זמן ואני מאד סקפטית.-שמעתי עליך ועל השיטה שלך  

:יואב,אריאל ושירה.שלח לי הוראות תפעול לשמות הבאים .בוא נעשה את זה יותר פשוט  

פתיע אותי".אשמח אם "תרים את הכפפה" ות  

את הכפפה" וכתבתי לה תשובה: אז בחרתי "להרים  

 "יא בעייתית חחחח,לא מוכנה להתאמץ אפילו טיפה...חחחח

 51"בוקר טוב חיים שלי,אני רוצה שתקום,תשטוף פנים ותתלבש,תוך -יעד הוא דרך+זמן.לאריאל תדברי ביעדים
"לא לעמוד על הראש".-ולשחרר-"דקות  

...וביחד עם זאתאני מבין אותך שאתה -אסרטיבית גישהבליואב תדברי   
כמה זמן אני מצפה לביצוע),נאמר לו את האמת(גם אני רוצה...),נציג לו את המידע בצורה אנליטית(תוך  

,ניתן לו אופציות לבחור מתוכן ונאתגר אותו(מסכימה אני לא מסכים...ולא המורה לא )כשהיא לא נוחה  
.אחד על אחדו ולא "נעשה לו בושות" על יד חברים אלא נדבר אית . 

משימה אחת כול פעם,לוודא שאין פחד ך קודם)אני רוצה ש...( לשירה תדברי בגישה של פוקוס ברצון של
שמעוררת מחשבה וניהול ולא בצורה שאנחנו  חוסר ידע,ולהציג את המסר שלנו בגישה פתוחהו לבצע(פיזי א

.איך ומתי לעשות קובעים  
."בהצלחה ואשמח לשמוע ממך.  

 

תשובה:אחרי כמה דקות קיבלתי   

הצלחת להפתיע אותי"  

לאריאל יש בעיה עם קשב וריכוז ככה שכול היום צריך להפעיל אותה. בבוקר אני יוצאת מהבית בלי אוויר 
בגללה כי אני צריכה לתת הוראות ולפקח )השעון המעורר בטלפון מכוון לכמה צילצולים כדי שהיא תדע עד מתי 

מקבל הוראות איך להכין שיעורי בית מהמטפלת שעורכת איתה שיחות עומק צריך לעשות מה(. בצהריים היא 
.על חשיבות הלימודים,ואחרי הצהרים היא גומרת אותי ובערב את בעלי  

תוך שתי דקות הוא מוכן כולל שחפ"ץ כפלס, ציחצוח  -הוא פועל כמו שעון שוייצרי -יואב הוא באמת אנליטי 
ש רע חושב על התוצאה בסוף. הילד הולך לבית ספר גם אם הוא מרגי - .....וכול היתר. הוא כמו  ושטיפת פנים

הולך ככה  .....בגלל שאם הוא לא ילך הוא יצטרך להשלים שעורים וזה דופק לו את התכנון של יתר היום. גם 
לעבודה גם אם הוא חצי מת כי צריך לבצע אותה. כשהגענו שנה שעברה לכיתה א' עשו לנו מפגש אישי של 

שלך?" והילד בלי להתבלבל ענה  הורה וילד והיועצת שנועד להיכרות. היועצת שאלה את הילד "מה התחביב
"כסף". איזה בושות! מאיפה הוא הביא את זה? היועצת אמרה שזו פעם ראשונה שהיא שומעת על תחביב כזה 

 ושאלה אותו לפשר הדבר. הילד הסביר לה שהוא קונה גלידה בזה! הילד לא התבלבל לרגע

נה את הריבה. היא צריכה שיגידו לה שירה היא סופגניה חמה שצריך להיות נחמדים אליה כדי להוציא ממ
 .שהיא "לולי" וגם "שושה" ואז היא נמרחת כמו חמאה. היא חביבה וחייכנית והגננות מתות עליה

".מבטיחה.תודה-אני אמצא זמן ואקרא את הספר.בקיצור אתה באמת צודק  

. 

 


