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 צרכנות נבונה 
 סדנאות ותוכניות הכשרה מקצועיות, של קורסים

בקבוצות ובין  למשתפים מנחים בין היחסים על מידע מאד הרבה צברתי השנים במהלך

מקצוע ובעלת  כבעלת, כמנחה, מקבלי החלטות בארגונים שמזמינים סדנאותמנחים ל

גם ו עסקים בעלי ושל הכשרה תוכניות של כיועצתו קבוצות להנחיית כמורה, עסק

.הכשרה ותוכניות סדנאות, קורסים כצרכנית  

 :כמו שאלות אלי הגיעו מצרכנים וגם מקצוע מבעלי םג

 ?וככה ככה לפעול למנחה מותר האם

 ?זה ואת זה את לעשות אתי, חוקי, לגיטימי זה האם

 ?וכזה כזה במקרה לעשות עלי מה

, מבוררות לא ציפיות סביב סובבות וכולן עצמן על חוזרות שהתהיות בכך הבחנתי

 . אמון ומשברי אכזבות

 .מתואמות היו שלא בדיעבד שמתברר ,והבנות הסכמות

 .נפש עגמת מאד הרבה חוסכות היו נישאלות היו רק שאילו שאלות אותן

 .למציאות הציפיות את מקרבות היו מענה מקבלות היו שאם דאגות אותן

 אחד כל של והתפקיד המחוייבות את שמגדיר, מדובר לא ואפילו כתוב לא' חוזה' אותו

 .האחריות וגבולות ההתקשרות תנאי את. מהצדדים
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 יוצר אלה של העדרן, ההתקשרות של יותר מתקדמים בשלבים, מסויימים ברגעים

 . המיתרס צידי משני בפרשנות ופערים רגשיות תגובות, אכזבה, מבוכה

 .הצרכנים בקרב והן המקצוע בעלי בקרב הן

 .הקסם סוד היא שבהירות הבנתי

 .לתת חשבנו שלא ותשובות לשאול ידענו שלא שאלות באוויר שעומדות הבנתי

 ציפיות על ונופלת קמה ההכשרה תוכנית או, הקורס, מהסדנא הרצון שביעות, במציאות

 .הנפש ומפחי אכזבות אותן את מונעותש אלההן  .מתואמות

 לקבל כדי שנירשמים לפני, לברר בחובה אוליו, ותבזכ מתחילה נבונה שצרכנות הבנתי

של כל  והצרכים ההעדפות, לשיקולים בהתאם, זו המתאימה ביותר, מושכלת החלטה

 .להכנס לתהליך בעיניים מפוקחות אחד

 עליהן התשובות את לברר שרצוי שאלות של מפורטת רשימה שלך הלקוחות עבור הכנתי

שיושבות בבסיסן של אלה . 'דאגות לקוח'של שימה ר .החלטה שמקבלים לפני

הן . אלה שישמשו תוכן כשיגיע שלב ההתנגדויות בתהליך הקבוצתיאותן . התנגדויות

 .הזהואורכו של השלב עוצמתו , אלה שיקבעו את אופיו

 שאלו אם בין, מוכנות לך שיהיו שחשוב תשובות של מפורטת רשימה היא הזו הרשימה

 .לא אם ובין אותך

 .ומתפתחיםלומדים . צרכניםכולנו  ...ו .ליפול או לקום יכולה שלך הסדנא עליהן, כאמור

 .וסדנאות בעצמנוקורסים ב
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 ...הזכות שלך לברר: ק ליסט'צ

 על המנחה

 ?מהי ההכשרה ובאיזה מוסד –תעודה והכשרה 

  ?מהי אתיקה מבחינתו ואיך היא באה לביטוי בהובלה שלו

 ?ואם יעלה צורך בעזרה נוספת ?ושל משתתפי הקבוצה? מה התפקיד שלו בעיניו

 ?נעצר המנדט שלו איפה

 ?האם יש לו מודל מנצח ומהו

? והמחויבות שלהם? מה הידע שלהם? איזה עוד בעלי מקצוע מובילים את הקבוצה חוץ ממנו

 ?והקשר בינו לבינם

 ?מה גורל הקבוצה, במקרה ונמנע ממנו מלהמשיך מכל סיבה שהיא

 

 על המשתתפים בקבוצה

  ?כמה אנשים משתתפים

 ?מי חברי הקבוצה האחרים

  ?לפי מה נבחרו

 ?האם יש לכולם אותה מטרה

 ?את התקדמות הקבוצה' תוקעים'איך מטופלים מקרים בהם אנשים 

  

 הדרך והתהליך, על התוכנית

 ?ומדוע נבחרו דווקא התכנים הללו? מה לומדים? מהי התוכנית

 ?באילו אמצעים נלמד ואיך הם משרתים את המטרה? מהן דרכי העבודה בקבוצה

 ?ל העומד מאחורי מבנה התוכניתמהו הרציונ

 ?האם נחלה הצלחות? האם התוכנית הזו כבר נוסתה

 ?או מיומנויות אני אלמד/אילו אסטרטגיות ו
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 ?מהי המחויבות שלך לספק לנו ציוד וחומרי עזר נחוצים

 ?מה קורה אם הקבוצה מתפרקת

  

 על המפגשים

תחבורה ? רכבת? בסביבההאם יש חניה ? איזה אופי יש למקום? היכן מתרחשות הפגישות

  ?ציבורית

 ?מהי מסגרת הזמן בהן מתקיימות פגישות מחייבות או מפגשי תמיכה

 ?מה קורה אם משנים לוחות זמנים או מקום ונבצר ממני להמשיך להשתתף

ללמוד דברים ? או כסף/זמן ו –מה עוד נידרש ממני להשקיע ? מה המחויבות שלי מעבר

 ?כמה זמן לפנות לכך? .ב.יש ש? רש ממנימה זה דו? לרכוש עזרים? חדשים

 ?איך אני משלים חומר? מה תרומתו להשתלבות שלי –מה קורה במקרה של היעדרות שלי 

 ?האם יש ודאות בכך שניתן לספק את תהליכי ההמשך? מה הצפי להמשך

  

 על התועלות והתוצאות

 ?מי אחראי על כך שאשיג תוצאות כמובטח? איך אני ארגיש? מה אני אדע -בסוף התהליך 

 ?מה האחריות שלי על ההתקדמות והשגת התוצאות ומה האחריות שלך

 ?ואם לא השגנו את המטרות

האם ניתן לקבל ממך דוגמאות למישהו שלא הצליח להפיק תועלת או חש חוסר שביעות רצון 

 ?ולאופן בו המצב טופל

 ?האם יש מסגרת תומכת? איזו תמיכה נוספת אקבל

 ?תוך כמה זמן ניתן לצפות למענה? באילו מקרים אני יכול ליצור אתך קשר ובאיזה אופן

 ?לאילו יחסים בינינו ניתן לצפות ממך תוך כדי ואחרי
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 על ניהול הקבוצה 

 ?מה המדיניות לגבי דיסקרטיות

איפה עובר הגבול ? לאיזה לא? שיים נכנסלאיזה תכנים אי? לאיזו חשיפה אני מחויב

 ?מבחינתך

עם בעלי מקצוע אחרים או גורמים ? אתך? מה קורה במקרה של משבר אמון בקבוצה

 ?אחרים

מהו היחס שלך לגבי קונפליקטים בקבוצה ? מהו היחס שלך לתלונות ולחוסר שביעות רצון

 ?והתנגדויות

 ?לא מתחבר חברתית? מפיק תועלת שאני לא, מה יקרה אם אחוש שרע לי מבחינה רגשית

  

 על התשלום

 ?מה כלול במחיר? כמה עולה

 ?באילו תנאים ניתן לקבל תנאי תשלום אחרים? האם הסדרי התשלום גמישים

 ?איך? מי מפצה את מי? איך מודיעים –מהי מדיניות הביטולים 

 ?מה קורה במקרה שאני מחליט לפרוש

 ?מה ההסדר כספי –אם אני נעדר 

  

 סמכהעל הה

 ?אילו לא? אילו דלתות היא עשויה לפתוח בפני? מה ערכה בשוק? האם מקבלים תעודה

 ?בהמשך להשתלב כאיש מקצוע ולמצוא דרך להתפרנס במסגרת התוכנית, האם ניתן יהיה

 ?איזו תמיכה אקבל? מהי תוכנית ההטמעה –לאחר תום התוכנית 

 

 ,בהצלחה

 קו מנחה לפיתוח עסקי, שפירא חן-בת


