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הקדמה

,אחתמשפחהבניגםהםבעסקועובדיםקולגותכאשר,זאתובכל,עסקבניהולשכיחדברהםקונפליקטים

.מורכביםלממדייםלהגיעיכולהסכסוך

והיחסיםהמשפחתיתשהדינמיקהכיווןאחריםמעסקיםיותרולחציםלמתחיםחשופיםמשפחתייםעסקים

שעובדיםמשפחהבנישלאחרשילובכלאואחיםביןאולילדיםההוריםביןזהאםבין,במשפחההבינאישיים

.העבודהלמקוםגםממשיכים,המשפחתיבעסקיחד

בסיסעלסכסוכיםעםלעיתיםמתקזזיםהמשכיותוביצירת,הביטחוןבתחושת,המשפחתיתבלויאליותהיתרון

.ומההווהמהעברוטינהבשליטהרצון,אישי

.רגשייםלאינטרסיםעסקייםאינטרסיםביןההתנגשותבשלהואמשפחתייםבעסקיםלסכסוךהפוטנציאל

יותרמורכבאתגרעצמםעללקחוהם,לעסקהמשפחהאתהכניסומשפחתיעסקשבעליהעובדהעצם

רקלאהםקונפליקטים,זאתעםיחד.זהמאתגרחלקהםהפנימייםהקונפליקטיםכאשראחריםמעסקים

.חיובילשינויהעסקאתלהוביליכוליםגםהם,הכרחי"רע"

סטטיסטייםנתוניםבפניכםאציגהכללפניאך

.מהעולם

בעולםהעסקיםרובשהםהמעניינותהחדשות

!משפחתייםעסקיםהם

מהעסקים99%שכמראיםערבמארצותהנתונים

ונתונים,משפחתייםעסקיםהםאלובארצות

.הרחוקהמזרחבמדינותגםנמצאדומים

הנתוניםנעים,הבריתוארצותאירופהמדינותעבור

30-40%ובינוניים-הקטניםמהעסקים60-70%בין

.הציבוריותהחברותבקרב

ובארצותשבאירופהלאלוזהיםבישראלהנתונים

.הברית

המדריך לניהול קונפליקטים–עסק משפחתי 
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חסרונותיתרונות

בנישלגבוההמעורבות,למשפחהפרנסהמקום

.העסקבתוךהמשפחה

העסקעלנסמכתהמשפחה,למשפחהגבוהסיכון

.מרוויחלאהעסקכאשרפרנסתהמקורומסכנת

בנישלונאמנותאמוןיחסי,שניםרבתהכרות

.האמוןובנייתההיכרותזמןנחסך,המשפחה

רקעעלהמשפחהבניביןלסכסוכיםפוטנציאל

.לרגשייםעסקייםצרכיםביןמובנהקונפליקט

ולאהמשפחהבתוךנשאריםהעסקשלהרווחים

.חוץלגורמימועברים

כמומקצועיולארגשיבסיסעלהחלטותקבלת

שאינולתפקידמשפחהבןהכנסת:לדוגמא

.לומתאים

המשפחהבניביןאיחודלמקורפוטנציאל
בנישהםבגללרקבעסקאנשיםקידום,נפוטיזם

.משפחה

לטווחהשקעותשמאפשרתארוךלטווחראיה

EXITאנשילא,לתהליכיםסבלנות,רחוק
הבאלדורהעסקבהעברתקשיים

החלטותבקבלתגמישות
אמוןחוסר,לעסקחיצונייםאנשיםלהכניסקושי

.מהמשפחהשאינםאנשיםכלפיוחשדנותלעיתים

יתרונות וחסרונות בניהול עסק משפחתי
:מהםאחדיםאמנה.וחסרונותיתרונותנמצאמשפחתיעסקבהקמתגם,דברבכלכמו

.העולםבכלכלתמהותימרכיבמשפחתייםעסקיםמהוויםהחסרונותלמרות,לעילשהזכרנוכפי

קונפליקטים,ההמשךלדורהעסקהעברת,כמולהםהייחודייםאתגריםעםמתמודדיםאלועסקים
.ועוד,והפוךלעסקהביתזליגת,משפחתיים

,הקיימיםהקונפליקטיםמרחבהבנתתוך,משפחתיבעסקקונפליקטיםבניהולבעיקרדקאתמזהבמדריך
.בעסקיישומיותבדרכיםלפתרונםכליםוגםלכךהסיבות

המדריך לניהול קונפליקטים–עסק משפחתי 
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הקונפליקטים האפשרייםמרחב 

על בסיס אינטרסיםקונפליקטים 
על בסיס אישיאינטרסים 
פסיכולוגיםאינטרסים 

אינטרסים המונעים מתחרות או  
.מעניינים פרוצדורליים

על בסיס נתוניםקונפליקטים 
לא נכוןמידע או מידע חוסר 

וטפלראיה שונה לגבי עיקר 
לאותו מידעפירושים שונים 

על בסיס יחסיםקונפליקטים 
רגשות עזים

סטראוטיפים או תפיסה מוטעית
דלה או חוסר תקשורתתקשורת 
שלילית שחוזרת על התנהגות 

עצמה

על בסיס מבנהקונפליקטים 
,  בבעלות, חוסר שוויון בשליטה

.או בחלוקת המשאבים
.חוסר שוויון בעוצמה ובסמכות

פיזיים, אילוצים גאוגרפיים
אווירה שמונעת שתוף פעולה

זמןאילוצי 

על בסיס ערכיםקונפליקטים 
להערכת קריטריונים שונים 

.רעיונות או התנהגויות
דרכי חיים שונים

אידאולוגיה
דת

?קונפליקטמהו–נגדירהכללפני

.ויכוח,ריב,כמחלוקת(סכסוך)קונפליקטומגדירההמילוןמתוךהלקוחההפשוטהבהגדרהנפתח

אינההנושאאתשלהםהראותנקודת,לגביהמסכימיםלאיותראואנשיםששנינקודהישנה,אומרתזאת

.תואמתאינה,שווהאינה,מתאימה

עיקריותקטגוריותלחמשהקונפליקטיםמרחבאתלסווגיכוליםאנוכינמצאזובסוגיהיותרנתעמקאם

.משנהגורמימספרמכילהקטגוריהכלכאשר

בסיסעלקונפליקטים,נתוניםבסיסעלקונפליקטים,אינטרסיםבסיסעלקונפליקטים:הינםהקטגוריות

.ערכיםבסיסעלוקונפליקטים,מבנהבסיסעלקונפליקטים,יחסים

המדריך לניהול קונפליקטים–עסק משפחתי 
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דוגמאות לקונפליקטים בעסק משפחתי
.כעתשהוצגהניתוחבסיסעלמשפחתיבעסקלסכסוכיםדוגמאותכמהלבחוןכדיפנימהמעטנצלולאז

(מבנה)הדורותפער

וגדליםהולכיםרקוהפעריםמשפחהבתוךהדורותביןהבדליםקיימים,יודעיםכברשאנובמהנתחיל

הילדיםשלמזושונההיאההסתכלות,המציאותעלאחרתומסתכלאחרתחושבההוריםדור.השניםעם

.אחריוהבאהדורשלומזו

מקובלהיהבעבר.הללוהפעריםאתלהקטיןזמןחסרכיהרגשהיששלעיתיםמהירכההואהשינויקצב

כברמורגשיםוהפעריםבמציאותאחיזהאיןהזולהגדרההיוםאבלשנים25שלזמןבמונחידורלהגדיר

גורמותחדשותעבודהושיטותניהוליותתפיסות,הטכנולוגיתההתפתחות.מזהקטניםשניםבהבדלי

אווירה,תקשורתלחוסרלגרוםיכוליםואלוההוריםמדורשונהבאופןהמציאותאתלראותהצעירלדור

.וכעסיםמתח,עכורה

.(יחסים)לתפקידהתאמה

,ברגיםבמפעלמשמרתכמנהלעובדאבלאומןשלנפשעםהוא

שיווקכמנהלעובדתאבלבכךלעבודורוצההוראהכישוריבעלתהיא

.השדותאתקומבייןעםחורשתאבלאדריכליתלהיותרוצההיא...אחרונהודוגמא

.מהםאחדאףהמצאתילא,במציאותקיימיםהם

שהםלמה,שהםלמיהמשפחתיבעסקנושאיםשהםהתפקידביןהתאמהשאין?לכולםהמשותףמה

.(כןבהחלטהתאמהחוסראבל"שליחות"או"יעוד"הגבוההבמילהאשתמשלא)אוהבים

וויכוחיםסכסוכיםשלבדמותםחיצוניים"רעשים"מייצר,ההתאמהחוסר,הזההפנימי"רעש"ה

לזוזהמוטיבציהחוסראוהידאוזלתמולנמצאיםהםשבומהמקוםהרצוןשביעותחוסר.משפחתיים

.מתמשכיםסכסוכיםליצוריכוליםאחרלמקום

מחוסרוגםהמשפחהבןשלמהתפקודמרוציםשלאהאחריםהמשפחהבנימכיווןגםהואהסכסוך

.נמצאהואשבומהמקוםמרוצהלאהואכישלוהרצוןשביעות

המדריך לניהול קונפליקטים–עסק משפחתי 
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שעדייןמהעברזכרונות:כמו,רביםעודישאבלאפשרייםלמצביםמהדוגמאותמקצתרקהיואלו

פשוטותלאאישיותתקופות,הילדיםאחדאתהוריםשלהעדפות,אחיםביןקנאה,ההווהעלמשפיעים

הסיבותעםלהייחודיסיפורישמשפחהשלכלכיווןכאןעוצרתאני.המשפחהעלומשליךעוברשאדם

מהעםכלשהיהזדהותתמצאשהיאהריקונפליקטיםעםמתמודדתוזושבמידהבטוחהואנישלה

.כהעדשציינתי

.(מבנה/ערכים)ואחריותסמכותהגדרת

לבניתפקידבהגדרתהואמשפחתייםעסקיםשאינםאלומולמשפחתייםעסקיםשמאפייןמשהוישאם

.מוסכמיםואינםמוגדריםאינםוהאחריותשהסמכותאומרתזאת,המשפחה

משפחתייםבעסקיםקיימיםתמידלאשהםהריהעסקיםבעולםobviousכךכלהםברוריםגבולותאם

.היומיומיהתפקודעלמאודומקשים

,בעסקמקומימהואדעשלאלכךגורםהגדרהחוסר."זהות"מייצרתהגדרה,"חליפה"מייצרתהגדרה

.זהכלבתוךעצמיעלשומראניאיך?חוריםסותם?ולבויניקכאני

לחוסרמקורהם,מתחילאחיוהיכןנגמרשליהתפקידאיפה,והסמכותהאחריותשלההגדרהחוסר

חשוביםנושאים,האחרשלתפקודיוחידלוןאחדעליתרעומסלייצריכוליםהם.מתמשךהבנה

חשבתיואני)"הדדיותוהאשמותתסכוליםוגוררים"הכיסאותבין"נופליםוטיפולהתייחסותהדורשים

."(...זהאתיעשהשהוא

.(ערכים)מעמד

מיועדולכןוכריזמטימוכשראחד,ביצורוהאחרבשיווקטובאחד.עובדהזו,מהשניהאחדשוניםאנחנו

מהוזהאנחנוכאלו.אנשיםללאבסביבהמחשבאחרילהתחבאורוצההכליםאלנחבאוהשנילניהול

לפעמיםהופכותאלועובדותיחדשעובדיםמשפחהבבניכשמדובר.ומענייןליפההעולםאתשהופך

הפחותלאחקשה,בעסקההוריםעםיחדשעובדיםאחיםשניניקחלדוגמאאם.יותרוקשותלמורכבות

בתפקידהואואילומשלובכירהמשרהבעל,מנהלושאחיוהעובדהאתלקבלהכליםאלונחבאדומיננטי

שווהלהיותשאמורממיהוראותלקבלהקושיבסיסמתחליצורשיכולמצבזה.וסמכותימשפיעפחות

.במשפחהלו

המדריך לניהול קונפליקטים–עסק משפחתי 
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אתישלמימאידךאבל(קנאה,נניח)הבעיהלשורשמודעיםאנחנולפעמים.פשוטלאזהקונפליקטיםלפתור

זהלאןיודעלאפעםאףאתהאותןפותחכשאתהכי,בכךולטפלבמשפחהפנדורהתיבותלפתוחהסבלנות

.מפחידלהיותיכולשזהספקואיןיוביל

המתמידהמתחבתוךולחיותלהישארהכוללמרותשמעדיפיםעסקיםסביבנורואהאני?קורהמהבפועל

מקשיםאלושמצביםבחשבוןלקחתצריכיםהםאךלכבדהוצריךבחירהשזוכמובן.ומסתבךהולךשרק

.ברווחיםגםופוגעיםהעסקיתבפעילותדברשלבסופוופוגעים

?פתרוןלכדיבאיםלאשקונפליקטיםקורהמה

מוכרעיםלהיותשצריכיםנושאים,החלטותמלקבללהימנעלעיתיםהעסקאתגורריםאלומצבים1.

.מתקדמיםולאמדשדשיםהלאהולהתקדם

.לעבודהלהגיעאמיתירצוןאין2.

.בחגיםאושבועבסופילהיפגשרצוןאין3.

.ביותרטעוןהואדיבורוכללדברממעטים4.

חוסר,נמוךמורל,נמוכיםעסקייםביצועים,מהעסקהיעדרות:להגיעמאחרותלאאלוממצביםהתוצאות

מעמדזמןהרבהמחזיקיםלאעובדים–חופשיבתרגום)בעסקעובדיםשימורשלנמוכהורמהמוטיבציה

.(בעסק

.העסקשלהטובבשמו,העסקמוניטיןבמונחילפגיעה,והפסדרווחבמונחילפגיעהבסופוגורמיםאלוכל

.נפגעהמשפחתיהעושר-התחתונהבשורה

השפעת הקונפליקטים על ערך העסק

המדריך לניהול קונפליקטים–עסק משפחתי 
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העסקבתוךוקונפליקטיםלמתחלגרוםיכולהשבקלותמורכבותבחובןטומנותלעילשתיארתיהסוגיות

כדיהעסקלבעלפונהאנילפתרונותהכליםאתשאצייןלפני.לפתרוןניתנותהןזאתעםיחדאךהמשפחתי

:מרכזיותהמלצותמספרבפניךלציין

תורמותהןדברשלשבסופואלאזהרקולא,מקוםלהןיש,לגיטימיותהןשונותדעותכיבעובדהלהכיר♦

ממהאז.וצמיחהלגדילהפוטנציאלשמהווהמוחותסיעורשלסוגבעצםהןשונותדעות.העסקשללצמיחה

דברשלבסופוכילעסקבריאהלאהמצבזה,"כן"או!"אמן"לךאומריםכולםשבוממצב?להיזהרמומלץ

אציגובהמשךלאיבודילכושלאכךנכונהבצורהלנהלצריךהשונותהדעותאת.עסקילניווןלהביאעלולהוא

!נכוןאותןלנהלכיצדכליםמספר

משתניםשנהכל)שנתיתלפעילותומוסכמיםריאלייםויעדיםמטרותהמשפחהמבניאחדכלבפניהצבה♦

מטרותכשיש.הללוהמטרותאתלהשיגהשאיפהאתהמשפחהמבניאחדכלבפנישתהיהכך,(המדדים

ברגע.וויכוחיםלסכסוכיםוזמןמקוםפחותיש,לשאוףלמהיש,לפעולפעולהכריש,להשגהויעדיםברורות

חדשיםפעולהשיתופיכוללאותםלהשיגכדיהכליעשוהם(...הדרךבסוףתגמולואולי)ויעדיםמטרותשיש

.ויצירתיים

אובהםולטפלפוטנציאליםסכסוכיםמועדמבעודלזהותאפשר,שלוהמשפחהאתשמכירעסקכבעל♦

בקלותלזהותותוכלבמשפחההפועלותהנפשותאתמכירהריאתה."פיצוץ"ההיווצרותלפנימהםלהימנע

לעבודיתחילולאעכשיועדעבדושלאחיבורים,ברגעתשתנהלאהמציאות.לאוהיכןקשייםיתעוררוהיכן

.זאתלבצעמשפחתילחץמופעלאםגםיעבודשלאסבירסיכוילושישממהמראשתימנעולכן,פתאום

המלצות לבעל העסק

המדריך לניהול קונפליקטים–עסק משפחתי 
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בעסקכלים לפתרון קונפליקטים 

משפחתיתישיבה

כאשרהמשפחהבניביןהמשפחתיהחיבוראתלשמרמצליחאשרכזההיתרביןהואמצליחמשפחתיעסק

.החיבורלמימושהזדמנותמאפשרתמשפחתיתישיבה

גםאבלהמשפחהבני,הבעליםלהיותיכוליםאלו,העסקבניהולשידומיכלביןשיחהמאפשרתהישיבה

.המשפחהמבנישאינםעובדים

.העסקובתוךהמשפחהבתוךואמוןהבנהלקדם,שקיפותלעודד,תקשורתלשפרנועדיםהמפגשים

מוחותסיעור,תכנוןמאפשרת,"הכיסאותבין"יפלושלאכךהיוםסדרעלנושאיםהנעת,שיחמאפשרתהיא

.השניהצדאתלהביןמאפשרתהשיחה–הכלמעלאבל

.משותפתמשימהושלחזוןשל,אחדותשלתחושהלפתחאפשרהללוהמפגשיםבאמצעות

לטווחהעסקאתולתכנן,ולהחלטותלהבנותלהגיע,התקשורתמעגלאתלהרחיבלעסקמאפשרתהישיבה

.בהלמשתתפיםמראששידועיםלדיוןונושאיםזמניםלוחעם,ספונטניתולאמתוכננתשתהיהעדיף.ארוך

www.fbusiness-consulting.co.il:באתרלקרואאפשרמשפחתיתישיבהעלעוד

בעסקיםאם.שלנוהאישיותבעיצובחשובחלקהם,מקונפליקטיםלהימנעאפשרשאיואומראפתח

שאציגהכלים.קונפליקטיםמייצריםבהכרחועסקמשפחהשלהעסקישהמבנההרי,עסקינןמשפחתיים

כברחלקכםכאןשאציגהכליםאת.העסקבתוךהאפשרייםהחיכוכיםאתהאפשרככללהקטיןבאיםבפניכם

שימושבוותעשושלכםהמשפחתילעסקשמתאיםמהאתמכאןשתיקחוהיאההמלצהזאתובכלמכירים

.מושכל

המדריך לניהול קונפליקטים–עסק משפחתי 
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גישור

בתוךהניטרליכגוףמשמשהואכיחשובתפקידנושאהמגשרמשפחתיבעסקסכסוכיםליישבניסיוןשלבמצבים

.המשפחהחבריביןמתורגמןמעין,ההליך

.האחרבאוזניהאחדשלשפתואתלהסבירמאפשרהוא,השפהבאותהמדבריםכולםלאכאשר

.לפתרוןדברשלבסופותביאאשרבונהתקשורתליצורמאפשרהגישורתהליך

:מהםאחדיםאמנה,מצביםמאודלהרבהלהתאיםיכולבגישורשימוש?מתאיםזהמתי

רוציםאשר(מציקאומהותי)אחדנושאישאבלבסדרהולכיםודימסתדריםדיהדבריםכללבדרךכאשר.1

.ביחדהשווהלעמקלהגיעמצליחיםולאלפתור

להתפרץשעלוליםסכסוכיםללאזאתלעשותורוציםהעסקאתלמכוראולסגור,להיפרדרוציםכאשר.2

.הסכסוךאתלהעמיקרוציםלאאךהמשפחתיהעסקבתוךמסוכסכיםכברכאשר.3

המדריך לניהול קונפליקטים–עסק משפחתי 
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תפקידיםחלוקת

נופליםהדברים,אחדכלבידיואחריותסמכותשלהגדרהואיןתפקידיםחלוקתאיןכאשר,לכןקודםשציינתיכפי

לאמשפחהבןאם,בנוסף.לכלוםתורםשלאמיותרמתחונוצר,טובהבצורהמבוצעיםבהכרחלא,הכיסאותבין

.יומיבסיסעלכעסיםשיוצרתלשחיקהגורםבסופוזהגם,לושמתאיםבמקוםנמצא

?לעשותאפשרמהאז

יעילותאי,דעותחילוקילמנועכדיוזאתהמשפחתילעסקהכניסהבעתתפקידהגדרתלתתהשתדלו,ראשית

.תסכולוהרבה

,יצורעובד,כלכלן,קניין,מכירותאיש)תפקידיםמבחינתהעסקצרכימהםולבדוקברורלערוך,שנית

תפקידלתפורלא–היאשליההמלצה.זאתלבצעהמשפחהמבנימתאיםהכימילבדוקולאחריו(אדמיניסטרציה

,המשפחהלבןהתפקידאתלהתאיםואזצריךהעסקמהלבדוק,הפוךאלא,המשפחהבןשלכישרונותיולפי

.מתמשךתסכולתגרורשלרובסמויהואבטלהגדולשעמוםייווצר,אחרת

ההוריםביןאולילדיםההוריםביןמוגדרתלאתפקידיםחלוקתקיימתרגילהבמשפחה.כתובההגדרה,שלישית

הזההדפוסשאתהיאהבעיהכתובהאינההזוההגדרה.כלליםקביעתללאהזמןעםנוצרהשלרובחלוקה,בעצמם

כתובהשתהיהכדאיהתפקידהגדרת,משפחתיעסקעלמדבריםאנוכאשרכיהטעותוזאתלעסקמעתיקים

עללכתובמהלדעתכדיהיתרבין,ואחריותסמכויותעםתפקידושיוגדרמומלץ.שלךבבןמדובראםגם,ומוגדרת

.הביקורכרטיס

המדריך לניהול קונפליקטים–עסק משפחתי 
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משפחתיתאמנה

חלק.אליווצירופםהעסקבגורלהיתרביןשעוסקותאלו,עתידיותבשאלותמתחבטמשפחתיעסקשלהמשךדור

לקבלהמשפחהאמורהכיצד?בעסקלעבודהםיוכלוקריטריוניםאלופיעל:כמובסוגיותעוסקותמהשאלות

להקנותאוהמסורתייםהמשפחהערכיעללהישעןהאם?ההחלטותקבלתבתהליךלהשתתףאמורמי?החלטות

.?המודרנייםערכיםלעסק

הבסיסהיאאמנה.משפחתיתאמנהכינוןהואההמשךלדורההעברהתכנוןעםלהתמודדותהדרכיםאחת

בונהבעצםזו.משפחותיהםולבניההמשךדורלבנימונחליםאשרמשחקוכלליערכים,הבנות,הסכמותלמערכת

.העסקייםהשותפיםוביןאנשיםבין,הדורותביןהגשראת

תיתןהאמנה.בעתידהמשפחתיהעסקאתולעצבלקבועכיצדהמשפחהאתלהנחותהיאהאמנהמטרת,ככלל

החלטותלקבלישכיצד?בעסקלהתעוררהעלולותשונותבעיותלפתוראיך:הבאותהשאלותעלמענהלרוב

לקבועישמתי?ההחלטותקבלתבתהליךלהיכללאמורמי?ביחדמשותףעתידלקבועהמשפחהעלמדוע?בעתיד

?מחדשעדכונהואתהאמנהשלתוקפהאת

המדריך לניהול קונפליקטים–עסק משפחתי 
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חיצוניגורם/יועץ

זוויתמביאהוא?איך.קונפליקטיםבמניעתתועלתעמולהביאיכולומקצועיחיצוניגורםכלאוחיצונייועץ

עמוקיםכךכלהםלקונפליקטיםהסיבותלפעמים.לראותיכולתםהעסקבתוךשאתםבטוחשלאזווית,אחרת

לראותלמשפחהקשהיהיהאחרתדרךבכל,פתרונןדרךעלוגםהללוהנקודותעללהאיריוכלחיצוניגורםשרק

.זאת

למעשההלכהלעילשהצגתיהכליםכלאתליישםיכולהואראשית?קונפליקטיםבמניעתלעזוריכוליועץכיצד

,חיצונימישהומכניסיםכאשר.אלוכליםוליישםלהתפנותלמשפחהמאפשרתמידלאהחייםמרוץ.העסקבתוך

.שונהמעטלחשובולהתחילהפסקהלעשותמחייבכמו(הייעוץשעותמשך)עבורוהזמןפינוי

המדריך לניהול קונפליקטים–עסק משפחתי 
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לסיכום

ניתןהדדיוכבודפתוחהתקשורתעם.אפשריבלתיזהאיןאךמשפחתיבעסקהמשפחהבניעםלעבודפשוטלא

.בהםולהצליחהחייםשצופניםהרביםהמכשוליםעללהתגבר

וגםלסמכויותיולתפקידונושאאחדשכלבאחריותרבותתלויהבפרטמשפחתיועסקבכללעסקהצלחת

בקונפליקטיםמקומועלאחריותייקחהמשפחהמבניאחדכלאםכיבוודאותלומרניתן.העסקבתוךלהתנהגותו

.שחושביםממהיותרמהרלהיפתריכולשזההריהקיימים

!בהצלחה

המדריך לניהול קונפליקטים–עסק משפחתי 


