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 " מ ללא מום "ניהול מו" 
       

 

  
  אין לעשות שימוש במצגת זו ללא אישור, (  C)כל הזכויות שמורות 

 מ  "בע" ניהולית"מקבוצת 

•:CEO                קותי לוריא(M.B.A) 

 "  מ"ניהולית אחזקות והשקעות בע"קבוצת    •
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 פרופיל עסקי                                   

 "מ"ניהולית אחזקות והשקעות בע"קבוצת         
 

נכסים מניבים ייעוץ " מיקסום", קבוצת חברות בתחומי ייזום ופיתוח עסקי

 .  ייעוץ לדירקטוריונים , היערכות להפרטה,  שיווקי –ארגוני  -אסטרטגי
 

 אנשי עסקים ,COACHING  ,הנדסה , ניהול, יועצים מומחים מתחומי כספיםו ,

 .מכירות ושירות , שיווק , משאבי אנוש

 
 עיריית אריאל , עיריית תל אביב , משרד האוצר : בין לקוחותינו הנבחרים                  ,

נציבות שירות  , בנק איגוד , הונדה , וולוו , יגואר  –מאיר ' חב, רשת מלונות דן 

בנק , חברת חשמל , USR,"בזק" ,"אפריקה ישראל", בנק לאומי , המדינה 

  -מכתשים", פורד, מזדה -דלק מוטורס, " כימיקאלים לישראל"חברת , הפועלים

משרד  , ל"צה,קולה -קוקה, שטראוס, עלית, אל על, " מפעלי נייר חדרה", " אגן

משרד  , משרד החקלאות, עיריית הרצליה, בנק דיסקונט, עיריית רעננה, הביטחון

אסף  "ח "ביה, יוטבתה , השלטון המקומי בישראל, תנובה, פלאפון, הפנים 

 .  רשף בטחון, א זמני "כ -תגבור,"הרופא
 ,
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 :  תכונות אופי נדרשות 

 
 .  בטחון עצמי•

 .  ללא פשרות  –התמקדות במטרה והיעדים •

 .יזמית / חשיבה יצירתית •

 .  אגרסיביות •

 .  עקשנות חסרת תקדים•

 .  אגואיסטיות•

 .יכולת הקשבה •

 .  חשיבה עסקית מפולפלת•

 .  מפותחת" ליקוק"יכולת •

 ".  יצירתיות"•

 ".  פושריות"•

 פלצנות•

•NETWORKING 



 מ "שלבי המו   3

 .ההכנה . א

 .מ"ניהול המו. ב

 .מ"סגירת המו. ג



 :מ "מול מי מנהלים מו

 .מול ספקים•

 .  מול עובדים•

 מול החברים                                               •

 .  והשותפים לעבודה

 .  מול הלקוחות•



 :1-מ "שלב ההכנה למו. א

 המטרות שלנו  מהן . 1

 .  הארוךהקצר והטווח לטווח 

 הנקודות המרכזיות מהן . 2

 .  מ"לדיון במהלך המואפשר להעלות אותן 

מ ואותן  "המויהיו נקודות שיוסתרו במהלך האם . 3

 ?מ"המונגלה רק לקראת סוף 

ספק עובד / האם יש תחליף ללקוח  -ני  /בחן. 4•

 ?זה



 אני אהיה מוכן לוותר על מה . 5

 (  ויתור טקטי או ויתור אמיתי)

 .ומתי להציג את הויתור הזה

להצטייר בעיני הצד השני האם כדאי לי . 6
 . שררה וכח, כמוותר או נסוג או כבעל עוצמה

 

 .  מ הזה"יתקיים המו -פיזית  -היכן . 7

 . מ טלפוני או פרונטאלי"האם המו. 8

  

 :  2-מ"שלב ההכנה למו. א



 מ"מול מי אני מנהל מו
. מ"שמו המלא של העמית שלי למו•

 .  הכינויים שמכנים אותו בארגון

 .  תפקידו הפורמאלי והלא פורמאלי•

 

,  משקל, גיל: מירב הפרטים האישיים לגביו•

 "(.תיק)"תחביביו , סגנון התנהגות, אופי

 . מ  שלו"או סגנון ניהול המו/יכולת ו •
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 :  מ "סוגי עמיתים למו

 .סקרן ושואל שאלות–" חתול"• 

 .משועמם ומטריד -"פיהוק"•

 ".  סדר אותו"מרגיש שעומדים ל -"הסרדין"•

 "..שיודע הכל" -"אובר חוכם"•

 .תוקף על טעויות שביצעו -"הכריש"•

 .מ "רושם הערות בעת המו -"כתבנו בשטח"•

 .גופו -קשה ללמוד מהי שפת -"קר'פני פו"•

 .נאמר / כועס על כל דבר שנעשה -"העצבני"•

 .  מבולבל-" בולבול אקבולבול"•
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 (:צ .ח/ פ.ח. / מ.מספר ע) מקומי /  ל "בינ:          שם הספק•

 

 (  מזדמן / כללי  /  גדול  /  קריטי  /  אסטרטגי  : ) סיווג •

 

 ....(  עובד עם הרשת  משנת : ) שנת יסוד(:               ל "דוא' , פקס, טלפונים ) כתובת •

 

 (  דוגמא ( )* B.C.Gלפי )  :ניתוח סל המוצרים הנרכש •

 

 : מחזור כספי•

 

 :  נתח שוק •

 

 : רמת האובליגו בבנק•

 

 :עמידה במועדי אספקה •

 

החזרות  %•  ֵ  : 

 

 :שירות ותמיכה במוצרים •

 

 C/S.R.M -(1)" לקוח/ תיק ספק"בניית 
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 B.C.G -תיק מוצריםניתוח 

roupGonsulting Coston B 

 שיעור

 צמיחה 
 

 נתח שוק יחסי

 סימן

 שאלה 

 (ילד בעייתי)
 כוכב זוהר

 

 כלב שוטה
 פרה חולבת

? 

L 

L(1מתחת ) 

H 

H ( 1מעל) 
1 
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 (חוזה פרטני/ מסגרת / מחיר : )סוג ההתקשרות העסקית•

 

 ( .מערכת היחסים ביניהם) מנהלים / בעלים •

 

 :  מנטאליות / אופי :                                 ת  הקשר /שם איש•

 

 ": קשרים / "חולשות / תחביבים •

 

 ( :סמכות , אחריות, אופן קבלת החלטות ) שיטת הניהול •

 

 :  תגובה לשינויים בלתי צפויים •

 

 :תקנים  ואכיפתם/ קיומם של נהלי איכות •

 

 (:  הצלחות מול  כישלונות: ) מקצועיות לאורך זמן   •

 

 :  רמת הכדאיות הכלכלית •

 

 C/ S.R.M (2)  –" לקוח/תיק ספק"
 

 



 מ "שלב ניהול המו. ב
 .מ בצד השני"מה יהיו שלבי המו•

 ?עומד לרשותי כמה זמן •

 

 ? הצד השני / מה יהיו בסיסי הכח שלי 

 ?  הצד השני / מה תהיה האסטרטגיה שלי 

מהן הנקודות בהן הצד השני יוכל להפתיע  

 מה אני לא יודע ומה אני לא                                                                                        

 . מכיר על הצד השני•



  1-מ"כח בניהול מו-בסיסי
 . כח התחרות•

 .  כח החוקיות•

 .  כח ההסתכנות•

 .  כח המחוייבות•

 .כח המומחיות•

 כח הכרות עם הצרכים•

 . כח הסכמי מסגרת •
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 " :הסכמי מסגרת"כוח בניית 
 .מהפעילות %80 מהספקים  יוצרים  %20 -" פארטו"• 

 

 "פורטפוליו"ל" יתרון לגודל"  "מינוף"רכש מרוכז •

 

 " !הסכם מסגרת"אין חובת רכישה למרות •

 

  !ח הספק "מוחזקות ע-רמות המלאי הנדרשות  •

 

 ! ח הספק "שינוי ושינוע ע, לוגיסטיקה •



 .כח התגמול או הענישה•

 . כח ההזדהות•

 . כח המוסר•

 .  כח ההתמדה•

 .  כח כושר השכנוע•

 .כח שימוש בזירת סחר אלקטרונית •

  

  2-מ"כח בניהול מו-בסיסי
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 "  זירת סחר אלקטרוני"כוח השימוש ב

מ מול "בו החברה מנהלת מו, אתר סחר אינטרנטי•

תוך שימוש   "ON LINE"ספקיה  באופן אלקטרוני 

 . משותפת לכולם, בפלטפורמה טכנולוגית אחת

 

 

זירת הסחר האלקטרוני מבוססת על קטלוג מוצרים  •

, המאפשר לרכש איתור מוצרים חדשים , מרכזי

 .   השוואה בין הספקים המוכרים ורכישה מוזלת



 מ"שיקולי בחירת אסטרטגיית מו

 ?מ הוא עם קשר מתמשך לאחריו"האם המו•

האם אוכל לחיות עם הונאה שרימיתי את הצד •
 ?השני למשא ומתן

 ?האם המטרה מקדשת את האמצעים•

 .   שיקולי מוסר או אתיקה•

 .   שיקולים חוקיים או נוהליים•

 .  שיקולים ניהוליים•

 .שיקולים כספיים•



  1-מ"אסטרטגיות בניהול מו

 ".  לא"לא מבין את פירוש המילה •

 . עמדות פתיחה קיצוניות•

 .  רמיה, הונאה•

 . סמכותי מוגבלת•

 .  טקטיקות ריגוש•

 . לא מוותר בשום צורה•

 



 . יצירת תחרות מכוונת•

 .  סמכות ניהולית –הגעה למנהל •

 .  צרכים מספקים•

 .  יש פגם•

 . הסטה לזווית צדדית•

 .  מה יקרה אם•

 .התשה•

 .  כירסום•

  2-מ"אסטרטגיות בניהול מו



 .  מרומזים/ איומים מפורשים     

 .  הצבה מפורשת של אולטימטום•

 .אתה חייב לסייע לי•

 .  סחטנות רגשית•

 .  פרגון•

 .אני בעדך ולא נגדך•

 .  אמפטיה למול הצד השני•

 .  דחיינות בקבלת ההחלטה•

  3-מ"אסטרטגיות בניהול מו
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  "מ טלפוני מוצלח"הדיברות למו 10"

 .  תוך הזדהות אישית וארגונית, " מהירות"ענו ב. 1–

 . מ עם  הספק"בתהליך המו" ברורים"היו . 2–

 .בעת השיחה " חיוך"השתמשו ב. 3–

 ".מילים חיוביות"תמיד השתמשו ב. 4–

 .לאוזן" דיבור רגוע ונעים"שמרו על קצב . 5–

 מ עם הספק  "ישתנה ויותאם לסגנון המו" טון דיבור. "6–

 . מספרים החשובים לספק, "שמות"בטאו נכון . 7–

 .  אסרטיביות בהתאם לנדרש/ ואדיבות " אמפטיה"שדרו . 8

 ".  סגירה"ונסו להובילו ל" צרכי הספק"בררו מהם . 9–

 .    תוך הגדרת מועדי ביצוע" בברכה ותודה "סיימו השיחה . 10–
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  "מ טלפוני מוצלח"הדיברות למו 10"

 .  תוך הזדהות אישית וארגונית, " מהירות"ענו ב. 1–

 . מ עם  הספק"בתהליך המו" ברורים"היו . 2–

 .בעת השיחה " חיוך"השתמשו ב. 3–

 ".מילים חיוביות"תמיד השתמשו ב. 4–

 .לאוזן" דיבור רגוע ונעים"שמרו על קצב . 5–

 מ עם הספק  "ישתנה ויותאם לסגנון המו" טון דיבור. "6–

 . מספרים החשובים לספק, "שמות"בטאו נכון . 7–

 .  אסרטיביות בהתאם לנדרש/ ואדיבות " אמפטיה"שדרו . 8

 ".  סגירה"ונסו להובילו ל" צרכי הספק"בררו מהם . 9–

 .    תוך הגדרת מועדי ביצוע" בברכה ותודה "סיימו השיחה . 10–
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 : מ "במו" שאלון אבחון לסגנון אישי"מילוי 

 .קראו את השאלון בעיון טרם מילואו •

האמירות לפיהן הינכם נוהגים   20 -תנו ציון מספרי ל•

 . בפועל

בכל שורה יש לתת ציון שונה לכל אחת מההתיחסויות                       •

 !!! (.אין לחזור על אותו ציון פעמיים ) 

ודרגו לפי סכום הטור הגבוה  , סכמו כל טור בנפרד •

 .  4 –סכום הטור הנמוך ביותר ..... ועד,  1-ביותר

צריך להיות  , סכמו את כל הטורים, לבדיקת דיוק הציון •

300    ! 
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  –דירוג ראשוני 

 " הסגנון האישי"מאפייני 

 :מ "במו

 40-1          -סגנון בעוצמה נמוכה ביותר •

 41 – 80                   -סגנון בעוצמה נמוכה •

 81 -120                          -סגנון דומיננטי  •

  121 - 160      -הסגנון דומיננטי מאד באישיות •
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את סגנוכם  האישי ..נסו לאפיין לבד

 :מ "במו

 ..............מאפיין סגנון -P -טור ימני ראשון •

 ...............מאפיין סגנון  -A          -טור שני •

 ........מאפיין סגנון -E        -טור שלישי •

 .............מאפיין סגנון  -  I        -טור רביעי •
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 מ אישי "ניתוח  סגנון ניהול מו
 ( M.B.A) קותי לוריא : יועץ 

Producer    

 "תפוקתי"    

Administrator  

 "               מנהלתן"     

Entrepreneur  

 "    יזם"       

Integrator    

 "חברותי"     

עשייה  

,  ושיטתית

 עמידה

 .במטרות

טיפול בפרטים  

פורח  , חדשים 

 . במשבר

,  יוזם, יצירתי

כיצד נעשה  

 .שונה

 

אינטגרציה בין  

גיבוש  . צוות

 .הסכמות 

,  יורה מהמותן 

 .זבנג וגמרנו

, זהיר , איטי

 .אנליטי, מחושב

, מרגש, נלהב

 ,  כריזמטי

,  מתייחס, רגיש

 ,  נוח לחבריו

מגיע ראשון  

 .ועוזב אחרון

מגיע בזמן ועוזב  

 .  בזמן

לא ידוע מתי  

 .יבוא וילך

מעבר לשעות  

העבודה  

 .  כשצריך
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 :מ עם בעלי הסגנונות השונים "ניהול מו
 (  M.B.A)קותי  לוריא  :  יועץ  

 "תפוקתי"   

======== 

גש ישר  

 לעניין

דייק  

 בעובדות

 הכר כל פרט

הגע  

 לעקרונות

 תאר תועלות  

תעד וסכם  

 הכל

 "מנהלתן"   

  ========== 

 השתמש בהגיון

 היה סבלני  

 הקטן סיכונים  

הצג סיבה  

 ותוצאה

 נתח אופציות

 הצג בשיטתיות

 

 "יזם"       

========== 

 התמקד בבעיה  

 פנה ליצירתיות  

היה גמיש  

 בתגובה

כוון המסר  

 לעתיד

 צפה בתגובתו

  -תחם קוים

 .אדומים 

 "חברותי"   

========== 

פתח אווירה  

 נינוחה

התעניין והקשב  

 לו

 זהה את ערכיו

הייה מוכן  

 לפשרה

צמצם  

 קונפליקטים

 פנה לרגשותיו
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 ...מ "מ ללא מו"מנהל המו -נית /מקצוען

 :הסגנונות האישיים  4שילוב מותאם של •

 –מילוי המשימה  -השגת תוצאות -תפוקתי -1•

 ".  מה"

 ".איך"-תיאום ונהלים -השגת יעילות -מנהלתן -2•

 

 ".מתי ולמה" –יצירתיות והתפתחות  -יזם -3•

 ".  מי" -תיאום בי העובדים להנהלה -חברותי -4•
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 "שפת גוף " 

 
 . מ"חשיבותה ומידת השפעתה על תהליך המו•

 .  חלקי הגוף הנוטלים חלק בתהליך•

 .  אופי המסרים המועברים•

    .ואופן זיהויים שונים" איתות"סוגי •

 .דרכי התמודדות עם מסרים סותרים •
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 מ  "על תהליך המו" שפת הגוף"השפעות  •

•============================== 

 ....  מחקרים  הוכיחו •

 

שפת )"מילולי  -מושפעים מהמסר הבלתי  %93 •

 "(......הגוף

 

 

 

 

 ( .מילים) מושפעים מהמסר המילולי  – %7 •
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 "  שפת גוף"אמצעי •

•=========== 

 .לחיצת יד •

 

 .עיניים•

 

 .ידיים•

 

 .יציבות ויציבה•

 

 .  פלישה לטריטוריה•
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 לחיצת  יד  •

•======= 

 ". כרטיס  ביקור עסקי"מעיין •

 ,מעידה על רמת בטחון עצמי•

 .  רמת המוטיבציה לפגוש בגורם    

    

 :כללים     

    --------- 

 .  כל כף היד שלנו לוחצת את ידו של הגורם •

 . שמירה על קשר עין+ שניות  3-2 -זמן לחיצה•
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 עיניים  •

•==== 

 .  התבוננות בעיני הגורם המשוחח•

 2ממוקמת בקו הגבות בין  -"העין השלישית"•

 העיניים  

      

 :כללים     

   --------- 

עין  "מבט יציב ולא מתפזר אל המשולש בין ה•

, משדר בטחון  –ציידי הפנים והסנטר , "השלישית

 .ריכוז והקשבה 
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 ידיים  •

•==== 

 ...(טירונות) או מאחורי הגב , ...לא מחביאים בכיסים•

   

 : כללים    

   -------- 

 .  אמינות –כפות ידים תהיינה על השולחן •

 .  נינוחות, רוגע  -רכות, עגולות  –תנועות ידיים •

  -מעלות לכיוון הלקוח 45ידיים בזווית  -בשיחה בעמידה•

 .  תשדורת ידידותית ונעימה
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 יציבות ויציבה  נכונה  •

•  ============= 

 

 

שליטה  -פיסוק קל של הרגליים -בזמן עמידה•

 .  ובטחון

 

 

יציבה איתנה ובטוחה   -משיכת כתפיים מעט לאחור–

 .  יותר
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 פלישה  לטריטוריה•

•============ 

מפתחות על , סלולארי, הנחת יומן אישי....-תוצר ישראלי•

 .  משדר איום וחדירה לפרטיות -...שולחנו של הגורם 

סחבקיות  " –טפיחה על השכם , ליטוף , הנחת יד•

 "..ישראלית

 

 :  כללים      

     -------- 

 .   מ"ס 45עד  -מרחק פיזי קרוב , נגיעות  –קירבה אינטימית •

 .  מ ואילך"ס 100 -קירבה חברית•

 .  לפחות' מ 1 –' מ 1.5 -העדר קירבה כלשהי•
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N.L.P-מ"הנשק הסודי של המצליחנים במו 

•N.L.P -  Neuro Linguistic Programming 
•Neuro  הדרך בה המוח שלנו מעבד את   -המוח  /המערכת העצבית

 .הדברים

•Linguistic  המילים בהן אנו משתמשים לביטוי   -תקשורת מילולית

 .המחשבות והתחושות

•Programming איך השילוב בין השניים מיצר את   -תגובה   /התנהגות

 .  מי שאנחנו

 ?  מ "עוזר לך בניהול מו N.L.Pאיך •

•N.L.P     מלמד אותך איך כל אדם מפרש את העולם בצורה סובייקטיבית

 .וייחודית לו

  .הערוץ הדומיננטי שלהם הוא התחושתי   מהאנשים 40%•

                                            .    מהאנשים הערוץ הדומיננטי שלהם הוא הראיתי  35%•

 .מהאנשים  הערוץ הדומיננטי שלהם הוא  שמיעתי  %25 
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לא  רואים  משם   –דברים  שרואים  מכאן 

! 
 .מתערב –אתה , מציע עזרה  -אני •

 .חסר עמוד שדרה -אתה, גמיש -אני•
 .עקשן -אתה, מאמין בדעותיי  -אני

 .מתחסד –אתה , מוסרי  -אני•

 .חסר עקרונות -אתה, מציאותי  -אני•

 .תוקפני -אתה, חזק  -אני•

 .חסר טקט -אתה, ישיר  -אני•

 .מסוגל למכור את חברך הטוב -אתה, אני פרגמטי•
 .   נפגע בקלות -אתה, רגיש  -אני



 מ"שלב סגירת המו. ג
צריך לוודא כי החומר המודפס זהה לחלוטין •

 .  פ "למה שנסגר בע

מ מזדהים "צריך לוודא חוזית כי הצדדים למו•

 .  במלואם

 . יש לוודא כי קיים מסמך בין הצדדים•

יש לוודא כי קיים מסמך שנחתם בגמירות דעת •

 .  בין הצדדים השונים

לתחילת , קביעת מועדים סופיים לביצוע•

 .  העבודה



 מ "המלצות חמות לסיום המו
בזמן חתימה על הסכם יש לוודא כי הצדדים •

 .  החותמים הם מורשי החתימה

 .יש לוודא כי החיוב נערך בהתאם להסכם זה•

•  

/ על פי החוזה : כל שינוי שמבוצע, יש לבדוק•
 .הסכם

 .  יש להחזיק חוזה מקורי•

לא לחשוש להפנות את הצד השני לחוזה כאשר  •
 .  יש חשש להרעת מצבך
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 !מ  למקצוענים "עקרונות  מו
 

 " (.אישי/פרופיל עסקי"הכן ! )את הגורם" עומק"י  ל/הכר•

 !!" סטיגמות "י מ/צא –ית את הבעיה מהאדם /הפר•

 .  החלטיות כלפי הבעיה -מאור פנים לגורם •

 .  מיקוד באינטרסים שמאחורי הדרישה או העמדה•

 .נימוקים הגיוניים ואובייקטיביים : בסיס הדדי•

  -פיתוח אופציות לבחירת חלופות להרחבת מרחב•

 .     הפתרונות 
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 !מ "כשלים אופייניים במו
 

 ! אחד צודק והשני טועה  -"הצדק הטוטאלי" 

 

..."  לפני"התעלמות מהתהליך  -"טקס קצר ומיידי"
 "...אחרי"ו

 ..סלידה מהתהליך עצמו  -! "השגת מחיר טוב וזהו "

 

שכנוע , עקב סטיה מהעמדות הראשוניות  -"קשיחות יתר"
 ..עצמי

 .עקב הוויתורים המוגזמים -"מ "אפקט ההתמכרות למו"
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 ( 1) האמריקאים 

מהי ההצעה : "סגנון הדיבור של האמריקנים הוא ישיר מאוד•
, "בוא נפתח את הקלפים על השולחן"?, "האחרונה שלך

 .'וכד

 .חצופות" פתיחה –הצעות "אמריקנים נרתעים מ•

תן להם סיבה , האמריקאים לא אוהבים לעבוד עם רשויות•
 .טובה לעבוד רק אתך

לטכנולוגיה ולעם  , החמא ופרגן לתרבות, אמריקנים פטריוטים•
 .האמריקאי
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 ( 2)  האמריקאים 
 נוחות לנוכח הצגת רגשות-אמריקנים מרגישים אי , 

 .בצד השני, בכי או כעס: כגון   
 

 אמריקנים מרגישים לא נוח כאשר משתררת דממה 

 .והצד השני יכול לנצל זאת לטובתו, ממושכת בחדר    

     

 הצד הראשון שמפר את, לאחר דממה ממושכת    

 .בדרך כלל מוותר על משהו, השתיקה    

 .אמריקנים מסיימים עסקה עם השקת כוסית    
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 הגרמנים

 .לחץ ידיהם בחוזקה•

 .אל תחזיק ידיים בכיסים    
 

דרוש להם הרבה זמן עד שהם מתחילים  . הגרמנים מאוד פורמליים•
 .להרגיש בנוח אתך

ר  "כאשר אתה נפגש עם ד, גרמנים מדגישים את התארים של אנשים     
 ".פראו פרופסור"או   " הר דוקטור"פנה אליהם כ, או פרופסור

 

 .אוהבים מחירים קבועים ואינם שמחים להתווכח עליהם•
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 הרשות הפלסטינאית

כדי  , אפילו ימים, שתצטרך להקדיש הרבה זמןהבא בחשבון •
לפני שהוא ירגיש מספיק נוח כדי לנהל , להכיר את הצד השני

 .מ"אתך מו

 .אל תיעלב אם הם מאחרים לפגישה או לא מופיעים כלל•

 .אומנים בטקטיקות זמן ובסחבת יזומה•

מנסים למסמס את הזמן  : קרי, 90מומחים בטקטיקת הדקה ה •
בדיבורים על דה ועל הא ולדחוק את עיקרי המשא ומתן לדקה 

 .האחרונה
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 האנגלים

אך לעולם , דייק, קבע איתו פגישות מראש. האנגלי הוא דייקן•
 .אל תקדים לאירועים חברתיים

 

אל תשאל אותו שאלות   –האנגלי שומר על פרטיותו בקנאות •
 .אישיות

 

הדרך המקובלת לפתוח בשיחה עם . לאנגלי קשה לדבר עם זרים•
 .זרים היא לדבר על מזג האוויר

 

 .המוצעים לך, מותר לסרב לתה או לקפה•
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 הצרפתים

כאשר הוא אומר ". אולי"הוא מתכוון , "כן"כאשר צרפתי אומר •
 .מ"בוא ננהל מו"הוא מתכוון , "לא"

 .צרפתים מעדיפים את ההיגיון על הרגש     
 

 .איחורים מעליבים את הצרפתים. היה דייקן•
 

נשיקה על הלחי נועדה לידידים  . לחץ ידיים בתחילת הפגישה•
 .קרובים

דבר על איכות המטבח . אל תהרוס ארוחה טובה על ידי שיחה עסקית     
 .הצרפתי
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 . מ "זהירים מאד בתהליכי ניהול מו•

 

 .יחסים חשובים לפני עסקאות וכסף •

 

החזר חוב תמיד בעל ערך  -קוד החובות הסיני•

אך אינך שולט במועד   –גבוהה יותר מהחוב עצמו 

 !ואינך מבקשו

 

החכמים  " -הסינים מלאי הערצה וקרבה ליהודים    

 "בעולם

 

 ( 1) הסינים 
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 ( 2) הסינים 

 

ייתכן שהם יברכו אותך בקידה  . אל תושיט את ידך ראשון•
 .מהכתפיים ומעלה, קלה

 

 .אחרת הם ייעלבו –דבר בשקט •

 

ואוהבים  , הסינים מתחילים עם הצעות פתיחה גבוהות•
 .להתמקח באגרסיביות רבה
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 הרוסים והאוקראינים

 .רוסים אינם חוששים להתחיל מעמדות פתיחה קשוחות•
 

 .שאין להם סמכות החלטה, הם אינם חוששים לומר•
 

הם מתכוונים שזה , "זה יהיה לא נוח"כאשר רוסים אומרים •
 .בלתי אפשרי

 

 . הקפד לנהל רישום ולעגן בביטחונות כל הסכם•
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 היפנים
פירוש  , "כן"כאשר הם אומרים  ".לא"יפנים לא אוהבים לומר •

אלא  , אל תשאל שאלות סגורותלכן . הדבר שהם שמעו אותך
 .פתוחות

 ".לא"הוא מתכוון לומר , "זה יהיה קשה"יפני אומר כאשר •

ולכן זה יכול להימשך זמן , יפנים מקבלים החלטות בקבוצות גדולות•
 .רב

ההיררכיה נקבעת על . המנהיג הוא  האדם המבוגר ביותר בקבוצה•
 .  סדר הישיבה, פי

לאחרונה החלו לפעול ביפן מגשרים שתפקידם הוא לקצר את  •
 .מ ולייעל אותו מבלי לפגוע ברגשות המשתתפים"המו תהליך
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 ! מ "תרגיל במו

 

  

מ  "האירוע יתאר מו. י אירוע למשחק סימולציה/כתוב•

,  האירוע יינתן לאחר. שבו הינך עומד להשתתף

 .קונה/שיצטרך לשחק את תפקיד המוכר

שירות עליו יתנהל  / תאור המוצר –מ "נושא המו. 1•

 מ "המו

המשתנים העיקריים עליהם מתנהל  -משתני מפתח. 2•

 מ"המו

תאר תפקידך ותן רקע על הצד   -שחקני מפתח. 3•

 מ "השני למו

מ "מהן מטרותיך ןמהן מטרות עמיתך למו -מטרות. 4•

 ? 

המונעות הסכמתך לדרישת   -הסיבה להתנגדותך. 5•

 .  השני

                                                          !                                                                                                                            פרט לזו שסופקה  –אינפורמציה אחרת . 6•

 ! ! ! ב ה צ ל ח ה              
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 ! מ מוצלח "הדברות בניהול מו 10-לסיכום

 !  הבסיס להצלחתו  –מ "הכנה מדוקדקת לקראת מו. 1•

 !מ "הגדר את האמת שלך במו -אין אמת אחת . 2•

 !  ואל תכניס את הספק לפינות / אל תכנס. 3•

 ( ! יצירתיות ) מ "הרחב את גזרת המו. 4•

 " !  פרופיל נמוך"דע מתי לנקוט ב. 5•

 !  אל תיתן דבר ללא קבלת תמורה . 6•

 ( !  צור תנאי הסכמה ) -"ספק סולמות לרדת מהעצים. "7•

 ( !  רישום סיכומים) מ "ה את המו/י לנהל את/הקפד. 8•

 !ז ואבני דרך "י לו/הגדר. 9•

 !   הסכמה  –י בהכרח לסיום מוצלח /אל תצפה. 10•
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   תודה  רבה  על  ההקשבה•

 

 :  לפרטים נוספים                  •

 

 

 ( M.B.A)קותי לוריא           •

 "מ"ניהולית אחזקות והשקעות בע"קבוצת •
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•            .NET.IL012KUTY@ 

•             

•     052-2232112    050-5232112   
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