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יותר,   קטן  להיות  הפך  ימינו  של  העולם  כי  מכבר  זה  ידוע  יותר,  דבר  יותר  מחובר  מהיר 
הסתגלות  -ודינאמי ומחייב  החיים  אורחות  בכל  ביטוי  לידי  בא  אשר  שינויים  ו  דבר  ביצוע 

 בתחומים רבים.  והתאמות
  

המ בעולם  גם  ומתן.כך  בעבר    שא  בעיקר  מנתפש  אם  ומתן  לזה מיקוחי    כשיחשא  בדומה 
לקונה בשוק מקומי,   הרוכל  בין  הינו תהליך המתקיים  ומתן  כי תהליך משא  ברור לכל  כיום 

שלבים   בעל  מקיפה  מוגדריםמורכב,  הכנה  הסתייעות    המחייב  המקצוע  תוך  באנשי 
 המתאימים.

 
ו דינאמי אשר משתנה  הינו תהליך  ומתן  הוא   מתעצב תמידית בכל חמשמשא  הרמות בהן 

מתקיים. חשיבת משא ומתן מחייבת הכרה של חמש הרמות, בכל אחד ואחד משלבי המשא  
התפתחותו לקוראיו הצצה לויעניק  קצר זה יציג את חמשת רמות המשא ומתן,  מאמר  ומתן.  

 של תחום מקצועי חדש: ייעוץ וליווי לתהליכי משא ומתן מורכבים. 
 
 רמה האישית ה
 

האישית  הבחינת   הרמה  בחינת  הינה  ומתן  המשפיעים  במשא  הגורמים  אשר שחקנים  על 
חלק   ומתן.נוטלים  ש  במשא  המכיוון  ומתן  מאת  הפסיכולוגי,  שא  המימד  אנשים,  מנהלים 

וה את  ההתנהגותי  )ואף  השולחן  הסובבים את  אותםשל  תרבותי של  הסובבים  נמצא    (אלו 
ולעולם ישפיע על האינטראקציה סביב שולחן המשא   םלווה אותמ,  בין הצדדיםברקע הדיונים  

 ומתן.  
 
את   יםשמאייה שא ומתן את ניתוח השחקנים  המרמה האישית מוביל צוות ליווי  בחינת העת  ב

ומתן המשא  המשפיעים  שולחן  והמהלכים  הגורמים  את  ומאתר  זו  .  יהםעל,    ת כוללבחינה 
 תשובות לשורת שאלות, כמו:   

 
מהיכן מגיעים? מהו הרקע האישי שלהם? מהי תפיסת   מיהם הצדדים למשא ומתן? -

 מי השחקנים המשפיעים עליהם?  עולמם? תרבותם?
לבהירה  - אותה  להפוך  ניתן  וכיצד  הצדדים,  שני  בין  התקשורת  מתאפיינת  כיצד 

 ואפקטיבית יותר? 
המ - דפוס  המהו  של  ומתן  היושבים  שא  המסביב  אנשים  ומתןשולחן  האם שא   ?

 תפשרים? מוותרים?  באופיים הם תחרותיים? מ 
תרבותיות,  כיצד   - להשפעות  ומתן  המשא  צוות  בקרב  המודעות  את  מחזקים 

  פסיכולוגיות, התנהגותיות הן בקרבו והן בקרב הצד השני?
 כיצד?   -אלו? ובמידה וכןהשפעות האם ניתן לעשות שימוש טקטי ב -
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ההכנה בשלב  נעשה  אשר  זה,  ומתןתכנון  לקראת    מתחייב  ,ניתוח  משא  ומאפשר   תהליך 

והטקטיקה אשר הנכונה  האסטרטגיה  למשא ומתן את הצוות המתאים,  להתאים  מנהל בכיר  ל
 .  , ולהסכם שיספק את שני הצדדיםלמימוש האינטרסים שלו יחד יובילו

 
 ת המבנירמה ה
 

בחירות  הלמבנה   על  מכרעת  השפעה  ומתן  טקטיים(  משא  ומהלכים  שיעשה )אסטרטגיה 
המ  במהלך  ונותן  ומתןהנושא  בין   שא  ומתן  משא  כדין  שניים  בין  ומתן  משא  דין  אין  עצמו. 

שא ישי כדין המבאמצעות צד שלשא ומתן  ואין דין מ  ,בין שני צוותיםשא ומתן  שלושה או כמ
 אשר אדם מנהל בשם עצמו.  ומתן 

 
יש לבחון  צד ניתוח הרמה האישית,  ולההכנה לעיצוב תהליך משא ומתן,  מסיבה זו, כחלק מ
יאפשר בשלבים מאוחרים  ראוי למשא ומתן  מבנה  ובניית    ל ההליך. אבחון את המבנה בו יתנה

האופטימאלי וההתנהלות  היעילות  הטקטיקות  המתאימה,  האסטרטגיה  את  לאתר   ת יותר 
 הרמה האישית. אבחון מקביל ולצד בייחודית, מסגרת התהליכית הב
 

צדדי  -מ דומו" כמה צדדים מדובר? האם זהו  בבניתוח הרמה המבנית נשאלות שאלות כמו:  
( צדדי  רב  מו"מ  או  חשוב   לי(?מולטילאטרא)בילטראלי(  ג'?  צד  באמצעות  מו"מ  זהו  האם 
כי לכל אחד מן המבנים   ונותן בקיא להיות    המצוינים לדעת  נושא  ועל  וחסרונות  יתרונות  יש 

 בכל מבנה ומבנה. הגלומים מודע היכן הכשלים ואילו הם המנופים 
 

הצדדים האם  היא  נוספת  מתוך    סוגיה  ומתן  למשא  או פרדיגמה  מגיעים  אינטרס  כוח,  של 
, מה עמדת הכוח היחסית, ואילו מנופים יש בידי הצד התופס ?(Brett and Uriזכות )עפ"י  
   עצמו כחלש?

 
את אופי ,  (Determineרמה האישית, היא הקובעת )במשא ומתן, כמו גם הרמה המבנית  ה

  ת אינטרסים גלויים וחבויים ומאפשרת הגדרת  אפשרהאינטראקציות בין הנושאים ונותנים, מ
  ההזדמנויות הגלומות בתהליך המשא ומתן.נושא ונותן מיומן לזהות את ל
 
 תהליכית רמה ה ה
 
שא ומתן. ה"איך". לב ליבו של המשא ומתן כתהליך ניהול המת עוסקת באופן התהליכירמה ה

שא ומתן  תהליך מ  שר, שכןניתוח הרמה התהליכית לעולם יהיה תלוי הקלמימוש אינטרסים.  
עם שותף עסקי או לקוח  שא ומתן  תהליך משונה מבת הזוג לעולם יהיה  עם  מול החותנת או  

זו  פוטנציאלי.   ה"איך"  מסיבה  רמת שאלת  האסטרטגיה,  בחירת  הכוללת:  בתמונה  תלויה 
למ שלך  ומתן  המחויבות  במצב  שא  ביותר  היעילה  הטקטיקה  קשורים    -נתון  או  אלו  כל 

 יוצא של ניתוח זה.רמות, והינם בהכרח פועל ניתוח יתר הבתוצאות  ומעורבים
 

ומתן את דעתו לנושאים הבאים: בבחינת ה ייתן הצוות המלווה את המשא  רמה התהליכית 
למ  לכל  ןבהינת ביותר  המתאימה  האסטרטגיה  מהי  שברשותי:  מהמידע  זה?  ומתן  ן  השא 

בחירת   של  אחרת?  המשמעויות  ודחיית  זו  העומד    אסטרטגיה  האלטרנטיבות  מכלול  מה 
 מהלכים טקטיים יחזקו את תהליך המשא ומתן ואילו יחלישו אותו? אילו לרשות הצדדים? 

 
 
 
 
 



 
 

 
עיצוב תהליך המשא ומתן, ובחירת האסטרטגיה המועדפת יתבססו תמיד על השלמת תהליך 

למע ונותן,  הנושא  של  התנהגותו  לדפוסי  יתאימו  והמבנית,  האישית  ברמה  רכת האבחון 
השני  היחסים הצד  המשא  עם  מערכת  של  הכללי  ולהקשר  ומתן  המשא  שולחן  לאווירה   ,

 . 1ומתן
 
 

 והתזמון  הזמן
 

, קצב  שא ומתןעל התנהלות המ רבה  חשיבות והשפעה  לרמה הרביעית, רמת הזמן והתזמון,  
וכנגזרת שלו  עצמו.    -  ההתקדמות  בתהליך  המושקעים  מייצגת  המשאבים  הרביעית  הרמה 

המימד   ומתן.  את  משא  תהליכי  של  והמשתנה  בין  לזמן  הדינאמי  היחסים  על  השפעה 
 של כל אחד את היושב מולו. תפיסה ההצדדים, הסכמות אליהם הגיעו הצדדים ו

 
האפשריים  השינויים  את  ומתן  משא  בעת  בחשבון  לקחת  יש  נוספות,  ורבות  אלו,  מסיבות 

 יהם על התנהלות הצדדים במו"מ.  ואת השלכותלמשל(  ,בחלוף הזמן )שינויים בשוק הרלוונטי
 

 :  מספר היבטים שוניםלניתן לחלק את סוגיית הזמן 
 

הגבלת  קיימת  ? האם  שא ומתןכמה זמן לרשות הנושאים ונותנים לשם ניהול המ  :זמן תהליכי
 חלק מהסוגיות ללא רלוונטיות? יהפכו  מסויםזמן? האם בשלב 

 
האם יש נכונות    לשולחן המשא ומתן? האם הצדדים מוכנים לשבת יחד    -ת לשאת ולתתבשלו

להדדית   המספקת  של  האלטרנטיבות   תהליך?קיומו  כל  את  מיצו  כי  חשים  הצדדים  האם 
 הסכמיות?-הלא

  
חלק מתפיסה וא  השא ומתן  אופן ניהול הצדדים את הזמן במהלך המ  -2משמעות תרבותית

יותר כוללת  הזמן.    תרבותית  מימד  בקרב  של  ה"זמן"  במונח  וההבדל  אסייתי,  נותן  נושא 
תיכוני מזרח  או  ומתן  אירופאי  משא  תהליכי  ועיצוב  תכנון  בעת  בחשבון  להילקח  יש צריך   .

"מחר"   המילה  של  משמעותה  כי  בחשבון  (  Tomorrow, or in couple of days)לקחת 
הספרדית   בתרבות  מילה  לאותה  שתהיה  המשמעות  מן  בתכלית  שונה  אמריקאי  בעבור 

(Manaña )רה()בּוק   או הערבית. 
  

תוצאת  של  הן  אופטימיזציה  יבטיחו  ומתן  משא  תהליך  בבניית  ושילובו  הזמן,  מימד  ניתוח 
  המשא ומתן והן של אפקטיביות התהליך.

 
 היישום רמת 

 
,  )יותר או פחות( הדעה הרווחת היא כי עם החתימה על ההסכם או ההגעה לתוצאות הרצויות

מתקיים כל עוד ישנן מחלוקות בין  ומתן  שא  היא כי מהסמויה  תם המשא ומתן. ההנחה    אזי
סיכומן הסתיים גם המשא ומתן. להסתייגותם של הצדדים להמשיך במשא ומתן  הצדדים ועם  

העוסקת בפסיכולוגיה של המשא ומתן, אולם אימוץ  לאחר חתימה קיים עיגון מחקרי בספרות  
 (. Ertel and Gordon"חשיבת משא ומתן" ראויה תעניק חשיבות זהה למימד היישום )

  

 
ליכי  בייעוץ וליווי תה Nest Consulting( היא המתודולוגיה המרכזית המשמשת את Negosystem©"מערכת משא ומתן" ) 1

 משא ומתן מורכבים, והיא מבוססת על חשיבה מערכתית והטמעת תפיסת המורכבות אל תורות המשא ומתן.
 "תרבות" הן בהגדרתה הקלאסית של תרבות לאומית, אולם גם כתרבות ארגונית רלוונטית.   2



 
 

או   מיזוג  לאחר  חברה  של  העסקית  בהתנהלות  העוסקת  זו  במיוחד  העסקית,  המציאות 
נכבד   כי חלק  מוכיחה  הגיעו  רכישה,  בין הצדדים מתקיים לאחר שהצדדים  ומתן  מן המשא 

ויש אף שאומרים כי עיקרה של הדינמיקה הקובעת את אופי היחסים או למעמד החתימ ה, 
 עם החתימה על ההסכם.   את הצלחת העסקה, מתחילה

 
, מנגנונים לבחינה בקרה ופיקוח על קיומו של הסכםבמנגנוני  רמת היישום עוסקת, בין השאר  

 מחדש של ההסדרים ההסכמיים, ומנגנונים מתאימים ליישוב סכסוכים.
 

תחומיםהיום  צריך  מוכשר  מנכ"ל  לסיכום,   של  מאוד  רחב  במגוון  בקיא  עסקיים,  להיות   :
פיננס ורבים תפעוליים,  פוליטיים  שיווקיים,  זו   יים,  מסיבה  באנשי    נוספים.  נעזר    מקצוע הוא 
ידע  בתחומים אלה עסקי בפני עצמו, כתהליך המחייב  ומתן כתהליך  . ראיית תהליך המשא 

אפקטיבי   לבנות תהליך  המנכ"ל  יכולתו של  את  מקצועית, תחזק  ישלוט  ומומחיות  אשר ובו 
למ שהגדירייביא  האינטרסים  מכלול  כיום,    קסום  בארה"ב,  לעצמו.  להתגבש  כמו  מתחילה 

, וכי התפיסה  כי משא ומתן הוא תהליך מורכבישראליים  ההכרה המקצועית בקרב מנהלים  
להפסדים   דבר  של  בסופו  תביא  ולתת",  לשאת  יודעים  אנחנו  בסדר,  "יהיה  של  הישראלית 

 כספיים ניכרים. 
 
 

 * * * 


