
סדנה צפונית
משא ומתן

ופשרו
יום רביעי | 6.4.16 | 9:00 | התאחדות התעשיינים-מרחב צפון | הנאמנים 8 חיפה

מרחב צפון

מו"מ נמצא ביסוד הקשר בין אנשים- קולגות, מנהלים וכפיפים ובכל פעילות שאין בה אין זהות אינטרסים מלאה, ובכלל זאת 
גם בתוך המשפחה. לכן מו"מ הוא לא רק "בזאר" של התמקחות על מחיר בלבד – לעתים קרובות המחיר לקניה/מכירה הוא 
הגורם הפחות חשוב... והיות המו"מ נערך, בסופו של דבר, בין אנשים, מטבע הדברים שהסגנון, האופי, והמאפיינים האישיים 

ישתקפו בתוצרי המו"מ.
כל קשר בין צדדים כלשהם – אנשים, קבוצות, ארגונים, חברות מבוסס על אינטרסים. מתוך הבנה שזקוקים ליכולות של 
אחרים ובשיתוף בכדי לשפר את המצב הנוכחי יש צורך במו"מ שמטרתו להגיע (מתוך הסכמה) ליחסי תן-קח שיאפשרו שפור 

לכל צד.

.(CPM) בהנדסת תעשייה וניהול, ומוסמך בניהול רכש M.Sc ,בהנדסת חשמל B.Sc ,מרצה | ארנון כ"ץ
ניהול,  תכנון,  פעולה.  שיתופי  והסכמי  מורכבות  התקשרויות  והובלת  תכנון  מערכות,  פיתוח  וביניהם  תפקידים  מגוון  ביצע 

והשלמת משאים ומתנים שהבשילו  לפרויקטים ופעילויות, בארץ ובסביבה בין-לאומית.
עלות | 50 ₪ לחברי התאחדות התעשיינים | 100 ₪ לאחרים | בתוספת מע"מ כחוק 

התשלום לפקודת אגודת בית התעשיינים חיפה
דמי ביטול | ביטול לאחר 3.4.16 או אי הגעה לסדנה יחייב ב-50% מעלות הסדנה.
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התכנסות
דברי פתיחה

ליאור אפלבאום, מנהל התאחדות התעשיינים בישראל-מרחב צפון
משא ומתן- לא מה שחשבת! 

תכנים ועיקרים, איך מרבעים מעגל, סימולציה להכרת הבעייתיות בגישה המקובלת 
ומימוש  בבניית  ומוסדות  חברות  מלווה  ומו"מ,  התקשרויות  תהליכי  מנהל  כץ,  ארנון 

שיטות ומתודולוגיות התקשרות ומרצה בבתי ספר לניהול וארגונים עסקיים.
למה לא כדאי להיות "שולף" מהיר? 

הכנה למו"מ: מהו "שווי", מהם עקרונות מימדי הגמישות  ומהו תמחור אמיתי לשווי 
עסקה?

הפסקת קפה
תקשורת ככלי מרכזי במו"מ- בניית אסטרטגיה וטקטיקות מעשיות לדוגמא

סיכום

"בעסקים תשיג 
בהתאם ליכולותיך במו"מ

ולא בהתאם 
לערך האמיתי שלך"

ביום העיון יערכו 
סימולציות

להתנסות והדגמת 
נושאי ההרצאות
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