
 
 

 
 

 MBAהתוכנית לתואר שני במנהל עסקים 

  שם הקורס:

  תרבותי בעולם המערבי ובמזרח הרחוק-משא ומתן ביןניהול 

 שם הקורס באנגלית

Cross Cultural negotiations: Western World and Far East 

 3097310-1 מס' קורס:

 בחירה סוג הקורס:

 ש"ס 2:   היקף שעות                        ב:   סמסטר   תש"פ :שנת לימודים

     ד"ר אבי מזור :מרצה             

  mbaprogram@ariel.ac.il  :דואר אלקטרוני 4907655-03 התוכנית לתואר שני במנהל עסקים,  טל': 

 ___דר _בח  8:00-9:30בין השעות שישי ההרצאות יתקיימו ביום 

 בתיאום מראש 9:30-10:30בלה : ימי שישי ת קשעו

 

 מטרת הקורס:

יכולת ניהול משא ומתן בינתרבותי וסגירת עסקאות, היא מרכיב חשוב ביכולת לפתח עסקים בשווקים  

בינלאומיים, הן בעולם המערבי והן במזרח הרחוק )כדוגמת סין והודו(. על מנת להצליח בשווקי המזרח הרחוק, 

הליך שונה במהותו מזה המתנהל בעולם הוא תתן ,שהול מוצלח של תהליך משא ומבנה ונימנות בהנדרשת מיו

המערבי. בישראל קיים ביקוש גואה לאנשים היודעים לעבוד בשווקים במזרח הרחוק בכלל ובשווקים הסיני 

ק, רח הרחוהקורס יקנה הבנה, שליטה, ומיומנות בטכניקות משא ומתן בעולם המערבי ובמז .וההודי בפרט

הקורס בחלקו הראשון יקנה ידע וטכניקות בניהול משא ומתן  מוצלחת.ת עסקה ניות על מנת להבטיח סגירהחיו

במהלך  .עם חברות בעולם המערבי, ובחלקו השני ילמד טכניקות לניהול משא ומתן עם חברות במזרח הרחוק

.הקורס יובאו דוגמאות  
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כלים .כלים לניהול ויישוב קונפליקטים באמצעות משא ומתןהקניית ידע ותיק  של הקורס כוללים: תוצרי למידה

 .ואמצעים לאיסוף מידע של צד אחד למו"מ על הצד השני במו"מ, ניתוח המידע, והכנה טרום תחילת המו"מ

הבנת מקורות כוח  .היכרות עם אסטרטגיות שונות לניהול מו"מ , והשיקולים בבחירת אסטרטגיות אלו ויישומן

שליטה בטקטיקות שונות של מו"מ, והשימוש הדינמי בהן  .במו"מ , ויכולת הפעלתן בתיזמון הנכון במהלך מו"מ

הבנת הבדלי תרבות  .היבטים תרבותיים של שימוש כזהושימוש ברגשות ומצבי רוח במהלך מו"מ   .במהלך מו"מ

       . המו"מ בין הצדדיםעסקית בין שני הצדדים במו"מ וההשפעה של הבנה זו על התקשורת וניהול 

 

 דרישות הקורס וחובות התלמידים:

 הכנה וביצוע של סימולציות משאים ומתנים .  

 ביצוע הסימולציות חובה. אי השתתפות בסימולציה חוסמת גישה למבחן המסכם .

 מבחן מסכם.

 נקודות  10ע"י המרצה :  נו נתשי תרחישיםציון עבור הכנה וביצוע סימולציות לפי  

     .  הסופי מהציון 90% מהווה מבחןה וןצי

 הנוכחות בקורס חובה עקב האופי האינטראקטיבי שלו .  

 .   היותר לכל מפגשים משני העדרות ותרתמ


