
 

 קורס חשיבת משא ומתן מורכב.
Experiential Learning 

 30.04.2023מועד פתיחה: 

 17:00-21:00 בין השעות א'בימי  מפגשים אחת לשבוע 9
30.04.2023 |  07.05.2023 | 14.05.2023 | 21.05.2023 | 28.05.2023  |04.06.2023 |  11.06.2023 

18.06.2023 | 25.06.2023 

 
אשפי משא ומתן הם המנהלים המבוקשים ביותר, מאחר והם אלו שקובעים מה תהיה השורה התחתונה של כל מהלך 
עסקי. חשיבת משא ומתן מורכב תכריע את המערכה היומיומית של כל ארגון ותשיג יתרון משמעותי באמצעות פיצוח  

מפגשים פרקטיים,    9הקורס פרוש על פני    שיתוף פעולה.וניהול אסטרטגי מחושב ומדויק בכל עסקה, סכסוך או  
ויקחו אתכם צעד אחד קדימה, או הצידה, בכיוון שונה מהמוכר עד   ורגשית  שיעניקו חוויה מקצועית, קוגניטיבית 

 היום.  
 לאורך הקורס המשתתפים יקבלו שיחות משוב וייעוץ אישי. 

ונשתמש בסימולציות כדי להבין כיצד   Experiential Learningבמהלך הקורס נלמד בשיטת    בין הנושאים בקורס:

משחקי   דרך  סותרים.  מניעים  צד  לכל  כאשר  העסקיים,  היעדים  את  לנצח  ולבסוף  לפשרה  להגיע  כיצד  סכנה,  לנטרל 
רת טכניקות של משא ומתן  והכ    Whartonתפקידים תחרותיים, סימולציות שולחניות, סימולציה אונליין מביה"ס לעסקים  

ערובה או לניהול משבר כופרה בסייבר, תקבלו תובנות עמוקות על עצמכם במצבים מורכבים וכן כלים מעשיים  -לשחרור בני
 לבניית פרופיל פסיכולוגי של הצד השני ולהשפעה על דינמיקות כאוטיות במשא ומתן.

תפקידים  מנהליםל  מיועד הקורס? למי   יכולת    ולבעלי  לעצמם  לרכוש  ומתן  המעוניינים  משא  משמעותית  חשיבת 

|   עסקים  נשות/אנשי .ות |מנכ"לים .ות |מנהלים :השגרת מטרות עסקיות ומינוף כלכלי,  לצורך בידול ויתרון מקצועי, קידום
 סמנכ"לי אסטרטגיה |  מכירות | פיתוח עסקיאנשי  .ות |יזמים

המספקת שירותי   Nest, Negotiation Strategiesמייסד ומנכ"ל קבוצת    מוטי קריסטלעו"ד    –  ניהול אקדמי

ייעוץ, ליווי והכשרת משא ומתן מורכב וניהול משברים בישראל ובחו"ל. את דרכו החל במשרדי הביטחון וראש הממשלה  
בשורה של תפקידים במסגרת צוותי המשא ומתן המדיניים עם ירדן והפלסטינים. משמש כפרופסור מן המניין בבי"ס המוביל  

מרצה למשא ומתן וניהול משברים באוניברסיטת ת"א, בבי"ס הבינלאומי ובמרכז  (,  SKOLKOVOלמנהל עסקים במוסקבה )
להכשרת מנהלים באוניברסיטת רייכמן, במכון להשתלמות עורכי דין של לשכת עוה"ד בישראל, ובאוניברסיטאות באירופה 

 ובארה"ב. 

יק יחסי ציבור ומומחה מנכ"ל יוננסים דואק  לשעבר    מנכ"לית משרד האוצריעל אנדורן    המרצות והמרצים  סגל

משברים ולניהול  דיבאני    לתקשורת  בנצרת    CFOווסים  האנגלית  נגר ביה"ח  בכירה    נתלי  פנקס   Virtuozoמנחה   אלון 
 בעל חברה לייעוץ אסטרטגי, ניהול משברים, משא ומתן וגישור   שגב שגיא גיאתהקונסול הכללי של ישראל בניו יורק לשעבר  

 

 בעבור למסיימי הקורס תוענק תעודה מטעם המרכז להכשרת מנהלים באוניברסיטת רייכמן
 . לפחות 80%של מותנית בנוכחות   התעודהשעות אקדמיות. קבלת   48

 
   :מוזמנים לפנות ליועצי הלמידה שלנו לפרטים נוספים

 ir@runi.ac.il.shamilan|   4777387-053אילן שמיר | 

*FORE  באוניברסיטת רייכמן שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים קלים בתכנית ולימודי חוץהכשרת מנהלים 

mailto:ilan.shamir@runi.ac.il

