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 .להט אמירד"ר   שם המרצה:
 .'ב, סמסטר גתשפ" זמני קורס:

 : כיתת הקורס
 אין.  דרישות קדם להשתתפות בקורס:

 נ"ז.  2 סוג קורס:
 .ות "פניות למרצה" באתר הקורסתאום מראש באמצעב שעות קבלה:

 .פניות בכתב למרצה באמצעות "פניות למרצה" באתר הקורס: פנייה בכתב למרצה

 
 :מטרות הקורסייעוד ו

ניהול משא ומתן  ידע בסיסי על מהותהקורס מיועד לסטודנטים וסטודנטיות המעוניינים ב
בניהול ם לקבלת החלטות , ופיתוח כליניהול משא ומתן עסקיועקרונות  , לימוד מושגיםעסקי

שקפת העולם בחיים האישיים לבין הבנת הקשר החיובי בין הפעילות וה .משא ומתן עסקי
 .רות ועמידה ביעדיםיהול אתגרים המכילים יצירתיות, חדשנות, קביעת מטנ
 

 :תוצרי למידה
בחירה והתאמה שלבי המשא ומתן,  יישום פרקטי שללמשא ומתן, וטקטית הכנה אסטרטגית 

 מיומנויות משא ומתן.ב שליטהקבלת החלטות במשא ומתן,  יכולתסגנונות משא ומתן,  של
 

 :ההוראה שיטת
, באמצעות לניהול משא ומתן עסקיבמהלך השיעורים ילמדו הכלים  ח,פתו ודיון הרצאה שילוב

 וכתבות מערוצי הטלוויזיה השונים. ניהול משא ומתן עסקיהמחשת סרטוני 
 

 :הקורס דרישות
 הקורס. סיום מטלות ובחינת

 מהשעורים. 80% –ב  חובה נוכחות
 .הקורס תום בבחינת השתתפות תמנע מהשיעורים 20% –מ  ביותר היעדרות
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 :הציון הרכב
 (.100%בחינה בסיום הקורס )ציון הקורס יתבסס על 

 (.60ציון עובר בבחינה ) הנותנאי לקבלת ציון בקורס 
 

 

 תוכנית הקורס

מפגש 

 מס'

 נושא

 .הלך מחשבה ניהולי, מנהיגות אסטרטגית, שינוי אסטרטגי 1

 .בתוך מסגרת תרבות של משמעת, תבנית המשמעת היצירתית, חופש ואחריות 2

מוטיבציה בעבודה, מוטיבציה כתגובה לצורך, מוטיבציה פנימית וכושר ביצוע במצבי  3

 תחרות.

 התמודדות עם לחץ, פיתוח אסטרטגית התמודדות, מציאת משמעות. 4

 ות להשגת מטרות, תשוקה וגמישות בהתחייבות.יתרונות בהתחייבהתחייבות למטרות,  5

 ת, קבלת החלטות, למידה, קשיחות וחמלה.תבנית החשיבה במנהיגות עסקי 6

 .מטרת המשא ומתן והעסקה, מהות משא ומתן 7

 .יסודות ההשפעה והשכנוע במשא ומתן, שלבי המשא ומתן 8

 .הכנה טקטית למשא ומתן, הכנה אסטרטגית למשא ומתן 9

 .אנרגיות ומודעות במשא ומתן, קבלת החלטות במשא ומתן 10

 .עסקאות מנצחות ועסקאות סכום אפס, סגנונות משא ומתן 11

 .עסקאות מנצחות ועסקאות סכום אפס, סגנונות משא ומתן 12
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