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בית קפה בירושלים .האם המו"מ המקוון מייתר מפגש פנים מול פנים? (למצולמים אין קשר לנאמר) צילום :אמיל סלמן

קריירה

"מה שתעשה בבית קפה בחצי שעה  -יכול לקחת עשרות שיחות בזום"
משא ומתן הוא תהליך מורכב עבור רבים – גם אם הוא מתבצע באופן מסורתי ,פנים מול פנים ■ המשא ומתן המקוון שהתפתח בקורונה
מקצר ומייעל את המשא ומתן ,אך מקשה על המשתתפים בו לבנות אמון וביטחון ■ כיצד ניתן לייעל את המשא ומתן ההיברידי?
ירדן בן גל הירשהורן

עקוב

 08 ,06:17בפברואר 2022

"היה לי משא ומתן שהתנהל בזום ומרחוק ,עם משקיע שאיתגר אותי מאוד ,והוא לא ראה את זה והמשיך לדחוף לכיוון לא לגיטימי מבחינתי.
נפגשנו פעמיים ביום במשך שבוע שלם ,ובאיזשהו שלב כתבתי לו מייל ואמרתי לו  -תקשיבו ,זה לא מתממש ,ולא נראה לי שאנחנו במצב
שאנחנו יכולים לעבוד איתכם .הוא ,מצדו ,ממש לא הבין מה קרה .בדיעבד התברר לי שהוא היה אדם סימפטי מאוד  -ואני מאמין שאם היינו
יושבים למשא ומתן באותו חדר זה לא היה קורה  -והיום הוא היה משקיע שלנו".
את הדברים האלה מספר רואי כהן ,מייסד  ,Behavidenceהמזהה את דפוסי השימוש של אנשים בנייד ומאבחנת לפיהם את מצבם
הנפשי .למרות המקרה הזה ,עבור  Behavidenceהמסע המקוון לגיוס עלה יפה – והיא גייסה כך  4.3מיליון דולר .החברה של כהן הוקמה
באופן מקוון ,כך גויסו כל עובדיה – והיא מתנהלת באופן מקוון עם עובדים ברחבי העולם גם היום.
"אחד האתגרים הגדולים זה איך אתה קורא את שפת הגוף של הצד השני בזום ,זה תקף גם מול המשקיעים  -וגם לשיחות עם העובדים",
אומר כהן" .זה תקף לא כשמשהו עובד טוב ,אלא דווקא כשמשהו מתפוצץ .בסבב גיוסים זה בעייתי כי גם ככה יש המון שכבות של מה נאמר
 ומה באמת הסאבטקסט של הדברים ,גם מהצד של המשקיע וגם מהצד של הסטארט־אפיסט .כשהתחלנו ,אופן המשא ומתן בזום לאהיה ממש מבוסס  -כולם אילתרו ,היה קשה לקרוא משקיעים והיה קשה להעביר את הפיץ' .כיום ,אנחנו עושים את זה מצוין".
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עצות לניהול נכון ,סקירות משוק העבודה  -אצלכם בדוא"ל
הרשמה בקליק

בדרך למשא ומתן היברידי

תיאום ציפיות תנהלו משא ומתן גם על המשך התהליך הווירטואלי בפגישות הבאות
משתתפים תבהירו היטב מי מצטרף לפגישות ,ומהי יכולת קבלת ההחלטות שלהם
כוח תקבלו החלטה מי יהיה ה"מארח" ( ,)Hostומי יקבל הרשאות של "מארח שותף"
מגבלות הפלטפורמה תתכוננו לפונקציות של התוכנה שבה אתם משתמשים ,כגון הפרדת חדרים ושיתוף מסך
תשישות זום תגדירו ציפיות לזמן הפגישה ומועדי הפסקות
מצלמות תקבעו כללים ברורים לגבי איחורים ,והפעלה או כיבוי של מצלמת הווידאו
הכנה טכנית הכינו את הווידאו ,סאונד ,מצגות ,גיבוי ורקע וירטואלי
קוד לבוש תגדירו את מידת הפורמליות של הפגישה  -גם לגבי לבוש ,ודיבור בישיבה או עמידה
מקור :ד"ר הילה דותן "כלים פרקטיים לניהול אפקטיבי של מו"מ וירטואלי" ()2022

"זה לא עובד עבורי" :מנהלים מספרים איך בונים מחדש את שגרת העבודה אחרי הקורונה
"אני לא רוצה להביא את הנגיף הביתה לילדים ,אבל הלקוח דרש פגישה פיזית"
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רוב החברות בישראל מאפשרות עבודה מרחוק — אך  20%מתכננות לשנות זאת בקרוב

לדברי ד"ר הילה דותן ,חוקרת ומרצה בכירה בתחום ההתנהגות הארגונית בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב" ,הקושי הכי
גדול שצף במשא ומתן וירטואלי הוא היכולת שלנו כבני אדם לקרוא כל מיני רמזים לא־מילוליים ,שאנחנו יודעים לקרוא בצורה טובה פנים
מול פנים .המוח שלנו עושה תרגום מהיר של כל אלה ,וזה משפיע על טיב הקשר".
 -פרסומת -

לדבריה ,זאת הבעיה הכי גדולה בניהול משא ומתן בזום" .אין לנו את היכולת לזהות שפת גוף ,מבטים או טון דיבור ,שהתרגום שלהם בזום
עלול להיפגע אפילו בגלל הרמקולים ,בגלל הקליטה ,לפעמים שומעים ולפעמים לא  -והתרגום שכבר קיים עלול ללכת לאיבוד".
"במשא ומתן מקוון ,אפילו בזום ,יש יותר נטייה לאי־הבנות וקריאה שגויה של דקויות קטנות .כשמישהו פתאום פוקח את העיניים ,או מציג
מבט מבולבל ,בצד השני זה עלול להתקבל כחוסר כבוד ,שהצד השני לא מקבל אותנו" ,היא אומרת .לדבריה ,המקרה של כהן הוא לא יוצא
דופן" .בזום ,ההיבט הרגשי מקבל מקום  -יש אסקלציה של רגשות שליליים .אנחנו מפרשים לא נכון ,ואז הפירושים הבאים אחר כך עלולים
להיות לא נכונים ולפגום במשא ומתן.
רואי כהן

"חשוב מאוד לא לעשות אסקלציה של הרגשות ,ולקבל את זה שיכול להיות שהיתה אי־הבנה" .דותן היא מומחית למשא ומתן עסקי ,מדיני
ובינלאומי ,ובקרוב היא תפרסם מאמר בנושא בכתב העת האקדמי "חידושים בניהול" של הפקולטה.
"המשא ומתן ההוא היה אינטנסיבי ביותר ,שתי שיחות ביום ,כל שיחה בין חצי שעה לשעה וחצי" ,נזכר כהן" .ואכן ,המשקיע לא הצליח
לקרוא אותי .הם לחצו אותי למקום שלא היה לי נוח ,וזה פשוט לא עבר אליהם .כשאמרתי להם שזה לא לעניין  -הם הופתעו".
ההזדמנויות שעלולים לפספס
דותן מסבירה כי במשא ומתן – הן מקוון והן פנים מול פנים – צריכים שיתקיימו חמישה עקרונות ליבה ,שאם אחד או כמה מהם נפגעים –
המשא ומתן כולו עלול לרדת לטמיון" .העקרונות הם הערכה ,השתייכות ,מעמד ,אוטונומיה ותפקיד" ,מסבירה דותן" .ניתן לדוגמה את
הפגיעה באוטונומיה :אם מישהו ירגיש שהצד השני לא נותן לו את העצמאות בתהליך של המשא ומתן ,רק הפגיעה הזאת יכולה לעורר
רגשות שליליים מאוד  -וכל תהליך המשא ומתן עלול ללכת לכיוון שאנחנו לא מעוניינים בו".
הילה דותן" .הקושי הכי גדול שצף במשא ומתן וירטואלי הוא היכולת שלנו כבני אדם לקרוא כל מיני רמזים לא־מילוליים"
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המגבלות של המשא ומתן המקוון גורמות לכך שבהרבה מקרים יש למשתתפים נטייה להגיע לפתרונות המכונים "חלוקתיים" ,ולא
לפתרונות "אינטגרטיביים"" .בפתרונות החלוקתיים ,שני הצדדים יוצאים מהמשא ומתן כשצד אחד הרוויח על חשבון הצד השני; ואילו
בפתרונות האינטגרטיביים ,התוצאה היא לא אחד על החשבון השני  -אלא פתרונות שהם טובים יותר עבור שני הצדדים" ,מסבירה דותן.
"במשא ומתן הווירטואלי יש פחות פתרונות אינטגרטיביים ,ופחות נטייה ליצור קשר טוב יותר לטווח הארוך .במשא ומתן היינו רוצים
הזדמנות לבנות קשר ושותפות לטווח הארוך  -ובמשא ומתן שכולו מקוון אנחנו עלולים לפספס את ההזדמנויות האלה ,כי הרבה יותר קשה
לבנות את האמון  -ולהגיע לתוצאות יותר טובות עבור שני הצדדים".
נדב לידור הקים את  - Weavסטארט־אפ פינטק המציע תשתיות חיבוריות ,שמאפשרת לעסקים להחצין את המידע שלהם לבנק או
לחברת פינטק  -ב ,2020-עם פרוץ מגפת הקורונה .בדומה לחברה של כהן ,גם החברה של לידור הוקמה באופן מלא בזום  -שם גם נוהל
גיוס של  4מיליון דולר ,ומשא ומתן למכירתה לברקס העולמית ב 50-מיליון דולר .במסגרת המשא ומתן המקוון ,לידור קיבל מברקס את
המינוי להיות מנכ"ל הפעילות של החברה בישראל.
נדב לידור
צילום :אייל טואג

"במשא ומתן בכלל ,מכיוון שיש הרבה מקום לוויכוחים וחיכוכים ,בסוף אתה מתווכח" ,לידור אומר" .הדבר החשוב ביותר היה לבנות המון
אמון וביטחון הדדי .ברקס היו לקוחות שלנו עוד לפני הרכישה ,והמייסדים היו משקיעים קטנים אצלנו .זה תרם להתבססות של יחסים
טובים".
לדבריו ,בניית האמון היא אכן מלאכה קשה כשהפגישות מתקיימות מול ריבועים קטנים במסך המחשב" .הקושי הכי גדול הוא שבמשא ומתן
מקוון לוקח טיפה יותר זמן לבנות מערכת יחסים כזאת ,והדרך להתמודד עם זה היא להקדיש לכך יותר אנרגיה וזמן" ,הוא אומר" .צריך לקבל
את זה שמה שתעשה בבית קפה בחצי שעה יכול לקחת עשרות שיחות בזום .יש דגש יותר גדול על להיות אמין ,שקוף ,ולשתף פעולה -
דברים שבמשא ומתן פנים מול פנים הם יותר טבעיים".
לדברי דותן ,חלק משמעותי בבניית האמון הוא ניהול משא ומתן גם על תהליך המשא ומתן עצמו – ועל האופן שבו הוא עומד להתנהל ,עוד
לפני שנכנסים לתוכן הדברים" .כדאי לחשוב ביחד איך הכי נכון לנהל את זה  -לבחור את המועד ,להגדיר מראש את משך הזמן של
הפגישה ,להחליט מי נוכח בה ,לחלק אותה לחלקים – ואפילו להגדיר מתי יהיו הפסקות" ,היא מסבירה" .באותה הזדמנות ,כדאי להגדיר גם
את עתיד המשא ומתן  -ולקבוע מתי מתקיימת עוד שיחת המשך .התהליך של תכנון כל שלב וכל פגישה קריטי מאוד במשא ומתן מקוון".
לגיטימציה לעסקות ענק בזום
על אף האתגרים הרבים ,נראה שחברות ויזמים ימשיכו לנהל את התקשורת באופן מקוון – וגם אם תקופת הקורונה תיהפך להיסטוריה,
המשא ומתן ההיברידי יישאר איתנו עוד אחריה .בתקופה הזאת ,רבים גילו כי כלים מקוונים לניהול משא ומתן יכולים להיות אפקטיביים
ביותר .גלית הורוביץ ואמיר אלרואי ,המייסדים של  ,Welltech Ventureבחרו להשקיע בחברה של כהן  -ובחברות נוספות – רק על סמך
המסקנות שעלו מהמשא ומתן הווירטואלי .לטענתם ,היתרונות עולים על החסרונות – ובינתיים הם מאמצים את המשא ומתן ההיברידי.
"אפשר להבין אם הצוות מגובש או לא גם דרך הזום" ,אומרת הורוביץ" .צוות מגובש יכול להציג בזום בלי בעיה ,הם יודעים מתי כל אחד
מתחיל ומסיים ,והם לא צריכים קשר עין ולעשות עם הידיים אחד לשני .וזה טסט טוב עבור המשקיעים .רואים גם את ההשקעה של היזמים
בזום  -למשל ,איזה רקע הם בוחרים .יש יזמים שכל כך התאמנו והם מציגים בעמידה ,הם לא רק יושבים מול המחשב .אני נוטה לחשוב
שהיזמים היותר טובים יצליחו יותר בזום  -זה אפילו מסנן עבורנו את אלה שפחות טובים".
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גלית הורוביץ ואמיר אלרואי צילום :סטודיו פולה

דותן מסבירה כי הוורסטיליות של הכלים המקוונים יכולה לתרום רבות לתהליך" .בכל שלב במשא ומתן עצמו יש לנו מטרות שונות ,ובמקרים
מסוימים יש מטרות שונות בשלבים השונים שלו" ,היא אומרת" .יכול להיות שלנהל חלק מהמשא ומתן במייל יכול להיות הכי אפקטיבי .אבל
אם המטרה היא להכיר פרטנר חדש וליצור קשר עם מישהו שמעולם לא הכרנו  -ההמלצה היא כן לעשות זאת פנים מול פנים .ברגע שיש
את הקשר ,פלטפורמות כמו מייל ,טקסט ,טלפון וזום יכולות גם לשרת את המטרות".
אלרואי טוען כי הטשטוש הגאוגרפי שנוצר באמצעות הפלטפורמות המקוונות תורם רבות ליעילות של המשא ומתן" .לפני הקורונה היינו
רואים מצגת – ואם זה היה מוצא חן בעינינו היינו נפגשים" ,הוא אומר" .מבחינת יעילות זמן ,שהיא חשובה מאוד ,המשא ומתן הווירטואלי
שיכלל את הזמן גם של המשקיעים וגם של היזמים – והוא נהפך הרבה יותר יעיל .כל התקופה האחרונה נתנה לגיטימציה לעשות השקעות
בצורה הזאת".
גם הורוביץ מזהה אפקט של יעילות במשא ומתן הווירטואלי ,אך מזכירה כי היעילות הזאת מגיעה עם מידה רבה של אינטנסיביות" .זה
בהחלט מקצר זמנים ,כי אין את הנסיעות וכל אחד נמצא במקום אחר" ,אומרת הורוביץ" .עם זאת ,זה אינטנסיבי מאוד .אנחנו מקיימים את
השיחה ,מעבירים כמה שאלות ליזם שהוא צריך לענות במייל ולשלוח חומרים ,ובעקבות זה עושים תמיד עוד שיחת זום כי יותר קל לעשות
את זה .אז התהליך יותר מהיר ,אבל גם יותר אינטנסיבי".
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 - TheMarkerמה שתעשה בבית קפה בחצי שעה  -יכול לקחת עשרות שיחות בזום"  -קריירה"

2/8/22, 12:50 PM

"צוות מגובש יכול להציג בזום בלי בעיה" צילוםmetamorworks / Getty Images/iStockphoto :

בדרך כלל ,משא ומתן לגיוס או רכישה יארך כמה שבועות ,והוא יכול להגיע גם לשלושה חודשים" .בזום אפשר לטשטש טיים־זון ,אפשר
לטשטש את הרקע וגם לעבוד  ,"24/7אומר לידור" .במהלך הגיוס זה היה תהליך אינטנסיבי  -לרוב עושים שיחות זום של חצי שעה ,כי
שיחות מעבר לזה עלולות להתיש ,וזה משתנה ביחס לכמה מהר הולך הסיבוב .אתה יכול להיות שבועיים בשיחות אינטנסיביות  -ולהגיע
אפילו לחודשים .לנו זה היה כמה שבועות ,שבמהלכם דיברנו לאורך היום עם כמה וכמה קרנות ,ומצאנו את עצמנו כמה שעות טובות ביום
בזום .בנוסף ,יש את המענה לשאלות במייל ,ולהמשיך להתנהל בחברה ולבנות אותה".
הורוביץ ואלרואי מודים שעל אף היתרונות הרבים שיש בניהול משא ומתן וירטואלי – אין תחליף לפגישות פנים מול פנים .לכן ,לדבריהם ,יש
מקום למודל היברידי – אימוץ של חלקים נפרדים מהמשא ומתן הווירטואלי ,ושילוב שלהם עם פגישות פנים מול פנים" .האינטימיות בסוף
נפגעת .אין תחליף למפגש ולהסתכל בעיניים  -כל זום וכל היבט וירטואלי אחר לא יכולים להחליף את זה" ,אומר אלרואי" .לכן ,אנחנו
מעדיפים מודל היברידי  -לנהל את הזמן טוב יותר ,אבל לדבר איתם ,להרגיש אותם .היתרונות של המשא ומתן הווירטואלי מאפשרים לשבור
גבולות גיאוגרפיים  -ולמזער את הסיכונים ,אבל למפגש פנים מול פנים אין תחליף".
לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

קריירה

ניהול

פרסומת :גמלא הראל מובילה מהפיכה בתנאי המימון לחברות ויזמי נדל"ן

מרחבי הרשת

ממומן

Recommended by

ממומן

בית מודרני  -בית פרטי מודרני חלומי לזוג הייטקיסטים

חוששים לאבד את ההשקעה בתקופה של אינפלציה?

בניין ודיור

Dbroker
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