
 משא ומתן ומנהיגות עסקית

ר דפנה “מנהלת אקדמית:  השופטת )בדימ.( ד

אבניאלי 

 ש בוכמן , אוניברסיטת תל אביב“ההשתלמות תתקיים בבניין הפקולטה למשפטים ע

שעות אקדמיות 01היקף:  911.1.2 — 1.4..81מועדי  ההשתלמות: ימי ראשון, 

 1.4..81מפגש ראשון 

 דברי פתיחה 00:11-04:71

 פרופ' שרון חנס, דיקן הפקולטה למשפטים

כב‘ השופטת )בדימ1( ד“ר דפנה אבניאלי, ראש המכון לאמנויות 
 המשפט

 עו“ד ליאורה חביליו, פרקליטת מחוז ת“א )אזרחי(

מבוא לעולם המשא ומתן, על תורת המשחקים והגישה  18:30-20:30
  הרציונלית

מר אלון אפרת, מומחה בניהול מו“מ לשעבר בכיר במשרד ראש 
 הממשלה

 מפגש שני 11.11.18

הגורם האנושי והבינאישי במשא ומתן1 על תפיסות,  00:11-00:11
 הטיות, עמדות ואינטרסים

 מר אלון אפרת

סדנת תרגול 18:30-20:30  

 מר אלון אפרת

 מפגש שלישי  18.11.18

תקשורת אפקטיבית על שולחן המשא ומתן1 סגנונות  16:00-18:00
  ומודלים לניהול משא ומתן1 משא ומתן מורכב

 מר אלון אפרת

סדנת תרגול 18:30-20:30  

 מר אלון אפרת

 מפגש רביעי  25.11.18 

מ בעולם העסקי, דוגמאות מהחיים“מו 16:00-18:00   

 מר עופר נמרודי, מנכ“ל הכשרת הישוב וחבר דירקטוריון 

מ תוך כדי הליך משפטי מנקודת מבטו של השופט“מו 18:30-20:30  

 כב‘ השופט  אליהו בכר, ביהמ“ש המחוזי ת“א

 מפגש חמישי 2.12.18

מ, התמודדות עם “כללי החבירה, איך ניגשים למו 16:00-18:00
 התנגדויות 

 עו“ד מיכאל צור, מומחה מו“מ ויישוב סכסוכים 

סדנת תרגול 18:30-20:30  

 עו“ד מיכאל צור

 מפגש שישי 16.12.18

בניית אמון, התמודדות עם —מעגל הגירוי והתגובה 16:00-18:00
 חוויות הדחיה, חובת התיקוף

 עו“ד מיכאל צור

מ עם גורם חמקן“מ בירוקרטי, מו“מו 18:30-20:30  

 עו“ד מיכאל צור

 

 מפגש שביעי 23.12.18

מ עם עובדי ציבור ואחריותם האישית לתוצאותיו“מו 16:00-18:00  

כב‘ השופטת )בדימ1( ד“ר דפנה אבניאלי, ראש המכון לאמנויות 
 המשפט

ניהול משברים וקונפליקטים, משא ומתן מרובה  18:30-20:30
  משתתפים

 מר אלון אפרת

 מפגש שמיני 30.12.18

מ בקו “מ, מו“מאסטרטגיה לטקטיקה על שולחן המו 16:00-18:00
מ חי לשחרור חטופים )גלעד שליט(“האש, ליווי מו  

 מר אלון אפרת

תרגול וסימולציה תואמת מציאות 18:30-20:30  

 מר אלון אפרת

 מפגש תשיעי  6.1.19

טקטיקה ואסטרטגיה—מ בענייני ירושה“ניהול מו 16:00-18:00  

 עו“ד אורי צפת, מומחה לדיני משפחה

זיהוי והתמודדות עם כשלים מובנים בתהליכי משא  18:30-20:30
  ומתן

 עו“ד מיכאל צור

 מפגש עשירי  13.1.19

מ בסכסוכים מורכבים“מהחיים לניהול מו“ טיפים”  16:00-18:00  

 עו“ד רם כספי, מומחה בליטיגציה וניהול משברים כלכליים 

מ רב תרבותי ורב לאומי“מו 18:30-20:30   

 גב‘ עינת שלאין, שגרירת ישראל בירדן )לשעבר(

 

 מפגש אחד עשר 20.1.19

הרצאת סיכום 16:00-18:00  

 ד“ר דפנה אבניאלי

חלוקת תעודת סיום קורס משא ומתן ומנהיגות עסקית 18:30-20:30  

 

 * יתכנו שינויים בלו“ז בגלל אילוצים של המרצים

 

 


