
 

 

 

 מיםהאדו ויםבשבח הקו

אנחנו כבר יודעים שתנאי חשוב להצלחה במשא ומתן הוא קביעת קווים אדומים. כמה אנחנו 

 סקה.סקה ומהו הקו בו אנו מוכנים לוותר או להפסיד את העמוכנים לתת תמורת הע

 . מיםהאדו ויםאז עשינו שיעורי בית כמו שצריך, חשבנו, בדקנו והחלטנו מהם הקו

שפחות ממנו אנחנו לא מוכנים למכור ו/או את אותם תנאים קסם את אותו מספר והגדרנו מצאנו 

 או יותר ממנו אנחנו לא מוכנים לקנות.

ם מאותו קו אדום. נעלה אותו למעלה אם כמובן שאת תהליך המשא ומתן נתחיל במרחק מסוי

 אנחנו המוכרים, ונמשוך אותו כלפי מטה אם אנחנו הקונים.

 טה.התהליך תשפיע על תזוזת מספר הקסם למעלה או למהדינמיקה של 

קבענו ש מיםאדו םיוקו םאך בא ונתבונן לעומק ונשאל את עצמנו כמה פעמים באמת עמדנו באות

 כשיצאנו לדרך?אנחנו עצמנו 

איפה עובר אותו גבול דק רק חמור אינו משנה את דעתו, אז דועה האמרה המיוחסת למשה דיין שי

ליך ים שקבענו לבין הרצון הנכון לדינמיקה בריאה ונבונה של תהם אדומבין העמידה באותם קווי

 דרך".ילת הרק "כי כך אמרנו בתחתקע יוהרצון לא לה

 מק את משמעות הקווים האדומים. וער את אותו קו עדין ננסה להבין לטוב יותלנסות ולהגדיר כדי 

 BATNA – Best Alternative to Negotiateוא ם הנפוצים בעולם המשא ומתן האחד המונחי

Agreement . 

ן א ומתשל המש ותן בכל נקודת זמןננושא ותי כרשוהעומדות לאוסף האפשרויות  ןה BATNA -ה

תח עבורי לנמר, זוהי סוג של ברירת מחדל כדי להעריך מה יקרה אם המשא ומתן לא יצליח. כלו

תהיה אסטרטגיית שותי ובעיקר היכולת לנתח מהי רם העומדים לוהתסריטיאת אוסף האפשרויות 

 שלונו.יפשריות של כם לתוצאות האהמשא ומתן בהתא

 כרח.ך? לא בהנשמע מסוב

 סקה.לא יהיה מסוגל לזכות בע –סקה ע על רוותא מסוגל למי של

לעצמנו )ולקיים זאת( שאנחנו ר יכולת לומה, ורנועבום קווים אדומים ת להחליט על אותהיכול

נעשה לא  .ו רצינייםסקה, היא אותה יכולת המאותתת לצד השני שאנחנמוכנים להפסיד את הע

 כל מחיר.עסקה ב

עלול אכן להביא  לחילופין הליך אומיקה של התבדרך כלל לשינוי בדינות זה לצד השני יביא אית

 גדולים מדי.למצב בו העסקה לא תצא לפועל כי הפערים אכן 

התסריט ודאי מכיר את וקטן בשוק במזרח הרחוק של משהו פשוט יה ניבק עםכל מי שהתנסה פ

 הבא:

ם ומעלים את המחיר בינחנו ממש נדיאו 80אומר . המוכר מתרצה ו20רים , אנחנו אוממראוהמוכר 

עת שהוא דרך מאוד פשוטה לדשלו ואז קיימת  Last Price -ר יגיד מהו הסוים המוכ. בשלב מ40 -ל

 ם.דה" ולעזוב את המקותוובנימוס ": להגיד יפה ותמתכוון לזה ברצינ

א ומתן. אחרון באמת או שיש עוד מקום למשיה חיר האחרון התגובתו של המוכר תעיד האם המ

פשטני  טויילם, וכאן בא לידי בם בחזרה, הרי ברור שיש עוד מקום להורדה. אואם המוכר קורא לכ

 א הגיע לקו האדום שלו.שהוהרי  –לכם לעזוב  יתןידום, המוכר הקו הא

כם ולהמשיך ללכת, או געתם לקו האדום שליט האם גם אתם החל, אתם תצטרכו להב זהבמצ

 ת.בב ולקנווה עוד שלב במשא ומתן ואז להסתשז

 על טכניקת קביעת הקווים האדומים המאמר הבא.... 

 


