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תורת המנופים
בתהליכי משא ומתן מורכבים האינטרסים האישיים של מקבלי ההחלטות
נבלעים באינטרסים רחבים יותר
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מה משותף לכל  100המשפיעים במגזין זה?
אדם משפיע מצליח לייצר מציאות המקדמת את האינטרסים שלו בסביבה
נתונה .זה ההבדל בין להיות משפיע ,לבין לשכנע באמצעות שימוש בטכניקות
המכוונות להביא אדם מסוים להגיד כן בסיטואציה ספציפית .כדי להבין את
ההבדל בין השפעה לשכנוע במשא ומתן מספיק לפתוח את ספר בראשית
ולקרוא את סיפור רכישת מערת המכפלה בידי אברהם אבינו .נכון שאברהם צריך
לשכנע את עפרון החתי ,הבעלים ,למכור לו את הנכס ,אבל אברהם ,הבקי
בהלכות בני האדם ובמנהגי המקום ,פונה תחילה לקהל החתי ,מתוך ידיעה
שהוא כבר ייצור את הדינמיקה שתחייב את עפרון למכור:
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צילום :אלבטרוס

מכאן זו רק טקטיקה.
בתהליכי משא ומתן מורכבים ,האינטרסים האישיים של הנושאים ונותנים ומקבלי
ההחלטות נבלעים באינטרסים רחבים יותר .לכן חשוב להבין את מנופי ההשפעה
הקיימים על מנת להוביל את הסביבה שבה מתקיים המשא ומתן למציאות נוחה
יותר עבור המשפיעים" .תורת המנופים" עוסקת באיתור ומיפוי מנופי השפעה על
מציאות נתונה ,ובכללים להפעלתם.
ככלל ישנם שלושה סוגי מנופים :הסוג הראשון הוא מנופים פיזיים – פעולות
ממשיות שעושה אחד הצדדים מתוך מטרה לייצר לחץ על השחקנים השונים
במערכת המשא ומתן .השבתה של נתב"ג בקיץ ,הפגנות מול ביתו של שר
האוצר או תביעה ייצוגית כנגד חברה ציבורית – אלה פעולות המיועדות לייצר
לחץ על מקבלי החלטות; הסוג השני הוא מנופי שיח ודיאלוג ,שהם תהליכי משא
ומתן פורמליים שמתקיימים סביב שולחן בין נציגי הצדדים ,לצד תהליכים
לא־פורמליים ,כגון שיחות צד ,העברת מסרים באמצעות מתווכים ,ולעתים –
בתהליכי משא ומתן המחייבים שקיפות ולגיטימציה ציבורית – גם מהלכים
לשיתוף הציבור ושולחנות עגולים .פרופ' מנואל טרכטנברג השכיל לייצר תהליך
אותנטי של שיתוף הציבור בעת חיבור דו"ח הוועדה בראשותו ,מפני שהוא ידע
שזה לא רק הדבר הנכון לעשות מן הבחינה הערכית ,אלא גם יהיה בכך מנוף
משמעותי לכשיובא הדו"ח לאישור ראש הממשלה.
סוג המנופים השלישי ,שיש שיגידו שהוא החשוב מכולם ,הוא זה של המנופים
התודעתיים .אלה מהלכים שצד עושה על מנת לייצר תודעה שתביא את הצד
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השני לעשות מעשה .בשלב הקריטי של דיוני הסדר החוב של לב לבייב פורסמו
מודעות ענק בעיתונות הכלכלית שנועדו להזכיר לו שטוב שם טוב משמן טוב.
כאשר איים לפיד כשר אוצר לקצץ בתקציבי ההשכלה הגבוהה ,די היה בפוסט
זועם של יו"ר התאחדות הסטודנטים בפייסבוק כדי שהשר יחזור בו ואף יוסיף
תקציב משמעותי לבניית מעונות.
מנופים יכולים להיות אישיים ומכוונים כלפי נושא ונותן )"מזכיר המדינה קרי הוא
אובססיבי ומשיחי"( או כלפי מקבל החלטות .לעתים הם מכוונים לקבוצה מסוימת
)חברות הגז( או לציבור הרחב )שביתה פראית ברכבת( .כלל הברזל בהפעלתם
הוא היכולת לכוונם לתוצאה הרצויה .יו"ר ההסתדרות יודע כי אם יפעיל את נשק
השביתה בנתב"ג בקיץ ליותר משלוש שעות יאבד את תמיכת הציבור וכך ייגרם
נזק לאינטרסים שלו .עורכי דין מנוסים יודעים שלעתים הצגת טיוטת תביעה לצד
השני משיגה את האפקט הרצוי – כניסה למשא ומתן על פשרה – יותר מאשר
הגשת התביעה עצמה ,שכן משהוגשה התביעה יוצאים מן הבקבוק שדים
שמייצרים מציאות שונה מזו שכיוונו אליה.
בהנחה שכלל הברזל נשמר ,אסטרטגיית הפעלת המנופים בנויה על שלושה
אדנים:
 .1הפעלה מדורגת )בשפה המקצועית" :מדרגות הסלמה"; בשפה
עממית" :צפרדע מבשלים לאט לאט .("...עודף גירויים לא מסייע על פי רוב
בקבלת החלטות ,אלא מייצר מציאות משתקת במקרה הטוב ,ובמקרה הרע
והנפוץ יותר התחפרות של הצדדים "כדי לא לצאת פראיירים".
 .2שליטה בהפעלת המנוף .פעמים רבות אנו רואים מנהלים בכירים אשר
"נלקחים כבני ערובה" בידי עורכי דין להוטים או יועצי תקשורת למען עצמם.
שליטה בהפעלת המנופים תמיד תישמר בידי מקבל ההחלטות – "ברצותו מאריך
וברצותו מקצר".
 .3משמעויות הפעלת המנוף .לעתים להפעלת מנופים יש משמעויות
כלכליות ,משפטיות ,אתיות או ציבוריות .פתיחה בשביתה פראית המנוגדת
להסכמים עשויה אולי להביא לתוצאות בטווח הקצר ,אולם תפגע באופן בלתי
הפיך באמון החיוני בתהליכי משא ומתן ביחסי עבודה .הדלפת מידע מגמתית על
מנת לייצר לחץ על בעלי מניות המיעוט עלולה ,בטווח הארוך ,להביא בין היתר
להחלפת הנהלת החברה.
המשותף לכל  100המשפיעים הוא שכולם הפעילו בעבר ,מפעילים בהווה
וימשיכו להפעיל בעתיד מנופי השפעה משלושת הסוגים :פיזיים ,שיחיים
ותודעתיים .הם לא בהכרח עושים זאת בהצלחה רבה ,אבל אמר כבר ארכימדס
לפני אלפי שנים" :תנו לי נקודת משען ואסיט את כדור הארץ ממקומו" .הוא רק
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לא אמר – לאן .נושא ונותן מקצועי יודע כי לעולם יהיה מנוף שיוכל להפעיל כדי
לייצר מציאות נוחה לו סביב שולחן המשא ומתן .אם לא מצא אותו – סימן שלא
חיפש מספיק.

הכותב הוא מנכ"ל  ,NESTהמתמחה בליווי ,ייעוץ והכשרת מנהלים
בניהול תהליכי משא ומתן מורכבים
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