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נאמן פוקס ,הרצוג - יפן דסק 

אנחנו מי 

עושים אנחנו מה 

יפן דסק הקמנו מדוע 

יפן ישראל המסחר לשכת 



 

בישראל מחפשות יפניות חברות מה ?  

ואסיה ביפן וטכנולוגיות מוצרים הפצת 

רכב ,מדומה מציאות ,דאטה ביג ,אגרו ,מדיקל ,סייבר) השקעות,  

loT, ועוד) 

ופיתוח מחקר 



בישראל הפגישה מטרת מה לברר 

בישראל תעשייה / השוק על ללמוד הפגישה מטרת האם 

החברה על ללמוד הפגישה מטרת האם 

ספציפית פעילות על לדבר הפגישה מטרת האם 

ברורה אסטרטגיה יש היפנית לחברה האם 

דרג / נפגשים עמם והאנשים היפנית החברה על מודיעין 

ישיר שהקשר או בפגישה מתווך נציג יש האם   

סודי מידע גילוי אי / גילוי 

 



בישראל בפגישה מתנהגים כיצד 

(הערות רישום ?ביקור כרטיסי ?קידה) ?יפניים גינונים 

(?מתורגמן) שפה מגבלות 

פלאפל או סושי ?קראוקי ?שתיה ערב ?ערב ארוחת - אירוח? 

לב ולשים ,ובמרומז במפורש שנאמר למה להקשיב - תקשורת  

 נאמר שלא למה

יחסים מערכת בניית :העיקר   



אפ פולו 

(שסוכם למה בהתאם ,במידה) חומרים העברת 

(מאד מהיר ביצוע / ארוך בדיקה תהליך) סבלנות ,סבלנות ,סבלנות 

 



ההחלטות קבלת תהליך 

אישית סמכות לעומת קבוצתי קונצנזוס 

של אפשריות והשלכות הקונקרטית העסקה של דקדקנית בדיקה  

 ההחלטה

oשאלות ריבוי  

oלכאורה שוליים שנראים נושאים של בדיקה 



ה מערכת Ringi 

מההחלטה שיושפעו האנשים לכל שמועברת כתובה הצעה 

דעתו את להביע מההחלטה שיושפע רלבנטי עובד לכל הזדמנות 

לגבוה הנמוך מהדרג עוברת ההצעה 

אישית חותמת ומוסיף מעיר או מתקן ,קורא הרלבנטית בקבוצה עובד כל 

רחבות להסכמות בהגעה צורך   

תוצאה: 

ומסורבל איטי תהליך 

ותוצאותיה להחלטה אחריות קבלת אי ,לעיתים 

מהיר יישום מאפשרת אנשים של גדולה קבוצה של ומעורבות קונצנזוס - מאידך 

 

 

 



בינתיים עושים מה? 

ארוך לתהליך צפי - ציפיות תיאום 

שיידרש ככל מפורט מידע להכין   

דרך קשר ,מפתח אנשי זיהוי ,יחסים בניית המשך ,קשר שמירת  

 מתווך גורם

דדליין ממתן או לחץ מלהפעיל הימנעות 

כלפי הסכמה אי מהצגת להמנע ,אחד בקול ידברו שכולם חשוב  

    היפנים



לביצוע הדדליין ועד החלטה קבלת מרגע 

עסקה על מ"מו 

(שותף תלוי ,בתעשייה תלוי) ?ארוך או קצר חוזה 

(וביפן בארץ רגולציה ,מס היבטי) מוקדם בשלב משפטי ביועץ שימוש 

מ"המו להשלמת זמנים לוח 

(העסקי בצוות חבר / ד"עו) מ"המו את מוביל מי 

ההחלטות מקבלי זיהוי 

(יפני / ישראלי) מ"מו סגנון 

שפה מגבלות 

הוגן הסדר 

 

 



ההסכם חתימת לאחר: 

הניהול בשיטת שוני - תרבות פערי 

עם הכרות Corporate Japan 

הכל מעל הלקוח ,זמנים בלוחות עמידה ,מוצר איכות 

דעות חילוקי לפתרון מפתח - אישי קשר על שמירה 

כבוד ,עדינות ,נימוס ,סבלנות 

 

 



אסטרטגית החלטה 

משאבים 

מדוקדקת הכנה   

ומשפטיים עסקיים תהליכים הבנת 

הרלבנטיים בתחומים רגולציה בדיקת 

מקומית כחברה פעילות לעומת מקומי מפיץ 

 

 

 



נציגות הקמת (Representative Office) 

היפני לשוק בחדירה ראשון צעד 

בנקאות :חריג) הנציגות פתיחת בעת משפטית בפעילות צורך אין,  

 .(המפקח הגוף של והרשאה הודעה - ע"נ ,ביטוח

מוצרים לקנות ,מידע לאסוף ,שוק מחקרי לבצע רשאי נציגות משרד  

 מותג ובנית פרסום וליזום

הכנסות יצירת"כ המוגדרת פעילות לבצע איסור" 

 

 

 



הסכמי על לחתום יכולה ולא בנק חשבון לפתוח יכולה לא נציגות  

 ."נציגות משרד" המינוח תחת למשרד שכירות

o  חוזים יחתמו ישירות על ידי חברת  האם או כחוזה אישי של

 נציג החברה

 פעילות דרך נציג מקומי -פתרון אפשרי. 

 

 

 



סניף פתיחת (Branch) 

הזרה החברה של ארוכה זרוע 

ניהול כולל מלאה מסחרית פעילות לבצע ורשאי הזרה החברה שם את נושא 

 .ן"נדל ושכירת בנק חשבון

ביפן כתובת עם ביפן נציג למנות יש ,יחסית קל רישום.   

העובדים ומספר הסניף רישום מקום ,היפני הנציג שם את לרשום יש. 

מקומי נוטריון ידי על מאושרים להיות חייבים לרשויות שמוגשים מסמכים 

 .ליפנית ומתורגמים

oמאושר מאזן ,רישום תעודת ,האם חברת של ותקנון תזכיר :דוגמא,  

 .היפני הנציג של מינוי מכתב ,המנהלים מועצת החלטות

 

 
 

 



ביפן בת חברה הקמת 

הזרה האם מחברת נפרדת עצמאית יישות 

המניות בעלי של מוגבלת אחריות 

אפשריים סוגים שני: 

oGodo Kaisya (GK) (= limited liability company) 

oKabushiki Kaisya (KK) (=stock company) 

ביפן חברה עם בינלאומית שותפות הקמת 

של מסגרת תחת הסכם GK או KK 

מס היבטי 

 

 
 

 



עבודה ואישור ויזה נושא הסדרת 

של המוקדמים בשלבים כבר משפטי בייעוץ להיעזר מאד רצוי – לגופו מקרה כל  

 התהליך

 

 

 
 

 




