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https://www.youtube.com/watch?v=pqZcEwHBAk8&list=RDpqZcEwHBAk8#t=2


 

הצגת המאפיינים הייחודיים לסביבת העבודה היפנית      

 :בדגש על

להבין את השוק היפני 

פילוסופיה עסקית 

האתגרים 

הדברים הקטנים שעושים את ההבדל 



ב  "יפן הינה הכלכלה השלישית בגודלה בעולם אחרי ארה•

 וסין

 מיליון איש 127,080,000: אוכלוסייה•

 36,600$: ג לנפש"תל•

 לחודש$ 3500-4000: שכר ממוצע•

עם צפי לגידול מתמשך בחלקם  26%: פנסיונרים•

 באוכלוסייה

 

 



 

הם יבואנים של כל המשאבים -יפן מדינה כמעט ללא משאבי טבע 

 

 המשאב החזק הוא ההשקעה באינטלקטואל ופיתוח טכנולוגיות

 (בדומה לישראל)

ביליון דולר לשנה מיצור מקומי 350 -מייצאים למעלה מ 

פטריוטים לטכנולוגיות שלהם 

 

יעדיפו פיתוח יפני על פני פיתוח ממדינות זרות 



 

הפילוסופיה העסקית היפנית הינה נגזרת של התרבות היפנית  

ומתמקדת באלמנטים השונים מאלו התופסים את מרכז הבמה  

 ובמערבבישראל 

 -ערכים מוביליםשני 

 (סוגו) 忠誠心 -נאמנות

 (פרטונשיפו) パートナーシップ -שותפות

 



 

 ?מה זה אומר
בניית מערכות יחסים אישיות 

 הדדיתהתחשבות 

  אחריות קולקטיבית 

מרגישים מאוימים במצבים של קונפליקט ולחץ ויהיו מוכנים למאמץ רב כדי  היפנים : הרמוניה
 מהםלהימנע 

 

 נהלים רבים המלווים את חייהם ובכללי הנימוס הרבים המכתיבים כל סיטואציה  , נוקשהמבנה
 חברתית

  היררכיה 

הבטחותעמידה בזמנים וקיום , דייקנות 

 פעמית-חוזה הוא בסיס למערכת יחסים ארוכת טווח ולא עסקה חד 

  

כולם צריכים להרוויח 

 ככל שהקשר נמשך זמן רב יותר גדלה המחויבות ההדדית לעזור זה לזה 



 

 בעולםהעבודה מול יפן שונה מהעבודה מול כל שוק אחר 

שפה 

סגנון עבודה 

תרבות 

בקרת איכות 

רגולציה 

  תקשורת שוטפת 



 

רוב היפנים לא מדברים אנגלית 

 

  רמת הקריאה וכתיבה באנגלית של רוב היפנים אינה מספקת עבור

 תקשורת שוטפת

 

לחברה הישראלית דרוש מתורגמן צמוד לתקשורת מילולית 

 

לרוב יש צורך במתרגם קבוע עבור תרגום מסמכים ותכתובות 



 

נוקשה 

 

 מסודר 

 

מחויב לתבניות חשיבה והתנהגות מוגדרות ומוכרות לשני הצדדים 

 

  על הזרים ללמוד את מאפייני סגנון העבודה היפני 

 ולהתאים את עצמם אליו    



 

 מתן כבוד וביצוע מדויק  , הרמוניה חברתית-החברה היפנית שמה דגש על

 של התחייבויותיך

   החברה היפנית בכלל ועולם העסקים בפרט הינו שמרני ובעל צורת

 שבטיתמחשבה 

  העולםהיפנים הם עם גאה שמאמין כי יפן מיוחדת ונבדלת משאר 

 היפניתהחברה הזרה חייבת לאמץ את מאפייני השיטה , כדי לעבוד ביפן:

郷に入ったら郷に従う (Go ni Haitara, Go ni Shitagai)  :

"In Rome, act as the Roman do" 

 



 

השוק היפני הינו המחמיר ביותר בעולם בבקרת איכות 

 

אף חברה יפנית ראויה לשמה לא תסכים להתפשר בנושא 

 

מה זה אומר? 

חזרות 10,000, שיטת הבצל: תוכנה 

בחינה מיקרוסקופית, בדיקות לחץ: ציוד 



 

 :השוק היפני מתאפיין ב

  רגולציה מחמירה 

תקני איכות ובטיחות קפדניים ביותר 

משך הזמן לקבלת אישורים רגולטורים ארוך מהמקובל במערב 

מוצר שלא עומד בדרישות הרגולציה לא ישווק ביפן 

  עמידה בדרישות הרגולטוריות דורשת שיתוף פעולה מלא עם הנציג

 היפני ועם הרשויות



 

 -היפנים דורשים

 עדכון שוטף אודות התקדמות הפרויקט 

מלאות , או בעיות מהיפנים צריכות להיות מהירות/תגובות לדרישות ו

 ומדויקות

 יש לבסס נהלים מסודרים לתקשורת שוטפת 

או עדכון בדרישות או בנהלי /יש לעדכן ולקבל אישור עבור כל שינוי ו

 העבודה

יש לתעד כל צעד במהלך העבודה המשותפת 

מומלץ להקים ולתחזק קובץ אקסל משותף לרישום ההתקדמות 



 

 

 

 הדברים הקטנים שעושים את ההבדל



     

היפנים הינם רגישים  , למרות המראה האדיש והפנים האטומות
 בצורה יוצאת דופן

  היפני הממוצע קולט באופן טבעי ובלתי מודע ניואנסים חברתיים
 אישיים-ובין

יגרום  , כעס או אכזבה מכיוון הצד השני, שביעות רצון-כל סימן לאי
 תסכול וחשש שמא פגע בך, נוחות-לו לחוש אי

כלומר בשל  )הבנה תרבותית -במידה והמקור לתחושותיך נובע מאי
 יש סיכוי גבוה כי הוא ייעלב"( ברברי"היותך 

 יפני שנעלב או חש תסכול בעבודתו איתך הינו שותף 

 עסקי גרוע    



   

 

 התנצלות היא אמירת שלום



   

 

 יפנים לא אומרים לא



   

 

 אפשר                            -אי= קשה 

                   = 



 

 

  פגישה עסקית היא עניין רשמי בין נציגים של שתי חברות

 (שבטים)

  לדברים הנאמרים בפגשה עסקית יש חשיבות רבה 

סדר הישיבה נקבע לפי סדר החשיבות של המשתתפים 

 



 

 לוח /קרוב לדלת)האנשים החשובים יושבים בראש השולחן
 .זה מול זה,( בהתאם לסידור החדר

השאר מתיישבים בסדר חשיבות יורד לצידם 

בזמן המתנה: 

 :  בחדר ישיבות-

 נתיישב לפי סדר החשיבות כאשר אנחנו פונים אל הדלת כך      

 שכאשר הלקוח נכנס לא נפנה לו את הגב   

 או כאשר פקידת הקבלה, במשרד של הלקוח-

 : הושיבה אותנו עם הגב לדלת   

 נסתובב אליו ונברכו, כאשר הלקוח נכנס נקום    



 

יפנים לא לוחצים ידיים 

ויכוחים זה רע, הרמוניה זה טוב 

לא להראות רגשות 

  סגנון דיבור מנומס 

להציע, לא להכתיב 

לכתוב את סיכום הפגישה ולוודא בסיומה 

 כי הכול מוסכם על שני הצדדים   

 



 

 

כרטיס הביקור של אדם מייצג אותו ואת החברה בה הוא  •

 עובד ולכן יש להתייחס אליו במלוא הכבוד

התייחסות מזלזלת לכרטיס תחבל ביחסים כבר מרגע המפגש  •

הראשוני ועלולה לחסל את הסיכויים למערכת יחסים עסקית  

 כבר בראשיתה

 

 



  

 (ארנק עור/ מתכת )את כרטיסי הביקור יש לשמור בקופסא מיוחדת . 1

 מניחים אותו עליה, בעת ההחלפה מוציאים את הכרטיס מהקופסא. 2

כך שהכתוב בכרטיס פונה כלפי האדם  , אוחזים בקופסא בשתי ידיים. 3
ותוך קידה לפנים וציון שמכם מגישים לו  , עימו מחליפים כרטיסי ביקור

 את הכרטיס

לוקחים את הכרטיס של עמיתכם ומעיינים בו מספר שניות כדי להראות  . 4
 עניין וכבוד הדדי

,  מומלץ לחזור על השם ועל התואר כדי לוודא שאתם הוגים זאת נכון. 5
 ולתת לו הזדמנות לתקן אתכם במידת הצורך

,  סדר הישיבה של עמיתינולפי השולחן לפנינו את הכרטיסים על נסדר . 6
 ולא נעלוב בהם בכך  מהירה כך שנוכל להיזכר בשמם בהצצה 

 זמן כה קצר לאחר שאמרו לנו אותושנשאל לשמם 

 

 



 

או עם הצד הלא יפני למעלה, לא להגיש הכרטיס כשהכתוב פונה אלינו 

 לא להביט בעיון ולחזור על השם בעודנו מסתכלים בצד היפני של

 הכרטיס שקיבלנו

לא להכניס את הכרטיס מיד לכיס או הקופסא 

  לא לכתוב הערות על הכרטיס 

לא לקפל או לקמט את הכרטיס 

לא לצייר על הכרטיס במהלך הפגישה 

לא להכניס את הכרטיס לכיס בסיום הפגישה 

לא לאבד את הכרטיס 

https://www.youtube.com/watch?v=-CqVA8flPMc


 

 

 לעולם אל תתפסו  

 ללא כרטיס ביקור            



 

 :היפנים מקפידים על, כדי להימנע מפגיעה בזולת ובהרמוניה החברתית

 סגנון דיבור מנומס ושקט 

ההתייחסות היא תמיד לחברה או לקבוצה ולא ליחיד 

הדברים מנוסחים בצורת הצעה 

 במידה ודנים באופן ההתקדמות המשותף יש להציע דרך פעולה 

ילוו בהתנצלותהצעות : יש להרבות בהתנצלויות 

 הערות רושמים ומעלים במסודר לאחר שהדובר   –עד הסוף להקשיב

 סיים  

 

 



 

 

התפרצות באמצע דבריו של אדם אחר 

הרמת קול 

הבעת קוצר רוח 

שיחך מה יעשה-קביעה לבן 

 



 

 

את ללמוד 

 ליהנות          

                           את לאמוד 

להיעזר                                



 


