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למיזמים לא רווחיים או בעלי שיעור החזר נמוך על ההשקעה.
למרות משקלה הייחודי במסחר הבינלאומי, יפן מפגינה רמת 
זרים. הדבר בא לידי ביטוי  גורמים  פתיחות נמוכה למסחר עם 
במספרים: בשנת 2003, למשל, שיעור המסחר הבינלאומי הסתכם 
רק ב-18% מהתוצר היפני, לעומת 54% בגרמניה ו-60% בסין. 
הדבר נובע מהגבלות רשמיות ולא רשמיות על יבוא סחורות, אשר 
לא בוטלו למרות לחצים מצד ארצות הברית ושותפי סחר אחרים 
של יפן, שאינם מצליחים להפחית את רמת ההגנה שיפן מעניקה 
למגזרים פחות יעילים של התעשייה, דוגמת מזון, טקסטיל ונייר. 
סגירות יחסית זאת נתפשת בעיני רבים כאחד מהגורמים לשימורן 
של בעיות מבניות בכלכלה היפנית, ולרמת התפוקה הנמוכה במגזרים 

הפחות תחרותיים של התעשייה היפנית. 

נציג של חברה ישראלית ניהל מו"מ עם איש עסקים יפני. במהלך 
השיחה, כמענה לשאלת הישראלי, השיב היפני תשובה ארוכה במיוחד, 
תוך שהוא מלווה את דבריו בתנועות ובמחוות. המתורגמנית היפנית 
הפתיעה את הישראלי כשתרגמה את שטף הדברים במילה אחת 
בלבד: "לא". "אילו הכיר הישראלי את התרבות העסקית היפנית, 
היה יודע שהיפנים נמנעים מלהתבטא בשלילה", אומרת ורד פרבר, 
יגידו  )Japan Knowledge(. "הם  נולדג'  ג'פאן  מנכ"ל חברת 
במקום זה כל מיני משפטים מרומזים. לכן גם כל כך חשוב להיעזר 
באיש מקצוע. מתורגמן טוב מתרגם את המהות - ולא מביא תרגום 

מילולי. החוכמה היא לתרגם תרבות ולא את השפה".
חברת ג'פאן נולדג' הוקמה לפני 6 שנים, בימי בועת ההיי-טק, 
)One Stop Shop( לחברות  במטרה לספק סל שירותים מלא 
ולארגונים, המבקשים לעשות עסקים עם יפן. פרבר, בעלת תואר 
ראשון במינהל עסקים ומאסטר בשפה היפנית, שהתה כ-7 שנים 
בטוקיו, למדה יפנית על בוריה וגם צברה ניסיון בתרבות העסקית 
שם, בין השאר כעוזרת מנכ"ל בחברת פרסום יפנית. את כל אלה 
היא מיישמת כיום בעזרה ובליווי עסקי לחברות ישראליות, בעיקר 
בהכרת התרבות העסקית שם. "מי שלא מכיר את חוקי המשחק 

לפני שהוא עולה למגרש, התוצאה ידועה מראש..."
לדעתה, הפער בין התרבויות הוא אחד המכשולים העיקריים בקשר 
בין חברות משתי המדינות. "ראשית, אצל היפני אין הזדמנות שנייה 
לעשות רושם ראשוני. לכן כל כך חשוב לדעת להימנע מטעויות 

הכלכלות הגדולות בעולם
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אינם  היפנית,  ההיסטוריים של התרבות  מקורותיה 
ברורים. ככל הנראה, המתיישבים הראשונים הגיעו ליפן 
מקוריאה וסיביר לפני כ-30 אלף שנה, כאשר המדינה 
היתה עדיין מחוברת ליבשת אסיה. ייתכן שמתיישבים 
יותר בדרך הים מהפיליפינים  הגיעו מאוחר  נוספים 

ופולינזיה.
העדויות הראשונות לתרבות מקומית הן מלפני כ-12 אלף 
שנה. הממצאים מלמדים על תרבות ציידים ומלקטים, 
שהתפתחה בהדרגה לתרבות חקלאית וייצרה את כלי 

הקרמיקה הראשונים בעולם לפני כ-5,000 שנה.
המסורת היפנית אומרת כי יפן נוסדה בשנת 660 לפני 
הספירה על ידי הקיסר ג'ימו טנו, אשר ייסד את שושלת 
הקיסרים שעליה נמנים גם קיסרי יפן של ימינו. התרבות 
היפנית המסורתית, הקיימת עד ימינו, מבוססת במידה 
רבה על טכנולוגיות אורז, ברזל וברונזה שהובאו אליה על 
ידי מהגרים מקוריאה בסביבות שנת 300 לפני הספירה. 
במאות החמישית והשישית נוצר הכתב היפני, לאחר 
שמהגרים קוריאנים הביאו עימם את מערכת הכתיבה 
הסינית ואת הבודהיזם, אשר השתלב בדתות אחרות, 

בהן דת השינטו המקומית.
במאה השביעית אורגן הממשל על פי מבנה הממשל 
הסיני, ובמאה השמינית הופיעה לראשונה מדינה יפנית 
חזקה, שהקימה חצר אימפריאלית בקיוטו והחלה את 
תקופת "תור הזהב" - תקופה שנמשכה עד לימי הביניים 

והשוגונים. שיאה של  הגנרלים  בין  הכוח  ולמאבקי 
תרבות ימי הביניים ביפן שררה ב-250 השנים שבהן 
הסתגרה מפני המערב, ונמנעה ממסחר עם הסוחרים 
הפורטוגליים שהגיעו אליה לראשונה ב-1600, ולאחר 

מכן עם המעצמות הימיות האירופיות.
יפן  במחצית המאה ה-19 אילץ הצי האמריקאי את 
לפתוח את שעריה בפני מסחר מערבי - מהלך שגרר 
תחילה חוסר יציבות, ולאחר מכן הוביל לאימוץ מוסדות 
מערביים ולבניית מדינה תעשייתית שהביסה את רוסיה 
ושלטה על קוריאה וטייוואן. במלחמת העולם השנייה 
הצטרפה יפן לציר הגרמני-איטלקי. לאחר המלחמה, ב-
1947, אימצה יפן חוקה פציפיסטית, וכשהיא נסמכת על 
הגנת הצבא האמריקאי במהלך המלחמה הקרה, גיבשה 
מדיניות פיתוח תעשייתית והפכה לאחת מהמעצמות 

הכלכליות החשובות בעולם.
יפן, שפירוש שמה הוא "מקור השמש", היא מדינת איים 
צרה שאורכה כ-3,300 ק"מ הנפרשים על פני חמישה 
איים עיקריים, 400 איים קטנים יותר ומעל ל-6,000 
איים זעירים. שטחה הכולל הוא 377,900 קמ"ר – מעט 
יותר משטחה של גרמניה. אולם מכיוון שהיא מדינה 
הררית, אשר רק כ-18% משטחה מתאימים להתיישבות, 
מתגוררים כ-130 מיליון תושביה בערים גדולות וצפופות. 
למעשה, יפן היא המדינה הצפופה בעולם: 336 תושבים 

לקמ"ר - לעומת 305 בהודו.

ארץ השמש

יזכור את  מראש, ולא לנסות לתקן אותן בהמשך. היפני לעולם 
הטעות, אם עשית. אמנם זה לא יפיל עסקה טובה, אבל זה יעיב 

על טיב היחסים בהמשך. 
בעיקר חשובים לאיש העסקים היפני האמינות, המחויבות, 
הנימוס והכבוד. הוא לעולם לא יאחר, לא יתפרץ לדברי עמיתו ולא 
יימנע מלענות לשאלות. כל התנהגות אחרת פשוט פוגעת ביפנים. 

הם לא רגילים לזה". 
לכן, לדברי פרבר, ההדרכה בנושא התרבות היפנית היא משום 
הכרח לחברות הישראליות ולא מותרות. "זה מאפשר לחברות להתרכז 
בעשיית העסקים". היא מדגישה, כי ההדרכה צריכה להתקיים גם 
תוך כדי התהליך העסקי וכי חשוב לדעת לתקשר נכון עם היפנים 
כל הזמן. היא מציגה, כדוגמה, חברה ישראלית שחתמה על חוזה 
למכירת  תוכנה לחברה יפנית גדולה. "היה ברור, שאם אנשי הפיתוח 
לא יבינו את היפנים, הם לא יוכלו להתאים את המוצר למשתמשי 

הקצה היפניים". 
בין הנושאים שבהם עוסקת ההדרכה העסקית של ג'פאן נולדג': 
מותר ואסור ביפן; 72 שעות ראשונות בטוקיו; עשה ואל תעשה; 
איך לנהל משא ומתן; קודים ואתיקה עסקית ועוד. פרבר מציינת 
עוד, כי "הנושאים מתאימים גם לחברות שכבר פועלות ביפן". מגוון 

השירותים שמספקת החברה הוא רחב: 
יעוץ עסקי - כולל מציאת שותפים עסקיים וליווי עסקי. 

ידי סדנאות, ימי עיון,  הכרת התרבות העסקית היפנית - על 

הרצאות, אימון והדרכה.
תרגומים ומתורגמנים - מתורגמנים יפניים בישראל ותרגומים 

ליפנית. 
בית ספר ללימוד יפנית - לאנשי עסקים, למבוגרים ולילדים )"הם 
רוצים להבין טוב יותר את סדרות האנימה בטלוויזיה"(, תוך שימוש 

בחומר לימוד ייעודי ובלעדי. 
אירועי פנאי והעשרה - הפקת אירועי WOW חווייתיים באווירה 
אחרת, הכוללת פעילויות כמו: הכנת סושי, קליגרפיה יפנית, חידון 
טריוויה ועוד. "זה יכול להיות רעיון מצוין ליום כיף עבור צוות של 

20 עובדים ומעלה". 
רילוקיישן - הכנה למעבר של המשפחה ליפן. "יותר מ-50% 
מהכשלונות בהצבה במקום חדש נגרמים בגלל בני הזוג או המשפחה. 
בסופו של דבר, האשה והמשפחה נעקרים ממקומם והם אמורים 
להתמודד עם הצרכים והקשיים היומיומיים במדינה החדשה. מאחר 
שגרתי ועבדתי ביפן, אני מכירה את הבעיות, אבל גם את הפתרונות, 
ויש לי כל הכלים לסייע. ג'פאן נולדג' מציעה תוכנית הכנה משפחתית 
ל'נחיתה רכה', הכוללת לימוד יפנית 'הישרדותית', מנהגים חשובים 

וטיפים שונים. אנחנו גם משתדלים להלהיב את בני הזוג". 

כשאתה מכיר ויודע מהי התרבות היפנית,
אתה יכול להתרכז בעשיית עסקים איתם

ורד פרבר חייתה בטוקיו, למדה ועבדה שם במשך 
7 שנים, וכשחזרה לארץ, הקימה את חברת ג'פאן 

נולדג' )Japan knowledge(, המספקת שירותים מקיפים 
לעסקים, המבקשים לחדור לשוק היפני. "מי שלא 
מכיר את חוקי המשחק לפני שהוא עולה למגרש, 

התוצאה ידועה מראש...", היא אומרת


