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  זמות עסקיתישם הקורס : 
 

 אודות הקורס :

אלף עסקים בארץ והסיבה המרכזית לכך היא חוסר  44.5נסגרו  2016עסקים בישראל. בשנת  850כל שבוע נסגרים 
 ידע בניהול וחוסר כדאיות כלכלית.

על מנת שלא תהיו חלק מהסטטיסטיקה, אתם נדרשים לרכוש ידע מהימן ומעשי שיעזור לכם להיות יזם שמוביל עסק 
 להצלחה ולא לכישלון ובכל לנצח את הסטטיסטיקה.

היכולות הנדרשות ליזם בהקמה וניהול של עסק מצליח מבוססות על ידי במחקר שוק, קבלת החלטות, שיווק, תכנון, 
מימון ועוד. המנהל, הפועל בסביבת השוק, נדרש להשתמש בגישות חדשות לתכנון ולקבלת החלטות  מכירות, פרסום,

כדי לעמוד בשינויים התכופים בתחומי הכלכלה, הטכנולוגיה והחברה. קורס זה מתמקד ביישום יכולות פרקטיות 
 זם חדש או עסק קיים.טות ותכנון, חדשנות וניהול של מילהבנת השווקים, קבלת החל

 

 מטרות הקורס :

 .את הסטטיסטיקה ולהוביל את העסק להצלחהנצח ל 

 דגש על עבודה מעשית, הכנת תוכנית עסקית וניהול תהליכים.השמת  

 שיטת עבודה ברורה עם צעדים מובנים משלבי התכנון ועד לשיווק ומכירות.קבלת  

 רטגית מתוך ידע.מעשיים להתנהלות בעולם העסקי והתנהלות אסטקרקע רחבה וכלים יצירת  

 

  רישות קדם :ד

 ין.א 

 

 משך הקורס :

 13  כל מפגש  3מפגשים בני 

 39  ( 60שעות  )'דק 

  :18:00-21:00שעות הקורס  
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 נושאי הקורס :
 הקדמה לעולם היזמות העסקית: 1שיעור 

נלמד כיצד להפוך ליזם מנצח, נסקור יזמים מנצחים, סוגי מיזמים וסוגי יזמים, קביעת חזון בשיעור מבוא 
 .קביעת חזון עסקי –ותרגול כיתתי 

 
 ולםסקירת מיזמים מוצלחים מהארץ והע: 2שיעור 

, איך מתנהג מיליונר ומה אפשר ללמוד מזה, כשלים והצלחות של היזם ושל המיזםבשיעור מרתק נזהה 
 והבנת הלקוח. פלחי שוק וטירגוט

 
 זכיינות והסיפור השיווקי: 3שיעור 

ולמה אי אפשר  USP, מהו חסרונות ומה לבדוק לפני שלוקחים זכיון( ,)סוגים, יתרונותנלמד מהי זכיינות 
ם בלעדיו, כיצד בונים סיפור שיווקי נכון, דוגמאות לסיפורים שיווקיים של מותגים מובילים ותרגיל להתקד
 בניית סיפור שיווקי למיזם. –כיתה 

 
 מחקר עסקי מעשי : 4שיעור 

נלמד על חשיבותו של המחקר, כלים לבדיקת כדאיות שוק ועסק, המרכיבים הבדוקים להצלחה עסקית, 
 כלים. ניסוי –ונתרגל בכיתה 

 מיתוג  :5יעור ש
בשיעור מרתק נלמד כיצד להטמיע את הסיפור בתהליך המיתוג, מהם העקרונות המנצחים לבניית מותג, אלו מוצרים 

 אוהבים ומהן התועלות הברורות ללקוח.באמת ושירותים הלקוחות שלנו 

 תמחור, הפצה ומה נרצה לחשוף בפני הלקוח שלנו : 6שיעור 
יצד לקדם מכירות, כיצד מנהלים משלוחים ביד רמה וביעילות, איך מתמחרים מבלי להפסיד הון בשיעור חשוב נלמד כ

 בניית אסטרטגית שיווק. –או לקוחות, מהן אפשרויות הפרסום העומדות לרשותנו ונסיים בתרגיל כיתה 

 חשיבה יצירתית: 7שיעור 
יינים יצירתיים מבוססים מודלי הצלחה ונסיים של מיזמים מצליחים, ננתח קמפ Case studiesבשיעור חווייתי ננתח 

 סדנת בניית קמפיין בתקציב מאתגר במיוחד. –בתרגיל כיתה 
 

 אמנות הפרזנטציה : 8שיעור 
מבנה מצגת, כלים שונים )וחינמיים!( לעריכת מצגות וכללי עשה ואל על עקרונות המצגת הטובה למשקיעים, נלמד 

 תעשה.

 שיווק דיגיטלי ליזמים: 9שיעור 
 נלמד על אופי הצרכן ברשת, הזדמנויות עסקיות ברשתות חברתיות, כלי עבודה אינטרנטיים, בניית אתר ודף נחיתה.

 כלי מחקר און ליין –ניצור בידול על ידי מחקר מתחרים : 10שיעור 
יל כיתה , מקורות מדיה וביצוע תרגReferralsנלמד כיצד לבצע הערכת טראפיק לאתר, מילות חיפוש בגוגל, מקורות 

 ניתוח מתחרים. –
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 כספים בחיי העסק: 11שיעור 
ומדוע  Break-Even Pointשיעור חשוב בו נלמד כיצד להביא הון למימון העסק, הכנת תוכנית פיננסית לעסק, מהי 

 הכנת תזרים לעסק. –חשובה כל כך ונבצע תרגיל כיתה 

 ובניית תכנית עסקית מסכמת שאלות, חזרה: 12שיעור 

 צגות מסכמות: מ13שיעור 
 שיעור בונוס בו יוצגו תוכנית שיווקית ומצגות סיכום המפרטות את הדגשים החשובים שקיבלתם לאורך הקורס.

 

 ***יתכנו שינויים בתכני הלימוד על בסיס שיקולים מקצועיים.

 


