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 למורי מנהיגות ויזמות בלבדמיועד  – במנהיגות ויזמות פתוח מקצועי 
 קבלת החלטות ושיווק.   ותקצובם,   ניהול פרויקטים,  יזמות :נושאים נבחרים ב

 5117מתווה:                   
 

 שעות  30                                               56023  מס' קורס:
 17:00-19:15  :בשעות מויתקיי יםמפגשה

                                                                                                       
   sosera@gmail.comפאולינה סוסביץ אחראית קורס:  

 
 

מס' 

 מפגש

מס'  שם המנחה  נושאי הלימוד  תאריך 

שעות 

 אקדמיות  

   'דיום  1

8.12.2021 

 קבלת החלטות:  

 תהליך קבלת החלטות קלאסי 

 מודלים של קבה"ח בעסקים 

 מאפייני קבה"ח בקבוצה 

 קבלת החלטות בתנאי אי ודאות 

סינכרוני   חנה מדינה 

שעות   3

 אקדמיות 

 ' דיום  2

15.12.21 

 : תקציב וקביעת עלויות

 סוגי תקציבים 

 תמחיר והמחרה 

לינה  אופ

 סוסביץ 

סינכרוני  

שעות   3

 אקדמיות 

 ד' יום  3

22.12.21 

 שיווק:

 שיווק, מהו? 

4P ווק: מוצר, מחיר, הפצה ותקשורת : תמהיל השי 

לינה  פאו

 סוסביץ 

סינכרוני  

שעות   3

 אקדמיות 

 ד' יום  4

29.12.21 

 שיווק:

 גירויים,   -דגם כללי להתנהגות צרכנים -התנהגות צרכנים

 תגובות קופסה שחורה,  

 פילוח    -התנהגות הצרכן פעולות השיווק

 שוק, שוק מטרה, מיצוב 

לינה  פאו

 סוסביץ 

סינכרוני  

שעות   3

 אקדמיות 
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 ד' יום  5

5.1.22 

 ניהול פרויקטים:

   מבוא

 פרויקט, ושיטות לניהול פרויקטים  הגדרת

 מדדי הצלחה של פרויקט 

 ניהול בעלי ענין בפרויקט 

 מסמך ייזום לפרויקט 

סינכרוני   רוזנברג אבי 

שעות   3

 אקדמיות 

 ד' יום  6

12.1.22 

 ניהול פרויקטים:

 מחזור חיי הפרויקט  

 SOW- scope of work -תכולת העבודה בפרויקט

 WBS- work breakdown - זיהוי פעילויות הפרויקט

structure  

 אמידת זמנים ומשכי פעילויות

סינכרוני   אבי רוזנברג 

שעות   3

 אקדמיות 

יום ד'   7

19.1.22 

 ניהול פרויקטים:

 גאנט  -  תכנון הפרויקט

 בקרת הפרויקט 

 סיכום הפרויקט 

 תחקיר הפרויקט 

סינכרוני   אבי רוזנברג 

שעות   3

 אקדמיות 

יום ד'   8

23.1.22 

 יזמות:

 הבנת המהות וכלים לאיתורה

 זיהוי רעיון וכתיבת החזון 

סינכרוני   אילנה וייבל 

שעות   3

 אקדמיות 

יום ד'   9

30.1.22 

 יזמות:

 ניתוח המשתמשים 

 המשאבים ואיתור מקורות להשגתם

סינכרוני   אילנה וייבל 

שעות   3

 אקדמיות 

יום ד'    10

6.2.22    

 יזמות:

 יישום: תכנית לביצוע 

 האסטרטגיה השיווקית 

סינכרוני   אילנה וייבל 

שעות   3

 אקדמיות 

 

להירשם  מורה המעוניין להירשם לרשימת ההמתנה להשתלמות עליו 
 לחץ כאן  : בקישור הבא

 

 רישום לרשימת המתנה לא מהווה אישור השתתפות בהשתלמות
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