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 רציונל

הצרכן "בשם  לכם, המנהלים, תוכנית לימודים על מגמת "ניהול עסקי ותו"ן" מציעהפיקוח 

מרכיבי התקשורת השיווקית את  " אשר חושפת בפני התלמידים והפרסומת ומה שביניהם

 והשפעתה על הצרכן, ובכך תורמת להעלאת המודעות ולהתנהגות צרכנית מושכלת ונבונה. 

התוכן של "ניהול השיווק" ו"התנהגות  בידע מתחומילהעשיר את הבוגר מטרת התוכנית היא 

התוכנית באה  בעולם המודרני.כלכלית צרכנים", וכך להפוך אותו לצרכן נבון, היודע להתנהל 

יקורתי והפיכתו ולשפר את מיומנויות האוריינות שלו, הניתוח הבלחזק את כישוריו של התלמיד 

 .לאזרח אכפתי ומודע

לתכנים מרכזיים בתקשורת שיווקית כמו גם לנושאים עיקריים התוכנית תעניק לתלמיד חשיפה 

 צרכן.תנהגות הבתחום הבנת ה

 התוכנית מעודדת:

  אקטואליים.קמפיינים ניתוח  

  דיוןהעבודת צוות תוך שימוש במיומנות . 

 .פיתוח עמדות כלפי סוגיות שיווקיות וחברתיות 

 .פיתוח אוריינות תקשוב )יוטיוב, פאוארפוינט, וכד'( לפיתוח לומד עצמאי 

  בבניית קמפיין שיווקי.התנסות 

 

 מטרות התוכנית:

 התלמיד יבין את מטרת הפרסומות. 

  ההבדלים בשיווק מוצרים שוניםהתלמיד יבין את. 

 התלמיד יבין כיצד נבנה המסר הפרסומי והקמפיין הפרסומי. 

 )התלמיד יכיר את חובות המפרסם )אתיקה פרסומית וזכויות הצרכן. 

 התלמיד יכיר ויבחן את התנהגותו הצרכנית. 

 התלמיד יתנסה בבניית קמפיין פרסומי למוצר שיבחר. 

 

 דקות. 09על מערכי שיעור של  בנויההתוכנית 
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 מרכיבי התוכן
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 התקשורת השיווקית ומקומה בארגון 1

 שיווקיתהמודל התקשורת  1.1

 מרכיבי התקשורת השיווקית המודרנית 1.1

 פיתוח תקשורת יעילה 1.3

 מסר פרסומי 1.3.1

 קמפיין פרסומי 1.3.1

 ערוצי פרסום  1.3.3

 אתיקה בפרסום 1.4

 ש' 11

 התנהגות צרכנים 2

 הבחנה בין רצון לצורך 1.1

 מהו מוצר 1.1

 תועלות מהמוצר ומהמערכת השיווקית 1.3

 הסיבות לקנייה 1.4

 הקונה כמקבל החלטות 1.5

 גורמים אישיים המשפיעים על הצרכן 1.5.1

 גורמים חברתיים ותרבותיים המשפיעים על הצרכן 1.5.1

 סטטוס וסמלי סטטוס 1.5.1.1

 ערכים, נורמות, תרבות 1.5.1.1

 הצרכן הפרטי והצרכן המוסדי 1.2

 תהליך הקנייה 1.2

 ש' 11
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