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 בזירה   אסטרטגי וניהול לתכנון בסיסיים ומושגים ידע .  הקניית1

 הגלובלית. 

 חדשניים  פתרונות מציאת כולל אסטרטגית חשיבה יכולת .  פיתוח2

 הכללי.  הניהול בתחום מורכבות לבעיות

  ,עסקית אסטרטגיה נושאי של ובכתב פה-בעל לתקשורת . פיתוח יכולת3

 לאומית. -בין מקצועית בשפה שימוש תוך

 הנבחרת.  האסטרטגיה  ליישום ניהוליים בכלים השימוש .  תרגול4

 התנסות מעשית בחשיבה וקבלת החלטות אסטרטגית.  . 5

 של הרחב בתחום  בכירים מנהלים בפני העומדים באתגרים עוסק הקורס תקציר בעברית 

 וקצב הדינאמית הסביבה רקע גבולות. על חוצה וניהול עסקית אסטרטגיה

 ומוביליהם.  הארגונים של ההתחדשות יכולת על מיוחד דגש יושם  .השינויים

 The course deals with the challenges that senior executives face, in תקציר באנגלית 

business strategy dynamics and in managing across borders. Special 

focus will be given to organizations and their leaders ability to renew 

processes in dynamic environment 
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תיאור תמציתי  

 של הקורס

מן    40%  -התנסותי משמעותי בהיקף של כ  -הקורס הוא התנסותי עם היבט יישומי

 הקורס.  

נרכשת באמצעות למידת מודלים תיאורטיים   : הלוגיקה האסטרטגית  הלמידה 

הניתוח   פעילות.  בפירמות  ונבדקים  נבחנים  ואלה  פרקטיים  לכלים  המתורגמים 

מקיימות   פעילות  בפירמות  אסטרטגיים  צוותים  שבו  לאופן  זהים  והלמידה 

 תהליכי למידה, ניתוח  וקבלת החלטות אסטרטגיות.  

אס לצוותים  עבודה  בדומה  לצוותי  מתחלקים  הסטודנטים  בפירמות,  טרטגיים 

ולאחר שבחרו את הפירמה, הם בוחרים צומת אסטרטגית שבכוונתם לנתח ומולה  

חלקה   מתרחשת,  הצוותים  של  השטח  למידת  הסמסטר.  כל  במהלך  יעבדו 

באמצעות איסוף חומרים כתובים אודות הפירמה וסביבתה התחרותית וחלקה  

י וראיונות  וסביבתה התחרותית,  דרך מפגש  אל הפירמה  הנגישות  איתן.  שירים 

ניתוח החומרים הכתובים כמו גם הראיונות דורשים מיומנויות של ביצוע מחקר  

 יישומי הכולל ניתוח תוכן איכותני המבוסס ומחוזק לאור נתונים כמותיים.   

י הצוות לצמיחה והתחדשות  "המוצר הסופי: מודל אסטרטגי יישומי המומלץ ע

נוספות    ה. המודל מוצע לפירמה בהקשר הצומת שנבחרה ולצד אלטרנטיבות החבר

 ונמצאות פחות מומלצות על ידי הצוות.     שיש להן יתרונות וחסרונות

)עד   הקורס  של  הראשון  בחלקו   : ההתנסותית  הלמידה  ושילוב  הלימוד  שיטת 

והטרמינולוגיה   האסטרטגית  החשיבה  מסגרות  נרכשות  בערך(  המחצית 

באמצעות  הבסיסית.   מיושמת  התיאורטית  החשיבה  הקורס  של  זה  בחלק 

הקורס(   כל  במהלך  )כמו  במקביל  בכיתה.  ותרגולם  אירוע  ניתוחי  דוגמאות, 

של   השני  בחלק  שלהם.  הניתוחים  ואת  השטח  עבודת  את  עושים  הסטודנטים 

בחידוד   ממשיכים  הראשון  בחלק  לשניים:  מתחלקים  הכיתה  מפגשי  הקורס  

בוססת דוגמאות ותרגולם בכיתה. בחלק השני צוותים של  החשיבה התיאורטית מ

מוש שעשו עד אותו שיעור  יסטודנטים מציגים את עבודת השטח שלהם כולל הש

במסגרות החשיבה, הניתוח וההמלצות הקונקרטיות ליישום חדשנות אסטרטגית.  

כל זאת מנקודת הראות של צוות אסטרטגי העומד בצומת של פירמה וצופה עתיד.  

ח האסטרטגי מציע פתרון לדילמה בצומת אסטרטגי מוגדר ולוקח בחשבון  הניתו

מציגים   שאינם  צוותים  ואחריה.  ההתחדשות  המלצת  לפני  זמן,  נקודות  כמה 

 באותו שיעור פעילים בנתינת משוב לצוותים המציגים. 

כולם   שבו  ודינמי  התנסותי  למידה  מודל  זהו  וסביבתה:  הפירמה  על  אימפקט 

הסטודנטים ש  מנצחים.  תוך  אסטרטגיות   החלטות  לקבל  כיצד  מוש  ילומדים 

במודלים יישומיים איתם עובדות פירמות בתהליך קבלת החלטות אסטרטגיות  

שלהן. בעזרת הסטודנטים, הפירמות, בצורה מובנית ושיטתית פוגשות, לומדות  

העשי ואת  ההחלטות  קבלת  תהליכי  את  והתוצאות  יומשדרגות  היומיומית  ה 

ומ ומאחר  דינמיים  שלהן.   הם  והשפעתו  הניתוח  תחרותית  בסביבה  דובר 

חוזר המגיע   היזון  החיבור המלא מתבצע באמצעות  על הסביבה.  גם  ומשליכים 

 מצד הפירמה אל הסטודנטים.  

הדדית   היא  ולתוצר  המשותפת  לעבודה  המחויבות  המשותפת:  העבודה  תוצרי 

באופן   מתקיימת  הפירמה.  ולצוות  הסטודנטים  לצוות  עבודה  ומשותפת,  שוטף 



המוצרים   שנבחרו.  הפירמות  מן  המייצגים  ולצוותים  לסטודנטים  משותפת 

שהפירמה   נציגים  בפני  וידונו  יוצגו  והמלצות,   אסטרטגית  תכנית  המוגמרים, 

 תחליט עליהם ובהרכב כיתתי מלא.  

 
 

שיטת  

 ההוראה

 בכיתה, הרצאות אורח    דיונים ,פרונטאליות הרצאות

דרישות 

 הקורס/מטלות

 
 
 
 
 
 

ייתכנו  סטודנטים.  3-2: הפרויקט יבוצע בצוותים של פרויקט סופי
שינויים בכמות הסטודנטים פר צוות בכפוף לשינויים בהנחיות  

   ה.המכלל

 :לבחירה טיםק יסוגי פרו 3  יוצעו

  למצבי ומיוחסיםבשיעורים  שיילמדו  האסטרטגייםמבין העקרונות   3 לבחור . 1

 חברות שפעלו בהתאם אל העקרונות הנבחרים.   2דרך  ולנתחם משבר

 YOURאו   PLAYING TO WINחברה ולנתח עפי מודל  לבחור . 2

STRATEGY NEEDS A STRATEGY  אליה  לצוות ישש)אפשרי מול חברה  

 מן הספרות(  קיימותאו מול דוגמאות  גישה

ינוי  יכולה לעזור ביישום ש . לבחון איך מנהיגות אדפטיבית או וורסטילית3

 . אסטרטגי 

 

יש להגיש המטלות במאמא. במקרה חריג של תקלה טכנית  :  הגשת מטלות ▪

המועדים   פי  על  במייל  המטלות  יוגשו  המאמא  במערכת  הקשורה  כלשהיא 

מטלות שוטפות בקורס יש לשלוח הן למרצה  ה. שנקבעו מראש להגשת המטל

במייל   ההוראה  לעוזר  או  והן  בסילבוס  המפורסמים  למועדים  בהתאם 

 .במאמא

בכיתה ▪ בכיתה:  הצגה  תצגנה  הקבוצות  כל  בהכרח  את  לא  תבחר  המרצה   .

על   שנקבע.  במועד  מראש  שנשלחו  למצגות  בהתאם  המציגות  הקבוצות 

, ולהיות מסוגלת להציג בפני  הקבוצה להיות ערוכה למצב של הרגע האחרון

נעדר הקבוצה  מחברי  אחד  שבו  במצב  גם  שהיא  הכיתה  סיבה  מצגת    .מכל 

יציגו. של המרצה באם  לשיקולה  כל    שתשלח באיחור  צוות שייבחר להציג, 

 אחד מחברי הצוות חייב להציג.

 פעולה בקבוצה, בשיתוף : מצופה מכל  סטודנט לעבודהשתתפות בשיעורים ▪

 . ולהציג במסגרת ההצגה הקבוצתית להשתתף ודנטסט  של כלחובתו ו

  (וזאת מעבר לחובת ההצגה)נקודות    10בונוס אישי של עד    ןיינת   :בונוס אישי ▪

שיצי לאותם   בכיתהגסטודנטים  המצגת  את  מעמיקה     ו  מעניינת,  בצורה 

 ויגישו את כל המטלות הכיתתיות.  ומקורית

   :איחור בהגשת מטלות ▪

 נקודות.  20של פרויקט סופי: יופחתו איחור בהגשה 



  15איחור של חבר צוות בהודעותיו לצוותו ולמרצה: יופחתו לו באופן אישי   ▪

 נקודות מציון המצגת.

החברה   ▪ ופרטי  הצוות  חברי  שמות  כולל  במאמא  לקבוצות  ברישום  איחור 

 נקודות.  5והצומת: יופחתו 

הגשה במייל תיחשב כהגשה באיחור אלא אם כן בעקבות תקלה טכנולוגית   ▪

 שאושרה בכתב ע"י נציגי המאמא. 

 

אי הגשה של אחת או יותר ממטלות הקורס עד מועד ההגשה האחרון  

 .משמעותה שהסטודנט לא השלים את חובות הקורס

 :  מועדי הגשת מטלות      

עד    – החלטה על סוג הפרויקטחברי הצוות בצירוף  של    רישום במאמא   ▪

  האחריות לציוות ורישום היא על חברי הצוות בלבד.. 11.11-ה

 

שנקבע   ▪ המועד  לפני  ימים  ארבעה  המנותח  האירוע  על  מצגת  העלאת 

 .  דרך המאמא בלבדבבוקר  08:00לניתוח, עד השעה  

** מצגות אלו הן המשפיע העיקרי על הציון, אך קיימת אפשרות מסוימת של  

  .לשיפור הציון עד מועד ההגשה האחרון לפני השיעור  נקודות 5 עד 

קיימת אפשרות מסוימת של פער    -האירוע הראשון לגבי הקבוצה שתציג את  

 בין המצגת הראשונית למצגת הסופית.  נקודות  10עד 

עד שעת תחילת    –העלאת מצגת סופית + תקציר מנהלים לאתר המאמא  ▪

 השיעור בו עתידים להציג. 

 מועד הגשת פרויקט סיום יפורסם בהמשך.   ▪

 נקודות  5איחור בהגשה סופית של פרויקט אמצע: יופחתו  ▪

 הרכב הציון 

 

 20% :מטלות בזום

 50% מצגת אמצע :

 30%תקציר מנהלים: 

סטודנט חייב לקבל בכל אחת ממטלות הקורס בנפרד )פרויקט אמצע  
ומעלה על מנת   60ופרויקט סופי בהתאם למפורט( ציון עובר , קרי, 

 לקבל ציון עובר בקורס.

ערעור על כל אחד ממרכיבי הציון יכול להוביל להעלאת ציון, לאי שינוי  

בציון וכן להורדת ציון. בנוסף, ערעור על כל אחד ממרכיבי הציון יידון רק  

הציון   פרסום  לאחר  שבוע  עד  יוגש  הוגש  אם  שעליו  הספציפי  במרכיב 

 . הערעור

  - לא ניתן לערער על ציון מטלה במיפגשי הזום כאשר משקלה פחות מ

30% 



 נוכחות

 

עד   בחירה  לפי  להיעדר  שניתן  היא  המשמעות  נוכחות.  חובת  בקורס 

 ייקבע הנוכחות ציון.  רנדומאלי באופן תיבדק נוכחותשיעורים.    שלושה

הנ"ל. לעניין היעדרויות עם הצדקה, סטודנט שנעדר בשל   הבדיקות פי על

לעוזרמחלה, מילואים או סיבה   עליו לשלוח  ההוראה    מוצדקת אחרת, 

לא יאוחר מעד יומיים  ולמרצה אישור מחלה או את האישור המתאים  

 . לאחר השיעור ממנו נעדר

  יונים לד  ותרומה הסטודנטים של פעילה השתתפות מצופה הקורס אופי בשל

 בכיתה. 

 

 

 

 

 נושאי הלימוד לפי שבועות  -תכנית הקורס 

 

 פרקי קריאה / תרגילים נושא ההרצאה שבוע

 1שבוע 

23/2/21   

Course introduction and overview: 

classical notions of strategy 
 

 

 2שבוע 

2.3.21 

What is strategy  

 3שבוע 

9/3/21 

Mapping the environment  Hill & Jones ch. 1   

 

 4שבוע 

16.3.21 

External analysis Hill & Jones ch. 2 

"What is strategy" 

Your strategy needs a strategy  

 5שבוע 

6.4.21 

 

 

 

 

 

 

 

Internal analysis : Resources and 

Capabilities  

Hill & Jones, ch. 3 

Playing to win  

 



 

 

 

 
 

 6שבוע 

20.4.21 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Adaptive Leadership  

The work of leadership  

 7שבוע 

27.4.21 
 

 

Versatile Leadership  

 הצגת אירוע 1
 
The best leaders are versatile 
ones  

 8שבוע 

4/5/21 
 

Competitive Strategy, Disruptive 

Innovation  
 

 2הצגת אירוע 

 9שבוע 

11.5.21 

Capabilities Building, value 

creation across media  
 

 הצגת אירוע 3

 10שבוע 

18.5.21 

Value Chain, Decision making 
 

 הצגת אירוע 4

 11שבוע 

25.5.21 

Strategic Planning for Family 

Business  

 
 

 5הצגת אירוע 

 12שבוע 

1.6.21 

H&J Global Strategy, ch 8 6 הצגת אירוע 

 13שבוע 
 

Sustainable Growth, dynamic 

Capabilities 

 

 הצגת אירוע 7
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