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מבוא
קורס זה מבקש להיות זירת פעילות ייחודית המציעה לסטודנטים מפגש עם המציאות הניהולית בשטח והיכרות
קרובה יותר עם תהליכים וקבלת ההחלטות ברמות הניהול הגבוהות במגוון תחומים הנוגעים לעשיה הניהולית.
המפגשים יתקיימו במתכונת של "כיתת אומן" במטרה להרחיב ולהעמיק בסיסי ידע בניהול ולאפשר הבנה טובה
יותר בתחומי הדעת הניהוליים ותפקידי המנהל .לצורך אלו ,ישולבו במפגשים מגוון אמצעי למידה והעשרה
הכוללים הרצאות של מנהלים בכירים ,ניתוח ודיון משותף בחקרי מקרה ניהוליים רלבנטיים ,תרגילים,
שאלונים ואמצעים אחרים .אנו מאמינים כי שילוב זה יאפשר לסטודנטים לקבל הבנה והיכרות מעמיקה וטובה
יותר עם המציאות הניהולית ועשוי לתרום ליכולת ביצוע טובה יותר שלהם כמנהלים בעתיד.

סוגיות עיקריות






מחזון ליום-יום :מחזון אישי לחזון ארגוני
בין מנהיגות לניהול
קבלת החלטות
ארגז הכלים של המנהל
תהליכי שינוי

אבחון אישי – כלי ניהולי
איזה מנהל אני ?
דרישות הקורס
חובת השתתפות  100%השתתפות חובה.
הציון מורכב מ-
קריאת מאמרים ,נוכחות במפגשים והשתתפות פעילה בכתה – 20%
הגשת דוחות הרצאה (חובת הגשה  4דוחות)80% -



יתכנו שינויים של הרגע האחרון ברשימת המרצים האורחים

שבוע

תאריך

פעילות

מרצה אורח

1

28.12

נושא מרכזי:

משה וקסלר

2

4.1

3

18.1

הגשת
דו"ח

הערות

קריאה:

מבוא למנהיגות  -חזון ארגוני
ואישי

מנהיגות דרגה  -5ג'ים
קולינס

אבחון תכונות אישי

מנהיגות שתי נקודות
מבט  -פרופ .דוד דרי .

יום חמישי 15-18

נושא מרכזי:
ניהול מערכות במבט קמעונאי

מר רביב ברוקמייר – מנכ"ל
גולף
18:00

קריאה
טלטלה עיסקית אסטרטגית
הישרדות – ג'ורג דיי
לדעת להיפטר מנכסים
החוליה החסרה
באסטרטגיה שלכם – לי
דראניקוף טים קולר ואנטון
שניידר

נושא מרכזי :כיצד משנים
התנהגות קהל צרכנים

גב' נחמה רונן יו"ר תאגיד
המיחזור אלה
18:00

קריאה:
ניהול ע"י שכנוע הפך
לאומנות הכרחית – ג'יי
קונור.
איך עושים שמבצע שיווקי
שהצליח בפעם הראשונה
יצליח גם בשניה – גבריאל
זולנסקי וסידני וינטר.
מתי וכיצד הופכת הנתינה
לקהילה ליתרון תחרותי
אמיתי לעסק  0מייקל
פורטר ומארק קריימר.

4

25.1

5

1.2

6

8.2

נושא מרכזי:
ניהול רב תחומי הקמת חברה

מר אמנון גור – מנכ"ל יו"ר
ובעלים אמנון גור – סוכנות
הביטוח הגדולה בישראל
18:00

קריאה
ציירו את עתיד החברה
שלכם – וו .צ'אן קים ורנה
מובורן
אסטרטגיה היא בעצם כמה
כללים פשוטים – קתלין
אייזנהרט ודונלד סאל

נושא מרכזי

מר אלי שרמייסטר

קריאה:

ניהול חברה שלא למטרות רווח

מנכ"ל מדעטק

כיצד להשקיע בקניין חברתי
– לורנס פרוסאק ודון כהן

18:00

ברוכים הבאים לכלכלת
החוויות – ג'וזף פיין וג'ימס
גילמור

נושא מרכזי:

משה וקסלר

קריאה:

חיסון מפני שינוי

18:00

כל האמת על אנשים שלא
מסוגלים להשתנות – רוברט
קיגן וליסה לסקוב -לאהיי

סיכומים
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