אל-תואר במנהל עסקים
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שיעורים
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פרוייקטים
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תכני ליבה
ניהול מוצר

שיווק ומכירות
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דאטה
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פיננסים
7.5%

15%

התנסות
מעשית

ניהול
אנשים

22.5%
24%

סילבוס
*כ 25%-מהתוכן עובר בשפה האנגלית

1

ניהול ומנהיגות

ניהול פרוייקטים ממוקד אג׳ייל
איך לשדרג את הצוות שלך
איך להשפיע על מי שאתה לא מנהל
ניהול משא ומתן בתוך מקום העבודה
איך לצאת ממשא ומתן כששני הצדדים מרוצים
ניהול משימות מבוסס Trello
מערכות יחסים בעבודה :איך יוצרים סביבת עבודה
מקצועית ונעימה
איך בונים צוות מנצח
2

כישורים אישיים
והתפתחות אישית

נטוורקינג זה שם המשחק
מסיליקון ואלי לסילקון ואדי :איך מנהלים צוותים באזורי זמן שונים?
מקרה בוחן :מה עומד מאחורי מבנה ארגוני נכון
ניהול עובדים בעידן רב תרבותי
ניהול ישיבות במינימום זמן ומקסימום תועלת
איך מציבים יעדים נכונים וכובשים אותם? )מבוסס על רב המכר
(Measure What Matters
חדד את החושים שלך :איך הופכים למראיין המושלם
קבלת החלטות קשות בקלות )מבוסס על רב המכר The Hard
(Things about the Hard Things
איך לאתר ולגייס את העובדים המושלמים לתפקיד
)מבוסס על רב המכר (Who
איך להוביל שינוי משמעותי בצוות
איך ממשיכים אחרי משבר או שינוי מהותי בחברה?
מיקור פנים מול חוץ  -יתרונות ,חסרונות ומה רלוונטי לכם?
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כישורים אישיים והתפתחות אישית
העברת רעיונות ומסרים באופן משכנע
לעבוד חכם יותר :טכניקות מעולות לניהול זמן
להשיג יותר בפחות זמן
איך לנהל משא ומתן נכון על המשכורת הבאה שלך
טכניקות מובילות בניהול משא ומתן
פתרון בעיות מורכבות בעזרת Design Thinking
הדרך הפשוטה לקבלת החלטות קשות
התפתחות מקצועית :באיזה נקודה אתם על הציר?
מה החוזקות שלך?
להתגבר על הקיבעון
בנו מצגות מושלמות באמצעות Google Slides
סטוריטלינג לכל מטרה
3

איך מוצאים את הקריירה שבאמת מתאימה לי?
לייצר פתרונות שיאפשרו לכולם לצמוח
לבנות את המותג שהוא אתה
איך להתחבב על האנשים שעובדים איתך )מבוסס על רב המכר How to
(win friends and influence people

3

דאטה

קבלת החלטות מבוססת נתונים
עבודה מול ועם מערכות מידע
איסוף מידע מלקוחות :איך עושים את זה נכון ומה אפשר להרוויח מזה?
איך הופכים דאטה מסורבל למסר חזק וברור
שיווק ,מכירות ותמיכה :איך מנהלים תהליכים באמצעות HubSpot
מידע ששווה זהב :איך מגיעים לתובנות חשובות בעזרת Google Analytics
איך להוציא יותר מהנתונים שלך עם Google Sheets
איך להפוך נתונים לויזואלים ונגישים יותר?

4

פיננסים

בניית וניהול תקציב :איך עושים את זה נכון?
כלכלת סטארטאפים :מדריך למשתמש
כל מה שצריך לדעת על גיוס כספים לסטארטאפ
איך לקבוע את המחיר המדוייק למוצר שלכם

5

ניהול מוצר

בנה בעצמךBusiness Model Canvas :
ממשתמש אחד לאינסוף  -הסיפור שמאחורי חברות שצמחו ובענק
)מבוסס על הפודקסט המצליח של מייסד לינקדאין(

4

הכרות :עיצוב וחווית משתמש
משלב הקונספט ועד להשקה :איך בונים מוצר?
תנו לאלגוריתם לעבוד במקומכם :אוטומציה מבוססת Zapier
איך בונים דף נחיתה שמביא תוצאות בWix-
לבנות ולשחרר מוצר בשיטת Lean Startup
אתם מול המתחרים :מיהם ומה היתרון שלכם?
איך מוכיחים שלמוצר שלכם קיים שוק
טסטינג :קווים מנחים A/B
איך בונים מוצר ממכר )מבוסס על רב המכר (Hooked

6

שיווק ומכירות

פסיכולוגיה התנהגותית :מה מניע את הלקוחות שלך?
איך לבנות מסר שיווקי מנצח
נעים להכירGoogle Ads ,
איך בונים ומתחזקים קהילה פעילה ותוססת
טכניקות מהירות ליצירת פער מול המתחרים
איך בונים ,מריצים ,ולוכדים לקוחות פוטנציאלים באמצעות מהלכי שיווק
בנו ושלחו ניוזלטר שמביא תוצאות
איך לגרום לאנשים )שאתם לא מכירים( להשיב לכם בלינקדין ובמייל
הכרות עם פרסום מקוון בשיטת ׳תשלום עבור הקלקה׳
שימור מול אובדן לקוחות :איך מטים את המאזן לטובתכם?
מבוסס על סיפור אמיתי :מה עומד מאחורי שירות הלקוחות הייחודי של
זאפוס?

5

טכניקות מובילות לניצול הזדמנויות עסקיות
לאפיין נכון וללכוד ברשת :איך מגדירים פרסונות?
טכניקות שיעזרו להגדיל את מעגל הלקוחות שלכם )מבוסס על רב המכר
(Traction

להגשת מועמדות ובדיקת התאמה
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