״אל-תואר במנהל עסקים״ -
מנהל עסקים לאנשים
שבונים את עצמם בעצמם
תוכנית לימודים למי שרוצה יותר מהקריירה שלו .למי שהחיים שלו עמוסים
מכדי להשקיע בלימודי תיאוריה באקדמיה .למי שרוצה ללמוד עסקים
בצורה החדשנית ביותר  -בשיטת הסטארטאפ ,ואז להביא את החדשנות
איתו למקום העבודה .למי שמבין שכדי להתקדם צריך שלושה דברים -
כישורים מעודכנים ,רשת קשרים ,וכלים שמייצרים  .Smartcutsאנחנו לא
כפופים לרגולציה אקדמית מיושנת  -אלא לצרכי הסטודנטים שלנו,
שמגיעים מהתעשייה שם בחוץ .משמעות הדבר היא שכל שעה בתוכנית
נבנתה ושוכללה למטרה אחת בלבד :לתת לך יתרון תחרותי.

ממה מורכבת התוכנית?
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כישורים אישיים
והתפתחות אישית

שיעורי תוכן
ניהול אנשים
ניהול פרוייקטים ממוקד אג׳ייל
ליזום ,לתכנן ולהוציא לפועל פרוייקטים באופן יעיל ומהיר .גלו את סוד ההצלחה של
ניהול פרוייקט מבוסס אג׳ייל
איך לשדרג את הצוות שלך
איך מלכדים צוות סביב מטרה ברורה שמשותפת לכולם ,איך מייצרים קשר עמוק בין
כולם ורותמים את הכישורים של כולם למטרה אחת?
טכניקות מובילות בניהול משא ומתן
תלמדו ותתנסו בטכניקות מתקדמות למשא ומתן שיבטיחו שתקבל את ההצעה הטובה
ביותר
בניית וניהול תקציב :איך עושים את זה נכון?
איך בונים ומנהלים תקציב ומהם המרכיבים שלו
בנה בעצמךBusiness Model Canvas :
תבנו בעצמכם מודל עסקי על בסיס עקרונות הBusiness model canvas-
יעול תהליכי עבודה באמצעות פלטפורמת ניהול משימות ופרוייקטים
איך משתמשים בתוכנת ניהול משימות באופן יעיל והכרות עם  monday.comהנחשבת
למובילה בתחום
ממשתמש אחד לאינסוף  -הסיפור שמאחורי חברות שצמחו ובענק )מבוסס על
הפודקסט המצליח של מייסד לינקדאין(
סיפורן של חברות שגדלו מאפס משתמשים למיליונים .מבוסס על הפודקסט המצליח
של מייסד לינקדאין ריד הופמן
בדרך לפיץ׳ המושלם
איך הופכים נתונים ומידע למסר פשוט וברור שניתן להעביר בקלות?
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איך בונים ומתחזקים קהילה פעילה ותוססת
קבוצות וקהילות הן דרך נפלה ליצירת קשר ישיר עם הלקוחות וכשהן בנויות כמו שצריך
טמון בהן המון כוח .איך בונים ואיך מתחזקים קהילה גדולה ופעילה?
פתרון בעיות מורכבות בעזרת Design Thinking
הכרות עם מתודולוגיית ״חשיבה עיצובית״ וכיצד ניתן לאתר ולפתור בעזרתה בעיות
מורכבות
נטוורקינג זה שם המשחק
מערכת קשרים היא מפתח להצלחה בהרבה מאוד תחומים .גלו איך ליצור מערכת קשרים
ענפה ואפקטיבית הרבה יותר
איך בונים צוות מנצח
לחבר בין אנשים שונים שיעבדו יחד כצוות עשויה להתגלות כמשימה לא פשוטה .מספר
עקרונות יכולים לסייע לכם להגשים אותה
מערכות יחסים בעבודה :איך יוצרים סביבת עבודה מקצועית ונעימה
תלמדו איך להעצים את הקשרים שלך עם החברים לעבודה בדרך ממנה כולכם תצאו
מורווחים
מסיליקון ואלי לסילקון ואדי :איך מנהלים צוותים באזורי זמן שונים?
בעולם גלובלי חברות מורכבות מצוותים שפזורים על פני מקומות שונים בעולם .איך
מצליחים לחבר את כולם יחד לגלגל שיניים אחד משומן היטב?
מקרה בוחן :מה עומד מאחורי מבנה ארגוני נכון
חברות בנויות באופן שונה על בסיס התחומים בהן עוסקות ,הגודל שלהן והשלב בו
נמצאות .תלמדו על המבנה הארגוני שמאפיין חברות שונות באמצעות מקרי בוחן
דרך פשוטה לקבלת החלטות קשות
מידי פעם אנו נדרשים להכריע בפני החלטות מורכבות .תלמדו איך לנתח אותן נכון בדרך
לפתרון האופטימלי בכל סיטואציה
איך ממשיכים אחרי משבר או שינוי מהותי בחברה?
חברות חוות משבר מידי פעם שמטלטל את הספינה כולה .רכשו את הכלים שיאפשרו
לכם לעבור משברים ולהמשיך הלאה
ניהול ישיבות במינימום זמן ומקסימום תועלת
אנחנו משקיעים כל כך הרבה זמן בישיבות שיכולות להסתכם בבזבוז זמן מוחלט או
לחילופין :לחסוך לנו המון זמן ועבודה מיותרת .איך מנהלים פגישות פרודוקטיביות
שמובילות לתוצאות?
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איך מציבים יעדים נכונים וכובשים אותם? )מבוסס על רב המכר Measure What
(Matters
איך חברות ענק כמו אינטל וגוגל מציבות יעדים ומקפידות לעמוד בהם על מנת להמשיך
לצמוח ולהשאר על המסלול?
אתם מול המתחרים :מיהם ומה היתרון שלכם?
תעקבו מקרוב אחר המהלכים של המתחרים שלך כדי להמשיך ולהוביל את השוק
חדד את החושים שלך :איך הופכים למראיין המושלם
לבחור את המועמד המתאים ביותר למשרה היא משימה לא פשוטה .איך מנהלים ריאיון,
שואלים את השאלות החשובות באמת ומגיעים להכרעה
קבלת החלטות קשות בקלות )מבוסס על רב המכר The Hard Things about the Hard
(Things
ריכשו את המיומנות שתאפשר לכם לעמוד מול החלטות קשות ולקבל את ההחלטות
הנכונות .מבוסס על רב המכר Hard things about the hard things
מקרה בוחן :מה עומד מאחורי מבנה ארגוני נכון
חברות בנויות באופן שונה על בסיס התחומים בהן עוסקות ,הגודל שלהן והשלב בו
נמצאות .תלמדו על המבנה הארגוני שמאפיין חברות שונות באמצעות מקרי בוחן
איך לאתר ולגייס את העובדים המושלמים לתפקיד )מבוסס על רב המכר (Who
תלמדו על תהליך גיוס העובדים האולטימטיבי המבוסס על רב המכר Who
איך להוביל שינוי משמעותי בצוות
בעקבות אינספור שינויים במקום העבודה אנחנו נאלצים לעיתים לשנות את מבנה הצוות
שלנו .תלמדו איך לעשות את זה נכון ולשמור על יעילות לכל אורך הדרך
מיקור פנים מול חוץ  -יתרונות ,חסרונות ומה רלוונטי לכם?
לא את כל העבודה אנחנו צריכים לבצע בתוך החברה ,את חלקה עדיף לנו להוציא בכלל
החוצה .איך קובעים איזה פרוייקטים להשאיר בפנים ואילו להוציא החוצה וכיצד החלטה
נכונה יכולה להועיל לנו
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שיווק ומכירות
פסיכולוגיה התנהגותית :מה מניע את הלקוחות שלך?
מה באמת מניע לקוחות וכיצד ניתן להשפיע על זה?
איך בונים ,מריצים ,ולוכדים לקוחות פוטנציאלים באמצעות מהלכי שיווק
איך בונים תהליך שיווקי מלא שיזרים לכם לידים חמים במהירות
איך לבנות מסר שיווקי מנצח
איך מייצרים מסר שיווקי מנצח בעולם עמוס גירויים?
נעים להכירGoogle Ads ,
כל מה שאתם צריכים לדעת כדי להתחיל לפרסם באמצעות גוגל מהמינוחים ועד
לתהליך עצמו
שיווק ,מכירות ותמיכה :איך מנהלים תהליכים באמצעות HubSpot
צעדים ראשונים ב ,Hubspot-אחד הכלים הפופולארים בעולם לניהול תהליכי שיווק
ומכירות
בנו ושלחו ניוזלטר שמביא תוצאות
תלמדו את היסודות של מייל שיווקי ,איך להתאים אותו ללקוחות הפוטנציאלים וכל
זאת באמצעות שירות  MailChimpהפופולארי
הכרות עם פרסום מקוון בשיטת ׳תשלום עבור הקלקה׳
תשלום לפי לחיצה הוא מודל פרסום און ליין שנחשב לאחד הפופולארים
והאפקיטיביים בעולם היום .תלמדו כיצד הוא פועל בפייסבוק ובאינסטגרם
שימור מול אובדן לקוחות :איך מטים את המאזן לטובתכם?
שני המדדים ההפוכים הללו הם הבסיס לשימור לקוחות .תלמדו איך לבצע מדידה נכונה
ולעקוב אחרי הלקוחות שנוטשים אתכם ואלו שאתם מצליחים לשמר
מבוסס על סיפור אמיתי :מה עומד מאחורי שירות הלקוחות הייחודי של זאפוס?
סיפורו של מנכ״ל זאפוס שהפך למולטי מיליונר ומספר על הדרך שגרמה לחברה שלו
לגלגל מאות מיליונים תוך פחות מעשור
לאפיין נכון וללכוד ברשת :איך מגדירים פרסונות?
פרסונות הן דרך מצויינת ללכוד את הקהל המאוד ספציפי שלכם ברשת .תלמדו איך
לעשות זאת נכון
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טכניקות שיעזרו להגדיל את מעגל הלקוחות שלכם )מבוסס על רב המכר (Traction
גלו את הטכניקות והכלים החמים בתחום השיווק כפי שמתוארים ברב המכר Traction
איך לקבוע את המחיר המדוייק למוצר שלכם
קביעת מחיר נכון יכולה להכריע אם המוצר יחטף או ישאר על המדפים .מהי הנוסחה
הנכונה לכך
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כישורים אישיים והתפתחות אישית
העברת רעיונות ומסרים באופן משכנע
אנחנו נדרשים כל הזמן להציג את הרעיונות שלנו והדרך שבה נעשה זאת יכולה
להשפיע במידה משמעותית על הסיכוי שיקבלו או ידחו אותם .תלמדו איך להעביר מסר
בצורה ברורה ומשכנעת
לעבוד חכם יותר :טכניקות מעולות לניהול זמן
גלו דרכים חדשות לניהול הזמן שלך באופן יעיל יותר וכיצד להתמקד בדברים החשובים
באמת
להשיג יותר בפחות זמן
טכניקות לניהול זמן שיאפשרו לך להשיב את הפוקוס ולהעצים פרודוקטיביות
איך להשפיע גם על מי שאתה לא מנהל
איך מניעים לפעולה אנשים שעובדים איתכם אך לא מנוהלים על ידכם
איך לנהל משא ומתן נכון למשכורת הבאה שלך
משלב הגשת המועמדות ועד לריאיון והסכם העסקה  -איך מנהלים משא ומתן על
תנאים ושכר שישרתו אתכם הכי טוב
ניהול משא ומתן בתוך מקום העבודה
כיצד מנהלים מערכת יחסים בריאה ופרודוקטיבית עם יתר העובדים בחברה
איך לצאת ממשא ומתן כששני הצדדים מרוצים
טכניקות מוכחות לניהול משא ומתן מנצח
איך נותנים ומקבלים פידבק שמוביל לשינוי
כולנו עושים טעויות בעבודה ולכולנו יש גם לא מעט ביקורת על הדרך שבה הקולגות,
המנהלים והעובדים שלנו מבצעים פעולות שונות .איך נותנים או מקבלים פידבק
שיוביל לשינוי ויעבור בצורה נעימה
תנו לאלגוריתם לעבוד במקומכם :אוטומציה מבוססת Zapier
שירות  Zapierיכול לבצע אינספור פעולות שונות שצורכות זמן באופן אוטומטי .תלמדו
איך להשתמש בו ולייעל תהליכים שניתן להפוך לאוטומטיים
איך בונים דף נחיתה שמביא תוצאות בWix-
תלמדו איך לבנות ,לעצב ולמקסם את המכירות שלך באמצעות אתר בWix-
איך לגרום לאנשים )שאתם לא מכירים( להשיב לכם בלינקדין ובמייל
עסקים עושים הרבה פעמים עם אנשים זרים שלא הכרתם קודם לכן .איך מבצעים
פנייה בלינקדאין או במייל לאדם זר שתזכה למענה
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התפתחות מקצועית :באיזה נקודה אתם על הציר?
גלו את השלבים השונים בדרך לבניית קריירה ,איפה אתה נמצא כרגע וכיצד להתקדם
לשלב הבא
מה החוזקות שלך?
גלו את נקודות החוזק שלכם ,כדי להעצים אותן וכיצד להשתמש בהן לטובתכם
איך נלחמים בקבעון מחשבתי והטיות
זהו את הקיבעון המחשבתי וההטיות שלכם ותלמדו כיצד להתמודד איתם
בנו מצגות מושלמות באמצעות Google Slides
תלמדו איך להכין ולהעביר מצגות באופן חד וברור יותר
סטוריטלינג לכל מטרה
הכרות עם הטכניקות שיהפכו את הסיפור שלך להרבה יותר מעניין
איך מוצאים את הקריירה שבאמת מתאימה לי?
איך יודעים לקחת את הפניה הנכונה בקריירה שלכם ולודא שבחרתם במשרה המתאימה
ביותר לכישורים שלכם
לייצר פתרונות שיאפשרו לכולם לצמוח
תלמדו איך ליצור סיטואציות שבהן כולם נרתמים יחד למטרה משותפת
לבנות את המותג שהוא אתה
איפה אתם רואים את עצמכם בעוד שלוש שנים? במקום להמתין להזדמנויות ,הגיע הזמן
שתיצרו אותן בעצמכם
טכניקות מובילות לניצול הזדמנויות עסקיות
היזמים ואנשי העסקים המצליחים בעולם נוטים להקשיב יותר מאשר לדבר ויודעים
לשאול שאלות ממוקדות שעוזרות להם להגיע ישירות למטרה
איך להתחבב על האנשים שעובדים איתך )מבוסס על רב המכר How to win friends
(and influence people
תרכשו מיומנויות חדשות שיגרמו לאנשים להביט עליכם באור אחר וחיובי .מבוסס על רב
המכר ״איך לזכות בחברים ולהשפיע על אנשים״
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ניהול מוצר
הכרות :עיצוב וחווית משתמש
שימוש בכלים ושירותים דיגיטלים מרגיש היום פשוט מאי פעם אבל מלווה בלא מעט
עבודה מאחורי הקלעים .איך מייצרים ממשק וחווית משתמש פשוטים ונוחים שיוצרים
מוצר מנצח
משלב הקונספט ועד להשקה :איך בונים מוצר?
משלב השרטוט ,למחקר ,האיפיון ,העיצוב והבנייה של מוצר חדש .איך עובד תהליך
בניית המוצר?
לבנות ולשחרר מוצר בשיטת Lean Startup
מתודולוגיית ״הסטארטאפ הרזה״ שנחשפה לראשונה בספרו של אריק ריס הפכה
במהירות לשם דבר בעולם ההיי-טק .תלמדו איך לבנות ולהשיק מוצר על בסיס עקרונות
הLean Startup-
איך מוכיחים שלמוצר שלכם קיים שוק
לחברות אין זכות קיום ללא שוק .איך מוודאים שלמוצר שלכם יש בכלל התכנות
ולקוחות פוטנציאלים
טסטינג :קווים מנחים A/B
היכולת להשוות בין שתי אפשרויות בזמן אמת היא דרך מצויינת ללטש את המוצר
ולהפוך אותו לטוב יותר .תלמדו את טכניקת ה ,A/B Testing-אחד היסודות של
מתודולגיית הLean Startup-
איך בונים מוצר ממכר )מבוסס על רב המכר (Hooked
גלו את הטכניקות שגורמות להתאהב ולהתמכר למוצר
עיצוב ללא מעצבים
דרכים להצגת נתונים והעברת מסרים בצורה ויזואלית פשוטה ללא צורך במעצבים.
הכירו כלים וטכניקות פשוטות ליצירת רכיבים ויזואלים בצורה פשוטה ומהירה
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פיננסים
כלכלת סטארטאפים :מדריך למשתמש
תלמדו את המונחים החשובים ביותר בעולם העסקי ואיך לממש אותם
כל מה שצריך לדעת על גיוס כספים לסטארטאפ
תלמדו על הדרכים השונות ותהליך גיוס הכספים של חברות סטארטאפ מהשלבים
הראשונים ועד המתקדמים
טכניקות מהירות ליצירת פער מול המתחרים
איך מקבלים חשיפה מקסימלית עם תקציב מינימלי
בניית וניהול תקציב :איך עושים את זה נכון?
איך בונים ומנהלים תקציב ומהם המרכיבים שלו

דאטה
קבלת החלטות מבוססת נתונים
בעולם עמוס במידע אפשר לקבל החלטות חכמות יותר אם רק יודעים איך לנתח ולקרוא
אותו ביעילות
עבודה מול ועם מערכות מידע
תלמדו כיצד להבין להתנהל ולקרוא מערכות מידע
איסוף מידע מלקוחות :איך עושים את זה נכון ומה אפשר להרוויח מזה?
הכרות עם הכלים והטכניקות לאיסוף מידע ואיך לעשות זאת נכון
מידע ששווה זהב :איך מגיעים לתובנות חשובות בעזרת Google Analytics
תלמדו איך להגיע לתובנות מעמיקות יותר ,למדוד טוב יותר ולהפיק דו״חות מפורטים
יותר בעזרת Google Analytics
איך להוציא יותר מהנתונים שלך עם Google Sheets
תלמדו איך להזין ,לארגן ולנתח נתונים באמצעות Google Sheets
איך להפוך נתונים לויזואלים ונגישים יותר?
תלמדו איך להפוך נתונים לגרפיקות מרהיבות ופשוטות להבנה
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מטרת העל
בג'ולט לתת
לסטודנטים
שלנו יתרון
תחרותי בעסקים.

הפורמטים שלנו

SINGLE SESSION
 90דקות
דיון כמרכיב עיקרי

WORKSHOP
אנחנו מאמינים שהעולם נמצא
בעיצומו של השינוי הכלכלי
הגדול ביותר אי פעם  -אנחנו
קיימים כדי לאפשר לאנשים
למצוא את המקום הטוב ביותר
בסדר החדש.

כגוף שאינו כפוף לרגולציה
אקדמית  -ושמודד את עצמו על
כל שיעור ושיעור  -משמעות
הדבר היא שכל שעה בג׳ולט
נבנתה ושוכללה למטרה אחת
בלבד :לדחוף אותך קדימה.

אל-תואר במנהל עסקים

 3שעות
תרגילים מעשיים  +דוגמאות ומקרי בוחן

MINI COURSE
 4מפגשים *  90דקות
צלילה לעומק  -שילוב תיאוריות ,כלים
ותרגולים עם חומרי קריאה ומשימות בין
המפגשים

הקמפוסים
התכנים מתקיימים בימים
א׳-ה׳ 22:00 - 8:00
בקמפוסים העתידניים שלנו בתל אביב:
Jolt Sarona
עזריאלי שרונה ,תל אביב
Jolt Rothschild
רוטשילד  ,8תל אביב
Jolt Jerusalem
יפו  ,224ירושלים
Jolt Haifa
פל-ים  2עיר תחתית ,חיפה

Jolt App
ההרשמה לג׳ולטים באפליקציה
אישית הכוללת בחירת המקום בחדר

לעלויות ,תנאי קבלה ושאלות נפוצות

לפרטים נוספים

יצירת קשר
sales@jolt.io
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