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 הקורס תיאור

 לאתר אתתחום זה מנסה  עוסק ביסודות האסטרטגיה התחרותית,עסקית"  אסטרטגיהקורס "

מרכזיות, יסוד, תיאוריות עקרונות  יסקורהקורס רמים להצלחה או כישלון של פירמות עסקיות. הגו

הגישה האסטרטגית מבוססת על ראייה  .המקצועיתאת הטרימינולוגיה כן כלי ניתוח ומודלים חשובים, 

 להציב מטרות ודרכי רצוןפועלת מתוך  הפירמההסביבה הרחבה בה , הענף ופירמההאינטגרטיבית של 

על ידי הדרג הבכיר של הפירמה הכולל את ההנהלה  נקבעת ומבוצעתפעולה לצורך ביצוען. מדיניות זו 

 והדירקטוריון. הראשית 

בזמן נתון הינה מקרה  פירמהבתחום האסטרטגיה לא קיימות תשובות מוחלטות או אחידות וכל 

ים של ניתוח מקרים רטי גם היבטיכלול בצד הפרק התיאוייחודי המחייב ניתוח נקודתי. לאור זאת הקורס 

מתוך הבנה כי לימוד על סמך ניסיונם של אחרים יתרום רבות לשיפור  ,ושימוש בדוגמאות מהעולם העסקי

 החשיבה האסטרטגית. 

 

 מטרת הקורס

ם הגישות השונות בניהול האסטרטגי וכלי ההיכרות וההבנה עהקורס ישאף להקנות לסטודנטים את 

ת והמועל ת וביקורהוהצגת היתרונות ו ןשלה המוצאת ונקודיחסות ליהתתוך  העבודה המרכזיים בתחום

האסטרטגי  בניהולהמעורבים  וההקשר ך, התהליהתוכןהקורס יאפשר לסטודנטים לנתח את כלפיהן. 

לרכוש  השונים. בנוסף יאפשר הקורס  החלקיםים בין המורכבות, הקיימוהקשרים תוך הבנה של  ,העסקי

ניסיון אקדמי בהתמודדות עם נושאים עסקיים בעלי השפעה ארוכת טווח על ביצועי הפירמה והענף בו 
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 דרישות קדם

קורסי היסוד הבאים: מימון, שיווק, משאבי אנוש, תהליכים ומבנים בארגון, מערכות מידע, ידע בכל 

 ת ומנהיגות.חשבונאו

 שיטת הלימוד

 רשימת הקריאה המצורפת, הרצאות פרונטליות המלוות במצגות תהקורס מבוסס על קריא

 , השתתפות פעילה בדיונים וניתוחי אירוע קבוצתיים. ודוגמאות מהארץ ומחו"ל

 ציון הקורס

מדויקים ציון הקורס מבוסס על הגשת שני תרגילי חובה )מתוך שלושה( ובחינה מסכמת. פרטים 

באתר הקורס הנמצא על דרישות התרגילים, מועדי ההגשה ודגשים לביצוע נמצאים בקובץ הנחיות נפרד 

 וכן הם יוסברו בעל פה בכיתה.

 משקל הסבר מרכיב

 20% .92%משקל כל תרגיל  אפשריים, 3תרגילים מתוך  2הגשת  שני תרגילי חובה

 60% .05, ציון עובר מינימלי בחינה מסכמת מבחן

תרגיל רשות לניתוח תהליך הניהול האסטרטגי של פירמה  רשות תרגיל

 .ישראלית על פי חומר הקורס

2% 
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  פירוט תוכן השיעורים

 הפרקים המופיעים בטבלה מתייחסים לספר הקורס כפי שמופיע לעיל.

 

 מקורות קריאה נושא ההרצאה שבוע מספר

 9פרק  מבוא 1

 .9מאמר חובה  + 9פרק  הצהרות אסטרטגיות  2

. 2 -ו  9מאמרי חובה  + 9פרק  רכיבי האסטרטגיהמ 3

 .2 –ו  9מאמרי רשות 

. 2 -ו  9מאמרי חובה  + 9פרק  מרכיבי האסטרטגיה 4

 .2 –ו  9מאמרי רשות 

 .3 חובה + מאמר 2פרק  מודל חמשת הכוחות  -ניתוח סביבה חיצונית  5

 2פרק  ניתוח מתחרים -ניתוח סביבה חיצונית  6

 3פרק  ניתוח סביבה פנימית 7

 .0 –ו  3+ מאמרי רשות  3פרק  + מודל של ברני סביבה פנימיתניתוח  8

 .0+ מאמר חובה  2פרק  אסטרטגיה ואינטרנט+  אסטרטגיות גנריות 9

 


