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 לגיל השלישי השיווקניהול יסודות 

Marketing Management 
מדעי הזקנה –לגרנטולוגיה החוג   

 

 .ד"ר להט אמיר  :שם המרצה
 .'ב, סמסטר פ"אתש זמני קורס:

 .:כיתת הקורס
 אין.  דרישות קדם להשתתפות בקורס:

 נ"ז.  2 סוג קורס:
 רצה" באתר הקורס.באמצעות "פניות למתאום מראש  שעות קבלה:

 
 :מטרות הקורס

 הקניית ידע בסיסי על מהות  התפיסה השיווקית המודרנית, לימוד מושגים
 ועקרונות שיווקים, ופיתוח כלים לקבלת החלטות שיווקיות.

 
 נושאי הלימוד:

חשיבות השיווק, מושגי יסוד, תפיסות שיווקיות, פיתוח אסטרטגיות ותוכניות 
ילוח שוק, אסטרטגיות מיתוג, פהתנהגות צרכנים, יצירת ערך לקוח,  שיווק,

אסטרטגיות תחרותיות, אסטרטגיית המוצר, אסטרטגיות המחרה, ניהול ערוצי 
 שיוק, ניהול תקשורת המונים, ניהול שיווק ישיר, שיווק בינלאומי.

 
 :ההוראה שיטת
הארגון במהלך השיעורים ילמדו הכלים השיווקיים של  ,פתוח ודיון הרצאה שילוב

 וכתבות מערוצי הטלוויזיה השונים. שיווקחשת סרטוני העסקי, באמצעות המ
 

 :הקורס דרישות
 .הקורס סיום בחינתמטלות וקריאה חובה, 

 מהשעורים. 80% –ב  חובה נוכחות
 .הקורס תום בבחינת השתתפות תמנע מהשיעורים 20% –מ  ביותר היעדרות

 
 :הציון הרכב

 (.100%הקורס )בחינה בסיום  ציון הקורס יתבסס על
 (.60קבלת ציון עובר בבחינה )הגשת מטלות במועד ובקורס הוא  תנאי לקבלת ציון
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 תוכנית הקורס

מפגש 

 מס'

שיטת  מקור קריאה לשיעור נושא

 הלמידה

חשיבות השיווק, מושגי יסוד, תפיסות שיווקיות,  1

 מטלות ניהול השיווק.

 50עד  17עמודים 

 בכרך א.

חובת 

 קריאה

ות, השיווק, מושגי יסוד, תפיסות שיווקי בותחשי 2

 מטלות ניהול השיווק.

 50עד  17עמודים 

 בכרך א.

חובת 

 קריאה

פיתוח אסטרטגיות ותוכניות שיווק, שיווק וערך  3

 ללקוח.

 98עד  56עמודים 

 בכרך א.

חובת 

 קריאה

פיתוח אסטרטגיות ותוכניות שיווק, שיווק וערך  4

 ללקוח.

 98עד  56עמודים 

 ך א.בכר

חובת 

 קריאה

וח יצירת ערך לקוח, שביעות רצון ונאמנות, טיפ 5

 קשרי לקוחות.

 192עד  160עמודים 

 בכרך א.
 תרשו

יצירת ערך לקוח, שביעות רצון ונאמנות, טיפוח  6

 קשרי לקוחות.

 192עד  160עמודים 

 בכרך א.
 תרשו

התנהגות צרכנים, תהליך קבלת החלטת הקנייה,  7

 .מודל חמשת הלשבים

 233עד  197עמודים 

 בכרך א.
 תרשו

לטת הקנייה, התנהגות צרכנים, תהליך קבלת הח 8

 מודל חמשת הלשבים.

 233עד  197עמודים 

 בכרך א.
 תרשו

פילוח שוק, פילוח שוקי צרכנים, פילוח שווקים  9

 עסקיים, סימון שוק המטרה.

 306עד  270עמודים 

 בכרך א.
 תרשו

ניהול ערך מותג, מיצוב אסטרטגיות מיתוג, בנייה ו 10

 ידול המותג.וב

 393עד  310עמודים 

 בכרך א.
 תרשו

אסטרטגיות מיתוג, בנייה וניהול ערך מותג, מיצוב  11

 ובידול המותג.

 393עד  310עמודים 

 בכרך א.
 תרשו

 430עד  398עמודים  ניתוח מתחרים, אסטרטגיות תחרותיות. 12

 בכרך א.
 תרשו

 430עד  398עמודים  ניתוח מתחרים, אסטרטגיות תחרותיות. 13

 בכרך א.
 תרשו
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 מקורות קריאה לקורס:

 

 קריאת חובה

 מהדורה חדשה, האוניברסיטה הפתוחה. - ( ניהול השיווק2012קוטלר, הורניק, י. )
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