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 אימפקט חברתי יצירת אסטרטגיה שיווקית ל

 גל גוטמן ד"ר מרצה: 

 keshetbert@gmail.com רטב-קשת: מעין  ע. הוראה

  

הקורס אסטרטגיה שיווקית ליצירת אימפקט חברתי נוצר במטרה לאפשר לסטודנטים ללמוד וליישם באופן  

 חברתיים. -פעיל עקרונות, תיאוריות וכלים ליצירת אסטרטגיה שיווקית לארגונים עסקיים

ים  עסקי-הקורס יבחנו הסטודנטים כיצד ניתן לספק מענה לאתגרים מולם ניצבים ארגונים חברתיים במהלך

יתנסו בפיתוח תוכנית שיווקית אסטרטגית למיזמים חברתיים המשתתפים , ובאמצעות כלים מעולם השיווק

 בתוכנית ההאצה של הכוורת. 

 חשיפת הסטודנטים לאתגרים העסקיים, לצד מתן כלים מתאימים, יסייעו בקידום שלוש מטרות עקריות:  

ומסגרת המושגית שמציע עולם השיווק, וכוחם כמענה לאתגרים    הכרות עם המודלים, התיאוריות(  1)

ה  לדפוסים ארגוניים חדשים התופסים תאוצ הגברת המודעות (  2) ;עסקיים וחברתיים -ארגוניים 

 לבעיות החברתיות הקיימות.  פתרונות חדשניים   יצירת ו  מעורבות בשדה, (  3) -וולאפשרויות ההשתלבות בהם; 

 

 תכני הקורס 

החוג ללימודי אנוש חרט על דגלו להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה לגבי גורמים ותהליכים המספקים  

תוכנית אסטרטגית שיווקית היא מתודולוגיה  שירותי אנוש, תוך התייחסות לסביבה הפנימית והחיצונית. 

במהלך  וססות ידע. סדורה לזיהוי ואפיון ממשקים ברמות המיקרו והמקרו לצורך הפקת תובנות ניהוליות מב

כמו כן ידונו  תכנון, ניתוח, גיבוש אסטרטגיה וטקטיקה. -הקורס יוצג תהליך ניהול השיווק על שלביו השונים

כיצד יכולים ארגונים להשתמש בכלים   תתבצע חקירהמגמות חדשות בתפיסת היחסים בין עסקים לחברה ו

פק עבורם ערך חברתי, וכיצד התאמות  מעולם השיווק על מנת להתאים את עצמם לצרכי לקוחותיהם ולס

 אלה הן בעלות פוטנציאל להיטיב לנהל ולשפר את איכות המוצר והשירות המסופקים על ידי הארגון.

להשיא רווחים וחשיפתם למנגנוני שוק עלולים לסכן את קיימותם עסקיים -חברתיים ארגוניםהצורך של 

ם חברתיים נדרשים לעשות שימוש בתוכניות  הכלכלית לאורך זמן. על כן בדומה לארגוני המגזר הפרטי, עסקי

עסקיות וכלי מחקר שוק שיסייעו להם להכיר את הארגון, חוזקותיו וחולשותיו, וכן את הגורמים הסביבתיים  

 עשויים להשפיע עליו כמו לקוחות ומתחרים.  אשר

הקורס יתמקד   על מנת לאפשר למידה חוויתית, מעמיקה ומעשית הן לזיהוי הסוגיות והן בגיבוש הפתרונות,

ההאב    – הכוורת  במקרי בוחן בעולם האמיתי אותם נחקור באופן פעיל, באמצעות שיתוף פעולה עם  

 החברתי של ישראל. 

 

הכוורת היא בית לעידוד ולפיתוח מיזמים חברתיים, המספקים מענה לאתגרים הקיימים בקרב אוכלוסיות  

מוגבלויות ואוכלוסיות במעגל העוני. תוכנית  מוחלשות, כגון: ילדים ונוער בסיכון, קשישים, אנשים עם 

ההאצה של הכוורת מלווה מיזמים חברתיים ונותנת להם כלים ליצירת אימפקט ולקידום עמוק ורחב היקף  

  של סוגיות חברתיות בוערות אלה.

במהלך הקורס יתחלקו הסטודנטים לקבוצות עבודה, כל קבוצה תלווה מיזם חברתי מהכוורת, ותסייע לו  

ייעוץ  אורך הדרך ליתבצע האתגרים שזיהה במהלך תהליך הפיתוח של המיזם. לצד הליווי האקדמי  ן בפתרו

 מנטור.ית מהתעשייה, שיסייעו במיקוד, דיוק והיזון חוזר.מ
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 דרישות הקורס 

ויש להשלים את כולן בשביל   כל המטלות הן ממטלות חובה  –הציון בקורס בנוי ממספר מטלות  -

 .)פירוט המטלות בהמשך( לעבור את הקורס

כל )הקורס  ממפגשי 80%לפחות  –בזמן אמת בשיעורים פעילה נוכחות הסטודנטים נדרשים ל -

 ( נקודות בציון הסופי 3תגרור הפחתה של  20%היעדרות נוספת מעל 

מפגש ההכרות עם  : ם הסטודנטים להגיעאליהם מחויבי  –שני מפגשי חובה  קיימים לאורך הקורס  -

 (. 18.01.23 )בתאריךש הסיכום בו יוצגו הפרויקטים ומפג (09.11.22בתאריך )הכוורת 

 חות פעילה עם מצלמהדורשים נוכהקורס ניתן במתכונת היברידית. שיעורים שיתבצעו אונליין  -

 .יוקלטו ים לא השיעור, לתשומת לבכםתתאפשר נוכחות עם מצלמה כבויה. . לא דולקת

 

 מטלות הקורס 

 

 הקורס מורכב משלושה מנגנוני הערכה מרכזיים: 

 

 מהציון על פי הפירוט הבא:   50%  -  פרויקט קורס   –  מטלות קבוצתיות  .1

 הגשה של דוח מסכם המציג את התוכנית המוצעת למיזם  •

הדוח יציג את התוכנית המוצעת למיזם באופן בהיר ותמציתי. הנחיות מסודרות תפורסמנה   •

 מהציון  30%עמודים.   7באתר הקורס. הדוח באורך של עד 

 

   הצגה של עיקרי התוכנית באירוע הסיכום של הקורס •

ההצגה תתבצע  הקורס, עמיתים לכיתה וצוות המיזם מהכוורת.הפרויקט יוערך על ידי צוות   •

 מהציון   %20  מהציון. 10%דקות.  7שקפים,  7X7  – 7בשיעור האחרון בקורס, ותהיה בפורמט 

 

 מהציון על פי הפירוט הבא:  25%  -   הערכה של תהליך הלמידה ותוצריו   –  מטלות אישיות  .2

 רפלקציה על תהליך הלמידה בכיתה •

 מהציון  20%.  לאורך הקורסהם את תהליך הלמידה של יעריכו הסטודנטים 

 

  פרויקט של קבוצה אחרתהערכה של  •

  ל קבוצות אחרות. ההערכה תשפיע על הציון של הקבוצהפרויקטים ש 2הסטודנטים יעריכו 

 מהציון.   5%.  אותה יעריכו

 

 מהציון  25% –  בחינה מסכמת  .3

, ותכלול התייחסות לכלל החומר העיוני  משאלות סגורות )אמריקאיות( הבחינה תהיה בנויה •

  25%( במבחן.  51על מנת לעבור את הקורס יש לקבל ציון עובר )מעל שיוצג במסגרת הקורס. 

 מהציון 
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 צוות הקורס תקשורת עם  

  באחריות הסטודנטים. לבאמצעות המוד, יתבצעו , פרסום הודעות והגשת מטלותקורסב התקשורת השוטפת

הנושאות   תוייעודי  תיבותלוודא כי ההודעות מגיעות לכתובת מייל פעילה. מטלות הקורס יוגשו באמצעות 

מתבקשים   סטודנטים המבקשים לפנות לצוות הקורס. כדי למנוע כפילויות ואי הבנות, את שם המטלה

 יע בהשגת התשובה המתאימה.   להפנות את ההודעות לע. ההוראה. ע. ההוראה תרכז את התקשורת ותסי

 

 :מנחים בלמידה   עקרונות 

בעולם  בוחן  מקריעל  יישום חומר הלימוד מאפשר , ושטחחיבור לתוך הקורס ניתן  –  אחריות קהילתית 

מאפשרת לנו להכיר את המיזמים ואת מודל ההפעלה  שעריה בפנינו, ופותחת את  . הכוורתהיזמות החברתית

למיזמי הכוורת,  . לפיכך תהליך הלמידה והסטודנטים בקורס יפעלו ליצירת ערך מתוך כוונה לקבל סיועשלה 

   .  רתוך השקעה בתוצ

הקורס פועל תחת הנחת עבודה כי הסטודנטים הם מנהלים לעתיד, אשר מסוגלים להביא  –  אחריות אישית 

תי בעולם העבודה. הנוכחות בקורס משמעותית הן בשל התכנים התיאורטיים הנלמדים והן בשל  לשינוי אמי

השיעור  חומר . סטודנטים שלא נכחו בקורס מסיבה מוצדקת, נדרשים להשלים את התנסות והדיון בכיתהה

 לפגוע בחבריהם לצוות. בהקדם על מנת שלא לצבור פערים בתהליך, ועל מנת שלא 

לתהליכי למידה מסוג זה,   אינהרנטייםלמידה בתנועה וחוסר וודאות הם  –  חוסר ודאותעמימות, דינאמיות ו 

 לתושייה.   אףולעיתים  ,פתיחות ורצון טובוהסטודנטים נדרשים לגמישות מחשבתית, 

 

. שנת הקורונה  וסס עשיה, החיבור לשטח יוצר הזדמנות נהדרת ועימה גם אתגריםהקורס הוא קורס מב

דברים יכולים להיות בלתי צפויים. לפיכך, הסילבוס מהווה הצהרת כוונות, ויתכנו שינויים  הדגימה עד כמה ה

 קצב ההתקדמות בכיתה.  ועדכונים לאורך הסמסטר בהתאם לצרכי השטח ו

 


