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לידי:
דיקן בית הספר למנהל עסקים ,פרופ' צבי וינר
סגנית הדיקן להוראה ,פרופ' תמר זילבר
ראש תכנית ה , MBA-פרופ' גור מושיוב
דיקנית משנה ,גב' יפית שרר
הנדון :הערכתנו על קורס "ניהול שיווק אסטרטגי"
שלום רב,
רצינו להביא לידיעתכם את הערכתנו בנוגע לקורס שסיימנו זה עתה במסגרת ההתמחות
בשיווק" ,ניהול שיווק אסטרטגי" אשר הועבר על ידי ד"ר שרון הורסקי ומר נפתלי בלנסון במהלך
סמסטר א'.
הקורס ,באמצעות תוכנת " "Markstratמדמה את עולם קבלת ההחלטות של מנהלים בתחום
השיווק ובתחומים נוספים המשיקים לשיווק .התוכנה מאפשרת לתלמידים לנהל משאבים
בעולם תחרותי ,ולחוות ולהתמודד עם ההשלכות של החלטות אלו מידי שבוע ושבוע.
במישור האישי ,חווינו חוויה ייחודית וחד פעמית במהלך התואר .אופן ההוראה אשר כלל הרצאות
פרונטליות קצרות בנוגע למידע אליו נידרש במהלך הסימולציה ועבודה קבוצתית בליווי המרצה,
היווה עבורנו הזדמנות ללמידה משמעותית ולהתנסות בהחלטות מה"עולם האמיתי" .לאורך
הסמסטר נידרשנו לנתח נתונים ,לתחקר מהלכי עבר ,להציב מטרות ברמה הטקטית
והאסטרטגית .ובפרט – נדרשנו לנהל תקציב ,לנתח מחקרי שוק ,לנתח את מהלכי הקבוצות
המתחרות ,להתמודד עם כשלונות באמצעות פתרונות יצירתיים ,לתכנן ייצור ,לתכנן מו"פ ועוד
מרכיבים שונים בעולם קבלת ההחלטות שחלקנו ידרש אליו בתפקידים ניהוליים בתעשייה.
לדעתנו מדובר בקורס שתוכנו רלוונטי להתמחויות נוספות בתכנית ה .MBA-אנו סבורות כי שילוב
של תלמידים נוספים מרקעים שונים עשוי להועיל במידה רבה .יתרה מזאת ,אנו מציעות לאמץ
את שיטת ההוראה הזו בקורסים נוספים .הגם שמדובר בקורס עם דרישות רבות ,החוויה שלנו
כללה התרגשות לקראת השיעור )משום שציפינו לגלות את תוצאות ההחלטות( ,עבודת בית
שנעשתה בכיף גדול ,ותחושת סיפוק מהצגת העבודה הקבוצתית בפני הכיתה וסגל הקורס.
מבירור שעשינו ,מצאנו כי שימוש בתוכנות כמו  Markstratהינו נפוץ בבתי ספר למנהל
עסקים בעולם .אצלנו בבית הספר מדובר בקורס ייחודי בהתמחות קטנה וצר לנו על כך שכן
תלמידים רבים מפסידים חווית לימודים מעשירה.
בהזדמנות זו נרצה גם לציין כי לד"ר שרון הורסקי הייתה תרומה ייחודית לחוויה שאנו מתארות.
התשוקה להוראה ,המקצועיות ,המסירות ,הרצון שנפיק את המקסימום והפרמטרים שהגדירה
להצלחתנו בקורס ,היוו אבן שואבת עבורנו .אנו מרגישות כי יצאנו עם ארגז כלים איכותי וברור
לנו כי לתוכן הקורס ולשרון בפרט תהיה השפעה מהותית עלינו בעתיד.
אנו לקראת סיום התואר אך חשוב היה לנו להביע את דעתנו ולהועיל במידת האפשר
לדורות הבאים .נראה כי זוהי הזדמנות פז לצמצום הפער בין הפרקטיקה לאקדמיה לצד מתן
חוויה אקדמית יוצאת דופן.

