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 נותנים לך יתרון
תחרותי בעסקים

למידה מרחוק מבלי לצאת מהבית.	 

כישורים פרקטיים בדאטה, ניהול מוצר, פיננסים ועוד.	 

גישה למומחים מכל העולם שילמדו אתכם את 	 
השיטות שהם משמשים בהן בעסק שלהם היום.

 בכל שיעור תבנו את רשת הקשרים שלכם 	 
עם אנשים מקצוענים כמוכם.
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איך זה עובד?
הדרך הכי גמישה, חדשנית וברת-השגה לטפס 

בסולם שלכם. וזה כל-כך פשוט.

בחרו את השיעורים באפליקציה 
לפי הלו״ז שלכם.

לימדו מבלי לצאת מהבית - ישירות 
מהלפטופ שלכם.

שדרגו את הכישורים שלכם וצרו 
רשת קשרים עם אנשים כמוכם.
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ניהול אנשים
 3 מיני-קורסים

 8 סדנאות
11 שיעורים

כישורים אישיים
 2 מיני-קורסים

10 שיעורים

שיווק ומכירות
 1 מיני-קורס

 9 סדנאות
9 שיעורים

דאטה
 6 סדנאות

1 שיעור

ניהול מוצר
 2 סדנאות

6 שיעורים

פיננסים
4 סדנאות 

כל יחידת תוכן בג׳ולט נוצרה כדי להעניק 
לכם ערך מיידי וכישורים בהם תוכלו 

להשתמש כבר מחר בבוקר

מה תלמדו?
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כישורים אישיים

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. למדו איך
להעביר מסר בצורה ברורה ומשכנעת.

מיני-קורס	 

Wix-איך בונים דף נחיתה שמביא תוצאות ב
Wix-למד איך לבנות, לעצב ולמקסם את המכירות שלך באמצעות אתר ב

מיני-קורס	 
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איך מוצאים את הקריירה שבאמת מתאימה לי?
 איך יודעים לקחת את הפניה הנכונה בקריירה שלכם ולודא שבחרתם במשרה

המתאימה ביותר לכישורים שלכם.
סדנא	 

 הדרך למצגת המושלמת
למד איך להכין ולהעביר מצגות באופן חד וברור יותר.

סדנא	 

שיתוף פעולה ועבודת צוות
למדו איך ליצור סיטואציות שבהן כולם נרתמים יחד למטרה משותפת.

סדנא	 

טכניקות להשפעה על אנשים שעובדים איתך
רכוש מיומנויות חדשות שיגרמו לאנשים להביט עליך באור אחר וחיובי 

ולהצליח להשפיע עליהם. מבוסס על רב המכר ״איך לזכות בחברים ולהשפיע 
על אנשים״.

סדנא	 

כישורים אישיים
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עבודה אפקטיבית מבוססת אוטומציות
פנו לעצמכם זמן באמצעות ביצוע פעולות שחוזרות על עצמן באופן 

אוטומטי לחלוטין. 
סדנא	 

איך לצאת ממשא ומתן כששני הצדדים מרוצים
טכניקות מוכחות לניהול משא ומתן מנצח.

סדנא	 

סטוריטלינג לתקשורת והעברת מסרים
הכרות עם הטכניקות שיהפכו את הסיפור שלך להרבה יותר מעניין.

סדנא	 

איך נלחמים בקבעון מחשבתי ובהטיות
זהה את הקיבעון המחשבתי וההטיות שלך ולמד כיצד להתמודד 

איתם.
שיעור	 

לבנות את המותג שהוא אתה
איפה אתם רואים את עצמכם בעוד שלוש שנים? במקום להמתין 

להזדמנויות, הגיע הזמן שתיצרו אותן בעצמכם.
שיעור	 

כישורים אישיים
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איך להתכונן לראיון העבודה הבא שלך
ראיון עבודה הוא שלב מכריע בקריירה המקצועית שלכם. נלמד 

על התהליך, על מה בוחנים אתכם וכיצד להגיע מוכנים כדי 
להעלות את הסיכויים שלכם בדרך לתפקיד הבא.

שיעור	 

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.

שיעור	 

שדרג את פרופיל הלינקדאין שלך
לינקדאין היא כבר הרבה מעבר לרשת חברתית עסקית. בשנים 

האחרונות הפך פרופיל הלינקדאין ליעד הראשון שחברות בוחנות 
לפני שמזמינות מועמד לראיון עבודה. למדו איך לבנות אותו נכון 

ולהגדיל את הסיכויים שלכם.
שיעור	 

הקפיצו את ערך המותג העצמי שלכם
בני אדם, בדיוק כמו חברה או ארגון, הם מותג בפני עצמו. גלו 

כיצד להעלות את ערך המותג שלכם.
שיעור	 

כישורים אישיים
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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.
שיעור	 

בניית קורות חיים
קורות החיים שלכם הם הרושם הראשוני שהמעסיק 

הפוטנציאלי שלכם מקבל עליכם. למדו איך לבנות אותם נכון.
שיעור	 

התפתחות מקצועית: באיזה נקודה אתם על הציר?
גלה את השלבים השונים בדרך לבניית קריירה, איפה אתה 

נמצא כרגע וכיצד להתקדם לשלב הבא.
שיעור	 

לעבוד חכם יותר: טכניקות מעולות לניהול זמן
גלה דרכים חדשות לניהול הזמן שלך באופן יעיל יותר וכיצד 

להתמקד בדברים החשובים באמת
שיעור	 

כישורים אישיים
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שיווק ומכירות

מאיש מכירות למומחה מכירות
למדו כיצד להגדיל מכירות משלב התכנון עד לשיחת המכירות 

והכרות עם המתחרים.
מיני-קורס	 

הגדילו את מספר הלקוחות שלכם
גלו את הטכניקות והכלים החמים בתחום השיווק כפי 

.Traction שמתוארים ברב המכר
סדנא	 
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 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.

 סדנא	 

איך לבנות מסר שיווקי מנצח
איך מייצרים מסר שיווקי מנצח בעולם עמוס גירויים?

סדנא	 

בנו ושלחו ניוזלטר שמביא תוצאות
למד את היסודות של מייל שיווקי, איך להתאים אותו ללקוחות הפוטנציאלים 

וכל זאת באמצעות שירות MailChimp הפופולארי.
סדנא	 

שיווק, מכירות ותמיכה: איך מנהלים תהליכים באמצעות 
HubSpot

צעדים ראשונים ב-,Hubspot אחד הכלים הפופולארים בעולם לניהול תהליכי 
שיווק ומכירות.

סדנא	 

שיווק ומכירות
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Google Ads ,נעים להכיר
כל מה שאתם צריכים לדעת כדי להתחיל לפרסם באמצעות גוגל 

מהמינוחים ועד לתהליך עצמו.
סדנא	 

הכרות עם פרסום מקוון בשיטת ׳תשלום עבור הקלקה׳
תשלום לפי לחיצה הוא מודל פרסום און ליין שנחשב לאחד 

הפופולארים והאפקיטיביים בעולם היום. למד כיצד הוא פועל 
בפייסבוק ובאינסטגרם.

סדנא	 

טכניקות מובילות לניצול הזדמנויות עסקיות
היזמים ואנשי העסקים המצליחים בעולם נוטים להקשיב יותר מאשר 
לדבר ויודעים לשאול שאלות ממוקדות שעוזרות להם להגיע ישירות 

למטרה.
סדנא	 

לאפיין נכון וללכוד ברשת: איך מגדירים פרסונות?
פרסונות הן דרך מצויינת ללכוד את הקהל המאוד ספציפי שלכם 

ברשת. למדו איך לעשות זאת.
סדנא	 

שיווק ומכירות
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פסיכולוגיה התנהגותית: מה מניע את הלקוחות שלך?
מה באמת מניע לקוחות וכיצד ניתן להשפיע על זה?

שיעור	 

בניית שיתופי פעולה עסקיים ב-4 שלבים
למדו איך ליצור ולתחזק שיתופי פעולה עסקיים שטובים לכל הצדדים.

שיעור	 

 שימור מול אובדן לקוחות: 
איך מטים את המאזן לטובתכם?

שני המדדים ההפוכים הללו הם הבסיס לשימור לקוחות. למדו איך 
לבצע מדידה נכונה ולעקוב אחרי הלקוחות שנוטשים אתכם ואלו 

שאתם מצליחים לשמר.
שיעור	 

B2B למדו מחברות ענק איך להניע עסקאות
.B2B למדו איך לייצר ולהמיר לידים בדרך להנעת עסקאות

שיעור	 

טכניקות מהירות ליצירת פער מול המתחרים
איך מקבלים חשיפה מקסימלית עם תקציב מינימלי.

שיעור	 

שיווק ומכירות
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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.

שיעור	 

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?

שיעור	 

איך לקבוע את המחיר המדוייק למוצר שלכם
 קביעת מחיר נכון יכולה להכריע אם המוצר יחטף או ישאר על המדפים.

מהי הנוסחה הנכונה לכך
שיעור	 

 איך בונים, מריצים, ולוכדים לקוחות 
פוטנציאלים באמצעות מהלכי שיווק

איך בונים תהליך שיווקי מלא שיזרים לכם לידים חמים במהירות.
שיעור	 

שיווק ומכירות
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ניהול אנשים

ניהול פרוייקטים ממוקד אג׳ייל
ליזום, לתכנן ולהוציא לפועל פרוייקטים באופן יעיל ומהיר. גלה 

את סוד ההצלחה של ניהול פרוייקט מבוסס אג׳ייל.
מיני-קורס	 

כיצד ליצור צוות מנצח
איך מלכדים צוות סביב מטרה ברורה שמשותפת לכולם, איך 

מייצרים קשר עמוק בין כולם ורותמים את הכישורים של כולם 
למטרה אחת?

מיני-קורס	 
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Design Thinking פתרון בעיות מורכבות בעזרת
הכרות עם מתודולוגיית ״חשיבה עיצובית״ וכיצד ניתן לאתר 

ולפתור בעזרתה בעיות מורכבות.
מיני-קורס	 

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?
סדנא	 

טכניקות מובילות בניהול משא ומתן
למד והתנסה בטכניקות מתקדמות למשא ומתן שיבטיחו 

שתקבל את ההצעה הטובה ביותר.
סדנא	 

איך מציבים יעדים נכונים וכובשים אותם? 
איך חברות ענק כמו אינטל וגוגל מציבות יעדים ומקפידות 

לעמוד בהם על מנת להמשיך לצמוח ולהשאר על המסלול?
סדנא	 

ניהול אנשים



18

 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.
סדנא	 

אתם מול המתחרים: מיהם ומה היתרון שלכם?
עקוב מקרוב אחר המהלכים של המתחרים שלך כדי להמשיך 

ולהוביל את השוק.
סדנא	 

Business Model Canvas: בנה בעצמך  
 בנה בעצמך מודל עסקי על בסיס עקרונות 

.Business model canvas-ה
סדנא	 

 איך לאתר ולגייס את העובדים 
המושלמים לתפקיד

למד על תהליך גיוס העובדים האולטימטיבי המבוסס על רב 
Who המכר

סדנא	 

ניהול אנשים
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Monday.com ניהול משימות מבוסס
איך משתמשים בתוכנת ניהול משימות באופן יעיל והכרות עם 

Monday.com הנחשבת למובילה בתחום.
סדנא	 

 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.

שיעור	 

בניית שיתופי פעולה עסקיים ב-4 שלבים
למדו איך ליצור ולתחזק שיתופי פעולה עסקיים שטובים לכל 

הצדדים.
שיעור	 

מודלים עסקיים ומה הכי נכון לכם
הכירו את המודלים העסקים המובילים, מה שונה ביניהם ואיך 

להתאים את המודל העסקי האידיאלי עבור המוצר שלכם.
שיעור	 

ניהול אנשים



20

מקרה בוחן: מה עומד מאחורי מבנה ארגוני נכון
חברות בנויות באופן שונה על בסיס התחומים בהן עוסקות, 

הגודל שלהן והשלב בו נמצאות. למד על המבנה הארגוני 
שמאפיין חברות שונות באמצעות מקרי בוחן.

שיעור	 

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.
שיעור	 

דרך פשוטה לקבלת החלטות מורכבות
למדו כיצד לנתח תמונת מצב מורכבת בדרך לקבלת החלטות. 

שיעור	 

ניהול עובדים בעידן רב תרבותי
בעידן גלובלי חברות רבות מעסיקות עובדים מרקעים שונים 
לחלוטין. למד איך לגשר בין פערים תרבותיים וליצור סביבת 

עבודה נעימה ואפקטיבית.
שיעור	 

ניהול אנשים
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ניהול צוות גלובלי 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?
שיעור	 

טכניקות לנטוורקינג אפקטיבי
מערכת קשרים היא מפתח להצלחה בהרבה מאוד תחומים. 
גלה איך ליצור מערכת קשרים ענפה ואפקטיבית הרבה יותר.

שיעור	 

SWOT קבלת החלטות מבוססת
 גלו את נקודות החוזקה והחולשה שלכם באמצעות ניתוח

.SWOT מבוסס
שיעור	 

ניהול אנשים
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דאטה

איך להפוך נתונים לויזואלים ונגישים יותר?
הפכו נתונים לגרפיקות מרהיבות ופשוטות להבנה.

סדנא	 

קבלת החלטות מבוססת נתונים
בעולם עמוס במידע אפשר לקבל החלטות חכמות יותר אם רק 

יודעים איך לנתח ולקרוא אותו ביעילות. 
סדנא	 
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איך לבצע סקרים וקבוצות מיקוד
הכרות עם הכלים והטכניקות לאיסוף מידע ואיך לעשות זאת נכון.

סדנא	 

מידע ששווה זהב: כיצד לייצר תובנות עסקיות על 
Google Analytics בסיס

למדו איך להגיע לתובנות מעמיקות יותר, למדוד טוב יותר ולהפיק 
.Google Analyticss דו״חות מפורטים יותר בעזרת

סדנא	 

Google Sheets איך להוציא יותר מהנתונים שלך עם
.Google Sheets למד איך להזין, לארגן ולנתח נתונים באמצעות

סדנא	 

מבוא לדאטה
איך דאטה משפיע עליכם בחיים הפרטיים ובעבודה, ואיך אתם 

יכולים לנצל את זה לטובתכם.
שיעור	 

טכניקות ייחודיות לאיסוף מידע
איזה סוגי מידע יש ואיך אוספים אותם בצורה יעילה.

שיעור	 

דאטה
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ניהול מוצר

למדו לעצב לבד
לא תמיד צריך מעצבים מקצועיים כדי לבצע פעולות פשוטות 

ושכיחות. למדו איך לעצב בעצמכם אלמנטים פשוטים.
סדנא	 

מבוא לניהול מוצר — שלב הקונספט ועד להשקה: 
איך בונים מוצר?

משלב השרטוט, למחקר, האיפיון, העיצוב והבנייה של מוצר 
חדש. איך עובד תהליך בניית המוצר?

סדנא	 
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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. 
שיעור	 

B/A טסטינג: קווים מנחים
אתם לא הצרכנים של המוצר שלכם - איך יודעים מה יעבוד 

הכי טוב, מה הכי ברור למשתמשים שלכם. יצירת טסטים של 
מספר גרסאות במקביל יסייעו לכם להבין מה עובד הכי טוב 

בשבילכם.
שיעור	 

איך מוכיחים שלמוצר שלכם קיים שוק
לחברות אין זכות קיום ללא שוק. איך מוודאים שלמוצר שלכם 

יש בכלל התכנות ולקוחות פוטנציאלים.
שיעור	 

ניהול מוצר
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נעים להכיר, מחלקת מחקר ופיתוח
למדו את השפה, את תהליכי העבודה והדרך בה פועל מרכז 

מחקר ופיתוח.
שיעור	 

Lean Startup לבנות ולשחרר מוצר בשיטת
מתודולוגיית ״הסטארטאפ הרזה״ שנחשפה לראשונה בספרו 

של אריק רייס הפכה במהירות לשם דבר בעולם ההיי-טק. למד 
.Lean Startup-איך לבנות ולהשיק מוצר על בסיס עקרונות ה

שיעור	 

מחקרי משתמשים: איפה המוצר שלכם עובד 
ואיפה נכשל

ראיונות משתמשים עשויים ללמד אתכם היכן המוצר 
שלכם עובד הכי טוב והיכן נכשל. למדו כיצד לקיים ראיונות 

משתמשים אפקטיבים שיוכלו להוביל לשינוי חיוני במוצר 
שלכם ולשביעות רצון לקוחות מקסימלית.

שיעור	 

ניהול מוצר
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פיננסים
כלכלת סטארטאפים: מדריך למשתמש

למד את המונחים החשובים ביותר בעולם העסקי 
ואיך לממש אותם.

סדנא	 

מבוא לניהול פיננסי: בניית תקציב
איך בונים ומנהלים תקציב. 

סדנא	 
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מבוא לניהול פיננסי: קריאת דוחות כספיים
איך קוראים דוחות כספיים על כל רכיביהם

סדנא	 

כל מה שצריך לדעת על גיוס כספים לסטארטאפ
למד על תהליך גיוס הכספים של חברות סטארטאפ מהשלבים 

הראשונים ועד המתקדמים. 
סדנא	 

פיננסים
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ללמוד ממקצוענים בתחומם
המורים הכי טובים לא מלמדים במשרה מלאה. בואו ללמוד מאנשים 

שהופכים את העבודה היומיומית שלהם לשיעורים פרקטיים שתוכלו 
לממש בעסק שלכם כבר מחר בבוקר. כל השיעורים שלנו מועברים בוידאו 

חי ישירות לקמפוסים שלנו ע״י מומחים בעלי שם עולמי מארבעת מרכזי 
החדשנות הגדולים בעולם - סיליקון ואלי, לונדון, תל-אביב, וניו-יורק.
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תהליך הקבלה
שלחו את טופס המועמדות שלכם כדי שהצוות 

שלנו יוכל לעבור על המועמדות שלך.

תאמו שיחת ייעוץ - ואם לא עשיתם זאת 
עדיין, עליכם לעשות זאת בהקדם כדי להתחיל 

בלימודים.

לאחר השיחת ייעוץ, נוכל לרשום אתכם ללימודים 
בג׳ולט.

כל שתצטרכו לעשות לאחר מכן, היא להסדיר את 
התשלומים, להוריד את האפליקציה שלנו ולשמור 

את מקומכם בשיעור הראשון שלכם.

 התכוננו לשיחה. 
תישאלו שאלות כמו:

מהו הנסיון התעסוקתי שלך?	 

מה אתם אוהבים בעבודה הנוכחית 	 
שלכם?

באילו תחומים אתם מעוניינים 	 
להתחבר יותר למשרה/מקום 

העבודה הנוכחי שלכם?

האם אתם מסופקים מהקריירה 	 
שלכם כיום?

מה אתם מרגישים שחסר לכם?	 

לאן אתם רוצים להתקדם במקום 	 
העבודה שלכם? האם אתם 

מעוניינים להישאר שם?

האם אתם שוקלים להתחיל ללמוד 	 
במוסד לימודי אחר?

תנאי קבלה
דרישת הסף לקבלה היא להיות בוגר תואר ראשון 

+ מינימום שנתיים ניסיון תעסוקתי, או ארבע 
שנות ניסיון תעסוקתי, ללא צורך בתואר. במסגרת 

הקבלה תעברו ראיון אישי.

מנהלים שמעוניין להשפיע, מייסדים שאפתניים, 
יזמים ובעלי עסק, שרוצים לקחת את העסק 

שלהם לשלב הבא.
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ג׳ולט מאפשרת לי ללמוד איך להשתמש 
בכלים הכי מתקדמים, לנהל ישיבות, לנהל 

זמן וכישורים חשובים נוספים — והכל 
במקום אחד ומתי שנוח לי

 אורי ארבל
עורך דין

מה הסטודנטים שלנו אומרים עלינו?

לפגוש אנשים שיעזרו לך להתפתח 
מקצועית? ג׳ולט זה המקום.

 לירון מוניץ
אדריכלית ומעצבת גרפית

השיעורים הם מאוד פרקטיים - יום אחרי 
השיעור אני כבר מיישמת את הכלים. זה 

אקסלרטור לפרילנסרים.

 רוזי פנחסי
ScaleOp מייסדת
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שאלות נפוצות

מתי התוכנית מתחילה? האם הפסדתי שיעורים?

ממש לא. השיעורים בג׳ולט הם מעגליים - חוזרים על עצמם כל הזמן - 
כך שאתם יכולים להצטרף ולהתחיל מחר או שבוע הבא, ולא הפסדתם 

שום דבר. ליתר דיוק, המערכת החכמה שלנו תדע שהצטרפתם ותדאג 
לכם לשיעורים שעוד לא הייתם בהם.

אתם יכולים להצטרף בכל עת — להתחיל 
כבר מחר או בשבוע הבא ולא לפספס אף 

שיעור בתוכנית.
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במה אתם שונים ממוסדות לימוד/קורסים אחרים?

בגלל שאנחנו מאמינים שלמידה טובה היא כזו שמתמידים בה, בנינו חווית לימודים 
יחודית כך שבזמן הקצר ביותר, תקבלו את הערך הגדול ביותר - הלימודים הם גמישים 

ומותאמים ללו״ז האישי שלך. בתור גוף שלא כפוף לרגולציה אקדמית - אנחנו 
מודדים את עצמנו על כל שיעור ושיעור. זה אומר שכל שעה בג׳ולט נבנתה בשביל 

מטרה אחת - לדחוף אותך קדימה.

השיעורים אצלנו מתבססים על מה שרלוונטי ללמוד היום. זה אומר שהסילבוס 
מעודכן נכון למתודות העסקיות הכי רלוונטיות היום בשוק, ולכלים השמישים ביותר.

איך בניתם את תוכנית הלימודים הזו? במה זה שונה מתוכניות לימוד 
באוניברסיטה?

תוכנית האל-תואר של ג׳ולט נבנתה ע״י ועדה אקדמית שמורכבת מ-11 בוגרי בתי 
הספר הכי טובים בעולם למנהל עסקים )הארוורד, סטנפורד, לונדון ביזנס סקול, וכו׳(, 

וד״ר למנהל עסקים שעמד בראש אוניברסיטה בארה״ב.

כל שיעור בתכנית עובר אישור ע״י הועדה, בנוסף לתהליך הרגיל של ג׳ולט שכולל 
בחינת עמיתים, איתור מרצים, אימון מרצים, עריכה ושיפור של התוכן, בניית 

כל שעה בתוכנית נבנתה ושוכללה למטרה אחת בלבד: 
לתת לך יתרון תחרותי.

שאלות נפוצות
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פרויקטים וכו׳ - יותר השקעה פר שעת לימוד מכל מוסד לימודים אחר בעולם. 
בנוסף, אנחנו עורכים פגישות על בסיס קבוע עם ראשי בתי הספר למנהל עסקים 

בישראל ובאנגליה, משווים תכניות לימוד, ומבססים את תכנית הלימודים שלנו על 
מחקר מתמשך )שמושקע בו הרבה כסף( של השוק, צרכי המעסיקים, והצלחות 

וכישלונות של תכניות קודמות - כדי לבנות תכנית שבאמת נותנת מענה להיום. אנחנו 
לא משמיצים - ובטח לא את האקדמיה - אבל אנחנו מאמינים שרוב התכניות למנהל 

עסקים שמוצעות היום תחת רגולציה משפטית ואקדמית לא נותנות מענה לשוק 
העסקים של היום.

תוך כמה זמן מסיימים את התכנית?

חשוב לציין שבניגוד לתואר רגיל, המטרה כאן היא לא לסיים אותו, אלא להפיק ערך 
פרקטי ממנו תוך כדי הלימודים.

התכנית מכילה כ100 תכנים, וכדי לסיים אותה יש לאסוף 3500 נקודות. הלימודים 
עצמם גמישים, אפשר ללמוד פעם בשבוע או בימים מרוכזים. לאלו מכם שרוצים 

לשלב את התכנית בשגרת היום-יום והעבודה שלהם - אנחנו ממליצים על הגעה פעם 
בשבוע )4 פעמים בחודש(.

התוכנית הגמישה שלנו מאפשרת לסטודנטים להשלים 
את כל התכנים ולאסוף את כל הנקודות בקצב שלהם.

שאלות נפוצות
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בכל חודש מקבלים ארבעה כרטיסים, ואפשר בקצב הזה לסיים 
אותו ב-29 חודשים של 2-4 מפגשים בחודש. אנחנו מאפשרים למי 

שמעוניין בכך לרכוש עוד כרטיסים תוך כדי - לכן כל אחד מסיים 
בקצב שלו.

ושוב - אנחנו מוודאים שאתם מפיקים את הערך בכל שבוע מחדש, 
כך שגם אם הפסקתם אחרי חמישה או שמונה חודשים - הרווחתם 

המון ערך וקשרים.

יש תעודה?

בוודאי. בתום התכנית ולאחר שלמדתם את כמות התכנים הדרושה 
)80% מכלל התכנים( - תקבלו את הדיפלומה של ג׳ולט - אל תואר 
במנהל עסקים. וגם - במהלך הדרך, על כל כישור שתרכשו תקבלו 

באדג׳ שניתן  להוסיף ללינקדין.

איך נרשמים לשיעורים?

דרך האפליקציה - לאחר שרכשתם מנוי, היכנסו למייל ״ברוכים 
הבאים״ ששלחנו לכם, וקבעו לעצמכם סיסמא אישית. אח״כ כנסו 

לאפליקציה ותתחילו להירשם.

ברגע שהשלמתם את השיעורים ואספתם את 
הנקודות הדרושות, תקבלו את הדיפלומה של 

ג׳ולט – אל־תואר במנהל עסקים.

שאלות נפוצות
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מה ההבדל בין שיעורים, סדנאות ומיני קורסים?

כדי להשלים את האל-תואר, צריך להשלים 80% מהתוכנית, 
שמורכבת מסוגים שונים של שיעורים. כל סוג יקנה לכם כמות 

נקודות שונה, בהתאם לסוג ואורך השיעור.

שיעור: 90- דק׳ של שעור אינטראקטיבי עם מומחה בינלאומי.	 

סדנא: 3- שעות של לימוד כלי או כישור פרקטי עם מומחה 	 
בינלאומי. 3 שעות מאפשרות תרגול והתנסות.

מיני-קורס: 4 שיעורים על כישור, מתודה או כלי מסויים, 	 
המועברים ע׳׳י אותו מומחה עם אותה קבוצה.

שאלות נפוצות

האם יש הכוונת לימודים במידה וארצה שיעזרו לי לבחור את 
השיעורים שמתאימים לי?

בהחלט, מנהלי הקהילה שלנו ישמחו לייעץ לכם בנוגע לתוכן. כל 
מה שצריך לעשות זה לתאם איתם פגישה דרך המייל, ויחזרו אליכם 

לתיאום שיחה בנושא עד 24 שעות לאחר הגשת הבקשה. 



מעל 4,000 סטודנטים הצטרפו לג׳ולט, 
״אקדמיה גרסת ההיי–טק״, ומקבלים יתרון 

תחרותי, מה איתך?

לבדיקת התאמה ופרטים

https://tlv.jolt.io/business-school

