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להציע כלים לבניית אסטרטגיה ,  להעמיק את הבנת הצורך בפעילות בינלאומית לקידום עסקמטרת הקורס
קית הבינלאומית על האיחוד עסקית במרחב הבינלאומי ולמקד את המחשבת חשיבות הבנת הסביבה העס

  :להלן הנושאים העיקריים בהם נעסוק. האירופי
  

  אפיון השוני בין שוק מקומי לשוק בינלאומי •
  ובניה אסטרטגיה עסקית בינלאומיתנחיצות ההשתלבות העסקית במישור הבינלאומי  •
 הבנת הסביבה הרב תרבותית  •
  תיאוריית המכסים •
חוקי ,וסדות באיחוד האירופי ותהליך קבלת ההחלטותהמ, היסטוריה ועקרונות האיחוד האירופי •

ישראל והאיחוד ,תכנית הפיתוח השישית, השלכות הרחבת האיחוד, תחרות באיחוד האירופי
 האירופי

  
    100%               :בחינה: דרישות 

               
 
  עובדות, הסביבה העסקית הבינלאומית .  1

 משטרים כלכליים •
  נות שלבי התפתחות של מדי •
  עניים ועשירים •
  זרמי הסחר בעולם •
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  ?ים ואיךינלאומילמה עסקים ב .2
  תשומות מפתח , מקורות •
  יתרונות לגודל עלויות ו •
 ניסיון או יכולת עסקית, השגת ידע •
 ציאת שווקים חדשיםמ •
 מימוש פוטנציאל עסקי של פיתוח טכנולוגי •

 
International Business, Johan D. Daniels, Leeh Radebaugh Daniel p. Sullivan 
Pearson Prentice Hall 2004 Ch. 1 

  
  
  

   הבינלאומיתאסטרטגיה . 3.4
   Ethnocentric, Polycentric: הגישה  •
•   Domestic   International-Multidomestic   Global -Transnational 
 שרשרת הערך והיהלום של פורטר •
 בנית תצורה •

 



International Business, Johan D. Daniels, Leeh Radebaugh Daniel p. Sullivan 
Pearson Prentice Hall 2004. Ch 17, 18 

 מודלים לפיתוח אזורי. 5-6
 מודל האשכולות •
 מודל אזור הסחר החופשי •
 דל הרובעים התעשייתייםמו •
 המודל המשולב •

  
  
יפורסם ברבעון הקרוב . הרבעון לכלכלה " תהליך התפייסות כלכלי לאזור בסכסוך, המודל הפרוגרסיבי" 
)2008(  
  
יישום המודל בים המלח ובקעת .  מודל לפיתוח אזור בסכסוך –אשכול משולב באזור סחר חופשי "

   2007 מרץ 2006הרבעון לכלכלה דצמבר " הירדן
  

  
 

 מודל החממה הפתוחה והמודל הפרוגרסיבי   •
Value Chain & Innovation in the Global Food System. Agribusiness Forum  
 2007  Proceeding FAO,  EMRC  2008 

 
  

 
    התהליך ההיסטורי-האיחוד האירופי.   7

 Schumanהצהרת  •
 איחוד הפחם והפלדה •
 עקרונות האיחוד ואמנת  רומא •
 סדות האיחוד ותהליך קבלת ההחלטות מו •
 חוקי תחרות  •
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http://europa.eu.int/ 
http://www.eubusiness.com/aboutus 


