
מסחר אלקטרוני מעבר לשיווק דיגיטלי
מרצה: מר יוסי בוגנים

חולמים על פתיחת עסק אלקטרוני משלכם? המכללה האקדמית 
אשקלון מזמינה אתכם לקורס רב תחומי אקסקלוסיבי בתחום 
המסחר האלקטרוני )E-commerce( בו תלמדו על שיווק וקידום 

של מודלים עסקיים ותיישמו פרקטיקות שיווקיות.

עם ההתפתחות המואצת של האינטרנט והמותגים הגלובליים 
ודעיכת מודל חנויות הרחוב, המסחר האלקטרוני הפך למנוע 
המרכזי של הכלכלה המסחרית. באמצעות ספקים של צד שלישי 
ואתרים מסחריים ממותגים שונים, הצרכנים יכולים לרכוש בקלות 
מוצרים ושירותים ללא אינטראקציה ישירה בין מוכר לצרכן.  כתוצאה מתמורות אלו, תחום המסחר האלקטרוני הפך 

למגמה המרכזית של הכלכלה העולמית במאה ה-21.

הקורס מתמקד במנעד הרחב הקיים בתחום זה. הסטודנטים יקבלו הכשרה לפיתוח מסגרת עבודה כללית בתחום 
המסחר האלקטרוני, המבוססת על אינטרנט. הקורס יועבר בשפה האנגלית בכדי לאפשר לסטודנטים לעסוק בנושא 
בשפה שבה מתקיים הממשק והפעילות השוטפת של תחום זה. בנוסף להרצאות הפרונטאליות, הקורס ישלב סרטונים 
קצרים רב - תחומיים אשר הופקו באופן מקצועי ופותחו על ידי מומחים מובילים מהתעשייה ומהאקדמיה. הסרטונים 
יכללו מרצים מהמכללה העוסקים במגוון תחומים כדוגמת לוגיסטיקה, טכנולוגיה פיננסית )Fintech(, מכרזים, משפט 
בינלאומי, תקשורת שיווקית ותיירות. המומחים המובילים מהתעשייה כוללים מנכ”לים של חברות מובילות בתחום 

המסחר האלקטרוני כדוגמת שופרסל, DHL  וכן חברות שיווק דיגיטלי, סחר והשקעות שונות. 

הקורס יעסוק בנושאים הבאים:

מודלים עסקיים ומונחים מרכזיים בתחום המסחר האלקטרוני
תשתית המסחר האלקטרוני

גישות בשיווק וקידום מסחר אלקטרוני
אתגרים ניהוליים ויצירת הזדמנויות: תהליכים ומודלים עסקיים חדשים

סוגיות אתיות, חברתיות ופוליטיות
טכנולוגיה פיננסית )Fintech( ומערכות סליקה אינטרנטיות

טכניקות שיווק במסחר אלקטרוני
סוגיות בעיצוב אתרים

האבולוציה של המסחר האלקטרוני
מסחר אלקטרוני ומערך שרשרת האספקה

רשתות חברתיות, מכירות פומביות ופורטלים

הקורס יתקיים בסמסטר ב’ של שנת הלימודים תשפ”ב בימי חמישי בין השעות 16:00 עד 17:30. 
ההרצאות יועברו באופן פרונטאלי במכללה בשפה האנגלית.

 Vishay Israel יוסי בוגנים הוא מרצה בחוג לכלכלה ולוגיסטיקה במכללה האקדמית אשקלון ועובד כמנהל רכש בכיר בחברת
למעלה מחמש עשרה שנה. הוא מתמחה בנושאים הבאים: ניהול והובלת מערכות רכש ותהליכים בארגון גלובאלי, ניהול מו”מ 
מורכבים בתחומים רבים, ניהול והובלת פרויקטים ייעודיים ברכש טכנולוגי, בקרת ביצועים לשיפור ביצועי רכש, הקמה וניהול 
של יחידת רכש מרכזית, ניהול מערכות רכש ותפעול מול ממשקים בארץ ובחו”ל והובלה והטמעה של נהלי עבודה ושינויים 

ארגוניים.

:



E-commerce: Towards a Digital Transformation
Lecturer: Mr. Yossi Buganim

Dreaming of opening your own electronic business? 
Ashkelon Academic College invites you to take part in an 
exclusive, interdisciplinary course in the field of E-commerce 
in which you will learn how to advertise and promote 
business models and implement marketing strategies.

With the development of the Internet, globalized brands, 
and the recession of the street store model, E-commerce 
has become a central engine of the commercial economy. 
Through both 3rd party vendors and brand-specific commercial websites, consumers are able to easily 
purchase goods and services with no need for face-to-face seller-consumer interaction. Consequently, 
E-commerce has become the central trend of the global economy of the 21st century. 

This course focuses on the broadening scope of E-commerce. Students will also receive hands-on training 
to develop a generic web-based architectural framework for E-commerce. The course will be taught in 
English to enable students to engage in the subject in the language in which E-commerce takes place. In 
addition to the central lectures, the course will include multi-disciplinary, professionally produced short films 
developed by both leading experts from the field and lecturers from a range of disciplines at AAC, including 
logistics, fintech, tenders, international law, marketing communication, and tourism. Leading experts from 
the field will include CEO’s of leading companies in E-commerce )such as Shufersal, DHL, and various digital 
marketing and trade and investment companies).   

The course will engage with the following topics:

E-commerce business models and concepts
E-commerce infrastructure
E-commerce marketing and advertising concepts
Management challenges and opportunities: new business models and processes 
Ethical, social, and political issues 
Fintech and electronic payment systems
E-commerce marketing techniques
Website design issues
The evolution of E-commerce
E-commerce and supply chain
Social networks, auctions, and portals

The course will take place every Thursday from 4:00 p.m. to 5:30 p.m. during the second semester of 2022.  
Lectures will be taught in English at Ashkelon Academic College.

Yossi Buganim is a lecturer in the Department of Economics and Logistics at Ashkelon Academic College and 
senior IT director at Vishay Israel company since 2008. His fields of expertise include management of IT and 
procurement, management of designated technology procurement projects, project and operational management, 
merger and acquisition processes, cross-organizational performance control implementation, strategic decision-
making processes and conducting complex and large-scale negotiations in various fields.


