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  ניתן לבדוק מראש את כדאיות ההקמה :חוג לימוד אקדמי חדש

  משאבים ה מיטבית שללחוג חדש מאפשרת הקצא בחינה מוקדמת של הביקוש

   

  

ח אהוד ציגלמן"רו

  

  

אותן החברה צפויה  באמצעות עריכת תחזית לביקוש נהוג לבחון כדאיות השקעות חדשות בענפי המשק העסקיים

ות הקניה של את כוונ יםאומדבו בחינה כזאת נעשית באמצעות מחקר שוק  .לעלויות ההשקעה והשוואתו, לשרת

לתחזית מכירה  של המרואיינים במדגם כוונות קניההמעביר מ ניתוחכולל  מחקר השוק. הלקוחות הפוטנציאלים

  .אשר מתוכה הוצא אותו מדגם, של כלל האוכלוסייה, בפועל

עוד טרם הקמת החוג , בחינה כזאת .חדש הקמה של חוג לימודים אקדמיהכדאיות  לבחוןבאופן דומה ניתן 

מכיוון והעלויות , הדבר נכון בייחוד. ג"תייעל את הקצאת המשאבים של המוסד האקדמי ושל המל, החדש

  .מסע פרסוםוגם , בינוי של כיתות לימוד, וכוללות גיוס סגל, הינן גדולותהכרוכות בהקמת חוג לימוד חדש 

, הם התלמידים ,מידע מהלקוחות הפוטנציאלים בשוק נאסף ,לימוד חדשבחינת הכדאיות של הקמת חוג במסגרת 

אשר תושגנה , אלו הן מכירות. תחזית המכירות נערכת, באמצעות ניתוח של הביקוש. אודות כוונות הקניה שלהם

מהלכו של דומה לחשיפה לה זכו המרואיינים בה ,בהינתן חשיפה של כלל אוכלוסיית הלקוחות הפוטנציאלים

  .שוקה מחקר

שהם הלקוחות , כי מועמדים ללימודים, על ההנחה מתבססתחוג לימודים חדש  ה שלהקמהבחינת כדאיות 

הראשונה היא בחירה בחוג הלימוד בו : עים שתי בחירות מרכזיותמבצ, הפוטנציאלים של המוסד להשכלה גבוהה

  .למודהם מעוניינים ל ומוסד הלימוד בוהשנייה היא בחירה ב, הם מעוניינים ללמוד

המישור הראשון הוא הביקוש של תלמידים הלומדים : נעשית בשני מישורים, בחינת הביקוש, לאור ההנחה לעיל

כללה יבחנו כל בעבור ִמ  .השכלה גבוהה בחוג דומה לחוג אשר כדאיות הקמתו נבחנתאחרים לכבר כיום במוסדות 

המישור השני הוא . ניברסיטאות בארץובעבור אוניברסיטה יבחנו שאר האו, המוסדות באזורה הגיאוגראפי

 מוסד השוקל להקים חוג לימוד חדשאותו ההביקוש של תלמידים הלומדים בחוגי לימוד אחרים ב

תושג לאחר שתי שנות שיווק שיטתי אשר , המכירותתן את תחזית חיבור שני הביקושים לעיל ּי .)קאנבליזאציה(

ורק לאחר חשיפה משמעותית של החוג  מכיוון, שתי שנות השיווק מתבקשות .החדש הלימוד האקדמי חוגשל 

  .צפויים להירשם אליו תלמידים, החדש

  



 

 ליווי עסקי*  שיווק *אסטרטגיה 

 www.ziegelman.co.il: אינטרנטאתר ,  info@ziegelman.co.il :דואר אלקטרוני

 

  

בחוג הדומה  ,איון של תלמידים הלומדים כבר כיום במוסדות אחרים להשכלה גבוההִר  כלולהראשון י המישור

רצונם התיאורטי  תלמידים אלה ירואיינו אודות .לדוגמה בחוג לכלכלה, לחוג אשר כדאיות הקמתו נבחנת

להם אילו היה מוצע , ביום הרישום שלהם ללימודים, הקמת החוג החדשאת השוקל להירשם לחוג הנבחן במוסד 

כוונות קניה אלה . חוג הדומה במוסד האחרה אלו הן כוונות הקניה המייצגות את רצונם של תלמידי. החוג הנבחן

כאשר ידוע כמה תלמידים נרשמים מדי שנה למוסד  ,ב זודרך חישוב .ות במקדם מעבר לתחזית קניה בפועלמוכפל

במקום ללמוד בחוג הדומה במוסד , לחוג החדש הנבחןבשנה כמה תלמידים צפויים להירשם  לחלץ ניתן, האחר

  .האחר

בקרב תלמידי  הנעשה, איון כזהִר  .הקמת החוג החדשאת איון של תלמידי המוסד הבוחן ִר  כלולהשני י המישור

ורק לאחר , ה על זהות המוסד בו ילמדואשר החליטו בראש וראשונ, הביקוש של תלמידים יציף את, המוסד עצמו

) אחר(מקדם מעבר יה של תלמידים אלה מוכפלות בגם כוונות הקנ. יםמסוההתייחסו לבחירה בחוג הלימוד  מכן

. צור הצעת חוג הלימודים החדשיבליזאציה אותה תינאניתן לראות את הק ,כעת. תחזית קניה בפועלכדי לקבל 

יו יכולים אלו ה. בחוגים הקיימים' החדשים הנרשמים לשנה אהתלמידים  צפוי להקטין כמות החוג החדש, הרי

 ההוצאותמרבית מכיוון ובחוגים הקיימים , ווחית ביותראשר המכירה להם ִר  ,להיות תלמידי החוגים הקיימים

הינו  הצפוי למוסד מקאניבאליזאציה דבר שמביא לכך שאובדן ההכנסה, מבוצעות ללא קשר לתלמיד השולי

  .ימשמעות

תחזית המכירה לתלמידי של מתקבלת מחיבור  חדשים בחוג הנבחן' לתלמידי שנה א הכוללת תחזית המכירה

 .תחזית המכירה לתלמידי חוגים אחרים במוסד השוקל את הקמת החוג החדשות אחרים עם חוגים דומים במוסד

תו בפני כל אחד חשיפל ביאכזה אשר י בהיקף, החדש של החוג שיטתי שתי שנות שיווקבזוהי תחזית המותנית 

כחמש  –דומה לחשיפה לה זכו המרואיינים במחקר  במידה, מהפרטים באוכלוסיית התלמידים הפוטנציאלים

  .דקות איכותיות

ובכך לייעל את , עוד טרם הקמתו, כי ניתן לבחון את כדאיות ההקמה של חוג לימוד חדש, במאמר זה ראינו

  .משאבים המוקצים לפעילות זאתב השימוש

  

  

  2009המאמר פורסם באתר האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה בחודש יולי 

  

    המתמחה בתחום ההשכלה הגבוהה ציגלמן במכון האסטרטגיה מחלקת את מנהל הוא, ציגלמן אהוד ח"רו

 ehud@ziegelman.co.il  

, השכלה גבוהה ,חוג חדשכדאיות הקמת , בדיקת כדאיות, תקציב, משרד החינוך, חינוך ,ציגלמן אהוד, ציגלמן מכון :תגיות

 ,אוניברסיטאות, אוניברסיטה, מיכללות ,מכללות ,מיכללה, מכללה, פתיחת חוג לימוד חדש, פתיחת חוג חדש, ת"ג ות"מל

Education, Universities Ehud Ziegelman, Ziegelman Institute,   

 


