
קהל יעד:

ויותר חברות  בשנים האחרונות, ניהול מוצר הפך לאחד המקצועות המבוקשים והרווחיים ביותר בחברות הייטק. יותר 
להיכנס  מנסים  מועמדים  ויותר  יותר  זאת,  עם  ועולה.  הולך  רק  טובים  מוצר  למנהלי  והביקוש  מוצר  מנהלי  מעצימות 

לחברות הייטק והתחרות על כל משרה פתוחה גוברת.
הקורס נותן סל כלים נרחב לעבודה כמנהל מוצר בחברות טכנולוגיות, מבניית Roadmap ואסטרטגיה מוצרית, דרך מחקר 

משתמשים ופתרונות, עבודה עם מפתחים ומעצבים ועד בניית קורות חיים, טיפים לראיונות ופתרון מטלות בית.
הקורס ממוקד פרקטיקה - במקביל לתיאוריה נדגים על מוצרים אמיתיים כל כלי ושיטה שנלמד בקורס. את הקורס ילווה 
תרגיל פרקטי מעמיק, שיאפשר לכם להתנסות ולחדד את היכולות שלכם לקראת הראיונות, התרגילים והעבודה הבאה 

שלכם כמנהלי מוצר!

מנהלי מוצרים מתחילים
מנתחי מערכות / מנהלי פרויקטים – אשר באחריותם או רוצים לעבור לעולם ניהול המוצר

ר"צ פיתוח / בדיקות – אשר באחריותם או רוצים לעבור לעולם ניהול המוצר
מנהלי שיווק

BO/PO – מנהלי לקוח ומנהלים עסקיים
מנהלים בכירים בארגון אשר מעוניינים להכיר את תפיסת עולם ניהול המוצרים

PRODUCT MANAGER Course
syllabus

Course description

Course content

אודות המנהל האקדמי, יהונתן אלפסי: 

Product manager job
Different types of product manager
Product VS project manager
The product trio - PM, PD, TL
A day in PM life

 1 UNIT
Introduction to product management
What does it mean to be a product manager?

Business outcome - Business health in terms of revenue and growth 
Product outcome - User behaviour within the product
Opportunity mapping
Translating product outcome into potential solution

 5 UNIT
Strategy
How do we know what to build and why we are building it?

Users & Customers types 
User personas
Solution Ideas

 3 UNIT
Customer discovery
Who are we solving problems for? Deeply understand your users

4 phases of Product life cycle
Product development process
Lean product development
Agile, Scrum, Kanban and Waterfall

 2 UNIT
Introduction to product development 
What is  a digital product and to develop it?

Sizing a market
Types of competitors
Five Criteria for Understanding Competitors
Feature table
Monitoring Competitors

 4 UNIT
Competitive and market analysis
How to map your competitors and create differentiation?

Continues discovery process 
User Interview
User surveys 
Jobs to be done
Working with data - BI & analytics

 6 UNIT
Problem/Opportunity discovery
What problem are we solving for our users?

How to map a user flow
The importance of UX/UI
Working with product designer
Creating wireframes & prototypes
Intro to figma

 7 UNIT
Developing a solution
How to translate problems into solutions?

OKR - objective key results
KPI - key performance indicators
NSM - north star metric
Control and lagging metrics 

 11 UNIT
Measuring success - OKS’s & KPI’s
How to measure our solutions' success?

Leadership & communication skills
Working with engineers
Leading without authority
Radical candour 

 12 UNIT
Soft skills & stakeholder management 
How to position yourself in the organisation?

Craft PM CV
Cracking the PM interview
Winning PM home assignments 

 13 UNIT How to get a PM job?

Hypothesis mapping 
Validating assumptions
Designing an MVP
Usability texting
A/B testing

 8 UNIT
Solution discovery
How to validate your solutions and develop the best one?

Spec documents
Epics, features and user stories
Project management tools (Trello, Jira)

 9 UNIT
Building a product
How to communicate the solution to our engineers? 

Product vision
Key milestones
Prioritization methods - AARRR, RICE
Visualising a roadmap

 10 UNIT
Building a Roadmap
How to prioritise solutions and create long term plan?

קצין מודיעין יוצא יחידה מובחרת עם רקע בתחומי הסייבר והסלולר. בעל רקע כמנהל 
פרוייקטים בעולם ה-EdTech, מקים ומנהל תוכנית יזמות אימפקט, מנהל מוצר 

 Erarly בסטרטאפים, מרצה בתוכניות יזמות ובקורסי ניהול מוצר ויועץ לסטרטאפי
stage. כיום משמש כמנהל מוצר בתחום ה-Engagment ביוניקורן. 


