
 מנהל עסקים תואר ראשון
 
 

על מנת להשלים תואר במנהל עסקים על סטודנט שהתחיל את לימודיו בתשע"ט 
 נ"ז בכל שנות לימודיו לתואר לפי החלוקה הבאה: 122הסטודנט ללמוד 

 קורסי חובה  )כולל אנגלית ומעורבות חברתית(נ"ז  83
 נ"ז קורסי התמחות 24
 "ז קורסי בחירה מנהל עסקיםנ 15

 'שנה א
 )סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בתשע"ט(

 
נ"ז )כולל  38על מנת להשלים את שנת הלימוד הראשונה, על הסטודנט להשלים 

 אנגלית(.

 חובהקורסי 
קוד  שם המרצה  שם קורס

 הקורס
נקודות  מתכונת 

 זכות

רמת טרום בסיסי  –אנגלית 
 א'

 2 סמסטריאלי 698 

רמת טרום בסיסי  –אנגלית 
 ב'

 מסטריאליס 699 

  בסיסיאנגלית רמת 
 

 סמסטריאלי 701

 סמסטריאלי 702  מתקדמים א'אנגלית רמת 

 סמסטריאלי 1027  ב' אנגלית רמת מתקדמים

 מתמטיקה א'
 

אורלי בארשבסקי גב' 
/ מר דורון  אברהמי

 גרינשטיין 

 3 סמסטריאלי 8002

ד"ר עופר ארבע / ד"ר  מיקרו-מבוא לכלכלה
 עידו איזדורפר

 3 סמסטריאלי 8004

שיטות סטטיסטיות למנהל 
 עסקים א'

גב' מיכל קורן / מר שי 
 ליבוביץ' 

 3 סמסטריאלי 8006

ד"ר ישראל רוזן/ מר  יישומי מחשב
 עומר כספי

 3 סמסטריאלי 8102

 מתמטיקה ב'
 

אורלי בארשבסקי גב' 
/ מר דורון  אברהמי

 גרינשטיין

 3 סמסטריאלי 8003

 3 סמסטריאלי 8316 "ר יפית רפאלד קבלת החלטות בארגונים

שיטות סטטיסטיות למנהל 
 עסקים ב'

גב' מיכל קורן / מר שי 
 ליבוביץ'

 3 סמסטריאלי 8007

 מבוא לשיווק
 

ד"ר  ד"ר רון ברגר /
 שרון סורוקר

 3 סמסטריאלי 8009

ד"ר שמואל )מולה(  מבוא למימון 
 כהן / ד"ר אבי יוסיפוף

 4 סמסטריאלי 8012

 אות א'יסודות החשבונ
 

 3 סמסטריאלי 8014 רו"ח אבי דגן 

 "ר ענבל שטוקהייםד כתיבה מדעית
 

 2 סמסטריאלי 8313

 3 סמסטריאלי 8027 פרופ' גל רז  ניהול התפעול

  



 שנה ב'
 (דנטים שהתחילו את לימודיהם בתשע"ח)סטו

 
נ"ז לפי  47-50 על מנת להשלים את שנת הלימוד השנייה, על הסטודנט להשלים

 :הבאההחלוקה 
 

 נ"ז קורסי חובה 26
 נ"ז( 9 תחדשנות ויזמובהתמחות נ"ז בקורסי התמחות ) 9-12

 נ"ז( 12עד  ומשאבי אנוש מימון)בהתמחות שיווק,        
 נ"ז בחירה מנהל עסקים 9
 "ז מעורבות חברתית )עד סוף התואר(נ 3

 
 חובהקורסי 

קוד  שם המרצה  שם קורס
 הקורס

 נקודות זכות מתכונת 

 עסקיתיזמות 
 

 /שירה מורד"ר 
 ד"ר שרון סורוקר

 3 סמסטריאלי  8312

 3 סמסטריאלי 8226 ד"ר נתנאל דרורי **אסטרטגיה עסקית

 3 סמסטריאלי 8102 מר גיא טרוטיאק יישומי מחשב

 3 סמסטריאלי 8024 רו"ח אבי דגן יסודות החשבונאות ב'

 3 סמסטריאלי 8027 פרופ' גל רז ניהול התפעול

במנהל  שיטות מחקר
 עסקים

ד"ר לליב ישראלי/ 
 ד"ר ארז צבירלינג

 4 סמסטריאלי 8023

כתיבה עסקית 
 באנגלית

גב' הלן כצנלסון / 
-גב' אריאלה בר

 חיים

 2 סמסטריאלי 8311

קבלת החלטות 
 בארגונים

 3 סמסטריאלי 8316 ד"ר יפית רפאל

"ר ענבל ד כתיבה מדעית
 שטוקהיים

 2 סמסטריאלי 8313

ית תילמד רק ע"י הסטודנטים של מסלול יום. מסלול ערב ילמדו קורס זה בשנתם ** אסטרטגיה עסק
 השלישית ללימודים

 

 קורסי התמחות
 

 התמחות במימון
 

 קורס חובה של ההתמחות

קוד  שם המרצה  שם קורס
 הקורס

 נקודות זכות מתכונת 

 3 סמסטר א' 8223 ד"ר אבי יוסיפוף עקרונות בהשקעות

  -תמחותקורסי בחירה של הה
 בכל התואר( 3קורסים במהלך שנה ב' )מתוך  3או  2לבחור 

 3 סמסטר א' 8401 ד"ר דודי אהרון יסודות הבנקאות

 ניהול סיכונים
 

 3 סמסטר ב' 8047 מר נתי נוישטיין

 שוק ההון בישראל
 

 3 סמסטר ב' 8039 ד"ר אבי יוסיפוף



 
 התמחות בשיווק

 

 קורס חובה של ההתמחות

קוד  המרצה שם  שם קורס
 הקורס

 נקודות זכות מתכונת 

תקשורת שיווקית 
 משולבת

 3 סמסטר א' 8315 מר גדי חייט

  -קורסי בחירה של ההתמחות
 בכל התואר( 3קורסים במהלך שנה ב' )מתוך  3או  2לבחור 

 3 סמסטר ב' 8310 ד"ר נתנאל דרורי שיווק בינלאומי

 3 סמסטר ב' 8218 ד"ר ענר טל התנהגות צרכנים

 שיווק בסין
 

 3 סמסטר ב' 8222 ד"ר רון ברגר

 
  התמחות במשאבי אנוש

 קורסי חובה

 – אבחון תעסוקתי
כלים פסיכולוגים 

  -להערכה ומיון

  גב' עדי סדן.
 מכון קינן שפי

 3 סמסטר א' 8323

פיתוח מנהלים 
  -והדרכת עובדים

 מר יואל זמוקס.
פיתוח  ODחברת 
 ארגוני

 3 סמסטר א' 8327

קריירה  ניהול
ותחלופת עובדים 

 בכפר הגלובלי

 3 סמסטר ב' 8321 ד"ר יפית רפאל

 במשאבי אנושסמינר 
 

 3 סמסטר ב' 8609 ד"ר יפית רפאל

 
 התמחות ביזמות וחדשנות

 קורסי חובה

פיתוח מוצרים 
 ושירותים

 3 סמסטר א' 8058 ד"ר ענר טל

פרוייקט בפיתוח 
 מוצרים ושירותים

 3 'סמסטר ב 8227 ד"ר ענר טל

חקר שווקים 
ושיתופי פעולה 

 לחברות סטארט אפ

 3 סמסטר ב' 8332 פרופ' גל רז

 
 

 נ"ז.  קורס חובה שצריך לבצע עד סיום התואר. 3בהיקף של  מעורבות חברתית
 עילות אחת מבין האפשרויות הבאות:פיש לבחור 

 נקודות זכות קוד הקורס שם קורס

 3 6000 התנדבות בקהילה

 3 6006 םחונכות סטודנטי

 3 6004 שרות מילואים

 3 6007 השתתפות בנבחרת ספורט

 3 6005 פעילות חברתית באגודת הסטודנטים

  



 לשנה ב' קורסי בחירה מנהל עסקים
 (לסטודנטים שהתחילו את לימודיהם בתשע"ח)

 

 .נ"ז 15 קורסים בהיקף כולל של לבחור במהלך התואר על הסטודנט
 : בתשע"טקורסי הבחירה שמוצעים להלן 

 

קוד  מרצה  שם קורס
 הקורס

נקודות  מתכונת 
 זכות

EBI  נבחרת
 מצויינות**

 3 מפגשים שיתואמו בהמשך -שנתי 8333 פרופ' גל רז

 ניהול קהילות
 )למסלול יום(

יעל אורן וגיל 
 מרטנס

 -סמסטר א' 8409
 16:30-19:00שני בין השעות בימי 

3 

 עסקים בינלאומיים
 )קורס מקוון(

 3 סמסטר א' 8329 ל דרוריר נתנאד"
 

 מיומנויות תקשורת** 
 )למסלול יום(

 -סמסטר ב' 8073 טרם נקבע
 20:30-22:00בימי שני בין השעות 

3 

ליווי עסקים קטנים 
 ובינוניים )פרקטיקום(

 3 סמסטר ב' 6003 ד"ר רימונה פלס

 שוק ההון בישראל
 

 -סמסטר ב' 8039 ד"ר אבי יוסיפוף
 15:00-17:30שני בין השעות בימי 

3 

 שיווק בסין
 

 -סמסטר ב' 8222 ד"ר רון ברגר
 15:00-17:30שני בין השעות בימי 

3 

ניהול קריירה 
ותחלופת עובדים 

 בעפר הגלובלי

ימי שני בין השעות  -סמסטר ב' 8321 ד"ר יפית רפאל
15:00-17:30 

3 

סיור לימודי בחו"ל 
 )כולל פרוייקט(

 3 סמסטר קיץ 6002 

 
 .קורסים מהתמחויות אחרות להתמחות שבה בחר הסטודנטם ניתן לבחור ג

נ"ז ברשימת הקורסים למעלה, הוא אינו מחוייב לבחור את הקורסים  15)אם סטודנט הצליח להשלים 
 הבאים(

 
 להלן הקורסים שניתן לבחור לפי ההתמחות שהסטודנט בחר בה:

 
  עבור סטודנטים בהתמחות שיווק

 (1)יש לבחור קורס 
צרים פיתוח מו
 ושירותים

ימי שישי בין השעות  -סמסטר א' 8058 ד"ר ענר טל
8:30-11:00 

3 

ימי שישי בין השעות  -סמסטר א' 8401 ד"ר דודי אהרון יסודות הבנקאות
8:00-10:30 

3 

 
  מימוןעבור סטודנטים בהתמחות 

 קורסים האחרים( 2)יש לבחור את שיווק בינלאומי או את 
ימי שישי בין השעות  -סמסטר ב' 8310 ד"ר נתנאל דרורי שיווק בינלאומי

8:30-11:00 
3 

חקר שווקים ושיתופי 
פעולה לחברות 

 סטארט אפ

ימי שישי בין השעות  -סמסטר ב' 8332 פרופ' גל רז
בין התאריכים  8:30-11:00

3.2.19-13.3.19 

3 



פרוייקט בפיתוח 
 מוצרים ושירותים

שי בין השעות ימי שי -סמסטר ב' 8227 ד"ר ענר טל
 בין התאריכים 8:30-11:00

31.3.19-31.5.19 

3 

 
 יזמות וחדשנותעבור סטודנטים בהתמחות 

 קורסים( 2)יש לבחור 
תקשורת שיווקית 

 משולבת
 ימי שישי בין השעות  -סמסטר א' 8315 מר גדי חייט

11:30-14:00 

3 

ן השעות ימי שישי בי -סמסטר א' 8223 ד"ר אבי יוסיפוף עקרונות בהשקעות
11:30-14:00 

3 

 ימי שישי בין השעות  -סמסטר א' 8219  ד"ר ענר טל ניהול מותגים
11:30-14:00 

3 

 ניהול סיכונים 
 

ימי שישי בין השעות  -סמסטר ב' 8047 מר נתי אורנשטיין
11:00-13:30 

3 

 ימי שישי בין השעות  -סמסטר ב' 8218 ד"ר ענר טל התנהגות צרכנים
11:30-14:00 

3 

 
 :הערות

נבחרת מצויינות, סיור לימודים בחו"ל ופרקטיקום בליווי עסקים  EBI יםלקורסהרישום  •
 הינו בהתאם להודעה שתשלח בהמשך ע"י מנהל הסטודנטיםקטנים ובינונים 

שעות אקדמיות בין התאריכים  2מיומנויות תקשורת יתקיימו שיעורים פרונטלים של קורס ב •
 נ"ז. 1ו מטלות מקוונות דרך אתר הקורס בהיקף של אליהם יתווספ 18.2.19-27.5.19

 חובתו של הסטודנט לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיום התואר. •

ה. פרישת לימודי העשרה על פני השנים ישניהשנה החלק מקורסי העשרה ניתן ללמוד החל מ •
 היא על פי בחירת הסטודנט.

צויינים בכל שנה כי יש לכך הסטודנט מתבקש לשים לב למספר נ"ז בקורסי החובה המ •
השלכות על הכללות ברשימת דיקן לצורך הצטיינות, עיין פרק יז' בתקנון הלימודים ובנספח 

 תלמידים מצטיינים.

 תכנית הלימודים כפופה לשינויים •
 

 

 
  



 שנה ג'
 (ז)סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בתשע"

 
נ"ז לפי  44עד שלים על מנת להשלים את שנת הלימוד השלישית, על הסטודנט לה

 החלוקה הבאה:
 
 נ"ז קורסי חובה 17
 אנוש התמחות משאביב נ"ז 15 , במימון ובשיווק קורסי התמחותנ"ז  12
 נ"ז  12עד להתמחויות מימון ושיווק,  בסה"כ לכל התואר העשרהקורסי נ"ז  15 עד

  התמחות משאבי אנושבבסה"כ לכל התואר 
 

 קורסי חובה
קוד  מרצה  שם קורס

 הקורס
 נקודות זכות מתכונת 

 3 סמסטריאלי 8058 גב' רבקה קהת רותיםיפיתוח וניהול מוצרים וש

מדיניות כלכלית ועסקים 
 בישראל

 3 סמסטריאלי 8041 ד"ר יאיר זימון

 3 סמסטריאלי 8042 מר יהונתן ששון ניתוח דוחות כספיים 

 3 סמסטריאלי  8312 ד"ר שירה מור יזמות עסקית

גב' הלן כצנלסון /  כתיבה עסקית באנגלית
-גב' אריאלה בר

 חיים

 2 סמסטריאלי 8311

 3 סמסטריאלי 8226 תנאל דרוריד"ר נ אסטרטגיה עסקית

 

 קורסי חובה -התמחות במימון
 אופציות ונכסים נגזרים

 
ד"ר שמואל 
 )מולה( כהן

 3 'בסמסטר  8040

 ניהול סיכונים 
 

 3 סמסטר ב' 8047 מר נתי נוישטיין

 3 סמסטר ב' 8405 ד"ר אבי יוסיפוף פרויקט במימון

 סמינר במימון 
 

ד"ר שמואל 
 )מולה( כהן

 3 מסטר א'ס 8601

 

 קורסי חובה -התמחות בשיווק
 3 סמסטר א' 8219  ד"ר ענר טל ניהול מותגים

 3 סמסטר ב' 8310 ד"ר נתנאל דרורי שיווק בינלאומי

 3 סמסטר ב' 8406 ד"ר רון ברגר פרויקט בשיווק

 3 סמסטר א' 8600 ד"ר רון ברגר סמינר בשיווק

 

 קורסי חובה -התמחות במשאבי אנוש
כלים  – עסוקתיאבחון ת

 פסיכולוגים להערכה ומיון
  גב' עדי סדן.

 מכון קינן שפי
 3 סמסטר א' 8323

פיתוח מנהלים והדרכת 
 עובדים

 מר יואל זמוקס.
פיתוח  ODחברת 
 ארגוני

 3 סמסטר א' 8327

ניהול קריירה ותחלופת עובדים 
 בעפר הגלובלי

 3 'סמסטר ב 8321 ד"ר יפית רפאל

 3 סמסטר ב' 8407 רפאלד"ר יפית  פרויקט במ"א

 3 סמסטר ב' 8609 ד"ר יפית רפאל במ"אסמינר 

  



 בשנה ג'העשרה  קורסי
 (דנטים שהתחילו את לימודיהם בתשע"ז)לסטו

 

 .נ"ז 15 קורסים בהיקף כולל של לבחור במהלך התואר על הסטודנט
 : קורסי הבחירה שמוצעים בתשע"טלהלן 

 

קוד  מרצה  שם קורס
 הקורס

דות נקו מתכונת 
 זכות

EBI  נבחרת
 מצויינות**

 3 מפגשים שיתואמו בהמשך -שנתי 8333 פרופ' גל רז

 ניהול קהילות
 

יעל אורן וגיל 
 מרטנס

 -סמסטר א' 8409
 16:30-19:00שני בין השעות בימי 

3 

 עסקים בינלאומיים
 )קורס מקוון(

 3 סמסטר א' 8329 ר נתנאל דרוריד"
 

 יישומי מחשב
 

 ד"ר ישראל רוזן
 
 
 

 או
 מר עומר כספי

 -סמסטר א' 8102
בימי שני בין השעות  1רבעון 

וימי רביעי בין  11:45-14:15
 12:00-14:30השעות 

 או
 8:30-11:00ימי שישי בין השעות 

3 

 מיומנויות תקשורת** 
 

 -סמסטר ב' 8073 טרם נקבע
 20:30-22:00בימי שני בין השעות 

3 

ליווי עסקים קטנים 
 ובינוניים )פרקטיקום(

 3 סמסטר ב' 6003 ד"ר רימונה פלס

 שוק ההון בישראל
 

 -סמסטר ב' 8039 ד"ר אבי יוסיפוף
 15:00-17:30שני בין השעות בימי 

3 

 שיווק בסין
 

 -סמסטר ב' 8222 ד"ר רון ברגר
 15:00-17:30שני בין השעות בימי 

3 

ניהול קריירה 
ותחלופת עובדים 

 בעפר הגלובלי

ימי שני בין השעות  -'סמסטר ב 8321 ד"ר יפית רפאל
15:00-17:30 

3 

סיור לימודי בחו"ל 
 )כולל פרוייקט(

 3 סמסטר קיץ 6002 

 
 מעורבות חברתית )פעילות אחת מבין האפשרויות הבאות(:

 3  6000  התנדבות בקהילה

 3  6006  חונכות סטודנטים

 3  6004  שרות מילואים

השתתפות בנבחרת 
 ספורט

 6007  3 

ית פעילות חברת
 באגודת הסטודנטים

 6005  3 

 
 מימון עבור סטודנטים בהתמחות 

נ"ז ברשימת הקורסים למעלה, הוא אינו מחוייב לבחור את הקורסים  15)אם סטודנט הצליח להשלים 
 :הבאים(

 ימי שישי בין השעות  -סמסטר א' 8219  ד"ר ענר טל ניהול מותגים
11:30-14:00 

3 

תקשורת שיווקית 
 משולבת

 ימי שישי בין השעות  -סמסטר א' 8315 די חייטמר ג
11:30-14:00 

3 



 
 

 :הערות

נבחרת מצויינות, סיור לימודים בחו"ל ופרקטיקום בליווי עסקים  EBI יםלקורסהרישום  •
 הינו בהתאם להודעה שתשלח בהמשך ע"י מנהל הסטודנטיםקטנים ובינונים 

שעות אקדמיות בין התאריכים  2של מיומנויות תקשורת יתקיימו שיעורים פרונטלים קורס ב •
 נ"ז. 1אליהם יתווספו מטלות מקוונות דרך אתר הקורס בהיקף של  18.2.19-27.5.19

 לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיום התואר. הסטודנטחובתו של  •

מתבקש לשים לב למספר נ"ז בקורסי החובה המצויינים בכל שנה כי יש לכך  הסטודנט •
רשימת דיקן לצורך הצטיינות, עיין פרק יז' בתקנון הלימודים ובנספח השלכות על הכללות ב

 תלמידים מצטיינים.

 תכנית הלימודים כפופה לשינויים •
 


