
 רסי בחירה תשפ"א וק  – תיאורי קורסים 

 

 מיומנויות למידה  

 מקוון

 :רציונל

במהלך   .אסטרטגיות למידה הן דרכי פעולה מובנות ומתוכננות המכוונות את הסטודנטים לייעול הלמידה

הקורס יעודד את   .הקורס ירכשו המשתתפים מגוון אסטרטגיות למידה ויתנסו בהן בתחומי למידה שונים

יחד עם זאת הוא יעודד אצלם   .הסטודנטים לשנות את דפוסי העבודה ויצייד אותם עם כלים פרקטיים

 .תחושת מסוגלות ומוטיבציה ללמידה

  :מטרת הקורס 
זיהוי סגנון הלמידה היעיל עבור הסטודנטים הכרת אסטרטגיות, תנאים וסביבות למידה בחירה מודעת של 

ית על שימוש באסטרטגיות הצגת דרכים לטיפוח יכולתו של הלומד  אסטרטגיות מתאימות יישום ובקרה עצמ
ליזום למידה, לשאוב מידע ממקורות מידע, לפתח דרכי למידה גמישות, להפעיל במודע אסטרטגיות על 

 .בסיס מיומנות שרכש, לכוון אותן מתוך מודעות ולפקח עליהן באופן ביקורתי

 . 50% סיכוםמטלת  50%תרגול קריאה  הרכב ציון סופי:

 

 עקרונות בהשקעות 

 שמואל )מולה( כהן ד"ר 

וודאות. בקורס זה יחשפו  -מטרת הקורס להקנות לסטודנטים כלים בסיסיים לקבלת החלטות השקעה בתנאי אי
הסטודנטים למימון בתנאי אי וודאות וסיכון. הסטודנטים ילמדו למדוד את הסיכון בעזרת פרמטרים שונים כמו 

ביטא. בנוסף הסטודנטים ילמדו להשתמש בכלים סטטיסטיים לניתוח הסיכון ובקריטריונים  סטיית תקן, שונות ו
ודאות. הסטודנטים ילמדו לבחון את התועלת מול הסיכון והתשואה של  -לבדיקת כדאיות השקעה בתנאי אי

ה  המשקיע בעזרת פונקציית התועלת ורמת שנאת הסיכון של המשקיע. הסטודנטים ילמדו להעריך את התנוע
המשותפת של המרכיבים בתיק ההשקעות ואת העיקרון פיזור הסיכון בבנייתו של התיק. כמו כן הסטודנטים 

 .WACCואת מחיר ההון המשוקלל,   CAPMילמדו את מודל ה 

 100% בחינה הרכב ציון סופי:

 נקודות 10תרגילי בית: ציון מיטיב עד 

 

 

 יסודות הבנקאות

 ד"ר דודי אהרון 

היא ללמד את היסודות הכלכליים והפיננסיים עליהם מושתת ענף הבנקאות ואת מרכיבי  מטרת הקורס 
. ומאפייניה השוניםמבנה המערכת הבנקאית בישראל הליבה של הפירמה הבנקאית. בקורס יושם דגש על 

ומה שיווי המשקל האופטימלי בשוק  יוצגו הבעיות המרכזיות העומדות בפני המנהל של הפירמה הבנקאית 
 תחת המגבלות הקיימות. 

 

 שוק ההון בישראל

 דוקטורנט לירון רייטר 

מטרת הקורס הינה היכרות עם שוק ההון בישראל: הבורסה לניירות ערך ושיטות המסחר, השוק הראשוני, השוק 
 המשני, עשיית שוק, מכירה בחסר, מנגנוני הפיקוח והרגולציה, רפורמות מרכזיות ובעיות ייחודיות. 



קרנות נאמנות וקרנות סל( וכן    הלומדים בקורס יכירו את סוגי ני"ע השכיחים בבורסה בארץ )מניות, אגרות חוב,
בנושא אג"ח ילמד דירוג אג"ח וסדרות האג"ח העיקריות, חישוב   יבינו את אופן המסחר בניירות הערך השונים.

 תשואה לפדיון, ערך מתואם, מח"מ, סיכונים בהשקעה באג"ח, השפעות מאקרו על שוק האג"ח. 

 בחינה.  100%הרכב הציון הינו 

 

 

 Fintechפינטק 

 ד"ר אושי שהם קראוס 

בואו נדמיין את עולם הפיננסים עוד עשרים שנה: חשבונות הבנק כבר לא שייכים לבנקים. לכל אחד מאיתנו 
יש מעין תא דיגיטלי ובו ההיסטוריה הפיננסית שלו )בנקאית, ביטוחית, השקעות וחיסכון(, כאשר אני רוצה 

אחורי הקלעים ובאופן אוטונומי, מכרז להלוואה.  לרכוש מוצר באלף שקלים, התא הדיגיטלי שלי מוציא, מ 
אלפי מוסדות פיננסים ברחבי העולם המצויים על פלטפורמות התאים הדיגיטליים בוחנים את הבקשה ותוך 

 .שניות, אחד המוסדות מעביר את האשראי
ות, נראה הזוי? אולי, אבל כל התופעות המתוארות כאן מצויות כבר בתחילת הדרך. הטכנולוגיות נוצר

והרגולטורים כבר מכוונים. בקורס שלנו נכיר את עולם הפינטק, האינשורטק, הרגטק והפרופטק. נכיר את מה  
 .שיש ונחשוב על מה שיהיה

 . 50%ועבודת סיום  50%: מטלת אמצע סופיהרכב ציון 

 

 תקשורת שיווקית משולבת 

 מר גדי חייט 

המעוניינים לרכוש ידע עיוני ומעשי בתחום התקשורת השיווקית קורס זה מיועד לבוגרי קורס בסיסי בשיווק, 
  .ככלל והפרסום בפרט

הקורס יקנה כלי חשיבה וניתוח בתחומי התקשרות השיווקית: הכרת הקווים המנחים והכלים המרכזיים  
בגיבוש וניתוח אסטרטגיות תקשורתיות ופרסומיות. הכרת מודלים וכלים לתכנון מדידה ובקרה של פרסום,  

 .יחסי ציבור ותקשורת שיווקית מתווכת מדיה
בסיום הקורס הסטודנטים יבינו את המודלים התיאורטיים של תקשורת שיווקית וכיצד לתכנן, לעצב ולהציג  •

מסע פרסום שלם, כולל פרסומת. יינתן דגש על ניתוח דוגמאות מהשוק הישראלי והבינלאומי בתחום 
 .הפרסום והתקשורת הדיגטיאלית

 

 פיתוח מוצרים ושירותים 

 גב' רבקה קהת 

בסביבה העסקית הנוכחית, ארגונים נדרשים לחדש באופן תדיר כדי לצמוח וכדי להתחרות. הקורס סוקר 
שיטות ואמצעים להשגת חדשנות בארגונים  דרך פיתוח מוצרים ושירותים. האמצעים הנידונים בקורס שייכים  

 דשנות: להיבטים שונים במחזור פיתוח הח

הנבטת הרעיון, מחקר השוק, הבנה צרכן /לקוח, פיתוח המוצר או השירות, יצירת אבטיפוס, בניית תכנית 
 השקה, מודל עסקי, תכנית שיווק ופירסום, צינורות הפצה, מדידת הצלחה. 

הסטודנטים ידרשו  כל אמצעי יבחן לעומק הן ע"י סקירת מאמרים והן על ידי דוגמאות קונקרטיות ועדכניות. 
 לנתח מקרי בוחן וליישם בעצמם את התכנים הנלמדים . 

 :   סופי  הרכב ציון

 פרזנטציה בכיתה  %15עבודה מסכמת, ו   35% –פרויקט סופי  50%•        

 כל אחד  %15תרגילים של  2 -תרגילים  30%•        

 השתתפות פעילה בדיוני הכיתה %20•        

 



 רשתות חברתיות - דיגיטלישיווק 

 מדיה -חברת ניו

בעשור האחרון פייסבוק ואינסטגרם הוכיחו עצמם כי מלבד היותן רשתות חברתיות פופולריות, הן גם 
משמשות כפלטפורמות מובילות לפרסום עסקים בכל העולם. משזיהו את פוטנציאל השיווק דרכן, בעלי  

לתאגידי ענק, החלו מחזרים אחר מנהלי קמפיינים   החל מבתי קפה שכונתיים ועד –עסקים מכל הסוגים 
המכירים את המערכות על בוריהן. הקורס יכשיר את הסטודנטים לנהל קמפיינים ממומנים בפייסבוק  

ואינסטגרם תוך יישום אסטרטגיית שיווק, פילוח קהלי יעד ייחודיים ולהבין כיצד לפעול כדי להגשים את  
 המטרות העסקיות של הלקוח. 

 

 התנהגות צרכנים

 ד"ר ענר טל

ועל   הקורס נועד להקנות למשתתפים ידע בנושא התנהגות צרכנים תוך שימת דגש על היבטים פסיכולוגים
יישום תובנות בפתרון בעיות שיווקיות. בין הנושאים הנכללים בקורס: צרכים ומענה לצרכים, תפיסה, עמדות, 

כולל פרספקטיבות מודרניות בקבלת החלטות )כלכלה התנהגותית(, חוויית רגשות, שכנוע, קבלת החלטות  
   הצריכה, סיפוק, ומחקר בהתנהגות צרכנים

   הרכב ציון סופי:

 מגן השתתפות 20%

 מצגת  30%

 מבחן  70%

 

 ניהול קהילות

 יעל אורן וגב'  גיל מרטנס גב' 

הקורס סוקר קהילות קיימות, מגמות בעולם המשתנה תדיר, הטרנד של ניהול הקהילות תופס תאוצה. 
בתחום, שיטות ואמצעים לניהול נכון של קהילה, לתכנון קהילה מוצלחת, להתמודדות על משברים ואתגרים  
בקהילות, למדידת הצלחה של קהילה, ושיווקה. הסטודנטים ידרשו לנתח הצלחות ומדדים בקהילות קיימות 

 .קיימת או מתוכננת או ליישם בעצמם את התכנים הנלמדים על קהילה

 .השתתפות פעילה בדיוני הכיתה 30%פרויקט גמר,  70% :  סופי הרכב ציון

 

 

 מבוא לבריאות הציבור )הפקולטה למערכות בריאות(

 גב' גבאי לינוי 

הקורס יקנה לתלמידים מושגי יסוד בבריאות הציבור כולל: מה בין בריאות הפרט לבריאות הציבור, מבנה  

יכירו   ,"נטל תחלואה"שירותי בריאות הציבור בארץ, יעדי בריאות הציבור. התלמידים ילמדו את המושג של 

ל מחלות זיהומיות ומחלות  מדדים אפידמיולוגיים בסיסיים בבריאות הציבור, היבטים כמותיים של תחלואה ש 

כרוניות נבחרות ודרכי המניעה שלהן ברמה לאומית. בנוסף יחשפו לתהליכי קבלת החלטות בקביעת מדיניות  

 '. בריאות כגון: הכנסת חיסונים חדשים, תכניות לגילוי מוקדם של מחלות, וכד

 בחינה.  100% :סופי הרכב ציון

 

 

 

 



 )הפקולטה למערכות בריאות(  תקשורת ובריאות

 דורון קופרשטין מר 

תחום הבריאות תופס מקום הולך וגובר בכלי התקשורת השונים. מגמה זו משקפת את ההתעניינות של  

  .הציבור בתחום הבריאות ואת רצונו לשאוב מידע מעשי מכלי התקשורת
להתמודדות טובה הקורס שבנדון יוצר שילוב בין תיאוריה לפרקטיקה ומצייד את המשתתפים בכלים מעשיים 

 .יותר עם כלי התקשורת. הקורס מהווה גם מבוא ראשוני ללימודי תקשורת המונים
הקורס סוקר את ההזדמנויות והתועלות שיכולים להפיק ארגוני ומוסדות בריאות מן הקשר עם התקשורת,  

  .לכאורה מצד כלי התקשורת "איום "זאת לצד ה
תקשורת ואת המאפיינים המיוחדים של תחום הבריאות  מטרת הקורס הנה להכיר לתלמידים את עולם ה

בתקשורת; לצייד את התלמידים בכישורים ראשוניים ובסיסיים לעבודה עם כלי התקשורת; לתת לתלמידים  

 .כלים בסיסיים לניתוח תקשורת

 בחינה.  100% :סופי הרכב ציון

 

 פייק ניוז

 ד"ר הדס שינטל 

ות עצומות של מידע כוזב: מפייק ניוז ותיאוריות קונספירציה, דרך  בעולם המודרני כולנו חשופים כל יום לכמוי
שמועות ומידע כוזב המופץ ברשתות ועד למיתוסים מוטעים בנוגע להתנהגות אנושית ולמדע. איך ניתן  

להבדיל בין פייק ניוז לידיעות אמיתיות? איך ניתן לדעת האם דיווחים על מחקרים מדעיים הם מהימנים? מה  
ם מסוימים להאמין בעוד אחרים מטילים ספק? בקורס זה נדון בסוגים השונים של מידע כוזב,  גורם לאנשי 

באופני ההצגה המוטים והמטעים של מידע במדיה, וכן בהטיות הקוגניטיביות ובמנגנונים הפסיכולוגיים 
 .'והמוטיבציוניים העומדים בבסיס האמונה בפייק ניוז, תיאוריות קונספירציה וכו

 . מטלות ובחנים לאורך הקורס 40%-בחינה סופית ו 60%: סופי הרכב ציון

 

 )הפקולטה לפסיכולוגיה(  מבוא לפסיכולוגיה

 ד"ר יוסי מיכאלי 

היכרות והבנה של מושגי יסוד בפסיכולוגיה, החל מהרקע ההיסטורי של התחום, דרך הגישות למחקר  
לוגיה ובשיטות הטיפול בה. הקורס פסיכולוגי ולהבנה של החוויה האנושית היומיומיות וכלה בפסיכופתו

יתמקד בלמידת היסודות לנושאים אשר נלמדים בהרחבה ובהעמקה במסגרת קורסים אחרים בחטיבה  

 .לפסיכולוגיה

 . בחינה 100%הרכב ציון סופי: 

 

 )הפקולטה לפסיכולוגיה(  ממשק אדם מחשב

 מר יאיר צדוק 

מחשב שמישים, המאפשרים למשתמשים בהם  - אדםהקורס יקנה יכולות הנדרשות ליצירה של ממשקי 
לבצע את משימותיהם במהירות, ללא שגיאות ובהנאה. במהלך הקורס יכירו הסטודנטים את תהליך תכנון  

ועיצוב ממשקי משתמש, את האופן בו תהליכי התכנון משתלבים בתהליכי בנייה של מערכות מידע, את  
 .חשיבות השמישות

 . הבחינ 100%הרכב ציון סופי: 

 

 

 

 



 

 מבוא למערכות הבריאות בישראל )הפקולטה לבריאות(

 פרופ' יהודה אדלר 

הקורס   גיון והבעיות של מערכת הבריאות בארץ. בוגרייה, המבנה ,הקורס נותן לסטודנט מידע על ההיסטוריה
. הבריאות בארץ רכותמקבלים מידע חיוני והכרחי שיעזור להם בניהול היום יומי של מע  

 

 

 ניהול בתי חולים )הפקולטה לבריאות(

 פרופ' מרדכי שני 

 מידע על בתי החולים בישראל 

 החולים תשלומים לבתי 

 בעיות במערכת הבריאות בישראל 

 טעויות ורשלנות בבתי החולים 

 .ח אדם בבתי החוליםוכ

 . בחינה 100%הרכב ציון סופי: 

 

 אופציות ונכסים נגזרים 

 ד"ר שמואל )מולה(  כהן 

עם המכשירים הפיננסיים העתידיים, השימוש בהם והערכתם לצורך קבלת  מעמיקה הכרות הקורס יעסוק ב
  השקעה וניהול סיכונים באמצעותם. בעיקר יעסוק הקורס באופציות על מניות, על מדדים ועלהחלטות 

 , וכן באופציות ריאליות."החלף"מט"ח, בחוזים עתידיים על מניות, מט"ח ואגרות חוב, בעסקאות 

 דגש מיוחד יינתן על בניית אסטרטגיות השקעה בסיסיות: אסטרטגיות למטרות ספקולטיביות, אסטרטגיות
הגנה וגידור ואסטרטגיות משולבות. כמו כן יילמדו שיטות התמחור השונות של המכשירים הפיננסיים: שווי 

נאיבי, המודל הבינומי והמודל של בלק, שולס ומרטון שזכו על כך בפרס נובל. לבסוף נראה כיצד ניתן  
או דחייה של להשתמש בעקרונות התמחור של האופציות לצורך קבלת החלטות מתקדמת בדבר קבלה 

 פרויקטים )אופציות ריאליות(. 

 100%בחינה  הרכב ציון סופי:

 נקודות 10תרגילי בית: ציון מיטיב עד 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


