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 ט לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בתשע" -לדוברי אנגלית כפול במנהל עסקים ובמשפטיםתוכנית הלימודים לתואר 

 
 61סה"כ נקודות זכות בשנה א':  - נה א'ש

 
שנת  

 התוכנית
 נ"ז ( קורס דרישות קדם )על פי מס' שם הקורס  מס' קורס  סמסטר 

 א 
 

 מנהל עסקים  

 3  א'  סטטיסטיותשיטות  .1

 3  ב'  שיטות סטטיסטיות .2

 3  מיקרו –מבוא לכלכלה  .3

 6  + ב'   מתימטיקה א' .4

 3  ניהול התפעול .5

 3  מו"מ .6

 3  א' יסודות החשבונאות   .7

 3  קבלת החלטות בארגונים .8

 לשיווקמבוא  .9
 

 3 

 יזמות עסקית .10
 

 3 

 מבוא למימון  .11
 

מתמטיקה א', סטטיסטיקה א', מבוא  
 לכלכלה מיקרו 

4 

 3  התנהגות ארגונית  .12

 חדשנות גלובלית  
 

 3 

 משפטים  

סמסטרי
 אלי* 

 4  תורת משפט  .13

מבוא למשפט ישראלי   .14
 ומשפט השוואתי 

 4 

 6  דיני חוקה .15

 במשפט כתיבה וחשיבה  .16
 

 2 

 2 דיני חוזים אתיקה מקצועית של עו"ד  .17  

 



 
 

 64סה"כ נקודות זכות בשנה ב':  - שנה ב'
 

שנת  
 התוכנית

 
 
 
 

 סמסטר 
 
 
 
 
 

 נ"ז ( קורס דרישות קדם )על פי מס' שם הקורס  מס' קורס 

 מנהל עסקים   

 ב
 

סמסטרי
 אלי
 

 3  מאקרו  –מבוא לכלכלה  .18

 3 שיטות סטטיסטיות ב'  עסקים שיטות מחקר במנהל  .19

20. 
 

 3  אסטרטגיה עסקית 

קיימות ואחריות חברתית של   .21
 המגזר העסקי

 3 

פיתוח תכניות עסקיות לחברות   .22
 סטארט אפ 

 3 

 3  כלכלה התנהגותית .23

כתיבה עסקית ואקדמית   .24
 באנגלית

 3 

 משפטים 

 6  דיני חוזים .25

 6  עונשיןדיני  .26

 4 דיני עונשין דיון פלילי  .27

 2  כתיבה אקדמית  .28

 דיון אזרחי .29
 

 6 

 דיני משפחה .30
 

 6 

 4 )על חשבון קורסי בחירה(  מבוא למשפט עברי  .31

 4 )על חשבון קורסי בחירה(  משפט בינלאומי פומבי  .32

 5 דיני חוזים דיני עבודה .33  



 
 55סה"כ נקודות זכות בשנה ג':  - שנה ג'

 
שנת  

 התוכנית
 נ"ז ( קורס דרישות קדם )על פי מס' שם הקורס  מס' קורס  סמסטר 

 ג
 

 משפטים  ש

סמינר במשפטים מתוך מגוון   .34
 הסמינרים בחטיבה המסחרית 

 6 

 6  פרוייקט ביזמות וחדשנות  .35

סמסטרי
 אלי* 

 מנהל עסקים 

 3  וחדשנות סמינר ביזמות  .36

 3  פיתוח וניהול מוצרים ושירותים  .37

 יסודות החשבונאות ב'  .38
 

 3 יסודות החשבונאות א' 

פרוייקט בפיתוח מוצרים   .39
 ושירותים 

 3 

 ניתוח דוחות כספיים .40
 

 3 יסודות החשבונאות ב' 

 3  מבוא למערכות מידע .41

 3  יישומי המחשב .42

 משפטים 

 6 דיני חוזים דיני תאגידים  .43

 דיני נזיקין .44
 

 6 

 משפט מנהלי  .45
 

 4 דיני חוקה

 6  דיני קניין .46
 
 
 
 

  



 
 20': דסה"כ נקודות זכות בשנה   -' דשנה 

 

שנת  
 התוכנית

 נ"ז ( קורס דרישות קדם )על פי מס' שם הקורס  מס' קורס  סמסטר 

 מנהל עסקים  שנתי ד

 משפטים  

 4  דיני ראיות .47 א 

 3 דיון אזרחי סדר דין אזרחי מהלכה למעשה .48

 3  סד"פ הלכה למעשה .49

 הערות:    
נ"ז מבין מגוון   18בהיקף של מתחום החטיבה המסחרית הנ"ל, הסטודנטים ידרשו ללמוד קורסי בחירה משפטיים  אותהמפורטים בטבל במשפטים בנוסף לקורסי החובה   .1

 (. אלו נכללו בחישוב נקודות הזכות של שנה ד'מתוך  נ"ז  10) הקורסים הניתן מדי שנה
 נ"ז.   200סה"כ לתואר  .2
 . נ"ז מנהל עסקים 91נ"ז משפטים,   109 .3

 


