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 תכנית הלימודים לתואר כפול במנהל עסקים ובמשפטים 

 את הלימודים בתש"פ שהתחילו 
 

 
 46סה"כ נקודות זכות בשנה א':  -שנה א' 

 
שנת  

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

 א 
 

 מנהל עסקים 

 3  שיטות סטטיסטיות א'  .1

 3  מיקרו –מבוא לכלכלה  .2

 3  מתמטיקה א'  .3

 3  מתמטיקה ב'  .4

 3  יישומי מחשב .5

 3  קבלת החלטות  .6

 משפטים                 

 6  דיני עונשין .7

 4  תורת משפט  .8

 2  מבוא למשפט ישראלי   .9

 6  דיני חוקה .10

 6  דיני חוזים .11

 2  במשפט כתיבה וחשיבה  .12

 2  משפט וכלכלה .13
 
 

 51סה"כ נקודות זכות בשנה ב':  -שנה ב' 
 

שנת  
 התוכנית

 

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

 מנהל עסקים  

 ב
 

 3  מאקרו  –מבוא לכלכלה  .14

 3  יזמות עסקית .15

 3  מבוא לשיווק .16

 3 מתמטיקה א'   יסודות המימון א' .17

 3  יסודות החשבונאות א'  .18

 3  שיטות סטטיסטיות ב'  .19

 3  ניהול התפעול .20

 משפטים 

 4  משפט מנהלי  .21

 2 רמת מתקדמים א'   רמת מתקדמים ב'  -אנגלית .22

 4 דיני עונשין דיון פלילי  .23

 2  כתיבה אקדמית הדרכה ב .24

 6 חוזיםדיני  דיני קניין .25

 6 דיני חוזים דיני נזיקין .26

 6 דיני חוזים דיני תאגידים  .27
 

  



 49סה"כ נקודות זכות בשנה ג':  -שנה ג' 
 

שנת  
 התוכנית

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

 ג
 

 משפטים 

סמינר במשפטים מתוך מגוון   .28
 הסמינרים בחטיבה המסחרית 

 6 

 עסקים מנהל 

 3  מערכות מידעמבוא ל 29

 3 יסודות החשבונאות א'  ב'   יסודות החשבונאות .30

בהתאם לבחירת   –קורס מההתמחות  .31
 הסמינר

 3 קורס מבוא 

בהתאם לבחירת    -קורס מההתמחות  .32
 הסמינר

 3 קורס מבוא 

בהתאם לבחירת    -קורס מההתמחות  .33
 הסמינר

 3 קורס מבוא 

 3  אתיקה בעסקים  .34

 4 שיטות סטטיסטיות ב'  שיטות מחקר במנהל עסקים  .35

 משפטים 

 2  משפט בינלאומי פרטי  .36

 6  דיון אזרחי .37

 4  דיני מיסיםמבוא ל .38

 4  דיני משפחה .39

 5 דיני חוזים דיני עבודה .40
 

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

שנת  
 התוכנית

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

 מנהל עסקים  ד
 על כל סטודנט לבחור סמינר אחד מבין הבאים: 

קורסים מתחום    3מבוא לשיווק ו  בשיווקופרויקט סמינר  . 41
 ההתמחות

6 

קורסים מתחום   3מימון ב' ו  במימוןופרויקט סמינר 
 ההתמחות

6 

קורסים מתחום   3יזמות עסקית ו  ופרויקט בחדשנות ויזמותסמינר 
 ההתמחות

6 

 3  קורס מההתמחות .42

 3  קורס מההתמחות   .43

 3  נושאים נבחרים בהתמחות  .44

 3  קיימות  .45

 3  אסטרטגיה עסקית  .46

 3 החשבונאות ב' יסודות  ניתוח דוחות כספיים .47

 3  כלכלת ישראל .48

 משפטים 

 4  דיני ראיות .49

 3 דיון אזרחי סדר דין אזרחי מהלכה למעשה .50

 2  אתיקה מקצועית של עורכי דין .51

 3 דיון פלילי  סדר דין פלילי מהלכה למעשה  .52

ם של המשפט  יהיבטים פרוצדורלי .53 
 הפרטי

 1 

 2  דין מהותי  .54 

 2  ניסוח כתבי טענות  .55 

 
 הערות:    



ידרשו ללמוד קורסי   2020ממחזור המפורטים בטבלאות הנ"ל, הסטודנטים במשפטים בנוסף לקורסי החובה   .1
נ"ז    12נ"ז מבין מגוון הקורסים הניתן מדי שנה ) 12בהיקף של מתחום החטיבה המסחרית בחירה משפטיים 

אלו נכללו בחישוב נקודות הזכות של שנה ד'(. במידה ותרצו לקבל תעודת התמחות בחטיבה יהיה עליכם   
נ"ז מבין מגוון הקורסים הניתן מדי   14 בהיקף שלמתחום החטיבה המסחרית קורסי בחירה משפטיים ללמוד 

 . שנה
נ"ז קורסים   24ידרשו ללמוד  בנוסף לקורסי החובה במנהל עסקים המפורטים בטבלאות הנ"ל, הסטודנטים .2

 . הכוללים סמינר, פרויקט ונושאים נבחרים(מתחום ההתמחויות )
 : "אלהלן הקורסים המוצעים בתשפ

 
 

שעות הוראה   נ"ז שם הקורס  מס'
 שבועיות 

 מתכונת

 התמחות במימון 

 סמסטריאלי 3 3 עקרונות בהשקעות  .1

 סמסטריאלי 3 3 אופציות ונכסים נגזרים .2
 סמסטריאלי 3 3 ההון בישראלשוק  .3
 סמסטריאלי 3 3 פינטק  .4
 סמסטריאלי 3 3 יסודות הבנקאות  .5
 סמסטריאלי 2 3 סמינר במימון .6
 סמסטריאלי 2 3 פרויקט במימון 7
 סמסטריאלי 3 3 נושאים נבחרים במימון .8

 התמחות בשיווק

 סמסטריאלי 3 3 תקשורת שיווקית משולבת .1

 סמסטריאלי 3 3 מוצרים ושירותים פיתוח  .2
 סמסטריאלי 3 3 רשתות חברתיות  -שיווק דיגיטלי .3
 סמסטריאלי 3 3 התנהגות צרכנים  .4
 סמסטריאלי 3 3 ניהול קהילות  .5
 סמסטריאלי 2 3 סמינר בשיווק .6
 סמסטריאלי 2 3 פרויקט בשיווק 7
 סמסטריאלי 3 3 נושאים נבחרים בשיווק .8

 בחדשנות ויזמות התמחות 

 סמסטריאלי 3 3 פיתוח מוצרים ושירותים  .1
חקר שווקים ושיתופי פעולה לחברות  .2

 היי טק
 סמסטריאלי 3 3

 סמסטריאלי 3 3 פרויקט בפיתוח מוצרים ושירותים .3
 סמסטריאלי 3 3 בניית תכנית עסקית  .4
 סמסטריאלי 2 3 סמינר בחדשנות ויזמות  .5
 סמסטריאלי 4 6 בחדשנות ויזמות פרויקט  6
 סמסטריאלי 3 3 נושאים נבחרים בחדשנות ויזמות .7

 
 נ"ז.   201סה"כ לתואר  .3
 שיבוץ לרמת אנגלית יתבצע בהתאם לבחינת מיון באנגלית )אמי"ר/אמיר"ם( ובהתאם להנחיות מל"ג.   .4

 ב'.   מתקדמיםנ"ז במהלך התואר והם ניתנים רק עבור רמת   2לימודי האנגלית מקנים 
קורסים מתחום ההתמחות בשנה ג' בהתאם   3כתנאי לקבלת סמינר מתחום מסויים בשנה ד' יש לסיים  .5

 לסמינר אותו מעוניין הסטודנט לקחת בשנה ד'. 


