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 ב תשפ"  מנהל עסקים   רסי בחירהוק  – תיאורי קורסים 

 

 מיומנויות למידה  

 מקוון

 :רציונל

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

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

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 

מתאימות יישום ובקרה עצמית על שימוש באסטרטגיות הצגת דרכים לטיפוח יכולתו של הלומד  אסטרטגיות 
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

 

 עקרונות בהשקעות 

 שמואל )מולה( כהן ר ד"

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 

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

המשקיע בעזרת פונקציית התועלת ורמת שנאת הסיכון של המשקיע. הסטודנטים ילמדו להעריך את התנועה  
קעות ואת העיקרון פיזור הסיכון בבנייתו של התיק. כמו כן הסטודנטים המשותפת של המרכיבים בתיק ההש

 .WACCואת מחיר ההון המשוקלל,   CAPMילמדו את מודל ה 

 100% בחינה הרכב ציון סופי:

 

 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 
 המגבלות הקיימות.  תחת

 

  



 תקשורת שיווקית משולבת 

 מר גדי חייט 

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

המרכזיים  הקורס יקנה כלי חשיבה וניתוח בתחומי התקשרות השיווקית: הכרת הקווים המנחים והכלים 
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  •

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

 הרכב ציון: 

 .מבחן 50%מטלה מסכמת,   50%

 

 ופיתוח תוכניות עסקיות  פיתוח מוצרים ושירותים

 בקה קהת גב' ר

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  

 להיבטים שונים במחזור פיתוח החדשנות: 

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

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

 

 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

 

 

 מבוא לבריאות הציבור )הפקולטה למערכות בריאות(

 פרופ' גבריאל חודיק 

חום  הקורס יעסוק בתחומי בריאות הציבור, עקרונות במניעת תחלואה וקידום בריאות ובנושאים נבחרים מת

 מחלות זיהומיות וחשיפות אחרות 

 הרכב ציון: 

 בחינה.  100%

 

  



 )הפקולטה למערכות בריאות(  תקשורת ובריאות

 דורון קופרשטין מר 

 קורס הבוחן את נקודות ההשקה הרבות של נושאי הבריאות השונים בראי התקשורת 

 הרכב הציון: 

 בחינה.   100%

 

 )הפקולטה לפסיכולוגיה(  מבוא לפסיכולוגיה

 ד"ר יוסי מיכאלי 

היכרות והבנה של מושגי יסוד בפסיכולוגיה, החל מהרקע ההיסטורי של התחום, דרך הגישות למחקר פסיכולוגי  

ולהבנה של החוויה האנושית היומיומיות וכלה בפסיכופתולוגיה ובשיטות הטיפול בה. הקורס יתמקד בלמידת  

 .בהרחבה ובהעמקה במסגרת קורסים אחרים בחטיבה לפסיכולוגיההיסודות לנושאים אשר נלמדים  

 הרכב הציון: 

 בחינה.   100%

 

 ממשק אדם מחשב )הפקולטה לפסיכולוגיה( 

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

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

 

 מבוא למערכות הבריאות בישראל )הפקולטה לבריאות(

מערכת הבריאות בארץ. בוגרי הקורס  הקורס נותן לסטודנט מידע על ההיסטוריה, המבנה, היגיון והבעיות של 
 מקבלים מידע חיוני והכרחי שיעזור להם בניהול היום יומי של מערכות הבריאות בארץ. 

 

 ניהול בתי חולים )הפקולטה לבריאות(

 מידע על בתי החולים בישראל 

 תשלומים לבתי החולים 

 בעיות במערכת הבריאות בישראל 

 טעויות ורשלנות בבתי החולים 

 .י החוליםח אדם בבת וכ

 

  



 אופציות ונכסים נגזרים 

 ד"ר שמואל )מולה(  כהן 

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

 , 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 
יננסיים: שווי הגנה וגידור ואסטרטגיות משולבות. כמו כן יילמדו שיטות התמחור השונות של המכשירים הפ

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

 פרויקטים )אופציות ריאליות(. 

 הרכב הציון: 

 בחינה.   100%

 

 
 בחברות  מימונייםהיבטים  -הול בעלות שליטה וני

 ד"ר שמואל )מולה(  כהן 

הקורס הינו חובה לסטודנטים בשנה ב או ג במנהל עסקים בהתמחות מימון. הקורס מומלץ גם לשאר 

בעוד שרובן של החברות הציבוריות   .הסטודנטים כקורס בחירה בתנאי שלמדו את הקורס יסודות המימון

ביזוריות )ללא גרעין שליטה(, הרי חלק הארי של החברות הציבוריות בישראל )ובעצם  בארצות הברית הינן 

במרבית מדינות העולם( הינן ריכוזיות הנשלטות בידי יחידים או בידי מספר בעלי שליטה. שינוי משמעותי זה בין  

, בעלי השליטה  שני סוגי החברות )ביזוריות לעומת ריכוזיות( יוצר קונפליקטים מובנים בין בעלי המניות 

והמנהלים ומכאן עשויות להיות השפעות מרחיקות לכת על קבלת ההחלטות האסטרטגיות והטקטיות בתחומים  

השונים )לרבות פיננסיים(. מטרת הקורס היא להעמיק את הידע וההבחנה בין שני סוגי החברות וכן לסקור את  

אוריות פיננסיות של חוקרים דגולים זוכי  הדרכים השונות לצמצם את הקונפליקטים הנ"ל. בקורס נלמדות ת

 .פרסי נובל שונים תוך שילובם של מרצים אורחים ידועים מעולם התעשייה כיום

 הרכב הציון: 

 .מבחן, חובת הגשת שני תרגילים מתוך שלושה במהלך הקורס )ללא ניקוד( 100%ציון סופי  

 

 גוגל - שיווק דיגיטלי

 מדיה -חברת ניו

המתקדם והפופולרי בעולם. הקהל שעושה שימוש בגוגל נחשב  חם במיוחד לאור גוגל הינו מנוע החיפוש 
העובדה שהוא עצמו יוזם חיפוש ערכים אשר רלוונטיים אליו כאן ועכשיו. עם זאת, על פי הסטטיסטיקה,  

משתמשים אשר מחפשים ערכים בגוגל יקליקו לרוב על שלושת התוצאות הראשונות ומתעלמים משאר  
אי לכך, אלפי בעלי אתרים נאבקים במקביל על כיבוש התוצאות הראשונות בחיפוש של גוגל. אלפי התוצאות. 

כיצד ניתן להגיע לשם ולקדם את העסק בגוגל? הקורס יכשיר את הסטודנטים לנהל קמפיינים ממומנים  
 בגוגל תוך יישום אסטרטגיית שיווק ולהבין כיצד לפעול כדי להגשים את המטרות העסקיות של הלקוח.

 

 שווקים ושיתופי פעולה לחברות סטארט אפ חקר 

 זן גב' סימה ח

הקורס יעניק כלים בתחום חקר השווקים ובניית שיתופי פעולה עסקיים. המטרה היא באמצעות פיתוח וחקר 
 אפ של הסטודנטים. - השווקים עבור חברות סטארט אפ צעירות ללמוד כיצד לעשות זאת עבור הסטארט


