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17.09.2021 
 תכנית לימודים מנהל עסקים תואר ראשון

 

לימודיו לתואר לפי נקודות זכות )נ"ז( בכל שנות   120צריך ללמוד  בתחיל את לימודיו בתשפ"יסטודנט ש
 החלוקה הבאה: 

 נ"ז קורסי חובה  )כולל אנגלית ומעורבות חברתית( 81
 נ"ז קורסי התמחות  24
 עסקים"ז קורסי בחירה מנהל נ 15

 

 להלן דרישות כל התמחות )במהלך שנת הלימודים השנייה והשלישית לתואר(:
  – התמחות יזמות וחדשנות 

 , נ"ז בחירה 9 -ו  נ"ז קורסי חובה 15 -לסטודנטים שהחלו את לימודיהם החל  משנת תשפ"א 
 קורסי חובה, 24  -לסטודנטים שהחלו את לימודיהם החל  משנת תש"פ

 

 נ"ז קורסי בחירה  15 -נ"ז קורסי חובה ו 9 -התמחות שיווק
 

 נ"ז קורסי בחירה  9 -נ"ז קורסי חובה ו 15 -התמחות מימון
 

פרויקט  ו נ"ז קורסי בחירה הכוללים את הקורסים: סמינר 39סטודנט שלא בחר התמחות יצטרך ללמוד 
 .מאותה התמחות 

 
 להלן פירוט תכנית הלימודים:

 שנה א' 
 ( ב"שיתחילו את לימודיהם בתשפ )סטודנטים 

 

 חובה קורסי 
נקודות  קוד הקורס  שם המרצה   שם קורס 

 זכות 
נוכחות  

 חובה 
קיימת   698  רמת טרום בסיסי א' –אנגלית 

נוכחות  
חובה  
בכל  

הרמות 
 באנגלית

  701  בסיסי אנגלית רמת 
  702  אנגלית רמת מתקדמים א' 

 2 1027  אנגלית רמת מתקדמים ב' 

 מקוון - מתמטיקה א'
 

בנוסף יתקיים תרגול עם  
 מרצה. 

התרגול הינו רשות ולא 
 חובה. 

eLearning 8002 3  

  -מיקרו-מבוא לכלכלה
 מקוון

 
בנוסף יתקיים תרגול עם  

 מרצה. 
התרגול הינו רשות ולא 

 חובה. 

eLearning 8004 3  

  3 8312 ד"ר מיכאלה אלרם יזמות עסקית

  eLearning 8102 3 מקוון  -מחשביישומי 

  3 8316 ד"ר יפית רפאל  קבלת החלטות בארגונים
שיטות סטטיסטיות למנהל 

 עסקים א' 
  3 8006 ד"ר ארז צברלינג /מר שי ליבוביץ

  3 8009 ד"ר מיכאלה אלרם מבוא לשיווק 

  3 801001 מר נתי נוישטיין  יסודות המימון א'  

  3 8014  טל- עמי מירו"ח יהודה בר/רו"ח  יסודות החשבונאות א'

קיימת  eLearning 8313 2 מקוון -כתיבה מדעית 
נוכחות  
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  חובה
בשיעור  
היכרות 

עם 
 הספריה 

  3 8027 ד"ר מיכאלה אלרם ניהול התפעול

  3 8013 ד"ר יפית רפאל  התנהגות ארגונית מבוא ל

 

 קורס בחירה 

 נ"ז.  15על הסטודנט לבחור במהלך התואר קורסים בהיקף כולל של 
 : ב"בתשפ שישובץ לסטודנטיםקורס להלן 

  -מיומנויות למידה
 )קורס מקוון( 

eLearning 8420 'קורס מקוון -סמסטר א- 
מפגשים במהלך   2-3יתקיימו 

 הסמסטר שיתואמו בהמשך

3 

 

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

 נקודות זכות  קוד הקורס  שם קורס 

 3 6000 התנדבות בקהילה

 3 6006 חונכות סטודנטים

 3 6004 שרות מילואים

 3 6007 השתתפות בנבחרת ספורט

 3 6005 הסטודנטים פעילות חברתית באגודת 

 

 נ"ז קורסי חובה )כולל אנגלית(. 40הסטודנט  סה"כ קורסי חובה ובחירה בשנה הראשונה
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 שנה ב' 

 ( "אפ דנטים שהתחילו את לימודיהם בתש)סטו
 

לימודיו לתואר לפי נקודות זכות )נ"ז( בכל שנות  120צריך ללמוד  סטודנט שיתחיל את לימודיו בתשפ"א
 החלוקה הבאה: 

 נ"ז קורסי חובה  )כולל אנגלית ומעורבות חברתית( 81
 נ"ז קורסי התמחות  24
 "ז קורסי בחירה מנהל עסקיםנ 15

 

 להלן דרישות כל התמחות )במהלך שנת הלימודים השנייה והשלישית לתואר(:
  – יזמות וחדשנות התמחות 

 נ"ז בחירה,  9 -ו  נ"ז קורסי חובה 15 -לסטודנטים שהחלו את לימודיהם החל  משנת תשפ"א 
 קורסי חובה, 24  -לסטודנטים שהחלו את לימודיהם החל  משנת תש"פ

 
 נ"ז קורסי בחירה  15 -נ"ז קורסי חובה ו 9 -התמחות שיווק

 
 י בחירה נ"ז קורס 9 -נ"ז קורסי חובה ו 15 -התמחות מימון

 
פרויקט  ו נ"ז קורסי בחירה הכוללים את הקורסים: סמינר 39סטודנט שלא בחר התמחות יצטרך ללמוד 

 .מאותה התמחות 
 
 

 חובה קורסי 
נקודות  קוד הקורס  שם המרצה   שם קורס 

 זכות 
 נוכחות חובה 

/ מר   ד"ר אסף שריג סטטיסטיקה ב' 
 שי ליבוביץ

 

8007   3  

 -אסטרטגיה עסקית 
 מקוון

 

  3 8226 ד"ר נתנאל דרורי

 -מאקרו-מבוא לכלכלה
 מקוון

eLearning 8005 3  

רו"ח יהודה בר/ רו"ח   יסודות החשבונאות ב'
 טל -עמי מי 

8024 3  

  -מבוא למערכות מידע
 מקוון

eLearning 8008 3  

שיטות מחקר במנהל 
 עסקים

  3 8023 ד"ר נתנאל דרורי

קיימת נוכחות  3 8073 גב' רבקה קהת  מיומנויות תקשורת 
 חובה

  3 8003 ד"ר אסף שריג מתמטיקה ב' 
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 קורסי התמחות 
 

 התמחות במימון 
 קורס חובה של ההתמחות 

נקודות  מתכונת   קוד הקורס  שם המרצה   שם קורס 
 זכות 

 3 סמסטר ב'  8223 מר נתי נוישטיין  עקרונות בהשקעות

 קורסי בחירה של ההתמחות 
 בכל התואר( 3קורסים במהלך שנה ב' )מתוך  2או  1לבחור 

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

 3 סמסטר ב'  8030 נתי נוישטיין מר  ניהול פיננסי
 3 ' ב סמסטר  8074 ד"ר ענר טל כלכלה התנהגותית 

 
 

 התמחות בשיווק 
 קורס חובה של ההתמחות 

נקודות  מתכונת   קוד הקורס  שם המרצה   שם קורס 
 זכות 

 3 סמסטר א'  8315 מר גדי חייט  תקשורת שיווקית משולבת 
   -קורסי בחירה של ההתמחות 

 בכל התואר( 5קורסים במהלך שנה ב' )מתוך  3או  2לבחור ניתן 
 פיתוח מוצרים ושירותים
 ופיתוח תוכניות עסקיות 

 3 ' אסמסטר  8260 קהת גב' רבקה 

קורס   -שיווק בינלאומי
 מקוון

 3 סמסטר א'  8310 ד"ר נתנאל דרורי

 3 ' ב סמסטר  8252 ניו מדיה  גוגל*** -שיווק דיגיטלי

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

 מודיעין עסקי
 )בשיתוף עם מכון הייצוא(

 מר נאור מורג 
 

 3 ' אסמסטר  8254

 3 סמסטר ב'  8074 ד"ר ענר טל כלכלה התנהגותית 

רשתות  -***על מנת לקבל תעודה של ניו מדיה יש להשלים לימודים של שני קורסים: שיווק דיגיטלי
 גוגל.  -חברתיות ושיווק דיגיטלי

 
 התמחות ביזמות וחדשנות

 קורסי חובה 
 

 פיתוח מוצרים ושירותים
 ופיתוח תכניות עסקיות  

 3 סמסטר א'  8260 קהת גב' רבקה 

שווקים ושיתופי חקר 
 פעולה לחברות סטארט אפ

 3 סמסטר א'  8332 גב' סימה חזן 

פרויקט בפיתוח מוצרים  
 ושירותים 

 3 סמסטר ב'  8227 גב' רבקה קהת 
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 . עד סיום התואר נ"ז.  קורס חובה שצריך לבצע  3בהיקף של  מעורבות חברתית

 עילות אחת מבין האפשרויות הבאות:פיש לבחור 
 נקודות זכות  קוד הקורס  קורס שם 

 3 6000 התנדבות בקהילה

 3 6006 חונכות סטודנטים

 3 6004 שרות מילואים

 3 6007 השתתפות בנבחרת ספורט

 3 6005 פעילות חברתית באגודת הסטודנטים 
 

 נ"ז התמחות. 9-12נ"ז קורסי חובה ובין  24 -סה"כ קורסי חובה והתמחות בשנה השנייה
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 קורסי בחירה 

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

 נ"ז קורסים מפקולטות אחרות( 6)ניתן לבחור עד 
 

קוד  מרצה  שם קורס 
 הקורס 

סמסטר ויום  
  לימוד

נקודות  שעות לימוד
 זכות 

פיתוח תכניות עסקיות  
)אינו   לחברות סטארט אפ
מהווה קורס בחירה  

לסטודנטים מהתמחות 
 יזמות וחדשנות( 

ד"ר ענבל 
 שטוקהיים

 3 11:30-14:00 , יום ו''ב סמסטר  8228

)קורס  -מיומנויות למידה
 ( מקוון

eLearning 8420 'קורס   -סמסטר א
 -מקוון

 2-3יתקיימו 
מפגשים במהלך  

הסמסטר שיתואמו 
 בהמשך

 3 

 פסיכולוגיה חברתית
)מהפקולטה 

   לפסיכולוגיה(
 

ד"ר צברלינג 
 ארז 

 ש"ס  3שיעור 

 3 16:20-18:40 א'סמסטר א', יום  20001

 מבוא לבריאות הציבור 
 (לבריאות )מהפקולטה 

פרופ' חודיק 
 גבריאל

 3 19:40-22:00 א'סמסטר א', יום  40006

 לבריאות הציבור מבוא 
 (לבריאות )מהפקולטה 

פרופ' חודיק 
 גבריאל

 3 9:00-11:20 'סמסטר א', יום ב  40006

 תקשורת ובריאות 
)מהפקולטה למערכות 

 בריאות(
 

מר דורון  
 קופרשטיין

 3 11:30-13:50 ' סמסטר א', יום ה 40013

 מבוא לפסיכולוגיה 
)מהפקולטה 

 לפסיכולוגיה( 

 ד"ר מיכאלי יוסי 
 ש"ס  3שיעור 

 3 08:30-11:00 'סמסטר א', יום ו 20006

 מקוון-רפואה ומשפט 
)מהפקולטה למערכות 

 בריאות(
 

 קורס מקוון. סמסטר א'  40017 ד"ר אייל כהן 
שלושה מפגשים 

פרונטלים שיקבעו  
 בהמשך 

3 

קורס   -שיווק בינלאומי
 מקוון 

)לא לסטודנטים  
 מהתמחות שיווק( 

נתנאל ד"ר 
 דרורי

 קורס מקוון. סמסטר א'  8310
שלושה מפגשים 

פרונטלים שיקבעו  
 בהמשך 

3 

 קוגניציה חברתית 
)מהפקולטה 

 לפסיכולוגיה( 

ד"ר צברלינג 
 ארז

 ש"ס  3שיעור 

 3 16:20-18:40 א'סמסטר ב', יום  20018

 מבוא לפסיכולוגיה 
)מהפקולטה 

 לפסיכולוגיה( 

 ד"ר מיכאלי יוסי 
 ש"ס  3שיעור 

 3 16:30-19:00 א'סמסטר ב', יום  20006

 פסיכולוגיה חברתית
)מהפקולטה 

   לפסיכולוגיה(
 

ד"ר צברלינג 
 ארז 

 ש"ס  3שיעור 

 3 16:30-18:50 א'סמסטר ב', יום  20001

 פסיכולוגיה חיובית 
)מהפקולטה 

 לפסיכולוגיה( 

 3 19:30-22:00 א'סמסטר ב', יום  20102 ד"ר דליה אלוני 

 לבריאות הציבור מבוא 
 (לבריאות )מהפקולטה 

פרופ' חודיק 
 גבריאל

 3 17:00-19:20 'סמסטר ב', יום ג 40006

מר דורון   תקשורת ובריאות 
 קופרשטיין

 3 14:30-16:50 'סמסטר ב', יום ד 40013
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)מהפקולטה למערכות 
 בריאות(

 מבוא לפסיכולוגיה 
)מהפקולטה 

 לפסיכולוגיה( 

 ד"ר מיכאלי יוסי 
 ש"ס  3שיעור 

 3 16:20-18:40 'סמסטר ב', יום ד 20006

 ממשק אדם מחשב
)מהפקולטה 

 לפסיכולוגיה( 

 3 11:30-14:00 סמסטר ב', יום ו' 20103 ד"ר יאיר צדוק

חקר שווקים ושיתופי 
פעולה לחברות סטארט 

)אינו מהווה קורס  אפ
בחירה לסטודנטים  

מהתמחות יזמות  
 וחדשנות( 

 3  סמסטר ב'  8332 גב' סימה חזן 

תהליכים חברתיים ביצירת 
 רושם )מקוון( 

)מהפקולטה 
 לפסיכולוגיה( 

ד"ר צברלינג 
 ארז 

 ש"ס  3שיעור 

 קורס מקוון. סמסטר ב'  20060
שלושה מפגשים 

פרונטלים שיקבעו  
 בהמשך 

3 

 קוגניציה חברתית 
)מהפקולטה 

 לפסיכולוגיה( 

ד"ר צברלינג 
 ארז

 ש"ס  3שיעור 

 3 11:30-14:05 א'סמסטר קיץ, יום  20018

 תקשורת ובריאות 
)מהפקולטה למערכות 

 בריאות(
 

מר דורון  
 קופרשטיין

 3 19:10-22:00 א'סמסטר קיץ, יום  40013

 מבוא לבריאות הציבור 
)מהפקולטה למערכות 

 בריאות(

פרופ' גבריאל 
 חודיק 

 3 12:45-15:35 ' סמסטר קיץ, יום ד 40006

מערכת הבריאות בישראל  
הפקולטה  מקוון ) –

 לבריאות(

פרופ' יורם 
 בלשר 

 קורס מקוון. ' אסמסטר  40076
שלושה מפגשים 

פרונטלים שיקבעו  
 בהמשך 

3 

 חדשנות רפואיות 
 הפקולטה לבריאות()
 

בימי ראשון בין   ב' סמסטר  40071 טרם נקבע 
-16:00השעות 

18:30 
 או 

בימי חמישי בין 
-12:00השעות 

14:35 

3 

 ניהול בתי חולים
 (הפקולטה לבריאות )

רו"ח פנחס 
 צרויה

בימי ראשון בין   ב' סמסטר  40020
-17:00השעות 

19:20 
 או 

בימי חמישי בין 
-11:30השעות 

13:50 

3 

סיור לימודי בחו"ל )כולל 
לאישור כפוף  -פרויקט(

 משרד הבריאות 

 3  סמסטר קיץ  6002 

 
 ניתן לבחור גם קורסים מהתמחויות אחרות להתמחות שבה בחר הסטודנט. 

 נ"ז ברשימת הקורסים למעלה, הוא אינו מחוייב לבחור את הקורסים הבאים(  15)אם סטודנט הצליח להשלים 
 להלן הקורסים שניתן לבחור לפי ההתמחות שהסטודנט בחר בה:

 
 עבור סטודנטים בהתמחות שיווק 

בעלות שליטה וניהול 
 היבטים מימוניים בחברות 

ד"ר שמואל 
 )מולה( כהן

 3 8:30-11:00 סמסטר א', יום ו' 8255
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יזמות ופיתוח עסקי 
בנדל"ן )בשיתוף חברת  

 אזורים( 

גב' אסתי 
 אפלבום פולני

 3 16:30-19:00 ב'', יום ב סמסטר  8419

 3 16:30-19:00 סמסטר ב', יום ב' 8030 נוישטיין מר נתי  ניהול פיננסי 
פיתוח תכניות עסקיות  

 לחברות סטארט אפ  
ד"ר ענבל 
 שטוקהיים

 3 11:30-14:00 סמסטר ב', יום ו' 8228

 3 8:30-11:00 סמסטר ב', יום ו' 8223 מר נתי נוישטיין  עקרונות בהשקעות 
 

 עבור סטודנטים בהתמחות מימון  
  פיתוח מוצרים ושירותים
 ופיתוח תוכניות עסקיות 

 3 8:30-11:00 סמסטר א', יום ו' 8260 קהת גב' רבקה 

 מודיעין עסקי 
 )בשיתוף עם מכון הייצוא( 

 מר נאור מורג 
 

 3 08:30-11:00 ', יום ו'אסמסטר  8254

תקשורת שיווקית  
 משולבת 

 סמסטר א', יום ו' 8315 מר גדי חייט 
 

11:30-14:00 3 

חקר שווקים ושיתופי 
פעולה לחברות סטארט 

 אפ 

 סמסטר א', יום ו' 8332 גב' סימה חזן 
 

11:30-14:00 3 

קורס   -שיווק בינלאומי
 מקוון 

 

ד"ר נתנאל 
 דרורי

 קורס מקוון.  סמסטר א'  8310
מפגשים   3

פרונטלים יקבעו 
 בהמשך

3 

פיתוח תכניות עסקיות  
 לחברות סטארט אפ  

ד"ר ענבל 
 שטוקהיים

 3 11:30-14:00 סמסטר ב', יום ו' 8228

 התנהגות צרכנים
 

 3 16:30-19:00 סמסטר ב', יום ב' 8218 ד"ר ענר טל

יזמות ופיתוח עסקי 
בנדל"ן )בשיתוף חברת  

 אזורים( 

גב' אסתי 
 אפלבום פולני

 3 16:30-19:00 ב'', יום ב סמסטר  8419

 
 עבור סטודנטים בהתמחות יזמות וחדשנות 

קורס   -שיווק בינלאומי
 מקוון 

ד"ר נתנאל 
 דרורי

 קורס מקוון.  סמסטר א'  8310
מפגשים   3

פרונטלים יקבעו 
 בהמשך

3 

 3 16:30-19:00 סמסטר ב', יום ב' 8030 מר נתי נוישטיין  ניהול פיננסי 
 התנהגות צרכנים

 
 3 16:30-19:00 סמסטר ב', יום ב' 8218 ד"ר ענר טל

 3 8:30-11:00 סמסטר ב', יום ו' 8223 מר נתי נוישטיין  עקרונות בהשקעות 
 גוגל*** -שיווק דיגיטלי

 
 3 8:30-11:00 סמסטר ב', יום ו' 8252 ניו מדיה 

 *** יש עדיפות לסטודנטים משנים מתקדמות. הרישום לקורס על בסיס מקום פנוי.
 :הערות

הינו בהתאם להודעה שתשלח בהמשך ע"י מנהל  סיור לימודים בחו"ל   לקורסהרישום  •
 הסטודנטים 

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

ה. פרישת לימודי  ישני השנה הניתן ללמוד החל מ   הבחירה במנהל עסקיםחלק מקורסי  •
 על פני השנים היא על פי בחירת הסטודנט.  הבחירה 

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

 תלמידים מצטיינים. 

. למען הסר ספק, שמות  הלימודים כפופה לשינוייםתכנית . תכנית הלימודים כפופה לשינויים •
 הקורסים ושמות המרצים ניתנים לשינוי. 

 במידה ויש אי התאמה בין האמור לבין המערכת הממוחשבת. המערכת הממוחשבת גוברת.  •
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 שנה ג' 
 ( "פ)סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בתש

 
לתואר בכל שנות לימודיו  נ"ז 121סטודנט שהתחיל את לימודיו בשנה"ל תש"פ צריך ללמוד 

 לפי החלוקה הבאה: 
 נ"ז קורסי חובה  )כולל אנגלית ומעורבות חברתית( 83
 נ"ז קורסי התמחות  24
 "ז קורסי בחירה מנהל עסקיםנ 14

 

 להלן דרישות כל התמחות )במהלך שנת הלימודים השנייה והשלישית לתואר(:
 

 :התמחות יזמות וחדשנות 
 , נ"ז בחירה 9 -ו  נ"ז קורסי חובה 15 -לימודיהם החל  משנת תשפ"א לסטודנטים שהחלו את 

 קורסי חובה, 24  -לסטודנטים שהחלו את לימודיהם החל  משנת תש"פ
 

 נ"ז קורסי בחירה  15 -נ"ז קורסי חובה ו 9 -התמחות שיווק
 

 נ"ז קורסי בחירה  9 -נ"ז קורסי חובה ו 15 -התמחות מימון
 

"ז קורסי בחירה הכוללים את הקורסים: סמינר, נ 38יצטרך ללמוד סטודנט שלא בחר התמחות 
 .מאותה התמחות  פרויקט ונושאים נבחרים

 
 קורסי חובה 

 
נקודות  קוד הקורס  מרצה  שם קורס 

 זכות 
נוכחות  

 חובה 
קיימות ואחריות 

חברתית של המגזר 
 העסקי

ד"ר   /ד"ר ענבל אבו
 ליעד אורתר

8330 3  

  3 801009 רונית לוין גב' מקוון -כלכלת ישראל
רו"ח אייל אסייג/ רו"ח  ניתוח דו"חות כספיים  

 יהודה בר
8042 3  

  -מבוא למשפט עסקי
 מקוון

  3 8057 ד"ר ליאור דוידאי

ד"ר ליאור דוידאי/ ד"ר   אתיקה בעסקים 
 נתנאל דרורי

8317 3  

כתיבה עסקית  
 באנגלית 

קיימת  2 8311 שוץ -גב' שירי חקלאי
נוכחות  

 חובה 
 

 התמחות קורסי 
 

 
 קורסי חובה  -התמחות במימון
 

 אופציות ונכסים נגזרים 
 

ד"ר שמואל )מולה( 
 כהן

  3 סמסטר א'  8040

בעלות שליטה וניהול 
היבטים מימוניים  

 בחברות 

ד"ר שמואל )מולה( 
 כהן

  3 סמסטר א'  8255

שני  –סמינר במימון 
ים  ימפגשים פרונטל
  ופגישות אישיות 

קיימת  3 סמסטר א'  8601 רייטר גבישד"ר לירון 
נוכחות  

 חובה 
קיימת  3 סמסטר ב'  8405 ד"ר לירון רייטר גביש פרויקט במימון 

נוכחות  
 חובה 
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   -במימון קורסי בחירה של ההתמחות 

 בכל התואר( 3קורסים במהלך שנה ג' )מתוך  2או  1לבחור יש 
  3 סמסטר ב'  8030 נתי נוישטיין/מולה כהן  ניהול פיננסי

  3 סמסטר ב'  8074 ענר טל כלכלה התנהגותית 
 
 

 קורסי חובה  -התמחות בשיווק
 

שני  -סמינר בשיווק
מפגשים פרונטלים  

 ופגישות אישיות 

ד"ר ענר טל/ד"ר נתי  
 דרורי

קיימת  3 סמסטר א'  8600
נוכחות  

 חובה 
קיימת  3 סמסטר ב'  8406 ד"ר ענר טל פרויקט בשיווק

נוכחות  
 חובה 

 
  -בשיווק קורסי בחירה של ההתמחות 

 בכל התואר( 5קורסים במהלך שנה ג' )מתוך  4עד  3לבחור יש 
פיתוח מוצרים  

ושירותים ופיתוח  
 תוכניות עסקיות

  3 סמסטר א'  8260 קהת גב' רבקה 

קורס   -שיווק בינלאומי
 מקוון

  3 סמסטר א'  8310 ד"ר נתנאל דרורי

 התנהגות צרכנים 
 

  3 סמסטר ב'  8218 טל ד"ר ענר

 -שיווק דיגיטלי
 גוגל*** 

  3 ' ב סמסטר  8252 ניו מדיה 

 מודיעין עסקי
)בשיתוף עם מכון 

 הייצוא( 

 מר נאור מורג 
 

קיימת  3 ' אסמסטר  8254
נוכחות  

 חובה 
 -***על מנת לקבל תעודה של ניו מדיה יש להשלים לימודים של שני קורסים: שיווק דיגיטלי

 גוגל. -חברתיות ושיווק דיגיטלירשתות 
 

 חובה קורסי  -יזמות וחדשנותהתמחות ב
פרויקט ביזמות 

שנתי )כולל   -וחדשנות 
גם כתיבת עבודה 

 מסכמת(
 

ד"ר ענבל שטוקהיים 
 וגב' רבקה קהת

קיימת  6 קורס שנתי  8410
נוכחות  

 חובה 

יזמות ופיתוח עסקי  
בנדל"ן )בשיתוף חברת  

 אזורים(

אפלבום גב' אסתי 
 פולני 

  3 ' ב סמסטר  8419

פיתוח תכניות עסקיות  
 לחברות סטארט אפ

  3 סמסטר ב'  8228 ד"ר ענבל שטוקהיים

 מודיעין עסקי
)בשיתוף עם מכון 

 הייצוא( 

 מר נאור מורג
 

  3 ' אסמסטר  8254

 קורס בחירה של ההתמחות:
 )סטודנטים שיתקבלו לקורס זה ימירו אותו עם קורס אחר מקורסי החובה: 

 מודיעין עסקי או יזמות נדל"ן( 
   MAXפרוייקט 

)למצטיינים בלבד 
ברישום נפרד דרך  

 מנהל הסטודנטים( 

  3 סמסטר א'   8259 
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 . עד סיום התואר נ"ז.  קורס חובה שצריך לבצע  3בהיקף של  מעורבות חברתית

 עילות אחת מבין האפשרויות הבאות:פיש לבחור 
 נקודות זכות  קוד הקורס  שם קורס 

 3 6000 התנדבות בקהילה

 3 6006 חונכות סטודנטים

 3 6004 שרות מילואים

 3 6007 השתתפות בנבחרת ספורט

 3 6005 הסטודנטים פעילות חברתית באגודת 

 
 נ"ז התמחות. 12-15נ"ז קורסי חובה ובין  17 -סה"כ קורסי חובה והתמחות בשנה השלישית 

 
 

 קורסי בחירה 

 נ"ז.  14על הסטודנט לבחור במהלך התואר קורסים בהיקף כולל של 
 :  "בקורסי הבחירה שמוצעים בתשפלהלן 

 נ"ז קורסים מפקולטות אחרות( 6)ניתן לבחור עד 
 

קוד  מרצה  קורס שם 
 הקורס 

סמסטר ויום  
  לימוד

נקודות  שעות לימוד
 זכות 

פיתוח תכניות עסקיות  
)אינו   לחברות סטארט אפ
מהווה קורס בחירה  

לסטודנטים מהתמחות 
 יזמות וחדשנות( 

ד"ר ענבל 
 שטוקהיים

 3 11:30-14:00 סמסטר ב', יום ו' 8228

)קורס  -מיומנויות למידה
 ( מקוון

eLearning 8420 'קורס   -סמסטר א
 -מקוון

 2-3יתקיימו 
מפגשים במהלך  

הסמסטר שיתואמו 
 בהמשך

 3 

 פסיכולוגיה חברתית
)מהפקולטה 

   לפסיכולוגיה(
 

ד"ר צברלינג 
 ארז 

 ש"ס  3שיעור 

 3 16:20-18:40 א'סמסטר א', יום  20001

 מבוא לבריאות הציבור 
 (לבריאות )מהפקולטה 

פרופ' חודיק 
 גבריאל

 3 19:40-22:00 א'סמסטר א', יום  40006

 מבוא לבריאות הציבור 
 (לבריאות )מהפקולטה 

פרופ' חודיק 
 גבריאל

 3 9:00-11:20 'סמסטר א', יום ב  40006

 תקשורת ובריאות 
)מהפקולטה למערכות 

 בריאות(
 

מר דורון  
 קופרשטיין

 3 11:30-13:50 ' סמסטר א', יום ה 40013

 לפסיכולוגיה מבוא 
)מהפקולטה 

 לפסיכולוגיה( 

 ד"ר מיכאלי יוסי 
 ש"ס  3שיעור 

 3 08:30-11:00 'סמסטר א', יום ו 20006

 מקוון-רפואה ומשפט 
)מהפקולטה למערכות 

 בריאות(
 

 קורס מקוון. סמסטר א'  40017 ד"ר אייל כהן 
שלושה מפגשים 

פרונטלים שיקבעו  
 בהמשך 

3 

קורס   -שיווק בינלאומי
 מקוון 

)לא לסטודנטים  
 מהתמחות שיווק( 

ד"ר נתנאל 
 דרורי

 קורס מקוון. סמסטר א'  8310
שלושה מפגשים 

פרונטלים שיקבעו  
 בהמשך 

3 

ד"ר צברלינג  קוגניציה חברתית 
 ארז

 3 16:20-18:40 א'סמסטר ב', יום  20018
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)מהפקולטה 
 לפסיכולוגיה( 

 ש"ס  3שיעור 

 מבוא לפסיכולוגיה 
)מהפקולטה 

 לפסיכולוגיה( 

 ד"ר מיכאלי יוסי 
 ש"ס  3שיעור 

 3 16:30-19:00 א'סמסטר ב', יום  20006

 פסיכולוגיה חברתית
)מהפקולטה 

   לפסיכולוגיה(
 

ד"ר צברלינג 
 ארז 

 ש"ס  3שיעור 

 3 16:30-18:50 א'סמסטר ב', יום  20001

 פסיכולוגיה חיובית 
)מהפקולטה 

 לפסיכולוגיה( 

 3 19:30-22:00 א'סמסטר ב', יום  20102 ד"ר דליה אלוני 

 מבוא לבריאות הציבור 
 (לבריאות )מהפקולטה 

פרופ' חודיק 
 גבריאל

 3 17:00-19:20 'סמסטר ב', יום ג 40006

 תקשורת ובריאות 
)מהפקולטה למערכות 

 בריאות(

מר דורון  
 קופרשטיין

 3 14:30-16:50 'סמסטר ב', יום ד 40013

 מבוא לפסיכולוגיה 
)מהפקולטה 

 לפסיכולוגיה( 

 ד"ר מיכאלי יוסי 
 ש"ס  3שיעור 

 3 16:20-18:40 'סמסטר ב', יום ד 20006

 ממשק אדם מחשב
)מהפקולטה 

 לפסיכולוגיה( 

 3 11:30-14:00 סמסטר ב', יום ו' 20103 ד"ר יאיר צדוק

חקר שווקים ושיתופי 
פעולה לחברות סטארט 

)אינו מהווה קורס  אפ
בחירה לסטודנטים  

מהתמחות יזמות  
 וחדשנות( 

 3  סמסטר ב'  8332 גב' סימה חזן 

תהליכים חברתיים ביצירת 
 רושם )מקוון( 

)מהפקולטה 
 לפסיכולוגיה( 

ד"ר צברלינג 
 ארז 

 ש"ס  3שיעור 

 קורס מקוון. סמסטר ב'  20060
שלושה מפגשים 

פרונטלים שיקבעו  
 בהמשך 

3 

 קוגניציה חברתית 
)מהפקולטה 

 לפסיכולוגיה( 

ד"ר צברלינג 
 ארז

 ש"ס  3שיעור 

 3 11:30-14:05 א'סמסטר קיץ, יום  20018

 תקשורת ובריאות 
)מהפקולטה למערכות 

 בריאות(
 

מר דורון  
 קופרשטיין

 3 19:10-22:00 א'סמסטר קיץ, יום  40013

 מבוא לבריאות הציבור 
)מהפקולטה למערכות 

 בריאות(

פרופ' גבריאל 
 חודיק 

 3 12:45-15:35 ' סמסטר קיץ, יום ד 40006

מערכת הבריאות בישראל  
הפקולטה  מקוון ) –

 לבריאות(

פרופ' יורם 
 בלשר 

 קורס מקוון. ' אסמסטר  40076
שלושה מפגשים 

פרונטלים שיקבעו  
 בהמשך 

3 

 חדשנות רפואיות 
 הפקולטה לבריאות()
 

בימי ראשון בין   ב' סמסטר  40071 טרם נקבע 
-16:00השעות 

18:30 
 או 

בימי חמישי בין 
-12:00השעות 

14:35 

3 

 ניהול בתי חולים
 (הפקולטה לבריאות )

רו"ח פנחס 
 צרויה

בימי ראשון בין   ב' סמסטר  40020
-17:00השעות 

19:20 
 או 

3 
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בימי חמישי בין 
-11:30השעות 

13:50 
סיור לימודי בחו"ל )כולל 

לאישור כפוף  -פרויקט(
 משרד הבריאות 

 3  סמסטר קיץ  6002 

 
 
 
 

 ניתן לבחור גם קורסים מהתמחויות אחרות להתמחות שבה בחר הסטודנט. 
 נ"ז ברשימת הקורסים למעלה, הוא אינו מחוייב לבחור את הקורסים הבאים(  14)אם סטודנט הצליח להשלים 

 
 

 בה:להלן הקורסים שניתן לבחור לפי ההתמחות שהסטודנט בחר 
 

 עבור סטודנטים בהתמחות שיווק 
בעלות שליטה וניהול 

 היבטים מימוניים בחברות 
ד"ר שמואל 
 )מולה( כהן

 3 11:00-8:30 סמסטר א', יום ו' 8255

יחיעם ד"ר דודי  יסודות הבנקאות 
 אהרון 

 סמסטר א', יום ו' 8401
 

11:30-14:00 3 

חקר שווקים ושיתופי 
פעולה לחברות סטארט 

 אפ 

 סמסטר א', יום ו' 8332 גב' סימה חזן 
 

11:30-14:00 3 

 3 19:00-16:30 סמסטר ב', יום ב' 8030 מר נתי נוישטיין  ניהול פיננסי 
פיתוח תכניות עסקיות  

 לחברות סטארט אפ  
ד"ר ענבל 
 שטוקהיים

 3 14:00-11:30 סמסטר ב', יום ו' 8228

 3 11:00-8:30 סמסטר ב', יום ו' 8223 מר נתי נוישטיין  עקרונות בהשקעות 
יזמות ופיתוח עסקי 

בנדל"ן )בשיתוף חברת  
 אזורים( 

גב' אסתי 
 אפלבום פולני

 3 16:30-19:00 ב'', יום ב סמסטר  8419

 
 עבור סטודנטים בהתמחות יזמות וחדשנות 

קורס   -שיווק בינלאומי
 מקוון 

ד"ר נתנאל 
 דרורי

 קורס מקוון.  סמסטר א'  8310
מפגשים   3

פרונטלים יקבעו 
 בהמשך

3 

תקשורת שיווקית  
 משולבת 

 סמסטר א', יום ו' 8315 מר גדי חייט 
 

11:30-14:00 3 

ד"ר דודי יחיעם  יסודות הבנקאות 
 אהרון 

 סמסטר א', יום ו' 8401
 

11:30-14:00 3 

 
 עבור סטודנטים בהתמחות מימון  

  פיתוח מוצרים ושירותים
 ופיתוח תוכניות עסקיות 

 3 11:00-8:30 סמסטר א', יום ו' 8260 קהת גב' רבקה 

 מודיעין עסקי 
 )בשיתוף עם מכון הייצוא( 

 מר נאור מורג 
 

 3 08:30-11:00 ', יום ו'אסמסטר  8254

תקשורת שיווקית  
 משולבת 

 סמסטר א', יום ו' 8315 מר גדי חייט 
 

14:00-11:30 3 

חקר שווקים ושיתופי 
פעולה לחברות סטארט 

 אפ 

 סמסטר א', יום ו' 8332 גב' סימה חזן 
 

14:00-11:30 3 

קורס   -שיווק בינלאומי
 מקוון 

ד"ר נתנאל 
 דרורי

 קורס מקוון.  סמסטר א'  8310
מפגשים   3

פרונטלים יקבעו 
 בהמשך

3 

פיתוח תכניות עסקיות  
 לחברות סטארט אפ  

ד"ר ענבל 
 שטוקהיים

 3 14:00-11:30 סמסטר ב', יום ו' 8228
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 התנהגות צרכנים
 

 3 19:00-16:30 סמסטר ב', יום ב' 8218 ד"ר ענר טל

 3 8:30-11:00 סמסטר ב', יום ו' 8252 ניו מדיה  גוגל  -שיווק דיגיטלי
יזמות ופיתוח עסקי 

)בשיתוף חברת  בנדל"ן 
 אזורים( 

גב' אסתי 
 אפלבום פולני

 3 19:00-16:30 ב'', יום ב סמסטר  8419

 ט.ל.ח
 

 :הערות
הינו בהתאם להודעה שתשלח בהמשך ע"י מנהל  סיור לימודים בחו"ל   לקורסהרישום  •

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

ה. פרישת לימודי  ישני השנה הניתן ללמוד החל מ   הבחירה במנהל עסקיםחלק מקורסי  •
 על פני השנים היא על פי בחירת הסטודנט.  הבחירה 

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

 תלמידים מצטיינים. 

. למען הסר ספק, שמות הקורסים ושמות המרצים ניתנים  תכנית הלימודים כפופה לשינויים •
 לשינוי. 

 במידה ויש אי התאמה בין האמור לבין המערכת הממוחשבת. המערכת הממוחשבת גוברת.  •


