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5.9.22 

 
   תואר ראשוןל מנהל עסקים בתכנית לימודים 

 לסטודנטים שלומדים לימודי תעודה בוינגייט
 

נקודות זכות )נ"ז( בכל שנות   120למוד על מנת להשלים תואר ראשון במנהל עסקים יש ל
 לתואר לפי החלוקה הבאה:  הלימודים

 נ"ז קורסי חובה  )כולל אנגלית ומעורבות חברתית(  81
 במכון וינגייטשנלמדים  םאקדמייפטור מלימודים חוץ  -נ"ז קורסי התמחות  30

 ופרויקטנ"ז סמינר  6
 "ז קורסי בחירה מנהל עסקים נ 3
 

 

   חובה קורסי 
 

 שנה א' 
 

נקודות   קוד הקורס  שם המרצה   שם קורס 
 זכות 

 נוכחות חובה

טרום בסיסי רמת  –אנגלית 
 א'

קיימת נוכחות    698 
חובה בכל 

הרמות 
 באנגלית 

  701  בסיסי אנגלית רמת 

  702  מתקדמים א' אנגלית רמת 

 2 1027  אנגלית רמת מתקדמים ב'

  3 8002  מקוון  -מתמטיקה א'

  -מיקרו-מבוא לכלכלה
 מקוון 

 8004 3  

  3 8312  יזמות עסקית 

  3 8102  מקוון  -יישומי מחשב

  3 8316  קבלת החלטות בארגונים 

  3 8006  שיטות סטטיסטיות א' 

  3 8009  מבוא לשיווק 

  3 801001  יסודות המימון א' 

  3 8014  יסודות החשבונאות א' 

קיימת נוכחות   2 8313  מקוון  -כתיבה מדעית 
בשיעור   חובה

היכרות עם  
 הספריה

  3 8027  ניהול התפעול 

  3 8013  התנהגות ארגונית מבוא ל

  3 בהמשך  ורא  מעורבות חברתית** 

 
 קורס בחירה: 

קוד  מרצה   שם קורס 
 הקורס 

נקודות   מתכונת 
 זכות 

)קורס   -מיומנויות למידה
 ( מקוון

 3 -קורס מקוון -סמסטר א' 8420 
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מפגשים במהלך  2-3יתקיימו  
 הסמסטר שיתואמו בהמשך 
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 שנה ב'
 

נקודות   קוד הקורס  שם המרצה   שם קורס 
 זכות 

 נוכחות חובה

  3   8007  סטטיסטיקה ב'

 אסטרטגיה עסקית 

 
 8226 3  

  3 8005  מקוון  -קרואמ-מבוא לכלכלה

  3 8024  יסודות החשבונאות ב'

  3 8008  מקוון  -מבוא למערכות מידע

  4 8023  שיטות מחקר במנהל עסקים

 קיימת נוכחות חובה  3 8073  מיומנויות תקשורת 

  3 8013  מתמטיקה ב'

קורס מקוון  -עסקים בינלאומיים 
 ( )מתוך התמחות בשיווק

 8329 3  

 

 שנה ג'
 

נקודות   קוד הקורס  מרצה   שם קורס 
 זכות 

 נוכחות חובה

שני מפגשים -סמינר בשיווק 
 פרונטליים ופגישות אישיות

 סמסטר א'  3 8600 

 סמסטר ב'  3 8406  פרויקט בשיווק  

קיימות ואחריות חברתית של 
 המגזר העסקי 

 8330 3  

  3 801009  מקוון  -כלכלת ישראל

  3 8042  חות כספיים  "ניתוח דו

  3 8057  מקוון -מבוא למשפט עסקי

  3 8317  אתיקה בעסקים  

קיימת נוכחות   2 8311  כתיבה עסקית באנגלית
 חובה

סטודנטים   3 8027  ניהול התפעול 
ממסלול ערב  

צריכים להשלים  
 קורס משנה א' 

 

 נ"ז.  קורס חובה שצריך לבצע עד סיום התואר.  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 מילואיםשרות 

 3 6007 השתתפות בנבחרת ספורט 

 3 6005 פעילות חברתית באגודת הסטודנטים
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 דוגמא לקורסי בחירה   שמוצעים בשנה"ל תשפ"א

 נ"ז. 8על הסטודנט לבחור במהלך התואר קורסים בהיקף כולל של 
 

קוד  מרצה   שם קורס 
 הקורס 

נקודות   מתכונת 
 זכות 

)קורס   -מיומנויות למידה
 ( מקוון

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

 הסמסטר שיתואמו בהמשך 

3 

 מבוא לפסיכולוגיה
 לפסיכולוגיה()הפקולטה 

 3 סמסטר ב' סמסטר א' או  20006 

 ממשק אדם מחשב  
 )הפקולטה לפסיכולוגיה(

 3 ב' סמסטר  20103 

תהליכים חברתיים ביצירת  
 ( מקווןרושם )

 )הפקולטה לפסיכולוגיה(

 3 סמסטר ב'  20060 

 3 ' בסמסטר  8425  תוכן  באמצעותשיווק 

 פסיכולוגיה חברתית 
 לפסיכולוגיה()הפקולטה 

 3 ' אסמסטר  20001 

 קוגניציה חברתית 
 )הפקולטה לפסיכולוגיה(

 3 קיץסמסטר א' או סמסטר  20018 

 מבוא לבריאות הציבור
 לבריאות( )הפקולטה 

 3 סמסטר א'  40006 

הבריאות בישראל   מערכת
 -)מקוון

 הפקולטה לבריאות(

 3 סמסטר ב'  40076 

 תקשורת ובריאות
 )הפקולטה לבריאות( 

 .קורס מקוון -ב'סמסטר  40013 
 מפגשים ייקבעו בהמשך.  3

3 

 ניהול בתי חולים 
 )הפקולטה לבריאות( 

 3 סמסטר ב'  40020 

 3 סמסטר א'  8401  יסודות הבנקאות

 3 סמסטר ב'  8223  עקרונות בהשקעות

 3 סמסטר ב'  8421  ( Fintechפינטק )

  סמסטר א'  8030  ניהול פיננסי

 3 סמסטר ב'  8260  פיתוח מוצרים ושירותים 

רשתות  -שיווק דיגיטלי
)תינתן עדיפות  חברתיות***

לסטודנטים מהתמחות 
 שיווק(

 3 ' בסמסטר  8251 

חקר שווקים ושיתופי פעולה 
  לחברות סטארט אפ

 3 ' אסמסטר  8332 

פיתוח תכניות עסקיות  
  לחברות סטארט אפ

 3 ' בסמסטר  8228 

 3 סמסטר א'  8423  יזמות בקמעונאות

 - סמסטר א' 8315  תקשורת שיווקית משולבת
שיעורים   4-קיימת חובת נוכחות ב

 שיעורים ראשונים.  5מתוך 

 

3 

 ' בסמסטר  8039  שוק ההון בישראל

 

3 

 התנהגות צרכנים
 

 3 סמסטר ב'  8218 
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 3 סמסטר א'  8074  כלכלה התנהגותית

 3 סמסטר א'  8254  מודיעין עסקי 

יזמות אימפקט חברתי  
 וסביבתי

 3 סמסטר א'  8424 

 3 סמסטר ב'  8419  יזמות ופיתוח עסקי בנדל"ן 

 
 :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 

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

 תלמידים מצטיינים. 

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

 


