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 לתואר ראשון במנהל עסקים תכנית הלימודים -פרק א'

 תכנית הלימודים לתואר ראשון בחשבונאות  -'בפרק 
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 –א' ק  פר
תוכנית הלימודים 

 במנהל ראשוןתואר ל
 עסקים



  

30.8.22 

 תכנית לימודים מנהל עסקים תואר ראשון 
 

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

 בות חברתית( נ"ז קורסי חובה  )כולל אנגלית ומעור 81
 ת רסי התמחונ"ז קו 24
 "ז קורסי בחירה מנהל עסקים נ 15

 
 

 
 . עד סיום התוארנ"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 מילואים ותשר

 3 6007 פות בנבחרת ספורט תתהש

 3 6005 חברתית באגודת הסטודנטיםפעילות 

 
 להלן פירוט תכנית הלימודים: 

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

 

 חובה קורסי 
נקודות   קוד הקורס   שם המרצה   שם קורס 

 זכות 
נוכחות 

הערות  /חובה
 למקצוע 

אנגלית רמת 
 ם ב'מתקדמי

ע יש להגי 2 1027  
פטור  לרמת 

באנגלית עד 
 ב' סוף שנה 

 מקוון  -מתמטיקה א'
 

בנוסף יתקיים 
 תרגול עם מרצה. 

התרגול הינו רשות  
 ולא חובה.

eLearning  8002 3  

-מבוא לכלכלה
 מקוון  -מיקרו

 
בנוסף יתקיים 

 תרגול עם מרצה. 
התרגול הינו רשות  

 ולא חובה.

eLearning  8004 3  

  3 8312  לרם ד"ר מיכאלה א עסקית ות יזמ

 -יישומי מחשב
 מקוון 

eLearning  8102 3  

קבלת החלטות  
 בארגונים

  3 8316  ד"ר יפית רפאל 

שיטות סטטיסטיות 
 למנהל עסקים א'

ד"ר  /מר שי ליבוביץ
 ארז צברלינג

 8006 3  



  

  3 8009  ד"ר מיכאלה אלרם  מבוא לשיווק 

  3 801001  שטיין מר נתי נוי יסודות המימון א' 

החשבונאות   דותיסו
 א'

רו"ח יהודה בר/רו"ח  
  טל-עמי מי

 8014 3  

  -כתיבה מדעית 
 מקוון 

eLearning  8313 2   קיימת
נוכחות חובה  
בשיעור אחד  
היכרות עם  

 הספריה

  3 8027  ד"ר מיכאלה אלרם  ניהול התפעול 

מבוא להתנהגות 
 ארגונית 

  3 8013  ד"ר יפית רפאל 

  -למידה  מיומנויות
 קורס מקוון( )

eLearning 8420 'סמסטר א-  
קורס 
 -מקוון

-2יתקיימו  
מפגשים   3

במהלך  
הסמסטר  
שיתואמו 
 בהמשך 

3  

 

 שנה ב'

 

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

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

 
 סטודנטים שיבחרו התמחות ישובצו אוטומטית לקורסי התמחות במהלך שנה ב' וג' ללימודיהם.

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

 . מאותה התמחות
 

 

 חובה  קורסי 
נקודות   קוד הקורס  צה שם המר  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-לכלכלהמבוא 
 מקוון 

eLearning 8005 3  

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

8024 3  



  

  -ידעמבוא למערכות מ
 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'

 
 
 

 קורסי התמחות
 

 התמחות במימון 
 קורס חובה של ההתמחות 

קוד  מרצה שם ה  שם קורס 
 הקורס 

נקודות    מתכונת
 זכות 

 מר נתי ניונשטיין  ניהול פיננסי
 

 סמסטר א'  8030
-8:30ימי ו'  

11:00 

3 

 אהרון יחיעם ד"ר דודי   יסודות הבנקאות 
 

 סמסטר א'  8401
-11:30ימי ו'  

14:00 

3 

 מר נתי נוישטיין  עקרונות בהשקעות 
 

 סמסטר ב'  8223
-11:30ימי ו'  

14:00 

3 

 ד"ר אושי שהם קראוס  Fintech פינטק
 

 סמסטר ב'  8421
-08:30יום ו'  

11:00 

3 

     

 
 

 התמחות בשיווק 
 קורס חובה של ההתמחות 

קוד  שם המרצה   שם קורס 
 הקורס 

נקודות   מתכונת 
 זכות 

 מר גדי חייט  תקשורת שיווקית משולבת
 

 סמסטר א'  8315
-11:30ימי ו'  

14:00 

3 
יש חובת 
נוכחות 

 4-ב
שיעורים  

  5מתוך 
שיעורים  
 ראשונים

קורס  -נלאומיים ם ביעסקי
 מקוון 

 ד"ר נתנאל דרורי
 

 3 סמסטר א'  8329

רשתות   -שיווק דיגיטלי
 חברתיות***

 ניו מדיה 
 

סמסטר ב' יום  8251
-8:30ימי ו'  

11:00 

3 

 ד"ר גיל מרטנס   שיווק באמצעות תוכן
 

 סמסטר ב'  8425
-16:30ימי ב' 
19:00 

3 



  

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

 
 
 
 
 

 התמחות ביזמות וחדשנות 
 קורסי חובה 

 

חקר שווקים ושיתופי  
פעולה לחברות סטארט  

 אפ

 גב' סימה חזן
 

 סמסטר א'  8332
-11:30ימי ו'  

14:00 

3 

 סמסטר א'  8423   אסתי אפלבום פולניגב'  קמעונאות ביזמות 
-8:30ימי ו'  

11:00 

3 

פיתוח תוכניות עסקיות  
 לחברות סטארט אפ 

  גב' רבקה קהת
 

 סמסטר ב'  8228
-16:30ימי ב' 
19:00 

3 

   פיתוח מוצרים ושירותים
  * סטודנטים שלמדו את הקורס

פיתוח מוצרים ושירותים   8260
כניות עסקיות לא וופיתוח ת

 יכולים להירשם לקורס 

 הת בקה קגב' ר
 

 ' סמסטר ב 8427
-11:30יום ו'  

14:00 

3 

 

 שנה ג'
 ("אפ)סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בתש

 
לתואר  נ"ז בכל שנות לימודיו   120צריך ללמוד  "אלימודיו בשנה"ל תשפסטודנט שהתחיל את 

 לפי החלוקה הבאה: 
 נ"ז קורסי חובה  )כולל אנגלית ומעורבות חברתית(  81
 ת נ"ז קורסי התמחו 24
 מנהל עסקים "ז קורסי בחירה נ 15

 

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

  -התמחות יזמות וחדשנות 
  נ"ז קורסי חובה. 24 -לסטודנטים שהחלו את לימודיהם החל  משנת תשפ"א

 

 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
 

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

 

 קורסי חובה 
 

נקודות   קוד הקורס  מרצה   שם קורס 
 זכות 

נוכחות 
 חובה

קיימות ואחריות 
חברתית של המגזר 

  אפלבום פולניגב' 
 אסתי 

8330 3  



  

 העסקי 

  3 801009 רונית לוין  גב' מקוון  -כלכלת ישראל

  /טל-עמי מירו"ח  ניתוח דו"חות כספיים  
רן  -גילעזרו"ח 

 אסתרי 

8042 3  

 -מבוא למשפט עסקי
 מקוון 

  3 8057 ד"ר ליאור דוידאי 

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

8317 3  

ית  כתיבה עסק 
 ת באנגלי

-קלאיגב' שירי ח
 גב' מורן כהן  /שוץ

קיימת   2 8311
נוכחות 

 חובה
 

 התמחותקורסי 
 

 

 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  ים פרונטלמפגשי

   ופגישות אישיות

רייטר  ד"ר לירון 
 גביש

קיימת   3 סמסטר א'  8601
נוכחות 

 חובה

ד"ר לירון רייטר   פרויקט במימון 
 גביש

קיימת   3 סמסטר ב'  8405
נוכחות 

 חובה
 

 
 

   -במימון קורסי בחירה של ההתמחות
  נ"ז במהלך התואר 9על הסטודנט להשלים 

 וישטיין מר נתי נ ון בישראלהה שוק
 

ב'  סמסטר  8039
יום ו'  

08:30-
11:00 

3  

ד"ר אושי שהם  Fintech פינטק
 קראוס

 סמסטר ב'  8421
יום ו'  

08:30-
11:00 

3  

יחיעם  ד"ר דודי   יסודות הבנקאות 
 אהרון

 סמסטר א'  8401
ו'  ימי 

11:30-
14:00 

3  

 
 

 קורסי חובה   -התמחות בשיווק
 

קיימת   3 סמסטר א'  8600טל/ד"ר נתי  ד"ר ענרי  שנ -סמינר בשיווק 



  

גשים פרונטלים  מפ
 ישות אישיות ופג

נוכחות  דרורי 
 חובה

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

 חובה

 
   -בשיווק קורסי בחירה של ההתמחות

 נ"ז במהלך התואר   15על הסטודנט להשלים 

  -עסקים בינלאומיים 
 קורס מקוון 

  3 א' טר סמס 8329 נאל דרורינת ד"ר

 התנהגות צרכנים 
 

 ד"ר ענר טל
 

 סמסטר ב'  8218
ו'  ימי 

11:30-
14:00 

3  

 -שיווק דיגיטלי
 רשתות חברתיות*** 

 ניו מדיה 
 

 סמסטר ב'  8251
ימי ו'  
8:30-
11:00 

3  

ניהול מקורות המידע  
 העסקי 

 
*סטודנטים שלמדו את  

הקורס מודיעין עסקי  
לא יכולים   8254

 רשם לקורסלהי

 

  פולני אפלבוםגב' 
  אסתי

 סמסטר א'  8426
ימי ו'  

11:30-
14:00 

קיימת   3
נוכחות 

 חובה

 ד"ר גיל מרטנס   שיווק באמצעות תוכן
 

 סמסטר ב'  8425
ימי ב'  

16:30-
19:00 

3  

  סמסטר א' 8074 ד"ר ענר טל כלכלה התנהגותית 
ימי ב'  

16:30-
19:00 

3  

 -ם: שיווק דיגיטלישני קורסי לימודים שליש להשלים   ***על מנת לקבל תעודה של ניו מדיה
 גוגל.  -רשתות חברתיות ושיווק דיגיטלי

 
 חובה קורסי  -יזמות וחדשנותהתמחות ב

פרויקט  סמינר ו
  -ביזמות וחדשנות

 שנתי 

 

ד"ר ענבל  
סמסטר -שטוקהיים

 א' 
-גב' רבקה קהת

 סמסטר ב' 
 

 שנתי  8410
 

 ימי ו'  
11:30-
14:00 

קיימת   6
נוכחות 

 ובהח

  אפלבום פולניגב'  קמעונאות ביזמות 
  אסתי

 סמסטר א'  8423
ימי ו'  
8:30-
11:00 

3  

פיתוח תכניות עסקיות 
 לחברות סטארט אפ 

  גב' רבקה קהת
 

 סמסטר ב'  8228
ימי ב'  
16:30-
19:00 

3  



  

 אימפקטיזמות 
 חברתי וסביבתי

 8424 ד"ר ענבל שטוקהיים
 

 סמסטר א' 
ימי ב'  
16:30-
19:00 

3  

 : מצטיינים בלבד דנטיםלסטו בחירה של ההתמחותקורס 
 (יוכלו להמיר אותו בקורס בחירה מתוך התמחות)סטודנטים שיתקבלו לקורס 

   MAXפרוייקט 
)למצטיינים בלבד  

מותנה בראיון אישי,  
קול קורא יפורסם 

 ( בנפרד

קורס  8259 ד"ר ענבל שטוקהיים
 שנתי 

6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 נ"ז.  15סטודנט לבחור במהלך התואר קורסים בהיקף כולל של  על
   .נ"ז קורסים מפקולטות אחרות  6ניתן לבחור עד 

 :  "גשמוצעים בתשפ  קורסי הבחירהלהלן 

 
 קורסי בחירה מתוך הפקולטה למנהל עסקים:

 
  -מיומנויות למידה

 )קורס מקוון( 
eLearning 8420 'קורס מקוון -סמסטר א- 

מפגשים במהלך  2-3יתקיימו  
 הסמסטר שיתואמו בהמשך 

3 

 
 

 מימון עבור סטודנטים בהתמחות 
תקשורת שיווקית  

 משולבת
 מר גדי חייט 

 
 סמסטר א'  8315

-11:30ימי ו'  
14:00 

יש חובת  3
 4-נוכחות ב
שיעורים  

  5מתוך 
שיעורים  
 ראשונים

חקר שווקים ושיתופי  
פעולה לחברות סטארט  

 אפ

 חזןגב' סימה 
 

 ר א' סטסמ 8332
-11:30ימי ו'  

14:00 

3  

פיתוח תוכניות עסקיות  
 לחברות סטארט אפ 

גב' רבקה 
 קהת

 

 סמסטר ב'  8228
-16:30ימי ב' 
19:00 

3  

  -עסקים בינלאומיים 
 קורס מקוון 

ד"ר נתנאל  
 דרורי 

  3 סמסטר א'  8329

 התנהגות צרכנים 
 

 ד"ר ענר טל
 

 סמסטר ב'  8218
-11:30ו'  ימי 

14:00 

3  

ות המידע  ניהול מקור
 עסקי ה
 

*סטודנטים שלמדו את  
הקורס מודיעין עסקי  

לא יכולים להירשם   8254
 . לקורס

 

אפלבום גב' 
  אסתי פולני

 סמסטר א'  8426
-11:30ימי ו'  

14:00 

קיימת   3
נוכחות 

 חובה

ד"ר גיל    שיווק באמצעות תוכן
 מרטנס 

 

 סמסטר ב'  8425
-16:30ימי ב' 
19:00 

3  

סמסטר א' ימי ב'  8074 טל ד"ר ענר ה התנהגותית כלכל
19:00-16:30 

3  

 סמסטר א'  8423  קמעונאות ביזמות 
-8:30ימי ו'  

11:00 

3  

יזמות ופיתוח עסקי 
בנדל"ן )בשיתוף חברת 

 אזורים( 

אפלבום גב' 
  אסתי פולני

 סמסטר ב'  8419
-8:30ימי ו'  

11:00 

3  

חברתי יזמות אימפקט 
 וסביבתי 

ד"ר ענבל  
 שטוקהיים 

8424 
 

 א' סמסטר 
-16:30ימי ב' 
19:00 

3  

פיתוח מוצרים  
   ושירותים

* סטודנטים שלמדו את  
פיתוח מוצרים   8260 הקורס

כניות וופיתוח תושירותים 
לא יכולים להירשם   עסקיות
 לקורס

גב' רבקה 
 קהת

 

 סמסטר ב'  8427
-11:30יום ו'  

14:00 

3  

   MAXפרוייקט 
)למצטיינים בלבד  

י,  איון איש מותנה בר
פורסם קול קורא י

ד"ר ענבל  
 שטוקהיים 

  6 קורס שנתי  8259



  

 

 קורסי בחירה 

 
 : פקולטהקורסים חוץ 

 

קוד  מרצה   שם קורס 
 הקורס 

סמסטר ויום  
  לימוד

נקודות   שעות לימוד 
 זכות 

 הציבורמבוא לבריאות 
 ( אותלברי)מהפקולטה 

פרופ' חודיק  
 גבריאל

 3 20:50-18:30 סמסטר א', יום א' 40006

 מבוא לבריאות הציבור
 ( לבריאות)מהפקולטה 

פרופ' חודיק  
 גבריאל

 3 11:10-13:40 'הסמסטר א', יום  40006

 תקשורת ובריאות
)מהפקולטה למערכות  

 בריאות( 
 

מר דורון  
 קופרשטיין 

רס מקוון.  וק ' בסמסטר  40013
פגשים  מ 3ייקבעו 

 במהלך הסמסטר 

2 

 מקוון -רפואה ומשפט 
)מהפקולטה למערכות  

 בריאות( 
 

קורס מקוון.   סמסטר א'  40017 ד"ר אייל כהן
מפגשים   3ייקבעו 

 במהלך הסמסטר 

3 

 מבוא לבריאות הציבור
 ( לבריאות)מהפקולטה 

פרופ' חודיק  
 גבריאל

 3 16:00-18:20 ' דסמסטר ב', יום  40006

 תקשורת ובריאות
למערכות  ולטה )מהפק

 בריאות( 

מר דורון  
 קופרשטיין 

קורס מקוון.   סמסטר ב'  40013
מפגשים   3ייקבעו 

 במהלך הסמסטר 

2 

 לבריאות הציבורמבוא 
)מהפקולטה למערכות  

 בריאות( 

פרופ' גבריאל 
 חודיק 

סמסטר קיץ, יום   40006
 ד'

12:45-15:35 3 

מערכת הבריאות 
מקוון   –בישראל 

 לטה לבריאות( קוהפ)

 קורס מקוון.  ' בסמסטר  40076 בעטרם נק
שלושה מפגשים  

פרונטלים שיקבעו  
 בהמשך 

3 

 חדשנות רפואיות 
 לבריאות( הפקולטה )
 

ד"ר אלכסנדר  
 גמוס

 3 11:10-13:40 , יום ו' סמסטר ב' 40071

 ניהול בתי חולים 
 ( הפקולטה לבריאות)

רו"ח פנחס 
 צרויה 

ן  בימי ראשון בי סמסטר ב'  40020
-17:00השעות 

19:30 

   וא
בימי חמישי בין  

-10:10השעות 

12:40 

3 

 

 

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

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

על פני   רההבחית לימודי סה. פריישני השנה הניתן ללמוד החל מ   הבחירה במנהל עסקיםחלק מקורסי  •
 השנים היא על פי בחירת הסטודנט. 

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

 ושמות המרצים ניתנים לשינוי.  שמות הקורסים  למען הסר ספק, .  ינוייםתכנית הלימודים כפופה לש  •



  

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

 סטודנט שלא ניגש/או נכשל בקורס על אחריותו להשתבץ לקורס חוזר  •

 

 הלימוד   תיאור  מקצועות
 

 שנה  א'
 

 תיאור מקצועות הלימוד
 

 גלית תיאור כללי של התוכנית באנ

 רמות:   4-התוכנית באנגלית מורכבת מ

 טרום בסיסי ב'   אוטרום בסיסי א' 
 בסיסי  

 מתקדמים א'  
 מתקדמים ב'. 

 
 י"ר או אמיר"ם.הציון בבחינת אמ  לרמות נעשה על פיהמיון 

ים לאותה בחינה כמו סטודנטים שסיימו רמת טרום  ת טרום בסיסי א' ניגש סטודנטים המסיימים רמ
 לרמת בסיסי.  בסיסי ב' ועולים 

סיום רמת מתקדמים ב' מצביע על שליטת הסטודנט באנגלית לצרכים אקדמיים ומזכה אותו/אותה  
ית  פטור לאקדמיה מחויב בשני קורסי אנגל  סטודנט שמגיע עם  ת הלימודים תשפ"בהחל משנבפטור. 

לקחת עוד  בהצלחה חייב  במהלך התואר. סטודנט אשר היה מחויב בקורס של מתקדמים ב' וסיים אותו 
 אחד בשפה האנגלית במהלך התואר.  קורס

 ציון הקורס הוא הציון המשוקלל בלבד.   
 

 טרום בסיסי א'

 והעוסק במגוון רחב של נושאים.  ד לכל הסטודנטיםורס כללי, המיוע: קתיאור הקורס

ה,  היא להעניק לסטודנט מיומנויות של קריאה, כתיבה, דיבור והבנת הנשמע. קטעי הכתיב   ורסמטרת הק
זה   שילוב  קריאה.  משיעורי  מילים  ואוצר  נושאים  עם  משולבים  ודיבור  הנשמע  לתלמידים  הבנת  מאפשר 

ל להגיע  הדרגתי  להבאופן  מתקדמת  בתיכולת  גם  בשפה  בתחומים  שתמש  וגם  לאקדמיה  הקשורים  חומי 
 לי. ומיים. סטודנטים בקורס זה לומדים ומתרגלים באינטרנט באמצעות ספר דיגיט יומי 

     במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי 50-69ציון ה: תנאי קבל 

 שעות סמסטריאליות  8משך הקורס:  

 
 טרום בסיסי ב'

 ושאים.דנטים והעוסק במגוון רחב של נ: קורס כללי, המיועד לכל הסטותיאור הקורס

לסטודנט מיומנויות של קריאה, כתיבה, דיבור והבנת הנשמע. קטעי הכתיבה,    עניקהיא לה  מטרת הקורס
הנ והבנת  נושאים  עם  משולבים  ודיבור  לתלמידים  שמע  מאפשר  זה  שילוב  קריאה.  משיעורי  מילים  אוצר 

בשפה   להשתמש  מתקדמת  ליכולת  להגיע  הדרגתי  בתחומים  באופן  וגם  לאקדמיה  הקשורים  בתחומי  גם 
 דנטים בקורס זה לומדים ומתרגלים באינטרנט באמצעות ספר דיגיטלי. יומיומיים. סטו

 אמיר"ם/פסיכומטרי   במבחן 70-84: ציון תנאי קבלה

 שעות סמסטריאליות  6: ך הקורסמש

 

 בסיסי 



  

 רחב של נושאים.: קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון תיאור הקורס

נת הנשמע. קטעי הכתיבה,  והב ות של קריאה, כתיבה, דיבור  היא להעניק לסטודנט מיומנוי  מטרת הקורס
ע משולבים  ודיבור  הנשמע  מאפשרהבנת  זה  שילוב  קריאה.  משיעורי  מילים  ואוצר  נושאים  לתלמידים    ם 

לא  הקשורים  בתחומי  גם  בשפה  להשתמש  מתקדמת  ליכולת  להגיע  הדרגתי  בתחומים  באופן  וגם  קדמיה 
 פר דיגיטלי. ם ומתרגלים באינטרנט באמצעות ס יומיומיים. סטודנטים בקורס זה לומדי

 סי א' או ב'. כומטרי או סיום רמת טרום בסי במבחן אמיר"ם/פסי 85-99ציון תנאי קבלה: 

 שעות סמסטריאליות.  6: משך הקורס

 

 מתקדמים א' 

 ים.  כללי, המיועד לכל הסטודנט: קורס תיאור הקורס

הכתיבה,  אה, כתיבה, דיבור והבנת הנשמע. קטעי  היא להעניק לסטודנט מיומנויות של קרי   מטרות הקורס
נושאים   עם  משולבים  ודיבור  הנשמע  משיעורי  הבנת  מילים  לתלמידים  ואוצר  מאפשר  זה  שילוב  קריאה. 

וגם לאקדמיה  הקשורים  בתחומי  גם  בשפה  להשתמש  מתקדמת  ליכולת  להגיע  הדרגתי  בתחומים    באופן 
 ם באינטרנט באמצעות ספר דיגיטלי. יומיומיים. סטודנטים בקורס זה לומדים ומתרגלי

 ום רמת בסיסי. באמיר"ם/פסיכומטרי או סי  100-119: ציון תנאי קבלה

 שעות סמסטריאליות.  4: ורסמשך הק

 

 מתקדמים ב'  

 קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים.  תיאור הקורס: 

שמע. קטעי הכתיבה,  נט מיומנויות של קריאה, כתיבה, דיבור והבנת הנ יק לסטודהיא להענ  מטרות הקורס
קריאהה משיעורי  מילים  ואוצר  נושאים  עם  משולבים  ודיבור  הנשמע  לתלמידים  בנת  מאפשר  זה  שילוב   .

ל  מתקדמת  ליכולת  להגיע  הדרגתי  בתחומים  באופן  וגם  לאקדמיה  הקשורים  בתחומי  גם  בשפה  השתמש 
 גיטלי. טים בקורס זה לומדים ומתרגלים באינטרנט באמצעות ספר דייומיומיים. סטודנ

 באמיר"ם/פסיכומטרי או סיום רמת מתקדמים א'. 120-133יון : צתנאי קבלה

 שעות סמסטריאליות.  4: ורסמשך הק

 ר.סיום הקורס בהצלחה מזכה את הסטודנט בפטו

 
 

 
 



  

 א'  מטיקהמת
Elearning Elearning   

  אחרים.  מטרות   ישובים  במקצועותחלביצוע   קע  ומתגייסת  לתת  כלים  ר  מתמטיקה  מהווה  מקצוע 
 קנות  הן:  לה   הקלימודי   מתמטי

 ת  של  מקצוע  זה .  כלליהכנה  ידע  בסיסי ,  הרחבת  הדעת  ו  -
 הן .  ונותיופתר  ח  בעיות יטית  בניתו וחשיבה  אנלישה  שיטתית  ג כולת  לפתח  י -
 הלימודים .     למדים  בקורםבמקצועות  אחרים  הנ  ות יכולת  לפתור  בעי -
 ו  המקצועית  של  התלמיד.  במסגרת  עבודת   תויכולת  ואמצעי  עזר  בפתרון  בעי -

 ח()ט.ל.
 

 
 ו יקרה מלמבוא לכלכ

Elearning Elearning   
ם  כניהחלטה המשמשים צר ניתוח כללי -ו כלכלה ה בסיסיות במיקר מושגי יסוד ואסטרטגיות חשיב

 ים.ויצרנ 
 )ט.ל.ח(

 
 

 ת יזמות עסקי
 מיכאלה אלרם ד"ר 

 מטרות הקורס הן:
בפניכם   תיאורטלהציג  ש מונחים  תוך  היזמות,  מעולם  מרכזיים  נ ייים  מהתעשיה   יסיוןלוב  יזמי    פרקטי 

הבי ובעולם.  יסקרוקשראל  אתס  כיצד  מאפי   ור  היזמות,  לאי  יזמותיני  ניהול  ות,  וודא-קשורה  כישורי 
 כישלון יזמי. מות חברתית ומשקיעים, יז אינטראקציות עם , מימון יזמות,  סטראטפ

 )ט.ל.ח(
 
 

 שב חמיישומי 
Elearning Elearning   

מידה  ך עצורעם תוכנות ניהוליות ל  הויכולת עבוד בהמחשסביבת  םמטרת הקורס להקנות היכרות ע
ושימוש    יותיאפשר רכישת מיומנו  מקצועית/ תעסוקתית. הקורסבה הבסבי ףתנאי סת ובדמיובדרישות אק

שימוש   ודה עם דפדפנים,ב ע( יישומי אינטרנט וWindowsאים: סביבת החלונות  ,)בבתוכנות ובכלים ה
והכנת מצגות ע"י    Word  מסמכים ע"י תוכנת  תיבתתר כ , בין היםישונ ה  Office-במחשוב ענן ויישומי ה

)הגיליון   Excelתוכנת בוש כאשר רוב הקורס יתמקד בניתוח נתונים ושימ Power Point. מוש בתכונתשי
 קטרוני(. להא

 )ט.ל.ח(
 

 ות ארגונית מבוא להתנהג
 ד"ר יפית רפאל 

  של כתייבט המערמהה יבתןסבארגוניות בתוכן ובהפעילות של מערכות   ח את הבנת מבנהתעד לפס נוהקור
   .ןהארגו 

ור גישות  נסק הארגונית. במהלך הקורס  הגותנ תהמתחומי ה מפירי טי ואורס מתבסס על ידע תיאורקה
 תיאורטיות שונות  

 .  ים, גלובליים ואחריםי נלהבנת מבנה הארגון וסביבתו ותהליכים ארגו 
 . גוןוי בארונית, חדשנות ושינבתקשורת ארגונית, תרבות ארגנעסוק   ,כמו כן

 )ט.ל.ח(
 
 

 קבלת החלטות בארגונים 
 ל ית רפאד"ר יפ

ון.  ים ומנהלים בארגבדים, צוותיות אצל עועטות ונפתרות בבקורס זה נלמד על האופן שבו מתקבלות החל
נו  הסטי סל  דעהקורס  בידי  להתמודד  ט נודיע  תחרוים  בעולם  הדינמיקה  החלטה, תי,  עם  קבלת    בעת 

וב  תאובמהירות  מודלים  באמצעות  וניעילות.  אירטיים  החלטה,  יתוחי  קבלת  תהליכי  ילמדו  שיתוף  רוע 
וכן הט בקבלת החלטות,  וטעעובדים  הניות  רצילגרמות  ויות  פסיכול  תונאליות תחתוצאות  וגיות  השפעות 

    ת.שאינן מודעו  וו/א  מודעות 
 לאורך הקורס יודגשו:

 ונאלית. רצי קבלת החלטות .1
    החלטות.כי קבלת גיות מודעות ובלתי מודעות בתהליפסיכולו השפעות   .2
 תרגול מעשי.  –ונפליקטים פתרון בעיות בקבוצה ופתרון ק .3
 לת החלטות  שיתוף עובדים בקב  .4
  תוחי אירועינ .5

 )ט.ל.ח(



  

 
 

 ניהול התפעול 
 ם ה אלרד"ר מיכאל

התפעו וייעול  וחברות  ניהול  בארגונים  אפס  ל  דורשים  לקוחות  ושגשוג.  הצלחה  להישרדות,  מפתח  הינו 
שלהם   האסטרטגיה  את  מגבים  שלא  ארגונים  מידיים.  אספקה  וזמני  פרסונליזציה  נמוך,  מחיר  טעויות, 

התפ והשבחת  בי בניהול  לגישור  ניתן  בלתי  פער  שנוצר  מגלים  בפועל.  עול  הביצועים  לבין  התוכניות  ן 
בחברות וארגונים משתנים ובהתאם יש    וניהול שרשרת האספקה גורמים לשינויים מהירים  הגלובליזציה

 לשנות ולשדרג את המערך התפעולי שצריך להתאים ולתת מענה בזמן אמת לשינוים המתרחשים בארגון. 
מכול הקורס   מודלים  להל  פרקטיים  וכלים  בתחום  בתחום  תקדמים  הייחודיים  האתגרים  עם  תמודדות 

 הול איכות, מיקור חוץ ועוד הלוגיסטיקה, מערכות המידע, ייעול תהליכים, ניהתפעול, 
 
 
 

 'את ות סטטיסטיוטשי
 

סיים המשמשים את המנהל בכל שלבי קבלת   הבסיהסטטיסטיים א הכרת הכלים מטרת הקורס הי
 טות. החלה

ף  לאיסויטות תיאורית, ככלי המשמש בכל מחקר כמותי. תלמדנה שת הסטטיסטיקה הבקורס תלמד תור
,  כמו: מימון שונים יםכלכלי טות בתחומיםישום השיך המחשת  ם וניתוחם תודהנתונים, הצגתם, עיבו

 הייצור. ל הו שיווק וני
  .םם של קשרים בין משתניתחזיות ובדיקת קיו נייתכמו כן ילמדו ב

 )ט.ל.ח(
 
 

 מבוא לשיווק
   םמיכאלה אלרד"ר 

 
 קורס מבוא שמטרותיו:  

 ם השיווק. חובת  הקניית מושגי יסוד •
 רות. בחם ו וניבארג ניתוח מהות ותפקיד השיווק  •

 ן.להתנהגות הצרכיחסות יות המתיוח מודלים ותיאורתינ •
 מעשיות.  שיווקיות ם כלים תיאורטיים לפתרון בעיותשויי •

    .ות מהתחום הפרקטי )המעשי(חרקטואליות נב ת אקיודיון בסוגיות שיוו  •
 )ט.ל.ח(

 
 
 

 יסודות המימון א' 
 נשטיין מר נתי נו

מודרני   ם במימון חברותהנושאים החשובילגבי   סיסיתידע ברמת   דנטיםמטרת הקורס היא להקנות לסטו
 פיננסית של הפירמה.ובמדיניות 

יילמד כיצד לתמחר  בעזרתו. בהמשך  יושווב ל בסקירת רעיון הערך הנוכחי ושיטות חיש יתחי   סהקור
.  סיכוןללא  ים הבסיסיים להערכת השקעות בעולםכל מגמה לספק הבת כל זאזמן.  י תזרימי מזומנים על פנ 

ו  ח בהמשך יירכשו כלים ויפותל בתנאי אי ודאות, הרי שת בדרך כל ות מתבצעולטות פיננסיר והחמאח
סיכון. הערכת פרויקטים אי  תנאי אי ודאות ו –ת  אמ מודלים לקבלת החלטות השקעה מימוניות במצבי

 .זה בקורסחוב ומניות( הם נושאים מרכזיים  ותיסיים )איגר סב  ת ערךניירו ת ודאיים והערכ
 ח()ט.ל.

 
 
 

 יסודות החשבונאות א' 
תו פיננסית,  בחשבונאות  ידע  בע  ךהקניית  החשבונאיםקרונוהתמקדות  בניית  בדרכי  הדוחות  ת,  של  ם 

 ינהם. והקשר בכספיים ה
 )ט.ל.ח(

  
 

 כתיבה מדעית 
Elearning Elearning   



  

ת בכתיבת  ישת מיומנויוה המדעית ורכנטים את עקרונות הכתיב ל הסטודס אצקנות ולבס מטרת הקורס לה
אשון  ב רכל מרכיביה. בשל ת אל ייחודה של הכתיבה המדעית ונלמד ורס זה נעמוד עק דה אקדמית.  בעבו

ונות לחיפוש  ע ודרכים שרות המיד סוגי מקולעבודה מדעית.  אקדמי רלחפש חומם ילמדו כיצד יהסטודנט
בנה המאמר המדעי.  ת מכן הסטודנטים יכירו א  מאגרי מידע שונים, כמוב ם אקדמייםים ומחקרימאמר

ת המחקר  מטרעית משלב ניסוח דמ ים ילמדו כיצד לכתוב עבודהנטקרי של הקורס, הסטודיבחלקו הע
 גרפיה.  יר וביבליויון, תקצוצאות, ד השיטה, ניסוח התפרק  ,תרת הספרוות המחקר לסקירוהשע

 )ט.ל.ח(
 
 
 



  

 ושנה ג'  'נה בש
 
 
 

 סקית גיה עאסטרט
ה לאתר את הגורמים  מנס הזיסודות האסטרטגיה התחרותית. תחום עוסק ב   "עסקית יה אסטרטג" רסקו

ודלים  , מ כזיותות מריסוד, תיאורי  קיות. הקורס יסקור עקרונותסעפירמות של  להצלחה או כישלון
ראייה   טגית מבוססת עלהגישה האסטר  צועית.יה המקכן את הטרימינולוג ו וחכלי ניתחשובים, 

מטרות ודרכי פעולה   להציב והסביבה הרחבה בה החברה פועלת מתוך רצון  ףענברה, ה של הח יבית טגרט אינ
נתון הינה  מן  רה בזכל חבת או אחידות וחלטוה לא קיימות תשובות מויגתחום האסטרטלצורך ביצוען. ב

וח  נית ם שלי גם היבטיד הפרק התיאורטורס יכלול בצזאת הק לאור  ייב ניתוח נקודתי.מחה ייחודי מקרה
סמך ניסיונם של אחרים יתרום רבות   ד עלומ בדוגמאות מהעולם העסקי, מתוך הבנה כי לי שמוים ושי מקר

 האסטרטגית. השיפור החשיב ל
 )ט.ל.ח(

 
 
 

 אקרו מבוא לכלכלה מ
Elearning Elearning   

לכלית: פיסקאלית  ונות המדיניות המאקרו כהכרת עקר . להכלכ במאקרו יסוד ומודלים י  הקניית מושג
 אל.שק בישראימה של המ, ניתוח וסקירה מתאריתומוניט

ת, שיווי משקל  ומערכת הבנקאו , שוק הכסףפיצר המ יקושבהמית, מרכיבי  נושאי לימוד: חשבונאות לאו
ל נושא  פתוח. כ  שקבמית . ניתוח מדיניות כלכלוחוק מט"ח ומודל משולב במשק פתש ר,שולב במשק סגומ

 השוק בישראל.יתוח וסקירה מתאימה של שיילמד ילווה בנ
 )ט.ל.ח(

 
 
 

 ת ב'בונאות החשיסודו
 החשבונאית,  מסביר את השפהרס השני ה קוה וזה הדוחות הכספיים מוצגים בהתאם לשפה החשבונאית.

 ם. הכספיי דוחותהבנת  וה הקריאת השפ 
של בעלי המניות ורישומן   יעל השינויים בהון העצמ  וחדת דוח תזרים מזומנים ,כיר אלה  למדבקורס זה נ

  בדוחות הכספיים.
ישום  ר ותבלר  קובלים בחברות ובכללם אגרות חוב וסוגי הלוואותם המוגי אשראיי כך גם נעסוק בס

  מן בדוחות הכספיים. ות יומן ורישופקוד
 וחות הכספיים. ד ות בביאורים הנלווים לובקיא ים  ספיתוח והבנה של דוחות כן בניוס נד ורקב

 )ט.ל.ח(
 
 

 מבוא למערכות מידע 
Elearning Elearning   

לא אחת לבהל מנ נדרשים  ש  וע החלטותציים בארגון  אמצעותם  כות מידע הם הכלי שבמערונות.  עסקיות 
הנדרש  המנ  ףאוס העסקי  המידע  את  אל הל  החלטות  הסטודנטרקו ב   .ולבחינת  זה  לתחום  פו  יחשים  ס 

ת  יכירו איים בתחום מערכות המידע. כמו כן הסטודנטים  סיס ם ביכירו מושגי מערכות המידע. הסטודנטים 
ע,  המיד  תחום מערכותשפו למודלים שונים בדנטים יחנהל.  הסטולארגון ולמ  וגיות המידע, וחשיבותןטכנול 

 .  big data-פו לתחום היחש ים הסטודנט  ם הקורסוסי . לעדל מערכות מימחזור החיים וסוגים שונים ש
 )ט.ל.ח(

 
 

 שיטות מחקר במנהל עסקים
ולות בטכניקות מחקר לחקר נושאים בתחומי  ויכ  עקורס שיטות מחקר במינהל עסקים נועד להקנות יד 

ות  ל, לנסח שאלניהותודה המדעית בתחומי הר לסטודנט להבין את המה והניהול. הקורס יאפשמדעי החבר
לשם   שוניםממקורות   םיונירי, לאתר ו/ או לאסוף נת מפ מערך מחקר אתכנן ולבצע מחקר, ל  והשערות 

קפם ולהעריך את התאמתם ואיכותם וכן לפתח יכולת  לת ,םביצוע מחקר, לבנות כלים לשם איסוף נתוני
ק בביצוע  ק משנה העוסם חלקדמיים. הקורס כולל גורה ביקורתית מחקרים ארוא, להבין ולהעריך בצלק

 . SPSSוכנת טטיסטיים בת יתוחים סנ
 .ח(.ל)ט
 

 מיומנויות תקשורת
בסביבה העסקית הנוכחית, מיומנויות תקשרות חשובות יותר מתמיד. עלינו לתקשר עם המנהלים שלנו,  

מיומנוית   .לםקים והלקוחות שלנו, בארץ ובעוהמקבילים לנו, המנהלים שלנו וכן עם השותפים, הספ



  

של   אי הבנות, והובלה מנהיגותיתר חיכוכים וה תוך מיזעון המאפשרות הצלחת ה ביותקשורת אפקטי
פרויקטים או שאיפות לכדי מימוש. היכולת לרתום ולהניע אחרים או לקבל אישור לביצוע דבר מה באירגון  

לת שלנו לזקק את המסר,  פים אסטרטגיים תלויה מאד ביכואו לקבלת השקעה עבור מיזם והצטרפות שות
 .טוריטלינגת הסיפור שלנו ולשכנע באמצעות סנטציה איג בפרזתו בדרך הנכונה, להצאו ביר להע

 
 

 ות כספייםניתוח דו"ח
  יהןוחות ך שימוש בדעסקים וחברות תו  מעשי של שווי ניתוחלים לספק כרת ומורס משרטט מסגקה

יבי המבוסס על ידע מוקדם בתחומי החשבונאות  טר הינו קורס אינטגנסי אחר. הקורס נ יהכספיים ובמידע פ 
 שילוב של: והמימון ודורש  הכלכלה

 יות(.ת תחזפיננסיים ועריכניתוח יחסים כספיים ) תוח דוחותרתיות של ניטכניקות מסו
 ת. יאוומם במצייש( וGAAPמקובלים ) חשבונאיים  יםללשל כידע 

פיים ובפני המשתמשים בהם והשפעתם על  כסה ני מכיני הדוחותונים העומדים בפשההבנה של התמריצים 
 ות שניתן להסיק מהם.נקת הכספיים והמסתוכן הדוחו

 י. שבונאידע חהמימון בעזרת מו  שווי מתחומי הכלכלה שום של תבניות הערכתיי
 )ט.ל.ח(

 
 

 מבוא למשפט עסקי 
 וידאי ליאור דר ד"

 ב משלוש חטיבות.  ורכמ ועסקי  יסודות במשפטו  מבואלל ס כוהקור

ההחטי הקראבה  של  בשונה  עוסקת  וכוללת  ורס  למשפט  כללי  המשפמבוא  של  מהותו  רת  סקי  ,טבחינת 
נ המשפט,  הפתחומי  תורת  ה רשנותיתוח  המשפטית  התרבות  ניתוח  וישראלי,  הרקעת  י  ההיסטור  סקירת 

רונות היסוד של  קעב  וסקתקורס ע ייה של ההחטיבה השנ   .ט הישראלית של המשפוההתפתחות ההיסטורי
הפל עוסקת דג  עם  יליהמשפט  הקורס  של  השלישית  החטיבה  העסקי.  המשפט  מתחום  סוגיות  על    ש 

 השונים.    תו לענפיוחלוק ט העסקי, תוךנות היסוד של המשפבעקרו

בתחום המשת בסמישכלה אקדהינה להקנות ה  הקורסמטרת   יס   ,העסקי  פטיסית    ודות בחשיבהלהקנות 
, לתת סקירה היסטורית  העסקיומי המשפט  ים בתחעם מוסדות ומושגים בסיסי  תור היכר המשפטית, ליצו

וה הישראלי  המשפט  התפתחות  ל ליכיה תשל  עליו,  שעוברים  ל ם  כלים  יישומי  התמודהקנות  באופן  דות 
ע בתומעשי  המשפטית  החשיבה  המש ם  ליצוק  העסקי  פטחומי  וכן  ללימ,  שוד  בסיס  קורסי עתידי  ם  ל 

 . יקסהעשפט קדמים בתחום הממת

  רון בפסקי דין של בית המשפט העליון ויתת חקיקה ודברי דין אחרים, עי ה קריאשיטת הלימוד בקורס הינ 
שפטיות  רלבנטיות והשאלות המנערך זיהוי של העובדות ה   שבהם עים עובדתייםהמשפט ופתרון אירו בתי 

ך בחינת  ונית, תולפבדתית ביחס למסכת עו ל בית המשפטשוהלכותיו המשפטיות  הנורמות    ם מיושמותבהו
 והכרעת בית המשפט. צדדים טיעוני ה
 )ט.ל.ח(

 

 
 

 אתיקה בעסקים 
הבעלים, למען  הרווח  את  למקסם  בעסקים  מנהלים  של  השאיפה  והאחריות  ה  לצד  החברתית  אחריות 

האחרונים   בעשורים  תופסות  ההאתית  בעולם  וגדל  הולך  ה מקום  העסקי.  והחיד כלכלה  ושים  משתנה 
הכרוכים   מציבהטכנולוגיים  בפניבה  ניהול    ים  אלו  אנשי  דילמות  מורכבות.  אתיות  דילמות  בעסקים 

( תאגידית  אחריות  של  דפוסים  לפתח  של    (Corporate Responsibilityמחייבות  אלו  דפוסים  בניהול. 
לק מיועדים  בעסקים  חברתית  להתאחריות  התנהגות  נורמות  ה בוע  כלפנהלות  העעסק  הסביבה  סקית,  י 

בעס עניין  בעלי  )כדוג כלפי  עובד ק  לקוחות,  מת  כולה.  ים,  וכלפי הקהילה החברתית  מניות(,  ובעלי  ספקים 
לא או  ראוי  כיצד  בשאלה  העוסקות  אלו,  בס -נורמות  לנהוג  וחורגות  יטראוי  רחבות  משתנות,  ואציות 

 חס לעסק ולמנהליו. מהכללים המשפטיים שחלים בי

 
 
 
 

 באנגלית ת קיסע כתיבה
 סקים בשפה האנגלית.ק בכתיבה טכנית נכונה ומקובלת בעולם העעוס  קורס כתיבה עיסקית

קיים  סיעם וחומרים  תיבת מסמכילצד תירגול הדיקדוק לכ פרקטיים טודנטים כליםקנה לסס זה נורבק
 ית. היומיומ בתקשורת העיסקית ו שיסייע
 )ט.ל.ח(

 
 



  

 וןבמימ התמחות  קורסי
 
 
 

 קעותעקרונות בהש
   מר נתי נוישטיין

וודאות. בקורס זה  -מטרת הקורס להקנות לסטודנטים כלים בסיסיים לקבלת החלטות השקעה בתנאי אי
ילמדו   הסטודנטים  וסיכון.  וודאות  אי  בתנאי  למימון  הסטודנטים  איחשפו  בעזרת  למדוד  הסיכון  ת 

ם  סטטיסטיילהשתמש בכלים    סטודנטים ילמדובנוסף הוביטא.    נים כמו סטיית תקן, שונותפרמטרים שו
אי בתנאי  השקעה  כדאיות  לבדיקת  ובקריטריונים  הסיכון  את  -לניתוח  לבחון  ילמדו  הסטודנטים  ודאות. 

ת הסיכון של המשקיע.  רמת שנאהמשקיע בעזרת פונקציית התועלת והתועלת מול הסיכון והתשואה של  
ל הסטוד ילמדו  התנ נטים  את  המשוהעריך  בתיק ועה  המרכיבים  של  פי  תפת  העיקרון  ואת  זור  ההשקעות 

ה   מודל  את  ילמדו  הסטודנטים  כן  כמו  התיק.  של  בבנייתו  המשוקלל,     CAPMהסיכון  ההון  מחיר  ואת 
WACC. 

 
 יסודות הבנקאות

 ד"ר דודי אהרון
הם מושתת ענף הבנקאות ואת מרכיבי  היסודות הכלכליים והפיננסיים עלימד את היא ללהקורס  רתמט

.  ומאפייניה השוניםמבנה המערכת הבנקאית בישראל ירמה הבנקאית. בקורס יושם דגש על הליבה של הפ 
בשוק   ומה שיווי המשקל האופטימליהבנקאית  יוצגו הבעיות המרכזיות העומדות בפני המנהל של הפירמה 

 ימות. ות הקי המגבל תחת
 
 

 רים אופציות ונכסים נגז
 ד"ר שמואל )מולה(  כהן 

וש בהם והערכתם לצורך  עם המכשירים הפיננסיים העתידיים, השיממעמיקה הכרות ביעסוק הקורס  
סיכונים באמצעותם. בעיקר יעסוק הקורס באופציות על מניות, על מדדים  טות השקעה וניהול קבלת החל

 , וכן באופציות ריאליות. "החלף"ת  , מט"ח ואגרות חוב, בעסקאומט"ח, בחוזים עתידיים על מניות ועל
יות למטרות ספקולטיביות,  דגש מיוחד יינתן על בניית אסטרטגיות השקעה בסיסיות: אסטרטג

גיות הגנה וגידור ואסטרטגיות משולבות. כמו כן יילמדו שיטות התמחור השונות של המכשירים  אסטרט
סוף  ובל. לבומרטון שזכו על כך בפרס נ ינומי והמודל של בלק, שולסיננסיים: שווי נאיבי, המודל הבהפ

בלה  ורך קבלת החלטות מתקדמת בדבר קנראה כיצד ניתן להשתמש בעקרונות התמחור של האופציות לצ 
 או דחייה של פרויקטים )אופציות ריאליות(.

 
 
 
 
 במימון  ופרויקט רינמס

 ד"ר לירון רייטר גביש 
מפירי  א ריקח ( לרכוש ניסיון ממהלך שנת לימודים )שני סימסטריםים בר לסטודנטפשיא הסמינר השנתי 

ים בכפוף  טנ טודהס  ידיעל מינריון ייבחרו  סאי הונים הקשורים לעולם המימון. נוש ושאים שותני בנואיכ
את הידע התיאורטי והכלים    תיריוננהסמי ם בעבודתם שילישל המנחה. הסטודנטים אמורים  רולאישו

ות הערך  ונייר  וןהה קימודיהם. נושאים עיקריים לעבודה יהיו קשורים לשו שרכשו במהלך ל ם ייהמחקר
וב  כתא חיבור מדעי הוה דה עבול הי שנות. התוצר הסופוות שים בו, וניהול פיננסי בפירמקריים הנסחר העי

 . חברהבמדעי ה יםעל פי כללים מדעיים המקובל
 )ט.ל.ח(

 
 
 

   בעלות שליטה וניהול היבטים מימוניים בחברות
   ד"ר שמואל )מולה( כהן

מון. הקורס מומלץ גם לשאר  ב או ג במנהל עסקים בהתמחות מי הקורס הינו חובה לסטודנטים בשנה
 מדו את הקורס יסודות המימון. של סטודנטים כקורס בחירה בתנאיה

חלק הארי של   בעוד שרובן של החברות הציבוריות בארצות הברית הינן ביזוריות )ללא גרעין שליטה(, הרי
( הינן ריכוזיות הנשלטות בידי יחידים או בידי  החברות הציבוריות בישראל )ובעצם במרבית מדינות העולם

לעומת ריכוזיות( יוצר קונפליקטים   סוגי החברות )ביזוריות  נוי משמעותי זה בין שנייטה. שי מספר בעלי של
ויות להיות השפעות מרחיקות לכת על קבלת  מובנים בין בעלי המניות, בעלי השליטה והמנהלים ומכאן עש

ק את  ות בתחומים השונים )לרבות פיננסיים(. מטרת הקורס היא להעמיההחלטות האסטרטגיות והטקטי
הדרכים השונות לצמצם את הקונפליקטים הנ"ל.  י החברות וכן לסקור את דע וההבחנה בין שני סוגהי

ם זוכי פרסי נובל שונים תוך שילובם של מרצים  בקורס נלמדות תאוריות פיננסיות של חוקרים דגולי
 התעשייה כיום. אורחים ידועים מעולם 



  

 חות בשיווק מהת
 
 

 בת יווקית משולרת שתקשו
 מר גדי חייט 

לב מיועד  זה  בסיסי  קורס  קורס  התקשורת  וגרי  בתחום   ומעשי  עיוני  ידע  לרכוש  המעוניינים  בשיווק, 
והפרסום   ככלל  יצירתית  השיווקית  חשיבה  מטרה,  קהלי  בחירת  דרך  אסטרגי,  מתכנון  החל  בפרט, 

   מדיה, תהליכי עבודה במשרד פרסום ועוד. וקריאייטיב, ערוצי 
 

 :יופמרכיבי ציון ס
 מבחן  50%מטלה מסכמת,  50% 

 . שיווקל ואמב  : אי  קדםנת
 )ט.ל.ח(

 
 
 מינר ופרויקט בשיווקס

 ד"ר ענר טל 
השיווק ויישומם לבעיות    בתחום  מחקרים  ועריכת    בניתוח   ניסיון  והפרוייקט להקנות  רמטרת הסמינ

בעבודת הסמינר. במסגרת  מעשיות. סטודנטים בסמינר יתעמקו בנושא מחקרי בתחום השיווק, אותו יציגו 
ט יישמו את הידע העיוני מהסמינר באופן מעשי, תוך ניתוח סוגיה מעשית העומדת בפני חברה.  הפרוייק

  .על ידי הסטודנטים בקורס ויבחרו באישור המרצה יוצעו והפרוייקט נושאי הסמינר 
 ט.ל.ח()

 
 כלכלה התנהגותית 

 ד"ר ענר טל 
ים את האופן בו אנשים  אנו מבינ ותית מהפיכה באופן בובשנים האחרונות הביאה הכלכלה ההתנהג

סית לגבי הפרספקטיבה ההתנהגותית בקבלת החלטות  חושבים ופועלים. הקורס נועד להקנות הבנה בסי
לים בין הפרספקטיבה ההתנהגותית לפרספקטיבה הכלכלית המסורתית. במסגרת  ושיפוט, ולגבי ההבד

פקטים שהתגלו בתחום.  לה התנהגותית כמו גם שורה של אהקורס נסקור את התיאוריה הבסיסית בכלכ
ינתן דגש במהלך הקורס על יישומי כלכלה התנהגותית לפתרון בעיות מעשיות, תוך כוונה להקנות  

בעצמם חשיבה ביקורתית וגיבוש אסטרטגיית פעולה במטרה להוביל לשינויי  לסטודנטים כלים לגבש 
  תפיסה והתנהגות.

 )ט.ל.ח(
 
 
 

 ות חברתיותרשת -יטלישיווק דיג
 מדיה -חברת ניו

האחרון פייסבוק ואינסטגרם הוכיחו עצמם כי מלבד היותן רשתות חברתיות פופולריות, הן גם  בעשור 
משמשות כפלטפורמות מובילות לפרסום עסקים בכל העולם. משזיהו את פוטנציאל השיווק דרכן, בעלי  

ם  הלי קמפייניאגידי ענק, החלו מחזרים אחר מנהחל מבתי קפה שכונתיים ועד לת  –עסקים מכל הסוגים 
המכירים את המערכות על בוריהן. הקורס יכשיר את הסטודנטים לנהל קמפיינים ממומנים בפייסבוק  

ואינסטגרם תוך יישום אסטרטגיית שיווק, פילוח קהלי יעד ייחודיים ולהבין כיצד לפעול כדי להגשים את  
 המטרות העסקיות של הלקוח.

 )ט.ל.ח(
 
 

 גות צרכנים נההת
 ד"ר ענר טל 

ועל   הקורס נועד להקנות למשתתפים ידע בנושא התנהגות צרכנים תוך שימת דגש על היבטים פסיכולוגים
תפיסה,  קורס: צרכים ומענה לצרכים, יישום תובנות בפתרון בעיות שיווקיות. בין הנושאים הנכללים ב

)כלכלה התנהגותית(, רניות בקבלת החלטות כולל פרספקטיבות מודעמדות, רגשות, שכנוע, קבלת החלטות 
   חוויית הצריכה, סיפוק, ומחקר בהתנהגות צרכנים

 



  

 ביזמות וחדשנות חות התמ
 
 

  פיתוח מוצרים ושירותים
 גב' רבקה קהת 

די להתחרות. הקורס סוקר  ר כדי לצמוח וכלחדש באופן תדי  עסקית הנוכחית, ארגונים נדרשיםבה ה בסבי
ידונים בקורס  צעים הנים. האמדרך פיתוח מוצרים ושירות   עים להשגת חדשנות בארגוניםשיטות ואמצ

 מחזור פיתוח החדשנות:  שייכים להיבטים שונים ב
נית  טיפוס, בניית תכתוח המוצר או השירות, יצירת אב , פילקוחהנבטת הרעיון, מחקר השוק, הבנה צרכן /

 ות הפצה, מדידת הצלחה.  סום, צינור עסקי, תכנית שיווק ופיר השקה, מודל
טיות ועדכניות. הסטודנטים  אמרים והן על ידי דוגמאות קונקרמצעי יבחן לעומק הן ע"י סקירת מא כל

 ים .נלמדידרשו לנתח מקרי בוחן וליישם בעצמם את התכנים ה 
 )ט.ל.ח(

 
 

 ארט אפ טספעולה לחברות  שווקים ושיתופיחקר 
 גב' סימה חזן

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

 הסטודנטים. 
 
 
 

 דשנותחו יזמותברויקט פוסמינר 
 ה קהת וגב' רבק וקהייםד"ר ענבל שט

ים  רים מדעיים העוסק תחום היזמות. בסמינר ישולבו מאמ  הסמינר עוסק בהיבטים האקדמיים של
העוסקים ביוזמות שצלחו וכאלה   case studiesבסוגיות ובמושגים מתחום היזמות וכן ינותחו מקרים  

 שלו. שנכ
 
 
 

 ברות סטארט אפכניות עסקיות לח תוח תפי
 טוקהיים נבל שד"ר ע

ן  רס ה הקו ת וחדשנות. מטרותיזמועד לסטודנטים מההתמחות ב יות עסקיות מיוורס פיתוח תוכנקה
ת התוכנית  ביתוח, בנייה וכתם לצורך פייבה ותומכילסטודנטים ידע וכלים שימושיים, מפתחי חש קנותלה

 העסקית של המיזם.  
יזם,  תהליך פיתוח המ כתוב, היא למעשה השתקפות שלצריך" לת העסקית איננה עוד מסמך ש"כניהתו

גן על הרעיון. התוכנית  ן להנית שבו אופןיחודי שברשותו והן הי ת שלו, הטכנולוגיה או הרעיו החוזקו
ד  צהתחרותית בה הוא פועל, להציג כי  הבולנתח את הסבי מיזם להביןכולתו של ההעסקית מציגה את י

 רווחיות.  הגיע להכנסות ול פעילותו וכיצד המיזם מבקש ללצורך  בכוונתו של המיזם לגייס הון 
שקיעים ובעלי עניין. תוכנית  ו למהצגת קי והעס ותי בפיתוח המודל משמעתוכנית עסקית היא כלי עבודה 

ל ממתחריו,  ד ו אך גם למגבלותיו, לכך שהוא מבויתזם מודע ליכולו ה לכך שהמיהיא הראיי   ת מוצלחתעסקי
 ונכון שישקיעו בו.  מדוע כדאי   ניין ולהציג להםינו חושש לעמוד בפני בעלי ע א ותיו ונחוש להשיג את מטר

ות  משלהם הזדמנות ייחודית להתנס ם לפתח מיזםיינימעונ ים הודנט ה לסטד בקורס מקנלימוחווית ה
ר מבלי לסכן  מים מנוסים יותזר מיזם אחר, ובכך להפוך למעשה ליוב תוכנית עסקית עובנייה של בפיתוח 

נטים הזדמנות להפריה הדדית  מקנה לסטוד  ת, ותחת הנחייה,שלהם. חווית העבודה בקבוצו הרעיון את
 ימו את המיזם שלהם בעתיד. ר יק כאש מהם  ידרשודה בצוות כפי שיולעב

 )ט.ל.ח(
 
 



  

 יםעסק  מנהלרה בחיקורסי 

 
 

 מיומנויות למידה  
 מקוון 

 : רציונל
במהלך   .הלמידהנות המכוונות את הסטודנטים לייעול אסטרטגיות למידה הן דרכי פעולה מובנות ומתוכנ

הקורס יעודד את    .שוניםמידה ויתנסו בהן בתחומי למידה כשו המשתתפים מגוון אסטרטגיות לקורס ירה
יחד עם זאת הוא יעודד אצלם   .הסטודנטים לשנות את דפוסי העבודה ויצייד אותם עם כלים פרקטיים

 .תחושת מסוגלות ומוטיבציה ללמידה
  :מטרת הקורס

ידה בחירה מודעת של  כרת אסטרטגיות, תנאים וסביבות למ נטים היעיל עבור הסטודזיהוי סגנון הלמידה ה 
מתאימות יישום ובקרה עצמית על שימוש באסטרטגיות הצגת דרכים לטיפוח יכולתו של  אסטרטגיות 

להפעיל במודע אסטרטגיות  הלומד ליזום למידה, לשאוב מידע ממקורות מידע, לפתח דרכי למידה גמישות,  
 .ביקורתי ת ולפקח עליהן באופןדעוון אותן מתוך מוומנות שרכש, לכועל בסיס מי

 
 עקרונות בהשקעות

 שמואל )מולה( כהן ר ד"
וודאות. בקורס זה  -מטרת הקורס להקנות לסטודנטים כלים בסיסיים לקבלת החלטות השקעה בתנאי אי

וודאו אי  בתנאי  למימון  הסטודנטים  איחשפו  למדוד  ילמדו  הסטודנטים  וסיכון.  בעזרת  ת  הסיכון  ת 
שתמש בכלים סטטיסטיים  יטא. בנוסף הסטודנטים ילמדו להסטיית תקן, שונות ובמו  פרמטרים שונים כ

אי בתנאי  השקעה  כדאיות  לבדיקת  ובקריטריונים  הסיכון  את  -לניתוח  לבחון  ילמדו  הסטודנטים  ודאות. 
קיע.  ת הסיכון של המשעזרת פונקציית התועלת ורמת שנאיע בהמשקהתועלת מול הסיכון והתשואה של  

התנועה  הסטודנטים את  להעריך  ההש  ילמדו  בתיק  המרכיבים  של  פיזור  המשותפת  העיקרון  ואת  קעות 
ה   מודל  את  ילמדו  הסטודנטים  כן  כמו  התיק.  של  בבנייתו  המשוקלל,     CAPMהסיכון  ההון  מחיר  ואת 

WACC. 
 100%  בחינה הרכב ציון סופי:

 
 יסודות הבנקאות

 ד"ר דודי אהרון
הם מושתת ענף הבנקאות ואת מרכיבי  היסודות הכלכליים והפיננסיים עלימד את היא ללהקורס  רתמט

.  ומאפייניה השוניםמבנה המערכת הבנקאית בישראל ירמה הבנקאית. בקורס יושם דגש על הליבה של הפ 
בשוק   ומה שיווי המשקל האופטימליהבנקאית  יוצגו הבעיות המרכזיות העומדות בפני המנהל של הפירמה 

 ימות. ות הקי המגבל תחת
 

 תקשורת שיווקית משולבת 
 די חייט ג מר

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

המרכזיים   השיווקית: הכרת הקווים המנחים והכליםהקורס יקנה כלי חשיבה וניתוח בתחומי התקשרות 
ת. הכרת מודלים וכלים לתכנון מדידה ובקרה של  גיות תקשורתיות ופרסומיוש וניתוח אסטרטבגיבו

 .חסי ציבור ותקשורת שיווקית מתווכת מדיהפרסום, י 
ן, לעצב  בסיום הקורס הסטודנטים יבינו את המודלים התיאורטיים של תקשורת שיווקית וכיצד לתכנ •

ינלאומי  גמאות מהשוק הישראלי והבגש על ניתוח דו רסומת. יינתן דפולהציג מסע פרסום שלם, כולל 
 .בתחום הפרסום והתקשורת הדיגטיאלית

 הרכב ציון:
 .מבחן  50%מטלה מסכמת,   50%

 
  פיתוח מוצרים ושירותים

 גב' רבקה קהת 
התחרות. הקורס סוקר  די ל ח וכנדרשים לחדש באופן תדיר כדי לצמו בסביבה העסקית הנוכחית, ארגונים 
ס  רגונים  דרך פיתוח מוצרים ושירותים. האמצעים הנידונים בקורשיטות ואמצעים להשגת חדשנות בא

 שייכים להיבטים שונים במחזור פיתוח החדשנות:  
ירת אבטיפוס, בניית תכנית  לקוח, פיתוח המוצר או השירות, יצהנבטת הרעיון, מחקר השוק, הבנה צרכן /

 ה.  י, תכנית שיווק ופירסום, צינורות הפצה, מדידת הצלחעסק  מודלהשקה, 
כל אמצעי יבחן לעומק הן ע"י סקירת מאמרים והן על ידי דוגמאות קונקרטיות ועדכניות. הסטודנטים  

 נלמדים .ידרשו לנתח מקרי בוחן וליישם בעצמם את התכנים ה 
 
 
 
 



  

 התנהגות צרכנים 
 ר טל ד"ר ענ

ועל   ולוגיםך שימת דגש על היבטים פסיכ בנושא התנהגות צרכנים תוידע הקורס נועד להקנות למשתתפים 
ומענה לצרכים, תפיסה,   יישום תובנות בפתרון בעיות שיווקיות. בין הנושאים הנכללים בקורס: צרכים

)כלכלה התנהגותית(, כולל פרספקטיבות מודרניות בקבלת החלטות עמדות, רגשות, שכנוע, קבלת החלטות 
   ק, ומחקר בהתנהגות צרכניםפו , סיחוויית הצריכה

 
 
 



  

 
 אופציות ונכסים נגזרים 
 ד"ר שמואל )מולה(  כהן 

עם המכשירים הפיננסיים העתידיים, השימוש בהם והערכתם לצורך   יקהמעמ הכרות ביעסוק הקורס  
ל סיכונים באמצעותם. בעיקר יעסוק הקורס באופציות על מניות, על מדדים  קבלת החלטות השקעה וניהו

 , וכן באופציות ריאליות. "החלף"ח, בחוזים עתידיים על מניות, מט"ח ואגרות חוב, בעסקאות  מט" ועל
ות השקעה בסיסיות: אסטרטגיות למטרות ספקולטיביות,  על בניית אסטרטגידגש מיוחד יינתן 

ר ואסטרטגיות משולבות. כמו כן יילמדו שיטות התמחור השונות של המכשירים  אסטרטגיות הגנה וגידו
סוף  סיים: שווי נאיבי, המודל הבינומי והמודל של בלק, שולס ומרטון שזכו על כך בפרס נובל. לביננהפ

תן להשתמש בעקרונות התמחור של האופציות לצורך קבלת החלטות מתקדמת בדבר קבלה  נראה כיצד ני
 ריאליות(. פרויקטים )אופציות או דחייה של 
 הרכב הציון:

 בחינה.   100%
 

 
 בחברות  מימונייםהיבטים  -  הולבעלות שליטה וני

 ד"ר שמואל )מולה(  כהן 
התמחות מימון. הקורס מומלץ גם לשאר  ג במנהל עסקים ב הקורס הינו חובה לסטודנטים בשנה ב או 

בעוד שרובן של החברות הציבוריות   .המימוןחירה בתנאי שלמדו את הקורס יסודות הסטודנטים כקורס ב
עין שליטה(, הרי חלק הארי של החברות הציבוריות בישראל )ובעצם ביזוריות )ללא גרבארצות הברית הינן 

ות בידי יחידים או בידי מספר בעלי שליטה. שינוי משמעותי  ן ריכוזיות הנשלט במרבית מדינות העולם( הינ
, בעלי  טים מובנים בין בעלי המניותות לעומת ריכוזיות( יוצר קונפליקזה בין שני סוגי החברות )ביזורי

מנהלים ומכאן עשויות להיות השפעות מרחיקות לכת על קבלת ההחלטות האסטרטגיות  השליטה וה
בות פיננסיים(. מטרת הקורס היא להעמיק את הידע וההבחנה בין שני  חומים השונים )לרוהטקטיות בת 

אוריות  יקטים הנ"ל. בקורס נלמדות תת הדרכים השונות לצמצם את הקונפלסוגי החברות וכן לסקור א
של חוקרים דגולים זוכי פרסי נובל שונים תוך שילובם של מרצים אורחים ידועים מעולם  פיננסיות 

 .יה כיוםהתעשי
 יון:הרכב הצ
 .מבחן, חובת הגשת שני תרגילים מתוך שלושה במהלך הקורס )ללא ניקוד( 100%ציון סופי 

 
 גוגל  -שיווק דיגיטלי

 מדיה -חברת ניו
בעולם. הקהל שעושה שימוש בגוגל נחשב  חם במיוחד לאור   המתקדם והפופולריגוגל הינו מנוע החיפוש 

אליו כאן ועכשיו. עם זאת, על פי הסטטיסטיקה,    ים אשר רלוונטייםהעובדה שהוא עצמו יוזם חיפוש ערכ
תעלמים משאר  וב על שלושת התוצאות הראשונות וממשתמשים אשר מחפשים ערכים בגוגל יקליקו לר

י אתרים נאבקים במקביל על כיבוש התוצאות הראשונות בחיפוש של  אי לכך, אלפי בעל אלפי התוצאות. 
גוגל? הקורס יכשיר את הסטודנטים לנהל קמפיינים  ולקדם את העסק ב גוגל. כיצד ניתן להגיע לשם

ת המטרות העסקיות של  ולהבין כיצד לפעול כדי להגשים א ממומנים בגוגל תוך יישום אסטרטגיית שיווק
 הלקוח. 

 
 תופי פעולה לחברות סטארט אפ שווקים ושיחקר 

 גב' סימה חזן
ים. המטרה היא באמצעות פיתוח  יתופי פעולה עסקיהקורס יעניק כלים בתחום חקר השווקים ובניית ש

אפ של  -זאת עבור הסטארט פ צעירות ללמוד כיצד לעשות וחקר השווקים עבור חברות סטארט א
 טודנטים. הס

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 נהל עסקיםתואר ראשון במ –  ג"תשפתנאי קדם 

 
 שנה א' 

 דרישות קדם שם קורס מס'
 מתמטיקה א'  מתמטיקה ב'  .1
 מתמטיקה א'                                           א'ן מימוה יסודות .2
 מתמטיקה א'  שיטות סטטיסטיות א'  .3

 
 שנה ב'

 דרישות קדם שם קורס 'סמ
 שיטות סטטיסטיות ב'                                        במנהל עסקים  שיטות מחקר .1
 ות א' יסודות החשבונא    יסודות החשבונאות ב'                             .2
 שיטות סטטיסטיות א'  שיטות סטטיסטיות ב'                            .3

 
 שנה ג'

 דרישות קדם שם קורס 'סמ
 יסודות החשבונאות ב'  ניתוח דוחות כספיים .1
 מבוא לכלכלה מאקרו  ת ישראל כלכל .2

 
 קורסי התמחות

 דרישות קדם שם קורס מס'
                                         א'מימון ה ת ודויס  /מבוא למימון עקרונות בהשקעות  .1
                                         א'מימון ה יסודות  /מימוןא למבו אופציות ונכסים נגזרים  .2
                                         א'מימון ה יסודות  /מבוא למימון ק ההון בישראל שו .3
                                         א'מימון ה יסודות  /מבוא למימון אות יסודות הבנק .4
                                         א'מימון ה יסודות  /מבוא למימון פינטק  .5
 מבוא לשיווק  תקשורת שיווקית משולבת  .6
 מבוא לשיווק  רשתות חברתיות  -שיווק דיגיטלי .7
 מבוא לשיווק  התנהגות צרכנים  .8
 פיתוח מוצרים ושירותים  בפיתוח מוצרים ושירותים פרויקט  .9

 
קורסי החובה של שנה א', שיטות מחקר     יקט בשיווק סמינר ופרו  .10

 התמחות קורסים מה 3 –במנהל עסקים ו 
קורסי החובה של שנה א', שיטות מחקר   סמינר ופרויקט במימון  .11

 ת מההתמחוקורסים  3 –במנהל עסקים ו 
מחקר   סמינר ופרויקט ביזמות וחדשנות    .12 שיטות  א',  שנה  של  החובה  קורסי 

 קורסים מההתמחות.  3 –ו במנהל עסקים  
 

 רשם לקורס   ישהוא ניתן. החובה לה תלמיד שנכשל בקורס חייב ללמוד אותו שוב במועד הבא  
א עמד בתנאי  . תלמיד שלכפי שמפורטהקדם  היא על התלמיד בלבד. כמו כן עליו להקפיד למלא את תנאי

עורים המתקיימים בשעות  קדם לא יוכל ללמוד קורס מתקדם. בשום מקרה לא ינתן היתר ללימוד שי
 חופפות. 

 

 
 

 



  

 
 

  –' בק  רפ
  תוכנית הלימודים

ן  אשואר רלתו
 אותבחשבונ
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 תכנית הלימודים  לתואר ראשון בחשבונאות - תשפ" ג 

 
נ"ז בכל שנות לימודיהם לתואר.  184חשבונאות על הסטודנטים ללמוד תואר ראשון ב על מנת להשלים   

שנים    3.5משנה"ל תשפ"א הלימודים לתואר בחשבונאות ימשכו ו"ח, החל  ומועצת ר על פי החלטת המל"ג 
ם את קורסי שנת ההשלמה בחשבונאות. ויכללו בתוכ  

 
. ( זו נית בתכ ייתכנו שינויים ) : לפי השניםהחובה  להלן מקצועות   

 

 שנה א' )סטודנטים שהתחילו לימודים בתשפ"ג( – סה"כ 51 נ"ז
 

 סמסטר א'
 

שם המרצה   שם קורס  קוד   
ורסהק  

 נקודות זכות מתכונת  

אנגלית רמת מתקדמים  
 ב'

 2 סמסטריאלי  1027 
נט  על הסטוד

להגיע לרמת  
פטור עד סוף  

 שנה ב' 

           מתמטיקה א'
בנוסף יתקיים תרגול  
 עם מרצה.  

התרגול הינו רשות  
 ולא חובה. 
 

eLearning 8002  3 שיעור 

 5 שיעור    8014 רו"ח נופר גורדנה  יסודות החשבונאות א' 
קיים נוכחות  

 חובה 

 3 שיעור  801001 מר נתי נוישטיין       יסודות המימון א'

'איסודות המשפט   5 שיעור  8101 ד"ר ליאור דוידאי  

 

 סמסטר ב'
 

ה(  אל )מולד"ר שמו יסודות המימון ב' 
 כהן 

 3 שיעור  801090

 5 שיעור  8103 ד"ר ליאור דוידאי  יסודות המשפט ב' 

ופר גורדנה ח נ רו"  יסודות החשבונאות ב'   5 שיעור  8024 
קיים נוכחות  

 חובה 

 3 שיעור  eLearning 8008 מבוא למערכות מידע  

 3 שיעור  8006 מר שי ליבוביץ    שיטות סטטיסטיות א'

    מיקרו-מבוא לכלכלה
בנוסף יתקיים תרגול  
 עם מרצה.  

התרגול הינו רשות  
 ולא חובה. 
 

eLearning 8004  3 שיעור 

 

 

 

 



  

 סמסטר קיץ 

 
 

מחשב  ומיייש   
 

 3 שיעור  8102 רו"ח אייל אסייג 

 דיני מיסים א' 
 

מרוכז   -שיעור    0538 ד"ר ליאור דוידאי 
בחצי סמסטר  

 ראשון 

4 

 דיני מיסים ב' 
 

מרוכז   -שיעור  8205 ד"ר ליאור דוידאי 
 בחצי סמסטר שני 

4 

תאגידים דיני    2 שיעור  8038 מר פרידמן יריב   

 
 

 שנה ב' )סטודנטים שהתחילו לימוד ים בתשפ"ב( – סה"כ 51 נ"ז 
 

 סמסטר א'
 

שם המרצה   שם קורס  קודות זכותנ מתכונת   קוד הקורס   

תמחיר וחשבונאות  
 ניהולית 

 4 שיעור  8049 ד"ר רימונה פלס 

 בעיות מדידה  
א' נאות בחשבו  

 5 שיעור  8050 רו"ח יהודה בר 
קיים נוכחות  

 חובה 

 מיסוי מקרקעין 
 

 2 שיעור  8202 מר אופיר שער 

             קה ב'מתמטי
 

 3 שיעור  8003 ד"ר אסף שריג 

דאי ד"ר ליאור דוי  מיסוי תאגידים    3 שיעור  8622 

                                                         

 סמסטר ב' 
 

בעיות מדידה  
 בחשבונאות ב' 

 5 שיעור    8052 רו"ח יהודה בר 
קיים נוכחות  

 חובה 

 מיסוי בינלאומי 
 

רי ד"ר ינון צוב   2 שיעור  8209 

חשבונאות ניהולית  
 מתקדמת 

 4 שיעור    8015 ד"ר רימונה פלס 

טות סטטיסטיות ב'  שי  
 

 3 שיעור  8007 מר שי ליבוביץ 

   מאקרו-מבוא לכלכלה
 

eLearning 8005 עור יש  3 

 
 

 סמסטר קיץ 
 

 מאזנים מאוחדים א' 
 

 6 שיעור  8200 רו"ח רונן בן גל 
קיים נוכחות  

 חובה 

  יסודות ביקורת
 חשבונות  
 

 3 שיעור  8051 רו"ח אייל אסייג 
קיים נוכחות  

 חובה 

 סמינר בפיננסית 
 

 4 שיעור  8612 ד"ר רימונה פלס 

עו"ד יעקב   דיני עבודה 
 אברמוביץ  

 2 שיעור  8045

 
 



  

 

 

 

 שנה ג' )סטודנטים שהתחילו לימודים בתשפ"א( - סה"כ 60 נ"ז  

 סמסטר א'
 

 שם קורס 
 

שם המרצה    נקודות זכות מתכונת   קוד הקורס 

 מע"מ ומיסים עקיפים 
 

בול עצחי ד עו"ד  3 שיעור  8207 

דים ב' מאזנים מאוח   
 

 6 שיעור  8204 רו"ח רונן בן גל 
קיים נוכחות  

 חובה 

 ביקורת חשבונות 
 

ג ייאס רו"ח אייל   3 שיעור  8201 
קיים נוכחות  

 חובה 

ביקורת מערכות מידע  
 ממוחשבות 

 3 שיעור  8208 רו"ח אייל אסייג 
חות  קיים נוכ
 חובה 

 

 סמסטר ב' 
 

  א' פיננסית מתקדמת 
** הרצאה   

 

ור שיע 8615 רו"ח רונן בן גל   6 
קיים נוכחות  

 חובה 

פיננסית מתקדמת א  
** תרגול   

 רו"ח רונן בן גל 
 

 6 תרגול  8615

בחרות  ות נסוגי 
בחשבונאות )כולל  
ניתוח דוחות כספיים  
 והערכות שווי( 

 3 שיעור  8206 רו"ח יהודה בר 

** איתתיאוריה חשבונ  6 שיעור  8616 רו"ח יהודה בר  
קיים נוכחות  

 חובה 

 

 סמסטר קיץ  
 

 שם קורס 
 

שם המרצה    נקודות זכות מתכונת   קוד הקורס 

** פיננסית מתקדמת ב'  
 הרצאה 

רונן בן גל רו"ח   6 שיעור  8617 
קיים נוכחות  

 חובה 

פיננסית מתקדמת ב'  
** תרגול   

 6 תרגול  8617 רו"ח רונן בן גל 

** א' ביקורת מתקדמת  6 שיעור  8618 רו"ח רועי פטל  
קיים נוכחות  

 חובה 

מערכות פיננסיות  
אים לחשבונ  

 4 שיעור  8216 רו"ח אליהו עבודי 
קיים נוכחות  

 חובה 

יעקב  עו"ד  דיני עבודה 
 אברמוביץ 

0458  2 שיעור  

 
 

 
 
 



  

 
 

 
 

 שנה ד' - סמסטר א'- תשפ"ד  סה"כ 24 נ"ז   
 

 שם קורס 
 

שם המרצה   ודות זכותקנ מתכונת   קוד הקורס   

  -ג פיננסית מתקדמת 
**  ההרצא  

 6 שיעור   רו"ח רונן בן גל 
ות  קיים נוכח 
 חובה 

  ג' פיננסית מתקדמת 
** תרגול   

 6 תרגול   רו"ח רונן בן גל 

** 'ב מתקדמתביקורת   
 

רועי פטל  "חרו   6 שיעור   
קיים נוכחות  

 חובה 

 ביקורת מתקדמת ג'** 
 

 6 שיעור   רו"ח רועי פטל 
קיים נוכחות  

 חובה 

 
 

 הערות: 

 

 תוכנית הלימודים כפופה לשינויים.  •
 



  

 
 

 

 וד ועות  הלימתיאור  מקצ
 

 אור כללי של התוכנית באנגלית תי

 רמות:   4-ת מהתוכנית באנגלית מורכב

 י ב'  בסיס טרום אוטרום בסיסי א' 
 בסיסי  

 מתקדמים א'  
 מתקדמים ב'. 

 
 לרמות נעשה על פי הציון בבחינת אמי"ר או אמיר"ם.המיון 

ת טרום  המסיימים רמת טרום בסיסי א' ניגשים לאותה בחינה כמו סטודנטים שסיימו רמ נטיםסטוד
 בסיסי ב' ועולים  לרמת בסיסי.

זכה אותו/אותה  לית לצרכים אקדמיים ומעל שליטת הסטודנט באנגמים ב' מצביע סיום רמת מתקד
בשני קורסי אנגלית   ת הלימודים תשפ"ב סטודנט שמגיע עם פטור לאקדמיה מחויבהחל משנבפטור. 

וסיים אותו בהצלחה חייב לקחת עוד  ב בקורס של מתקדמים ב' במהלך התואר. סטודנט אשר היה מחוי
 גלית במהלך התואר. קורס אחד בשפה האנ

 ד.   ציון המשוקלל בלבציון הקורס הוא ה
 טרום בסיסי א'

 נושאים. ורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון רחב של : קתיאור הקורס

הבנת הנשמע. קטעי הכתיבה,  היא להעניק לסטודנט מיומנויות של קריאה, כתיבה, דיבור ו  מטרת הקורס
משולבי ודיבור  הנשמע  קרהבנת  משיעורי  מילים  ואוצר  נושאים  עם  לתלמידים  ם  מאפשר  זה  שילוב  יאה. 

ל  באופן להגיע  לאקדמיה  הדרגתי  הקשורים  בתחומי  גם  בשפה  להשתמש  מתקדמת  בתחומים  יכולת  וגם 
 ספר דיגיטלי.  רגלים באינטרנט באמצעותיומיומיים. סטודנטים בקורס זה לומדים ומת

     פסיכומטריבמבחן אמיר"ם/ 50-69ציון תנאי קבלה: 

 סטריאליות שעות סמ 8משך הקורס:  

 
 טרום בסיסי ב'

 : קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון רחב של נושאים.תיאור הקורס

. קטעי הכתיבה,  לסטודנט מיומנויות של קריאה, כתיבה, דיבור והבנת הנשמע  היא להעניק  רת הקורסטמ
נושאי עם  משולבים  ודיבור  הנשמע  והבנת  שילובם  קריאה.  משיעורי  מילים  לתלמידים    אוצר  מאפשר  זה 

הדרגתי  בתחומי  באופן  וגם  לאקדמיה  הקשורים  בתחומי  גם  בשפה  להשתמש  מתקדמת  ליכולת  ם  להגיע 
 לי. יומיומיים. סטודנטים בקורס זה לומדים ומתרגלים באינטרנט באמצעות ספר דיגיט 

 במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי   70-84: ציון תנאי קבלה

 שעות סמסטריאליות  6: ך הקורסמש

 

 י יסבס

 : קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון רחב של נושאים.תיאור הקורס

נת הנשמע. קטעי הכתיבה,  יומנויות של קריאה, כתיבה, דיבור והב לסטודנט מ  היא להעניק  מטרת הקורס
משיעורהבנת   מילים  ואוצר  נושאים  עם  משולבים  ודיבור  לתלמידים  הנשמע  מאפשר  זה  שילוב  קריאה.  י 

להב מתקדמת  ליכולת  להגיע  הדרגתי  בשפהאופן  בתחומים    שתמש  וגם  לאקדמיה  הקשורים  בתחומי  גם 
 פר דיגיטלי. ם בקורס זה לומדים ומתרגלים באינטרנט באמצעות ס יומיומיים. סטודנטי



  

 סי א' או ב'. במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי או סיום רמת טרום בסי  85-99ציון תנאי קבלה: 

 טריאליות. שעות סמס  6: משך הקורס

 

 מתקדמים א' 

 כללי, המיועד לכל הסטודנטים.  : קורס תיאור הקורס

כתיבה, דיבור והבנת הנשמע. קטעי הכתיבה,    מיומנויות של קריאה,היא להעניק לסטודנט    מטרות הקורס
ודי הנשמע  משיעורי  הבנת  מילים  ואוצר  נושאים  עם  משולבים  ז קריאה.  בור  לתלמידים  שילוב  מאפשר  ה 

הדרג להשתבאופן  מתקדמת  ליכולת  להגיע  בתחומים  תי  וגם  לאקדמיה  הקשורים  בתחומי  גם  בשפה  מש 
 ה לומדים ומתרגלים באינטרנט באמצעות ספר דיגיטלי. יומיומיים. סטודנטים בקורס ז

 אמיר"ם/פסיכומטרי או סיום רמת בסיסי. ב  100-119: ציון תנאי קבלה

 שעות סמסטריאליות.  4: ורסמשך הק

 

 מתקדמים ב'  

 קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים.  הקורס: ור תיא

, דיבור והבנת הנשמע. קטעי הכתיבה,  היא להעניק לסטודנט מיומנויות של קריאה, כתיבה  מטרות הקורס
ואוה נושאים  עם  משולבים  ודיבור  הנשמע  לתלמידים  בנת  מאפשר  זה  שילוב  קריאה.  משיעורי  מילים  צר 
להב מתקדמת  ליכולת  להגיע  הדרגתי  לאקדמיאופן  הקשורים  בתחומי  גם  בשפה  בתחומים  שתמש  וגם  ה 

 ט באמצעות ספר דיגיטלי. מיים. סטודנטים בקורס זה לומדים ומתרגלים באינטרניומיו

 רמת מתקדמים א'.באמיר"ם/פסיכומטרי או סיום  120-133יון : צתנאי קבלה

 שעות סמסטריאליות.  4: משך הקורס

 טור.הקורס בהצלחה מזכה את הסטודנט בפ וםסי

 
 
 



  

 מטיקה א' תמ
ם.   במקצועות  אחרי  שוביםילתת  כלים  לביצוע  ח  ומתגייסת  ה  מקצוע  רקעה  מהוומטיקתמ

 ת  הן:  להקנו ה יקמטי   מתודימל מטרות 
 .  מקצוע  זה  כללית  של  הכנה רחבת  הדעת  וידע  בסיסי ,  ה  -
  . תרונותיהן בעיות  ופ ליטית  בניתוח אנשיטתית  וחשיבה    גישהפתח  לת  ליכו -
 ים .   ד והלימ רים  הנלמדים  בקורם חאבמקצועות  ת  לפתור  בעיות  כולי -
 תלמיד.  מקצועית  של  הודתו  הגרת  עבמסת  ביובעבפתרון    זרע ואמצעי  יכולת  -

 ח()ט.ל.
 
 
 
 

 א'  תו טייסטטשיטות ס
  כל שלבי קבלת ב המנהל ים את משמשטיים הבסיסיים הים הסטטיסהכרת הכל ס היאהקור רתמט

 .ההחלטות
ות שיט מדנה. תלמותימחקר כ ת, ככלי המשמש בכלס תלמד תורת הסטטיסטיקה התיאוריורבק

כמו:   שונים םילכלים כיהמחשת ישום השיטות בתחומ ךודם וניתוחם תלאיסוף הנתונים, הצגתם, עיבו
 הייצור. ניהול שיווק ומימון, 

  .ין משתניםקשרים ב יום שלדיקת קובת כמו כן ילמדו בניית תחזיו
 ()ט.ל.ח

 
 
 

 א' שפטיסודות המ
חשבונאות כחלק מהדרישות להסמכה  הקורס כולל יסודות במשפט לתלמידי/ות תואר ראשון ב

 חשבון.-כרואה/ת
 הקורס מורכב משלוש חטיבות. 

, ניתוח ללת בחינת מהותו של המשפטחטיבה הראשונה של הקורס עוסקת במבוא כללי למשפט וכוה
פט וענפי המשפט  תחומי המש , סקירתסר וצדקהמשפט ובין שיקולים של מו שבין רכת היחסיםמע

ואסכולות המשפט השונות רשנות, ניתוח התרבות המשפטית המערבית השונים, ניתוח תורת הפ
רקע ההיסטורי  ט הישראלי, ניתוח התרבות המשפטית הישראלית, סקירת הפוהשפעתן על המש

אל, ינת ישרורי במד, הצגת המשפט המשפטי והציבשראליל המשפט היהיסטורית שוההתפתחות ה
תוח וד עוסקת החטיבה הראשונה של הקורס בנייתוח מקורות המשפט המחייבים בישראל. עוכן בנ

ן  משפט החוקתי והביקורת השיפוטית על דברי חקיקה, מעמדהעקרונות היסוד של המשפט הציבורי: 
  הביקורתהחוק, וכן המשפט המינהלי ולטון  של עקרון שרט ומעמדו של חירויות היסוד של הפ

 המינהל.  ית על מעשיהשיפוט
הפלילי עם דגש על עבירות "צוואר   קת בעקרונות היסוד של המשפטהחטיבה השנייה של הקורס עוס

 ערך ועבירות מס. -ירותילבן", עבירות נ
יו  לענפ תוך חלוקתופט העסקי, קת בעקרונות היסוד של המשהחטיבה השלישית של הקורס עוס

 יין, דיני שטרות ודיני נזיקין. יני קנזים, דוהשונים, בדגש על דיני ח
 
 

 ת א' ונאויסודות החשב
 מטרת הקורס:

ד אי הנדרש בכל אחונ שבחהיפול ולהשיג הבנה של הט נלאומייםי החשבונאות הבילהקנות ידע בתקנ
 ס. מדים בקורם הנליאמהנוש

 תיאור הקורס:
התפיסה הבסיסית  את ות הפיננסית ושבונאח ל הית שהמסגרת המושג ונותרמרחיב את עק סרקוה
נכסים השקעה, ש קבוע, נדל"ן ל ם כדוגמת רכוספיי ת הכם בדוחול פריטיה שגהכרה, מדידה והצל

   .דוועם בלתי מוחשיים, מכשירים פיננסיי
 )ט.ל.ח(

 
 



  

  ב'ת אויסודות החשבונ
 ס:טרת הקורמ

 אי הנדרש לכל אחדהבנה של הטיפול החשבונ  שיגולה לאומייםונאות הבינבתקני החשבע יד להקנות
 קורס. ים במהנושאים הנלמד

 תיאור הקורס:
ית  סיסהתפיסה הבאת גית של החשבונאות הפיננסית ות המושהמסגר ותת עקרונאיב מרחקורס ה

  יבויות, התחיארוך ןמזלחייבות תהגמת דוחות הכספיים כדוריטים בפשל גה , מדידה והצרהלהכ
 וד.  ן עצמי ומרכיביו ועהו ,חוברות גות, אתלוי

 )ט.ל.ח(
 

 
 

 תנאות ניהולי תמחיר וחשבו
לסט להקנות  היא  הקורס  מערכתמטרת  על  בסיסי  ידע  הפנימי  ודנטים  החשבונאי  בפירמה    המידע 

קבל לצורך  המיהחלטות.    תוניצולו  של  השימושים  בקיודגשו  תכנון,  לצורך  ודע  החלטות  רה  קבלת 
 . יושוק תחרות בסביבת ייצור משתנה



  

 
 )לפי התוכנית החדשה(  תואר בחשבונאות – גתנאי קדם תשפ"

 שנה א' 
 דרישות קדם שם קורס

 יסודות החשבונאות א  בונאות ב ת החשיסודו 
 יסודות המשפט א  יסודות המשפט ב 

 יסודות המשפט ב  ים א דיני מיס
 יסודות המשפט ב  דיני תאגידים 

 
 שנה ב'

 דרישות קדם שם קורס
 יסודות החשבונאות ב  מדידה א   בעיות

 מבוא לכלכלה מיקרו  מבוא לכלכלה מאקרו 
 מתמטיקה א  מתמטיקה ב 

 , דיני מיסים ב דיני תאגידים מיסוי תאגידים 
 בעיות מדידה א  בעיות מדידה ב 

 תמחיר וחשבונאות ניהולית  ת מתקדמתחשבונאות ניהולי
 שיטות סטטיסטיות א  ב  שיטות סטטיסטיות

 ודות המשפט ב סי עבודה דיני  
 בעיות מדידה ב  מאזנים מאוחדים א 

 
 שנה ג'

 דרישות קדם שם קורס
 אוחדים א מאזנים מ מאזנים מאוחדים ב 

 יסודות ביקורת חשבונות  ביקורת חשבונות 
 יסודות ביקורת חשבונות  ותביקורת מערכות מידע ממוחשב

 ים ב מאוחד מאזנים פיננסית מתקדמת א 
 מאזנים מאוחדים ב  ת נבחרות בחשבונאוסוגיות 

 מאזנים מאוחדים ב  תיאוריה חשבונאית
 פיננסית מתקדמת א  פיננסית מתקדמת ב 

 ביקורת חשבונות  דמת א'ביקורת מתק

 בותביקורת מערכות מידע ממוחש מערכות פיננסיות לחשבונאים
 
 

 שנה ד )סמסטר א( 
 דרישות קדם שם קורס

 פיננסית מתקדמת ב  מת ג ת מתקדפיננסי
 ביקורת מתקדמת א  בדמת ת מתקביקור

 



  

 
 

  –' גק  רפ
  תוכנית הלימודים

   שני בניהולאר לתו
(M.A). 



  

 (  .M.Aתכנית מוסמך )
 בהתמחות ארגוני שירות  תזה( ללא )  לתואר שני בניהול

   ואץול ממסלול יום שישי או מסל
 

 ף הלימודים שם התוכנית וסוג התואר שהסטודנט מקבל בסו .1

 כפי שירשם בתעודה בעברית:וקשת ושם התואר המבוקש שם תוכנית הלימודים המב
 ת. שירו( בניהול עם התמחות בניהול ארגוני .M.Aתואר שני ) –
 

 שם תוכנית הלימודים המבוקשת ושם התואר המבוקש כפי שירשם בתעודה באנגלית:
M.A. in Management: Specialization in Service Organization management. 

 
 קהל יעד:   .2

אשר עוסקים בניהול או המעוניינים להעשיר את ידיעותיהם או להכשיר  לא.נשיםהתכנית מיועדת 
 . בארגוני שירות ל שוניםניהוידי את עצמם לתפק

 

 : מידע כללי על התוכנית .3
 

הנדרשות  ,החלטות והכשרת הבוגרים בקבלתארגונית רחבה  ייהרא ת מטרת התכנית היא הקניי

אחרות,   MBAלהבדיל מתכניות רכבת ובמציאות דינאמית ומשתנה. ממנהלים הפועלים בסביבה מו

ם הניהול כקורסים בודדים  אופן ספורדי לתחו, או המתייחסות בכמותייםששמות דגש על מקצועות 

(, התכנית המוצעת היא תכנית בעלת ראייה וניתבדרך כלל בהתנהגות ארג) כהתמחותאו 

 ת ומעמיקה בתחום הניהול. הוליסטי

 

 רבעונים.  6 התוכנית:משך זמן  .4

 לא כולל קורסי השלמה  נ"ז 48: היקף התוכנית .5

הקורסים   הול יצטרכו להשלים אתסטודנטים שאין להם תואר בני:  קורסי השלמה  .6
 הבאים:

 כלה מיקרומבוא לכל -

 ית מבוא להתנהגות ארגונ -

  טות סטטיסטיות א'יש -

 

 .אין: ם מסוימים האם קיימים פטורים למועמדי .7

 

 תנאי קבלה  .8

 

 . 80של מוצע מינימלי הראשון במ התוארסיום 

 לפחות.  75על הסטודנטים הנדרשים ללימודי השלמה לסיים אותם בממוצע 

 

חריגיםנת .9 קבלה  גבוליים  :אי  במקרים  משלים  קבלה  כנתון  יישקל  מוכח  ניהולי  ,  ניסיון 

, אך  80-אינו מגיע להם  נה ללימודיבשנה הראשומקרים בודדים בלבד בהם הציון הממוצע  וב

מאי נופל  ב75-נו  משני .  האקדמי  למרכז  שיועבר  חשאי  המלצה  מכתב  יידרש  זה  מקרה 

ועמד יידרש לקבל את אישורה של ועדת קבלה. מספרם ממליצים עסקיים או אקדמיים, והמ

 וכנית.ם לתמכלל המתקבלי 10%לא יעלה על 



  

 

 

 ס לקורס תנאי מעבר משנה לשנה ותנאי מעבר מקור .10

 

 60  –ציון עובר בקורס  .א

לסטוד .ב יותר  נט  או  קורסים  בשני  הסופיים  ציוניו  אם  מתקדמת  לימוד  לשנת  יעבור  א 

 לא השתתף". בשנת הלימודים הקודמת הם "נכשל"/"

בהתני .ג ועמד  במידה  רק  מתקדמת  לשנה  יעבור  התניות,  עם  שהתקבל  ות סטודנט 

 נקבעו.ש

 

ז למרכתיו התחייבויור בתנאי שהשלים את כל סטודנט יהיה זכאי לתוא: תנאי סיום תואר .11

 חובותיו האקדמיים, כמפורט להלן: האקדמי )כולל ההתחייבות הכספית( והשלים את כל 

ב  .א שני  לתואר  לימסטודנט  את  יסיים  והחובות  ניהול  הדרישות  בכל  עמד  אם  ודיו 

 לפחות בכל אחד מהקורסים שלמד. 60יבל ציון  י וקהאקדמיות של המרכז האקדמ

שסטוד .ב והחובונט  הדרישות  כל  את  האישלים  יהיה  קדמית  השני  התואר  ללימודי  ות 

 זכאי לתואר.

 

  וכנית הלימודיםת .12
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 תלמידי התוכניתל חובה ורסיק

 נ"ז שם הקורס  מס'
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 3 מבוא לניהול . 2

 3 עקרונות המימון בארגונים  . 3

 3 עקרונות השיווק המודרני  . 4

 3 שיטות מחקר בארגונים  . 5

 3 ירגונים מנהיגות בא . 6

 3 ניהול מערכות מידע לקבלת החלטות . 7

 3 יתאסטרטגיה ארגונית ניהול . 8

 3 אתיקה בעסקים /אתיקה בניהול ארגונים . 9



  

 27 קורסי חובה "כ נ"ז הס 

 

 י שירות הול אירגונהתמחות בני

 נ"ז שם הקורס  מס'

 קורסי חובה בהתמחות 

 3 מבוא לניהול ארגוני שירות . 1

 3 בארגוני שירות צוב ובקרה תמחור, תיק . 2

 3 פרקטיקום אפקטיביות ארגוני שירות  . 3

 מחות התקורסי  

 3 מדיניות ציבורית   . 4

 3 ני שירותבארגואנוש ניהול משאבי  . 5

 3 רות קית בארגוני שיניהול יזמות עס . 6

 3 ניהול ארגונים שלא למטרות רווח  . 7

 21 לימודי התמחותסה"כ נ"ז  

 



  

 

 ים תיאורי הקורס

 קורסי השלמה 
 

 מיקרוכלכלה מבוא ל
 

 תיאור הקורס 
כנים צר החלטה המשמשים ניתוח כללי -ו כלכלה ת במיקריסיוה בסמושגי יסוד ואסטרטגיות חשיב

 ים. ויצרנ
 )ט.ל.ח(

 
 גונית נהגות ארמבוא להת

 

 תיאור הקורס 
, קבוצתית ללמוד ולהכיר קשת רחבה של תהליכים ארגוניים ולהבינם בשלוש רמות ניתוח: אישית

 מערכתית.-ארגוניתו
העסקים והארגונים הרחב, לנוכח מגמת ולם ממד הסתכלות בקורס מכוון לתהליכים בעלי זיקה לע

 ים במערכות אלו בארץ ובעולם. ינמיהשינויים הד
 רות הקורס טמ

 הכרה והבנה של התיאוריות והגישות בהתנהגות ארגונית .1

הם בפרקטיקה  י והארגוני ובחינת משמעויותיאיתור והכרה של מגמות עכשוויות בעולם העסק .2

 הניהולית.

 מבנה הקורס 
קריים בתחום ההתנהגות עוסקות בתיאוריות ובמודלים העיאות פרונטליות  המהרצקורס מורכב  ה

כיתה סביב הנושאים הנלמדים, תרגילים המבוססים על חקר מקרים הלקוחים  נים ב, דיוהארגונית
 מהמנהל העסקי והציבורי. 

 
 

 ' את סטיו סטטי שיטות
 תיאור הקורס 

   ל בכל שלבי קבלתים את המנה משמשסיים ההבסיהסטטיסטיים א הכרת הכלים מטרת הקורס הי
 טות.ההחל

יטות מותי. תלמדנה שמשמש בכל מחקר כתיאורית, ככלי הת הסטטיסטיקה הד תורבקורס תלמ
כמו:   שונים יםכלכלי םטות בתחומיישום השיך המחשת ם וניתוחם תודלאיסוף הנתונים, הצגתם, עיבו

 הייצור. ל הו, שיווק ונימימון
  .ם של קשרים בין משתניםדיקת קיות ובתחזיו נייתכמו כן ילמדו ב

 )ט.ל.ח(
 
 
 
 התוכנית י חובה לכלל תלמידי רסקו

 

 פיננסית נאותחשבו
 

הכספיים   הדוחות  הכרת  כולל  בחשבונאות  יסוד  מושגי  לסטודנטים  להקנות  היא  הקורס  מטרת 
תההמרכזיים לימוד  על  דגש  יושם  בקורס  המזומן.  תזרים  על  ודו"ח  והפסד  רווח  דו"ח  מאזן,  ליך  : 

דרך   החשבונאי  החשבונאיתהרישום  המשוואה  והבנת  התייחסות בני,  תוך  הכספיים,  הדוחות    ית 
כגון   נבחרות  חשבונאיות  הדוחות  לסוגיות  לניתוח  כלים  נבחן  וחשבונות חתך.  פחת,  לרישום  שיטות 

כאמצע בשלב הכספיים  עסקית.  והתקשרות  השקעה  החלטות  לקבלת  וכבסיס  הפירמה  לניתוח  י 
 רכת החשבונאות הניהולית והתמחיר.ג מעהאחרון תוצ

 



  

 
 

 למבוא לניהו
 

ידע   נועד להקנות למשתתפיו  עם ההקורס  היכרות  ולאפשר  הניהול  פונקציות המרכזיות של בתורת 
רכבות ואי ודאות. הלמידה בקורס מושתתת  על ניהול בארגונים הפועלים בעולם גלובלי ובעידן של מו 

ו יישומיים  דיונים בכתה.  ההתעל נחומר תיאורטי, על כלים  סות ייחיתוח אירועים, בעיקר באמצעות 
המיקרו,   ברמת  גם  היא  הלניהול  ברמת  וגם  המנהל  של  מבטו  של  מנקודת  המבט  מנקודת  מקרו 

 הארגון.      
 וניתוחי אירוע.  שיטת ההוראה: הרצאות פרונטליות, סרטים

 
 

 עקרונות המימון בארגונים 
 

 מטרות הקורס:
 טח המימון. ד בשהקניית מושגי היסו .1

 ודה של ניהול פיננסי.מיומנויות בסיסיות ושיטות עבהקניית  .2

הנושאים החשובים במימון אירגונים מודרניים ובמדיניות פיננסית    ע בסיסית לגביהקניית רמת יד .3

תר בתכנון המדיניות הפיננסית במסגרת רחבה יותר של האסטרטגיה של הארגון. ידע זה חיוני ביו

יאיר ה. כהעסקית של הפירמ זה  ידע  כן,  כמו   מו  נושקים  נושאים  שיווק    הבנתם של  אסטרטגיות 

 וייצור. 

 רס:תיאור הקו
של   ההשקעה  בהחלטות  הוא  עיסוקו  עיקר  כלכלה.  המיקרו  מתחום  הנגזר  רחב  נושא  הוא  מימון 

כיצד לממן את ההשקעות, כיצד לשלם למשקיעים, איזה ניירות    –הפיננסית שלה  הפירמה והמדיניות  

 לים ועוד. יק, כיצד לתגמל מנהלהנפערך 

ידת תזרים המזומנים בעזרתו. נמשיך בלמשיטות חישוב שווי  יון הערך הנוכחי ונתחיל עם סקירת רע

עות בעולם ללא סיכון. ותימחורו על פני זמן. כל זאת במגמה לספק הכלים הבסיסיים להערכת השק

ודאו אי  בתנאי  כלל  בדרך  מתבצעות  פיננסיות  והחלטות  המאחר  בקת,  נעסוק  שבהמשך  בלת רי 

איציה הבסיסית של השקעות  לאינטו  ם נחתור תנאי אי ודאות וסיכון. קוד  –החלטות מימון במצבי אמת  

ונבנה מודל עבודה שיקשר בין סיכון לבין תשואות. בהמשך,   ודאות,  בהתבסס על החומר  בתנאי אי 

בנה את  ן סיכון לתשואה(, נר בי שנלמד במחצית הראשונה של הקורס )חישובי ערך על פני זמן והקש

קבלת החל  מציאהתאורייה של  בעולם  ומימון  כמטות השקעה  נותי.  כן,  מגייסות  ו  חברות  כיצד  ראה 

ימלית שלהן מבחינת  מקורות בשוק ההון למימון פעילויותיהן, ונבדוק את המדיניות הפיננסית האופט

   עוד.כמות החוב שהפירמה לוקחת, מדיניות הדיבידנד שלה, הנפקות ו



  

 

 השיווק המודרני עקרונות  
 

כולל את תחו ניהולהקורס  ית בארגון, תפיסות  ל הפונקציה השיווקהשיווק: תפקידה ש  מי היסוד של 

לקוחות   של  קנייה  התנהגות  וכמותניים,  איכותניים  שוק  מחקרי  ארגוניים,  שיווקיות,  מול  פרטיים 

מודרניים   שיווקיים  כלים  שוק,  ומיצוב  שיווקית  ההפצה  בתחואסטרטגיה  ההמחרה,  המוצר,  מי 

 גלובלית.  חור ושיווק בראייהוהמס

 
 מטרות הקורס: 

ניהול השיווק של ארגוניים עסקיים, לטרמינולוגיה המקובלת בו,   הסטודנטיםלחשוף את   .1 לתחום 

 ם.   לתיאוריות ולמודלים שיווקיי 

בש אסטרטגיות ולג  להעניק למנהלי העתיד כלים מעשיים וידע רב לנתח בעיות שיווקיות בארגונים .2

חרותית בה  ת-ובסביבה העסקית  ים שעומדים לרשותםתוך התחשבות במשאבשיווק מתאימות,  

 ים. הם פועל

ים  להעניק לסטודנטים את הכלים להבין את השילוב של ניהול השיווק עם נושאים ארגונים אחר .3

 בארגון.   

 

 מבנה הקורס: 

 הקורס יתחלק לשלושה חלקים:  

ראשון   התש  –חלק  מהות  תית  הבנת  את  הכוללת  המשווקהשיוהשיווקית  תפקידי  הפרסומאי  וק,   ,

 ת.ן והסביבה השיווקי והמוכר

שני   העומדים    –חלק  האסטרטגיים  השיווקיים  המודלים  את  הכוללת  השיווקית  האסטרטגיה  הבנת 

 ק, מנהל המוצר ומנהל המותג וכן תהליכי הפילוח ומיצוב השוק.לרשות מנהל השיוו

שלישי   הכוללתהטק  הבנת  –חלק  השיווקית  מגוו  טיקה  המאת  בתחומי  הכלים  ההמחרה,  ן  וצר, 

 ה והמסחור.ההפצ

 
 בארגונים  מחקר שיטות

 
 הקורס:  מטרות

חי תוכן  הכרת הכלים המחקריים האיכותניים )קידוד ופירוש שאלות ותשובות פתוחות, ניתו .1
 למיניהם(;

 זיות(; ותח )מבחני קשר שונים, ניבויים הכרת הכלים המחקריים הכמותניים .2

י  ממצארת מטרת ושאלת המחקר ועד לדרך הצגת פיתוח יכולת ביצוע מחקר עצמאי )משלב הגד .3
 המחקר(;

פיתוח יכולת ביקורתית בתחום שיטות מחקר )הכרת מורכבות הניתוחים הסטטיסטיים ו"שקרים   .4
 למיניהם(;  לבנים" 

חיצוניים, ניתוחים  נים עצמית של נתונים, יבוא נתו )הקלדה SPSS-פיתוח יכולת עבודה בשפת ה .5
 שתניים(. חד, דו ורב מ

 
 הקורס:   תיאור

 



  

לסטודנט להקנות  נועד  עצהקורס  לביצוע  מחקריים  כלים  פרוייקטיים  של  ניתוח   מאי  וכלי  מחקר 
ש יועצים  של  מחקרים  איכויות  להערכת  רלבנטיים  ביקורתיים  עת  בכתבי  המפורסמים  וכאלה  ונים 

 בתחום מינהל עסקים.
יוכל הקורס  שולכל    בסוף  על  להציב  "ארגז  סטודנט  הספרים  מדף  ו/או  כלים חנו  שיכיל  כלים", 

ותית הגבוהה ביותר. בין הכלים  ם בביסוס ההחלטות שיבצע ברמה האיכם וחשובים מרכזייסטטיסטיי
 הותם וכאלה שהם כמותיים במהותם. יהיו כאלה שהם איכותניים יותר במ

למחקר  אסטרטגיות  הבאים:  הנושאים  ילמדו  המחקר  ארג  בקורס  פרוייקט  תכנון  מחקר,  מערכי  וני, 
ש אאוהגדרת  רלבנטית,  ספרות  סקירת  המחקר,  טבעו לות  ארגוני,  במחקר  ופוליטיקה  של   תיקה 

ר השאלונים למילוי עצמי עם  קר הכמותני, דגימה, ראיונות מובנים, שאלונים למילוי עצמי, קישוהמח
תצפ אובוייקטיביים,  כמותניים  ננתונים  מובנות,  רשמיות,    יתוחיות  וסטטיסטיקות  שיניוני  ניתוח  תוכן, 

 . SPSSח נתונים כמותי, שימוש בתוכנת ניתו
 . SPSSירגול תוכנת חלק מההרצאות יתנהל במעבדת המחשבים תוך ת

 
 

 מנהיגות בארגונים
 

 מטרות ותיאור הקורס:  

 
 ב וקשה יותר.מורכבעולם של שינויים וחדשנות, ועובדים המחפשים הגשמה עצמית, הפך תפקיד הניהול ל

נראה שה הובלה/מנהיגות,  יכולת  את המשוכוללא  לצלוח  ארגונים  לקשה ולת  סיכוי של  הופך  להצלחה  הגיע 
 יותר.  

 שות המנהיגותמטרת הקורס היא לבחון את ההיסטוריה של תחום המנהיגות, מה השתנה ומהן דרי
 מנהיגים.לה של מנהלים/ההובמהמנהלים של היום כולל מתן כלים משלימים להגדלת העוצמה ויכולת 

 

 שיטת הלימוד:  
 

, תוך מעורבות והשתתפות בשילוב של צורות למידה שונותורס חוויתי שבו תעשה הלמידה  ליצור קהכוונה  
 ות אישיות והן במצגות קבוצתיות .  פעילה של הסטודנטים ותרומתם ללמידה המשותפת, הן במצג

 בקורס ישולבו :  

 . מאות מארגוניםודוגהרצאות משולבות עם סרטים  •

 תרגילים ועבודה בקבוצות.   •

 נים להערכה עצמית. שאלו מילוי •
 
 

 ע לקבלת החלטותרכות מיד ניהול מע
 

 מטרות הקורס: 

 הכרת מושגי יסוד בתחום מערכות מידע.  •

 מידע ניהוליות מודרניות. הענקת ידע וכלים בתחום מערכות •

 . big dataהכרת תחום ה  •

 Data Science   &Business Analyticsהכרת תחום )מדע הנתונים(   •

 תונים. ת שונות לכריית נהכרת ויישום שיטו •

 

   :תוכן הקורס 

מנהלים בארגון נדרשים לא אחת לביצוע החלטות עסקיות שונות. מערכות מידע הם הכלי 

בקורס זה . המנהל את המידע העסקי הנדרש לבחינת החלטות אלו שבאמצעותם אוסף ומנתח



  

את  סטודנטים יכירו מדע הנתונים. ה מערכות המידע הניהוליות ולתחום  תחום הסטודנטים יחשפו ל

 .Big Dataלמנהל בעידן ה  , וחשיבותן לארגון וטכנולוגיות המידע

ואי לכך לשיטות שונות לכריית    Data Science  &Business Analyticsהסטודנטים יחשפו לתחום ה 

 לת החלטות ניהוליות בעזרת שימושלקב טרה לתת לסטודנטים את הכליםנתונים וכל זאת במ

 במערכות המידע.

 
 

 אסטרטגיה ארגונית ניהולית 
 

 ל:רציונ
 

ניהולית נועדה לאפשר לארגון לממש את חזונו ואת יעדיו, להבטיח את קיומו  -אסטרטגיה ארגונית
ן  כיוו ליצור עבורו יתרון תחרותי..ניתן לראות באסטרטגיה מעין מפת דרכים המצביעה על לאורך זמן ו

ארגון,   בכל דיו.עיצוב האסטרטגיה הוא נושא מרכזינסיעה שאליו צריכים להתכנס מנהלי הארגון ועוב
בין אם מדובר בארגון העוסק בייצור או ארגון הנותן שירות. לכל ארגון יש אסטרטגיה בין אם היא  

תהליך  ת שלכתובה או לא. קורס זה נועד להקנות לסטודנטים ראייה רחבה, ברמה המקרו  ארגוני
 רות בניהולה וביישומה בחברות.    עיצב האסטרטגיה לרבות סוגיות שונות הקשו

 
 מטרות הקורס:  

 
 ניהולית.-לימוד תהליך עיצוב של אסטרטגיה ארגונית .א

 גונית ולבחירה בין אסטרטגיות. הקניית כלים אנליטיים לניתוח הסביבה האר .ב

 ביישומה  יה והכרת תפקידה הייחודי של ההנהלה בעיצוב האסטרטג .ג

טגיה טרלכות שיש לסוגיות שונות על גיבוש אספיתוח חשיבה עצמאית וביקורתית לגבי הש .ד
 ניהולית. -ארגונית

 
 תיאור הקורס: 

 
דה ולניתוח אירועים  הקורס בנוי על שלושה עשר מפגשים כאשר אחד עשר מהם מוקדשים ללמי

שיבותה של  מהותה ובח ון בחילת הקורס נדבכתה ושניים למצגות מסכמות של התלמידים. בת
 לק מיכולתו לבדל עצמו. כחסביבה הפנימית והחיצונית של הארגון אסטרטגיה ארגונית ובניתוח ה

זון הארגוני,  בהמשך נכיר מגוון אסטרטגיות ארגוניות ליצירת יתרון תחרותי. נדון בחשיבותו של הח
ות וכן קבלת החלטלחס בעיצוב האסטרטגיה ובעיקר בתפקיד ההנהלה הבכירה בתהליך זה. נתיי

יה בסוגים שונים של  טגם קיימים מאפיינים ייחודיים של אסטרלמכניזם ליישום ולבקרה.נבחן הא
 ארגונים ונדון בקשר שבין אסטרטגיה ארגונית לבין למידה ארגונית ושינוי ארגוני.  

 
 

 מחות בניהול ארגוני שירות תה
 

 מבוא לניהול ארגוני שירות
 

מטרה להבין מאפיינים  גוני שירות, זאת מתוך  נושאים מרכזיים בניהול ארנתח  קורס מבוא זה מציג ומ
ארגס של  מנקגוליים  שירות  מנהלים וני  התנהגות  על  המשפיעים  ותהליכים  מבנים,  של  ראות  ודת 

י כן,  כמו  שירות.  בארגוני  הלקוחות, ועובדים  של  לצרכים  הקשורים  תהליכים  לבחון  הקורס  בקש 
 ת. פישתם את איכות השירוות
 

 תמחור, תיקצוב ובקרה בארגוני שירות 
 פלס  ד"ר רימונה

 
 מטרות הקורס: 



  

היא   למנהלים  מטרת הקורס  כלים אמיתיים לקבלת החלטות במסגרת הפעילות הארגונית.  להעניק 
מעשי אפקטיביים  כלים  בין  משלב  תקצוביים  הקורס  תמחירים,  מושגים  ובין  החלטות  לקבלת  ים 

אסטרטגי, ניתוח  של  פיננסישרש  וניהוליים  במידע  שימוש  נעשה  תחרותי.  ויתרון  ערך  ואיכותי    רת 
 ת.החלטות ניהוליו לצורך קבלת

בעת  אסטרטגיות  וחלופות  מדיניות  השוואת  המאפשרים  כלים  למנהלים  להעניק  הם  הקורס  יעדי 
יעשה החלטות.  איזון    קבלת  נקודת  ניתוח  עקיפות,  עלויות  העמסת  כגון  מסורתיים  בכלים  שימוש 

 ציונים מאוזן.  בדיוק בזמן וגיליון במודלים חדשים של תמחיר מבוסס פעילויות, ניהול וכן ותקצוב 
ביקורתית    חשיבה  תהליכים,  עדכון  מתמיד,  בשיפור  כרוכה  הגלובלי  העסקים  בעולם  ההשתלבות 

 הקורס היא לספק כלים שיאפשרו זאת. והעצמת עובדים, מטרת
 

 תוצאות הקורס: 
ה .1 לתחום  הסטודנט  את  לטרמינולוגתמחולחשוף  והבקרה,  התקצוב  בו, ר,  המקובלת  יה 

 יקריים. הע יאוריות ולמודלים לת

תוך  למנהלי  להעניק   .2 ניהוליות  פיננסיות  החלטות  לקבל  שיאפשרו  וידע   כלים  העתיד 
 תחרותית בה הם פועלים.  -ביבה העסקיתהתחשבות במשאבים שעומדים לרשותם ובס

 שתנה. ת ומלערוך תכנון תקציבי ובקרה  בסביבה דינמי .3
 

 פרקטיקום אפקטיביות ארגוני שירות 
 

 הפרקטיקום:  מטרות .1

בהערכת האפקטיביות של ארגוני  סטודנטים לחוות התנסות הפרקטיקום נועד לאפשר ל .א

 שירות.

יאורטי הנלמד במסגרת לימודי  הפרקטיקום נועד לאפשר לסטודנטים ליישם יידע ת .ב

 יים. שירות על סוגיהם: ציבוריים ועסקההתמחות בארגוני 
 

 בחירת מקום הפרקטיקום: .2

טים תפקידיהם של הסטודנום ההתנסות בהתאם לוימליץ בבחירת מקהפרקטיקום יסייע מנחה  .א

 ובהתאם  לרצונם להתמחות במסגרת ארגון מסוים. 

 כמקום התנסות בכפוף לאישור המנחה.הסטודנטים רשאים לבחור במקום עבודתם  .ב

 ודנטים. הסט האחריות על מציאת מקום הפרקטיקום מוטלת על .ג
 

 מבנה הפרקטיקום:  .3
   בני שניים או שלושה  במסגרת הפרקטיקום תתבצע בצוותים ודההעב -חברי הצוות מספר .א

 סטודנטים. במקרים חריגים  מאד יתבצעו גם פרויקטים על ידי סטודנט בודד.           

 : בכל צוות ימונה אחראי צוות ולו מספר תפקידים-תפקיד ראש הצוות .ב

    תו יום לפגישת ע הפרקטיקום ולקבוע  עבור קבוצל הארגון בו יתבצמנה ליצור קשר עם .1

 ד תום השבוע השלישי בו נלמד הפרקטיקום. ולה זו יש לסיים עהיכרות משותפת. פע
 התקדמות הפרויקט לפי שלבים ראש הצוות יהיה אחראי על מעקב עבודת הצוות, על   .2

 התקלות.ודיווח למנחה על        

גשתה עבודת הפרקטיקום תתבצע לאורך סמסטר שלם מועד ה -קוםמשך עבודת הפרקטי  .ג

 בד.יקבע על ידי מנחה הפרקטיקום בל

במהלך שיעורי הפרקטיקום יציגו הסטודנטים מקרים ודילמות העולות   -אופי השיעורים .ד

 שירות שבחרו. ואלה ידונו בשיעור.  במהלך עבודתם בארגוני

מנחה חברי הצוותים להיות בקשר עם   רשיםבועיות שיתקיימו בכיתה נדמלבד הפגישות  הש .ה

 אר האלקטרוני.ישיות והן דרך הדוהן בפגישות א

אשונית. חשוב כי הסטודנטים טרם כניסתם לארגון בו בחרו עליהם להכיר את החזון ה רהכנ .ו

, להכיר את יו, ערכי הארגון נהלי העבודה, לקוחותיו, הספקים שלושל הארגון, יעדיו, מחלקות 

 אינטרנט.ני. מידע זה ניתן לאסוף דרך ה ארגותרשים המבנה ה



  

 
 

  ריתת ציבומדיניו
 

ציבורית   מדיניות  להבנהקורס  כלים  בהענקת  והערכתה. יתמקד  יישומה  המדיניות  עיצוב  תהליך  ת 
הציבור המדיניות  גיבוש  על  דגש  יושם  על בקורס  התבססות  תוך  וכלכלה  חברה  בתחומי  בפועל  ית 

וגישות נורמטי ההחלטות    . כמו כן, הקורס יבחן את יחסי העוצמה בין מקבליביותמודלים תיאורטיים 
השונולבי האינטרס  קבוצות  הפוליטיי ן  ההקשרים  את  המדיניות,ואת  ת,  עיצוב  על  המשפיעים  ם 

 ו דוגמאות מתחומי הבריאות, החינוך והכלכלה.הגורמים לשינוי וליציבות במדיניות להמחשה יינתנ
 

 מטרות הקורס:  
של מדיניות   צובה ויישומהכלכליים והחברתיים לבין עיהמשתנים הפוליטיים, הבין  .לבחון את הקשר  1

 ציבורית. 
 . 21-. לבחון את הדילמות והאילוצים הקשורים  בעיצוב  המדיניות הציבורית במאה ה2
 

 שירות  ניהול משאבי אנוש בארגוני
 
 

יכים ולספק כלים  תהל מטרת הקורס הינה ללמוד תיאוריות ועקרונות בניהול משאבי אנוש, להבין
אמצעות פיתוח  שאבי אנוש בשאי תכנון מארגונים. בקורס נדון בנואפקטיביים בתחום משאבי האנוש ב

כר, קריירה, תמיכת אסטרטגית משאבי אנוש באסטרטגיה הכללית של הארגון, מדיניות שכר, ש
הלים וגיוס ומיון  ולמנים וביצועים, ביצועי עובדים והערכת עובדים, תוכניות הדרכה לעובדים  תגמול

 עובדים.  
ולוגיה, אי וודאות וכו'(  גלובליזציה, טכנת בשוק העבודה )ונו לאור מגמות חדשוכל הנושאים בקורס יד

 והשלכותיהן על ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש.        
 רצאות פרונטליות תוך דיון מעמיק וניתוחי אירוע. ה בשיטת ההלימוד יהי



  

 

 
 ארגוני שירות ית בניהול יזמות עסק

 
 תאור הקורס: 

מיז בניהול  דן  חברתייםהקורס  אועסקיים  -מים  שרות  כו  בארגוני  ללא  )אלכ"רים(. ארגונים  רווח  ונת 
מתוך כוונה    והעסקים,  לם היזמותארגונים כאלה מכוונים לקדם מטרות חברתיות באמצעות כלים מעו

קציבי רווחה של המדינה ותרומות על תלייצר מקורות הכנסה לארגון. בעוד שבעבר אלכ"רים נשענו  
הר  אלו  פילנתרופיות,  מימון  במקורות  צימצום  שלנוכח  פוניי  מקורות הם  עסקית.  במתכונת  לפעול  ם 

כמ אלא  קפיטליסטי,  רווח  לשם  נועד  אינו  אלו  בגופים  תקציבההכנסה  להקור  בכדי  קידום  י  את  זין 
 המטרות החברתיות.

 
הקש המושגית  המסגרות  את  יציג  חברתיתורה  הקורס  מודלים-ביזמות  התפתחותה,  של   עסקית, 

 עסקית. -גוני יזמות חברתיתבייזום, פיתוח וניהול של אררגולציה, והיבטים הקשורים  ה, היבטיפעול
 

 מטרת הקורס: 
 

 הבאים:הקורס מתמקד בנושאים 

 עסקית, התפתחותה, והמסגרת המושגית שלה -ת החברתיתעת היזמוהכרת תופ .א
 ת עסקי-ם של יזמות חברתיתשוניהכרה והבנת מודלים  .ב
 במודלים שונים עסקית, -יזמות חברתית היתרונות והחסרונות של .ג
 לאומיים, רגולציה, מיסוי וסוגיות משפטיות -היבטים חברתיים .ד
 עסקיים -םתהליכי ייזום של מיזמים חברתיי .ה
 עסקית בארגוני שרות -וארגון ביזמות חברתיתניהול היבטי  .ו

 
 

 ח רוו ניהול ארגונים שלא למטרות
 

 מטרות הקורס:  
ניהול המדיניות והכרה של  ללא   הבנה  ארגונים  כלפי  תור-וונתכ-הציבורית  ך התמקדות במקרה הישראלי.  ווח 

נויה במבט אל המגזר השלישי  ציבורית, הליכי עיצובה ותהליכים שיהקורס יתייחס למושג היסוד של מדיניות  
  במיוחד בארץ. הלימוד יבוסס רובו ככולו על מקרים לם וים העוברים על מגזר זה בשנים האחרונות בעו והתהליכ

 . מהמציאות ומקרים מבוססי אירועי אמת 
 

 נושאי הקורס: 
 ים של קביעת ושינוי מדיניות. מושגי יסוד במדיניות ציבורית וגישות המנתחות תהליכ א.

 התיאורטיות המרכזיות בהבנת היחסים בין המגזר השלישי לממשלה.  גישות ב. ה 
 ים. רקע ותהליכ -המגזר השלישי בישראל  ניות בה פועל  המדיג. סביבת 

 ם האחרונות. בישראל כלפי המגזר השלישי בשני  ד. תהליכי שינוי במדיניות הממשל

 
 דוגמאות  אליהן נתייחס:  

 לק בדה פעילות ארגונים ישראליים הנוטלים ח הקמת ועדת חקירה פרלמנטארית בנושא  .א
 ר השלישי, הפיקוח הפרלמנטרי המגז יחסי המדינה ו -לגיטימציה של צה״ל 

 התמיכות הממשלתיות  העמותות ויחסיהן עם .ב
 אתיקה, משפט ומדיניות ציבורית   - תרופות לעמותות  תרומתן של חברות  . ג
 פיה והשפעתה על מדיניות ציבורית פילנתרו -מיזם יניב   .ד

 
 

 
 
 
 
 
 



  

07.12.2021 
 

 תשפ"ג לשנת הלימודים לוח שנה אקדמי 

(2022-2023) 
 

 בפקולטות השונות: כותיום הער
מנהל עסקים,  משפטים, 
  , בריאות, פסיכולוגיהחשבונאות

 ומדעי המחשב  ומערכות מידע
 )שנה א' בלבד( 

 יפורסם בהמשך  

 פתיחת שנת הלימודים 
 

 30/10/2022 בחשוון  ה' יום ראשון,

 מועד מדויק יפורסם בהמשך  פתיחת שנה   אירוע
 

 חופש חנוכה 
 

 25/12/2022 א' בטבת יום ראשון, 
 לא יתקיימו לימודים 



  

יום שיעורי השלמה לשיעורים 
 שבוטלו בשל חופש חנוכה 

 

 29/01/2023 בשבט  ז' ,ראשוןיום 

 סיום סמסטר א' 
 

 29/01/2023 בשבט  ז' ,ראשוןיום 

 סמסטר ב' פתיחת 
 

 26/02/2023   באדרה' יום ראשון, 

 חופש פורים 
 

 07/03/2023   באדרד ", י שלישי יום 
בחנים  לא יתקיימו מ

 ולימודים 
 חופשת פסח 

 
בניסן עד יום  י"א ראשון יום 

 בניסן )כולל(  ד"כ שבת
02/04/2023-15/04/2023 

 לא יתקיימו לימודים 
 17/04/2023 ניסן ב  ו", כשנייום  ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה 

)הלימודים יסתיימו בשעה  
18:00 ) 

 18/04/2023 סן  יום שלישי כ"ז בני טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה 
  )הלימודים יופסקו בין

 ( 13:00-13:45) השעות
מערכות  טקס יום הזיכרון לחללי 

 ישראל 
 באייר  ד', שלישי יום

 
25/04/2023 

  )הלימודים יופסקו בין 
 ( 13:00-13:45) השעות

מערכות  לחללי  ערב יום הזיכרון
 ישראל 

 

 באייר  ג', שני יום 
 

24/04/2023 
  )הלימודים יסתיימו בשעה

16:00 ) 
מערכות  לחללי  יום הזיכרון 

   ישראל
 

 25/04/2023 ' באייר ד,  שלישי  יום
 לא יתקיימו לימודים 

 יום העצמאות 
 

 26/04/2023 באייר  ה,  רביעי יום 
 לא יתקיימו לימודים 

 יום הסטודנט 
 

 תפורסם הודעה נפרדת  -יקבע בהמשך  
 

 חופשת שבועות 
 

 25-26/05/2023 בסיון    ו'-ה',  שישי -חמישייום 
 לא יתקיימו לימודים 

  – ימים לשיעורי השלמה
בשל ערבי לשיעורים שבוטלו 

 זיכרון וימי חג 

כ"ז  -שישי כ"ב-ימים ראשון
 בסיון  

שיעורי השלמה למסלולים  
  שני יושלמו  ביוםשלמדו 

 . 11- 12/06/2023 מיםיב
שיעורי השלמה למסלולים  

שלמדו ביום שלישי יושלמו  
   11/06/2023בימים 

 13/06/2023-ו
שיעורי השלמה למסלולים  

יושלמו   רביעישלמדו ביום 
   14/06/2023 ביום 

 
 יעורי השלמה למסלולים  ש

שלמדו ביום חמישי יושלמו  
 15/06/2023ביום 

שיעורי השלמה למסלולים  
  מדו בימי שישי יושלמו  של

   16/06/2023ביום 



  

   סיום סמסטר ב'
 

 16/06/2023      כ"ז בסיון  , יום שישי 

 קס הענקת תארים ט
 

 טרם נקבע 
 

    פתיחת סמסטר קיץ
 

 16/07/2023   תמוזבכ"ז יום ראשון, 

לימודים    -צום תשעה באב
 מתקיימים כרגיל 

 27/072023 באב  ט' , חמישי יום 
 לא יתקיימו בחינות  

 ראש השנה 
 

אלול כ"ט  שישי, ז' תשרי  יום  
 ב' בתשרי ראשון עד יום 

15-17/09/2023 
 ודים לא יתקיימו לימ 

   סיום סמסטר קיץ
 

 309/202/29 בתשרי  י"ד, שישייום 

ט' בתשרי עד יום  ראשון יום  יום כיפור 
 י' בתשרי שני 

24-25/09/2023 
 לא יתקיימו לימודים 

 דפ"פתיחת שנת הלימודים תש
 

 טרם נקבע  

 

 ט.ל.ח 
 

 : הערות
עדרות משיעורים נוכחות / היבימי צומות יהודיים וחגים לא יהודיים, יתקיימו לימודים.  .1

 הלימודים. מפורט בתקנון הם בהתאם ל  אלהבמועדים 

 מועדי השלמה לשיעורים בסמסטר קיץ יעודכנו בהמשך.  .2

דעי המחשב יסתיים  ובמסמסטר קיץ לסטודנטים בשנה שנייה ללימודים במערכות מידע   .3
 .15/09/2023בתאריך 

ים לחול שינויים במועדי  מועדי המוסלמים והדרוזים נקבעים עפ"י ראיית הלבנה, לכן עלול  .4
 ם.  החגים בטווח של יום עד יומיי

 
 תאריך  חגי הדרוזים  תאריך  חגי המוסלמים  תאריך  חגי הנוצרים 

חג אלח'ידר  טרם נקבע   חג מולד הנביא  25/12/2022 חג המולד 
 )אליהו הנביא( 

25/01/2023 

חג הנביא  21/04/23 חג אל פיטר  31/12/2022 ראש השנה
 שועיב )יתרו( 

25/04/2023 

 03/06/2023 חג אל אדחה  03/06/2023 חג אל אדחה  06/01/2023 התגלות 
יום שישי לפני  

 פסחא
הראשון במוחרם  07/04/2023

 )ראש השנה( 
   טרם נקבע  

     10/04/2023 יום שני לפסחא 
     18/05/2023 עליה שמימה 

יום שני 
 לשבועות 

23/05/2023     

 

 


