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 B.A. (681) לניהול המחלקה

 בניהול ראשון לתואר הלימודים תכנית

 כללי

 מחלקתי חד מסלול - בניהול בוגר תואר לקראת לימודים תכנית

 ספורט עסקי וניהול שיווק, מימון, אנוש משאבי וניהול ארגונית התנהגות: במגמות

 התכנית מטרת

 הלימודים מבנה

 לימודים מגמות

 במגמות לימודים תכנית

 אנוש משאבי וניהול ארגונית להתנהגות המגמה

 למימון המגמה

 לשיווק המגמה

 ספורט עסקי  לניהול המגמה

 מחלקתי חד מסלול - מידע מערכות בניהול" בוגר" תואר לקראת לימודים תכנית

 התכנית מטרת

 הלימודים מבנה

 ח"תשע –ו"תשע לשנים מידע מערכות ניהול למסלול הלימודים מבנה

 ר"למדה מהפקולטה נוספת מחלקה עם מחלקתי דו במסלול" בוגר" לתואר לימודים תכנית

 התכנית מטרת

 הלימודים מבנה

 ח"תשע –ו"תשע לשנים ח"רו שאר/ וממשל ופוליטיקה ניהולב מחלקתי דו למסלול הלימודים מבנה

 ח"תשע – ו"תשע לשנים ואנתרופולוגיה וסוציולוגיה ניהולב מחלקתי דו למסלול הלימודים תכנית

 .בישראל עסקים ניהול בפרויקט לבחור במקום צעירים יזמים הנחיית/נובה בפרויקט לבחור ניתן*** 

 ח"תשע –ו"תשע לשנים וחינוך ניהולב מחלקתי דו למסלול הלימודים תכנית

 ח"תשע –ו"תשע לשנים וכלכלה ניהולב מחלקתי דו למסלול הלימודים מבנה

 ז"תשע –ה"תשע לשנים ופסיכולוגיה ניהולב מחלקתי דו למסלול הלימודים מבנה

 למדעי מהפקולטה משנית מחלקה עם בניהול ראשית לקהמח פקולטי דו במסלול בוגר תואר לקראת לימודים תכנית

 הטבע

 התכנית מטרת

 בחירה קורסי

 גמר פרויקט

 ח"תשע -ו"תשע לשנים בניהול ראשית במחלקה הלימודים מבנה

 למדעי מהפקולטה ראשית מחלקה עם בניהול משנית מחלקה פקולטי דו במסלול בוגר תואר לקראת לימודים תכנית

 הטבע

 התכנית מטרת

 הלימודים מבנה

 בחירה קורסי

 לניהול במחלקה בחירה קורסי

 

 



 2 

 B.A. (681)המחלקה לניהול 

 בעלי תפקידים ופרטי התקשרות

  ד"ר יותם לוריא: ראש המחלקה

 יפעת בן סימוןגב' : ל במחלקהמנהממונה על ה

 mgtsec@som.bgu.ac.ilדואר אלקטרוני: 

 פרץ-גב' ענבל סהררכזת לענייני סטודנטים: 

  mgtst1@som.bgu.ac.il: דואר אלקטרוני

 08-6472569טלפון: 

  לםיסגב' לוסיאנה רכזת לענייני סטודנטים: 

 mgtst2@som.bgu.ac.il: אלקטרוני דואר

 08-6477915טלפון: 

 08-6477697פקס: 

 http://in.bgu.ac.il/fom/Management/Pages/default.aspx כתובת באינטרנט:

 לימודים לתואר ראשון בניהול התכנית 

 כללי

מחלקתית -תכנית לימודים חד מחלקתית בניהול, -במחלקה לניהול חמישה מסלולי לימודים: תכנית לימודים חד

מחלקתית בניהול עם מחלקה נוספת מהפקולטה למדעי הרוח והחברה, -תכנית לימודים דומערכות מידע,   בניהול

תכנית לימודים במסלול דו פקולטי מחלקה ראשית בניהול עם מחלקה משנית מהפקולטה למדעי הטבע ותוכנית 

 י הטבע.לימודים במסלול דו פקולטי במחלקה משנית בניהול עם מחלקה ראשית מהפקולטה למדע

 

 תכנית מצטיינים למחקר

התוכנית מיועדת לעודד תלמידים מצטיינים להמשיך בלימודי מחקר בפקולטה, ותאפשר לסטודנטים                             

לסיים תואר ראשון ותואר שני מחקרי בכל המחלקות בפקולטה לניהול, תוך ארבע שנים מתחילת הלימודים לתואר 

 דות פתוחה לתלמידי המחלקה לניהול בכלל המסלולים. ראשון. הגשת המועמ

 .39פרוט בעמוד 

 הערה:

ועדת ההוראה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים, התקנות ותוכניות הלימודים המתפרסמים 

מבלי למסור הודעות אישיות לנוגעים בדבר. התלמידים נדרשים לבדוק מעת לעת את פרסומי המחלקה 

 סים לשינויים.המתייח

 

mailto:mgtst1@nihul.bgu.ac.il
mailto:mgtst2@som.bgu.ac.il
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  מסלול חד מחלקתי -תכנית לימודים לקראת תואר בוגר בניהול 

 וניהול עסקי ספורט שיווק ,, מימוןוניהול משאבי אנוש במגמות: התנהגות ארגונית

 מטרת התכנית

התכנית מית, המושפעת ממגמות גלובליות מורכבות. אסביבה עסקית דינל להכשיר מנהליםמטרת התכנית היא 

 ביחד עם השכלה רחבה ומיומנות חשיבה יצירתית וביקורתית. בתחום הניהול, שרה יסודיתהכמקנה 

, התנהגות , כלכלה, מימוןכמו חשבונאות, שיווק הניהול המסורתיים בתחומיהכשרה בסיסית  יקבל התלמיד

      שכלה .  בנוסף לתחומים אלה, התכנית לתואר ראשון בניהול מעניקה הומערכות מידעארגונית, אסטרטגיה 

. לקראת תום השנה קורסים המשלבים היבטים ממדעי הרוח והחברה הרלוונטיים לניהולכוללת תחומית, ה-רב

התנהגות ארגונית וניהול משאבי : רשימת המגמות במחלקההראשונה ללימודים על התלמיד לבחור מגמה מתוך 

 . אנוש, מימון, שיווק וניהול עסקי ספורט

, משתתף כל תלמיד בפרויקט מעשי בשיתוף עם ארגונים וחברות עסקיות וכאלו שלא ת הלימודים האחרונהבשנ

 את החומר שנלמד במסגרת תכנית הלימודים. בשטח למטרות רווח.  הפרויקט מאפשר לתלמידים ליישם

 מבנה הלימודים

ורסי מגמה . תכנית הלימודים מורכבת מקורסי חובה, קיות לימודים סמסטריאליותהלימודים מבוססים על תבנ

 . משך הלימודים שלוש שנים )שישה סמסטרים(. לקורסים מסוימים דרישות קדם. וקורסי בחירה

 (גמרמעשי )פרויקט פרויקט הההלימודים במבנה זה מבטיחים רצף הגיוני של קורסים וכן עומס סביר על הלומד. 

 נמשך על פני שני סמסטרים בשנת הלימודים השלישית.

 נקודות זכות לפחות. 121.5מחלקתי יש לצבור -ראשון במסלול החד להשלמת החובות לתואר

 פירוט נקודות הזכות:

 חובות לתואר נקודות זכות
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 חובות אוניברסיטאיות: 

 2אנגלית מתקדמים 

 פעמי(-הדרכה בספריה )מפגש חד

 קורסי חובה בניהול 68.5

 גמרפרויקט  6

 + סמינר מחקריגמהקורסי מ 21

 קורסי בחירה 24

 נקודות לתואר סה"כ 121.5

 מגמות לימודים

לכל סטודנט מהמסלול החד מחלקתי להעמיק בתחום לימודים אחד שנבחר על ידו בתום שנה א',  המגמה מאפשרת

החלטה על פתיחת מגמה . וניהול עסקי ספורט מימוןשיווק,  התנהגות ארגונית ומשאבי אנוש,מגמות:  ארבעמתוך 

מתחייבת לפתוח בכל שנה את כל אינה תתקבל על ידי ועדת הוראה בהתחשב בבקשות התלמידים. המחלקה 

 המגמות.

 בגיליון הציונים בלבד.בתעודת הזכאות לתואר, אלא  צויןתלא מגמת הלימוד שיבחר הסטודנט 
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 קורסי בחירה

 יתנת לסטודנט מהמסלול החד מחלקתי אפשרות ללמוד קורסים:במסגרת קורסי הבחירה נ

 מכל אחת מהמגמות. .א

 לניהול .קורסים מרשימת קורסי הבחירה במחלקה  .ב

נק"ז ממבחר הקורסים הכללים הנלמדים בפקולטה למדעי הרוח או ממבחר הקורסים שיוצעו במחלקה  9 עד  .ג

 .38בעמוד  טוריפ לניהול מלונאות ותיירות. 

 

 גמרקט יפרו

. במסגרת "בוגר"הנו קורס אינטגרטיבי המסכם את שנות הלימודים וההכשרה לקראת התואר הגמר פרויקט  

 תלמידים בעיות עסקיות וניהוליות של ארגונים ישראליים.  צוותים של מספר הפרויקט מנתחים 

ומיומנות דע , ומחייב שילוב יכלים הניהוליים שנרכשו קודם לכן בתחומים השוניםב דורש שימושהפרויקט 

אמור  המוגש על ידי הצוותהסופי .  הדו"ח עודשיווק, מימון, חשבונאות, מערכות מידע, תפעול, ייצור ובתחומי 

שחלק גדול מהמלצות הצוותים אכן מיושם  ,.  מניסיון העבר נוכחנו לדעתמיםישי נותפתרו חברהלספק להנהלת ה

  פרויקט הגמר מתבצע במספר מתכונות: .חברותעל ידי ה

 פרויקט ניהול עסקים בישראל .1

 פרויקט נובה .2

 פרויקט יזמים צעירים .3

  

 חתשע" –ותשע"מחלקתי לשנים -לימודים למסלול חד מבנה

 שנה א' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

מבוא למערכות מידע  3   3 3 

 לניהול

36414221 

 61050002 יישומי מחשב א' *     0.5 

 68110011 הדרכה בספריה      

 68110101 שיטות כמותיות 3 2  5 3.5 

יסודות ההתנהגות  3   3 3 

 מיקרו-הארגונית

68110043 

 68110232 **סדנא בכתיבה מדעית     0.5 

 68111061 יסודות החשבונאות 3 2  5 3.5 

 68115041 ניהול א'מבוא לכלכלה ל 3 2  5 3.5 

 68110036 מבוא לסטטיסטיקה לניהול 3 2  5 3.5 

  סה"כ 18 8  26 21 
     ( הינו קורס מתוקשב ללמידה עצמית באמצעות האינטרנט.61050002* הקורס יישומי מחשב א' )

 .מעבדת מחשביםבסוף הסמסטר תתקיים בחינה ב
 .שעות 12סדנא מרוכזת סה"כ * *
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 שנה א' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

יסודות ההתנהגות  3   3 3 68110043

 מאקרו-הארגונית

68110042 

 68111081 חשבונאות ניהולית 3 2  5 3.5 68111061

68110036 

68115041 

 68112061 יסודות המימון 3 2  5 3.5

 68112041 עקרונות השיווק 3   3 3 

 68115061 מבוא לכלכלה לניהול ב' 3 2  5 3.5 68115041

 68117061 מבוא למשפט 3   3 3 

 15311051 2אנגלית מתקדמים  4   4 2 15311041

  סה"כ 22 6  28 21.5 
   

 שנה ב' סמסטר א'

 נקודות דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 36411111 חקר ביצועים 3 2  5 3.5 

68110101 

68110036 

 68110024 שיטות סטטיסטיות 3 2  5 3.5

 68110075 שיטות מחקר בניהול  3 2  5 3.5 68110036

יסודות השכנוע  2   2 2 

 והפרזנטציה

68110109 

  קורס מגמה 3   3 3 ד שנה ב'תלמי

  קורסי בחירה 3   3 3 

  סה"כ  17 6  23 18.5 

 שנה ב' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

68110036 

68110101 

 36411331 ניהול התפעול 3 2  5 3.5

מבוא לתורת קבלת  3   3 3 68110036

 החלטות

68113041 

 68114071 אתיקה לניהול 3   3 3 

  קורס מגמה 6   6 6 תלמיד שנה ב'

  קורס בחירה 6   6 6 

  סה"כ 21 2  23 21.5 
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 שנה ג' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

68112061 

68110042 

68111061 

68112041 

יסודות האסטרטגיה  3   3 3

 העסקית

68114041 

סיום חובות 

-של שנים א' ו

 ב'

עסקים  פרויקט ניהול     3

 בישראל א'

68116011 

סיום חובות 

-של שנים א' ו

 'ב

 68110082 **פרויקט נובה*     3

סיום חובות 

-של שנים א' ו

 'ב

 68110053 **הנחיית יזמים צעירים*     3

  קורס מגמה 6   6 6 

  קורסי בחירה 9   9 9 

  סה"כ 18   18 21 

 שנה ג' סמסטר ב' 

 

 דרישות קדם

נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

מבוא למנהל ומדיניות  3   3 3 

 ציבורית

68113071 

פרויקט ניהול עסקים      3 68116011

 בישראל ב'

68116012 

 68110092 חלק ב***פרויקט נובה      3 68110082

הנחיית יזמים צעירים      3 68110053

 ב'***

68110054 

  סמינר מחקרי במגמה 3   3 3 

  קורס מגמה 3   3 3 

  קורסי בחירה 6   6 6 

  סה"כ 15   15 18 

 במקום לבחור בפרויקט ניהול עסקים בישראל. /הנחיית יזמים צעיריםניתן לבחור בפרויקט נובה ***

  ותמגמלימודים בת יתכנ

מבחר קורסי המגמה הינו דוגמא מתוך קורסים שהוצעו בעבר. החלטה על פתיחת מגמה תיעשה בהתאם להחלטת 

בכל   .וכל הקורסים ועדת הוראה ובקשות התלמידים. אין המחלקה מתחייבת לפתוח בכל שנה את כל המגמות

 מגמה חובה ללמוד סמינר מחקרי אחד בלבד.
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 וניהול משאבי אנוש וניתארגלהתנהגות המגמה 

 דרישת קדם שם הקורס מספר הקורס

 חובה במגמה  קורס 

  ניהול מחקר בהתנהגות ארגונית 68110117

 (1להשלים )  סמינר מחקרי

)חוסר( אתיקה  -סמינר מחקרי   68110128

 ו)אי( הוגנות בניהול

 (68110043) התנהגות ארגונית מיקרו

 (68110042) התנהגות ארגונית מאקרו

 (68110117) ניהול מחקר במדעי ההתנהגות

בהתנהגות ארגונית הקורס החלופי לניהול מחקר 

  עבור הסטודנטים הדו מחלקתיים:לפי מסלולים 

 (10110027פסיכולוגיה: פסיכולוגיה ניסויית )

 (10210017) סוציולוגיה: שיטות מחקר כמותיות 

 (14211081כלכלה: מבוא לאקונומטריקה )

 (12911021ות מחקר בחינוך )חינוך: שיט

 (68110043) התנהגות ארגונית מיקרו בהתנהגות ארגונית סמינר מחקרי  68110097

 התנהגות ארגונית מאקרו

(68110042) 

 (68110117) ניהול מחקר במדעי ההתנהגות

הקורס החלופי לניהול מחקר בהתנהגות ארגונית 

 עבור הסטודנטים הדו מחלקתיים:לפי מסלולים  

 (10110027כולוגיה: פסיכולוגיה ניסויית )פסי

 (10210017) סוציולוגיה: שיטות מחקר כמותיות 

 (14211081כלכלה: מבוא לאקונומטריקה )

 (12911021חינוך: שיטות מחקר בחינוך )

 (5להשלים ) מגמהבחירה בקורסי 

  מצבי לחץ ושחיקה 68110007

 , (68110043) יקרומ-התנהגות ארגונית ניהול צוות עובדים 68110003

 (68110042התנהגות ארגונית מאקרו )

 (68110043) מיקרו-התנהגות ארגונית מנהיגות וניהול בארגונים 68110045

 (68110042) מאקרו-התנהגות ארגונית

 (68110043) מיקרו-התנהגות ארגונית נוי ארגוני יפיתוח וש 68110073

 (68110042) מאקרו-התנהגות ארגונית

 (68110043מיקרו )-התנהגות ארגונית בניהול משאבי אנושסדנא   

 (68110042מאקרו )-התנהגות ארגונית

 (68110043מיקרו )-התנהגות ארגונית סדנא בפסיכולוגיה חיובית 68110115

 (68110042מאקרו )-התנהגות ארגונית

  סדנא בהנחיית קבוצות 
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 מימוןלהמגמה 

 דרישת קדם שם הקורס מספר הקורס

 (2)להשלים  קורסי חובה במגמה

 (68112061) יסודות המימון מימון חברות 68110104

 (68112061) יסודות המימון מבוא לתורת השקעות 68110120

 (1סמינר מחקרי  )להשלים 

תמחור נכסים  -סמינר מחקרי  68110098

 ומבנה שווקים

 (68112061) יסודות המימון

ים בשליטה שינוי –סמינר מחקרי  68110099

 בחברות

 (68112061) יסודות המימון

 (4)להשלים  מגמהבחירה בקורסי 

 (68112061) יסודות המימון מבוא לאופציות וחוזים עתידיים 68110046

 (61050002) יישומי מחשב א' יישומי מחשב במימון 68110008

 (68111061יסודות החשבונאות )

 (68112061) יסודות המימון

 (68112061יסודות המימון ) מון אישימי 68110122

 (68110104) מימון חברות מיזוגים ורכישות 

  ניהול סיכונים 

 (68112061יסודות המימון ) מימון התנהגותי 68110069

 (68113041קבלת החלטות 

 המגמה לשיווק

 דרישת קדם שם הקורס מספר הקורס

  קורסי חובה במגמה

קורס חובה  –חקר שווקים סמינר ב 68110058

 במגמה

 (68112041) עקרונות השיווק

 (68110036) מבוא לסטטיסטיקה בניהול

 (68110075) שיטות מחקר בניהול

 (1סמינר מחקרי  )להשלים 

 (68114071אתיקה לניהול ) סוגיות אתיות בשיווק 68110048

 –סמינר מחקרי  68110094

 אסטרטגיה שיווקית

 עקרונות השיווק

 (68110058) חקר שווקים

לפי מסלולים  חקר שווקים הקורס החלופי ל

 עבור הסטודנטים הדו מחלקתיים:

 (10110027פסיכולוגיה: פסיכולוגיה ניסויית )

 (10210017) סוציולוגיה: שיטות מחקר כמותיות 

 (12911021חינוך: שיטות מחקר בחינוך )
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סוגיות  –סמינר מחקרי  68110146

 נבחרות בשיווק שירותים

 (68112041) השיווקעקרונות 

 (68110058) חקר שווקים

עבור הסטודנטים לחקר שווקים  הקורס החלופי

 לפי מסלולים  : הדו מחלקתיים 

 (10110027פסיכולוגיה: פסיכולוגיה ניסויית )

 (10210017) סוציולוגיה: שיטות מחקר כמותיות 

 (12911021חינוך: שיטות מחקר בחינוך )

 (5 )להשלים מגמהבחירה בקורסי 

 (68112041) עקרונות השיווק מבוא להתנהגות צרכנים 68110005

יסודות הפרסום וניהול התקשורת  68110040

 השיווקית

 (68112041) עקרונות השיווק

 (68112041) עקרונות השיווק שיווק בינלאומי  68110080

 (68112041) עקרונות השיווק ניהל קמעונאות 68110081

 (68112041) עקרונות השיווק יו מדיה פרסום ונ  68110113

  שיווק פרו חברתי 

  מחירים 

  פיתוח מוצרים חדשים  

 (68112041עקרונות השיווק ) שיווק שירותים 68110144

 לניהול  עסקי ספורטהמגמה 

 דרישת קדם שם הקורס מספר הקורס

 (2)להשלים  קורסי חובה במגמה

מבוא לתעשיית הספורט ועסקי  

 הספורט

 יפורסם בהמשך

 קורס מתודולוגי 

 

 (68110058 (חקר שווקים

 (68110117) ניהול מחקר בהתנהגות ארגונית

 

 (1סמינר מחקרי  )להשלים 

סמינר מחקר: באחד מתחומי  

הליבה של המחלקה בהקשר של 

 ניהול עסקי ספורט

 יפורסם בהמשך

 (4)להשלים  קורסי בחירה במגמה

תקשורת ספורט: צמיחה  

ית, זכויות שידור, ניו כלכל

 מדיה
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כלכלת ספורט: מודלים  

כלכליים, השפעת הספורט 

 על הכלכלה

 

ממשל ספורט, רגולציה  

 ומשפט

 

שיווק ספורט: חסויות,  

אירועים ומתקנים, יחסי 

 ציבור, ניהול משברים

 

חקר ביצועים בעולם  

 Sportsהספורט: 

Analytics 

 

 פרקטיקה

ארגוני באחד מ –התמחות מעשית  

 הספורט בישראל

 

אפשרות של –חילופי סטודנטים  

משלחת לאוניברסיטה/גוף 

בינלאומי לחיזוק התכנית והיוקרה 

 של המגמה

 

 

 חד מחלקתי מסלול  - מערכות מידע בניהול "בוגר"תכנית לימודים לקראת תואר 

 מטרת התכנית
 , ידע וכישורים הדרושים לניהולן.גון מודרנילהכשיר עתודה של מנהלים בעלי הבנה של תפקיד מערכות המידע באר

שני רכיבים מרכזיים: קורסים בארגון וניהול, שמטרתם ליצור את הבסיס והרקע להבנת לשם כך, כוללת התוכנית 

קורסים במערכות מידע שמטרתם לחשוף את התלמיד לכלי מחשוב ולשיטות ניתוח, ו וצרכי הארגון ודרכי ניהול

 מערכות מידע ובסיסי נתונים שישרתו את צרכי הארגון. עיצוב, בנייה, וניהול 

 מבנה הלימודים

הלימודים מבוססים על תבניות לימודים סמסטריאליות, הכוללות את הקורסים שעל התלמיד ללמוד בסמסטר. 

קורסי  לושהש, מהמחלקה לניהול והמחלקה להנדסת תעשיה וניהול תכנית הלימודים מורכבת מקורסי חובה

 נק"ז קורסי בחירה מהפקולטה למדה"ר. 4ו  קורסי בחירה מתחום מערכות מידע, שני ם הניהולבחירה בתחו

משך הלימודים שלוש שנים )שישה סמסטרים(. לקורסים מסוימים דרישות קדם המפורטות בשנתון. הלימודים 

 במבנה זה מבטיחים רצף הגיוני של קורסים וכן עומס סביר על הלומד. 

 

 

 נקודות זכות על פי תכנית הלימודים: 122.5ר בניהול מערכות מידע" יש לצבור לתואר ראשון "בוג 

 פירוט נקודות הזכות:

 חובות לתואר נקודות זכות
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2 

 

 חובות אוניברסיטאיות: 

 2אנגלית מתקדמים 

 פעמי(-הדרכה בספריה )מפגש חד

 קורסי חובה 95.5

 פרויקט גמר 6

 קורסי בחירה בניהול מערכות מידע 6

 ורסי בחירה בניהולק 9

קורסי בחירה מהפקולטה למדעי הרוח  4

 והחברה

 נקודות לתואר סה"כ 122.5

 חתשע" –ותשע"לשנים ניהול מערכות מידע ימודים למסלול מבנה הל

 שנה א' סמסטר א'

דרישות 

 קדם

נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 קורסה פרמס קורסהשם 

 20219031 ותמבוא לתכנ 3 2 5 3.5 

 20119531 להנדסה אלגברה ליניארית 4 1 5 4.5 

 20119661 מתמטיקה דיסקרטית 3 1 4 3.5 

 20119711 1 להנדסת מכונותחדו"א  4 2 6 5 

 61050002 יישומי מחשב א' *    0.5 

 68110010 הדרכה בספריה    0 

 68115041 מבוא לכלכלה לניהול א' 3 2 5 3.5 

  סה"כ 17 8 25 20.5 
 

*הערה: הקורס ביישומי מחשב הינו קורס מתוקשב ללמידה עצמית באמצעות האינטרנט.  בסוף הסמסטר תתקיים בחינה 
 במעבדות המחשבים. 

 

 

 

 

 

 

 

 שנה א' סמסטר ב'

דרישות 

 קדם

נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 קורסה פרמס קורסהשם 
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20119661 

20219031 

יסודות מבנה נתונים  3 1 4 3.5

 ואלגוריתמים

20219191 

 68112041 עקרונות השיווק  3  3 3 

 68110036 סטטיסטיקה לניהול  3 2 5 3.5 

 20119621  2חדו"א לתעו"נ  3 2 5 4 20119711

 36414141 יסודות מערכות מידע 3  3 3 

20219031 3 

 

פיתוח תוכנה מונחה  3 1 4
 עצמים 

36411421 

 15311051 2אנגלית מתקדמים  4  4 2 

  סה"כ 22 6 28 22 

 

 

 שנה ב' סמסטר א'

דרישות 

 קדם

נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 קורסה פרמס קורסהשם 

 36411111 חקר ביצועים 3 2 5 3.5 

 36411901 בסיסי נתונים 3 1 4 3.5 20219191

 68111061 יסודות החשבונאות 3 2 5 3.5 

68110036 

68115041 

 68112061 יסודות המימון 3 2 5 3.5

 68110043 התנהגות ארגונית מיקרו 3  3 3 

 68110232 **סדנא בכתיבה מדעית    0.5 

קורס בחירה מהמחלקה  3  3 3 

 לניהול 

 

  סה"כ  18 7 25 20.5 

 שעות. 12סדנא מרוכזת סה"כ **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שנה ב' סמסטר ב'
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ות דריש

 קדם

נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 קורסה פרמס קורסהשם 

36411901 

36414141 

ניתוח ועיצוב מערכות  3 1 4 3.5

 מידע

36411411 

68110036 

68110101 

 36411331 ניהול התפעול  3 2 5 3.5

20219031 

36414141 

 36411841 מידע תתשתית טכנולוגיו 3 1 4 3.5

 3 

 

 ניהול ידע 3  3
36413309 

 68110042 התנהגות ארגונית מאקרו 3  3 3 68110043

קורס בחירה מהמחלקה  3  3 3 

 לניהול

 

  סה"כ 18 4 22 19.5 

 

 

 

 שנה ג' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 קורסה פרמס קורסהשם 

* 

מפורט 

 בהמשך

-מת אבהק –פרויקט גמר  3  3 3

 טיפוס למערכת מידע )א(

36413304 

בניית מערכות ממוחשבות  3  3 3 36411411

 מבוססות אינטרנט

36411381 

   68110042 

68111061 

68112041 

68112061 

יסודות האסטרטגיה  3  3 3

 העסקית 
68114041 

68110036 

68112061 

36411111 

 36411251 ניהול פרויקטים  3  3 3

36411901 

36411411 

ארכיטקטורות מערכות  3  3 3
 BIמידע בארגון 

36411171 

  שני קורסי בחירה 6  6 6 

  סה"כ 21  21 21 

 

 שנה ג' סמסטר ב' 

נקודות  דרישות קדם סה"כ  עות ש  קורסה פרמס קורסהשם  עותש
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 הרצאה תרגול שעות זכות

-הקמת אב –פרויקט גמר  3  3 3 36413304

 רכת מידע )ב(טיפוס למע

36413305 

36411411 

36414141 

אסטרטגיה וניהול של  3  3 3

 מערכות מידע

36411911 

יישומים ארגוניים של  3  3 3 36411411

 טכנולוגיות מידע

36414381 

מבוא לתורת קבלת  3  3 3 68110036
 החלטות

68113041 

  קורסי בחירה 3  3 3 

קורסי בחירה מהפקולטה  4  4 4 
 רלמדה"

 

  סה"כ 19  19 19 

 

 

 דרישות קדם לפרויקט הקמת אב טיפוס למערכות מידע: *

  נק"ז לתואר 70השלמת לפחות 

  קבלת ציון עובר בכל קורסי החובה של שנים א' וב' )סטודנט שחסר לו קורס אחד שאינו מתחום

 מערכות מידע משנה ב' יוכל להגיש בקשה חריגה להשתתפות בפרויקט(

 36411381ניהול לפרויקטים,  68110017' שנה ג' במקביל לפרויקט וסיום בהצלחה: רישום בסמסטר א 

 בניית מערכות ממוחשבות מבוססות אינטרנט.

 ההרשמה ללא תנאי הקדם אסורה ותבוטל )גם באמצע הפרויקט( אם וכאשר יסתבר שחסר תנאי קדם.

 קורסים מתוך הרשימה שבטבלה(: 2קורסי בחירה מתחום מערכת מידע )

שעות  מספר קורס ורסק
 הרצאה

סה"כ 
 שעות

נקודות 
 זכות

 3 3 3 36415001 אבטחת מידע

 3 3 3 36411711 מחשב-יסודות ממשק אדם

 3 3 3 36413391 נושאים מתקדמים בניהול נתונים

 3 3 3 36413400 כלכלת מערכות מידע

 3 3 3 36411591 ניהול פרויקטים של תוכנה

 3 3 3 36411931 עסק/סחר אלקטרוני

 3 3 3 36411811 יישומי בינה מלאכותית

 3 3 3 36414231 מתודולוגיות פיתוח תוכנה מתקדמות

 3 3 3 36411151 הנדסת איכות תוכנה

 

 

 קורסים מתוך הרשימה שבטבלה( 3קורסי בחירה מתחום הניהול )

שעות  מספר קורס קורס
 הרצאה

סה"כ 
 שעות

נקודות 
 זכות
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 3 3 3 68110003 ניהול צוות עובדים

 3 3 3 68110007 מצבי לחץ ושחיקה בעבודה

 3 3 3 68110045 פיתוח מיומנויות ניהול ומנהיגות

 3 3 3 68110120 מבוא לתורת ההשקעות

 3 3 3 68110046 מבוא לאופציות וחוזים עתידיים

 3 3 3 68115031 ניתוח דוחות כספיים

 3 3 3 68110052 יצירתיות וחדשנות בשיווק ופתרון בעיות

 3 3 3 68114071 אתיקה לניהול

 3 3 3 68115071 מבוא לדיני עבודה

 3 3 3 68110005 התנהגות צרכנים

 3 3 3 68110073 פיתוח ושינוי ארגוני

 3 3 3 68110041 דיני חוזים ועסקים

 3 3 3 68110080 שיווק בינלאומי

אסטרטגיות בניהול שיווק ופרסום 
 באינטרנט

68110019 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עם מחלקה נוספת מהפקולטה למדה"רבמסלול דו מחלקתי  "בוגר"כנית לימודים לתואר ת

 מטרת התכנית

מהפקולטה למדעי הרוח והחברה.  התכנית מעניקה ידע  תחום לשלב לימודי ניהול עם לימודיהיא מטרת התכנית 

   מי הניהול במחלקה לניהול.פקולטה למדעי הרוח והחברה והכשרה בתחומה נבחרהבתחום הכשרה 
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התמחות מעמיקה בתחומי התוכן  שכולליםשילובים אלו משקפים את הצורך במנהלים במגזרים עסקיים וציבוריים 

 השונים )חינוך, ממשל, גיאוגרפיה וכו'(.

 לניהול ובמסגרת לימודיולפקולטה במסגרת לימודיו בניהול  לשתי פקולטות. משתייך מסלול זהתלמיד הלומד ב

 .לפקולטה למדעי הרוח והחברה מחלקות לרוח וחברהב

 . םתלמידים במסלול זה נדרשים להכיר את הנהלים בשתי הפקולטות ולפעול בהתאם לה

תכניות הלימודים הדו מחלקתיות מתואמות ברמה העקרונית, אולם עשויה להיות חפיפה בשעות הלימוד של 

. עפ"י שנתון הלימודים תוך שישה סמסטריםהשלמת שלא יאפשרו הקורסים המוצעים ע"י שתי הפקולטות 

 הפקולטה לניהול, אין להירשם לקורסים החופפים בזמן )מלא או חלקי(.

 מבנה הלימודים
 קדם דרישות חלק מהקורסיםסטריאליים. למהקורסים הם קורסים ס תכנית הלימודים מורכבת מקורסי חובה.

ללמוד מחלקתי אפשרות  דוטודנט מהמסלול הירה ניתנת לסבמסגרת קורסי הבח .וקורסי בחירה להלןהמפורטות 

לא ניתן ללמוד קורסי בחירה  לניהול. מחלקהשל ה ממבחר קורסי הבחירה, קורסי המגמה וקורסי החובה קורסים

 . ההרשמה לקורסים מותנית בעמידה בדרישות הקדם.מפקולטות אחרות

 . זכות לפחותנקודות  121.5ר השלמת החובות לתואר ראשון במסלול הדו מחלקתי יש לצבול

 פירוט נקודות הזכות:

 חובות לתואר נקודות זכות

 

2 

0 

 חובות אוניברסיטאיות: 

 **2אנגלית מתקדמים 

 הדרכה בספריה 

 קורסים במחלקה לניהול 57.5

 * נוספת ממדעי הרוח והחברהקורסים במחלקה  54

 קורסים כלליים מהפקולטה למדה"ר 8

 לתוארנקודות  סה"כ 121.5

 נק"ז כלליים. 6ו  בחטיבותנק"ז  56ילמדו הסטודנטים  ,ניהול ולימודים רב תחומיים )שתי חטיבות(מסלול  *

 נק"ז במחלקה לניהול. 57.5, הסטודנטים ילמדו פוליטיקה וממשל* במסלול הדו מחלקתי עם 

 ז במחלקה לניהול.נק" 57ילמדו  , הסטודנטיםאנתרופולוגיה – סוציולוגיהבמסלול הדו מחלקתי עם * 

  נק"ז במחלקה לניהול. 57ילמדו הסטודנטים ניהול וחינוך עם   במסלול הדו מחלקתי* 

 נק"ז במחלקה לניהול 57.5* במסלול הדו מחלקתי  עם ניהול וגיאוגרפיה ילמדו 

 נק"ז במחלקה לניהול. 58ילמדו הסטודנטים ניהול וכלכלה עם   במסלול הדו מחלקתי* 

 נק"ז במחלקה לניהול. 57לקתי עם פסיכולוגיה הסטודנטים ילמדו * במסלול הדו מח

 לימודים כלליים.-151תחת רכיב  ** הרישום לקורסי אנגלית ייעשה

 חתשע" –ותשע"לשנים  חשאר רו"/פוליטיקה וממשל וניהול ב דו מחלקתי מסלוללימודים לה מבנה

 שנה א' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 בדהמע

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה
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 61050002 יישומי מחשב א'*     0.5 

 68110011 הדרכה בספריה     0 

 68110101 שיטות כמותיות 3 2  5 3.5 

יסודות ההתנהגות  3   3 3 

 מיקרו -הארגונית 

68110043 

 68110232 ** סדנא בכתיבה מדעית     0.5 

 68115041 לכלכלה לניהול א'  מבוא 3 2  5 3.5 

  סה"כ 9 4  13 11 

( הינו קורס מתוקשב ללמידה עצמית באמצעות האינטרנט. בסוף הסמסטר תתקיים 61050002* הקורס יישומי מחשב א' )

  בחינה במעבדת המחשבים.

 .שעות 12סדנא מרוכזת סה"כ * *

 שנה א' סמסטר ב'

נקודות  קדםדרישות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 68110036 סטטיסטיקה לניהול 3 2  5 3.5 

 68112041 עקרונות השיווק 3   3 3 

 68115061 מבוא לכלכלה לניהול ב' 3 2  5 3.5 68115041

  סה"כ 9 4  13 10 

 שנה ב' סמסטר א' 

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

מבוא למערכות מידע  3   3 3 

 לניהול

36414221 

 68111061 יסודות החשבונאות 3 2  5 3.5 

68110036 

68115041 

 68112061 יסודות המימון 3 2  5 3.5

  סה"כ 9 4  13 10 

 

 

 

 

 

 

 

 שנה ב' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה
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יסודות ההתנהגות  3   3 3 68110043

 מאקרו -הארגונית 

68110042 

68110036 

68110101 

 36411241 התפעול הייצורניהול  3 2  5 3.5

יסודות השכנוע  2   2 2 

 והפרזנטציה

68110109 

  סה"כ 8 2  10 8.5 

 שנה ג' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

68110042 

68111061 

68112041 

68112061 

יסודות האסטרטגיה  3   3 3

 העסקית

68114041 

 68114071 אתיקה לניהול 3   3 3 
סיום חובות של 

 ב'-שנים א' ו
עסקים  פרויקט ניהול     3

 בישראל א'

68116011 

סיום חובות של 
 'ב-שנים א' ו

 68110082 *פרויקט נובה**     3

סיום חובות של 
 'ב-שנים א' ו

 68110053 *הנחיית יזמים צעירים**     3

  סה"כ 6   6 9 

 שנה ג' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

עסקים  פרויקט ניהול     3 68116011

 בישראל ב'

68116012 

 68110092 ***פרויקט נובה חלק ב     3 68110082
חלק  הנחיית יזמים צעירים     3 68110053

 ***ב'

68110054 

 68110041 דיני חוזים ועסקים 3   3 3 

  קורסי בחירה 3   3 3 

  סה"כ 6   6 9 

 במקום לבחור בפרויקט ניהול עסקים בישראל. /הנחיית יזמים צעיריםניתן לבחור בפרויקט נובה ***

 

 חתשע" – ותשע"לשנים  הואנתרופולוגי סוציולוגיהניהול וב דו מחלקתי מסלוללימודים להתכנית 

קורס ילמדו  זה (. במקום קורס68110036לניהול ) סטטיסטיקה סוציולוגיה פטורים מהקורסתלמידי המסלול ניהול ו

 בחירה.
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 שנה א' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 61050002 יישומי מחשב א'*     0.5 

 68110011 הדרכה בספריה     0 

יסודות ההתנהגות  3   3 3 

 מיקרו -הארגונית 

68110043 

 68110232 ** סדנא בכתיבה מדעית     0.5 

 68110101 שיטות כמותיות 3 2  5 3.5 

 68115041 מבוא לכלכלה לניהול א'  3 2  5 3.5 

  סה"כ 9 4  13 11 

קורס מתוקשב ללמידה עצמית באמצעות האינטרנט. בסוף הסמסטר תתקיים בחינה הינו  *הערה: הקורס יישומי מחשב א'

  במעבדת המחשבים.

 שעות. 12* סדנא מרוכזת סה"כ *

 שנה א' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 רצאהה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

יסודות ההתנהגות  3   3 3 68110043

 קרומא -הארגונית 

68110042 

 68112041 עקרונות השיווק 3   3 3 

 68115061 מבוא לכלכלה לניהול ב' 3 2  5 3.5 68115041

  סה"כ 9 2  11 9.5 

 שנה ב' סמסטר א' 

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 36414221 מבוא מערכות מידע 3   3 3 

 68111061 יסודות החשבונאות 3 2  5 3.5 

68110036 

68115041 

 68112061 יסודות המימון 3 2  5 3.5

  סה"כ 9 4  13 10 

 

 

 

 שנה ב' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

יסודות השכנוע  2   2 2 

 והפרזנטציה

68110109 
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  קורס בחירה 3   3 3 

68110036 

68110101 

 36411241 ניהול התפעול הייצור 3 2  5 3.5

  סה"כ 8 2  10 8.5 

 שנה ג' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

68110042 

68111061 

68112041 

68112061 

יסודות האסטרטגיה  3   3 3

 העסקית

68114041 

 68114071 אתיקה לניהול 3   3 3 

סיום חובות של 

 'ב-שנים א' ו

עסקים  ויקט ניהולפר     3

 בישראל א'

68116011 

סיום חובות של 

 'ב-שנים א' ו

 68110082 *פרויקט נובה**     3

סיום חובות של 

 'ב-שנים א' ו

 68110053 ***הנחיית יזמים צעירים     3

  סה"כ 6   6 9 

 שנה ג' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 אההרצ

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

עסקים  פרויקט ניהול     3 68116011

 בישראל ב'

68116012 

 68110092 **פרויקט נובה חלק ב*     3 68110082

חלק  הנחיית יזמים צעירים     3 68110053

 ***ב'

68110054 

 68110041 דיני חוזים ועסקים 3   3 3 

  קורס בחירה 3   3 3 

  סה"כ 6   6 9 

  במקום לבחור בפרויקט ניהול עסקים בישראל. /הנחיית יזמים צעירים* ניתן לבחור בפרויקט נובה**

 

 חתשע" –ותשע"לשנים  ניהול וחינוךב דו מחלקתי מסלוללימודים להתכנית 

קורס ילמדו  זה (. במקום קורס68110036לניהול ) סטטיסטיקה חינוך פטורים מהקורסתלמידי המסלול ניהול ו

 .בחירה 

 שנה א' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה
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 68110011 הדרכה בספריה     0 

יסודות ההתנהגות  3   3 3 

 מיקרו -הארגונית 

68110043 

 68110101 שיטות כמותיות 3 2  5 3.5 

 68110232 סדנא בכתיבה מדעית **     0.5 

 61050002 יישומי מחשב א'*     0.5 

 68115041 מבוא לכלכלה לניהול א'  3 2  5 3.5 

  סה"כ 9 4  13 11 

קורס מתוקשב ללמידה עצמית באמצעות האינטרנט. בסוף הסמסטר תתקיים בחינה הינו  *הערה: הקורס יישומי מחשב א'

  במעבדת המחשבים.

 שעות. 12* סדנא מרוכזת סה"כ *

 ' סמסטר ב'שנה א

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

יסודות ההתנהגות  3   3 3 68110043

 מאקרו -הארגונית 

68110042 

 68112041 עקרונות השיווק 3   3 3 

 68115061 מבוא לכלכלה לניהול ב' 3 2  5 3.5 68115041

  סה"כ 9 2  11 9.5 

 שנה ב' סמסטר א' 

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

מבוא למערכות מידע  3   3 3 

 לניהול

36414221 

 68111061 יסודות החשבונאות 3 2  5 3.5 

68110036 

68115041 

 68112061 יסודות המימון 3 2  5 3.5

  סה"כ 9 4  13 10 

 שנה ב' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

יסודות השכנוע  2   2 2 

 והפרזנטציה

68110109 

68110036 

68110101 

 36411241 ניהול התפעול הייצור 3 2  5 3.5

  קורס בחירה 3   3 3 

  סה"כ 8 2  10 8.5 

 שנה ג' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם סה"כ  עות ש עות ש  פרמס קורסהשם  עותש
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 קורסה הרצאה תרגול מעבדה שעות זכות

68110042 

68111061 

68112041 

68112061 

יסודות האסטרטגיה  3   3 3

 העסקית

 

 68114071 אתיקה לניהול 3   3 3 

סיום חובות של 

 ב'-שנים א' ו

עסקים  פרויקט ניהול     3

 בישראל א'

68116011 

סיום חובות של 

 ב'-שנים א' ו

 68110082 *פרויקט נובה**     3

סיום חובות של 

 ב'-שנים א' ו

 68110053 *הנחיית יזמים צעירים**     3

  סה"כ 6   6 9 

 שנה ג' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

עסקים  פרויקט ניהול     3 68116011

 בישראל ב'

68116012 

 68110092 *פרויקט נובה חלק ב**     3 68110082

הנחיית יזמים צעירים חלק      3 68110053

 *ב**

68110054 

 68110041 דיני חוזים ועסקים 3   3 3 

  קורס בחירה 3   3 3 

  סה"כ 6   6 9 

 במקום לבחור בפרויקט ניהול עסקים בישראל. /הנחיית יזמים צעירים** ניתן לבחור בפרויקט נובה*

 

 

 

 

 

 

 חתשע" – ותשע"לשנים  ההול וגיאוגרפיניב דו מחלקתי מסלוללימודים לה מבנה

 שנה א' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 68110011 הדרכה בספריה     0 

 61050002 יישומי מחשב א'*     0.5 

יסודות ההתנהגות  3   3 3  68110043 
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 מיקרו -הארגונית 

 68110232 ** סדנא בכתיבה מדעית     0.5 

 68110101 שיטות כמותיות 3 2  5 3.5 

 68115041 מבוא לכלכלה לניהול א'  3 2  5 3.5 

  סה"כ 9 4  13 11  

דת קורס מתוקשב ללמידה עצמית באמצעות האינטרנט. בסוף הסמסטר תתקיים בחינה במעבהינו  הקורס יישומי מחשב א' *

  המחשבים.

 שעות. 12* סדנא בכתיבה מדעית מרוכזת סה"כ *

 שנה א' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 68110036 סטטיסטיקה לניהול 3 2  5 3.5 

 68112041 עקרונות השיווק 3   3 3 

 68115061 לכלכלה לניהול ב'מבוא  3 2  5 3.5 68115041

  סה"כ 9 4  13 10 

 שנה ב' סמסטר א' 

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

מבוא למערכות מידע  3   3 3 

 לניהול

36414221 

 68111061 יסודות החשבונאות 3 2  5 3.5 

68110036 

68115041 

 68112061 יסודות המימון 3 2  5 3.5

  סה"כ 9 4  13 10 

 שנה ב' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

68110036 

68110101 

 36411241 ניהול התפעול הייצור 3 2  5 3.5

יסודות השכנוע  2   2 2 

 והפרזנטציה

68110109 

יסודות ההתנהגות  3   3 3 68110043

 מאקרו -הארגונית 

68110042 

  סה"כ 8 2  10 8.5 

 שנה ג' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה
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68110042 

68111061 

68112041 

68112061 

יסודות האסטרטגיה  3   3 3

 העסקית

68114041 

 68114071 אתיקה לניהול 3   3 3 

סיום חובות של 

 ב'-שנים א' ו

עסקים  פרויקט ניהול     3

 בישראל א'

68116011 

סיום חובות של 

 ב'-' ושנים א

 68110082 *פרויקט נובה**     3

סיום חובות של 

 ב'-שנים א' ו

 68110053 ***הנחיית יזמים צעירים     3

  סה"כ 6   6 9 

 שנה ג' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 עסקים פרויקט ניהול     3 68116011

 בישראל ב'

68116012 

 68110092 *פרויקט נובה חלק ב**     3 68110082

הנחיית יזמים צעירים חלק      3 68110053

 ב'***

68110054 

 68110041 דיני חוזים ועסקים 3   3 3 

  קורס בחירה 3   3 3 

  סה"כ 6   6 9 

 

 ר בפרויקט ניהול עסקים בישראל.במקום לבחו /הנחיית יזמים צעירים* ניתן לבחור בפרויקט נובה**
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 חתשע" –ותשע"לשנים  ניהול וכלכלהב דו מחלקתי מסלוללימודים לה מבנה

, מבוא לכלכלה לניהול א' (68110101הבאים: שיטות כמותיות )תלמידי המסלול ניהול וכלכלה פטורים מהקורסים 

, (68112061(, יסודות המימון )68115061)(, מבוא לכלכלה לניהול ב' 68110036(, סטטיסטיקה לניהול )68115041)

, ומבוא (68111081. במקום קורסים אלו ילמדו את הקורסים הבאים: חשבונאות ניהולית )(61050002יישומי מחשב )

בניהול, נוספים  קורסים מקורסי הבחירה/ המגמותארבעה יוכלו לבחור  . החל משנה ב'(68113041) לקבלת החלטות

 .בכפוף לדרישות הקדם הנדרשות בכל קורסירה. סה"כ חמישה קורסי בח

 שנה א' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 68110011 הדרכה בספריה     0 

יסודות ההתנהגות  3   3 3 

 מיקרו -הארגונית 

68110043 

 68110232 ** סדנא בכתיבה מדעית     0.5 

 68111061 יסודות החשבונאות 3 2  5 3.5 

  סה"כ 6 2  8 7 

 שעות. 12* סדנא מרוכזת סה"כ *

 שנה א' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

יסודות ההתנהגות  3   3 3 68110043

 מאקרו-הארגונית 

68110042 

 68112041 עקרונות השיווק 3   3 3 

 68111081 חשבונאות ניהולית 3 2  5 3.5 68111061

  סה"כ 9 2  11 9.5 

 שנה ב' סמסטר א' 

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

מבוא למערכות מידע  3   3 3 

 לניהול

36414221 

יסודות השכנוע  2   2 2 

 והפרזנטציה

68110109 

  בחירהקורס  3   3 3 

  סה"כ 8   8 8 
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 שנה ב' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

68110036 

68110101 

 36411241 ניהול התפעול הייצור 3 2  5 3.5

מבוא לתורת קבלת  3   3 3 68110036

 החלטות

68113041 

  קורס בחירה 3   3 3 

  סה"כ 9 2  11 9.5 

 שנה ג' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

68110042 

68111061 

68112041 

68112061 

גיה יסודות האסטרט 3   3 3

 העסקית

68114041 

 68114071 אתיקה לניהול 3   3 3 

סיום חובות של 

 ב'-שנים א' ו

עסקים  פרויקט ניהול     3

 בישראל א'

68116011 

סיום חובות של 

 ב'-שנים א' ו

 68110082 **פרויקט נובה*     3

סיום חובות של 

 ב'-שנים א' ו

 68110053 ***הנחיית יזמים צעירים     3

  קורס בחירה 3   3 3 

  סה"כ 9   9 12 

 שנה ג' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

עסקים  פרויקט ניהול     3 68116011

 בישראל ב'

68116012 

 68110092 **פרויקט נובה חלק ב*     3 68110082

יזמים צעירים  הנחיית     3 68110052

 **חלק ב'*

68110054 

 68110041 דיני חוזים ועסקים 3   3 3 

  קורסי בחירה 6   6 6 

  סה"כ 9   9 12 

 

 אלבחור בפרויקט ניהול עסקים בישרבמקום ל /הנחיית יזמים צעירים** ניתן לבחור בפרויקט נובה*
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 זתשע" –השע"תלשנים  ניהול ופסיכולוגיהב דו מחלקתי מסלוללימודים לה מבנה

( וסטטיסטיקה 68110043תלמידי המסלול ניהול ופסיכולוגיה פטורים מהקורסים הבאים: התנהגות ארגונית מיקרו )

 קורס בחירה.שני (. במקום קורסים אלו ילמדו 68110036לניהול )

 שנה א' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס ורסקהשם 

 קורסה

מבוא למערכות מידע  3   3 3 

 לניהול

36414221 

 61050002 יישומי מחשב א'*     0.5 

 68110011 הדרכה בספריה     0 

 68110101 שיטות כמותיות 3 2  5 3.5 

 68110232 ** סדנא בכתיבה מדעית     0.5 

 68115041 מבוא לכלכלה לניהול א'  3 2  5 3.5 

  סה"כ 9 4  13 11 

קורס מתוקשב ללמידה עצמית באמצעות האינטרנט. בסוף הסמסטר תתקיים (  הינו 610.5.0002) הקורס יישומי מחשב א'*

  בחינה במעבדת המחשבים.

 שעות. 12כזת סה"כ ו** סדנא מר

 שנה א' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 68115061 מבוא לכלכלה לניהול ב' 3 2  5 3.5 68115041

 68112041 עקרונות השיווק 3   3 3 

יסודות ההתנהגות  3   3 3 68110043

  מאקרו –הארגונית 

68110042 

  סה"כ 9 2  11 9.5 

 ' שנה ב' סמסטר א

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 68111061 יסודות החשבונאות 3 2  5 3.5 

68110036 

68115041 

 68112061 יסודות המימון 3 2  5 3.5

  קורס בחירה 3   3 3 

  סה"כ 9 4  13 10 
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 שנה ב' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

68110036 

68110101 

 36411241 ניהול התפעול הייצור 3 2  5 3.5

  קורס בחירה 3   3 3 

יסודות השכנוע  2   2 2 

 והפרזנטציה

68110109 

  סה"כ 8 2  10 8.5 

 שנה ג' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

68110042 

68111061 

68112041 

68112061 

יסודות האסטרטגיה  3   3 3

 העסקית

68114041 

 68114071 לניהולאתיקה  3   3 3 

סיום חובות של 

 ב'-שנים א' ו

עסקים  פרויקט ניהול     3

 בישראל א'

68116011 

סיום חובות של 

 ב'-שנים א' ו

 68110082 *פרויקט נובה**     3

סיום חובות של 

 ב'-שנים א' ו

 68110053 *הנחיית יזמים צעירים**     3

  סה"כ 6   6 9 

 שנה ג' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

עסקים  פרויקט ניהול     3 68116011

 בישראל ב'

68116012 

 68110092 **פרויקט נובה חלק ב*     3 68110082

הנחיית יזמים צעירם חלק      3 68110053

 ב'***

68110054 

 68110041 דיני חוזים ועסקים 3   3 3 

  בחירה קורס 3   3 3 

  סה"כ 6   6 9 

 

 .*ניתן לבחור בפרויקט נובה/הנחיית יזמים צעירים במקום לבחור בפרויקט ניהול עסקים בישראל**
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ראשית בניהול עם מחלקה משנית אר בוגר במסלול דו פקולטי מחלקה תכנית לימודים לקראת תו

 מהפקולטה למדעי הטבע

 כניתמטרת הת

מנהלים בעלי ידע והיכרות עם הסוגיות והגישות המרכזיות בתחום דעת מדעי נבחר. התכנית  מכשירה התכנית

 . מחלקה מהפקולטה למדעי הטבעכוללת שני רכיבים מרכזיים: קורסים בניהול וקורסים ב

ניתן לשלב לימודים במחלקה לניהול כמחלקה ראשית עם לימודים במחלקה מהפקולטה למדעי הטבע כמחלקה 

 שנית. מידע על השילובים האפשריים עם מחלקות השונות מפורסם בשנתון הפקולטה למדעי הטבע.מ

בעלי אוריינטציה והיכרות  וציבוריים עסקיים מקצועיים במגזרים במנהלים הצורך את השונים משקפים השילובים

כימיים,  םסקים בתהליכיעם צורת חשיבה ותכנים מדעיים. בוגרי התכנית ישתלבו בתפקידי ניהול בארגונים העו

 סביבתיים, ומערכות ממוחשבות.  -ביולוגיים, גיאולוגיים

 זה במסלול תלמידים .הטבע למדעי לפקולטהו לניהול לפקולטה  ,פקולטות לשתי משתייך זה במסלול הלומד תלמיד

 . להם בהתאם ולפעול הפקולטות בשתי הנהלים את להכיר נדרשים

 המוצעים הקורסים של בשעות הלימוד חפיפה להיות עשויה קות מתואמות, אולםשל שתי המחל  הלימודים תכניות

במקרה של חפיפה בין הקורסים תינתן עדיפות לקורסי   במועד חובות השלמת יאפשרו שלא הפקולטות שתי י"ע

 החובה  מהמחלקה הראשית.

 .B.A כנית יקבלו תואר בוגרי הת

 

 מבנה הלימודים

קורסי מגמה ;לימודים סמסטריאליות. תכנית הלימודים מורכבת מקורסי חובה,  הלימודים מבוססים על תבניות

 וקורס בחירה. משך הלימודים שלוש שנים )שישה סמסטרים(. לקורסים מסוימים דרישות קדם.

( גמרהלימודים במבנה זה מבטיחים רצף הגיוני של קורסים וכן עומס סביר על הלומד. הפרויקט המעשי )פרויקט  

  פני שני סמסטרים בשנת הלימודים השלישית. נמשך על 

את כלל  , ולהשלים הלימודיםפי תכנית -עלבמחלקה נקודות זכות  82יש לצבור , להשלמת החובות לתואר ראשון 

  .דרישות התואר

 

 נקודות הזכות לתואר: טירופ

 חובות לתואר נקודות זכות

 קורסים במחלקה לניהול 82

 עי הטבעבמסלול המשני במדקורסים  40

 נקודות לתואר סה"כ 122
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 :בניהול פירוט נקודות הזכות

 חובות לתואר נקודות זכות

 

2 

 

 חובות אוניברסיטאיות: 

 2אנגלית מתקדמים 

 פעמי(-הדרכה בספריה )מפגש חד

 קורסי חובה בניהול 65

 גמרפרויקט  6

 גמהבחירה מהמקורסי  6

 קורס בחירה 3

  סה"כ 82

 

 מפורסם בשנתון הפקולטה למדעי הטבע.ניות הלימוד תכוכן מחלקות השונות המידע על השילובים האפשריים עם 

 קורסי בחירה

 במסגרת קורס הבחירה ניתנת לסטודנט במחלקה ראשית  אפשרות ללמוד קורסים:

רשימת המגמות  ) בתנאי עמידה בדרישות הקדם( מידי מסלול החד מחלקתיהמוצעות לתל מכל אחת מהמגמות

 .7-11 יםבעמודמפורטת והקורסים 

 .36בעמוד   מפורטת במחלקה לניהול  רשימת קורסי הבחירה

 גמרקט יפרו

התואר בוגר. במסגרת הפרויקט  הפרויקט הנו קורס אינטגרטיבי המסכם את שנות הלימודים וההכשרה לקראת

 תלמידים בעיות עסקיות וניהוליות של ארגונים ישראליים.  צוותים של מספר מנתחים 

ומיומנות , ומחייב שילוב ידע כלים הניהוליים שנרכשו קודם לכן בתחומים השוניםב דורש שימושהפרויקט 

אמור  המוגש על ידי הצוותהסופי .  הדו"ח ודעשיווק, מימון, חשבונאות, מערכות מידע, תפעול, ייצור ובתחומי 

שחלק גדול מהמלצות הצוותים אכן מיושם  ,.  מניסיון העבר נוכחנו לדעתמיםישי נותפתרו חברהלספק להנהלת ה

 פרויקט הגמר מתבצע במספר מתכונות:  .חברותעל ידי ה

 פרויקט ניהול עסקים בישראל .1

 פרויקט נובה .2

 פרויקט יזמים צעירים .3
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 חתשע" -ולשנים תשע"בניהול במחלקה ראשית לימודים ה מבנה

 שנה א' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

מבוא למערכות מידע  3   3 3 

 לניהול

36414221 

 61050002 יישומי מחשב א' *     0.5 

 68110011 ההדרכה בספרי     0 

יסודות ההתנהגות  3   3 3 

 מיקרו-הארגונית

68110043 

 68110232 ** סדנא לכתיבה מדעית     0.5 

 68110101 *** שיטות כמותיות 3 2  5 3.5 

 68111061 יסודות החשבונאות 3 2  5 3.5 

 68115041 מבוא לכלכלה לניהול א' 3 2  5 3.5 

  סה"כ 15 6  21 17.5 

 

 ( הינו קורס מתוקשב ללמידה עצמית באמצעות האינטרנט. 61050002* הקורס יישומי מחשב א' )
 בסוף הסמסטר תתקיים בחינה במעבדת מחשבים. 

 שעות. 12 סה"כמרוכזת סדנא **

שיטות * סטודנטים הלומדים במחלקה ראשית בניהול עם מחלקה משנית במתמטיקה, פיסיקה או כימיה פטורים מהקורס **
 36411111במקומו ילמדו את הקורס מבוא לחקר ביצועים  68110101כמותיות 

 'בשנה א' סמסטר 

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 68110036 לניהולמבוא לסטטיסטיקה  3 2  5 3.5 

יסודות ההתנהגות  3   3 3 68110043

 מאקרו-גוניתהאר

68110042 

 68111081 חשבונאות ניהולית 3 2  5 3.5 68111061

 68112041 עקרונות השיווק 3   3 3 

 68115061 מבוא לכלכלה לניהול ב' 3 2  5 3.5 68115041

 68117061 מבוא למשפט 3   3 3 

 15311051 2אנגלית מתקדמים  4   4 2 15311041

  סה"כ 22 6  28 21.5 
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 שנה ב' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

68110036 

68110101 

 68110024 שיטות סטטיסטיות 3 2  5 3.5

 68110075 שיטות מחקר בניהול  3 2  5 3.5 68110036

 68114071 אתיקה לניהול 3   3 3 

  סה"כ  9 4  13 10 

 שנה ב' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 36411241 תפעולייצור והניהול ה 3 2  5 3.5 68110036

68110036 

68115041 

 68112061 יסודות המימון 3 2  5 3.5

וא לתורת קבלת מב 3   3 3 68110036

 החלטות

68113041 

  סה"כ 9 4  13 10 

 שנה ג' סמסטר א'

נקודו דרישות קדם

ת 

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

68110042 

68111061 

68112041 

68112061 

יסודות האסטרטגיה  3   3 3

 העסקית

68114041 

של  סיום חובות

 ב'-שנים א' ו

פרויקט ניהול עסקים      3

 בישראל א'

68116011 

סיום חובות של 

 ב'-שנים א' ו

 68110082 ****פרויקט נובה     3

סיום חובות של 

 ב'-שנים א' ו

 68110053 ****הנחיית יזמים צעירים     3

  קורס בחירה בניהול 3   3 3 

  קורס מגמה 3   3 3 

  סה"כ 9   9 12 
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 .ניתן לבחור בפרויקט נובה/הנחיית יזמים צעירים במקום לבחור בפרויקט ניהול עסקים בישראל ****

 שנה ג' סמסטר ב'

 

 דרישות קדם

נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

מבוא למנהל ומדיניות  3   3 3 

 ריתציבו

68113071 

יסודות השכנוע  2   2 2 

 הפרזנטציה

68110109 

פרויקט ניהול עסקים      3 68116011

 בישראל ב'

68116012 

 68110092 ***פרויקט נובה חלק ב*     3 68110082

הנחיית יזמים צעירים      3 68110053

 **ב'**

68110054 

  מגמהה בחירה מקורסי 3   3 3 

  סה"כ 8   8 11 

 .ניתן לבחור בפרויקט נובה/הנחיית יזמים צעירים במקום לבחור בפרויקט ניהול עסקים בישראל ****

 
 המקדימים הקורסים את ללמוד יידרש מחקרי סמינר ללמוד השירצ סטודנט

 
 681.1.0058 ) " )שווקים חקר" הקורס את ללמוד יש - בשיווק סמינר

 "(681.1.0117 ) ארגונית בהתנהגות מחקר ניהול" ורסהק את ללמוד יש - אירגונית בהתנהגות סמינר

תכנית לימודים לקראת תואר בוגר במסלול דו פקולטי מחלקה משנית בניהול עם מחלקה ראשית 

 מהפקולטה למדעי הטבע

 מטרת התכנית

: התוכנית מעניקה לאנשי מדע היכרות בסיסית עם תחומי הדעת של ניהול.  התכנית כוללת שני רכיבים מרכזיים

קורסים בניהול וקורסים במדע. ניתן לשלב לימודים במחלקה לניהול כמחלקה משנית עם לימודים במחלקה 

מהפקולטה למדעי הטבע כמחלקה ראשית. מידע על השילובים האפשריים עם מחלקות השונות מפורסם בשנתון 

 הפקולטה למדעי הטבע.

ים ארגוניים מורכבים מתוך הבנה של גורמים של מדענים להשתלב בחי הצורך את השונים משקפים השילובים

כימיים,  םכלכליים ועסקיים מגוונים.  בוגרי התוכנית משתלבים בצוותי ניהול בארגונים העוסקים בתהליכי

 סביבתיים, ומערכות ממוחשבות.  -ביולוגיים, גיאולוגיים

לניהול  המחלקה לניהול לטהלפקו בניהול לימודיו במסגרת  פקולטות לשתי משתייך זה במסלול הלומד תלמיד

 את להכיר נדרשים זה במסלול תלמידים .הטבע למדעי לפקולטה הפקולטה למדעי הטבע במחלקות לימודיו ובמסגרת

 להיות עשויה של שתי המחלקות מתואמות, אולם  הלימודים תכניות. להם בהתאם ולפעול הפקולטות בשתי הנהלים

במועד. במקרה של  חובות השלמת יאפשרו שלא הפקולטות שתי י"ע המוצעים הקורסים של בשעות הלימוד חפיפה

 ..B.Scבוגרי התכנית יקבלו תואר  חפיפה בין הקורסים תינתן עדיפות לקורסי החובה מהמחלקה הראשית.
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 מבנה הלימודים

 הלימודים מבוססים על תבניות לימודים סמסטריאליות. תכנית הלימודים מורכבת מקורסי חובה וקורס בחירה.

משך הלימודים שלוש שנים )שישה סמסטרים(. לקורסים מסוימים דרישות קדם המפורטות בשנתון. הלימודים 

 במבנה זה מבטיחים רצף הגיוני של קורסים וכן עומס סביר על הלומד. 

 נקודות זכות לפחות.  43להשלמת החובות לתואר ראשון בניהול מחלקה משנית  יש לצבור 

 אר:פירוט נקודות הזכות לתו

 חובות לתואר נקודות זכות

 קורסים במחלקה לניהול 43

 במסלול הראשי במדעי הטבעקורסים  80

 נקודות לתואר סה"כ 123

 

 

 פירוט נקודות הזכות בניהול:

 נקודות זכות חובות לתואר

 40 קורסי חובה

 3 קורס בחירה

 43 סה"כ

 

 קורסי אנגלית ילמדו תחת המסלול הראשי.

 ים האפשריים עם מחלקות השונות מפורסם בשנתון הפקולטה למדעי הטבע.מידע על השילוב

 קורסי בחירה

 במסגרת קורס הבחירה ניתנת לסטודנט במחלקה ראשית  אפשרות ללמוד קורסים:

רשימת המגמות  ) בתנאי עמידה בדרישות הקדם( המוצעות לתלמידי מסלול החד מחלקתי מכל אחת מהמגמות

 .7-11 והקורסים מפורטת בעמודים

 .36בעמוד   מפורטת במחלקה לניהול  רשימת קורסי הבחירה
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  חתשע" - ולשנים תשע" בניהול מחלקה משניתב לימודיםה מבנה 

 שנה א' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 ורסקה

 61050002 יישומי מחשב א'*     0.5 

 68110011 הדרכה בספריה     0 

יסודות ההתנהגות  3   3 3 

 מיקרו -הארגונית 

68110043 

 68110232 ** סדנא בכתיבה מדעית     0.5 

 68115041 מבוא לכלכלה לניהול א'  3 2  5 3.5 

  סה"כ 6 2  8 7.5 

( הינו קורס מתוקשב ללמידה עצמית באמצעות האינטרנט. בסוף הסמסטר תתקיים 61050002* הקורס יישומי מחשב א' )

 בחינה במעבדת המחשבים. 

 שעות. 12 סדנא מרוכזת  סה"כ* *

 שנה א' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 68110036 סטטיסטיקה לניהול 3 2  5 3.5 

 68112041 עקרונות השיווק 3   3 3 

 68115061 מבוא לכלכלה לניהול ב' 3 2  5 3.5 68115041

  סה"כ 9 4  13 10 

 שנה ב' סמסטר א' 

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 68111061 שבונאותיסודות הח 3 2  5 3.5 

68110036 

68115041 

 68112061 יסודות המימון 3 2  5 3.5

 7 10  4 6   
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 שנה ב' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

יסודות ההתנהגות  3   3 3 68110043

 מאקרו -הארגונית 

68110042 

68110036 

68110101 

 36411241 ניהול התפעול הייצור 3 2  5 3.5

  סה"כ 6 2  8 6.5 

 שנה ג' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

68110042 

68111061 

68112041 

68112061 

יסודות האסטרטגיה  3   3 3

 סקיתהע

68114041 

  קורס בחירה 3   3 3 

  סה"כ 6   6 6 

 שנה ג' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 68114071 אתיקה לניהול 3   3 3 

 68110041 דיני חוזים ועסקים 3   3 3 

  סה"כ 6   6 6 

  לקה לניהולבמח קורסי בחירה

 במסגרת קורסי הבחירה ניתנת לסטודנט מהמסלול החד מחלקתי אפשרות ללמוד קורסים:

 מכל אחת מהמגמות. .א

 לניהול .קורסים מרשימת קורסי הבחירה במחלקה  .ב
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נק"ז ממבחר הקורסים הכללים הנלמדים בפקולטה למדעי הרוח או ממבחר הקורסים שיוצעו  9 עד  .ג

 ותיירות. במחלקה לניהול מלונאות 

נק"ז( ,  2נק"ז )רוב הקורסים בפקולטה למדעי הרוח הם  9 –במידה והיקף הנק"ז לקורסים יהיה נמוך מ 

 באחריות הסטודנט להשלים את נקודות הזכות החסרות.

על פי החלטת ועדת הוראה של הפקולטה למדעי הרוח והחברה, סטודנטים שיבחרו לקחת קורסים כלליים 

 ק ב'(, מהפקולטה למדעי הרוח והחברה, יהיו חייבים ללמוד את שני חלקי הקורס. שנתיים )חלק א' + חל

הציון יינתן רק בתום שנת הלימודים לאחר שהסטודנט מילא את כל מטלות  -לא יינתן ציון על סמסטר אחד

 הקורס הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.

את חלק א'. הסטודנט לא יוכל לבטל  הרישום לחלק ב' של הקורס יעשה אוטומטית לכל הסטודנטים שלמדו

 אלא אם הוא מצהיר כי אינו מעוניין להמשיך ואינו מעוניין בציון הקורס. ,את חלק ב' של הקורס

 כמו כן, על פי שנתון הפקולטה למדעי הרוח והחברה, ישנה חובת נוכחות בכל הקורסים.

 ע"י המחלקה לניהול. מהקורסים המוצעיםשל קורסי הבחירה  הנק"ז  24ניתן ללמוד את כל 

 

 הינו דוגמא מתוך קורסים שהוצעו בעבר ואינו מחייב. בחירה מבחר קורסי ה

 דרישת קדם שם הקורס מספר הקורס

  ניהול קיימות 68110132

  אינטיליגנציה רגשית בעבודה 68110129

  לחץ ושחיקה בעבודה 68110007

  תולדות המחשבה הכלכלית עסקית 68110070

  גישור וניהול קונפליקטים 68110079

  דיני חוזים ועסקים 68110041

  מבוא ליזמות עיסקית 68115011

יצירתיות וחדשנות בשיווק  68110052

 בפתרון בעיות

 (68112041) עקרונות השיווק

  ניהול משא ומתן 68110002

  מבוא לדיני עבודה 68115071

 (68112041עקרונות השיווק ) פרסום ומדיה מתקדם 68110113

פסיכולוגיה חיובית בעולם  68110115

 העבודה

 (68110043התנהגות ארגונית מיקרו )

 (68110042) קרואהתנהגות ארגונית מ

  סגנונות ניהול, מוטיבציה ולמידה 68110119

  פתרון בעיות בחברות בצמיחה 68110111

  יסודות בניהול ספורט מקצועני 68110112

  טיםניהול פרויק 68110017

ניהול סביבתי של עסקים קטנים  68110147

 ובינוניים

 

  ניהול יצירתיות וחדשנות 68110124
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 קורסים עם מרכיב התנדבות בקהילה

 

 דרישת קדם שם הקורס מספר הקורס

  מובילים ליזמות חברתית 68110130

  קורס שנתי בלבד -סדנת פעמונים  68110126/226

 

 מהלך התואר קורס אחד בלבד ממבחר הקורסים שיש להם מרכיב התנדבות כל סטודנט יוכל ללמוד ב

 בקהילה

  

 תכנית מצטיינים למחקר

התוכנית מיועדת לעודד תלמידים מצטיינים להמשיך בלימודי מחקר בפקולטה, ותאפשר לסטודנטים                             

לניהול, תוך ארבע שנים מתחילת הלימודים לתואר לסיים תואר ראשון ותואר שני מחקרי בכל המחלקות בפקולטה 

 ראשון. הגשת המועמדות פתוחה לתלמידי המחלקה לניהול בכלל המסלולים. 

 תואר ראשון, שנה ג':

המשתתפים ילמדו ארבעה קורסים לתואר שני )שניים בכל סמסטר( מתוכנית הלימודים באחת המחלקות  (1)

ייזר )מנהל ומדיניות ציבורית, מלונאות ותיירות, ניהול לתואר  שני  בפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גל

מערכות בריאות ומנהל עסקים(.  קורסים אלו יבחרו בהנחיית חבר הסגל אשר ילווה את הסטודנט 

 מתחילת שנה ג'. קורסים אלו לא יחשבו במניין קורסי תואר ראשון, וימנו במניין הקורסים לתואר שני.

חבר הסגל המלווה על פיתוח רעיון לתזה. במידת האפשר, יתחיל הסטודנט יעבוד במהלך השנה עם  (2)

בכתיבת הצעת התזה. העבודה המשותפת עם חבר הסגל המלווה תוכל להיחשב כמחקר מודרך, ותזכה את 

 נק"ז.  הדבר יהווה תחליף לקורסי בחירה. 6הסטודנט במקסימום 

עבור בוגרי לפחות  85בתואר הראשון ) לפחות  88ממוצע  הן: מעבר לשנה הרביעית )לתואר שני( הדרישת  (3)

 (. והמסלול לניהול מערכות מידע תואר דו מחלקתי בכלכלה וניהול

 עליובמהלך חופשת הקיץ יכתוב הסטודנט את הצעת התזה, בהנחיית חבר הסגל המלווה. את ההצעה  (4)

 להגיש עד לחודש לאחר תחילת הלימודים בתואר שני )תחילת השנה הרביעית(.

ומעלה אשר שוקלים להשתתף בתוכנית מצטיינים למחקר יוכלו ללמוד שני  88נה ב' בעלי ממוצע סטודנטים בש

קורסי בחירה נוספים בשנה ב' )קורס בכל סמסטר(, בתנאי עמידה בדרישות הקדם של הקורסים. על מנת להקל 

 בעומס של שנה ג'.

 :תואר שני

 ה.לא יאוחר משלושה חודשים מתחילת הסמסטר, תאושר הצעת התז (1)

 לאחר קבלת ההצעה, במהלך השנה, יעבוד הסטודנט על התזה. (2)

 12הסטודנט ילמד ארבעה קורסים בכל סמסטר, וימלא את כלל חובות הקורסים במהלך שנה זו )סה"כ  (3)

קורסים לכל התואר(. לימודים אלו יתקיימו עפ"י דרישות תכנית הלימודים במחלקה לתואר שני ובהתוויית 

 המנחה.

 עבודת התזה לשיפוט בתום השנה הרביעית. הסטודנט יגיש את (4)
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 קריטריונים לקבלה לתוכנית

 או ניהול מערכות מידע ומעלה בסוף שנה ב' )לתלמידי כלכלה וניהול 88ניתן להגיש מועמדות לתוכנית מממוצע 

 (85נדרש ממוצע 

ן לעבוד כחבר סגל מלווה כל מועמד ירואיין על ידי שני אנשי סגל: ראש התוכנית וחבר הסגל עמו הסטודנט מעוניי

 )בנפרד(.

 

 בתוכנית ישתתפו עד שמונה סטודנטים בכל שנה, אשר ימצאו כמתאימים ביותר להשתתף בתוכנית.*

 הסטודנטים יקבלו מלגה )בשנה ג' ובתואר שני( ומימון מלא של שכר הלימוד בתואר שני.*

 

 


