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 מטרת הלימודים

מציבה אתגרים רבים בעולם העסקי. קצב החדשנות הטכנולוגית, גלובליזציה הולכת  21-המאה ה

ות פוליטית ושבירות המערכת ומתפשטת בכל התחומים, קצב גובר של משברים פיננסיים, אי יציב

הפיננסית הם רק חלק מהסממנים של אתגרים אלה. מטרת המחלקה למנהל עסקים בפקולטה 

לניהול היא להכשיר את הסטודנטים להתמודדות עם עולם זה ולספק להם כלי ניתוח מגוונים לבניה 

 ושימור היתרון התחרותי 

הלימודים מעת לעת וכן את תכני הקורסים כדי לעמוד באתגרים אלה, מעדכנת המחלקה את תכנית 

הניתנים במגמות השונות, תוך שימת דגש על היבטים בינלאומיים, בין תחומיים ובין תרבותיים. 

שילוב תלמידים מהמגזר העסקי ומהמגזר הציבורי ברמות ניהול שונות מעשיר את הדיונים בכיתה 

רקע מחקרי עשיר וניסיון מעשי עסקי  ובקבוצות הלימוד. צוות ההוראה כולל אנשי אקדמיה בעלי

 מקומי ובינלאומי.

 

 מבנה הלימודים

 מתפרשים על פני שתי שנות לימודים.לימודי התואר 

 נקודות זכות הכוללות סמינר מסכם. 42להשלמת התואר במסלול ללא עבודת גמר נדרשות 
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 קורסי בסיס

עד תחילת לימודיו. תלמיד תלמיד נדרש לסיים את קורסי הבסיס תוך שני סמסטרים ממו .1

שלא יעמוד בתקנה זו, לא יוכל להמשיך לימודים בקורסים מתקדמים בתוכנית עד להשלמת 

 קורסי הבסיס. 

סמך לימודים קודמים. -מזכירות המחלקה תבחן מאילו קורסי בסיס התלמיד פטור על .2

ת הוראה הבדיקה תיערך עד תום הסמסטר הראשון ללימודים. כל פטור טעון אישור של ועד

 ומבוסס על בדיקת הסילבוסים הרלוונטיים של לימודים קודמים.

סטודנט רשאי ללמוד קורסי בסיס ולקבל בגינם נקודות זכות גם אם היה זכאי לפטור. מומלץ 

לסטודנטים ללמוד את קורס הבסיס במגמה בה הם לומדים על מנת לרענן ולחזק את הידע 

ם במסגרת המגמה גם אם הם זכאים לפטור שלהם בתחום לפני לימוד קורסים מתקדמי

 )רלבנטי לגבי המגמות בהתנהגות ארגונית, שיווק ומימון(.

ממועד סיום לימודי התואר שנים  3מתן הפטור מקורסי הבסיס מותנה בכך שלא חלפו  .3

 . הראשון

קורס הבסיס "מתמטיקה למנהל עסקים" הינו קורס מתמטי מתקדם. מומלץ לתלמידים ללא  .4

 לעיין ברשימת הנושאים בסילבוס ולהכין עצמם טרם תחילת הקורס. רקע מתמטי 

תלמיד שנמצא כי אינו זכאי לפטור, אך סבור כי הוא בקיא בחומר הנדרש, רשאי לגשת  .5

לבחינות הפטור המוצעות על ידי המחלקה בתום סמסטר בשילוב עם בחינת הקורס . יש 

אם. ניתן לגשת לכל בחינת להתעדכן בפרסומי המחלקה על מנת להירשם ולהיערך בהת

 פטור רק פעם אחת. 

. ניתן לגשת לבחינות הפטור במהלך שני מעבר בחינת הפטור אינו מזכה בנקודות זכות

 הסמסטרים הראשונים ללימודים בלבד. 

הרישום לבחינת הפטור  בחינת הפטור בקורסי הבסיס תתקיים ביחד עם בחינת הקורס,

מתבצע באמצעות "מערכת אישורים בתשלום" במקביל לזמן הרישום לקורסים, מידע 

 . על בחינת הפטור יפורסם באתר המחלקה

 *תלמיד שנכשל בבחינת הפטור, אינו רשאי להבחן בה בשנית, ועליו להירשם לקורס עצמו.

 ונכשלו בקורס. בחינת הפטור אינה מיועדת לתלמידים שנרשמו לקורס הבסיס .6

 אין להירשם לקורסים מתקדמים בטרם נלמד קורס הבסיס הרלוונטי או התקבל בו פטור.    .7
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 מספר הקורס שם הקורס סוג הקורס
שעות 
 שבועיות

נקודות 
 זכות

 הערות

קורסי 
 בסיס

 1.5 5 68720164 שיעור ותרגול –מתמטיקה למנהל עסקים
קורס קדם ל"ניהול התפעול 

 (68720197בעסקים" )

  1.5 5 68726051 שיעור ותרגול –כלכלה ניהולית 

  1.5 3 68723081 מדעי התנהגות בניהול

  1.5 3 68724211 יסודות מימון

  1.5 3 68725631 ניהול השיווק

קורסי 
חובה 
כלליים 
 לתואר

-קיםסטטיסטיקה והסתברות במנהל עס

 שיעור ותרגול
68720196 5 3  

 3 3 68720197 ניהול התפעול בעסקים

יש ללמוד את "מתמטיקה 

למנהל עסקים" כקורס קדם. 

מומלץ ללמוד את הקורס 

 בחשבונאות לפני קורס זה.

  3 3 68726091 חשבונאות

קורס 
חובה 
 מתקדם

 3 3 68721011 אסטרטגיה ומדיניות מנהל עסקים

ס זה רק ניתן להירשם לקור

לאחר סיום קורסי הבסיס, 

ניהול התפעול עסקים, 

נקודות זכות  21וצבירה של 

 לפחות.

קורסי 
בחירה 
כלליים 
 לתואר

  

 

3 

קורסי בחירה מכלל הקורסים 
נק"ז   0-6המוצעים במחלקה. 

בהתאם למספר נקודות 
הזכות שנצברו בקורסי 

הבסיס שנלמדו, כך שסך 
 42הנק"ז יהיה לפחות 

  
 

3 

רסי קו
חובה 
 במגמה

  
 

3 
-על סטודנט במגמה הרב
תחומית לקחת קורסים 

 משתי מגמות שונות. 
ממגמת מימון וביטוח ניתן 

לקחת את אחד מהקורסים 
הבאים: תמחור חוזי ביטוח 
חיים או תמחור חוזי ביטוח 

פנסיונים שייחשבו בקטגוריה 
 זו.

  
 

3 

  
 

3 

  
 

3 

סמינר 
 אמפירי

  
 

3 
ינרים לבחירה מהסמ

 האמפיריים של המגמות

קורס 
 מתודולוגי

  68721461 חקר שווקים 

3 

לבחירה אחד מבין השלושה. 
תלמיד הפטור מאחד מהם 
בגין לימודים קודמים יבחר 

 בין השניים הנותרים.

  68720023 שיטות מחקר במדעי התנהגות

 68720102 מחקר איכותני בארגונים
 

קורסי 
 בחירה

   3 
ל הקורסים המוצעים מתוך כל
   במחלקה
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 *התוכנית נתונה לשינויים*
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