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 תכנית לימודים לתואר ראשון בניהול 
 

 כללי
מחלקתית בניהול, תכנית -לימודים: תכנית לימודים חד מסלולישני  בקמפוס אילת במחלקה לניהול

 .מחלקתית עם מחלקה נוספת מהפקולטה למדעי הרוח והחברה-לימודים דו

 

 מסלול חד מחלקתי -תכנית לימודים לקראת תואר בוגר בניהול 
 

 מטרת התכנית
מקנה התכנית להכשיר מנהלים לסביבה עסקית דינאמית, המושפעת ממגמות גלובליות מורכבות. לשם כך 

 הכשרה יסודית בתחום הניהול, ביחד עם השכלה רחבה ומיומנות חשיבה יצירתית וביקורתית.

כמו חשבונאות, שיווק, כלכלה,  ,בתחומי הניהול המסורתייםבלימודיו יקבל התלמיד הכשרה בסיסית 

ר ראשון בניהול בנוסף לתחומים אלה, התכנית לתוא. מימון, התנהגות ארגונית, אסטרטגיה ומערכות מידע

תרבותית, הכוללת קורסים המשלבים היבטים ממדעי הרוח והחברה -תחומית ורב-מעניקה השכלה רב

הרלוונטיים לניהול. לקראת תום השנה הראשונה ללימודים על התלמיד לבחור מגמה מתוך רשימת 

ארגונים  המגמות במחלקה. בשנת הלימודים האחרונה, משתתף כל תלמיד בפרויקט מעשי בשיתוף עם

וחברות עסקיות וכאלו שלא למטרות רווח. הפרויקט מאפשר לתלמידים ליישם את החומר שנלמד במסגרת 

 תכנית הלימודים.

 

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

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

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

 הפרויקט המעשי )פרויקט ניהול עסקים בישראל( נמשך על פני שני סמסטרים בשנת הלימודים השלישית.

---------------- 

מרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים, התקנות ותוכניות הלימודים ועדת ההוראה שו

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

 המחלקה המתייחסים לשינויים.

mailto:metodis@bgu.ac.il
http://in.bgu.ac.il/eilat/Pages/default.aspx
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 מבנה נקודות הזכות לתואר בוגר בניהול
 נקודות זכות על פי תכנית הלימודים: 121בניהול" יש לצבור להשלמת החובות לתואר ראשון "בוגר 

 פירוט נקודות הזכות:

 חובות לתואר נקודות זכות

 

2 

 

 חובות אוניברסיטאיות:

 2אנגלית מתקדמים 

 פעמי(-הדרכה בספריה )מפגש חד

 קורסי חובה בניהול 11

 פרויקט ניהול עסקים בישראל 8

 קורסי מגמה 12

 קורסי בחירה 48

 סה"כ 121

 

 מגמות לימודים

המגמה מאפשרת לכל סטודנט מהמסלול החד מחלקתי להעמיק בתחום לימודים אחד שנבחר על ידו בתום 

ידי  שנה א', מתוך שלוש מגמות: שיווק, מימון, התנהגות ארגונית. החלטה על פתיחת מגמה תתקבל על

 ועדת הוראה בהתחשב בבקשות התלמידים. אין המחלקה מתחייבת לפתוח בכל שנה את כל המגמות.

 מגמת הלימוד שיבחר הסטודנט תופיע בגיליון הציונים בלבד.

 

 קורסי בחירה

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

 מכל אחת מהמגמות. .א

 מרשימת קורסי הבחירה במחלקה לניהול.קורסים  .ב

נק"ז ממבחר הקורסים הכללים הנלמדים בפקולטה למדעי הרוח או ממבחר  9 עדקורסים בהיקף של  .ג

 9 - הקורסים שיוצעו במחלקה לניהול מלונאות ותיירות. במידה והיקף הנק"ז לקורסים יהיה נמוך מ

אחריות הסטודנט להשלים את נקודות בנק"ז(,  2נק"ז )רוב הקורסים בפקולטה למדעי הרוח הם 

  .הזכות החסרות

על פי החלטת ועדת הוראה של הפקולטה למדה"ר, סטודנטים שיבחרו לקחת קורסים כלליים שנתיים 

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

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

 מטלות הקורס הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.

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

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

 כמו כן, על פי שנתון הפקולטה למדה"ר ישנה חובת נוכחות בכל הקורסים.

קה לניהול.הנק"ז מהקורסים המוצעים ע"י המחל 48ניתן ללמוד את כל 
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 פרויקט ניהול עסקים בישראל

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

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

בתחומים השונים, ומחייב שילוב ידע הפרויקט דורש שימוש בכלים הניהוליים שנרכשו קודם לכן 

המוגש על  ,ומיומנות בתחומי שיווק, מימון, חשבונאות, מערכות מידע, תפעול, ייצור ועוד. הדו"ח הסופי

אמור לספק להנהלת החברה פתרונות ישימים. מניסיון העבר נוכחנו לדעת, שחלק גדול  ,ידי הצוות

 מהמלצות הצוותים אכן מיושם על ידי החברות.

 

 ותשע" – דמחלקתי לשנים תשע"-תכנית לימודים למסלול חד
 

 שנה א' סמסטר א'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 שם הקורס

מספר 

 הקורס

 48313221 מבוא למערכות מידע לניהול 4   4 4 

 81808882 יישומי מחשב א' *     8.0 

 80118811 הדרכה בספריה      

 4 4   4 
יסודות ההתנהגות 

 מיקרו-הארגונית
80118834 

 80111881 יסודות החשבונאות 4 2  0 4.0 

 80110831 מבוא לכלכלה לניהול א' 4 2  0 4.0 

 80111814 מבוא למתמטיקה לניהול 4 8  4 8 

 80111881 מבוא למשפט 4   4 4 

  סה"כ 10 3  22 18.0 

 

 שנה א' סמסטר ב'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 שם הקורס

מספר 

 הקורס

 80118848 מבוא לסטטיסטיקה לניהול 4 2  0 4.0 81808882

80118834 4 4   4 
יסודות ההתנהגות 

 מאקרו-הארגונית
80118832 

 80111801 חשבונאות ניהולית 4 2  0 4.0 80111881

 80112831 עקרונות השיווק 4   4 4 

 80110881 מבוא לכלכלה לניהול ב' 4 2  0 4.0 80110831

 80118181 שיטות כמותיות 4 2  0 4.0 

 10411801 2אנגלית מתקדמים  3   3 2 10411831

  סה"כ 22 0  48 22 

 ( הינו קורס מתוקשב ללמידה עצמית באמצעות האינטרנט. 81808882הערה: הקורס יישומי מחשב א' ) *

 ניתן לגשת לבחינת פטור מהקורס לפני תחילת שנת הלימודים.בסוף הסמסטר תתקיים בחינה במעבדת מחשבים. 
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 שנה ב' סמסטר א'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 שם הקורס

מספר 

 הקורס

 48311111 חקר ביצועים 4 2  0 4.0 

80118848 

80110831 
 80112881 יסודות המימון 4 2  0 4.0

 80118823 שיטות סטטיסטיות 4 2  0 4.0 80118181

 80118810 שיטות מחקר בניהול 4 2  0 4.0 80118848

 2 2   2 
יסודות השכנוע 

 והפרזנטציה
80118189 

  קורס מגמה 4   4 4 תלמיד שנה ב'

  קורסי בחירה 4   4 4 

  סה"כ 28 0  20 22 

 

 שנה ב' סמסטר ב'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 שם הקורס

מספר 

 הקורס

 48311441 ניהול התפעול 4 2  0 4.0 80118848

 80112811 ניהול משאבי אנוש 4   4 4 80118834

80118848 4 4   4 
מבוא לתורת קבלת 

 החלטות
80114831 

 80113811 אתיקה לניהול 4   4 4 

  קורס מגמה 4   4 4 תלמיד שנה ב'

  קורסי בחירה 8   8 8 

  סה"כ 21 2  24 21.0 

 

 

 שנה ג' סמסטר א'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

80112831 4 4   4 
יסודות האסטרטגיה 

 העסקית
80113831 

*דרישות הקדם 

 מפורטות בדף

 הבא

4     
פרויקט ניהול עסקים 

 בישראל א'
80118811 

  קורס מגמה 4   4 4 

  קורסי בחירה 12   12 12 

  סה"כ 10   10 21 
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 שנה ג' סמסטר ב'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 
4 4   4 

מבוא למנהל ומדיניות 

 ציבורית
80114811 

דרישות הקדם * 

מפורטות בתחתית 

 הדף

4     
פרויקט ניהול עסקים 

 בישראל ב'
80118812 

  סמינר מחקרי במגמה 4   4 4 

  קורסי בחירה 9   9 9 

  סה"כ 10   10 10 

 

 : דרישות הקדם לפרויקט ניהול עסקים *

יסודות  80111801יסודות המימון,  80112881עקרונות השיווק,  80112831עובר בקורסים הבאים: ציון  .1

 התנהגות ארגונית מאקרו. 80118832החשבונאות, 

 בניהול( 08)סטודנט שחסר לו קורס אחד יוכל להירשם לפרויקט במידה ועומד בממוצע מצטבר של 

 .חובה – הולבסטטיסטיקה לני 80118848 בקורס ברועציון  .2

 .אסטרטגיה עסקית במהלך סמסטר א' במקביל 80113831הסטודנט רשום לקורס  .4

 

 קורסי מגמה 

החלטה על פתיחת מגמה תעשה . מבחר קורסי המגמה הינו דוגמא מתוך קורסים שהוצעו בעבר ואינו מחייב *

 .את כל המגמותאין המחלקה מתחייבת לפתוח בכל שנה . בהתאם להחלטת ועדת הוראה ובקשות התלמידים

קורס חובה כפי שמפורט במגמות מסוימות יש ללמוד  ,בכל מגמה יש ללמוד סמינר מחקרי במגמה. כמו כן *

 בטבלאות.

 המגמה להתנהגות ארגונית

 דרישת קדם שם הקורס מספר הקורס

  מצבי לחץ ושחיקה 80118881

 ניהול צוות עובדים 80118884
 מיקרו-התנהגות ארגונית

(80118834) 

 פיתוח מיומנויות ניהול ומנהיגות 80118830

 מיקרו-התנהגות ארגונית

(80118834) 

 מאקרו-התנהגות ארגונית

(80118832) 

  נוי ארגוני יפיתוח וש 80118814

  קורס חובה במגמה –ניהול מחקר בהתנהגות ארגונית  80118111

  קורס חובה במגמה –סמינר מחקרי  
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 המגמה למימון

 דרישת קדם שם הקורס מספר הקורס

 (80112881) יסודות המימון מימון חברות 80118183

 (80112881) יסודות המימון ניתוח ניירות ערך 80118888

 (80112881) יסודות המימון מבוא לאופציות וחוזים עתידיים 80118838

 יישומי מחשב במימון 80118880
 (81808882) יישומי מחשב א'

 (80112881) יסודות המימון

  קורס חובה במגמה –סמינר מחקרי  

 

 המגמה לשיווק

 דרישת קדם שם הקורס מספר הקורס

 קורס חובה במגמה –חקר שווקים  סמינר 80118800

 (80112831) עקרונות השיווק

 מבוא לסטטיסטיקה בניהול

(80118848) 

 שיטות מחקר בניהול

(80118810) 

 (80112831) עקרונות השיווק מבוא להתנהגות צרכנים 80118880

 (80112831) עקרונות השיווק אסטרטגיות בניהול שיווק ופרסום באינטרנט 80118819

 (80112831) עקרונות השיווק יסודות הפרסום וניהול התקשורת השיווקית 80118838

 שיווק בינלאומי  80118808
 עקרונות השיווק

(80112831) 

 ל קמעונאותוניה 80118801
 עקרונות השיווק

(80112831) 

  קורס חובה במגמה –סמינר מחקרי  
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 תכנית לימודים לתואר בוגר במסלול דו מחלקתי עם מחלקה נוספת מהפקולטה למדה"ר
 

 מטרת התכנית
מטרת התכנית לשלב לימודי ניהול עם לימודים מהפקולטה למדעי הרוח והחברה. התכנית מעניקה הכשרה 

 ה בתחומי הניהול במחלקה לניהול.בפקולטה למדעי הרוח והחברה והכשרבתחומים הרלוונטיים 

מחות מעמיקה שאינם דורשים הת ,שילובים אלו משקפים את הצורך במנהלים במגזרים עסקיים וציבוריים

 אולם נדרשים לידע רחב יותר., בתחומי התוכן השונים

המחלקה  -בניהול לפקולטה לניהול  תלמיד הלומד במסלול זה משתייך לשתי פקולטות. במסגרת לימודיו

 לניהול, ובמסגרת לימודיו במחלקות לרוח וחברה לפקולטה למדעי הרוח והחברה.

 .םתי הפקולטות ולפעול בהתאם להתלמידים במסלול זה נדרשים להכיר את הנהלים בש

ם ו/או תוכניות הלימודים הדו מחלקתיות מתואמות ברמה העקרונית, אולם עשויה להיות חפיפה בתכני

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

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

 

 מבנה הלימודים
רישות תכנית הלימודים מורכבת מקורסי חובה. הקורסים הם קורסים סמסטריאליים. לחלק מהקורסים ד

מחלקתי  דובמסגרת קורסי הבחירה ניתנת לסטודנט מהמסלול ה .קדם המפורטות להלן וקורסי בחירה

לא . אפשרות ללמוד קורסים ממבחר קורסי הבחירה, קורסי המגמה וקורסי החובה של המחלקה לניהול

 ם.ניתן ללמוד קורסי בחירה מפקולטות אחרות. ההרשמה לקורסים מותנית בעמידה בדרישות הקד

 נקודות זכות לפחות. 128יש לצבור להשלמת החובות לתואר ראשון במסלול הדו מחלקתי 

 :מבנה נקודות הזכות לתואר בוגר בניהול דו מחלקתי

 חובות לתואר נקודות זכות

 

2 

8 

 חובות אוניברסיטאיות: 

 ** 2אנגלית מתקדמים 

 הדרכה בספריה 

 קורסים במחלקה לניהול 01

 נוספת ממדעי הרוח והחברה *קורסים במחלקה  03

 קורסים כלליים מהפקולטה למדה"ר 0

 סה"כ 121

 

 נק"ז כלליים. 8-ו בחטיבותנק"ז  08ניהול ולימודים רב תחומיים )שתי חטיבות( ילמדו  *

נק"ז  08.0, הסטודנטים ילמדו אנתרופולוגיה-סוציולוגיהאו  במסלולים הדו מחלקתיים עם פסיכולוגיה *

 במחלקה לניהול.

 נק"ז במחלקה לניהול. 01.0כלכלה ילמדו במסלול הדו מחלקתי עם  *

 

 לימודים כלליים. - 101הרישום לקורסי אנגלית יעשה תחת רכיב ** 
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 ותשע" – דשאר רו"ח לשנים תשע"ותכנית הלימודים למסלול דו מחלקתי בניהול 
 

 שנה א' סמסטר א'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

 שעות

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 81808882 יישומי מחשב א'*     8.0 

 80118811 הדרכה בספריה      

 
4 4   4 

יסודות ההתנהגות 

 מיקרו -הארגונית 

80118834 

 80110831 מבוא לכלכלה לניהול א'  4 2  0 4.0 

  סה"כ 8 2  0 1 

 

 שנה א' סמסטר ב'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 80118848 סטטיסטיקה לניהול 4 2  0 4.0 81808882

 80112831 עקרונות השיווק 4   4 4 

 80110881 מבוא לכלכלה לניהול ב' 4 2  0 4.0 80110831

 80118181 שיטות כמותיות 4 2  0 4.0 

  סה"כ 12 8  10 14.0 

 
 ( הינו קורס מתוקשב ללמידה עצמית באמצעות האינטרנט. 81808882הערה: הקורס יישומי מחשב א' ) *

 ניתן לגשת לבחינת פטור מהקורס לפני תחילת שנת הלימודים.בסוף הסמסטר תתקיים בחינה במעבדת מחשבים. 

 

 

 שנה ב' סמסטר א' 

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 80118831 דיני חוזים ועסקים 4   4 4 

 80111881 יסודות החשבונאות 4 2  0 4.0 

80118848 

80110831 
 80112881 יסודות המימון 4 2  0 4.0

  סה"כ 9 3  14 18 

 

  



 

 

 271-8-6354532,271-8-6354538    88556, אילת 261שד' התמרים 
Hatmarim Blvd., Eilat 88556, Israel 261 

http://www.bgu.ac.il/eilat 

 שנה ב' סמסטר ב'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

80118834 4 4   4 
יסודות ההתנהגות 

 מאקרו -הארגונית 
80118832 

 48311231 ניהול התפעול הייצור 4 2  0 4.0 80118848

 2 2   2 
שכנוע יסודות ה

 והפרזנטציה
80118189 

  סה"כ 0 2  18 0.0 

 

 

 שנה ג' סמסטר א'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

80112831 4 4   4 
יסודות האסטרטגיה 

 העסקית
80113831 

 80113811 אתיקה לניהול 4   4 4 

*דרישות הקדם 

מפורטות בתחתית 

 הדף

4     
פרויקט ניהול עסקים 

 בישראל א'
80118811 

  סה"כ 8   8 9 

 

 ג' סמסטר ב' שנה

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 4 4   4 
מבוא למערכות מידע 

 לניהול
48313221 

*דרישות הקדם 

מפורטות בתחתית 

 הדף

4     
פרויקט ניהול עסקים 

 בישראל ב'
80118812 

  קורסי בחירה 4   4 4 

  סה"כ 8   8 9 

 
 : דרישות הקדם לפרויקט ניהול עסקים *

יסודות  80111801יסודות המימון,  80112881עקרונות השיווק,  80112831עובר בקורסים הבאים: ציון  .1

 התנהגות ארגונית מאקרו. 80118832החשבונאות, 

 בניהול( 08)סטודנט שחסר לו קורס אחד יוכל להירשם לפרויקט במידה ועומד בממוצע מצטבר של 

 .חובה – בסטטיסטיקה לניהול 80118848 בקורס ברועציון  .2

 .אסטרטגיה עסקית במהלך סמסטר א' במקביל 80113831הסטודנט רשום לקורס  .4
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 ותשע" – דלשנים תשע" ואנתרופולוגיה תכנית הלימודים למסלול דו מחלקתי בניהול וסוציולוגיה

 

 שנה א' סמסטר א'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

 סה"כ

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 81808882 יישומי מחשב א'*     8.0 

 80118811 הדרכה בספריה     8 

 
4 4   4 

יסודות ההתנהגות 

 מיקרו -הארגונית 
80118834 

 80110831 מבוא לכלכלה לניהול א' 4 2  0 4.0 

  סה"כ 8 2  0 1 

 

 שנה א' סמסטר ב'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

80118834 4 4   4 
יסודות ההתנהגות 

 מאקרו -הארגונית 
80118832 

 80112831 עקרונות השיווק 4   4 4 

 80110881 מבוא לכלכלה לניהול ב' 4 2  0 4.0 80110831

 80118181 כמותיותשיטות  4 2  0 4.0 

  סה"כ 12 3  18 14 

 
 ( הינו קורס מתוקשב ללמידה עצמית באמצעות האינטרנט. 81808882הערה: הקורס יישומי מחשב א' ) *

 ניתן לגשת לבחינת פטור מהקורס לפני תחילת שנת הלימודים.בסוף הסמסטר תתקיים בחינה במעבדת מחשבים. 

 

 

 שנה ב' סמסטר א' 

 דרישות קדם
 נקודות

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 80118831 דיני חוזים ועסקים 4   4 4 

 80111881 יסודות החשבונאות 4 2  0 4.0 

80118848 

80110831 
 80112881 יסודות המימון 4 2  0 4.0

  סה"כ 9 3  14 18 
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 שנה ב' סמסטר ב'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 2 2   2 
יסודות השכנוע 

 והפרזנטציה
80118189 

 80112811 ניהול משאבי אנוש 4   4 4 80118834

 48311231 ניהול התפעול הייצור 4 2  0 4.0 80118848

  סה"כ 0 2  18 0.0 

 

 

 שנה ג' סמסטר א'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

80112831 4 4   4 
יסודות האסטרטגיה 

 העסקית
80113831 

 80113811 אתיקה לניהול 4   4 4 
*דרישות הקדם 

מפורטות בתחתית 

 הדף
4     

פרויקט ניהול עסקים 

 בישראל א'
80118811 

  סה"כ 8   8 9 

 

 שנה ג' סמסטר ב'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 4 4   4 
מבוא למערכות מידע 

 לניהול
48313221 

*דרישות הקדם 

מפורטות בתחתית 

 הדף
4     

פרויקט ניהול עסקים 

 בישראל ב'
80118812 

  קורסי בחירה 4   4 4 

  סה"כ 8   8 9 

 
 : דרישות הקדם לפרויקט ניהול עסקים *

יסודות  80111801יסודות המימון,  80112881עקרונות השיווק,  80112831עובר בקורסים הבאים: ציון  .1

 התנהגות ארגונית מאקרו. 80118832החשבונאות, 

 בניהול( 08לפרויקט במידה ועומד בממוצע מצטבר של )סטודנט שחסר לו קורס אחד יוכל להירשם 

 .חובה – בסטטיסטיקה לניהול 80118848 בקורס ברועציון  .2

 .אסטרטגיה עסקית במהלך סמסטר א' במקביל 80113831הסטודנט רשום לקורס  .4
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 ותשע" - דתכנית הלימודים למסלול דו מחלקתי בניהול וכלכלה לשנים תשע"
 

 לניהול וכלכלה הסבר על השינויים בתכנית

(, יישומי מחשב 48313281תלמידי המסלול ניהול וכלכלה פטורים מהקורסים הבאים: שיטות כמותיות )

(, מבוא 80118848(, סטטיסטיקה לניהול )80110831(, מבוא לכלכלה לניהול א' )81808882א' )

ו ילמדו את הקורסים (. במקום קורסים אל80112881(, יסודות המימון )80110881לכלכלה לניהול ב' )

קבלת תורת ( ומבוא ל80112811(, ניהול משאבי אנוש )80111801הבאים: חשבונאות ניהולית )

בניהול,  המגמותשלושה קורסים מקורסי הבחירה/. החל משנה ב' יוכלו לבחור (80114831) החלטות

 .בכפוף לדרישות הקדם הנדרשות בכל קורס

 

 שנה א' סמסטר א'

 דרישות קדם
 נקודות

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 80118811 הדרכה בספריה     8 

 4 4   4 
יסודות ההתנהגות 

 מיקרו -הארגונית 
80118834 

 80111881 יסודות החשבונאות 4 2  0 4.0 

  סה"כ 8 2  0 8.0 

 

 שנה א' סמסטר ב'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

80118834 4 4   4 
יסודות ההתנהגות 

 מאקרו-הארגונית 
80118832 

 80112831 עקרונות השיווק 4   4 4 

 80111801 חשבונאות ניהולית 4 2  0 4.0 80111881

  סה"כ 9 2  11 9.0 

 

 

 שנה ב' סמסטר א'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 80118831 דיני חוזים ועסקים 4   4 4 

 2 2   2 
יסודות השכנוע 

 והפרזנטציה
80118189 

 4 4   4 
קורסי מרשימת  קורס

 הבחירה/המגמות
 

  סה"כ 0   0 0 
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 שנה ב' סמסטר ב'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 48311231 ניהול התפעול הייצור 4 2  0 4.0 80118848

 80112811 ניהול משאבי אנוש 4   4 4 80118834

80118848 4 4   4 
מבוא לתורת קבלת 

 החלטות
80114831 

  סה"כ 9 2  11 9.0 

 

 

 שנה ג' סמסטר א'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

80112831 4 4   4 
יסודות האסטרטגיה 

 העסקית
80113831 

 80113811 אתיקה לניהול 4   4 4 
*דרישות הקדם 

מפורטות בתחתית 

 הדף
4     

פרויקט ניהול עסקים 

 בישראל א'
80118811 

  קורס בחירה 4   4 4 

  סה"כ 9   9 12 

 

 שנה ג' סמסטר ב'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 4 4   4 
מבוא למערכות מידע 

 לניהול
36414221 

*דרישות הקדם 

מפורטות בתחתית 

 הדף
4     

פרויקט ניהול עסקים 

 בישראל ב'
80118812 

  בחירה יקורס 8   8 8 

  סה"כ 9   9 12 

 
 : דרישות הקדם לפרויקט ניהול עסקים *

יסודות  80111801יסודות המימון,  80112881עקרונות השיווק,  80112831עובר בקורסים הבאים: ציון  .1

 התנהגות ארגונית מאקרו. 80118832החשבונאות, 

 בניהול( 08במידה ועומד בממוצע מצטבר של )סטודנט שחסר לו קורס אחד יוכל להירשם לפרויקט 

 .חובה – בסטטיסטיקה לניהול 80118848 בקורס ברועציון  .2

 .אסטרטגיה עסקית במהלך סמסטר א' במקביל 80113831הסטודנט רשום לקורס  .4
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 ותשע" – דלשנים תשע" בניהול ופסיכולוגיה תכנית הלימודים למסלול דו מחלקתי
 

 לניהול ופסיכולוגיההסבר על שינויים בתכנית 

( 80118834תלמידי המסלול ניהול ופסיכולוגיה פטורים מהקורסים הבאים: התנהגות ארגונית מיקרו )

(. במקום קורסים אלו ילמדו את הקורסים הבאים: ניהול משאבי אנוש 80118848וסטטיסטיקה לניהול )

 ( וקורס בחירה.80112811)

 

 שנה א' סמסטר א'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 4 4   4 
מבוא למערכות מידע 

 לניהול
48313221 

 81808882 יישומי מחשב א'*     8.0 

 80118811 הדרכה בספריה     8 

 80110831 מבוא לכלכלה לניהול א' 4 2  0 4.0 

  סה"כ 8 2  0 1 

 

 שנה א' סמסטר ב'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 80110881 מבוא לכלכלה לניהול ב' 4 2  0 4.0 80110831

 80112831 עקרונות השיווק 4   4 4 

80118834 4 4   4 
יסודות ההתנהגות 

 מאקרו –הארגונית 
80118832 

 80118181 כמותיותשיטות  4 2  0 4.0 

  סה"כ 12 3  18 14 

 
 ( הינו קורס מתוקשב ללמידה עצמית באמצעות האינטרנט. 81808882הערה: הקורס יישומי מחשב א' ) *

 ניתן לגשת לבחינת פטור מהקורס לפני תחילת שנת הלימודים.בסוף הסמסטר תתקיים בחינה במעבדת מחשבים. 

 

 

 שנה ב' סמסטר א' 

 דרישות קדם
 נקודות

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 80118831 דיני חוזים ועסקים 4   4 4 

 80111881 יסודות החשבונאות 4 2  0 4.0 

80118848 

80110831 
 80112881 יסודות המימון 4 2  0 4.0

  סה"כ 9 3  14 18 
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 שנה ב' סמסטר ב'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 48311231 ניהול התפעול הייצור 4 2  0 4.0 80118848

 80112811 ניהול משאבי אנוש 4   4 4 80118834

 2 2   2 
יסודות השכנוע 

 והפרזנטציה
80118189 

  סה"כ 0 2  18 0.0 

 

 

 שנה ג' סמסטר א'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

80112831 4 4   4 
יסודות האסטרטגיה 

 העסקית
80113831 

 80113811 אתיקה לניהול 4   4 4 
*דרישות הקדם 

מפורטות בתחתית 

 הדף
4     

פרויקט ניהול עסקים 

 בישראל א'
80118811 

  סה"כ 8   8 9 

 

 ג' סמסטר ב' שנה

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

*דרישות הקדם 

מפורטות בתחתית 

 הדף
4     

פרויקט ניהול עסקים 

 בישראל ב'
80118812 

  קורסי בחירה 8   8 8 

  סה"כ 8   8 9 

 
 : דרישות הקדם לפרויקט ניהול עסקים *

יסודות  80111801יסודות המימון,  80112881עקרונות השיווק,  80112831עובר בקורסים הבאים: ציון  .1

 התנהגות ארגונית מאקרו. 80118832החשבונאות, 

 בניהול( 08)סטודנט שחסר לו קורס אחד יוכל להירשם לפרויקט במידה ועומד בממוצע מצטבר של 

 .חובה – בסטטיסטיקה לניהול 80118848 בקורס ברועציון  .2

 .אסטרטגיה עסקית במהלך סמסטר א' במקביל 80113831הסטודנט רשום לקורס  .4
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  :במחלקה לניהול בחירהקורסי 
 

מבחר קורסי הבחירה הינו דוגמא מתוך קורסים שהוצעו בעבר ואינו מחייב. החלטה על פתיחת מגמה 

 תיעשה בהתאם להחלטת ועדת הוראה ובקשות התלמידים.

 

 דרישת קדם הקורסשם  מספר הקורס

  פילוסופיה לניהול 80118849

  תולדות המחשבה הכלכלית עסקית 80118818

  גישור וניהול קונפליקטים 80118819

  דיני חוזים ועסקים 80118831

  מבוא ליזמות עיסקית 80110811

 (80112831) עקרונות השיווק יצירתיות וחדשנות בשיווק בפתרון בעיות 80118802

  ניהול משא ומתן 80118882

  מבוא לדיני עבודה 80110811

 (80112831) עקרונות השיווק פרסום ומדיה מתקדם 80118114

 פסיכולוגיה חיובית בעולם העבודה 80118110
 (80118834) התנהגות ארגונית מיקרו

 (80118832) התנהגות ארגונית מאקרו

  סגנונות ניהול, מוטיבציה ולמידה 80118119

  פתרון בעיות בחברות בצמיחה 80118111

  יסודות בניהול ספורט מקצועני 80118112

80118121 
השיח החדש בין עסקים,  –יצירת ערך משותף 

 חברה ומדינה
 

 


