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 B.A. (181)המחלקה לניהול 

 תכנית לימודים לתואר ראשון בניהול

 כללי

 מסלול חד מחלקתי -בניהול תכנית לימודים לקראת תואר בוגר 

 מטרת התכנית

 מבנה הלימודים

 מגמות לימודים

 פרויקט ניהול עסקים בישראל

 דתשע" – במחלקתי לשנים תשע"-תכנית לימודים למסלול חד

 קורסי מגמה

 אירגונית התנהגותהמגמה ל

 המגמה למימון

 המגמה לשיווק

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

 מטרת התכנית

 מבנה הלימודים

 לניהול מבנה נקודות הזכות במחלקה

 דתשע" – בניהול פוליטיקה וממשל ושאר רו"ח לשנים תשע"ב תכנית הלימודים למסלול דו מחלקתי

 דתשע" – בניהול וסוציולוגיה לשנים תשע"ב תכנית הלימודים למסלול דו מחלקתי

 דתשע" – בניהול וחינוך לשנים תשע"ב תכנית הלימודים למסלול דו מחלקתי

 תשע"ד -תכנית הלימודים למסלול דו מחלקתי בניהול וגיאוגרפיה תשע"ב

 דתשע" – בניהול וכלכלה לשנים תשע"ב תכנית הלימודים למסלול דו מחלקתי

 דתשע" – בניהול ופסיכולוגיה לשנים תשע"ב תכנית הלימודים למסלול דו מחלקתי

 קורסי בחירה

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

 מטרת התכנית

 מבנה הלימודים

 דתשע" – בתכנית לימודים למסלול ניהול מערכות מידע לשנים תשע"

     הנחיות לכללי ציטוט אקדמיים 

 קורסי המחלקה   
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 B.A. (181)המחלקה לניהול 

  ד"ר יותם לוריא: ראש המחלקה

 יפעת בן סימוןגב' : ממונה על המינהל במחלקה לניהול

 גב' ענבל סהר פרץרכזת לענייני סטודנטים: 

  mgtst1@som.bgu.ac.il: דואר אלקטרוני

 לםיגב' לוסיאנה סרכזת לענייני סטודנטים: 

  mgtst2@som.bgu.ac.il: דואר אלקטרוני

 ליאל שלוגב' : במחלקה רכזת

 08-6472569טלפון: 

 08-6477697פקס: 

 /http://cmsprod.bgu.ac.il/som/Management כתובת באינטרנט:

 תכנית לימודים לתואר ראשון בניהול 

 כללי

מחלקתית -תכנית לימודים דו, מחלקתית בניהול-מסלולי לימודים: תכנית לימודים חדשלושה במחלקה לניהול 

  .חד מחלקתית בניהול מערכות מידעה  ותוכנית לימודים פקולטה למדעי הרוח והחברמחלקה נוספת מהעם בניהול 

 מסלול חד מחלקתי -תכנית לימודים לקראת תואר בוגר בניהול 

 מטרת התכנית

הכשרה מקנה התכנית מית, המושפעת ממגמות גלובליות מורכבות. לשם כך אסביבה עסקית דינל להכשיר מנהלים

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

, , כלכלה, מימוןכמו חשבונאות, שיווק הניהול המסורתיים בתחומיד הכשרה בסיסית בלימודיו יקבל התלמי

.  בנוסף לתחומים אלה, התכנית לתואר ראשון בניהול מעניקה ומערכות מידעהתנהגות ארגונית, אסטרטגיה 

. יהולקורסים המשלבים היבטים ממדעי הרוח והחברה הרלוונטיים לנכוללת תרבותית, ה-תחומית ורב-השכלה רב

לקראת תום השנה הראשונה ללימודים על התלמיד לבחור מגמה מתוך רשימת המגמות במחלקה. בשנת הלימודים 

האחרונה, משתתף כל תלמיד בפרויקט מעשי בשיתוף עם ארגונים וחברות עסקיות וכאלו שלא למטרות רווח.  

 ם.הפרויקט מאפשר לתלמידים ליישם את החומר שנלמד במסגרת תכנית הלימודי

 מבנה הלימודים

. תכנית הלימודים מורכבת מקורסי חובה, קורסי מגמה יות לימודים סמסטריאליותהלימודים מבוססים על תבנ

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

מעשי פרויקט ההכן עומס סביר על הלומד. בשנתון. הלימודים במבנה זה מבטיחים רצף הגיוני של קורסים ו

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

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

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

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

 המתייחסים לשינויים.

mailto:mgtst1@nihul.bgu.ac.il
mailto:mgtst2@som.bgu.ac.il
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 מבנה נקודות הזכות לתואר בוגר בניהול

 על פי תכנית הלימודים: נקודות זכות 121 יש לצבורלתואר ראשון "בוגר בניהול"  חובותהלהשלמת 

 פירוט נקודות הזכות:

 חובות לתואר נקודות זכות

 

2 

 

 אוניברסיטאיות: חובות 

 2אנגלית מתקדמים 

 פעמי(-הדרכה בספריה )מפגש חד

 קורסי חובה בניהול 11

 פרויקט ניהול עסקים בישראל 1

 קורסי מגמה 12

 קורסי בחירה 33

 סה"כ 121

 מגמות לימודים

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

החלטה על פתיחת מגמה תתקבל על ידי ועדת הוראה . התנהגות ארגוניתשיווק, מימון, שלוש מגמות: מתוך 

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

 קורסי בחירה

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

 מכל אחת מהמגמות. .א

 קורסים מרשימת קורסי הבחירה במחלקה לניהול. .ב

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

נק"ז )רוב הקורסים  9 –במידה והיקף הנק"ז לקורסים יהיה נמוך מ שיוצעו במחלקה לניהול מלונאות ותיירות. 

 באחריות הסטודנט להשלים את נקודות הזכות החסרות.נק"ז( ,  2בפקולטה למדעי הרוח הם 

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

לא יינתן ציון על הרוח והחברה, יהיו חייבים ללמוד את שני חלקי הקורס.  + חלק ב'(, מהפקולטה למדעי

הציון יינתן רק בתום שנת הלימודים לאחר שהסטודנט מילא את כל מטלות הקורס הן בסמסטר  -סמסטר אחד

 א' והן בסמסטר ב'.

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

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

 הנק"ז מהקורסים המוצעים ע"י המחלקה לניהול. 33ניתן ללמוד את כל 
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 ניהול עסקים בישראלקט יפרו

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

 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 דו"ח .  העודשיווק, מימון, חשבונאות, מערכות מידע, תפעול, ייצור ובתחומי 

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

 .חברותעל ידי ה

 דתשע" – בתשע"מחלקתי לשנים -תכנית לימודים למסלול חד

 שנה א' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 המעבד

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

מבוא למערכות מידע  3   3 3 

 לניהול

31414221 

 11303332 יישומי מחשב א' *     3.0 

 18113311 הדרכה בספריה      

 18113131 שיטות כמותיות 3 2  0 3.0 

יסודות ההתנהגות  3   3 3 

 מיקרו-הארגונית

18113343 

 18111311 ות החשבונאותיסוד 3 2  0 3.0 

 18110341 מבוא לכלכלה לניהול א' 3 2  0 3.0 

  סה"כ 10 1  21 11 

 

 שנה א' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

11303332 

 

 18113331 לניהולמבוא לסטטיסטיקה  3 2  0 3.0

יסודות ההתנהגות  3   3 3 18113343

 מאקרו-הארגונית

18113342 

 18111381 חשבונאות ניהולית 3 2  0 3.0 18111311

 18112341 עקרונות השיווק 3   3 3 

 18110311 מבוא לכלכלה לניהול ב' 3 2  0 3.0 18110341

 18111311 מבוא למשפט 3   3 3 

 10311301 2ם אנגלית מתקדמי 4   4 2 10311341

  סה"כ 22 1  28 21.0 
 ( הינו קורס מתוקשב ללמידה עצמית באמצעות האינטרנט. 11303332* הערה: הקורס יישומי מחשב א' )

 ניתן לגשת לבחינת פטור מהקורס לפני תחילת שנת הלימודים. .מעבדת מחשביםבסוף הסמסטר תתקיים בחינה ב   
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 נה ב' סמסטר א'ש

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 31411111 חקר ביצועים 3 2  0 3.0 

 18113324 שיטות סטטיסטיות 3 2  0 3.0 31414231

 18113310 שיטות מחקר בניהול  3 2  0 3.0 18113331

 18114311 אתיקה לניהול 3   3 3 

  קורס מגמה 3   3 3 תלמיד שנה ב'

  קורסי בחירה 1   1 1 

  סה"כ  21 1  21 22.0 

 

 שנה ב' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 31411331 ניהול התפעול 3 2  0 3.0 18113331

18113331 

18110341 

 18112311 יסודות המימון 3 2  0 3.0

 18112311 ניהול משאבי אנוש 3   3 3 18113343

מבוא לתורת קבלת  3   3 3 18113331

 החלטות

18113341 

  קורס מגמה 3   3 3 תלמיד שנה ב'

  קורס בחירה 1   1 1 

  סה"כ 21 4  20 22 



 1 

 שנה ג' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

אסטרטגיה יסודות ה 3   3 3 18112341

 העסקית

18114341 

 

דרישות הקדם *

מפורטות 

 דףבתחתית ה

פרויקט ניהול עסקים      3

 בישראל א'

18111311 

 18113382 פרויקט נובה***     3 

 18113303 הנחיית יזמים צעירים***     3 

  קורס מגמה 3   3 3 

  קורסי בחירה 9   9 9 

  סה"כ 10   10 18 

 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

18113311 

בניית תוכן בעולם של  2   2 2 

 אופן

18113139 

*דרישות הקדם 

מפורטות 

 בתחתית הדף

 

פרויקט ניהול עסקים      3

 בישראל ב'

18111312 

 18113392 פרויקט נובה חלק ב***     3 

 הנחיית יזמים צעירים     3 

 ***ב'

18113304 

  סמינר מחקרי במגמה 3   3 3 

  קורסי בחירה 9   9 9 

  סה"כ 11   11 23 

  דרישות הקדם לפרויקט ניהול עסקים : *

 18113342יסודות החשבונאות,   18111381ימון, יסודות המ 18112311, עקרונות השיווק 18112341עובר בקורסים הבאים :   ציון .1

 בניהול( 83)סטודנט שחסר לו קורס אחד יוכל להירשם לפרויקט במידה ועומד בממוצע מצטבר של . התנהגות ארגונית מאקרו

 חובה-יקה לניהולבסטטיסט 18113331 ציון עובר בקורס .2

 אסטרטגיה עסקית במהלך סמסטר א' במקביל 18114341. הסטודנט רשום לקורס 3

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

 ארגוניתלהתנהגות המגמה 

 דרישת קדם שם הקורס מספר הקורס

  ושחיקהמצבי לחץ  18113331

 מיקרו-התנהגות ארגונית ניהול צוות עובדים 18113333

 מיקרו-התנהגות ארגונית פיתוח מיומנויות ניהול ומנהיגות 18113340

 מאקרו-התנהגות ארגונית

  פיתוח ושנוי ארגוני  18113313

קורס חובה  –שיטות מחקר בהתנהגות ארגונית  

 במגמה

 

  קורס חובה במגמה –סמינר מחקרי  

 מימוןלהמגמה 

 דרישת קדם שם הקורס מספר הקורס

 יסודות המימון מימון חברות 18113134

 יסודות המימון ניתוח ניירות ערך 18113331

 יסודות המימון מבוא לאופציות וחוזים עתידיים 18113341

 יישומי מחשב א' יישומי מחשב במימון 18113338

 יסודות המימון

  ה במגמהקורס חוב – סמינר מחקרי 

 המגמה לשיווק

 דרישת קדם שם הקורס מספר הקורס

 עקרונות השיווק במגמהקורס חובה  –חקר שווקים סמינר ב 18113308

 מבוא לסטטיסטיקה בניהול

 שיטות מחקר בניהול

 עקרונות השיווק מבוא להתנהגות צרכנים 18113330

 ת השיווקעקרונו אסטרטגיות בניהול שיווק ופרסום באינטרנט 18113319

 עקרונות השיווק יסודות הפרסום וניהול התקשורת השיווקית 18113343

 עקרונות השיווק שיווק בינלאומי  18113383

 עקרונות השיווק ניהל קמעונאות 18113381

  קורס חובה במגמה – סמינר מחקרי 

 

לטה על פתיחת מגמה תעשה בהתאם להחלטת ועדת * מבחר קורסי המגמה הינו דוגמא מתוך קורסים שהוצעו בעבר ואינו מחייב. הח

 הוראה ובקשות התלמידים. אין המחלקה מתחייבת לפתוח בכל שנה את כל המגמות.
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 עם מחלקה נוספת מהפקולטה למדה"רתכנית לימודים לתואר בוגר במסלול דו מחלקתי 

 מטרת התכנית

ח והחברה.  התכנית מעניקה הכשרה לשלב לימודי ניהול עם לימודים מהפקולטה למדעי הרומטרת התכנית 

   בתחומים הרלוונטיים בפקולטה למדעי הרוח והחברה והכשרה בתחומי הניהול במחלקה לניהול.

שילובים אלו משקפים את הצורך במנהלים במגזרים עסקיים וציבוריים שאינם דורשים התמחות מעמיקה בתחומי 

 נדרשים לידע רחב יותר. התוכן השונים )חינוך, ממשל, גיאוגרפיה וכו'( אולם

המחלקה לניהול,  -לניהול לפקולטה במסגרת לימודיו בניהול  לשתי פקולטות. משתייך מסלול זהתלמיד הלומד ב

 .לפקולטה למדעי הרוח והחברה מחלקות לרוח וחברהובמסגרת לימודיו ב

 תלמידים במסלול זה נדרשים להכיר את הנהלים בשתי הפקולטות ולפעול בהתאם להן . 

תוכניות הלימודים הדו מחלקתיות מתואמות ברמה העקרונית, אולם עשויה להיות חפיפה בתכנים ו/או בשעות 

. עפ"י שנתון הפקולטה שלא יאפשרו השלמת חובות במועדהלימוד של הקורסים המוצעים ע"י שתי הפקולטות 

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

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

טודנט מהמסלול החד מחלקתי אפשרות במסגרת קורסי הבחירה ניתנת לסוקורסי בחירה,  להלןקדם המפורטות 
לא ניתן ללמוד קורסי לניהול,  מחלקהשל ה ממבחר קורסי הבחירה, קורסי המגמה וקורסי החובה ללמוד קורסים

 . ההרשמה לקורסים מותנית בעמידה בדרישות הקדם.בחירה מפקולטות אחרות

 . זכות לפחותנקודות  123השלמת החובות לתואר ראשון במסלול הדו מחלקתי יש לצבור ל

 מבנה נקודות הזכות לתואר בוגר בניהול דו מחלקתי.

 

 חובות לתואר נקודות זכות

 

2 

3 

 יות: חובות אוניברסיטא

 **2אנגלית מתקדמים 

 הדרכה בספריה 

 קורסים במחלקה לניהול 01

 * נוספת ממדעי הרוח והחברהקורסים במחלקה  04

 קורסים כלליים מהפקולטה למדה"ר 8

 סה"כ 121

 נק"ז כלליים. 1נק"ז במחלקה השנייה ו  01)שתי חטיבות(  ילמדו  ניהול ולימודים רב תחומיים *

 נק"ז במחלקה לניהול. 01.0הסטודנטים ילמדו  וג"ג לקתיים עם פסיכולוגיה, סוציולוגיה,* במסלולים הדו מח

 נק"ז במחלקה לניהול. 01* ניהול וחינוך ילמדו 

 נק"ז במחלקה לניהול. 01.0* ניהול וכלכלה ילמדו 

 לימודים כלליים.-101תחת רכיב  ** הרישום לקורסי אנגלית ייעשה
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 דתשע" – בתשע"לשנים  ושאר רו"ח ניהול פוליטיקה וממשלב חלקתידו מ מסלוללימודים להתכנית 

 שנה א' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 11303332 יישומי מחשב א'*     3.0 

 18113311 הדרכה בספריה     3 

 18113131 שיטות כמותיות 3 2  0 3.0 

יסודות ההתנהגות  3   3 3 

 מיקרו -הארגונית 

18113343 

 18110341 מבוא לכלכלה לניהול א'  3 2  0 3.0 

  סה"כ 9 4  13 13.0 

 שנה א' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 ולתרג

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

11303332 

 

 18113331 סטטיסטיקה לניהול 3 2  0 3.0

 18112341 עקרונות השיווק 3   3 3 

 18110311 מבוא לכלכלה לניהול ב' 3 2  0 3.0 18110341

  סה"כ 9 4  13 13 

קשב ללמידה עצמית באמצעות האינטרנט. בסוף הסמסטר ( הינו קורס מתו11303332*הערה: הקורס יישומי מחשב א' )

 ניתן לגשת לבחינת פטור מהקורס לפני תחילת שנת הלימודים. תתקיים בחינה במעבדת המחשבים.

 שנה ב' סמסטר א' 

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 18113341 סקיםדיני חוזים וע 3   3 3 

 18111311 יסודות החשבונאות 3 2  0 3.0 

18113331 

18110341 

 18112311 יסודות המימון 3 2  0 3.0

  סה"כ 9 4  13 13 

 שנה ב' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 רגולת

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

מבוא למערכות מידע  3   3 3 

 לניהול

31414221 

יסודות ההתנהגות  3   3 3 18113343

 מאקרו -הארגונית 

18113342 

 31411241 ניהול התפעול הייצור 3 2  0 3.0 18113331

  סה"כ 9 2  11 9.0 
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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

יסודות האסטרטגיה  3   3 3 18112341

 העסקית

18114341 

בניית תוכן בעולם של  2   2 2 

 אופן

18113139 

*דרישות הקדם 

מפורטות בתחתית 

 הדף

עסקים  פרויקט ניהול     3

 בישראל א'

18111311 

 18113382 פרויקט נובה***     3 

 18113303 הנחיית יזמים צעירים***     3 

  סה"כ 0   0 8 

 שנה ג' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 18114311 אתיקה לניהול 3   3 3 

*דרישות הקדם 

מפורטות בתחתית 

 הדף

עסקים  פרויקט ניהול     3

 בישראל ב'

18111312 

 18113392 פרויקט נובה חלק ב***     3 

חלק  הנחיית יזמים צעירים     3 

 ***ב'

18113304 

  קורסי בחירה 3   3 3 

  סה"כ 1   1 9 

 :  דרישות הקדם לפרויקט ניהול עסקים* 

 עקרונות השיווק 18112341בקורסים הבאים :   עוברציון . 1

 יסודות המימון 18112311                                    

 יסודות החשבונאות 18111381                                    

 התנהגות ארגונית מאקרו 18113342                                   

 בניהול( 83וכל להירשם לפרויקט במידה ועומד בממוצע מצטבר של )סטודנט שחסר לו קורס אחד י 

 חובה-סטטיסטיקה לניהול - 18113331 בקורס ברועציון  .2

 אסטרטגיה עסקית במהלך סמסטר א' במקביל - 18114341. הסטודנט רשום לקורס 3

 *** ניתן לבחור בפרויקט נובה במקום לבחור בפרויקט ניהול עסקים בישראל.
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 דתשע" – בתשע"לשנים  ניהול וסוציולוגיהב דו מחלקתי מסלוללימודים להתכנית 

 שנה א' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 11303332 יישומי מחשב א'*     3.0 

 18113311 הדרכה בספריה     3 

ת יסודות ההתנהגו 3   3 3 

 מיקרו -הארגונית 

18113343 

 18113131 שיטות כמותיות 3 2  0 3.0 

 18110341 מבוא לכלכלה לניהול א'  3 2  0 3.0 

  סה"כ 9 4  13 13.0 

 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 18113343

 קרומא -הארגונית 

18113342 

 18112341 עקרונות השיווק 3   3 3 

 18110311 מבוא לכלכלה לניהול ב' 3 2  0 3.0 18110341

  סה"כ 9 2  11 9.0 

ת האינטרנט. בסוף הסמסטר תתקיים בחינה קורס מתוקשב ללמידה עצמית באמצעו והינ *הערה: הקורס יישומי מחשב א'

 ניתן לגשת לבחינת פטור מהקורס לפני תחילת שנת הלימודים. במעבדת המחשבים.

 שנה ב' סמסטר א' 

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 18113341 דיני חוזים ועסקים 3   3 3 

 18111311 יסודות החשבונאות 3 2  0 3.0 

18113331 

18110341 

 18112311 יסודות המימון 3 2  0 3.0

  סה"כ 9 4  13 13 

 שנה ב' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס סקורהשם 

 קורסה

מבוא למערכות מידע  3   3 3 

 לניהול

31414221 

 18112311 ניהול משאבי אנוש 3   3 3 18113343

 31411241 ניהול התפעול הייצור 3 2  0 3.0 18113331

  סה"כ 9 2  11 9.0 
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 שנה ג' סמסטר א'

נקודות  ישות קדםדר

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

יסודות האסטרטגיה  3   3 3 18112341

 העסקית

18114341 

בניית תוכן בעולם של  2   2 2 

 אופן

18113139 

*דרישות הקדם 

מפורטות בתחתית 

 הדף

עסקים  פרויקט ניהול     3

 בישראל א'

18111311 

 18113382 פרויקט נובה***     3 

 18113303 הנחיית יזמים צעירים***     3 

  סה"כ 0   0 8 

 שנה ג' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 18114311 אתיקה לניהול 3   3 3 

*דרישות הקדם 

מפורטות בתחתית 

 הדף

עסקים  פרויקט ניהול     3

 בישראל ב'

18111312 

 18113392 פרויקט נובה חלק ב***     3 

חלק  הנחיית יזמים צעירים     3 

 ***ב'

18113304 

  קורסי בחירה 3   3 3 

  סה"כ 1   1 9 

 :  דרישות הקדם לפרויקט ניהול עסקים* 

 ווקעקרונות השי 18112341עובר בקורסים הבאים :  ציון . 1

 יסודות המימון 18112311                                    

 יסודות החשבונאות 18111381                                    

 התנהגות ארגונית מאקרו 18113342                                   

 בניהול( 83מצטבר של )סטודנט שחסר לו קורס אחד יוכל להירשם לפרויקט במידה ועומד בממוצע  

 חובה-סטטיסטיקה לניהול - 18113331 בקורס ברועציון  .2

 אסטרטגיה עסקית במהלך סמסטר א' במקביל - 18114341. הסטודנט רשום לקורס 3

 *** ניתן לבחור בפרויקט נובה במקום לבחור בפרויקט ניהול עסקים בישראל.
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 דתשע" – בתשע"לשנים  ניהול וחינוךב דו מחלקתי מסלוללימודים להתכנית 

 שנה א' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 18113311 הדרכה בספריה     3 

יסודות ההתנהגות  3   3 3 

 מיקרו -הארגונית 

18113343 

 18113131 שיטות כמותיות 3 2  0 3.0 

 18110341 וא לכלכלה לניהול א' מב 3 2  0 3.0 

  סה"כ 9 4  13 13 

 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 18113343

 מאקרו -הארגונית 

18113342 

 18112341 עקרונות השיווק 3   3 3 

 18110311 מבוא לכלכלה לניהול ב' 3 2  0 3.0 18110341

  סה"כ 9 2  11 9.0 

 שנה ב' סמסטר א' 

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 18113341 דיני חוזים ועסקים 3   3 3 

 18111311 יסודות החשבונאות 3 2  0 3.0 

18113331 

18110341 

 18112311 יסודות המימון 3 2  0 3.0

  סה"כ 9 4  13 13 

 שנה ב' סמסטר ב'

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

31414221 

 31411241 ניהול התפעול הייצור 3 2  0 3.0 18113331

 18112311 ניהול משאבי אנוש 3   3 3 18113343

  סה"כ 9 2  11 9.0 
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 א' שנה ג' סמסטר

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

יסודות האסטרטגיה  3   3 3 18112341

 העסקית

18114341 

בניית תוכן בעולם של  2   2 2 

 אופן

18113139 

*דרישות הקדם 

מפורטות בתחתית 

 הדף

עסקים  פרויקט ניהול     3

 בישראל א'

18111311 

 18113382 פרויקט נובה***     3 

 18113303 הנחיית יזמים צעירים***     3 

  סה"כ 0   0 8 

 שנה ג' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 18114311 אתיקה לניהול 3   3 3 

*דרישות הקדם 

ת מפורטות בתחתי

 הדף

עסקים  פרויקט ניהול     3

 בישראל ב'

18111312 

 18113392 פרויקט נובה חלק ב***     3 

הנחיית יזמים צעירים חלק      3 

 ב***

18113304 

  קורסי בחירה 3   3 3 

  סה"כ 1   1 9 

 * דרישות הקדם לפרויקט ניהול עסקים : 

 ת השיווקעקרונו 18112341עובר בקורסים הבאים :  ציון . 1

 יסודות המימון 18112311                                    

 יסודות החשבונאות 18111381                                    

 התנהגות ארגונית מאקרו 18113342                                   

 בניהול( 83מוצע מצטבר של )סטודנט שחסר לו קורס אחד יוכל להירשם לפרויקט במידה ועומד במ 

 חובה-סטטיסטיקה לניהול  - 18113331 בקורס  עברציון .2

 אסטרטגיה עסקית במהלך סמסטר א' במקביל - 18114341. הסטודנט רשום לקורס 3

*** ניתן לבחור בפרויקט נובה במקום לבחור בפרויקט ניהול עסקים בישראל.
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 דתשע" – בתשע"לשנים  היאוגרפיניהול וגב דו מחלקתי מסלוללימודים להתכנית 

 שנה א' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 18113311 הדרכה בספריה     3 

יסודות ההתנהגות  3   3 3 

 מיקרו -הארגונית 

18113343 

 18113131 שיטות כמותיות 3 2  0 3.0 

 18110341 מבוא לכלכלה לניהול א'  3 2  0 3.0 

  סה"כ 9 4  13 13  

 שנה א' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 18113331 סטטיסטיקה לניהול 3 2  0 3.0 12812011

 18112341 עקרונות השיווק 3   3 3 

 18110311 מבוא לכלכלה לניהול ב' 3 2  0 3.0 18110341

  סה"כ 9 4  13 13 

 שנה ב' סמסטר א' 

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 18113341 דיני חוזים ועסקים 3   3 3 

 18111311 יסודות החשבונאות 3 2  0 3.0 

18113331 

18110341 

 18112311 יסודות המימון 3 2  0 3.0

  סה"כ 9 4  13 13 

 שנה ב' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 תעוש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 31411241 ניהול התפעול הייצור 3 2  0 3.0 18113331

מבוא למערכות מידע  3   3 3 

 לניהול

31414221 

יסודות ההתנהגות  3   3 3 18113343

 מאקרו -הארגונית 

18113342 

  סה"כ 9 2  11 9.0 
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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

יסודות האסטרטגיה  3   3 3 18112341

 העסקית

18114341 

בניית תוכן בעולם של  2   2 2 

 אופן

18113139 

*דרישות הקדם 

מפורטות בתחתית 

 הדף

עסקים  ט ניהולפרויק     3

 בישראל א'

18111311 

 18113382 פרויקט נובה***     3 

 18113303 הנחיית יזמים צעירים***     3 

  סה"כ 0   0 8 

 שנה ג' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 18114311 אתיקה לניהול 3   3 3 

*דרישות הקדם 

מפורטות בתחתית 

 הדף

עסקים  פרויקט ניהול     3

 בישראל ב'

18111312 

 18113392 פרויקט נובה חלק ב***     3 

הנחיית יזמים צעירים חלק      3 

 ב'***

18113304 

  קורסי בחירה 3   3 3 

  סה"כ 1   1 9 

 * דרישות הקדם לפרויקט ניהול עסקים : 

 עקרונות השיווק 18112341סים הבאים :  עובר בקורציון . 1

 יסודות המימון 18112311                                    

 יסודות החשבונאות 18111381                                    

 התנהגות ארגונית מאקרו 18113342                                   

 בניהול( 83הירשם לפרויקט במידה ועומד בממוצע מצטבר של )סטודנט שחסר לו קורס אחד יוכל ל 

 חובה-סטטיסטיקה לניהול - 18113331בקורס בר ועציון  .2

 אסטרטגיה עסקית במהלך סמסטר א' במקביל - 18114341. הסטודנט רשום לקורס 3

*** ניתן לבחור בפרויקט נובה במקום לבחור בפרויקט ניהול עסקים בישראל.
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  דתשע" – בתשע"לשנים  ניהול וכלכלהב דו מחלקתי מסלולם ללימודיהתכנית 

 הסבר על השינויים בתכנית לניהול וכלכלה

(, יישומי מחשב א' 31414231תלמידי המסלול ניהול וכלכלה פטורים מהקורסים הבאים: שיטות כמותיות )

, מבוא לכלכלה לניהול ב' (18113331(, סטטיסטיקה לניהול )18110341(, מבוא לכלכלה לניהול א' )11303332)

(. במקום קורסים אלו ילמדו את הקורסים הבאים: חשבונאות ניהולית 18112311(, יסודות המימון )18110311)

קורסים  ארבעהיוכלו לבחור  ( ומבוא לקבלת החלטות. החל משנה ב'18112311, ניהול משאבי אנוש )(18111381)

 נק"ז. 0112., ויסיימו את התואר עם ישות הקדם הנדרשות בכל קורסבניהול, בכפוף לדר מקורסי הבחירה/ המגמות

 שנה א' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 18113311 הדרכה בספריה     3 

יסודות ההתנהגות  3   3 3 

 מיקרו -הארגונית 

18113343 

 18111311 יסודות החשבונאות 3 2  0 3.0 

  סה"כ 1 2  8 1.0 

 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 18113343

 מאקרו-הארגונית 

18113342 

 18112341 עקרונות השיווק 3   3 3 

 18111381 חשבונאות ניהולית 3 2  0 3.0 18111311

  סה"כ 9 2  11 9.0 

 שנה ב' סמסטר א' 

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 18113341 דיני חוזים ועסקים 3   3 3 

שני קורסי בחירה מתוך  1   1 1 

 קורסי הבחירה/המגמות

 

  סה"כ 9   9 9 

 שנה ב' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 31411241 ניהול התפעול הייצור 3 2  0 3.0 18113331

 18112311 ניהול משאבי אנוש 3   3 3 18113343

מבוא לתורת קבלת  3   3 3 18113331

 טותהחל

18113341 

  סה"כ 9 2  11 9.0 
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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

יסודות האסטרטגיה  3   3 3 18112341

 העסקית

18114341 

בניית תוכן בעולם של  2   2 2 

 אופן

18113139 

הקדם  *דרישות

מפורטות בתחתית 

 הדף

עסקים  פרויקט ניהול     3

 בישראל א'

18111311 

 18113382 פרויקט נובה***     3 

 18113303 הנחיית יזמים צעירים***     3 

  קורס בחירה 3   3 3 

  סה"כ 8   8 11 

 שנה ג' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 18114311 אתיקה לניהול 3   3 3 

מבוא למערכות מידע  3   3 3 

 לניהול

36414221 

*דרישות הקדם 

מפורטות בתחתית 

 הדף

עסקים  פרויקט ניהול     3

 בישראל ב'

18111312 

 18113392 פרויקט נובה חלק ב***     3 

הנחיית יזמים צעירים חלק      3 

 ב'***

18113304 

  קורס בחירה 3   3 3 

  סה"כ 9   9 12 

 * דרישות הקדם לפרויקט ניהול עסקים : 

 עקרונות השיווק 18112341עובר בקורסים הבאים :  ציון . 1

 יסודות המימון 18112311                                    

 נאותיסודות החשבו 18111381                                    

 התנהגות ארגונית מאקרו 18113342                                   

 בניהול( 83)סטודנט שחסר לו קורס אחד יוכל להירשם לפרויקט במידה ועומד בממוצע מצטבר של  

 חובה-סטטיסטיקה לניהול - 18113331 בקורס ברועציון .2

 מהלך סמסטר א' במקבילאסטרטגיה עסקית ב - 18114341. הסטודנט רשום לקורס 3
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 *** ניתן לבחור בפרויקט נובה במקום לבחור בפרויקט ניהול עסקים בישראל.

 

 דתשע" – בתשע"לשנים  ניהול ופסיכולוגיהב דו מחלקתי מסלוללימודים להתכנית 

 הסבר על שינויים בתכנית לניהול ופסיכולוגיה

( וסטטיסטיקה 18113343: התנהגות ארגונית מיקרו )תלמידי המסלול ניהול ופסיכולוגיה פטורים מהקורסים הבאים

 וקורס בחירה. (18112311(. במקום קורסים אלו ילמדו את הקורסים הבאים: ניהול משאבי אנוש )18113331לניהול )

 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

31414221 

 11303332 יישומי מחשב א'*     3.0 

 18113311 הדרכה בספריה     3 

 18113131 שיטות כמותיות 3 2  0 3.0 

 18110341 מבוא לכלכלה לניהול א'  3 2  0 3.0 

  סה"כ 9 4  13 13.0 

 שנה א' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 18110311 מבוא לכלכלה לניהול ב' 3 2  0 3.0 18110341

 18112341 עקרונות השיווק 3   3 3 

יסודות ההתנהגות  3   3 3 18113343

  מאקרו –הארגונית 

18113342 

  סה"כ 9 2  11 9.0 

קורס מתוקשב ללמידה עצמית באמצעות האינטרנט. בסוף הסמסטר  (  הינו113.0.3332) הערה: הקורס יישומי מחשב א'

 ניתן לגשת לבחינת פטור מהקורס לפני תחילת שנת הלימודים. תתקיים בחינה במעבדת המחשבים.

 שנה ב' סמסטר א' 

קודות נ דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

 18113341 דיני חוזים ועסקים 3   3 3 

 18111311 יסודות החשבונאות 3 2  0 3.0 

18113331 

18110341 

 18112311 יסודות המימון 3 2  0 3.0

  סה"כ 9 4  13 13 
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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

 31411241 ניהול התפעול הייצור 3 2  0 3.0 18113331

 18112311 ניהול משאבי אנוש 3   3 3 18113343

  קורסי בחירה 3   3 3 

  סה"כ 9 2  11 9.0 

 שנה ג' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהשם 

 קורסה

יסודות האסטרטגיה  3   3 3 18112341

 העסקית

18114341 

בניית תוכן בעולם של  2   2 2 

 אופן

18113139 

*דרישות הקדם 

מפורטות בתחתית 

 הדף

עסקים  פרויקט ניהול     3

 בישראל א'

18111311 

 18113382 פרויקט נובה***     3 

 18113303 הנחיית יזמים צעירים***     3 

  סה"כ 0   0 8 

 שנה ג' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 פרמס קורסהם ש

 קורסה

 18114311 אתיקה לניהול 3   3 3 

*דרישות הקדם 

מפורטות בתחתית 

 הדף

עסקים  פרויקט ניהול     3

 בישראל ב'

18111312 

 18113392 פרויקט נובה חלק ב***     3 

הנחיית יזמים צעירם חלק      3 

 ב'***

18113304 

  קורסי בחירה 3   3 3 

  סה"כ 1   1 9 

 ישות הקדם לפרויקט ניהול עסקים : * דר

 18113342יסודות החשבונאות,   18111381יסודות המימון,  18112311עקרונות השיווק,  18112341עובר בקורסים הבאים :  ציון . 1

 בניהול( 83התנהגות ארגונית מאקרו. )סטודנט שחסר לו קורס אחד יוכל להירשם לפרויקט במידה ועומד בממוצע מצטבר של 

 חובה-סטטיסטיקה לניהול -  18113331 בקורס ברו. ע2

 אסטרטגיה עסקית במהלך סמסטר א' במקביל  - 18114341. הסטודנט רשום לקורס 3

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

 דרישת קדם שם הקורס מספר הקורס

  פילוסופיה לניהול 18113339

  סוגיות אתיות בניהול משאבי אנוש 18113301

המגזר השלישי, החברה האזרחית וארגונים  18113309

 רווח בישראל-כוונות-ללא

 

  תולדות המחשבה הכלכלית עסקית 18113313

  גישור וניהול קונפליקטים 18113319

  דיני חוזים ועסקים 18113341

  יזמות עיסקיתמבוא ל 18110311

  פיתוח קריירה בתעשייה 18113311

יצירתיות וחדשנות בשיווק בפתרון  18113302

 בעיות

 עקרונות השיווק

  ניהול משא ומתן 18113332

  מבוא לדיני עבודה 18110311

 יסודות החשבונאות ניתוח דוחות כספיים 18110331

 עקרונות השיווק פרסום ומדיה מתקדם 18113113

 התנהגות ארגונית מיקרו פסיכולוגיה חיובית בעולם העבודה 18113110

 קרואהתנהגות ארגונית מ
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 חד מחלקתי מסלול  - מערכות מידע תכנית לימודים לקראת תואר בוגר בניהול

 מטרת התכנית

 הדרושים לניהולן., ידע וכישורים להכשיר עתודה של מנהלים בעלי הבנה של תפקיד מערכות המידע בארגון מודרני

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

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

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

 

 מבנה הלימודים

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

קורסי בחירה מתחום מערכות , שני קורסי בחירה בתחום הניהולשני תכנית הלימודים מורכבת מקורסי חובה, 

 ולטה למדה"ר.נק"ז קורסי בחירה מהפק 4ו  מידע

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. 

 

 מערכות מידע מבנה נקודות הזכות לתואר בוגר בניהול

 על פי תכנית הלימודים: נקודות זכות 123יש לצבור " מערכות מידע לתואר ראשון "בוגר בניהול חובותהלהשלמת 

 פירוט נקודות הזכות:

 חובות לתואר נקודות זכות

 

2 

 

 חובות אוניברסיטאיות: 

 2אנגלית מתקדמים 

 פעמי(-הדרכה בספריה )מפגש חד

 קורסי חובה 91

 פרויקט גמר 1

 קורסי בחירה בניהול מערכות מידע 1

 יהולקורסי בחירה בנ 1

 קורסי בחירה מהפקולטה למדה"ר 4

 סה"כ 123
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  דתשע" –בתשע"לשנים ניהול מערכות מידע תכנית לימודים למסלול 

 שנה א' סמסטר א'

דרישות 

 קדם

נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 קורסה פרמס קורסהשם 

 23219331 מבוא לתכנות 3 2 0 3.0 

 23119281 ריתאלגברה ליניא 3 1 4 3.0 

 23119111 מתמטיקה דיסקרטית 3 1 4 3.0 

 23119111 1חדו"א לתעו"נ  3 2 0 4 

 31414141 יסודות מערכות מידע 3  3 3 

 11303332 יישומי מחשב א' *    3.0 

 18113313 הדרכה בספריה    3 

 18110341 מבוא לכלכלה לניהול א' 3 2 0 3.0 

  סה"כ 18 8 21 21.0 
 

*הערה: הקורס ביישומי מחשב הינו קורס מתוקשב ללמידה עצמית באמצעות האינטרנט.  בסוף הסמסטר תתקיים 
 ניתן לגשת לבחינת פטור מהקורס לפני תחילת שנת הלימודים. בחינה במעבדות המחשבים.

 שנה א' סמסטר ב'

דרישות 

 קדם

נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 קורסה פרמס קורסה שם

23119111 

23219331 

יסודות מבנה נתונים  3 1 4 3.0

 ואלגוריתמים

23219191 

 18112341 עקרונות השיווק  3  3 3 

 18113331 סטטיסטיקה לניהול  3 2 0 3.0 11303332

 23119121  2חדו"א לתעו"נ  3 2 0 4 23119111

23219331 3 

 

פיתוח תוכנה מונחה  3 1 4
 עצמים 

31411421 

 10311301 2אנגלית מתקדמים  4  4 2 

  סה"כ 19 1 20 19 
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 שנה ב' סמסטר א'

דרישות 

 קדם

נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 קורסה פרמס קורסהשם 

 31411111 חקר ביצועים 3 2 0 3.0 18113331

 31411931 בסיסי נתונים 3 1 4 3.0 23219191

 18111311 יסודות החשבונאות 3 2 0 3.0 

18113331 

18110341 

 18112311 יסודות המימון 3 2 0 3.0

 18113343 התנהגות ארגונית מיקרו 3  3 3 

קורס בחירה מהמחלקה  3  3 3 

 לניהול 

 

  סה"כ  18 1 20 23 

 שנה ב' סמסטר ב'

דרישות 

 קדם

נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 קורסה פרמס רסקוהשם 

31411931 

31414141 

ניתוח ועיצוב מערכות  3 1 4 3.0

 מידע

31411411 

 31411331 ניהול התפעול  3 2 0 3.0 18113331

23219331 

31414141 

 31414311 תשתית טכנולגיות מידע 3 1 4 3.0

 3 

 

 ניהול ידע 3  3
31413339 

 18113342 התנהגות ארגונית מאקרו 3  3 3 18113343

 18112311 ניהול משאבי אנוש 3  3 3 18113343

  סה"כ 18 4 22 19.0 
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 שנה ג' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 קורסה פרמס קורסהשם 

-הקמת אב –פרויקט גמר  3  3 3 

 טיפוס למערכת מידע )א(

31413334 

ת ממוחשבות בניית מערכו 3  3 3 31411411

 מבוססות אינטרנט

31411381 

יסודות האסטרטגיה  3  3 3 18112341
 העסקית 

18114341 

18113331 

18112311 

31411111 

 31411201 ניהול פרויקטים  3  3 3

31411931 

31411411 

ארכיטקטורות מערכות  3  3 3
 מידע בארגון 

31411111 

  שני קורסי בחירה 1  1 1 

  סה"כ 21  21 21 

 שנה ג' סמסטר ב'

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה

 קורסה פרמס קורסהשם 

-הקמת אב –פרויקט גמר  3  3 3 31413334

 טיפוס למערכת מידע )ב(

31413330 

31411411 

31414141 

אסטרטגיה וניהול של  3  3 3

 מערכות מידע

31411911 

יישומים ארגוניים של  3  3 3 31411411

 טכנולוגיות מידע

31414381 

מבוא לתורת קבלת  3  3 3 18113331
 החלטות

18113341 

  קורסי בחירה 3  3 3 

קורסי בחירה מהפקולטה  4  4 4 
 למדה"ר

 

  סה"כ 19  19 19 
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 קורסים מתוך הרשימה שבטבלה(: 2קורסי בחירה מתחום מערכת מידע )

 

שעות  ר קורסמספ קורס
 הרצאה

סה"כ 
 שעות

נקודות 
 זכות

 3 3 3 31410331 אבטחת מידע

 3 3 3 31411111 מחשב-יסודות ממשק אדם

 3 3 3 31413391 נושאים מתקדמים בניהול נתונים

 3 3 3 31413433 כלכלת מערכות מידע

 3 3 3 31411091 ניהול פרויקטים של תוכנה

 3 3 3 31411931 עסק/סחר אלקטרוני

 3 3 3 31411811 יישומי בינה מלאכותית

 3 3 3 31414231 מתודולוגיות פיתוח תוכנה מתקדמות

 3 3 3 31411101 הנדסת איכות תוכנה

 

 קורסים מתוך הרשימה שבטבלה( 2קורסי בחירה מתחום הניהול )

 

שעות  מספר קורס קורס
 הרצאה

סה"כ 
 שעות

נקודות 
 זכות

 3 3 3 18113333 ניהול צוות עובדים

 3 3 3 18113331 מצבי לחץ ושחיקה בעבודה

 3 3 3 18113340 פיתוח מיומנויות ניהול ומנהיגות

 3 3 3 18113331 ניתוח ניירות ערך

 3 3 3 18113341 מבוא לאופציות וחוזים עתידיים

 3 3 3 18113311 חשבונאות פיננסית

 3 3 3 18110331 ניתוח דוחות כספיים

 3 3 3 18113302 ווק ופתרון בעיותיצירתיות וחדשנות בשי

 3 3 3 18114311 אתיקה לניהול

 3 3 3 18110311 מבוא לדיני עבודה

 3 3 3 18113330 התנהגות צרכנים

 3 3 3 18113313 פיתוח ושינוי ארגוני

 3 3 3 18113341 דיני חוזים ועסקים

 3 3 3 18113383 שיווק בינלאומי

 אסטרטגיות בניהול שיווק ופרסום
 באינטרנט

18113319 3 3 3 

 

 

  

 


