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 מטרות התכנית

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

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

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

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

 ושימור היתרון התחרותי 

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

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

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

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

 מקומי ובינלאומי.

 עומס הלימודים ומשכם

 הלימודים"(.ראה פרק "לימודי התואר השני" בשנתון )תת פרק "עומס הלימודים ומשך 

 מבנה הלימודים

(: מסלול MBAבמסגרת הלימודים מוצעים שני מסלולים לתואר מוסמך במנהל עסקים ) -מסלולים 

 מחקרי עם עבודת גמר ומסלול ללא עבודת גמר. 

נקודות זכות של עבודת הגמר.  12נקודות זכות מהן  48להשלמת התואר במסלול המחקרי נדרשות 

 12עם   תלמיד יכול להתקבל למסלול עם עבודת גמר לאחר שהשלים בהצלחה לפחות סמסטר אחד

)ראה תקנון עבודת  85ציוניו לפחות   או יותר, הצעתו לעבודת גמר אושרה וממוצע נקודות זכות

 גמר(.

 נקודות זכות הכוללות סמינר מסכם. 42תואר במסלול ללא עבודת גמר נדרשות שלמת הלה
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 .בלבד בגיליון הציוניםאותה סיים התלמיד תופיע  הערה: המגמה

 

 : יםהבא תחומיםהאחת מבין  מגמהתלמיד יוכל לבחור  -מגמות

  מימון 

  מימון וביטוח 

  שיווק 

  התנהגות ארגונית 

  בינלאומיאסטרטגיה וניהול 

 יזמות, חדשנות וניהול היי טק  

 יזמות, חדשנות ומערכות מידע 

 תחומית-רב 

 המבנה היסודי משותף לכל המגמות. לכל מגמה תכנית לימודים ייחודית, אולם

 .בלבד בגיליון הציוניםאותה סיים התלמיד תופיע  -המגמה

 

עדת הוראה הזכות להכניס שינויים בכל הכללים, התקנות ותכניות הלימודים המתפרסמים מבלי וול

 למסור הודעות אישיות לנוגעים בדבר. 

 התלמידים נדרשים לבדוק מעת לעת את פרסומי המחלקה המתייחסים לשינויים. 

 
 הערה חשובה: 

)המופיעים בחלקם בשנתון זה על התלמיד לבחון בעיון את דרישות הקדם לקורסים השונים 

ובחלקם בסילבוסים של הקורסים(. מומלץ מאוד לתכנן את מהלך הלימודים בקפידה מראשיתם 

המהווים דרישות קדם לקורסים אחרים  נוספיםוקורסים  בסיסוללמוד מוקדם את קורסי ה

דרישות שהתלמיד מתכוון ללמוד, על מנת להימנע מהארכה של משך הלימודים עקב אי קיומן של 

 .קדם. המחלקה אינה נוהגת לאשר חריגה מדרישות קדם

  



  מבנה הלימודים במסלול ללא עבודת גמר

 שם הקורס סוג הקורס
מספר 
 הקורס

שעות 
 שבועיות

נקודות 
 זכות

 הערות

קורסי 
 בסיס

 1.5 5 68720164 מתמטיקה למנהל עסקים
תפעול ה"ניהול קדם לקורס 

 (68720197עסקים" )ב

  1.5 5 68726051 שיעור ותרגול –ניהולית כלכלה 

  1.5 3 68723081 מדעי התנהגות בניהול

  1.5 3 68724211 מימוןיסודות 

  1.5 3 68725631 ניהול השיווק

קורסי 
חובה 
ים כללי

 לתואר

והסתברות במנהל סטטיסטיקה 
 שיעור ותרגול-עסקים

68720196 5 3 

קורס קדם "מתמטיקה למנהל 
 (68720164)עסקים" 

במהלך  יש להשלים את הקורס*

 .השנה הראשונה לתואר
 

 3 3 68720197 עסקיםבתפעול יהול הנ

מתמטיקה למנהל יש ללמוד את "
מומלץ  ." כקורס קדםעסקים

ללמוד את הקורס בחשבונאות 
 .לפני קורס זה

 3 3 68726091 חשבונאות

*סטודנט שלמד קורס זה בעבר 
יוכל לקחת קורס מתקדם 

בחשבונאות בהתאם להחלטת 
 המחלקה

 קורס
חובה 

 מתקדם

אסטרטגיה ומדיניות מנהל 
 עסקים

68721011 3 3 

ניתן להירשם לקורס זה רק לאחר 
ניהול "סיום קורסי הבסיס, 

"סטטיסטיקה  ,"עסקיםבהתפעול 
והסתברות למנהל עסקים" 

 21וצבירה של ו"חשבונאות" 
 נקודות זכות לפחות.

קורסי 
בחירה 
 כלליים

בחירה מכלל הקורסים  יקורס
 המוצעים במחלקה

 0-6 0-6 
בהתאם למספר נקודות הזכות 

שנצברו בקורסי הבסיס שנלמדו, 
 42כך שסך הנק"ז יהיה לפחות 

קורסי 
 מגמהה

 מגמה הנבחרת הבהתאם לדרישות  24 פירוט מבנה מגמות בהמשך

 
 נקודות לתואר ללא עבודת גמר 42-43.5סה"כ: 

 43.5בסיס סך הנקודות לתואר הינו הערה: עבור סטודנטים הלומדים מספר אי זוגי של קורסי 

 
  



 מבנה הלימודים במסלול מחקרי עם עבודת גמר
 

 תלמיד במסלול המחקרי יושמטו שני קורסי הבחירה הכלליים. .1

 נקודות זכות. 12. היקף עבודת הגמר הינו 2

בגין  12: נקודות זכות 48 לפחות בגין קורסים ועבודת הגמר הינו. ההיקף הכולל של נקודות זכות 3

פי בגין עבודת גמר ועוד נקודות זכות בגין קורסי בסיס כ 12בגין קורסי מגמה,  24קורסי חובה, 

  . שיידרש על פי הרקע של הסטודנט



 בסיסקורסי 

. תלמיד סמסטרים ממועד תחילת לימודיו ניתוך שקורסי הבסיס תלמיד נדרש לסיים את  .1

לא יוכל ללמוד קורסים מתקדמים בתוכנית עד להשלמת קורסי שלא יעמוד בתקנה זו, 

 . הבסיס

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

עדת הוראה עון אישור של והבדיקה תיערך עד תום הסמסטר הראשון ללימודים. כל פטור ט

 הסילבוסים הרלוונטיים של לימודים קודמים.ומבוסס על בדיקת 

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 

זכאים את הידע שלהם בתחום לפני לימוד קורסים מתקדמים במסגרת המגמה גם אם הם 

 לפטור )רלבנטי לגבי המגמות בהתנהגות ארגונית, שיווק ומימון(.

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

 . הראשון

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

 לבוס ולהכין עצמם טרם תחילת הקורס. רקע מתמטי לעיין ברשימת הנושאים בסי

בחומר הנדרש, רשאי לגשת  אתלמיד שנמצא כי אינו זכאי לפטור, אך סבור כי הוא בקי .5

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

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

 פטור רק פעם אחת. 

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

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

 הסמסטרים הראשונים ללימודים בלבד. 

תתקיים בתחילת סמסטר א' " מתמטיקה למנהל עסקיםבחינת הפטור בקורסי הבסיס "

בשאר " תתקיים בתחילת סמסטר ב'. בחינות הפטור כלכלה ניהוליתבחינת הפטור בקורס  "

ביחד עם בחינת הקורס, הרישום לבחינת הפטור מתבצע  תתקיימנה קורסי הבסיס

באמצעות "מערכת אישורים בתשלום" במקביל לזמן הרישום לקורסים, מידע על בחינת 

 . תר המחלקההפטור יפורסם בא

 .ונכשלו בקורס לקורס הבסיסבחינת הפטור אינה מיועדת לתלמידים שנרשמו  .6

 .נדרש או התקבל בו פטורה הבסיסאין להירשם לקורסים מתקדמים בטרם נלמד קורס  .7



 מגמות הלימוד במנהל עסקים
 

עסקים. לכל מגמה מגמות הלימוד של המחלקה נועדו לאפשר לתלמידים להתמקד בתחומים השונים של מנהל 

 תכנית לימודים ייעודית ייחודית.

מגמה במועד הרישום ירשמו בחירת מגמה תעשה בשלב הרישום למחלקה. תלמידים שאינם מעוניינים לבחור 

 .בשלב מוקדם ככל האפשרתחומית ויבחרו מגמה באופן רשמי במהלך הלימודים, -מגמה הרבל

 הלימודים לתואר.   מבנהמגמה הן בהתאם להות ניתן להחליף מגמה פעם אחת במהלך התואר. חוב

 מגמות מתעדכנת מידי פעם. ברשימת קורסי הבחירה 

 

 מגמות השונות הינו כדלקמן:במבנה הלימודים 

 יש לוודא עמידה בדרישות הקדם המפורטות בסילבוסים*

 תחומית-מבנה הלימודים במגמה הרב

 

סוג 
 הקורס

 שמות הקורסים
 מספר
 הקורס

מספר 
קורסים 
 נדרשים

 הערות נק"ז

 קורסי
חובה 

 במגמה

מתוך רשימת קורסי החובה 
 12 4  מגמות השונות השל 

תחומית -על סטודנט במגמה הרב
 מגמות משתילפחות לקחת קורסים 

  .שונות
ניתן לקחת את  מגמת מימון וביטוחמ

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

 פנסיונים שייחשבו בקטגוריה זו.
סמינר 
 אמפירי

לבחירה מהסמינרים 
  3 1  מגמותהאמפיריים של ה

 קורס
 מתודולוגי

 68721461 חקר שווקים 
1 3 

לבחירה אחד מבין השלושה. תלמיד 
הפטור מאחד מהם בגין לימודים 

 בין השניים הנותרים.מקודמים יבחר 
 68720023 שיטות מחקר במדעי התנהגות

 68720102 מחקר איכותני בארגונים
קורסי 
 6 2   בחירה

מתוך כלל הקורסים המוצעים 
 במחלקה.

  24 8  סה"כ

 



 במימון מגמהמבנה הלימודים ב

 

 שמות הקורסים סוג הקורס
 מספר
 הקורס

מספר 
קורסים 
 נדרשים

 הערות נק"ז

קורסי חובה 
 מגמהב

 68720009 ניתוח ניירות ערך

4 12 

קורס הקדם לכלל הקורסים 
יסודות מימון הינו " התמחותב
ו"מתמטיקה  (68724211מימון" )ה

 (68720164למנהל עסקים" )
לקחת את הקורסים  -*המלצה

 בהתאם לסדר הרשום.  

 68727061 ניהול פיננסי
 68727011 בחירת תיקי השקעות

 68721181 אופציות וחוזים עתידיים

 סמינר אמפירי

 68720169 היבטים התנהגותיים במימון

נא לשים לב לדרישות הקדם  3 1
 בהתאם לסילבוס

 68720176 מימון ומדיניות ציבורית 
מדידת ביצועי מנהלים וניהול 

 רווחים
68720143 

קורסי בחירה 
 ראה רשימה בהמשך 9 3   במימון

  24  8  סה"כ
 
 

 במימוןקורסי בחירה 
 
 דרישות קדם מספר הקורס שם הקורס

  68720021 תמחור חוזי ביטוח חיים
  68720022 תמחור חוזי ביטוח פנסיוניים

  68720051 *)חדר עסקאות( קורס שנתי –א'  ועדת השקעות 
  68720052 *)חדר עסקאות( קורס שנתי –ב'  ועדת השקעות 

  68720072 שוק ההון הבינלאומי: ניהול סיכונים
  68720156 מבוא להערכת נכסי מקרקעין

  68720157 חשבונאות ניהולית
  68720161 ניתוח אירועים במימון חברות

  68720165 במימוןסוגיות מתקדמות 
  68720167 מיסוי פנסיוני

  68720189 ניהול סיכונים בחברות פיננסיות
  68721171 תורת הסיכונים: הון סיכון

  68721201 ניתוח דוחות פיננסיים
 חשבונאות* 68721441 דיני מיסים

  68727001 הערכת שווי חברות
  68728091 היבטים מימוניים וחשבונאיים –מיזוגים ורכישות 

 (68724211מימון" )" בסיסקורס הדרישת קדם לכלל הקורסים במגמה, 
 
 

ב  הינו קורס אחד ולא ניתן להרשם רק לאחד מהם, ההפרדה בטבלה -הבהרה: ועדת השקעות א ו*
  היא לצרכים מנהלתיים בלבד.



 במימון וביטוח מגמהמבנה הלימודים ב

 

 שמות הקורסים סוג הקורס
 מספר
 הקורס

מספר 
קורסי
ם 

נדרשי
 ם

 הערות נק"ז

קורסי חובה 
 מגמהב

 68720009 ניתוח ניירות ערך

6 18 

 מגמהקורס הקדם לכלל הקורסים ב
מימון" יסודות המימון וביטוח הינו "ב
ו"מתמטיקה למנהל  (68724211)

 (68720164עסקים" )
לקחת את הקורסים בהתאם  -*המלצה

 לסדר הרשום.  

 68727061 ניהול פיננסי
 68727011 בחירת תיקי השקעות

 68721181 אופציות וחוזים עתידיים
 68720021 תמחור חוזי ביטוח חיים

תמחור חוזי ביטוח 
 פנסיוניים

68720022 

סמינר 
 אמפירי

היבטים התנהגותיים 
 68720169 במימון

נא לשים לב לדרישות הקדם בהתאם  3 1
מנהלים מדידת ביצועי  לסילבוס הקורס

 וניהול רווחים
68720143 

 68720176 מימון ומדיניות ציבורית
קורסי בחירה 

במימון 
 וביטוח

 ראה רשימה בהמשך 3 1  

  24 8  סה"כ

 
 קורסי בחירה במימון וביטוח

 
 דרישות קדם מספר הקורס שם הקורס

  68720051 *)חדר עסקאות( קורס שנתי –א'  ועדת השקעות 
  68720052 *)חדר עסקאות( קורס שנתי –' ב ועדת השקעות 

  68720072 שוק ההון הבינלאומי: ניהול סיכונים
  68720156 מבוא להערכת נכסי מקרקעין

  68720157 חשבונאות ניהולית
  68720161 ניתוח אירועים במימון חברות

  68720165 סוגיות מתקדמות במימון
  68720167 מיסוי פנסיוני

  68720173 מימון יזמות וחדשנות טכנולוגית
  68720189 ניהול סיכונים בחברות פיננסיות

  68721171 תורת הסיכונים: הון סיכון 
  68721201 ניתוח דוחות פיננסיים

 חשבונאות* 68721441 דיני מיסים
  68727001 הערכת שווי חברות

  68728091 היבטים מימוניים וחשבונאיים –מיזוגים ורכישות 
 (68724211מימון" )" בסיסקורס הדרישת קדם לכלל הקורסים במגמה, 

 
 

ב  הינו קורס אחד ולא ניתן להרשם רק לאחד מהם, ההפרדה בטבלה -הבהרה: ועדת השקעות א ו*
 היא לצרכים מנהלתיים בלבד.

  



 באסטרטגיה וניהול בינלאומי מגמהמבנה הלימודים ב

 
 מספר שמות הקורסים סוג הקורס

 הקורס
מספר 

קורסים 
 נדרשים

 הערות נק"ז

קורסי חובה 
 מגמהב

ארגון תעשייתי *
 ואסטרטגיה תחרותית

68720106 

3 9 

  -*דרישות קדם
  68726051 "כלכלה ניהולית"

תרבות ועסקים  68720164 "מתמטיקה למנהל עסקים"
 בינלאומיים

68727021 

עקרונות ועסקים 
 בינלאומיים

68720105 

 סמינר אמפירי
ניהול סמינר אמפירי ב

 *בינלאומי
68720170 

1 3 
קורס "תרבות ועסקים -*דרישות קדם
( או "מחקר 68727021בינלאומיים" )

 68727451 אסטרטגיה בינלאומית  (68720102איכותני בארגונים" )

 קורס
 מתודולוגי

 68720102 מחקר איכותני בארגונים

1 3 

 לבחירה אחד מבין השלושה. 
תלמיד הפטור מאחד מהם בגין לימודים 

 קודמים, יבחר בין השניים הנותרים.
שיטות מחקר במדעי 

 התנהגות
68720023 

 68721461 חקר שווקים
קורסי בחירה 
באסטרטגיה 

וניהול 
 בינלאומי

  

 ראה רשימה בהמשך 9 3

  24 8  סה"כ
 

 וניהול בינלאומיבאסטרטגיה קורסי בחירה 
 
 הערות/דרישות קדם מספר הקורס שם הקורס

 , סדנא באנגליתשיווק 68720012 ניהול מותגים בינ"ל
  68720018 היבטים בינ"ל-התנהגות ארגונית

  68720024 אינטגרציה כלכלית ועסקית
  68720048 נושאים נבחרים בניהול בינלאומי

 סדנא באנגלית 68720062 טכנולוגיית העיליתסחר בינ"ל ומשמעויותיו לענף 
  68720181 חדשנות

 סדנא 68720182  יזמות גלובלית
כרוך בנסיעה לחו"ל וקבלה  68720185 יזמות וחדשנות בכלכלה צומחת: ברזיל 

 לקורס
 סדנא באנגלית 68720206 ניהול אסטרטגי גלובלי

 שיווק 68721661 שיווק בינלאומי
  68722001 חברותהבראת והשבחת 

  68722081 יזמות עסקית בינלאומית
 סדנא באנגלית 68726011 עסקים בעידן האינטרנט

  68726041 חשיבה אסטרטגית
 מימון, חשבונאות 68727001 הערכת שווי חברות

  68728001 ניהול עסקים באסיה
 מימון 68728091 מיזוגים ורכישות: היבטים מימוניים וחשבונאיים 

 (40216872)" מימון" בסיסקורס הדרישת קדם לכלל הקורסים במגמה, 
  



  

 ניהול היי טקביזמות, חדשנות ו מגמהמבנה הלימודים ב

 

 מספר שמות הקורסים סוג הקורס

 הקורס

מספר 
קורסי

ם 
נדרשי

 ם

 הערות נק"ז

 קורסי

 מגמהחובה ב

מימון מיזמים, הון סיכון 
 וצמיחה

68720207 

2 6 

"חדשנות קורס *קורס מחליף ל
 68720190 לקיימות"

פיתוח וניהול עסקים 
 קטנים ובינוניים

68720002  

 סמינר אמפירי
 -טק בישראל -תעשיית היי

 סמינר אמפירי
68720155 1 3  

התנסות 
 מעשית

מרעיון  -התנסות מעשית 
 טכנולוגי למיזם עסקי

68720154 1 3  

קורסי בחירה 
, ביזמות

 חדשנות 
 טק-וניהול הי

 

 

 ראה רשימה בהמשך 12 4

  24 8  סה"כ

 
 ביזמות, חדשנות וניהול היי טק מגמהבקורסי בחירה 

 
 הערות /דרישות קדם  מספר הקורס שם הקורס

 סדנא 68720012 יםיניהול מותגים בינלאומ

  68720024 אינטגרציה כלכלית ועסקית

  68720031 אסטרטגיה בניהול טכנולוגי
  68720046 מוצרים ובפרסום חשיבה יצירתית בפיתוח

   68720049 יזמות בתחום הביוטכנולוגיה
 סדנא 68720062 סחר בינ"ל ומשמעויותיו לטכנולוגיית העילית

  68720129 שיווק היי טק ומוצרים חדשניים
  68720162 רשתות עסקיות

  68720181 חדשנות
 סדנא  68720182  יזמות גלובלית

 כרוך בנסיעה לחו"ל וקבלה לקורס 68720185 יזמות וחדשנות בכלכלה צומחת: ברזיל 
  68720192 ניהול קשרי לקוחות בעידן מרכזיות הלקוח

 סדנא 68720206 ניהול אסטרטגי גלובלי

  68721401 זיקות בין משפט לטכנולוגיה
  68722001 הבראת והשבחת חברות

   68722081 יזמות עסקית בינ"ל
 סדנא  68726011 עסקים בעידן האינטרנט

  68727001 הערכת שווי חברות

 כרוך בנסיעה לחו"ל וקבלה לקורס 68728071 יזמות טכנולוגית

 

 



 ביזמות, חדשנות ומערכות מידעמבנה הלימודים במגמה 

 

 מספר שמות הקורסים סוג הקורס

 הקורס

מספר 
קורסים 
 נדרשים

 הערות נק"ז

קורסי חובה 
 במגמה

פיתוח וניהול עסקים 
 קטנים ובינוניים

68720002 

3 9 

 

קורס מרשימת הקורסים 
 של הנדסת תעשייה וניהול

 *ראה רשימה בעמוד הבא ********

מימון מיזמים, הון סיכון 
 וצמיחה

"חדשנות קורס *קורס מחליף ל 68720207
 68720190 לקיימות"

 סמינר אמפירי
 -טק בישראל -תעשיית היי

 אמפירי סמינר
68720155 1 3  

התנסות 
 מעשית

מרעיון  -התנסות מעשית 
 טכנולוגי למיזם עסקי

68720154 1 3  

קורסי בחירה 
ביזמות, 
חדשנות 
ומערכות 

 מידע

 

 

3 9 

*יש לבחור לפחות קורס אחד 
מרשימת קורסי הבחירה מהמחלקה 

 להנדסת תעשייה וניהול.
 *ראה רשימה בעמוד הבא

  24 8  סה"כ

 
 

 ביזמות, חדשנות ומערכות מידעבמגמה קורסי בחירה 
 
 הערות /דרישות קדם  מספר הקורס שם הקורס

 סדנא 68720012 יםיניהול מותגים בינלאומ

  68720024 אינטגרציה כלכלית ועסקית

  68720031 אסטרטגיה בניהול טכנולוגי
  68720046 חשיבה יצירתית בפיתוח מוצרים ובפרסום

   68720049 הביוטכנולוגיהיזמות בתחום 
 סדנא 68720062 סחר בינ"ל ומשמעויותיו לטכנולוגיית העילית

  68720129 שיווק היי טק ומוצרים חדשניים
  68720162 רשתות עסקיות

  68720181 חדשנות
 סדנא  68720182  יזמות גלובלית

 וקבלה לקורס כרוך בנסיעה לחו"ל 68720185 יזמות וחדשנות בכלכלה צומחת: ברזיל 
  68720192 ניהול קשרי לקוחות בעידן מרכזיות הלקוח

 סדנא 68720206 ניהול אסטרטגי גלובלי

  68721401 זיקות בין משפט לטכנולוגיה
  68722001 הבראת והשבחת חברות

   68722081 יזמות עסקית בינ"ל
 סדנא  68726011 עסקים בעידן האינטרנט

  68727001 הערכת שווי חברות

 כרוך בנסיעה לחו"ל וקבלה לקורס 68728071 יזמות טכנולוגית
 

  



 מהמחלקה להנדסת תעשייה וניהול קורסי בחירה בתחום מערכות מידע
 

 קורסי הקדם בהתאם לתנאים של קורסי הקדם במחלקה להנדסת תעשייה וניהול, מערכות מידע

 
 מספר מקצוע שם מקצוע נק"ז

 36425281  שיטות מחקר אמפירי  3

 36425621 מדיניות מערכות מידע  3

  36421111  עיצוב ממשקי משתמש 3

קבלת החלטות במערכות טכנולוגיה  3
  מתקדמות

36421971 

 36421801 עיבוד מידע בתנאי לחץ ועייפות  3

 36425171 ניתוח רשתות חברתיות 3
 36427061 מודלים בניהול ידע 3

 
  



 תבהתנהגות ארגוני מגמהמבנה הלימודים ב

 

 מספר שמות הקורסים סוג הקורס

 הקורס

מספר  
קורסים 
 נדרשים

 הערות נק"ז

 קורסי חובה

  מגמהב

  68721341 סוגיות בניהול משאבי אנוש

 
4 12 

 

 68720158 הנעת עובדים בארגונים

 68725991 מנהיגות בארגונים

 68720023 שיטות מחקר במדעי התנהגות

סמינר 
 אמפירי

  68720187 התנהגות אזרחית בארגונים

 

 1 3 

 68727091 גברים ונשים בעולם העבודה

 68728031 תיאוריות אישיות בניהול

ת וסמינר יישומי בנושא יצירתי
 וגישה ארגונית לסיכון

68720191 

קורסי 
בחירה 

בהתנהגות 
 ארגונית

   

3 9 

 ראה רשימה בהמשך

  24 8  סה"כ

 
 בהתנהגות ארגונית מגמהבקורסי בחירה 

 
 דרישות קדם מספר הקורס שם הקורס

  68720018 היבטים בינלאומיים –התנהגות ארגונית 
  68720019 בנושאים נבחרים במדעי התנהגות א'פרקטיקום 

  68720050 פרקטיקום בנושאים נבחרים במדעי התנהגות ב'
  68720065 בארגוניםהיבטים פסיכולוגיים של ביצוע 

  68720113 פיתוח והכשרת מנהלים
  68720117 בניית צוותים וניהולם 

  68720203 לחץ בארגונים
  68720205 ניתוח התנהגותי של סוגיות עדכניות-הלכה למעשה

אתיקה ביעוץ ארגוני: בין מומחיות לבין מתן שירות 
 ללקוח

68727121  

  68727471 משא ומתן: היבטים התנהגותיים 
 (68723081)"מדעי התנהגות בניהול"  בסיסקורס הדרישת קדם לכלל הקורסים במגמה, 

  



 בשיווק במגמהמבנה הלימודים 

 

 שמות הקורסים סוג הקורס
 מספר
 הקורס

מספר 
קורסים 
 נדרשים

 הערות נק"ז

קורסי חובה 
 מגמהב

 68721461  + *חקר שווקים

4 12 

קורס הקדם לכלל הקורסים במגמת 
שיווק הינו "ניהול השיווק" 

(68725631) 
 + קורס מתודולוגי

 *  סמינר אמפירי

 68726651 התנהגות צרכנים
 68721661 שיווק בינלאומי
 68722051 שיווק שירותים

קורסי בחירה 
 בשיווק

 ראה רשימה בהמשך 12 4  

  24 8  סה"כ
 

 קורסי בחירה בשיווק
 
 דרישות קדם מספר הקורס שם הקורס

  68720010 אתיקה של שיווק: אמת בפרסום
  68720012 ניהול מותגים בינלאומיים

  68720013 שיטות בקביעת מחירים
  68720014 שיטות מתקדמות בחקר שווקים

  68720046 חשיבה יצירתית בפיתוח מוצרים חדשים בפרסום
  68720086 ניהול אסטרטגיה שיווקית

  68720129 ומוצרים חדשניים טק-היי שיווק
  68720171 סוגיות נבחרות בתיאוריה שיווקית 

  68720177 שיווק ויראלי בעידן דיגיטלי
  68720188 קורס מתקדם בניהול יצירתיות וחדשנות

  68720192 ניהול קשרי לקוחות בעידן מרכזיות הלקוח
  68721251 סמינר אינטגרטיבי בניהול השיווק

  68721381 הפרסוםניהול 
  68721561 מדיניות מוצרים

 (68725631)"ניהול השיווק"  בסיסקורס הדרישת הקדם לכל הקורסים במגמה, 

 

 )אינם שייכים למגמות הלימוד(נוספים הניתנים במחלקה  בחירה כלליים קורסים
 
 הערות דרישות קדם מספר הקורס שם הקורס
   68721031 דיני עבודה

   68727421 דיני תאגידים

 

 סמינרים
 השנייה ללימודיו. מהשנהתלמיד רשאי להירשם לאחד מהסמינרים האמפיריים המוצעים במחלקה 

 קורסים מרוכזים בשבוע )סדנאות(
חלק מהקורסים המוצעים על ידי המחלקה, ניתנים כקורסים מרוכזים )חלקם בשפה האנגלית(. ניתן 

 התואר. ללמוד עד שני קורסים מרוכזים כנ"ל במהלך



 בחינות
 יוכל להגישבתקופת בחינות יוצע לכל קורס מועד בחינה אחד בלבד. תלמיד שלא יופיע לבחינה 

. ראה בכפוף לנוהל הבחינות האוניברסיטאיבקשה למועד מיוחד. וועדת הוראה תשקול את הבקשה 

 "(נוהל בחינות אוניברסיטאיבהרחבה בפרק "לימודי התואר השני" בשנתון )תת פרק "

 פטור והכרה בקורסים 

 איסור חזרה על קורסים

אין ללמוד בשנית קורס שנלמד בעבר במסגרת אקדמית אחרת. במקרה שתלמיד יחזור על קורס 

הקורס לא יחשב במסגרת חובות  –נושא נקודות זכות שלמד בעבר, לא יזוכה בנקודות הזכות בגינו 

מידים הסבורים כי קורסים שלמדו בעבר התלמיד לתואר. בדיקה זו תיערך במעמד סגירת התואר. תל

צריכים לפנות  ,שהם נדרשים ללמוד , הבחירה והבסיסחובההחופפים במידה משמעותית לקורסי 

 למזכירות המחלקה לבחינת מידת החפיפה וקבלת הנחיות. 

 פטור מקורסים

שלא חובה כלליים לתואר יבדקו ע"י מזכירות המחלקה. תלמיד קורסי ו הבסיספטורים מקורסי 

אושר לו פטור וסבור כי הוא זכאי לו, יגיש בקשה למזכירות המחלקה בצירוף הסילבוס הרלוונטי 

יש להגיש את בקשות הפטור מוקדם ככל האפשר במהלך מאושר ע"י המחלקה בה למד את הקורס. 

 בכל מקרה של ספק, אין להירשם לקורס שטרם נתקבלה תשובה רשמית לגביו. הלימודים. 

 ממוסדות אחרים םהכרה בקורסי

הכרה בקורס המזכה בנקודות זכות תינתן אך ורק בגין קורס שנלמד בתוכנית לתואר שני במוסד 

גוריון בנגב(, שהינו רלוונטי לתכנית -אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה )כולל אוניברסיטת בן

לא מומש לצרכי ו, 70ציון לפחות  ,מחלקהבהיקף מקביל לקורסי ה ,הלימודים של התלמיד במחלקה

יוכל התלמיד לפנות לוועדת הוראה בבקשה שנקודות בהתקיים כל התנאים קבלת תואר אחר. 

הזכות של הקורס יוכרו כנקודות זכות לצרכי לימודיו לתואר במחלקה. מספר נקודות הזכות המרבי 

, שמשמעותו 600. בקורס שהוכר על ידי ועדת ההוראה, ידווח ציון 9שניתן להכיר בו לא יעלה על 

 . "פטור"

ועדת הוראה הדנה באישור קורסים ממוסדות אחרים במסגרת חילופי סטודנטים, רשאית להכיר 

סיים התלמיד את לימודיו לתואר במחלקה עם קורסים . בה נלמד הקורס אוניברסיטההבציון מ

ע קורסים עודפים, יגרעו תחילה הקורסים אותם למד במוסדות אחרים ורק לאחר מכן יוכל לגרו

 אותם למד במחלקה.

 
 


