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 B.A. (681) לניהול המחלקה

 התקשרות ופרטי תפקידים בעלי

 בניהול ראשון לתואר הלימודים תכנית

 א"תשפ – ט"תשע לשנים מחלקתי חד מסלול - בניהול בוגר תואר לקראת הלימודים תכנית

 לימוד מגמות

 אנוש משאבי וניהול ארגונית להתנהגות המגמה

 למימון המגמה

 לשיווק המגמה

 ספורט עסקי לניהול המגמה

 א"תשפ – ט"תשע לשנים מחלקתי חד מסלול - מידע מערכות בניהול" בוגר" תואר לקראת לימודים תכנית

 הלימודים מבנה

-ט"תשע לשנים ר"למדה מהפקולטה נוספת מחלקה עם מחלקתי דו במסלול" בוגר" לתואר לימודים תכנית

 א"תשפ

 הלימודים מבנה

 ח"רו שאר/ וממשל ופוליטיקה לבניהו מחלקתי דו למסלול הלימודים מבנה

 ואנתרופולוגיה וסוציולוגיה ניהולב מחלקתי דו למסלול הלימודים מבנה

 וחינוך בניהול מחלקתי דו למסלול הלימודים מבנה

 וגיאוגרפיה ניהולב מחלקתי דו למסלול הלימודים מבנה

 וכלכלה ניהולב מחלקתי דו למסלול הלימודים מבנה

 ופסיכולוגיה ניהולב מחלקתי דו למסלול הלימודים מבנה

 ותקשורת בניהול מחלקתי דו למסלול הלימודים מבנה

 א"תשפ-ט"תשע לשנים בניהול חטיבה עם הטבע למדעי מהפקולטה במחלקה בוגר תואר לקראת לימודים תכנית

 הלימודים מבנה

 למחקר מצטיינים תכנית
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 שנתון תשע"ט -B.A. (681)  לניהולהמחלקה 

 

 בעלי תפקידים ופרטי התקשרות
 

  מוסי רוזנבויםד"ר                 ראש המחלקה: 
 

 גב' לוסיאנה סילםל במחלקה: מנהממונה על ה

 mgtsec@som.bgu.ac.il                 דואר אלקטרוני:

 
 ריטה מזרחיגב'     רכזת לענייני סטודנטים: 

  mgtst1@som.bgu.ac.il                 דואר אלקטרוני:

 08-6472569                           טלפון: 

 08-6477697פקס:                              
 
 

 אריקה אבניגב'     רכזת לענייני סטודנטים: 

 mgtst2@som.bgu.ac.il                 דואר אלקטרוני:

          08-6477915                           טלפון: 

 08-6477697                              פקס:

 
 ליטל גוררכזת לענייני סטודנטים:     גב' 

 mgtst3@som.bgu.ac.il דואר אלקטרוני:                

   08-6428727טלפון:                            

 08-6477697פקס:                              

 

 http://in.bgu.ac.il/fom/Management/Pages/home.aspx              אינטרנט:האתר כתובת 
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  לימודים לתואר ראשון בניהולהתכנית 

 כללי

 לימודים:  מסלולי הארבעבמחלקה לניהול 

 מחלקתי בניהול -לימודים חד מסלול

                           המסלול החד מחלקתי בניהול מאפשר קבלת ידע והכשרה בתחומי הליבה של הניהול וכן להעמיק את הידע באחד    

 מתחומי הניהול באמצעות מגמה בהתנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש, מימון, שיווק וניהול עסקי ספורט. 

  ידעמחלקתי בניהול מערכות מ-לימודים חד מסלול

 מסלול זה משלב את עולם התוכן של מערכות המידע עם קורסי הליבה של תחום הניהול. 

  מחלקתי בניהול עם מחלקה נוספת מהפקולטה למדעי הרוח והחברה-לימודים דו מסלול

התלמידים במסלול זה מקבלים ידע והכשרה ניהולית בתחומי הליבה של הניהול ולומדים גם את לימודי המחלקה 

 הנוספת ממדעי הרוח והחברה. 

  בפקולטה למדעי הטבע עם חטיבה בניהול מחלקתי-חד לימודים מסלול

הלומדים במסלול זה מקבלים הזדמנות להיחשף לקורסי היסוד בניהול ביחד עם הלימודים אותם הם לומדים 

בפקולטה למדעי הטבע. בוגרי המסלול הזה הם בעלי הכשרה ניהולית מעבר להכשרה אותה הם מקבלים במדעי 

 הטבע. 

 

 גמר פרויקט

, (י בפקולטה למדעי הטבע עם חטיבה בניהולמחלקת-חד לימודים מסלולאחד מהמסלולים המוצעים )פרט  בכל

התלמידים בשנה השלישית מבצעים פרויקט גמר המהווה גשר בין הידע האקדמי שנרכש במהלך הלימודים לבין 

 התנסות פרקטית הדרושה לשוק העבודה.

 למחקר מצטייניםה תכנית

עדת לעודד כנית מיוהתתלמידים מצטיינים במחלקה לניהול יכולים להשתתף בתוכנית המצטיינים למחקר. 

לסיים תואר ראשון ותואר מצטיינים לסטודנטים  תאפשרמלימודי מחקר בפקולטה, ותלמידים מצטיינים להמשך 

ת המועמדות פתוחה הגש שני מחקרי בפקולטה לניהול, תוך ארבע שנים מתחילת הלימודים לתואר ראשון.

הקבלה לתכנית מותנית בהישגים במהלך ו , בסמסטר ב' של שנה ב'לתלמידי המחלקה לניהול בכלל המסלולים

 התואר.

 

 :הערה

 המתפרסמים הלימודים כניותות התקנות, הכללים בכל שינויים בצעל הזכות את לעצמה שומרת ההוראה ועדת

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

 .לשינויים המתייחסים
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 תשפ"א –י לשנים תשע"ט מסלול חד מחלקת -לימודים לקראת תואר בוגר בניהול התכנית 

סלול זה מאפשרים לימוד של קורסי הליבה בניהול, קורסי בחירה בניהול והעמקת ידע באחת מהלימודים ב

 וניהול עסקי ספורט שיווק ,, מימוןוניהול משאבי אנוש התנהגות ארגונית מהמגמות הבאות:

 מטרת התכנית

סביבה עסקית דינאמית, המושפעת ממגמות גלובליות שוק עבודה הפועל בלהכשיר מנהלים למטרת התכנית היא 

יצירתית יחד עם השכלה רחבה ומיומנות חשיבה בתחום הניהול,  מעמיקהקנה הכשרה מהתכנית מורכבות. 

 .וביקורתית

כמו חשבונאות, שיווק, כלכלה, מימון, התנהגות  באמצעות קורסים ליבת הניהולבהכשרה בסיסית  יקבל התלמיד

-רבניהולית מעניק השכלה המסלול החד מחלקתי ארגונית, אסטרטגיה ומערכות מידע. בנוסף לתחומים אלה, 

 תחומית, הכוללת קורסים המשלבים היבטים ממדעי הרוח והחברה הרלוונטיים לניהול. 

: רשימת המגמות במחלקה המגמה שבחר.יעמיק את ידיעותיו בתחום התלמיד  ,החל מהשנה השנייה ללימודים

 .התנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש, מימון, שיווק וניהול עסקי ספורט

ועם בשיתוף עם ארגונים וחברות עסקיות יישומי גמר ה, משתתף כל תלמיד בפרויקט ת הלימודים האחרונבשנ

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

 .הלימודים

 מבנה הלימודים

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

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

( המעשיפרויקט ה) גמרההלימודים במבנה זה מבטיחים רצף הגיוני של קורסים וכן עומס סביר על הלומד. פרויקט 

 .נמשך על פני שני סמסטרים בשנת הלימודים השלישית

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

 :פירוט נקודות הזכות

 חובות לתואר נקודות זכות
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 ת:חובות אוניברסיטאיו

 2אנגלית מתקדמים 

 הדרכה בספריה  

 מדה למניעת הטרדה מיניתול

 קורסי חובה בניהול 65.5

 גמרפרויקט  6

 + סמינר מחקרי קורסי מגמה 21

 קורסי בחירה 27

 נקודות לתואר סה"כ 121.5
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 לימודיםהמגמות 

 
. מחלקתי להעמיק בתחום לימודים אחד שנבחר על ידו בתום שנה א'-מסלול החדלכל סטודנט מה מגמה מאפשרת

וניהול עסקי  שיווק, מימון התנהגות ארגונית ומשאבי אנוש,מגמות:  ארבעמתוך  מגמה אחתהסטודנט יבחר 

 . ספורט

 החלטה על פתיחת מגמה תתקבל על ידי ועדת הוראה בהתחשב בבקשות התלמידים. 

 .מתחייבת לפתוח בכל שנה את כל המגמותאינה המחלקה 

 .בגיליון הציונים בלבדואר, אלא בתעודת הזכאות לת צויןתלא מגמת הלימוד שיבחר הסטודנט 

  קורסי בחירה

 :הבאים קורסיםה את מחלקתי אפשרות ללמוד-במסגרת קורסי הבחירה ניתנת לסטודנט מהמסלול החד

 .רשום הוא אליה המגמה של עודפים מגמה קורסי .א

 קורסי מגמה של מגמה אחרת מהמגמה אליה הוא רשום. .ב

 ל. לניהוקורסים מרשימת קורסי הבחירה במחלקה  .ג

או ממבחר הקורסים שיוצעו  ,ים הנלמדים בפקולטה למדעי הרוחיהקורסים הכללנק"ז ממבחר  9 עד .ד

 במחלקה לניהול מלונאות ותיירות. 

 .נק"ז בגין השתתפות בקורסי ספורט, מחול והרכב קולי של האוניברסיטה 1ניתן לצבור עד  .ה

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

 

 גמרפרויקט 

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

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

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

. הדו"ח הסופי המוגש על ידי הצוות אמור לספק להנהלת החברה פתרונות ישימים. הניהול השוניםבתחומי 

פרויקט הגמר מתבצע  ברות.מניסיון העבר נוכחנו לדעת, שחלק גדול מהמלצות הצוותים אכן מיושם על ידי הח

  :במספר מתכונות

 מחלקתי בלבד(   החד המסלול לתלמידי) פרויקט ניהול עסקים בישראל .1

 בלבד(   מחלקתי הדו המסלול למידי)לת פרויקט תכנון עסקי אסטרטגי .2

 (מחלקתי והדו החד מסלול)ל "רמחפרויקט  .3

 (מחלקתי והדו החד)למסלול  פרויקט יזמים צעירים .4
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 "אתשפ –טתשע"מחלקתי לשנים -לימודים למסלול חדה מבנה

 'שנה א' סמסטר א

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה
 קורסהשם 

 פרמס

 קורסה

 90055001 למניעת הטרדה מינית לומדה      0

 36414221 מבוא למערכות מידע לניהול 3   3 3 0

 61050002 *'איישומי מחשב      0.5 0

 68110011 הדרכה בספריה      0

 68110101 שיטות כמותיות 3 2  5 3.5 0

0 
3 3   3 

-יסודות ההתנהגות הארגונית

 מיקרו
68110043 

 68110232 **סדנא בכתיבה מדעית     0.5 0

 68111061 יסודות החשבונאות 3 2  5 3.5 0

 68115041 'מבוא לכלכלה לניהול א 3 2  5 3.5 0

 68110036 מבוא לסטטיסטיקה לניהול 3 2  5 3.5   0

  סה"כ 18 8  26 21 

     ( הינו קורס מתוקשב ללמידה עצמית באמצעות האינטרנט.61050002הקורס יישומי מחשב א' ) *
 .מעבדת מחשביםבסוף הסמסטר תתקיים בחינה ב   
 .שעות 12סה"כ  ,סדנא מרוכזת* *

 

 'סמסטר בשנה א' 

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה
 קורסה פרמס קורסהשם 

68110043 3 3   3 
-יסודות ההתנהגות הארגונית

 מאקרו
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 0

 68115061 'מבוא לכלכלה לניהול ב 3 2  5 3.5 68115041

 68117061 מבוא למשפט 3   3 3 0

 15311051 2אנגלית מתקדמים  4   4 2 15311041

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

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 36411111 חקר ביצועים1 3 2  5 3.5 68110101

68110101 

68110036 
 68110024 שיטות סטטיסטיות2 3 2  5 3.5

 68110075 שיטות מחקר בניהול3 3 2  5 3.5 68110036

0 2 2   2 
יסודות השכנוע 4

 והפרזנטציה
68110109 

  קורס מגמה5 3   3 3 בהתאם לקורס

  קורס בחירה6 3   3 3 בהתאם לקורס

  סה"כ 17 6  23 18.5 

 

 

 'שנה ב' סמסטר ב

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 שם הקורס

מספר 

 הקורס

68110024 

36411111 
 36411331 ניהול התפעול1 3 2  5 3.5

 68113041 מבוא לתורת קבלת החלטות 3   3 3 68110036

 68114071 אתיקה לניהול 3   3 3 0

מבוא למנהל ומדיניות 7 3   3 3 0

 ציבורית

68113071 

  מגמהקורסי 8 3   3 3 בהתאם לקורס

  קורסי בחירה 6   6 6 בהתאם לקורס

  סה"כ 24 2  26 24.5 

 

                                                           

 נק"ז(. 3.5) 364.1.1241וניהול התפעול ירדו מתכנית הלימודים ובמקום יילמד הקורס "ניהול התפעול והייצור", חקר ביצועים  1
 
 הקורס שינה את שמו ל " ניתוח נתונים למנהלים". 2
 
 נק"ז(. 3) 681.1.0281 הקורס ירד מתכנית הלימודים ובמקום יילמד הקורס " יישומי פייתון בניהול ",  3
 
 ד מתכנית הלימודים.הקורס יר 4
 
 נק"ז קורסי מגמה. 6בסמסטר א' יילמדו  5
 
 נק"ז קורסי בחירה. 6בסמסטר א' יילמדו  6
 

 נק"ז(. 3, )681.1.0045הקורס ירד מתכנית הלימודים ובמקומו יילמד הקורס "מנהיגות וניהול בארגונים",  7

 נק"ז קורסי מגמה. 3בסמסטר ב' יילמדו  8
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 'שנה ג' סמסטר א

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה
 קורסהשם 

 פרמס

 קורסה

68112061 

68110042 

68111061 

68112041 

 68114041 האסטרטגיה העסקיתיסודות  3   3 3

 סיים חובות שנה

 א' + ב' 
3     

פרויקט ניהול עסקים 

 'א חלק -בישראל
68116011 

 סיים חובות שנה

 א' + ב' 
 68111010 ***חלק א' -מח"רפרויקט      3

 סיים חובות שנה

 א' + ב' 
3     

חלק  -הנחיית יזמים צעירים

 ***א'
68110053 

  קורסי מגמה 6   6 6 בהתאם לקורס

  בחירה יקורס1 9   9 9 בהתאם לקורס

  סה"כ 18   18 21 

 במקום לבחור בפרויקט ניהול עסקים בישראל. צעירים יזמיםהנחיית /מח"רלבחור בפרויקט  ניתן***  

 

 'שנה ג' סמסטר ב

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

עות ש

 מעבדה

עות ש

 תרגול

 עותש

 הרצאה
 קורסהשם 

 פרמס

 קורסה

68116011 3     
פרויקט ניהול עסקים 

 ***'ב חלק -בישראל
68116012 

68111010 3     
 חלק  -מח"רפרויקט 

 ***'ב
68111020 

68110053 3     
 -הנחיית יזמים צעירים

 ***'ב חלק
68110054 

  סמינר מחקרי במגמה 3   3 3 בהתאם לקורס

  קורס מגמה 3   3 3 בהתאם לקורס

  קורסי בחירה 6   6 6 בהתאם לקורס

  סה"כ 12   12 15 

 במקום לבחור בפרויקט ניהול עסקים בישראל. צעירים יזמיםהנחיית /מח"רלבחור בפרויקט  ניתן ***

 

                                                           

 נק"ז קורסי מגמה. 6בסמסטר א' יילמדו  1

 נק"ז, יילמד בסמסטר א'. 3, 681.1.0017* יתווסף קורס חובה, ניהול פרויקטים, 
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 מגמות לימוד

מציעים  בה הם יעמיקו את ידיעותיהם. לשם כך, אנו נדרשים לבחור מגמת לימודיםמחלקתי תלמידי המסלול החד 

 דוגמא מתוך קורסים שהוצעו בעבר. הם  . הקורסים המצוינים בהמשךמבחר קורסי מגמה

החלטה על פתיחת מגמה תיעשה בהתאם להחלטת ועדת הוראה ובקשות התלמידים. אין המחלקה מתחייבת 

  .וכל הקורסים לפתוח בכל שנה את כל המגמות

 מגמה חובה ללמוד סמינר מחקרי אחד בלבד.בכל 

 וניהול משאבי אנוש ארגוניתלהתנהגות המגמה 

 דרישת קדם שם הקורס מספר הקורס

 חובה במגמה  קורס 

 68110075, 68110024 ניהול מחקר בהתנהגות ארגונית 68110117

 )לבחור אחד מהרשימה( סמינר מחקרי

68110128 
ו)אי( )חוסר( אתיקה  -סמינר מחקרי 

 הוגנות בניהול

68110043 

68110042 

68110117 

הקורס החלופי לניהול מחקר בהתנהגות ארגונית לפי 

 עבור הסטודנטים הדו מחלקתיים:מסלולים 

10110027 

10210017 

14211081 

12911021 

 בהתנהגות ארגוניתסמינר מחקרי  68110097

68110043 

68110042 

68110117 

לפי  בהתנהגות ארגוניתהקורס החלופי לניהול מחקר 

 עבור הסטודנטים הדו מחלקתיים:מסלולים  

10110027 

10210017 

14211081 

12911021 

 (קורסים מהרשימה 5לבחור ) מגמהבחירה בקורסי 

 68110042 מצבי לחץ ושחיקה 68110007

 פיתוח ושינוי בארגונים 68110073
68110043 

68110042 

 ניהול צוות עובדים 68110003
68110043 

68110042 

 מנהיגות וניהול בארגונים 68110045
68110043 

68110042 

 סדנא בניהול משאבי אנוש 68110237
68110043 

68110042 

 סדנא בפסיכולוגיה חיובית 68110115
68110043 

68110042 

 סדנא בהנחיית קבוצות 68110238
68110043 

68110042 
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 מימוןלהמגמה 

 דרישת קדם שם הקורס מספר הקורס

 קורסי חובה במגמה

 68112061  מימון חברות 68110104

 68112061  מבוא לתורת השקעות 68110120

 (לבחור סמינר אחד מהרשימהסמינר מחקרי )

   68112061 תמחור נכסים ומבנה שווקים -סמינר מחקרי  68110098

 68112061 מימון התנהגותי –סמינר מחקרי  68110107

 (קורסים מהרשימה 4לבחור ) מגמהבחירה בקורסי 

 68112061  מבוא לאופציות וחוזים עתידיים 68110046

 יישומי מחשב במימון 68110008

 61050002 

 68111061 

 68112061 

 68110104  מיזוגים ורכישות 68110233

 68112061  ניהול סיכונים 68110240

 מימון התנהגותי 68110069
 68112061 

 68113041 

 68112061  ניתוח ארועים במימוןסדנא ב 68110242

 המגמה לשיווק

 דרישת קדם שם הקורס מספר הקורס

  קורסי חובה במגמה

68110058 
קורס חובה  –חקר שווקים סמינר ב

 במגמה

 68112041 

 68110036 

 68110075 

 68114071  סוגיות אתיות בשיווק 68110048

 (לבחור סמינר אחד מהרשימהסמינר מחקרי  )

68110094 
אסטרטגיה  –סמינר מחקרי 

 שיווקית

68110058 

חקר שווקים לפי מסלולים הקורס החלופי ל

 10110027 עבור הסטודנטים הדו מחלקתיים:

10210017 

12911021 

68110146    
סוגיות נבחרות  –סמינר מחקרי 

 בשיווק שירותים

68110058 

עבור הסטודנטים לחקר שווקים  הקורס החלופי

 10110027לפי מסלולים:  הדו מחלקתיים 

10210017 

12911021 

 (קורסים מהרשימה 4לבחור ) מגמהבחירה בקורסי 

 68114071 סוגיות אתיות בשיווק 68110048

 68112041 מבוא להתנהגות צרכנים 68110005

68110040 
התקשורת  יסודות הפרסום וניהול

 השיווקית
68112041 

 68112041  ניהול מותגים 68110248

 68112041 פרסום וניו מדיה   68110113

 68112041 שיווק פרו חברתי 68110236

 פיתוח מוצרים חדשים     68110235
68112041 

68110058 

 68112041 שיווק שירותים   68110144
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 עסקי ספורטלניהול המגמה 

 דרישת קדם שם הקורס מספר הקורס
 קורסי חובה במגמה 

 יפורסם בהמשך מבוא לתעשיית הספורט ועסקי הספורט 

 קורס מתודולוגי 

 יש לבחור קורס אחד מתוך:

 (68110058)חקר שווקים סמינר ב

 (68110117) ניהול מחקר בהתנהגות ארגונית

 סמינר מחקרי  

 
סמינר מחקר: באחד מתחומי הליבה של 

 בהקשר של ניהול עסקי ספורטהמחלקה 
 יפורסם בהמשך

 (קורסים מהרשימה 4לבחור קורסי בחירה במגמה )

68110258 
סוציולוגיה חברה ואתיקה בניהול 

 ספורט
0 

68110261 
פיתוח ארגוני ואנושי בעסקי ספורט 

 ומערכת הספורט בישראל
0 

 68110036 קבלת החלטות ותמריצים בספורט 68110259

68110250 
שיווק ספורט: חסויות, אירועים 

 ומתקנים, יחסי ציבור, ניהול משברים
68112041 

68110241 
ניהול פיננסי של ארגונים, קבוצות 

 וארועי ספורט
68112061 

68110247 
 חקר ביצועים בעולם הספורט:

Sports Analytics 
68110036 

 
תקשורת ספורט: צמיחה כלכלית, 

 זכויות שידור, ניו מדיה
 יפורסם בהמשך

 
כלכלת ספורט: מודלים כלכליים, 

 השפעת הספורט על הכלכלה
 יפורסם בהמשך

 יפורסם בהמשך ממשל ספורט, רגולציה ומשפט 
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  קורסי בחירה במחלקה לניהול

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

 רשום.רסי מגמה של המגמה אליה הוא קו .א

 קורסי מגמה של מגמה אחרת מהמגמה אליה הוא רשום. .ב

 ל. לניהוקורסים מרשימת קורסי הבחירה במחלקה  .ג

או ממבחר הקורסים שיוצעו  ,ים הנלמדים בפקולטה למדעי הרוחיהקורסים הכללנק"ז ממבחר  9 עד .ד

 במחלקה לניהול מלונאות ותיירות. 

 .ט, מחול והרכב קולי של האוניברסיטהנק"ז בגין השתתפות בקורסי ספור 1ניתן לצבור עד  .ה

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

 

 נק"ז 2)רוב הקורסים בפקולטה למדעי הרוח הם נק"ז  2יש לשים לב כי חלק מקורסי הבחירה הם בהיקף של 

  .הסטודנט להשלים את נקודות הזכות החסרותבאחריות (, אולם יתכנו קורסי בחירה נוספים בהיקף זה

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

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

 יעם קורס פים מבחינת זמניםחופ הקורסים הכלליים אינםאם  בתחילת שנת הלימודיםיש לבדוק  הערה:*

 .לניהול )כל קורסי החובה במחלקה מפורסמים בתחילת שנה"ל( חובה במחלקה

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

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

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

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

 דוגמא מתוך קורסים שהוצעו בעבר ואינו מחייב.  הינו הבחירה יקורס מבחר

 דרישת קדם שם הקורס מספר הקורס

 0 ניהול קיימות 68110132

   68110043 אינטיליגנציה רגשית בעבודה 68110129

 לחץ ושחיקה בעבודה 68110007
68110043 

68110042 

      0 תולדות המחשבה הכלכלית עסקית 68110070

 0 גישור וניהול קונפליקטים 68110079

 0 דיני חוזים ועסקים 68110041

 0 מבוא ליזמות עיסקית 68115011

 68112041 יצירתיות וחדשנות בשיווק בפתרון בעיות 68110052

 68113041 ניהול משא ומתן 68110002

 0 מבוא לדיני עבודה 68115071

 68112041 פרסום ומדיה מתקדם 68110113

 פסיכולוגיה חיובית בעולם העבודה 68110115
68110043 

68110042 

 0 סגנונות ניהול, מוטיבציה ולמידה 68110119

 0 פתרון בעיות בחברות בצמיחה 68110111

 0 יסודות בניהול ספורט מקצועני 68110112

 0 ניהול פרויקטים 68110017
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 דרישת קדם שם הקורס מספר הקורס

 0 ניהול סביבתי של עסקים קטנים ובינוניים 68110147

 68112061 מימון אישי 68110122

 0 שוק ההון 68110149

 0 כלים להבנת שוק העבודה הישראלי 68110229

 יזמות והייטק 68110252

68112061 

68112041 

68110043 

68110042 

 68110252רישום לקורס  סדנה ביזמות בינלאומית  68110254

 0 ניהול קיימות 68110132

 הסדנא ניתנת בשפה האנגלית יישומים ופרספקטיבות  בניהול קיימות  68110227

 68110036 קבלת החלטות ותמריצים בתחרויות ספורט 681110259

 0 קורס שנתי בלבד–קורס התמחויות  68110257/357

 ניתוח אירוע -בעיות הנדסיות וניהוליות 90010063
15311051 

68112041 

 15311051 חדשנות משבשת 68110263

 36414221 סחר אלקטרוני 68110228

 לתלמידי שנה ב' תכנית מניטובה בניהול בינלאומי )חילופי סטודנטים( 61050008

 

 

 קורסים עם מרכיב התנדבות בקהילה

 
 דרישת קדם שם הקורס מספר הקורס

 0 חברתיתמובילים ליזמות  68110130

 0 קורס שנתי בלבד -סדנת פעמונים  68110126/226

 0 מיזמים חברתיים עסקיים לשילוב תעסוקתי  68110244

  בקהילה ימרכיב התנדבות בעליכל סטודנט יוכל ללמוד במהלך התואר קורס אחד בלבד ממבחר הקורסים. 
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  תשפ"א –לשנים תשע"ט  מסלול חד מחלקתי -תכנית לימודים לקראת תואר "בוגר" בניהול מערכות מידע 

 מטרת התכנית

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

הקנות לתלמידים את הידע הניהולי שני רכיבים מרכזיים: קורסים בניהול, שמטרתם לכנית לשם כך, כוללת הת

ידע שמטרתם לחשוף את התלמיד קורסים במערכות מו והבסיס והרקע לצרכי הארגון ודרכי ניהולשיתרום להבנת 

 ון.לכלי מחשוב ולשיטות ניתוח, עיצוב, בנייה וניהול מערכות מידע ובסיסי נתונים שישרתו את צרכי הארג

 הלימודים מבנה

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

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

 .נק"ז קורסי בחירה מהפקולטה למדה"ר 4 -ו קורסי בחירה מתחום מערכות מידע, שני תחום הניהולמבחירה 

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

 .מבטיחים רצף הגיוני של קורסים וכן עומס סביר על הלומדבמבנה זה 

 :הלימודים תכנית פי על זכות נקודות 122ראשון "בוגר בניהול מערכות מידע" יש לצבור  לתואר

 פירוט נקודות הזכות:

 לתואר חובות זכות נקודות

 

2 

 

  :חובות אוניברסיטאיות

 2אנגלית מתקדמים 

 הדרכה בספריה 

 למניעת הטרדה מינית לומדה

 חובה קורסי 95

 גמר פרויקט 6

 מידע מערכות בניהול בחירה קורסי 6

 בניהול בחירה קורסי 9

 הרוח למדעי מהפקולטה בחירה קורסי 4

 והחברה

 נקודות לתואר סה"כ 122
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 א"פתש –ט"תשעמערכות מידע לשנים  ניהולימודים למסלול הל מבנה

 שנה א' סמסטר א'

 קדםדרישות 
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 90055001 למניעת הטרדה מינית  לומדה    0 0

 20219031 מבוא לתכנות 3 2 5 3.5 0

 20119281 ג' אלגברה ליניארית 4 1 5 3.5 0

 20119141 1ג' חדו"א 4 2 6 5 0

 61050002 יישומי מחשב א'*    0.5 0

 68110036 סטטיסטיקה לניהול 3 2 5 3.5 0

 68110010 הדרכה בספריה    0 0

 68115041 מבוא לכלכלה לניהול א' 3 2 5 3.5 0

  סה"כ 17 9 26 19.5 

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

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 68111061 יסודות החשבונאות 3 2 5 3.5 0

 68112041 עקרונות השיווק 3  3 3 0

 20119661 מתמטיקה דיסקרטית 3 1 4 3.5 0

 20119151 2גחדו"א  3 2 5 5 20119141

 36414141 יסודות מערכות מידע 3  3 3 0

20219031 3 

 
 36411421 פיתוח תוכנה מונחה עצמים  3 1 4

 15311051 2אנגלית מתקדמים  4  4 2 15311041

  סה"כ 22 6 28 23 
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 שנה ב' סמסטר א'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

20119661 

20219031 
3 3  3 

יסודות האלגוריתמים 

 והסיבוכיות
36411191 

 36411111 חקר ביצועים 3 2 5 3.5 20119141

 36413309 ניהול ידע  3  3 3 20219031

68110036 

68115041 
 68112061 יסודות המימון 3 2 5 3.5

 68110043 התנהגות ארגונית מיקרו 3  3 3 0

0 
 68110232 **סדנא בכתיבה מדעית    0.5

 בהתאם לקורס
3 3  3 

קורס בחירה מהמחלקה 1

 לניהול 

 

  סה"כ  18 4 22 19.5 

 .שעות 12סדנא מרוכזת סה"כ  **

 

 שנה ב' סמסטר ב'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

36411901* 

36414141 
 36413851 ניתוח ועיצוב מערכות מידע 3 1 4 3.5

 36411331 ניהול התפעול  3 2 5 3.5 36411111

20219031 

36414141 
 36411841 תשתית טכנולוגיות מידע 3 1 4 3.5

20219031 

36414141 3.5 
 36411901 בסיס נתונים 3 1 4

 68110042 התנהגות ארגונית מאקרו 3  3 3  68110043

 בהתאם לקורס
3 3  3 

קורס בחירה מהמחלקה 2

 לניהול

 

  סה"כ 18 5 23 20 

 .36413851, באופן חריג, יילמד במקביל לקורס 36411901*דרישת הקדם, הקורס 

 

                                                           

 נק"ז קורסי הבחירה עברו מסמסטר א' לסמסטר ב' . 3 1

 נק"ז בחירה. 6בסמסטר ב', יילמדו  2
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 שנה ג' סמסטר א'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 3  3 3 מפורט בהמשך*

-הקמת אב –פרויקט גמר *

 טיפוס למערכת מידע 

 ('אחלק )

36413304 

20219031 3 3  3 
בניית מערכות ממוחשבות 

 מבוססות אינטרנט
36411381 

68110042 

68111061 

68112041 

68112061 

 68114041 יסודות האסטרטגיה העסקית  3  3 3

68110036 

68112061 

36411111 

 68110017 ניהול פרויקטים 3  3 3

36411901 

 
3 3  3 

בינה עסקית מערכות 

 36411351 תומכת החלטהכמערכת 

 6  6 6 בהתאם לקורס
מתחום  שני קורסי בחירה

 מערכות מידע
 

  סה"כ 21  21 21 

 

 

 שנה ג' סמסטר ב'

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

36413304 3 3  3 

-הקמת אב –פרויקט גמר *

 טיפוס למערכת מידע 

 ('בחלק )

36413305 

36411411 

 
3 3  3 

אסטרטגיה וניהול של 

 מערכות מידע
36411911 

36411901 3 3  3 
יישומים ארגוניים של 

 טכנולוגיות מידע
36414381 

 68113041 מבוא לתורת קבלת החלטות 3  3 3 68110036

  בניהול בחירה קורס 3  3 3 בהתאם לקורס

 4  4 4 בהתאם לקורס
קורסי בחירה מהפקולטה 

 למדה"ר
 

  סה"כ 19  19 19 
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 :מידע למערכות טיפוס אב הקמת לפרויקט קדם דרישות* 

 ז לתוארנק 70לפחות  השלמת" 

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

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

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

 .אינטרנט מבוססות ממוחשבות מערכות בניית 36411381

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

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

 נקודות זכות סה"כ שעות שעות הרצאה מספר קורס קורס

 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

 

 מתוך קורסים 3)לבחירה  דוגמא מתוך קורסים שהוצעו בעבר ואינו מחייב הינו בניהול הבחירה קורסי מבחר

 . (הרשימה

 דרישת קדם שם הקורס מספר הקורס

  ניהול קיימות 68110132

   68110043 אינטיליגנציה רגשית בעבודה 68110129

 לחץ ושחיקה בעבודה 68110007
68110043   

68110042 

 0 עסקיתתולדות המחשבה הכלכלית  68110070

 0 גישור וניהול קונפליקטים 68110079

 0 דיני חוזים ועסקים 68110041

 0 מבוא ליזמות עיסקית 68115011

 68112041 יצירתיות וחדשנות בשיווק בפתרון בעיות 68110052

 68113041 ניהול משא ומתן 68110002

 0 מבוא לדיני עבודה 68115071

 68112041 פרסום ומדיה מתקדם 68110113

 פסיכולוגיה חיובית בעולם העבודה 68110115
68110043 

68110042 

 0 סגנונות ניהול, מוטיבציה ולמידה 68110119

 0 פתרון בעיות בחברות בצמיחה 68110111

 0 יסודות בניהול ספורט מקצועני 68110112

 0 ניהול פרויקטים 68110017

 0 ובינונייםניהול סביבתי של עסקים קטנים  68110147

 68112061 מימון אישי 68110122

 0 שוק ההון 68110149

 0 כלים להבנת שוק העבודה הישראלי 68110229
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 דרישת קדם שם הקורס מספר הקורס

 יזמות והייטק 68110252

68112061 

68112041 

68110043 

68110042 

 68110252רישום לקורס  סדנה ביזמות בינלאומית  68110254

 0 ניהול קיימות 68110132

 0 יישומים ופרספקטיבות  בניהול קיימות  68110227

 681110036 קבלת החלטות ותמריצים בתחרויות ספורט 681110259

 0 קורס שנתי בלבד–קורס התמחויות  68110257/357

 ניתוח אירוע -בעיות הנדסיות וניהוליות 90010063
15311051 

68112041 

 15311051 חדשנות משבשת 68110263

 36414221 אלקטרוניסחר  68110228

61050008 
תכנית מניטובה בניהול בינלאומי )חילופי 

 סטודנטים(
0 

 

 קורסים עם מרכיב התנדבות בקהילה

 
 דרישת קדם שם הקורס מספר הקורס

 0 חברתיתמובילים ליזמות  68110130

 0 קורס שנתי בלבד -סדנת פעמונים  68110126/226

 0 מיזמים חברתיים עסקיים לשילוב תעסוקתי  68110244

  בקהילה ימרכיב התנדבות בעליכל סטודנט יוכל ללמוד במהלך התואר קורס אחד בלבד ממבחר הקורסים. 
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 תשפ"א-לשנים תשע"ט במסלול דו מחלקתי עם מחלקה נוספת מהפקולטה למדה"ר "בוגר"כנית לימודים לתואר ת

 המסלולמטרת 

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

שילובים אלו  .פקולטה למדעי הרוח והחברהמה נבחרהבתחום והכשרה  בתחומי הניהול במחלקה לניהולהכשרה 

 תוכן האחרבעלי ידע מקיף בתחום הניהול ובתחום המשקפים את הצורך במנהלים במגזרים עסקיים וציבוריים 

שילוב יעיל בקורסים משותפים בין שני תחומי  .('וכו ממשלפסיכולוגיה, כלכלה, חינוך, גיאוגרפיה, פוליטיקה ו)

 הלימוד מאפשרים לקבל הכשרה מעמיקה בניהול וכן הכשרה מעמיקה בתחום השני.

לניהול ובמסגרת לימודיו לפקולטה  -במסגרת לימודיו בניהול :לשתי פקולטות תלמיד הלומד במסלול זה משתייך

 .לפקולטה למדעי הרוח והחברה -במחלקות לרוח וחברה

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

לימודים הדו מחלקתיות, אולם עשויה להיות חפיפה בשעות הלימוד התכניות את  יםלהתא אנו עושים מאמצים

 . הלימודים תוך שישה סמסטריםשלא יאפשרו השלמת ע"י שתי הפקולטות של הקורסים המוצעים 

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

 מבנה הלימודים
 המפורטות להלןדרישות קדם  סמסטריאלי. לחלק מהקורסיםבמבנה  תכנית הלימודים מורכבת מקורסי חובה

ממבחר  ללמוד קורסיםמחלקתי אפשרות  דוטודנט מהמסלול הבמסגרת קורסי הבחירה ניתנת לס .וקורסי בחירה

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

 .. ההרשמה לקורסים מותנית בעמידה בדרישות הקדםאחרות

 .זכות לפחותנקודות  121.5השלמת החובות לתואר ראשון במסלול הדו מחלקתי יש לצבור ל

 .לומד בה הנוספת במחלקה המקביל הקורס את להשלים הסטודנט על לניהול במחלקה נלמדת לא הקדם ודרישתבמידה **

 

 שאר רו"ח /פוליטיקה וממשל ובניהול  דו מחלקתי מסלוללימודים לה מבנה

 חובות לתואר נקודות זכות

 

2 

 

 חובות אוניברסיטאיות

  (:במדה"ר 151יירשמו תחת רכיב )

 2אנגלית מתקדמים 

  הדרכה בספריה

 לומדה למניעת הטרדה מינית

 

 במחלקה לניהול חובה קורסי 53.5

 קורסי בחירה במחלקה לניהול 4

 נקודות לתואר סה"כ 57.5

 

 נק"ז כלליים 6 -ו בניהולנק"ז  56.5מסלול ניהול ולימודים רב תחומיים )שתי חטיבות(, הסטודנטים ילמדו 
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 'שנה א' סמסטר א

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 61050002 '*יישומי מחשב א     0.5 0

 68110101 כמותיותשיטות  3 2  5 3.5 0

יסודות ההתנהגות  3   3 3 0

 מיקרו -הארגונית 
68110043 

 68110232 ** סדנא בכתיבה מדעית     0.5 0

 68115041  'מבוא לכלכלה לניהול א 3 2  5 3.5 0

  סה"כ 9 4  13 11 

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

   בחינה במעבדת המחשבים.

 .שעות 12סדנא מרוכזת סה"כ  **

 

 

 'שנה א' סמסטר ב

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

סטטיסטיקה מבוא ל 3 2  5 3.5 0

 לניהול

68110036 

 68112041 עקרונות השיווק 3   3 3 0

 68115061 'מבוא לכלכלה לניהול ב 3 2  5 3.5 68115041

  סה"כ 9 4  13 10 
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  'שנה ב' סמסטר א

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

0 
3 3   3 

מבוא למערכות מידע 

 לניהול
36414221 

 68111061 יסודות החשבונאות 3 2  5 3.5 0

68110036 

68115041 
 68112061 יסודות המימון 3 2  5 3.5

  סה"כ 9 4  13 10 

 

 'שנה ב' סמסטר ב

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

68110043 3 3   3 
יסודות ההתנהגות 

 מאקרו -הארגונית 
68110042 

68110036 

68110101 
 36411241 הייצורוניהול התפעול  3 2  5 3.5

0 

 
2 2   2 

יסודות השכנוע 1

 והפרזנטציה
68110109 

  סה"כ 8 2  10 8.5 

 

  

                                                           

 נק"זBasic Entrepreneurship Course ",681.1.0265( ,2 .)"הקורס ירד מתכנית הלימודים במקום יילמד הקורס  1
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 'שנה ג' סמסטר א

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

68110042 

68111061 

68112041 

68112061 

3 3   3 
יסודות האסטרטגיה 

 העסקית
68114041 

 68114071 אתיקה לניהול 3   3 3 0

 סיים חובות שנה

     3 א' + ב' 
פרויקט ניהול עסקים 

 'א חלק -בישראל
68116011 

 סיים חובות שנה

     3 א' + ב' 
חלק  -מח"רפרויקט 

 ***א'
68111010 

 סיים חובות שנה

     3 א' + ב' 
 -הנחיית יזמים צעירים

 ***חלק א'
68110053 

  סה"כ 6   6 9 
 

 'שנה ג' סמסטר ב

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

68111016 3     
פרויקט ניהול עסקים 

 ***'ב חלק -בישראל
68116012 

68111010 3     
חלק  -מח"ר פרויקט

 ***'ב
68111020 

68110053 3     
 -הנחיית יזמים צעירים

 ***'חלק ב
68110054 

 68110041 דיני חוזים ועסקים1 3   3 3 0

  קורס בחירה2 3   3 3 בהתאם לקורס

  סה"כ 6   6 9 

 .ניהול עסקים בישראלפרויקט במקום לבחור  הנחיית יזמים צעירים/מח"רניתן לבחור בפרויקט   ***

  

                                                           

 הקורס ירד מתכנית הלימודים 1
 נק"ז(. 2, )681.1.0282" ,מבוא למנהיגות וניהול בארגונים*יתווסף הקורס, "

 

 נק"ז 4בסמסטר ב' יילמדו קורסי בחירה בהיקף של  2
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 מבנה הלימודים למסלול דו מחלקתי בניהול וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

 

 חובות לתואר נקודות זכות

 

2 

 

 חובות אוניברסיטאיות

  (:במדה"ר 151יירשמו תחת רכיב )

 2אנגלית מתקדמים 

  הדרכה בספריה

 לומדה למניעת הטרדה מינית

 

 במחלקה לניהול חובה קורסי 50

 קורסי בחירה במחלקה לניהול 7

 נקודות לתואר סה"כ 57

 

 תכנית הלימודים בניהול:

(. במקום 68110036לניהול ) סטטיסטיקה פטורים מהקורס הואנתרופולוגי סוציולוגיהתלמידי המסלול ניהול ו*

 נק"ז בחירה( 6)סה"כ  זנק" 3נוסף בהיקף של  הקורס בחירילמדו  זה קורס

 

 

 'שנה א' סמסטר א

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

 שעות

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

0 0.5     
 61050002 *'יישומי מחשב א

יסודות ההתנהגות  3   3 3 0

 מיקרו -הארגונית 
68110043 

 68110232 ** סדנא בכתיבה מדעית     0.5 0

 68110101 שיטות כמותיות 3 2  5 3.5 0

 68115041  א'מבוא לכלכלה לניהול  3 2  5 3.5 0

  סה"כ 9 4  13 11 

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

 המחשבים

 .שעות 12סדנא מרוכזת סה"כ ** 
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 'שנה א' סמסטר ב

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

68110043 3 3   3 
יסודות ההתנהגות 

 מאקרו -הארגונית 
68110042 

 68112041 עקרונות השיווק 3   3 3 0

 68115061 'מבוא לכלכלה לניהול ב 3 2  5 3.5 68115041

  סה"כ 9 2  11 9.5 

 

  'שנה ב' סמסטר א
 

 קדם דרישות
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 36414221 מבוא מערכות מידע 3   3 3 0

 68111061 יסודות החשבונאות 3 2  5 3.5 0

68110036* 

68115041 
 68112061 יסודות המימון 3 2  5 3.5

  סה"כ 9 4  13 10 

 .לומד בה הנוספת במחלקה המקביל הקורס את להשלים הסטודנט על לניהול במחלקה נלמדת לא הקדם ודרישתבמידה *

 

 'שנה ב' סמסטר ב

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

0 
2 2   2 

יסודות השכנוע 1

 והפרזנטציה
68110109 

  קורס בחירה 3   3 3 בהתאם לקורס

68110036* 

68110101 
 36411241 הייצורוניהול התפעול  3 2  5 3.5

  סה"כ 8 2  10 8.5 

 .לומד בה הנוספת במחלקה המקביל הקורס את להשלים הסטודנט על לניהול במחלקה נלמדת לא הקדם ודרישתבמידה *

 

  

                                                           

 נק"זBasic Entrepreneurship Course" ,681.1.0265( ,2 .)"הקורס ירד מתכנית הלימודים במקום יילמד הקורס  1
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 'שנה ג' סמסטר א

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

68110042 

68111061 

68112041 

68112061 

3 3   3 
יסודות האסטרטגיה 

 העסקית
68114041 

 68114071 אתיקה לניהול 3   3 3 0

 סיים חובות שנה

     3 א' + ב' 
פרויקט ניהול עסקים 

 'א חלק -בישראל
68116011 

 סיים חובות שנה

     3 א' + ב' 
חלק  -פרויקט מח"ר

 ***א'
68111010 

 סיים חובות שנה

     3 א' + ב' 
 -הנחיית יזמים צעירים

 ***חלק א'
68110053 

  סה"כ 6   6 9 
 

 'שנה ג' סמסטר ב

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

68111016 3     
פרויקט ניהול עסקים 

 ***'ב חלק -בישראל
68116012 

68111010 3     
חלק  -פרויקט מח"ר

 ***'ב
68111020 

68110053 3     
 -הנחיית יזמים צעירים

 ***'חלק ב
68110054 

 68110041 דיני חוזים ועסקים1 3   3 3 0

  קורס בחירה2 3   3 3 לקורסבהתאם 

  סה"כ 6   6 9 

 .ניהול עסקים בישראלהנחיית יזמים צעירים במקום לבחור פרויקט /מח"רניתן לבחור בפרויקט   ***

  

                                                           

 הקורס ירד מתכנית הלימודים 1
 נק"ז(. 2, )681.1.0282" ,מבוא למנהיגות וניהול בארגונים*יתווסף הקורס, "

 

 נק"ז 4בסמסטר ב' יילמדו קורסי בחירה בהיקף של  2
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 בניהול וחינוך  דו מחלקתי מסלוללימודים לה מבנה

 חובות לתואר נקודות זכות

 

2 

 

 חובות אוניברסיטאיות

  (:במדה"ר 151יירשמו תחת רכיב )

 2אנגלית מתקדמים 

  הדרכה בספריה

 לומדה למניעת הטרדה מינית

 

 במחלקה לניהול חובה קורסי 50

 קורסי בחירה במחלקה לניהול 7

 נקודות לתואר סה"כ 57
 

 תכנית הלימודים בניהול:

     (. במקום 68110036לניהול ) סטטיסטיקה פטורים מהקורס הואנתרופולוגי סוציולוגיהתלמידי המסלול ניהול ו*

 נק"ז בחירה( 6)סה"כ  נק"ז 3ה נוסף בהיקף של קורס בחירילמדו  זה קורס

 'שנה א' סמסטר א

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה

 מספר הקורס שם הקורס

0 
3 3   3 

יסודות ההתנהגות 

 מיקרו -הארגונית 
68110043 

 68110101 שיטות כמותיות 3 2  5 3.5 0

 68110232 ** סדנא בכתיבה מדעית     0.5 0

 61050002 *'יישומי מחשב א     0.5 0

 68115041  'מבוא לכלכלה לניהול א 3 2  5 3.5 0

  סה"כ 9 4  13 11 

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

 .במעבדת המחשבים

 .שעות 12סדנא מרוכזת סה"כ  **

 

 

 

 

  



 28 

 

 'שנה א' סמסטר ב

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

68110043 3 3   3 
יסודות ההתנהגות 

 מאקרו -הארגונית 
68110042 

 68112041 עקרונות השיווק 3   3 3 0

 68115061 'מבוא לכלכלה לניהול ב 3 2  5 3.5 68115041

  סה"כ 9 2  11 9.5 

 

 א'שנה ב' סמסטר 

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

0 
3 3   3 

מבוא למערכות מידע 

 לניהול
36414221 

 68111061 יסודות החשבונאות 3 2  5 3.5 0

 68112061 יסודות המימון 3 2  5 3.5 68115041

  סה"כ 9 4  13 10 

 

 'שנה ב' סמסטר ב

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

0 
2 2   2 

יסודות השכנוע 1

 והפרזנטציה

68110109 

68110036* 

68110101 
 36411241 הייצורוניהול התפעול  3 2  5 3.5

  קורס בחירה2 3   3 3 בהתאם לקורס

  סה"כ 8 2  10 8.5 

 .לומד בה הנוספת במחלקה המקביל הקורס את להשלים הסטודנט על לניהול במחלקה נלמדת לא הקדם ודרישתבמידה *

 

 

                                                           

 נק"זBasic Entrepreneurship Course, "0265681.1.( ,2 .)"הקורס ירד מתכנית הלימודים במקום יילמד הקורס  1
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 'שנה ג' סמסטר א

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

68110042 

68111061 

68112041 

68112061 

3 3   3 
יסודות האסטרטגיה 

 העסקית
68114041 

 68114071 אתיקה לניהול 3   3 3 0

 סיים חובות שנה

     3 א' + ב' 
פרויקט ניהול עסקים 

 'א חלק -בישראל
68116011 

 סיים חובות שנה

     3 א' + ב' 
חלק  -פרויקט מח"ר

 ***א'
68111010 

 סיים חובות שנה

     3 א' + ב' 
 -הנחיית יזמים צעירים

 ***חלק א'
68110053 

  סה"כ 6   6 9 
 

 'שנה ג' סמסטר ב

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

68111016 3     
פרויקט ניהול עסקים 

 ***'ב חלק -בישראל
68116012 

68111010 3     
חלק  -פרויקט מח"ר

 ***'ב
68111020 

68110053 3     
 -הנחיית יזמים צעירים

 ***'חלק ב
68110054 

 68110041 דיני חוזים ועסקים1 3   3 3 0

  קורס בחירה2 3   3 3 בהתאם לקורס

  סה"כ 6   6 9 

 .ניהול עסקים בישראלהנחיית יזמים צעירים במקום לבחור פרויקט /מח"רניתן לבחור בפרויקט   ***

  

                                                           

 הקורס ירד מתכנית הלימודים 1
 נק"ז(. 2, )681.1.0282" ,מבוא למנהיגות וניהול בארגונים*יתווסף הקורס, "

 

 נק"ז 4בסמסטר ב' יילמדו קורסי בחירה בהיקף של  2



 30 

  ניהול וגיאוגרפיהב דו מחלקתי מסלוללימודים לה מבנה

 

 

 חובות לתואר נקודות זכות

 

2 

 

 חובות אוניברסיטאיות

  (:במדה"ר 151יירשמו תחת רכיב )

 2אנגלית מתקדמים 

  הדרכה בספריה

 לומדה למניעת הטרדה מינית

 

 במחלקה לניהול חובה קורסי 53.5

 קורסי בחירה במחלקה לניהול 4

 נקודות לתואר סה"כ 57.5

 

 תכנית הלימודים בניהול:

 'שנה א' סמסטר א

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 61050002 *'יישומי מחשב א     0.5 0

0 
3 3   3 

יסודות ההתנהגות 

 מיקרו -הארגונית 
68110043 

 68110232 ** סדנא בכתיבה מדעית     0.5 0

 68110101 שיטות כמותיות 3 2  5 3.5 0

 68115041  'מבוא לכלכלה לניהול א 3 2  5 3.5 0

  סה"כ 9 4  13 11 

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

 .במעבדת המחשבים

 .שעות 12סדנא בכתיבה מדעית מרוכזת סה"כ  **
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 'ב סמסטר' א שנה

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 68110036 סטטיסטיקה לניהול 3 2  5 3.5 0

 68112041 עקרונות השיווק 3   3 3 0

 68115061 'מבוא לכלכלה לניהול ב 3 2  5 3.5 68115041

  סה"כ 9 4  13 10 

 

 'שנה ב' סמסטר א

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

0 
3 3   3 

מבוא למערכות מידע 

 לניהול
36414221 

 68111061 יסודות החשבונאות 3 2  5 3.5 0

68110036 

68115041 
 68112061 יסודות המימון 3 2  5 3.5

  סה"כ 9 4  13 10 

 

 'ב שנה ב' סמסטר

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

68110036 

68110101 
 36411241 ניהול התפעול הייצור 3 2  5 3.5

0 2 2   2 
יסודות השכנוע 1

 והפרזנטציה
68110109 

68110043 3 3   3 
יסודות ההתנהגות 

 מאקרו -הארגונית 
68110042 

  סה"כ 8 2  10 8.5 
 

  

                                                           

 נק"זBasic Entrepreneurship Course, "681.1.0265, (2 .)"הקורס ירד מתכנית הלימודים במקום יילמד הקורס  1
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 'שנה ג' סמסטר א

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

68110042 

68111061 

68112041 

68112061 

3 3   3 
יסודות האסטרטגיה 

 העסקית
68114041 

 68114071 אתיקה לניהול 3   3 3 0

 סיים חובות שנה

     3 א' + ב' 
פרויקט ניהול עסקים 

 'א חלק -בישראל
68116011 

 סיים חובות שנה

     3 א' + ב' 
חלק  -פרויקט מח"ר

 ***א'
68111010 

 סיים חובות שנה

     3 א' + ב' 
 -הנחיית יזמים צעירים

 ***חלק א'
68110053 

  סה"כ 6   6 9 
 

 'שנה ג' סמסטר ב

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

68111016 3     
פרויקט ניהול עסקים 

 ***'ב חלק -בישראל
68116012 

68111010 3     
חלק  -פרויקט מח"ר

 ***'ב
68111020 

68110053 3     
 -הנחיית יזמים צעירים

 ***'חלק ב
68110054 

 68110041 דיני חוזים ועסקים1 3   3 3 0

  קורס בחירה2 3   3 3 בהתאם לקורס

  סה"כ 6   6 9 

 .ניהול עסקים בישראלהנחיית יזמים צעירים במקום לבחור פרויקט /מח"רניתן לבחור בפרויקט   ***

  

                                                           

 הקורס ירד מתכנית הלימודים 1
 נק"ז(. 2, )681.1.0282" ,מבוא למנהיגות וניהול בארגונים*יתווסף הקורס, "

 

 נק"ז 4בסמסטר ב' יילמדו קורסי בחירה בהיקף של  2
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  ניהול וכלכלהב דו מחלקתי מסלוללימודים לה בנהמ

 לתואר חובות נקודות זכות

 

2 

 

 חובות אוניברסיטאיות

  (:במדה"ר 151יירשמו תחת רכיב )

 2אנגלית מתקדמים 

  הדרכה בספריה

 לומדה למניעת הטרדה מינית

 

 במחלקה לניהול חובה קורסי 42

 קורסי בחירה במחלקה לניהול 16

 נקודות לתואר סה"כ 58

 

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

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

 . (61050002יישומי מחשב )

 חלטותומבוא לקבלת ה (68111081במקום קורסים אלו ילמדו את הקורסים הבאים: חשבונאות ניהולית )

  .בכפוף לדרישות הקדם הנדרשות בכל קורסקורסי בחירה בניהול  5יבחרו  החל משנה ב'. (68113041)

 . ועוד שלושה קורסים נוספים מקורסי הבחירה/ המגמות שני קורסים מתוך קורסי מגמת המימון

 קורסי המגמה אינם מתואמים ועל הסטודנט/ית לבנות מערכת עצמאית.

   (.68112061הפירמה במחלקה לכלכלה פוטרים מקורס מהקורס יסודות המימון בניהול )הקורסים במימון 

 

 'שנה א' סמסטר א

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

0 
3 3   3 

מבוא למערכות מידע 

 לניהול
36414221 

0 
3 3   3 

יסודות ההתנהגות 

 מיקרו -הארגונית 
68110043 

 68110232 ** סדנא בכתיבה מדעית     0.5 0

 68111061 יסודות החשבונאות 3 2  5 3.5 0

  סה"כ 9 2  11 10 
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 'שנה א' סמסטר ב

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה

 מספר הקורס שם הקורס

68110043 3 3   3 
יסודות ההתנהגות 

 מאקרו-הארגונית 
68110042 

 68112041 עקרונות השיווק 3   3 3 0

 68111081 חשבונאות ניהולית 3 2  5 3.5 68111061

  סה"כ 9 2  11 9.5 
 
 
 

 שנה ב' סמסטר א

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

0 
2 2   2 

יסודות השכנוע 1

 והפרזנטציה
68110109 

 בהתאם לקורס
  בחירהקורס  3   3 3

  סה"כ 5   5 5 

 

 

 'שנה ב' סמסטר ב

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

68110036* 

68110101* 
 36411241 הייצורוניהול התפעול  3 2  5 3.5

68110036* 3 3   3 
מבוא לתורת קבלת 

 החלטות
68113041 

  קורס בחירה 3   3 3 בהתאם לקורס

  סה"כ 9 2  11 9.5 

 .לומד בה הנוספת במחלקה המקביל הקורס את להשלים הסטודנט על לניהול במחלקה נלמדת לא הקדם ודרישתבמידה *

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

 נק"זBasic Entrepreneurship Course, "681.1.0265 ,(2 .)"הקורס ירד מתכנית הלימודים במקום יילמד הקורס  1
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 'שנה ג' סמסטר א

נקודות  קדםדרישות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה

 מספר הקורס שם הקורס

68110042 

68111061 

68112041 

68112061* 

3 3   3 
יסודות האסטרטגיה 

 העסקית
68114041 

 בהתאם לקורס
 68114071 אתיקה לניהול1 3   3 3

 סיים חובות שנה

 א' + ב' 
3     

פרויקט ניהול עסקים 

 'א חלק -בישראל
68116011 

 סיים חובות שנה

 א' + ב' 
3     

חלק  -פרויקט מח"ר

 ***א'
68111010 

 סיים חובות שנה

 א' + ב' 
3     

 -הנחיית יזמים צעירים

 ***חלק  א'
68110053 

  קורס בחירה 3   3 3 בהתאם לקורס

  סה"כ 9   9 12 

 .לומד בה הנוספת במחלקה המקביל הקורס את להשלים הסטודנט על לניהול במחלקה נלמדת לא הקדם ודרישתבמידה *

 

 'שנה ג' סמסטר ב

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

68111016 3     
פרויקט ניהול עסקים 

 ***'ב חלק -בישראל
68116012 

68111010 3     
חלק  -פרויקט מח"ר

 ***ב
68111020 

68110053 3     
 -הנחיית יזמים צעירים

 ***'חלק ב
68110054 

 68110041 דיני חוזים ועסקים2 3   3 3 0

  קורסי בחירה3 6   6 6 בהתאם לקורס

  סה"כ 9   9 12 

 .ניהול עסקים בישראלפרויקט בחור במקום ל הנחיית יזמים צעירים/מח"רניתן לבחור בפרויקט ***

  

                                                           

 הקורס אתיקה לניהול, הוקדם לשנה ב'. 1

 ירד מתכנית הלימודים. 2

 נק"ז(.2, )681.1.0282" ,מבוא למנהיגות וניהול בארגונים*יתווסף הקורס, "

 נק"ז 7בסמסטר ב' של שנה ג' יילמדו קורסי בחירה בהיקף של  3
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  ניהול ופסיכולוגיהב דו מחלקתי מסלוללימודים לה מבנה

 

 חובות לתואר נקודות זכות

 

2 

 

 חובות אוניברסיטאיות

  (:במדה"ר 151יירשמו תחת רכיב )

 2אנגלית מתקדמים 

  הדרכה בספריה

 לומדה למניעת הטרדה מינית

 

 במחלקה לניהול חובה קורסי 47

 קורסי בחירה במחלקה לניהול 10

 נקודות לתואר סה"כ 57

 

 תכנית הלימודים בניהול:

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

 .בחירה יקורסשני (. במקום קורסים אלו ילמדו 68110036לניהול )

 'שנה א' סמסטר א

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

0 3 3   3 
מבוא למערכות מידע 

 לניהול
36414221 

 61050002 *'יישומי מחשב א     0.5 0

 68110101 שיטות כמותיות 3 2  5 3.5 0

 68110232 ** סדנא בכתיבה מדעית     0.5 0

 68115041 'מבוא לכלכלה לניהול א 3 2  5 3.5 0

  סה"כ 9 4  13 11 

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

 .בחינה במעבדת המחשבים

 .שעות 12כזת סה"כ וסדנא מר **
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 'שנה א' סמסטר ב

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה

 מספר הקורס שם הקורס

 68115061 'מבוא לכלכלה לניהול ב 3 2  5 3.5 68115041

 68112041 עקרונות השיווק 3   3 3 0

0 3 3   3 
יסודות ההתנהגות 

  מאקרו –הארגונית 
68110042 

  סה"כ 9 2  11 9.5 

 

 
  א'שנה ב' סמסטר 

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה

 מספר הקורס שם הקורס

 68111061 יסודות החשבונאות 3 2  5 3.5 0

68110036* 

68115041 
3.5 5  2 3 

 יסודות המימון
68112061 

  קורס בחירה 3   3 3 בהתאם לקורס

  סה"כ 9 4  13 10 

 

 

 'שנה ב' סמסטר ב

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה

 מספר הקורס שם הקורס

68110036* 

68110101 
 36411241 הייצורוניהול התפעול  3 2  5 3.5

  קורס בחירה 3   3 3 בהתאם לקורס

0 2 2   2 
יסודות השכנוע 1

 והפרזנטציה
68110109 

  סה"כ 8 2  10 8.5 

 .לומד בה הנוספת במחלקה המקביל הקורס את להשלים הסטודנט על לניהול במחלקה נלמדת לא הקדם ודרישתבמידה *

 

  

                                                           

 נק"זEntrepreneurship CourseBasic , "681.1.0265( ,2 .)"הקורס ירד מתכנית הלימודים במקום יילמד הקורס  1
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 'שנה ג' סמסטר א

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

68110042 

68111061 

68112041 

68112061 

3 3   3 
יסודות האסטרטגיה 

 העסקית
68114041 

 68114071 אתיקה לניהול 3   3 3 0

 סיים חובות שנה

     3 א' + ב' 
פרויקט ניהול עסקים 

 'א חלק -בישראל
68116011 

 סיים חובות שנה

     3 א' + ב' 
חלק  -פרויקט מח"ר

 ***א'
68111010 

 סיים חובות שנה

     3 א' + ב' 
 -הנחיית יזמים צעירים

 ***חלק א'
68110053 

  סה"כ 6   6 9 
 

 'שנה ג' סמסטר ב

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

68111016 3     
פרויקט ניהול עסקים 

 ***'ב חלק -בישראל
68116012 

68111010 3     
חלק  -פרויקט מח"ר

 ***'ב
68111020 

68110053 3     
 -הנחיית יזמים צעירים

 ***'חלק ב
68110054 

 68110041 דיני חוזים ועסקים1 3   3 3 0

  קורס בחירה2 3   3 3 בהתאם לקורס

  סה"כ 6   6 9 

 .ניהול עסקים בישראלהנחיית יזמים צעירים במקום לבחור פרויקט /מח"רניתן לבחור בפרויקט   ***

 

  

                                                           

 הקורס ירד מתכנית הלימודים 1
 נק"ז(. 2, )681.1.0282" ,מבוא למנהיגות וניהול בארגונים*יתווסף הקורס, "

 

 נק"ז 4בסמסטר ב' יילמדו קורסי בחירה בהיקף של  2
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  בניהול ותקשורת דו מחלקתי מסלוללימודים לה מבנה

 חובות לתואר נקודות זכות

 

2 

 

 חובות אוניברסיטאיות

  (:במדה"ר 151יירשמו תחת רכיב )

 2אנגלית מתקדמים 

  הדרכה בספריה

 הטרדה מינית לומדה למניעת

 

 במחלקה לניהול חובה קורסי 53

 קורסי בחירה במחלקה לניהול 3

56 

 

 נקודות לתואר סה"כ

 

 

 תכנית הלימודים בניהול:

 'שנה א' סמסטר א

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 61050002 '*יישומי מחשב א     0.5 0

 68110101 שיטות כמותיות 3 2  5 3.5 0

יסודות ההתנהגות  3   3 3 0

 מיקרו -הארגונית 
68110043 

 68115041  'מבוא לכלכלה לניהול א 3 2  5 3.5 0

  סה"כ 9 4  13 10.5 

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

   בחינה במעבדת המחשבים.

 .שעות 12סדנא מרוכזת סה"כ  **
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 'שנה א' סמסטר ב

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 68110036 סטטיסטיקה לניהול 3 2  5 3.5 0

 68112041 עקרונות השיווק 3   3 3 0

 68115061 'מבוא לכלכלה לניהול ב 3 2  5 3.5 68115041

  סה"כ 9 4  13 10 

  'שנה ב' סמסטר א

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

מבוא למערכות מידע  3   3 3 0

 לניהול

36414221 

 68111061 יסודות החשבונאות 3 2  5 3.5 0

68110036 

68115041 
 68112061 יסודות המימון 3 2  5 3.5

  סה"כ 9 4  13 10 

 'נה ב' סמסטר בש

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

68110043 3 3   3 
יסודות ההתנהגות 

 מאקרו -הארגונית 
68110042 

68110036 

68110101 
 36411241 ניהול התפעול הייצור 3 2  5 3.5

0 
2 2   2 

יסודות השכנוע 1

 והפרזנטציה
68110109 

  סה"כ 8 2  10 8.5 
 

                                                           

 נק"זEntrepreneurship CourseBasic , "681.1.0265( ,2 .)"הקורס ירד מתכנית הלימודים במקום יילמד הקורס  1
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 'שנה ג' סמסטר א

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

68110042 

68111061 

68112041 

68112061 

3 3   3 
יסודות האסטרטגיה 

 העסקית
68114041 

 68114071 אתיקה לניהול 3   3 3 0

 סיים חובות שנה

     3 א' + ב' 
פרויקט תכנון עסקי 

 'א חלק -אסטרטגי
68111016 

 סיים חובות שנה

     3 א' + ב' 
חלק  -פרויקט מח"ר

 ***א'
68111010 

 סיים חובות שנה

     3 א' + ב' 
 -הנחיית יזמים צעירים

 ***חלק א'
68110053 

  סה"כ 6   6 9 

 'נה ג' סמסטר בש

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

68111016 3     
פרויקט תכנון עסקי 

 'ב חלק -אסטרטגי
68111017 

68111010 3     
חלק  -פרויקט מח"ר

 ***'ב
68111020 

68110053 3     
 -צעיריםהנחיית יזמים 

 ***'חלק ב
68110054 

 68110041 דיני חוזים ועסקים1 3   3 3 0

  קורס בחירה 3   3 3 בהתאם לקורס

  סה"כ 6   6 9 

 .פרויקט תכנון עסקי אסטרטגיהנחיית יזמים צעירים במקום לבחור /מח"רניתן לבחור בפרויקט   ***

                                                           

 הקורס ירד מתכנית הלימודים 1

 נק"ז(. 2, )681.1.0282" ,מבוא למנהיגות וניהול בארגונים*יתווסף הקורס, "
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 תשפ"א-לשנים תשע"ט חטיבה בניהול עם הטבעלמדעי ה פקולטבמחלקה מהאר בוגר תכנית לימודים לקראת תו

 מטרת התכנית

ניתן לשלב לימודים ניהול. המחלקה להיכרות בסיסית עם תחומי הדעת של  י הטבעמדע תלמידילהתוכנית מעניקה 

מחלקות המחלקה מהפקולטה למדעי הטבע. מידע על השילובים האפשריים עם כחטיבה יחד עם במחלקה לניהול 

 .בשנתון הפקולטה למדעי הטבעהשונות מפורסם 

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

כלכליים ועסקיים מגוונים. בוגרי התוכנית משתלבים בצוותי ניהול בארגונים העוסקים בתהליכים כימיים, 

 וחשבות. ממסביבתיים, ומערכות  -ביולוגיים, גיאולוגיים

למיד הלומד במסלול זה משתייך לשתי פקולטות במסגרת לימודיו. תלמידים במסלול זה נדרשים להכיר את ת

של שתי  מערכת הלימודים השבועית .ולפעול בהתאם להם כפי שמופיעים בשנתונים הנהלים בשתי הפקולטות

ורסים המוצעים ע"י שתי הפקולטות עשויה להיות חפיפה בשעות הלימוד של הק על כןמתואמות, אינן המחלקות 

 ..B.Sc בוגרי התכנית יקבלו תוארשלא יאפשרו השלמת חובות במועד. 

 מבנה הלימודים

 .בלבדהלימודים מבוססים על תבניות לימודים סמסטריאליות. תכנית הלימודים מורכבת מקורסי חובה 

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

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

  .נקודות זכות לפחות 29בניהול יש לצבור  החטיבהחובות להשלמת 

 :פירוט נקודות הזכות לתואר

 חובות לתואר נקודות זכות

 קורסים במחלקה לניהול 29

 נק"ז 28.5*הנק"ז בניהול שונה ל 

 קורסים במסלול הראשי במדעי הטבע *92

 נקודות לתואר סה"כ 121

של מדעי  יש לבדוק את הנושא מול השנתון .ייתכנו שינויים בנק"ז בין המחלקות השונות בפקולטה למדעי הטבע* 

 הטבע.

 .מחלקות השונות מפורסם בשנתון הפקולטה למדעי הטבעהמידע על השילובים האפשריים עם 

 .ת במדעי הטבעהראשי המחלקהקורסי אנגלית ילמדו תחת 
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  א”תשפ -ט ”תשעלשנים  בניהול בחטיבה לימודים ה מבנה

 'שנה א' סמסטר א

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 68115041 מבוא לכלכלה לניהול א' 3 2  5 3.5 0

  סה"כ 3 2  5 3.5 

 

 'שנה א' סמסטר ב

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

0 3 3   3 
יסודות ההתנהגות 

 מאקרו -הארגונית 
68110042 

  סה"כ 3 2  3 3 

 

 'שנה ב' סמסטר א

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 68111061 יסודות החשבונאות 3 2  5 3.5 0

68115041 

*68110036 
 68112061 יסודות המימון 3 2  5 3.5

  סה"כ 6 4  10 7 

  .למדעי הטבעהנוספת בפקולטה  ילמד ע"י הסטודנטים במחלקה (68110036) סטטיסטיקהמבוא ל*הקורס המקביל ל

 'ב' סמסטר בשנה 

 דרישות קדם
נקודות 

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה
 מספר הקורס שם הקורס

 68112041 עקרונות השיווק 3   3 3 0

 68115061 'מבוא לכלכלה לניהול ב1 3 2  5 3.5 68115041

  סה"כ 6 2  8 6.5 

 

                                                           

 נק"ז. 2ירד מתכנית הלימודים ובמקום ילמד קורס בחירה של  1
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 'שנה ג' סמסטר א

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה

 מספר הקורס שם הקורס

68110042 

68111061 

68112041 

68112061 

3 3   3 
יסודות האסטרטגיה 

 העסקית
68114041 

  סה"כ 3   3 3 

 

 'שנה ג' סמסטר ב

נקודות  דרישות קדם

 זכות

סה"כ 

 שעות

שעות 

 מעבדה

שעות 

 תרגול

שעות 

 הרצאה

 מספר הקורס שם הקורס

 68114071 אתיקה לניהול1 3   3 3 0

 68117061 מבוא למשפט2 3   3 3 0

  סה"כ 6   6 6 

                                                           

 ירד מתכנית הלימודים 1
 
 הלימודיםירד מתכנית  2

 .נק"ז מקורסי בחירה 3א' יתווסף   *בסמסטר

 .נק"ז מקורסי בחירה 4יתווסף   ב' *בסמסטר
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 תכנית מצטיינים למחקר

לסיים תואר  לסטודנטים מאפשרתכנית מיועדת לעודד תלמידים מצטיינים להמשיך בלימודי מחקר בפקולטה, והת

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

 .הגשת המועמדות פתוחה לתלמידי המחלקה לניהול בכל המסלולים

 הסבר למהלך הלימודים:

 '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

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

כמחקר במקרים מסוימים בכתיבת הצעת התזה. העבודה המשותפת עם חבר הסגל המלווה תוכל להיחשב 

 .נק"ז. הדבר יהווה תחליף לקורסי בחירה 6מודרך, ותזכה את הסטודנט במקסימום 

עבור בוגרי תואר לפחות  83בתואר הראשון )לפחות  85ממוצע : (שנה רביעית) לתואר שנימעבר הדרישת  (3)

 .)והמסלול לניהול מערכות מידע 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

אשר שוקלים להשתתף בתוכנית מצטיינים למחקר יוכלו ללמוד שני  ומעלה 85בעלי ממוצע ים בשנה ב' סטודנט

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

 ה.י. כדאי לשקול מחקר מודרך כבר בשנה השניג' מס של שנהבעו

 :תואר שני

 .משלושה חודשים מתחילת הסמסטר, תאושר הצעת התזה לא יאוחר (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)

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

 .ובהתוויית המנחה

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

 או ניהול מערכות מידע בסוף שנה ב' )לתלמידי כלכלה וניהול ומעלה 85מממוצע ניתן להגיש מועמדות לתוכנית 

 נה לשנה.ציוני הסף יכולים להשתנות מש .(83נדרש ממוצע 

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

 ))בנפרד

 .ה סטודנטים בכל שנה, אשר ימצאו כמתאימים ביותר להשתתף בתוכניתבעבתוכנית ישתתפו עד ש*

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

 *ישנה הגבלה על מספר שעות העבודה המותרות לסטודנטים המשתתפים בתוכנית.


