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 התכנית מטרות

 ומשכם הלימודים עומס

 הלימודים מבנה

 מסלולים

 גמר עבודת ללא רגיל מסלול

 מגמות

 לתואר נדרשים קורסים – מחקרי הלא המסלול

 גמר עבודת עם מחקרי מסלול

 לתואר נדרשים קורסים– המחקרי המסלול

 קדם לדרישות בהתאם לקורסים הרשמה

 בסיס קורסי השלמת

 עסקים במנהל הלימוד מגמות

 במימון במגמה הלימודים מבנה

 במימון בחירה קורסי

 וביטוח במימון במגמה הלימודים מבנה

 בשיווק במגמה הלימודים מבנה

 ארגונית בהתנהגות במגמה הלימודים מבנה

 בינלאומי וניהול באסטרטגיה במגמה הלימודים מבנה

 טק-היי וניהול חדשנות, ביזמות במגמה הלימודים מבנה

 מידע ומערכות חדשנות, ביזמות במגמה הלימודים מבנה

 תחומית-הרב במגמה הלימודים מבנה

 

 (סדנאות) מרוכזים קורסים

 בחינות

 קורסים על חזרה איסור

 אחרים ממוסדות בקורסים הכרה

 

 לימודי התואר השני

 
 קובץ קורסים
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 תשע"טשנתון  –( 687המחלקה למנהל עסקים )

 פרופ' רחלי ברקן     –ראש מחלקה 

 גב' נסרין גדעוני  –ממונה על מנהל במחלקה 

 קמחי-גב' מירב ויינר  –רכזות לענייני סטודנטים 

 רם-גב' תמר ברקאי

 6472246/8-08   טלפונים:

 08-6477691    פקס:

 mbast1@som.bgu.ac.il   דואר אלקטרוני:

    mbast2@som.bgu.ac.il 

 http://in.bgu.ac.il/fom/BusinessDep/Pages/default.aspxכתובת באינטרנט: 

 מטרות התכנית

י. קצב החדשנות הטכנולוגית, גלובליזציה הולכת מציבה אתגרים רבים בעולם העסק 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 לניהול 

ספק להם כלי ניתוח מגוונים לבניה ושימור היא להכשיר את הסטודנטים להתמודדות עם עולם זה ול

 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. 

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

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

 מקומי ובינלאומי.

 עומס הלימודים ומשכם
לתואר להשלים את הלימודים  שסטודנטים בעלי רקע אקדמי מתאים יוכלותכנית הלימודים בנויה כך 

שני במנהל עסקים בארבעה סמסטרים. תכנית הלימודים פתוחה גם בפני סטודנטים המגיעים מרקע 

שונה. סטודנטים המגיעים מרקע אקדמי שונה נדרשים להשלים תחילה קורסי בסיס המספקים  אקדמי

 מתוכנן הלימודיםבמקרה זה, משך  .טרם הרישום לקורסים של התוארוזאת, , את הרקע הנדרש

 ישה סמסטרים.לחמ

 מבנה הלימודים

 מסלולים

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

 מסלול רגיל ללא עבודת גמר 

  מסלול מחקרי עם עבודת גמר 

 השנתון מפרט ראשית את הדרישות במסלול הרגיל, ולאחר מכן מציג את הדרישות במסלול המחקרי.
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mailto:mbast2@som.bgu.ac.il
http://in.bgu.ac.il/fom/BusinessDep/Pages/default.aspx


 עבודת גמרמסלול רגיל ללא 
 

  .לפחות נקודות זכות 42להשלמת התואר במסלול ללא עבודת גמר נדרשות 

 14נקודות זכות, ותלמיד בעל רקע אקדמי מתאים נדרש ללמוד  3המשקל של קורסים רגילים הינו 

 קורסים כדי להשלים את לימודיו לתואר במסלול הרגיל.

 

אקדמי מתאים )הכולל ידע קודם  חלק מהתלמידים לתואר שני במנהל עסקים מגיעים מרקע

 .(מתמטיקה, כלכלה, מדעי ההתנהגות, מימון ושיווקב

 תכנית הלימודים לתלמיד בעל רקע אקדמי מתאים כוללת

 קורסים( 4רעין של קורסים מרכזיים המשותפים לכלל התלמידים )ג 

 ( 8קורסי מגמה המאפשרים לתלמיד למקד ולהעמיק את לימודיו בתחום תוכן ספציפי )קורסים 

 ( 2קורסים מחוץ למגמה להרחבת יריעת הידע )קורסים 

ללמוד  . תלמידים אלו נדרשיםשונהמרקע אקדמי חלק מהתלמידים לתואר שני במנהל עסקים מגיעים 

. קורסים אלו מקוזזים מול נקודות זכות בלבד 1.5בסיס הינו  המשקל של קורסי .קורסי בסיס כהשלמה

 קורסים מחוץ למגמה.*

 הלימודים לתלמיד המגיע מרקע אקדמי שונה כוללתתכנית 

 ( 1-5קורסי בסיס ) 

  קורסים( 4) קורסים מרכזיים המשותפים לכלל התלמידיםגרעין של 

  קורסים( 8המאפשרים לתלמיד למקד ולהעמיק את לימודיו בתחום תוכן ספציפי )קורסי מגמה 

  נקודות זכות לפחות  42כולל של  לסכוםקורסים מחוץ למגמה )על מנת להשלים  -במידת הצורך

 .בכל התואר(

השני במנהל קורסים כדי להשלים את לימודיו לתואר  15-17ילמד * תלמיד המגיע מרקע אקדמי שונה 

 במסלול הרגיל.עסקים 

 מגמות
  המגמות הבאות:מאחת יוכל לבחור תלמיד 

  מימון 

  מימון וביטוח 

  שיווק 

  התנהגות ארגונית 

  בינלאומיאסטרטגיה וניהול 

  יזמות, חדשנות וניהול היי טק 

 יזמות, חדשנות ומערכות מידע 

 תחומית-רב 

ניתן למצוא הסבר מפורט  , אולם המבנה היסודי משותף לכל המגמות.קורסים ייחודייםלכל מגמה 

 לכל מגמה באתר המחלקה.

 .ולא על גבי התעודה בגיליון הציונים בלבדתפורט המגמה אותה סיים התלמיד 



 :חשוב

  לוועדת הוראה הזכות להכניס שינויים בכל הכללים, התקנות ותכניות הלימודים המתפרסמים

 מבלי למסור הודעות אישיות לנוגעים בדבר. 

   .מרבית הקורסים ניתנים בשפה העברית. קורסים מסוימים ניתנים בשפה האנגלית 

  לשינויים.התלמידים נדרשים לבדוק מעת לעת את פרסומי המחלקה המתייחסים 

  לעמוד בכללים הנדרשים ולקיים את התנאים הנדרשים להשלמת  אחריות אישיתלתלמיד

 התואר.

  קורסים נדרשים לתואר – רגיל ללא עבודת גמרמסלול 
השני במנהל הטבלה הבאה מסכמת את הקורסים הנדרשים על ידי המחלקה כתנאי לקבלת התואר 

 במסלול הלא מחקרי:עסקים 

 

 הקורסשם  סוג הקורס
מספר 
 הקורס

שעות 
 שבועיות

נקודות 
 זכות

 הערות

 קורסי בסיס
לתלמיד רק )

מרקע אקדמי 
 (שונה

 

מתמטיקה למנהל 
 עסקים

 שיעור ותרגול
השלמת כל קורסי הבסיס  1.5 5 68720164

הנדרשים מהווה דרישת קדם 
לכל הקורסים הניתנים 

במחלקה. לא ניתן להירשם 
לקורסים אחרים ללא 

 השלמתם.

 1.5 3 68726051 כלכלה ניהולית 
 1.5 3 68723081 מדעי התנהגות בניהול

 1.5 3 68724211 יסודות מימון
 1.5 3 68725631 ניהול השיווק

  קורסי חובה
)לכל 

 התלמידים(

 
סטטיסטיקה והסתברות 

שיעור -במנהל עסקים
 ותרגול

 חובה לכל התלמידים 3 5 68720196

 3 3 68726091 חשבונאות

סטודנט שלמד קורס זה בעבר 
יוכל לקחת קורס מתקדם 

בחשבונאות בהתאם להחלטת 
 המחלקה.

 3 3 68720197 ניהול התפעול בעסקים
דרישות קדם: "סטטיסטיקה" 

 ו"חשבונאות".

אסטרטגיה ומדיניות 
 מנהל עסקים

68721011 3 3 

"סטטיסטיקה", דרישות קדם: 
 התפעול" "חשבונאות", "ניהול

 .וכל קורסי החובה במגמה
ניתן להירשם לקורס זה רק 

נקודות  24לאחר צבירה של 
 זכות לפחות.

הקורס ניתן בעברית 
 ובאנגלית.

 קורסי מגמה
פירוט לכל מגמה 

 בהמשך
 קורסים( 8)

- 24 24 
קורסי המגמה כוללים קורסי 
 חובה, בחירה וסמינר אמפירי.

 םקורסי
 מחוץ למגמה

בחירה מכלל הקורסים 
 המוצעים במחלקה

- 0-6 0-6 

בהתאם למספר נקודות 
הזכות שנצברו בקורסי הבסיס 

שנלמדו, כך שסך הנק"ז יהיה 
 42לפחות 

                                          



 

 מסלול מחקרי עם עבודת גמר
נקודות זכות לפחות. תלמיד במסלול זה נדרש ללמוד  48להשלמת התואר במסלול המחקרי נדרשות 

נקודות זכות.  12קורסי חובה כלליים וקורסי מגמה ככל תלמיד אחר. משקלה של עבודת המחקר הינו 

 תלמיד במסלול זה לא נדרש ללמוד קורסי בחירה מחוץ למגמה. 

 דת גמר לאחר שעמד בקריטריונים הבאים:תלמיד יכול להתקבל למסלול עם עבו

 או יותר נקודות זכות 12עם  השלים בהצלחה לפחות סמסטר אחד 

  85ממוצע ציוניו בתואר )על פי הקורסים שבוצעו עד למועד הגשת הבקשה( לפחות 

 ה לשמש כמנחה בתיזה/מ( שמסכיבפקולטה/איתר מנחה )חבר/ת סגל במחלקה 

 לעבודת גמר אושרה על ידי המחלקה הצעתו 

 קורסים נדרשים לתואר–המסלול המחקרי 
 ה סוגים: ארבעהקורסים במסלול זה נחלקים ל

 1-5 )קורסי בסיס )לתלמידים בעלי רקע אקדמי שונה 

 ( 4גרעין של קורסים מרכזיים המשותפים לכלל התלמידים )קורסים 

  קורסים( 8לימודיו בתחום תוכן ספציפי )קורסי מגמה המאפשרים לתלמיד למקד ולהעמיק את 

 

השני במנהל הטבלה הבאה מסכמת את הקורסים הנדרשים על ידי המחלקה כתנאי לקבלת התואר 

 במסלול המחקרי:עסקים 

 נקודות לתואר ללא עבודת גמר 42-43.5סה"כ: 
 43.5לתואר הינו הערה: עבור סטודנטים הלומדים מספר אי זוגי של קורסי בסיס סך הנקודות 



 

  

 שם הקורס סוג הקורס
מספר 
 הקורס

שעות 
 שבועיות

נקודות 
 זכות

 הערות

 קורסי בסיס
לתלמיד רק )

מרקע אקדמי 
 שונה(
 

השלמת כל קורסי הבסיס  1.5 5 68720164 עסקיםמתמטיקה למנהל 
הנדרשים מהווה דרישת קדם 

לכל הקורסים הניתנים 
במחלקה. לא ניתן להירשם 

לקורסים אחרים ללא 
 השלמתם.

 1.5 3 68726051 כלכלה ניהולית
 1.5 3 68723081 מדעי התנהגות בניהול

 1.5 3 68724211 יסודות מימון
 1.5 3 68725631 ניהול השיווק

 
 
 
 

  קורסי חובה
)לכל 

 התלמידים(

 
סטטיסטיקה והסתברות 

שיעור -במנהל עסקים
 ותרגול

 חובה לכל התלמידים 3 5 68720196

 3 3 68726091 חשבונאות

סטודנט שלמד קורס זה 
בעבר יוכל לקחת קורס 

מתקדם בחשבונאות בהתאם 
 להחלטת המחלקה.

 3 3 68720197 ניהול התפעול בעסקים
דרישות קדם: "סטטיסטיקה" 

 ו"חשבונאות".

אסטרטגיה ומדיניות מנהל 
 עסקים

68721011 3 3 

דרישות קדם: "סטטיסטיקה", 
"חשבונאות", "ניהול 

 התפעול".
ניתן להירשם לקורס זה רק 

נקודות  24לאחר צבירה של 
 זכות לפחות.

 24 8 - פירוט לכל מגמה בהמשך קורסי מגמה
קורסי  קורסי המגמה כוללים
חובה, בחירה וסמינר 

 אמפירי.

  12 - -  עבודת מחקר

 
 עבודת גמר עםנקודות לתואר  48סה"כ: 



 הרשמה לקורסים בהתאם לדרישות קדם

 שעל הסטודנטים לעבור טרם הרישוםאחרים קורסים  –מותנה בדרישות קדם  לכל קורסהרישום 

הקדם לקורסים השונים )המופיעים בחלקם . על הסטודנט לבחון בעיון את דרישות לקורס הספציפי

בשנתון זה ובחלקם בסילבוסים של הקורסים( ולתכנן בהתאם את סדר הרישום לקורסי הבחירה. 

ייתכן כי בכל שלב במהלך התואר, חלק מקורסי הבחירה יהיו חסומים לרישום מסיבה זו. המחלקה 

 אינה נוהגת לאשר חריגה מדרישות קדם.

 

  קורסי בסיסהשלמת 
  הרקע האקדמי של הסטודנטים הנרשמים לתואר במנהל עסקים הוא מגוון.

בתחומים הבאים: מתמטיקה, כלכלה, מדעי מקדים להראות ידע  כל הסטודנטים נדרשים 

 ההתנהגות, מימון ושיווק. 

 

 בתחומים אלו. קודםחלק מהסטודנטים מגיעים לתואר עם רקע אקדמי 

 )הדרך לקבלת פטור מוסברת להלן( .ורסי בסיס, ויקבלו פטורבהשלמת ק מחויביםסטודנטים אלו אינם 

 

 . חלק אחר של הסטודנטים מגיעים לתואר ללא רקע אקדמי קודם בתחומים אלו

הרשמה לקורסים של תכנית הלימודים  בטרםוזאת  –סטודנטים אלו מחויבים בהשלמת קורסי בסיס 

 לתואר שני במנהל עסקים.

 

 קורסי הבסיס הבאים: שלדורשת פטור או השלמה המחלקה 

 מתמטיקה למנהל עסקים 

 כלכלה ניהולית 

 מדעי ההתנהגות בניהול 

 יסודות המימון 

  ניהול השיווק 

  :חשוב

 רישום לקורסים לתואר מותנה בהשלמת כל קורסי הבסיס בהם חייב הסטודנט )או פטור(.

קודמים, מעבר  בפני הסטודנט עומדות שלוש אפשרויות בהקשר זה: קבלת פטור על סמך לימודים
 בהצלחה של בחינת פטור, או רישום לקורסי בסיס וסיומם בהצלחה.

 .בצירוף שאלות ותשובות שכיחות אפשרויות אלו מוסברות להלן

 
 



על מנת להוכיח עמידה בדרישות המחלקה בנוגע לרקע האקדמאי הנדרש, ניתן לבצע אחת מהפעולות 
 הבאות:

כי סיים בהצלחה קורס זה )או קורס דומה המכיל סטודנט יקבל פטור מקורס בסיס אם יראה  .1
את החומר הנדרש( ממוסד אקדמי מקובל, בחמש השנים שקדמו למועד הרישום לתואר לכל 

 .היותר, באישור המחלקה

סטודנט יוכל לגשת לבחינת פטור בקורס בסיס לפני תחילתו. מועדי מבחני הפטור ייקבעו  .2
 .מראש ויפורסמו

לקורסי הבסיס ולסיימם בהצלחה. רישום לקורס בסיס וסיומו בהצלחה סטודנט יוכל להירשם  .3
 .מחוץ למגמה אחדכקורס בחירה  ויוכר. כל שני קורסי בסיס נקודות זכות 1.5מקנה 

 

 ללמוד קורסי בסיס? אני נדרש/תדע אם אאיך 

-מזכירות המחלקה בוחנת עבור כל תלמיד שהתקבל מאילו קורסי בסיס התלמיד פטור על .1
 ודים קודמים. סמך לימ

, במידה והתלמיד לא קיבל פטור אוטומטי, באפשרותו להגיש בקשה לקבלת פטור. כל בנוסף .2
בקשת פטור טעונה אישור של ועדת הוראה ומבוססת על בדיקת הסילבוסים הרלוונטיים של 

 לימודים קודמים.

התואר ממועד סיום לימודי שנים  5מתן הפטור מקורסי הבסיס מותנה בכך שלא חלפו  .3
 . הראשון

 

 האם אפשר ללמוד קורסי בסיס למרות שיש פטור?

סטודנט המעוניין לרענן את ידיעותיו, רשאי ללמוד קורסי בסיס ולקבל בגינם נקודות זכות  .1
גם אם היה זכאי לפטור. מומלץ לסטודנטים ללמוד את קורס הבסיס במגמה בה הם לומדים 

לפני לימוד קורסים מתקדמים במסגרת המגמה על מנת לרענן ולחזק את הידע שלהם בתחום 
 גם אם הם זכאים לפטור )רלוונטי לגבי המגמות בהתנהגות ארגונית, שיווק ומימון(.

קורס הבסיס "מתמטיקה למנהל עסקים" הינו קורס מתמטי מתקדם. מומלץ לתלמידים ללא  .2
  רקע מתמטי לעיין ברשימת הנושאים בסילבוס ולהכין עצמם טרם תחילת הקורס.

 

 אם אין לי פטור ואני רוצה לגשת למבחן פטור?

תלמיד שנמצא כי אינו זכאי לפטור, אך סבור כי הוא בקיא בחומר הנדרש, רשאי לגשת  .1
לבחינות הפטור המוצעות על ידי המחלקה בתחילת סמסטר. יש להתעדכן בפרסומי המחלקה 

             על מנת להירשם ולהיערך בהתאם. 

 בחינת פטור רק פעם אחת.ניתן לגשת לכל  .2

 . מעבר בחינת הפטור אינו מזכה בנקודות זכות .3

 להירשם לקורס עצמו. יידרשתלמיד שנכשל בבחינת הפטור,  .4

 ו.בחינת הפטור אינה מיועדת לתלמידים שנרשמו לקורס הבסיס ונכשלו ב .5

 קורסי בסיסתקנות נוספות לגבי 

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

 או התקבל פטור הנדרש הבסיס יקורס ו כלאין להירשם לקורסים מתקדמים בטרם נלמד .2
 .   בגינם

    

 

 



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

 תכנית לימודים ייעודית ייחודית.

תלמידים החייבים ביותר מקורס בסיס אחד יוכלו לדחות את בחירת מגמה תעשה בשלב הרישום למחלקה. 

 לטתם עד לסיום השלמת קורסי הבסיס. תלמיד יוכל לבחור בין המגמות הבאות:הח

  מימון 

  מימון וביטוח 

  שיווק 

  התנהגות ארגונית 

 אסטרטגיה וניהול בינלאומי 

  יזמות, חדשנות וניהול היי טק 

 יזמות, חדשנות ומערכות מידע 

 תחומית-רב 

 חובות המגמה הן בהתאם למבנה הלימודים לתואר.  

 רשימת קורסי הבחירה במגמות מתעדכנת מידי פעם. 

 

 

  



 מבנה הלימודים במגמה במימון

 מספר שמות הקורסים סוג הקורס
 הקורס

מספר 
קורסים 
 נדרשים

 דרישות קדם נק"ז

קורסי חובה 
 במגמה

 68720009 ניתוח ניירות ערך

4 12 

 קורסי בסיס/פטור 
 68727011 **בחירת תיקי השקעות 

 **ניתוח ניירות ערך 68727061 ניהול פיננסי
בחירת תיקי 

 68721181 **אופציות וחוזים עתידיים  **השקעות

 סמינר אמפירי
 68720212 אירועים במימוןניתוח 

1 3 
כל קורסי החובה 

מדידת ביצועי מנהלים וניהול  במגמה
 רווחים

68720143 

קורסי בחירה 
קורסי בסיס/פטור +  9 3 - מפורטים בטבלה הבאה במגמה

 דרישות סילבוס

 - 24 8 - סה"כ
 

 קורסי בחירה במימון

 הערות דרישות קדם מספר הקורס שם הקורס

קורסי  68720051 קורס שנתי )חדר עסקאות(* –השקעות  א' ועדת 
בסיס/פטור + 

 דרישות סילבוס

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

 - 68720021 תמחור חוזי ביטוח חיים
 - 68720022 תמחור חוזי ביטוח פנסיוניים

 - 68720189 ניהול סיכונים בחברות פיננסיות
 - 68721191 סוגיות מתקדמות במימון

 - 68720209 סוגיות נבחרות במימון חברות
 - 68720210 יזמות בעולם של טכנולוגיה פיננסית-פינטק

 - 68720214  תרחישי קיצון בעולם הפיננסי
 - 68720215 ניהול סיכונים פיננסים ואקטוארים

 68721171 תורת הסיכונים: הון סיכון
ניתן הקורס 

 כסדנה מרוכזת
 בשפה העברית

קורסי  68720157 חשבונאות ניהולית
 בסיס/פטור +
 חשבונאות + 

 דרישות סילבוס
 

- 
 - 68720167 מיסוי פנסיוני

 - 68721201 ניתוח דוחות פיננסיים
 - 68721441 דיני מיסים

 - 68727001 הערכת שווי חברות

 - 68728091 וחשבונאיים היבטים מימוניים –מיזוגים ורכישות 
 - 68720000 קרנות נאמנות וקרנות גידור

 
ההפרדה בטבלה היא  .רשם רק לאחד מהםיהינו קורס אחד ולא ניתן לה  'ב-ו 'ועדת השקעות א *

 לצרכים מנהלתיים בלבד.
 

  



לנוחות הסטודנט ועל מנת להבטיח את האפשרות לסיים את התואר בארבעה סמסטרים, 
 ללמוד בסדר הבא:במגמה למימון מערכת השעות מחייבת את התלמיד 

 
 :סמסטר מקדים 

 1-5  קורסי בסיס )לתלמיד מרקע
 אקדמי שונה(

 

 :סמסטר ראשון 
 )חשבונאות )קורס חובה כללי 
  ,סטטיסטיקה )קורס חובה כללי

 הרצאה ותרגול(
  ניתוח ניירות ערך/בחירת תיקי

 השקעות )קורס חובה במגמה(

 :סמסטר שני 
 )ניהול התפעול )קורס חובה כללי 

  ניתוח ניירות ערך/בחירת תיקי
 השקעות )קורס חובה במגמה(

  במגמה/מחוץ שני קורסי בחירה(
 למגמה(

 

 :סמסטר שלישי 
 מגמה(ב ניהול פיננסי )קורס חובה 
  וחוזים עתידיים )קורס אופציות

 חובה במגמה(
  במגמה/מחוץ שני קורסי בחירה(

 למגמה(

 :סמסטר רביעי 
  אסטרטגיה ומדיניות מנהל עסקים

 )קורס חובה כללי(

 סמינר אמפירי במגמה 

  במגמה/מחוץ שני קורסי בחירה(
 למגמה(

 
  



 

 במימון וביטוח מבנה הלימודים במגמה

 שמות הקורסים סוג הקורס
 מספר
 הקורס

מספר קורסים 
 דרישות קדם נק"ז נדרשים

קורסי חובה 
 במגמה

 68720009 ניתוח ניירות ערך

6 18 

 קורסי בסיס/פטור 
 68727061 ניהול פיננסי 

 **ניתוח ניירות ערך 68727011 **בחירת תיקי השקעות
בחירת תיקי 

 **השקעות
אופציות וחוזים 

 **עתידיים
68721181 

ביטוח תמחור חוזי 
 *חיים

68720021 
קורסי בסיס/פטור + 

תמחור חוזי ביטוח  דרישות סילבוס
 *פנסיוניים

68720022 

 סמינר אמפירי
 68720212 ניתוח אירועים במימון

1 3 
כל קורסי החובה 

מדידת ביצועי מנהלים  במגמה
 וניהול רווחים

68720143 

קורסי בחירה 
 קורסי בסיס/פטור + 3 1   במגמה

 דרישות סילבוס

  24 8  סה"כ
על מנת לעמוד בדרישות המגמה במימון וביטוח, התלמיד נדרש להירשם לקורסים "תמחור חוזי * 

ביטוח חיים" ו"תמחור חוזי ביטוח פנסיוניים". קורסים אלו הינם קורסי חובה במגמה. הרישום 
 לקורסים אלו הינו על חשבון קורסי בחירה.

 וביטוחקורסי בחירה במימון 

 הערות דרישות קדם מספר הקורס שם הקורס

קורסי  68720051 קורס שנתי )חדר עסקאות(* –ועדת השקעות  א' 
בסיס/פטור + 
 דרישות סילבוס

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

 - 68721191 סוגיות מתקדמות במימון
 - 68720189 ניהול סיכונים בחברות פיננסיות

 - 68720209 סוגיות נבחרות במימון חברות
 - 68720210 יזמות בעולם של טכנולוגיה פיננסית-פינטק

 - 68720214  תרחישי קיצון בעולם הפיננסי
 - 68720215 ניהול סיכונים פיננסים ואקטוארים

 68721171 תורת הסיכונים: הון סיכון
ניתן הקורס 

 כסדנה מרוכזת
 בשפה העברית

קורסי  68720157 חשבונאות ניהולית
 בסיס/פטור +
 חשבונאות + 

 דרישות סילבוס
 

- 
 - 68720167 מיסוי פנסיוני

 - 68721201 ניתוח דוחות פיננסיים
 - 68721441 דיני מיסים

 - 68727001 הערכת שווי חברות

 - 68728091 היבטים מימוניים וחשבונאיים –מיזוגים ורכישות 
 - 68720000 קרנות נאמנות וקרנות גידור

 
רשם רק לאחד מהם, ההפרדה בטבלה היא יב  הינו קורס אחד ולא ניתן לה-* ועדת השקעות א ו

 לצרכים מנהלתיים בלבד.
 

  



לנוחות הסטודנט ועל מנת להבטיח את האפשרות לסיים את התואר בארבעה סמסטרים, 
 ללמוד בסדר הבא:במגמה למימון וביטוח מערכת השעות מחייבת את התלמיד 

 
 :סמסטר מקדים 

 1-5  קורסי בסיס )לתלמיד מרקע
 אקדמי שונה(

 

 :סמסטר ראשון 
 )חשבונאות )קורס חובה כללי 
  ,סטטיסטיקה )קורס חובה כללי

 הרצאה ותרגול(
  ניתוח ניירות ערך/בחירת תיקי

 השקעות )קורס חובה במגמה(

 
 :סמסטר שני 

  קורס חובה כללי(ניהול התפעול( 

  ניתוח ניירות ערך/בחירת תיקי
 השקעות )קורס חובה במגמה(

  במגמה/מחוץ שני קורסי בחירה(
 למגמה(

 

 :סמסטר שלישי 
 )ניהול פיננסי )קורס חובה במגמה 
  אופציות וחוזים עתידיים )קורס

 חובה במגמה(
  במגמה/מחוץ שני קורסי בחירה(

 למגמה(

  
 :סמסטר רביעי 

  ומדיניות מנהל עסקים אסטרטגיה
 )קורס חובה כללי(

 סמינר אמפירי במגמה 

  במגמה/מחוץ שני קורסי בחירה(
 למגמה(

 
 

 
  



 מבנה הלימודים במגמה בשיווק

 קורסי בחירה בשיווק

דרישות  מספר הקורס שם הקורס
 קדם

 הערות

  68720010 אתיקה של שיווק: אמת בפרסום
קורסי 

בסיס/פטור 
+ 

דרישות 
 סילבוס

- 
 - 68720013 שיטות בקביעת מחירים

 - 68720046 חשיבה יצירתית בפיתוח מוצרים חדשים בפרסום
 - 68720086 ניהול אסטרטגיה שיווקית

 - 68720129 טק ומוצרים חדשניים-שיווק היי
 - 68720171 בין כלכלה לשיווק

 - 68720177 שיווק ויראלי בעידן דיגיטלי
 - 68720192 ניהול קשרי לקוחות בעידן מרכזיות הלקוח

 - 68721381 ניהול הפרסום
 - 68721561 מדיניות מוצרים

 - 68720216 שיווק ותקשורת למטרות חברתיות
 ניתן כסדנה מרוכזתהקורס  68720213 אסטרטגיית שיווק תחרותי

 בשפה האנגלית
 ניתן כסדנה מרוכזתהקורס  68720012 ניהול מותגים בינלאומיים

 בשפה האנגלית
 

לנוחות הסטודנט ועל מנת להבטיח את האפשרות לסיים את התואר בארבעה סמסטרים, 
 ללמוד בסדר הבא:במגמה לשיווק מערכת השעות מחייבת את התלמיד 

 

 :סמסטר מקדים 

 1-5  קורסי בסיס )לתלמיד מרקע
 אקדמי שונה(

 

 :סמסטר ראשון 
 )חשבונאות )קורס חובה כללי 

  ,סטטיסטיקה )קורס חובה כללי
 הרצאה ותרגול(

  שיווק שירותים/שיווק בינלאומי
 )קורס חובה במגמה(

  
 :סמסטר שני 

  כללי(ניהול התפעול )קורס חובה 
  שיווק שירותים/שיווק בינלאומי

 )קורס חובה במגמה(
  במגמה/מחוץ שני קורסי בחירה(

 למגמה(

 :סמסטר שלישי 
 )התנהגות צרכנים )קורס חובה במגמה 

  וגם חקר שווקים )קורס חובה במגמה
 (אמפירי סמינר

  במגמה/מחוץ שני קורסי בחירה(
 למגמה(

  
 :סמסטר רביעי 

  עסקים אסטרטגיה ומדיניות מנהל
 )קורס חובה כללי(

  במגמה/מחוץ שלושה קורסי בחירה(
 למגמה(

 

 

 

 שמות הקורסים סוג הקורס
 מספר

 הקורס

מספר 
קורסים 
 נדרשים

 דרישות קדם נק"ז
 

 הערות

קורסי 
חובה 

 במגמה
 

 68722051 שיווק שירותים

4 12 

 - בסיס/פטורקורסי 
 - 68721661 שיווק בינלאומי

 שיווק שירותים 68726651 התנהגות צרכנים
 שיווק בינלאומי

- 
חקר שווקים הוא  68721461 חקר שווקים 

גם קורס חובה 
במגמה וגם סמינר 

 אמפירי
קורסי 
בחירה 
 במגמה

  
4 12 

 קורסי בסיס/פטור +
 דרישות סילבוס

- 

 - - 24 8  סה"כ



 מבנה הלימודים במגמה בהתנהגות ארגונית
 

 .ניתן להמיר קורס בחירה אחד במגמה בקורס בחירה ממגמות אחרות* 

 *קורסי בחירה במגמה בהתנהגות ארגונית*

 הערות קדםדרישות  מספר הקורס שם הקורס

  68720019 1ביעוץ ארגוני פרקטיקום 
קורסי 

 בסיס/פטור +
 דרישות סילבוס

- 
 - 68720050 2ביעוץ ארגוני פרקטיקום 

 - 68720065 היבטים פסיכולוגיים של ביצוע בארגונים
 - 68720203 לחץ בארגונים

 - 68720205 ניתוח תופעות התנהגותיות
 - 68727091 גברים ונשים בעולם העבודה

 - 68720018 היבטים בינ"ל-התנהגות ארגונית
אתיקה ביעוץ ארגוני: בין מומחיות לבין מתן שירות 

 ללקוח
68727121 - 

 - 68727471 משא ומתן: היבטים התנהגותיים 
 - 68721031 דיני עבודה

הקורס יינתן  68720211 ניהול קריירה וניהול כשרונות
כסדנה מרוכזת 

 א' בסמסטר
 בעברית

הקורס יינתן 
כקורס רגיל 
 בסמסטר ב'

 בעברית
 

בהרשמה לקורסי המגמה )חובה, בחירה, המגמה להתנהגות ארגונית גדולה במיוחד מבחינת היקף הסטודנטים. ** 
. הרשמה של סטודנטים ממגמות אחרות מותנית משמעית לתלמידי המגמה-וסמינר אמפירי( ניתנת עדיפות חד

המגמה. המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הרשמה של סטודנטים שאינם שייכים באישור של ראש 
 למגמה ונרשמו לקורס ללא אישור מראש המגמה.

 
 
 
   

  

 מספר שמות הקורסים סוג הקורס

 הקורס

מספר 
קורסים 
 נדרשים

 דרישות קדם נק"ז

קורסי חובה 
 במגמה

 68720158 הנעת עובדים בארגונים

4 12 

 קורסי בסיס/פטור

 68720023 במדעי התנהגותשיטות מחקר 

 הנעת עובדים בארגונים 68721341 סוגיות בניהול משאבי אנוש

 שיטות מחקר במדה"ת
 68725991 מנהיגות בארגונים

סמינר 
 אמפירי

 68720187 התנהגות אזרחית בארגונים

1 3 

 כל קורסי החובה במגמה

 68728031 תיאוריות אישיות בניהול

יישומי בנושא יצירתיות סמינר 
 וגישה ארגונית לסיכון

68720191 

קורסי 
בחירה 
 *במגמה

- - 
3 9 

קורסי בסיס/פטור + 
 דרישות סילבוס

 - 24 8 - סה"כ



לנוחות הסטודנט ועל מנת להבטיח את האפשרות לסיים את התואר בארבעה סמסטרים, 
 בא:ללמוד בסדר הבמגמה להתנהגות ארגונית מערכת השעות מחייבת את התלמיד 

 
 :סמסטר מקדים 

 1-5  קורסי בסיס )לתלמיד מרקע
 אקדמי שונה(

 

 :סמסטר ראשון 
 )חשבונאות )קורס חובה כללי 
  ,סטטיסטיקה )קורס חובה כללי

 הרצאה ותרגול(
  הנעת עובדים בארגונים/שיטות

מחקר במדעי ההתנהגות )קורס 
 חובה במגמה(

 :סמסטר שני 
 )ניהול התפעול )קורס חובה כללי 

  עובדים בארגונים/שיטות הנעת
מחקר במדעי ההתנהגות )קורס 

 חובה במגמה(
  במגמה/מחוץ שני קורסי בחירה(

 למגמה(

 

 :סמסטר שלישי 
  סוגיות בניהול משאבי אנוש )קורס

 חובה במגמה(
  מנהיגות בארגונים )קורס חובה

 במגמה(
  במגמה/מחוץ שני קורסי בחירה(

 למגמה(

 :סמסטר רביעי 
  מנהל עסקים אסטרטגיה ומדיניות

 )קורס חובה כללי(
 סמינר אמפירי במגמה 

  במגמה/מחוץ שני קורסי בחירה(
 למגמה(

 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 מבנה הלימודים במגמה באסטרטגיה וניהול בינלאומי

 קורסי בחירה באסטרטגיה וניהול בינלאומי

 הערות דרישות קדם מספר הקורס שם הקורס

 קורסי בסיס/פטור + 68720018 היבטים בינ"ל-התנהגות ארגונית
 דרישות סילבוס

 
 
 
 
 
 

- 
 - 68720024 אינטגרציה כלכלית ועסקית

 - 68720048 נושאים נבחרים בניהול בינלאומי
 - 68720181 חדשנות

 - 68721661 שיווק בינלאומי
 - 68722001 הבראת והשבחת חברות
 - 68722081 יזמות עסקית בינלאומית

 - 68726041 חשיבה אסטרטגית
 - 68728001 ניהול עסקים באסיה

 - 68720208 היבטים משפטיים של יזמות והייטק
יזמות בעולם של טכנולוגיה  -פינטק 

 פיננסית
68720210 - 

 קורסי בסיס/פטור + 68727001 הערכת שווי חברות
 חשבונאות +

 דרישות סילבוס

- 
 מיזוגים ורכישות: היבטים מימוניים

 וחשבונאיים 
68728091  

  68720182 יזמות גלובלית 
 קורסי בסיס/פטור +

 דרישות סילבוס

 הקורס ניתן כסדנה מרוכזת
 עבריתבשפה ה

 הקורס ניתן כסדנה מרוכזת 68720012 ניהול מותגים בינ"ל
 אנגליתבשפה ה

סחר בינ"ל ומשמעויותיו לענף 
 טכנולוגיית העילית

 כסדנה מרוכזתהקורס ניתן  68720062
 אנגליתבשפה ה

 ניתן כסדנה מרוכזתהקורס  68720213 אסטרטגיית שיווק תחרותי
 בשפה האנגלית

 
 
 
 

לנוחות הסטודנט ועל מנת להבטיח את האפשרות לסיים את התואר בארבעה סמסטרים, 
 ללמוד בסדר הבא:במגמה לאסטרטגיה וניהול בינ"ל מערכת השעות מחייבת את התלמיד 

 מספר שמות הקורסים סוג הקורס

 הקורס

מספר 

קורסים 

 נדרשים

 הערות דרישות קדם נק"ז

קורסי חובה 
 במגמה

 68727021 תרבות ועסקים בינלאומיים

4 12 

 
קורסי 

 בסיס/פטור

- 

עקרונות ועסקים 
 בינלאומיים

68720105 

ארגון תעשייתי ואסטרטגיה 
 תחרותית

68720106 

ניתן לקחת  68720102 מחקר איכותני בארגונים
 קורס חלופי:
שיטות מחקר 
 במדעי התנהג'

סמינר 
 אמפירי

סמינר אמפירי בניהול 
 בינלאומי

68720170 
1 3 

כל קורסי 
החובה 
 במגמה

- 

 68727451 אסטרטגיה בינלאומית 

קורסי בחירה 
 במגמה

- - 

3 9 

קורסי 
בסיס/פטור + 

דרישות 
 סילבוס

- 

 - - 24 8 - סה"כ



 
 :מקדיםסמסטר  

 1-5  קורסי בסיס )לתלמיד מרקע
 אקדמי שונה(

 

 :סמסטר ראשון 
 )חשבונאות )קורס חובה כללי 
  ,סטטיסטיקה )קורס חובה כללי

 הרצאה ותרגול(
 קורס חובה במגמה 

 :סמסטר שני 
 )ניהול התפעול )קורס חובה כללי 
 קורס חובה במגמה 
  במגמה/מחוץ שני קורסי בחירה(

 למגמה(

 :סמסטר שלישי 
 קורסי חובה במגמה שני 
  במגמה/מחוץ למגמה(שני קורסי בחירה( 

  
 
 :סמסטר רביעי 

  אסטרטגיה ומדיניות מנהל עסקים )קורס
 חובה כללי(

 סמינר אמפירי במגמה 

  במגמה/מחוץ למגמה(שני קורסי בחירה( 

 
  



 טק-מבנה הלימודים במגמה ביזמות, חדשנות וניהול היי

 מספר שמות הקורסים סוג הקורס

 הקורס

מספר 
קורסים 
 נדרשים

 דרישות קדם נק"ז

 קורסי

 חובה במגמה

שיווק היי טק ומוצרים 
 חדשניים

68720129 

3 9 

 

 קורסי בסיס/פטור

יזמות בעולם של  -פינטק 
 טכנולוגיה פיננסית

68720210 

מרעיון  -התנסות מעשית 
 טכנולוגי למיזם עסקי

טק ומוצרים -שיווק היי 68720154
 חדשניים

יזמות בעולם של  –פינטק 
 טכנולוגיה פיננסית

 -טק בישראל -תעשיית היי סמינר אמפירי
 סמינר אמפירי

68720155 1 3 
 כל קורסי החובה במגמה

קורסי בחירה 
 - במגמה

קורסי בסיס/פטור + דרישות  12 4 -
 סילבוס

 - 24 8 - סה"כ

 קורסי בחירה במגמה ביזמות, חדשנות וניהול היי טק

מספר  שם הקורס
 הקורס

 הערות דרישות קדם

קורסי בסיס/פטור  68720024 אינטגרציה כלכלית ועסקית
+ 

 דרישות סילבוס

- 
 - 68720031 אסטרטגיה בניהול טכנולוגי

 - 68720046 חשיבה יצירתית בפיתוח מוצרים ובפרסום
 - 68720181 חדשנות

 - 68720192 ניהול קשרי לקוחות בעידן מרכזיות הלקוח
 - 68720208 היבטים משפטיים של יזמות והייטק

 - 68722001 הבראת והשבחת חברות
 - 68722081 יזמות עסקית בינ"ל
 - 68727001 הערכת שווי חברות

ניתן כסדנה מרוכזת הקורס  68720182 יזמות גלובלית 
 בשפה העברית

מרוכזת ניתן כסדנה הקורס  68721171 הון סיכון -תורת הסיכונים
 בשפה העברית

ניתן כסדנה מרוכזת הקורס  68720012 ניהול מותגים בינלאומיים
 בשפה האנגלית

סחר בינ"ל ומשמעויותיו לטכנולוגיית 
 העילית

ניתן כסדנה מרוכזת הקורס  68720062
 בשפה האנגלית

 ניתן כסדנה מרוכזתהקורס  68720213 אסטרטגיית שיווק תחרותי
 בשפה האנגלית

קורסי בסיס/פטור  68727001 הערכת שווי חברות
+חשבונאות 

 דרישות סילבוס+

 

 
  



לנוחות הסטודנט ועל מנת להבטיח את האפשרות לסיים את התואר בארבעה סמסטרים, 
ללמוד בסדר במגמה ליזמות חדשנות וניהול היי טק מערכת השעות מחייבת את התלמיד 

 הבא:
 

 :סמסטר מקדים 
 1-5  לתלמיד מרקע קורסי בסיס(

 אקדמי שונה(

 

 :סמסטר ראשון 
 )חשבונאות )קורס חובה כללי 
  ,סטטיסטיקה )קורס חובה כללי

 הרצאה ותרגול(
 טק/פינטק )חובה -שיווק היי

 במגמה(

 
 :סמסטר שני

 )ניהול התפעול )קורס חובה כללי 

 חובה  טק/פינטק-שיווק היי(
 במגמה(

  במגמה/מחוץ שני קורסי בחירה(
 למגמה(

 

 :שלישי סמסטר 
  מרעיון טכנולוגי  -התנסות מעשית

 /)חובה במגמה( למיזם עסקי
 סמינר אמפירי במגמה 
 במגמה/מחוץ קורסי בחירה  שני(

 למגמה(

  
 :סמסטר רביעי 

  אסטרטגיה ומדיניות מנהל עסקים
 )קורס חובה כללי(

 סמינר אמפירי במגמה 
  במגמה/מחוץ שני קורסי בחירה(

 למגמה(

 
 

 
  



 במגמה ביזמות, חדשנות ומערכות מידעמבנה הלימודים 

 מספר שמות הקורסים סוג הקורס

 הקורס

מספר 
קורסים 
 נדרשים

 דרישות קדם נק"ז

 קורסי

חובה 
 במגמה

שיווק היי טק ומוצרים 
 חדשניים

68720129 

3 9 

 

 קורסי בסיס/פטור

יזמות בעולם של  -פינטק 
 טכנולוגיה פיננסית

68720210 

מרעיון  -התנסות מעשית 
 טכנולוגי למיזם עסקי

טק ומוצרים -שיווק היי 68720154
 חדשניים

יזמות בעולם של  –פינטק 
 טכנולוגיה פיננסית

סמינר 
 אמפירי

 -טק בישראל -תעשיית היי
 סמינר אמפירי

68720155 1 3 
 כל קורסי החובה במגמה

קורסי 
בחירה 
 במגמה

- 
- 

0-2 

12 

קורסי בסיס/פטור + דרישות 
 סילבוס

קורסי 
בחירה 

במערכות 
 מידע*

- 

- 

קורסי בסיס/פטור + דרישות  2-4
 סילבוס

 - 24 8 - סה"כ

ראה רשימת  מרשימת קורסי הבחירה מהמחלקה להנדסת תעשייה וניהול. שני קורסים לפחותיש לבחור * 
 קורסים רלוונטיים בטבלה בהמשך.

 קורסי בחירה במגמה ביזמות, חדשנות ומערכות מידע

 הערות דרישות קדם מספר הקורס שם הקורס

  68720024 אינטגרציה כלכלית ועסקית
קורסי בסיס/פטור 

 דרישות סילבוס+

- 
 - 68720031 אסטרטגיה בניהול טכנולוגי

 - 68720046 חשיבה יצירתית בפיתוח מוצרים ובפרסום
 - 68720181 חדשנות

 - 68720192 ניהול קשרי לקוחות בעידן מרכזיות הלקוח
 - 68720208 היבטים משפטיים של יזמות והייטק

 - 68722001 הבראת והשבחת חברות
 - 68722081 יזמות עסקית בינ"ל

ניתן כסדנה הקורס  68720182 יזמות גלובלית 
 מרוכזת בשפה העברית

ניתן כסדנה הקורס  68721171 הון סיכון -תורת הסיכונים
 מרוכזת בשפה העברית

ניתן כסדנה הקורס  68720012 בינלאומייםניהול מותגים 
 מרוכזת בשפה האנגלית

ניתן כסדנה הקורס  68720062 סחר בינ"ל ומשמעויותיו לטכנולוגיית העילית
 מרוכזת בשפה האנגלית

ניתן כסדנה הקורס  68720213 אסטרטגיית שיווק תחרותי
 בשפה האנגלית מרוכזת

בסיס/פטור  קורסי 68727001 הערכת שווי חברות
+חשבונאות 

 דרישות סילבוס+

 



 

 קורסי בחירה בתחום מערכות מידע מהמחלקה להנדסת תעשייה וניהול

 הערות דרישות קדם מספר הקורס שם הקורס

קורסי בסיס/פטור  36421971 קבלת החלטות במערכות טכנולוגיה מתקדמות
+ 

 דרישות סילבוס
  

על מנת להירשם 
חלקה מלקורסים מה

תעשיה להנדסת 
וניהול, יש לעמוד 

בדרישות הקדם כפי 
שהן מופיעות 

 בסילבוס.

הקורסים במחלקה 
להנדסת תעשייה 
וניהול מתקיימים 

 ה'. -בימים ב' ו

 36425171 ניתוח רשתות חברתיות
 36425281 שיטות מחקר אמפירי  
 36425621 מדיניות מערכות מידע 
 36426501 בינה ואנליטיקה עסקית

 36427061 מודלים בניהול ידע

 .ה' -: הקורסים במחלקה להנדסת תעשייה וניהול מתקיימים בימים ב' ושימו לב

לנוחות הסטודנט ועל מנת להבטיח את האפשרות לסיים את התואר בארבעה סמסטרים, 
ללמוד בסדר במגמה ליזמות חדשנות ומערכות מידע מערכת השעות מחייבת את התלמיד 

 הבא:
 

 :סמסטר מקדים 

 1-5  קורסי בסיס )לתלמיד מרקע
 אקדמי שונה(

 

 :סמסטר ראשון 
 )חשבונאות )קורס חובה כללי 

  ,סטטיסטיקה )קורס חובה כללי
 הרצאה ותרגול(

 טק/פינטק )חובה -שיווק היי
 במגמה(

  
 :סמסטר שני 

 )ניהול התפעול )קורס חובה כללי 

 טק/פינטק )חובה -שיווק היי
 במגמה(

  במגמה/מחוץ שני קורסי בחירה(
המחלקה להנדסת /למגמה

 (תעשיה וניהול

 

 :סמסטר שלישי 
  מרעיון טכנולוגי  -התנסות מעשית

 )חובה במגמה( למיזם עסקי
  במגמה/מחוץ שלושה קורסי בחירה(

המחלקה להנדסת תעשיה /למגמה
 (וניהול

  
 :סמסטר רביעי 

  אסטרטגיה ומדיניות מנהל עסקים
 כללי()קורס חובה 

 סמינר אמפירי במגמה 

  שני קורסי בחירה )במגמה/מחוץ
המחלקה להנדסת תעשיה /למגמה
 (וניהול

 
 

 

 

 

 
  



 תחומית-מבנה הלימודים במגמה הרב

 מספר שמות הקורסים סוג הקורס
 הקורס

מספר 
קורסים 
 נדרשים

 הערות נק"ז

 קורסי
 חובה במגמה

הסטודנט יבחר ארבעה 
קורסים מתוך קורסי 
החובה של המגמות 

 השונות 

 משתיקורסים ל הירשםליש  12 4 -
 . לפחות מגמות שונות

 *סמינר אמפירי
לבחירה מהסמינרים 

 האמפיריים של המגמות
- 1 3 - 

מתוך כלל הקורסים המוצעים  9 3 - - קורסי בחירה
 במחלקה.

 - 24 8 - סה"כ
שהתלמיד יתכנן מראש איזה סמינר אמפירי ברצונו ללמוד. בהתאם לכך, התלמיד יבחן מראש מומלץ מאד  *

את הסילבוס של הסמינר האמפירי ובמיוחד את דרישות הקדם הספציפיות, כדי שיוכל להיערך מראש ולהירשם 
 לקורסים הנדרשים כקדם לסמינר.

 
 

 תחומית-קורסי בחירה במגמה הרב

 הערות דרישות קדם מספר הקורס שם הקורס

 קורסי בסיס/פטור + - כל הקורסים המוצעים במחלקה
 דרישות סילבוס

- 

    ובנוסף:
 קורסי בסיס/פטור + 68721031 דיני עבודה

 דרישות סילבוס
 

- 
 68727421 דיני תאגידים

  



 קורסים מרוכזים )סדנאות(

סדנה . חלקם בשפה האנגלית ת,מרוכז סדנהחלק מהקורסים המוצעים על ידי המחלקה ניתנים כ

 המפגשים ולעתים, שבוע של ברצף ניתנים המפגשים לעתים. מפגשים בני יום מלא 5מרוכזת כוללת 

 מקבצים לשני בחלוקה ניתנים

 .במהלך התואר ותמרוכז סדנאות שלושניתן ללמוד עד 

 בחינות

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

 איסור חזרה על קורסים

תלמיד יחזור על קורס נושא והיה אם אין ללמוד בשנית קורס שנלמד בעבר במסגרת אקדמית אחרת. 

הקורס לא יחשב במסגרת חובות התלמיד ונקודות זכות שלמד בעבר, לא יזוכה בנקודות הזכות בגינו 

לתואר. בדיקה זו תיערך במעמד סגירת התואר. תלמידים הסבורים כי קורסים שלמדו בעבר חופפים 

ירור הנושא לפנות למזכירות המחלקה לב נדרשים לקורס אליו הם רוצים להירשםבמידה משמעותית 

  .וזאת בטרם ההרשמה לקורס

בהקשר זה. במידה ובמעמד סגירת התואר יתברר כי קיים קורס  על התלמיד מוטלת אחריות אישית

 החופף לקורס שנלמד בעבר, התלמיד יידרש להירשם לקורס נוסף כדי לעמוד בדרישות התואר.

 הכרה בקורסים ממוסדות אחרים

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

על פי הקריטריונים גוריון בנגב(, -ע"י המועצה להשכלה גבוהה )כולל אוניברסיטת בןאקדמי מוכר 

 הבאים:

 רלוונטי לתכנית הלימודים של התלמיד במחלקה על הקורס להיות 

 בהיקף מקביל לקורסי המחלקה על הקורס להיות 

 70לפחות  הסופי שקיבל התלמיד בקורס חייב להיות ציוןה 

 תואר אחר. לצרכי קבלת  הוכרלא  הקורס 

נקודות להכיר בבבקשה מחלקתית יוכל התלמיד לפנות לוועדת הוראה  הללו, בהתקיים כל התנאים

הזכות של הקורס לצרכי לימודיו לתואר במחלקה. מספר נקודות הזכות המרבי שניתן להכיר בו לא 

 , שמשמעותו "פטור". 600. קורס שהוכר על ידי ועדת ההוראה, ידווח ציון 9יעלה על 

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

 להכיר בציון מהאוניברסיטה בה נלמד הקורס. 
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