
המחלקה  
:לניהול

מגמות הלימוד  
שנת הלימודים  

ב"תשפ



?מה לומדים במחלקה לניהול

:  קורסי חובה במדעי הניהול
אסטרטגיה, התנהגות ארגונית, מימון, שיווק, כלכלה

(:  ר"מד9ז עד "נק20)מגוונים קורסי בחירה 

ניהול משאבי  , ניהול עסקי ספורט, השקעות, ניהול פרסום, ניהול לקוחות, שוק ההון

גישור, אנוש

(:  חלק מחובות המגמה)מחקר 

כלים מתודולוגיים וסמינרים מתקדמים 

למחקר

ז"נק21( מחלקתי-לתלמידי החד)מגמות 

(  ז"נק6)יישום 

קורסים ופרויקטים יישומים עם ארגונים  

מעולם העסקים



המגמה להתנהגות ארגונית ומשאבי אנוש 



הקניית ידע וכלים להבנת התנהגותם של עובדים 

:  זאת בשני אופנים. לפיתוחם ולהעצמתם,בארגונים

הקניית כלים יישומיים לפיתוח והדרכה של עובדים ✓

.  בארגונים

הקניית כלים לביצוע סקרים ומחקרים✓

(.  בארגונים  ובאקדמיה)בתחום  ההתנהגות הארגונית 

מטרות המגמה  



קורסי מגמה  
:חובה לכל תלמידי המגמה

('סמסטר א', שנה ג)ניהול מחקר בהתנהגות ארגונית (1)

)' סמסטר ב', שנה ג)סמינר מחקרי בתחומי ההתנהגות הארגונית (2)

(:ייתכנו שינויים* )קורסים נוספים מתוך הרשימה הבאהחמישהעוד , בנוסף

שינוי ופיתוח ארגוני 1)

מצבי לחץ ושחיקה2)

הנדסת גורמי אנוש3)

ניהול צוות עובדים4)

סדנה יישומית בפסיכולוגיה חיובית  (     5

סדנה יישומית בהנחיית קבוצות6)

כאחד מחמשת  " ניהול משא ומתן"ו" ניהול קריירה: "ניתן לקחת את הקורסים* 
. הקורסים



חברות לייעוץ ארגוני  

חברות מיון

חברות משאבי אנוש  

(.  טק-היי: לדוגמא)מחלקות משאבי אנוש בארגונים 

(טק-היי: לדוגמא)מחלקות הדרכה בארגונים 

המשך התפתחות באקדמיה 

השתלבות בשוק העבודה



המגמה לשיווק  



תהליך פיתוח אסטרטגיה שיווקית

Business 

mission

External 

environment 

analysis

Goal 

formulation

Strategy 

formulation

Implementation

Internal 

environment 

analysis

Program 

formulation

Feedback 

and 

control

Target Marketing:

*Segmentation, 

*Targeting,     

*Positioning

Marketing mix:

*Product               

*Price                  

*Place           

*Promotion

Marketing Plan:



מטרת המגמה לשיווק

.העמקת הידע בנוגע לשלבים השונים בפיתוח אסטרטגיה שיווקית✓

פיתוח יכולות ורכישת ארגז כלים להתמודדות עם הדינאמיקה המאפיינת את עולם  ✓
.השיווק



:חובה לכל תלמידי המגמה

('סמסטר ב', שנה ב)חקר שווקים (1)

('סמסטר ב', שנה ג)סמינר מחקרי (2)

סוגיות אתיות בשיווק(3)

(:ייתכנו שינויים)קורסים נוספים מתוך הרשימה הבאה ארבעה

שיווק פרו חברתי.  6התנהגות צרכנים. 1

מחירים.  7שיווק בינלאומי                      . 2

פיתוח מוצרים חדשים.  8ניהול הקמעונאות                   . 3

שיווק שירותים.  9יסודות הפרסום                     . 4

בחדשנות ויזמות  סדנאות .10פרסום ומדיה מתקדם. 5

קורסי המגמה



המגמה לניהול עסקי ספורט



מטרת המגמה לניהול עסקי ספורט 

לטפח באופן מקצועי את המנהיגות העסקית

והניהולית של הספורט בישראל  



יותר בחירה בקורסים מתודולוגיים ובסמינרים✓

סוציולוגיה, חדשנות, ניהול ספורט, אתיקה, שיווק: גיוון ועושר✓

בידול✓

!הזדמנות לשינוי אמיתי–רשויות והתאחדויות ✓

השתלבות בשוק העבודה

ייעוץ אסטרטגי ושיווקי בספורט מקצועני✓

ניהול קבוצות ספורט✓

ניהול אירועי ענק ותחרויות ספורט✓

ניהול מרכזי ספורט✓

ניהול התאחדויות ורשויות ספורט✓

ניהול עסקים קטנים בכלל✓

:ניהול עסקי ספורט ניהול עסקי ספורט ככלי  : השינוי מתחיל כאן"

"לשינוי ולפיתוח אישי וחברתי



:חובה לכל תלמידי המגמה
('סמסטר ב' שנה ב)חקר שווקים ( 1

('סמסטר א' שנה ג)או ניהול מחקר בהתנהגות ארגונית 

(בחירה מגוונת–'סמסטר ב', שנה ג)סמינר מחקרי ( 2

('סמסטר א' שנה ב)מבוא לניהול ספורט ( 3

:קורסים נוספים מתוך הרשימה הבאהארבעה

(שנה ב)ניהול שיווק ומדיה בעסקי ספורט ( 1)

(שנה ב)ניהול והקמת עסקים קטנים ובינוניים ( 2)

(שנה ג)סוציולוגיה חברה ואתיקה בניהול ספורט ( 3)

(שנה ג)פיתוח עסקי ופיתוח ההון האנושי , תעשיית הספורט( 4)

(שנה ג)ל בקבלת החלטות ותמריצים בתחרויות וספורט "סדנה בינ( 5)

קורסי המגמה



המגמה למימון



המגמה למימון 

להעניק הכשרה בתחום קבלת החלטות השקעה וניהול תיקי השקעות : מטרה

השתלבות בשוק העבודה

.בחברותכלכליותבמחלקות•

.('וכוגמלקופות,השקעותבתי)נוספיםפיננסיםובגופיםבבנקים•

.פרטייםולגופיםלחברותהשקעותכדאיותבבחינתיעוץ•



קורסי מגמה 

:  חובה לכל תלמידי המחלקה

('סמסטר א' שנה ב)מבוא לתורת ההשקעות 1)

('סמסטר א' שנה ב)מימון חברות 2)

('סמסטר ב', שנה ג)סמינר מחקרי (    3

קורסים נוספים מתוך הרשימה הבאהארבעהעוד , בנוסף

(:ייתכנו שינויים)
ניהול סיכונים( 4משברים פיננסיים1)

מימון התנהגותי( 5מבוא לאופציות וחוזים          2)

ניתוח אירועים במימון( 6יישומי מימון במחשב3)



מבוא לתורת תורת ההשקעות

תוך הקניית ידע  , הכרת עקרונות בניית תיקי השקעות: מטרה▪
.פרקטי על שוק ההון בישראל

:  מיקוד▪

תורת תיקי ההשקעות•

יעילות האינפורמציה של מחירי ניירות הערך•

תמחור נכסים פיננסים•

אגרות חוב ונכסים נגזרים•

ניהול השקעות בניירות ערך•



מימון חברות

הקניית כלים לבחינת כדאיות פרויקטים ולבחינת מבנה : מטרה▪
ההון של הפירמה

:  מיקוד▪

תקצוב הון•

מכשירים אפשריים לגיוס הון   •

השפעות המיסוי על מבנה ההון•

השפעות מבנה ההון על צמיחה •

הקשר בין החלטות המימון והחלטות ההשקעה של הפירמה•



סדנא בניתוח אירועים במימון הפירמה

:  מטרה▪

מטרת הסדנא המוצעת היא לחשוף את התלמידים לפרקטיקה 
אליה נדרש איש המימון בפירמה

:מיקוד▪

Case studiesניתוח •

עבודת צוות•

שיתוף פעולה וסיור בחברה תעשייתית•

מפגשים עם אנשי שטח•



יישומי מימון במחשב

:  מטרה▪
להקנות ידע בפתרון בעיות החלטה פיננסיות על גיליון  

אלקטרוני

:    מיקוד▪
דוחות כספיים חזויים•
תיקי השקעה יעילים•
אמידת סיכוני שוק  •
ביטוח תיקי השקעה•
אסטרטגיות מיגון מסיכון ריבית  •



מבוא לאופציות וחוזים עתידיים

:  מטרה▪

הקניית ידע מוסדי וכלים אנליטיים הדרושים לפעילות  
בניירות ערך נגזרים בשוק ההון

:מיקוד▪

שימוש באופציות לאסטרטגיות השקעה שונות•

מודלים להערכת אופציות  •

אופציות ריאליות•

השוק לחוזים עתידיים•



סמינרים מחקריים במימון

:מטרה

. לאפשר העמקת ההיכרות עם המחקר האקדמי באחד מתחומי המימון

.הצעת מחקר/ח מחקרי"כתיבה והצגה של דו, התנסות בתכנון

:תיאור הקורס

במסגרת הקורס יתקיים דיון כיתתי במאמרים חשובים בתחומים שונים 
כל סטודנט אמור לתרום תרומה משמעותית לדיון הכיתתי באמצעות  . במימון

.מצגת על מאמר ספציפי ולכתוב הצעה למחקר



המגמה ליזמות וחדשנות



מטרת המגמה ליזמות וחדשנות

להעמיק את הידע בתחומי היזמות והחדשנות▪

:להקנות מיומנויות וכלים לניהול ופיתוח מיזמים▪

סטרטאפים•

בתוך חברות קיימות•

.עם דגש על תועלת לחברה ולסביבה



השתלבות בשוק העבודה

:השתלבות בחברות קיימות◼

פיתוח מוצרים חדשים✓

ניהול תהליכי חדשנות✓

ארגונית-ניהול יזמות תוך✓

רשויות בתחומי יזמות וחדשנות/ ייעוץ לחברות ◼

(פיזור סיכונים בשוק עבודה דינאמי, לא טכנולוגי/טכנולוגי, שותפות/לבד)סטראטאפהקמת ◼



:קורסי חובה

('סמסטר א' שנה ב)חקר שווקים ▪

('סמסטר ב' שנה ג)סמינר מחקר ביזמות וחדשנות ▪

קורסי המגמה

(:*קורסים או סדנאות5-6) בחירה ז"נק15

(ז"נק3)יזמות והייטק ▪

( ז"נק3)יזמות חברה וסביבה ▪

(ז"נק3)וטכנולוגיות דיגיטיזציה▪

(ז"נק2)אפ -גיוס הון לסטארט▪

(ז"נק2)ניהול חדשנות ▪

(ז"נק3( )ועודprocess innovation, אגרוטק)ארועניתוחי -טרנדים ביזמות וטכנולוגיה ▪

(:בכפוף למיונים)סדנאות 

Northeasternפ עם "שת–ל "יזמות בינ▪ University(2ז"נק )

(ב"בתשפלא יינתן ( )ז"נק3)יזמות וחדשנות בפתרון בעיות הנדסיות וניהוליות ▪

ייתכנו שינויים בתמהיל הקורסים* 



יזמיסיסטם-המגמה היא חלק מאקו

(שימוש במתקנים וסיוע בנטוורקינג והקמת מיזמים)הפקולטיהמרכז –יס'בנגמרכז ◼

Yazamutהיזמות פ עם מרכז "שת◼ המשקיעה במיזמים סטודנטיאלייםקרן קקטוס-ו360

פ עם הפקולטה להנדסה והפקולטה למדעי הבריאות"שת◼

כולל פרויקטים חברתיים, הזדמנויות להתנסות תוך כדי הלימודים◼

https://www.yazamut360.bgu.ac.il/
https://www.bgu.cactus.capital/


1.6.2021ניתן לשנות מגמה עד התאריך 

–ריטה מזרחי -לפנייה במייל 

fom.mgtsc1@bgu.ac.il



.תודה


