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 תנאי קבלה, מעבר וסיום בתכנית הלימודים

 קבלת מועמד תתבסס על הקריטריונים הבאים:

 "בוגר" בכלכלה או בניהול או בבנקאות ממוסד אקדמי מוכר. תואר .א

 סיום כל החובות לתואר "בוגר" לפני תחילת שנת הלימודים. .ב

 בתואר הראשון. 80ממוצע של לפחות  .ג

המלצה מן האקדמיה. על ההמלצה מן האקדמיה להעיד על יכולתו וכישוריו של המועמד –המלצות  .ד

 ח, כתיבה ועריכה של מחקר. באשר להיבטים אקדמיים של יכולות ניתו

מועמדים מתאימים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, שהיקף  –קבלה במעמד על תנאי  .ה

לימודיהם בכלכלה או בניהול אינו מאפשר המשך ישיר ללימודים לתואר שני בכלכלה, ידרשו להשלים 

(. סטודנטים שלא למדו את מקצועות יסוד בכלכלה, בניהול או במקצועות תומכים )קורסי השלמה

הקורסים הבאים נדרשים להשלימם לפני תחילת הלימודים או עד תחילת סמסטר כפי שמפורט להלן. 

ניתן להשלים את הקורסים באחד משני המוסדות או בכל מוסד אחר מוכר להשכלה גבוהה בתכנית 

 לכלכלה או ניהול. 

נדרש להשלים עד  קורס להשלמה
 סמסטר

 דרישות קדם

מיקרו, חדו"א א+ב -מבוא לכלכלה תחילת הלימודים מיקרו כלכלה א+ב
או מתמטיקה לכלכלנים א+ב או 

 .מתמטיקה למדעי החברה א+ב

מאקרו, חדו"א א+ב  –מבוא לכלכלה  תחילת הלימודים מאקרו כלכלה א+ב
או מתמטיקה לכלכלנים א+ב או 

 .מתמטיקה למדעי החברה א+ב
  תחילת הלימודים  מימון

סטטיסטיקה א+ב או סטטיסטיקה  ב אקונומטריקה
לכלכלנים א+ב או סטטיסטיקה 

 .וניתוח נתונים א+ב
 

הערה: למען הסר ספק, לחלק מהקורסים ברשימה יש קורסי קדם משלהם. נדרש להשלים את אלו 

 לפני שמשלימים את הקורסים המוזכרים בטבלה.

 

תתאפשר מועמדות של בוגרי אוניברסיטאות ומכללות מחו"ל שסיימו תואר ראשון במוסד להשכלה  .ו

גבוהה, בכפוף לאישור וועדת הקבלה של התכנית. כמו כן בוגרים ממוסד ששפת ההוראה בו אינה 

 עברית חייבים לעמוד בבחינת ידע בעברית כתנאי לקבלה ללימודים.  

 

 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

 לפחות בכל הקורסים בשנה א'. 65ן ממוצע של ציו

  



  

 

 תנאים לסיום  התואר

 לפחות בכל קורסי החובה, הבחירה והסמינריונים.  60על הסטודנט להשיג ציון של 

סמסטרים ייערך מבחן מסכם אשר יהיה תנאי לקבלת התואר.  4-מבחן מסכם: לאחר סיום הלימודים ב

המבחן ייערך כחודש לאחר גמר הסמסטר האחרון של הלימודים ויכלול שאלות אינטגרטיביות )דהיינו 

 שילוב של ידיעת החומר ממספר קורסים(. 

ה שאלות חובה אשר מכסות את החומר שנלמד בשנה א', אחת מתחום הכלכל 2שאלות.  4הוא יכלול 

 2מהן יכסו את תחום הכלכלה ו  2שאלות.  4שאלות נוספות יכללו במאגר של  2והשנייה מתחום הניהול. 

 את תחום הניהול. הסטודנט יידרש לענות על שאלה אחת מכל תחום ידע. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 *תכנית הלימודים לתואר שני בניהול וכלכלה
 

 שנה א' - קמפוס המכללה האקדמית גליל מערבי
 סמסטר נ"ז סוג הקורס שם הקורס

 א 2 קורסי חובה מיקרו כלכלה למנהלים
 א 2 מאקרו כלכלה למנהלים

 א 2  מבוא לניהול כללי
 א 2 תיקי השקעות

 א 2 אקונומטריקה וניתוח נתונים
 ב 2  תורת ההחלטות

 ב 2  ניהול משאבי אנוש
 כלכלה עירונית

 בחירה
 4מתוך  2)יש לבחור 

 קורסים(

 ב 3
 ב 3 מבנים ארגוניים

 ב 3 משחק משקיעים
 ב 3 שיטות כמותיות בניהול

 חי-תל האקדמית המכללה קמפוס - ב' שנה

 סמסטר נ"ז סוג הקורס שם הקורס
 ג 2 קורסי חובה ניהול התנהגות ארגונית

 ג 2 נושאים נבחרים בכלכלת ישראל
 ג 2 שיווק מתקדם בעולם המודרני

 ותכניות ממשלתיותהערכת פרויקטים 
 

 בחירה
 2מתוך 1)יש לבחור 

 קורסים(

 ג 2

 ג 2 כלכלת משאבי טבע וסביבה
 בחירה ארגון תעשייתי

 2מתוך 1)יש לבחור 
 קורסים(

 ד 3
 ד 3 כלכלה ניהולית

 בחירה יישומים עסקיים של תורת המשחקים
 2מתוך 1)יש לבחור 

 קורסים(

 ד 3
 ד 3 סדנא במשחק עסקים

 בחירה ארגונית בעידן של גלובליזציהתקשורת 
 2מתוך 1)יש לבחור 

 קורסים(

 ד 2
 ד 2 אסטרטגיה תחרותית ויזמות

 סמינר יישומי בניהול וכלכלה
 

 שנתי 6 סמינר חובה    

 

 

 
 
 
 

 התוכנית נפתחת באישור המל"ג- ההסמכה מותנית באישורה*
 

  
  

 

 



  

 קורסיםהתיאורי 

 

 קורסי חובה בתואר שני

 אקונומטריקה וניתוח נתונים

הקורס יעניק לסטודנטים ארגז כלים שבו יוכלו לעשות שימוש מעשי בסקטורים שונים: כיצד לבצע 

תחזיות עם נתונים פיננסיים, כיצד לנסח ולבחון מודל של מסחר בנכסים פיננסיים, כיצד להריץ ניסוי 

ים )ביג שמטרתו לבדוק את ההשפעה של תמחור מסוגים שונים, ואיך ניתן להשתמש במסדי נתונים גדול

 דאטה( כדי למצוא קשרים שהם מעבר למתאמים. 

 נ"ז / ש'  2ש"ש /  1
 16:00-17:30 ה'ד"ר פרחה ינאי  8000050-00א'  

 
 תיקי השקעות

במסגרת הקורס נערוך היכרות עם מושגי יסוד בתחום שוק ההון וההשקעות. נכיר את ניירות הערך 

אגרות חוב, תעודות סל, קרנות נאמנות ונגזרים, והמכשירים הפיננסיים הנסחרים בבורסה :מניות, 

סוגיהם ותכונותיהם. נלמד כיצד מעריכים את שווים של ניירות הערך השונים ומהן השיטות המקובלות 

 לבניה וניהול תיקי השקעות. הקורס ישלב ידע איכותני וכמותי.

 נ"ז / ש'  2ש"ש /  1
  8000040-00א'  

 
 

 מאקרו כלכלה למנהלים

הקורס יעמיק את הידע בתיאוריות המקרו כלכלית שנרכשו כבר בתואר הראשון. דגש יושם על מודלים 

. בנוסף 2008של צמיחה כלכלית והשלכותיהם על פערי ההכנסות בין מדינות ועל ניתוח המשבר של שנת 

 יכלול הקורס דיון בנושא תצרוכת, השקעות, ונושא המדיניות מקרו כלכלית מיטבית. 

 נ"ז / ש'  2/  ש"ש 1
 09:15-11:00 ו'ד"ר וינר צביקה  8000020-00א'  

 

 מיקרו כלכלה למנהלים

של תיאוריות כלכליות לצורך קבלת החלטות  קורס זה מתמקד ביצירת יכולת חשיבה כלכלית ויישום

. הקורס יעסוק בהערכה וחיזוי של התנהגות פירמה בשווקים עם מספר קטן של ניהוליות באירגון

מתחרים, קבלת החלטות בסביבה לא וודאית, ושימוש בתורת המשחקים לצורך התמודדות עם בעיות 

 וודאות. –כלכליות בשווקים עם אי

 נ"ז / ש'  2ש"ש /  1
 11:15-12:45 ו'ד"ר עייש אבישי  8000010-00א'  

 

 

 

 

 



  

 לניהול כללי מבוא

הקורס יקנה למשתתפים הבנה אינטגרטיבית של מהות תפקיד הניהול בארגונים מנקודת ראות 

אסטרטגית. אנו נדון בגישות בתפישות השונות לניהול בארגונים, תוך הדגש של השפעת שינויי הסביבה 

על דרכי התארגנות  המהירים על המהות המרכזית של תפקיד הניהול. כמו כן נבחן את המהות שינויים אלו

 הארגון בהתמודדותו עם שינויי הסביבה וההשלכות על הניהול . 
 נ"ז / ש'  2ש"ש /  1

 12:45-14:15ו' אשר דפנה -ד"ר שוורץ 8000030-00א'  
 

 תורת ההחלטות

לקורס זה שתי פנים. ראשית הוא מציג בפני הסטודנטים סקירה רחבה של תוצאות חשובות ממגוון תחומי 

רלוונטיים: פסיכולוגיה, כלכלה התנהגותית וקלאסית וניהול פרוייקטים, תוך שימוש בכלים הידע 

סטטיסטים. בנוסף, הקורס מספק כלים מעשיים עבור תהליכי קבלת ההחלטות, והכוונה כיצד ליישם 

 כלים אלה בתחומי ניהול, שיווק ומימון.

 נ"ז / ש'  2ש"ש /  1
 10:45-12:15ו' ד"ר עייש אבישי  8000060-00ב'  

 

 ניהול משאבי אנוש

מטרותיו העיקריות של הקורס הן להקנות למשתתפים הבנה אינטגרטיבית של מערך משאבי אנוש 

מנקודת ראות אסטרטגית/ניהולית. נדון בגישות השונות לניהול המשאב האנושי בארגון, כמו כן נבחן את 

ארגונית ונעמוד על הסיבות והנסיבות האלטרנטיבות השונות לניהול מרכיבי המשאב האנושי במערכת 

 ליישום גישות אלו.

 נ"ז / ש'  2ש"ש /  1
 12:15-13:45 ו' אשר דפנה -ד"ר שוורץ 8000070-00ב'  

 

 

 נושאים נבחרים בכלכלת ישראל

מטרתו העיקרית של הקורס היא להכשיר את הסטודנט בפיתוח חשיבה ביקורתית והתמודדות עם 

הצגת  –מחקרים מתקדמים בתחום כלכלת ישראל. במסגרת הקורס כל סטודנט יתמודד עם שני מרכיבים 

: זוג סטודנטים יבחרו מחקר/מחקרים על נושא מתוך רשימת הנושאים, ינתחו אותו ויציגו אותו מחקר

: זוג סטודנטים אחר יידרשו להכין ביקורות על המחקר/מחקרים שמוצג ביקורת על מחקר בקורס.

בקורס. לאחר הצגת המאמר ודברי הביקורת יתבצע דיון עם כלל הסטודנטים על איכות ההצגה )הן של 

הצגת המאמר והן הביקורת(, תוך התייחסות לכלל היבטי המחקר. כל הסטודנטים מחויבים בקריאת 

 חקרים הנדונים.המ

 

 ניהול התנהגות ארגונית

הקורס הוא קורס מתקדם המיועד להציג בפני התלמידים את הקשר בין תחום ההתנהגות הארגונית 

לעולם העסקי. בפרט יקבלו התלמידים כלי ניהול יישומיים מתקדמים, במטרה להבין ולנהל באופן מושכל 

הגומלין בין תהליכים מיקרו ומאקרו ארגוניים,  את הדינמיקה המתרחשת בארגונים; ולעמוד על קשרי

בקורס  .הקבוצה והארגון לבין אפקטיביות של רמות אלה ,כלומר תהליכים המתרחשים ברמת היחיד

יושם דגש על ההשלכות היישומיות של הידע וכלי הניתוח הרווחים בתחום, המיועדים לשפר את יכולתם 



  

ת לאורך זמן, תוך שיפור רווחתם ואיכות חייהם של של מנהלים לנהל עובדים וצוותים באפקטיביו

דיונים, ניתוחי אירועים, משחקי תפקידים,  –נוסף על הרצאות  –בשיעורים ישולבו  .העובדים והמנהלים

בקורס תשולב הרצאת  .מילוי וניתוח שאלונים וסרטים לימודיים, במטרה להמחיש את החומר הנלמד

 נושאי הלימוד. אורח בכיר מהתעשייה במטרה להאיר את

  



  

 

 

 שיווק מתקדם בעולם המודרני

הקורס יפגיש את הסטודנטים עם מספר מונחים, סוגיות ובעיות הכרוכות בשיווק מודרני, ומעבר לגבולות 

לאומיים: הבנה של האופן שבו תרבות לאום משפיעה על צרכנים ומשווקים. הדגמה כיצד פונקציות 

בינלאומיים. פיתוח ההבנה של תפקיד השיווק המודרני, בעתיד של שיווקיות משתנות בהקשר של שווקים 

( יכולות לפעול ולהתפתח SMEחברות ישראליות. מתן דגש על האופן שבו חברות קטנות ובינוניות )

בשווקים של היום, ההזדמנויות והאיומים. ביצוע ניתוח הזדמנויות למדינה/שוק. לתקשר בצורה 

 י השתתפות בכיתה וכתיבת מטלה.ע" אפקטיבית בכתב ובע"פ, יושג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 קורסי בחירה בתואר שני:

 משחק משקיעים

יישום בפועל של חומרים שנלמדו בקורסים קודמים העוסקים בשוק ההון ובניירות הערך תוך מתן 

אפשרות למשתתפים להתנסות בהדמיית פעילות סדירה של בית השקעות בבנייה וניהול של תיקי 

בארץ ובעולם. הסטודנטים יחשפו ויתרגלו מגוון שיטות לניתוח ובחינת כדאיות השקעה השקעות 

הקורס יחשוף את הסטודנטים לעבודה הסדירה של חדרי  בנכסים פיננסיים שונים ובהערכת סיכונם.

 עסקאות אצל ברוקרים שונים בארץ ובעולם.

 נ"ז / ש'  3ש"ש / 1.5
 16:00-18:15ד"ר כהן גיל ה'   8000100-00ב'  

 
 כלכלה עירונית

כלכלה עירונית )אורבנית( הוא ענף בכלכלה, המתמקד בהחלטות המיקום של הפירמות והצרכנים 

לאור תופעת המחסור בקרקעות, וכפועל יוצא, בהקצאת קרקעות בין שימושים שונים, כגון: תעשיה, 

החלטות המיקום של  חקלאות ומגורים. במסגרת הקורס נתייחס לשאלות הבאות: כיצד נקבעות

הצרכנים והפירמות הפעילות בשוק המוצרים? כיצד מתפתחות ערים? מדוע עסקים מסוג דומה נוטים 

 להתרכז דווקא באזורים ספציפיים? 

 נ"ז / ש'  3ש"ש / 1.5
 08:30-10:45ד"ר ארבל יובל ו'  8000080-00ב'  

 
 שיטות כמותיות בניהול

הבנה של יישומי תכנון ליניארי וכלים מתקדמים נוספים במדעי הניהול לפתרון בעיות של קבלת 

החלטות. הקורס אמור להפגיש את הסטודנט עם התיאוריה הכמותית של ניהול וקבלת החלטות. 

ביצועים וקבלת -נושאי הלימוד מבוססים על מודלים כמותיים בניהול הכוללים אופטימיזציה, חקר

וודאות. הקורס מורכב ממספר נושאים העוסקים בבעיות דטרמיניסטיות -בתנאי סיכון ואיהחלטות 

 וסטוכסטיות, אשר לצורך פתרונן נשתמש בשיטות מתמטיות ובניית אלגוריתמים מתאימים. 

 נ"ז / ש'  3ש"ש / 1.5
 16:00-18:15ד"ר טלמור עירית  ה'   8000110-00ב'  

 
 

  



  

 

 מבנים ארגוניים

על מבנה הארגון יש צורך, בין היתר, לקבל החלטה על גודלו, על מספר השכבות  כאשר מחליטים

שירכיבו אותו, על כמות הפעילויות המבוצעות בתוך ומחוץ לארגון, על מידת הצמידות בין החלקים 

השונים של הארגון, על אופן קבלת ההחלטות, ביזור או ריכוז סמכויות, ועל אופן התמריץ של עובדים 

בסביבה דינאמית למבנה הארגון  החלטות אלה הן מורכבות וכוללות שיקולים רבים, ועוד. ומנהלים.

מטרת הקורס הינה להתחקות השפעה מכרעת על ביצועיו של הארגון, סיכויי הישרדותו ואפשרויות צמיחתו. 

אחרי מרבית השיקולים, לקביעת מבנה כזה או אחר של ארגון, תוך הצגת היתרונות והחסרונות של 

כל מבנה. בנוסף תוצגנה הדרכים בהן ניתן לשנות את מבנה הארגון  וההשלכות על מעבר ממבנה 

למבנה. שימת לב תינתן לניתוח מקרים אשר ימחישו את התיאוריות השונות הנוגעות למבנים 

 הארגוניים השונים.

 נ"ז / ש'  3ש"ש / 1.5
 08:30-10:45ד"ר וינר צביקה ו'  8000090-00ב'  

 

 תחרותית ויזמות אסטרטגיה

הקנית מושגי יסוד בניהול ותכנון אסטרטגיה של ארגונים עסקיים בכל האספקטים: מטרות ויעדים, 

ניתוח הסביבה החיצונית ואיתור הזדמנויות וסיכונים, ניתוח מתחרים ואבחון היתרון היחסי של 

הנדרשות ליישומה.  הארגון לעומת מתחריו, בניית אסטרטגיה לשיפור כושר הארגון ותכנון הפעולות

המטרה היא שבתום הקורס יוכלו הסטודנטים להבין ולנתח באופן מקיף כיצד חברות חותרות להשגת 

יעדיהן ארוכי הטווח וכן להציע אסטרטגיות תחרותיות לשיפור ביצועיהן. בנוסף הקורס יתמקד 

וב היבטים ארגונית, תוך שיל-בהבנת יישום העקרונות ומושגי היסוד ביזמות וביזמות פנים

תיאורטיים, מחקריים ומעשיים, והתייחסות לדוגמאות של יזמות מהמציאות הישראלית והגלובלית. 

 הקורס ישים דגש על היבטים מעשיים של עולם היזמות.

 

 ארגון תעשייתי

יעילותן של החלטות שמתקבלות על ידי הפירמה הבודדת מותנית בתגובה של פירמות אחרות, של 

כת הרגולטורית. הקורס נועד להקנות כלי חשיבה להערכת ההשפעה האסטרטגית הצרכנים ושל המער

של החלטות בסיס של הפירמה, כגון קביעת מחיר, איכות, בידול המוצר על התנהגות הצרכנים 

האחרים בענף בו היא פועלת. בקורס יידונו הנושאים הבאים: הגדרת מבנה הענף, תחרות בכמויות 

טרטגיות למניעת כניסתן של מתחרות לענף, אסטרטגיות של חשיפה או לעומת תחרות במחירים, אס

 הסתרת מידע, יחסי גומלין בין פירמות מתחרות ויחסי גומלין בין ספקים למפיצים. 

 

 

 



  

 הערכת פרויקטים ותכניות ממשלתיות

תועלת". מטרת -הקורס יוקדש לתיאוריה של הערכת תכניות ציבוריות ונקרא לפעמים "ניתוח עלות

הקורס היא להקנות לסטודנטים הבנה אנליטית מעמיקה בעקרונות התיאורטיים ובהשלכות 

המעשיות של ניתוח פרויקטים ותכניות ציבוריות. הסטודנטים ילמדו כיצד לעשות שימוש בטכניקות 

למדו בכיתה בכדי לנתח מצבים אשר בהם נדרשת בחינה לגבי מעורבות ממשלתית ובחירה השונות שיי

בין מספר חלופות למעורבות. נושאים שיכוסו בקורס יכללו חינוך, בריאות, תחבורה, משאבי טבע 

 וסביבה ועוד. 

 

 יישומים עסקיים של תורת המשחקים

אסטרטגית במצבים מורכבים, המטרה העיקרית של הקורס היא לפתח אצל הסטודנט חשיבה 

שתאפשר לו לקבל החלטות ניהוליות בצורה יותר מושכלת. הדבר ייעשה באמצעות הצגת התיאוריה 

 וגם באמצעות המחשה עם דוגמאות מהמציאות. 

 

 כלכלה ניהולית

כלכלה ניהולית דנה בשימוש שנעשה בתיאוריה הכלכלית והכלים במדע קבלת ההחלטות בכדי לבחון 

ה או ארגון כלשהו יכולים להשיג את מטרותיהם בצורה היעילה ביותר. ניסוח הבעיות כיצד פירמ

הכלכליות העומדות בפני הפירמה ייעשה בעזרת כלים מתמטיים אשר הידע הנרכש להם נלמד בקורס 

במיקרו כלכלה. כל נושא ייבחן בקצרה באופן תיאורטי וההעמקה תיעשה בהקשר ליישום התיאוריה 

 ונים כולל יישומים אמפיריים באקסל.למצבי ניהול ש

 

 כלכלת משאבי טבע וסביבה

קורס זה  נועד לחשוף את הסטודנט לאתגרים גלובאליים ומקומיים בניהול משאבי טבע וסביבה, 

לניתוח מתקדם של סוגיות הנהול במרחב זה באמצעות תיאוריה כלכלית, והשמוש בכלים כלכליים 

 במשאבי הטבע והסביבה.  בכדי לייעל ולווסת את השמוש

 

 סדנה במשחק עסקים

משחק העסקים הנו סימולציה ממוחשבת של תהליכי קבלת החלטות בחברה עסקית הפועלת בתנאים 

תחרותיים. הסימולציה משמשת ככלי יעיל להדמיית העולם העסקי לצורך הכשרת מנהלים. מטרת 

צוות ניהולי בכיר בקבלת החלטות, , היא להתנסות בעבודת CAPSIMהמשחק, שמתבסס על תוכנת 

פיתוח אסטרטגיה שיווקית ועסקית ויישומה הלכה למעשה, תוך התמודדות בשוק תחרותי. הסדנה 

כוללת כתיבת תכנית אסטרטגית מקיפה שמתייחסת לתחומים העסקיים שפורטו לעיל, ובסופה 

תכנון מול ביצוע, כתיבת עבודת סיכום שבוחנת את פעילות החברה לאור התוכנית האסטרטגית, 

התאמות ושינויים לאור פעילות המתחרים ואילוצים שונים, תובנות ומסקנות להמשך. משחק 

העסקים מאפשר הכללה מעשית של מוקדי תוכן אקדמי מתקדם של החומר הנלמד במהלך התואר 

 קי.השני, תוך ניתוח דו"חות, ביצוע אינטגרציה בין עולמות תוכן, ומעקב על המתרחש בעולם העס

 



  

 

 תקשורת ארגונית בעידן של גלובליזציה

הקורס "תקשורת ארגונית בעידן דיגיטלי" יקנה לתלמידים ידע בתיאוריות מתקדמות בתחום 

התקשורת בהקשר הארגוני, ובד בבד יאפשר להם להתנסות בכלים השונים ולרכוש מיומנויות 

 תקשורת הן ברמת הפרט והן ברמת הקבוצה, הן פנים אל פנים והן באופן מתווך טכנולוגיה. 

 

 

 

 


