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 NisimBd@wgalil.ac.il         דוד-נסים בןפרופ'  :בית הספרראש 

 
 Gilc@wgalil.ac.il                      ד"ר גיל כהן                   החוג: ראש 

 
 amnonk@wgalil.ac.il       ,9015206-04 -אמנון קומלוש   רכזי החוג: 

 rachelm@wgalil.ac.il     9015216-04 -נחום-ק"רחל מהרש  
 

 Shiranm@wgalil.ac.il      9015392-04 - ירן מזרחיש   מזכירת החוג:
 

 labibs@wgalil.ac.il                 לביב שאמיד"ר   יועץ אקדמי לענייני סטודנטים:
 
 
 

 סגל המרצים:
  YossiY@wgalil.ac.il  פרופ' יגיל יוסי 

 VictorO@wgalil.ac.il     אוקסמן ויקטור פרופ'

  rone@wgalil.ac.il  ד"ר אייכל רון 
 SagitB@wgalil.ac.il שקד שגית -ד"ר בראל

 OzG@wgalil.ac.il  ד"ר גוטרמן עוז

 vladi_stat@hotmail.com ד"ר גריסקין ולדימיר
  GabiD@wgalil.ac.il  ד"ר דהן גבריאל

 ArieH@wgalil.ac.il ד"ר הרשקוביץ אריה

 ZvikaV@wgalil.ac.il  ד"ר וינר צביקה

  galil.ac.ilIritT@w ד"ר טלמור עירית 
  EfratG@wgalil.ac.ilגיל אפרת         -ד"ר להט

 motim@wgalil.ac.ilד"ר מרדלר מוטי              
 AvishayA@wgalil.ac.ilד"ר עייש אבישי               

 JannaP@wgalil.ac.il ד"ר פיאדין ז'אנה

 irrnpv99@gmail.com מר רצ'בסקי ישראל
 l.ac.ilArieR@wgali  ד"ר רשף אריה

 labibs@wgalil.ac.il  שאמי לביב ד"ר
 

 מרצים מן החוץ:
  tal@middleeasternet.com                    ד"ר פבל טל

 BetheS@wgalil.ac.il  ד"ר שונפלד בת'

 law.co.il-ido@amirעו"ד אמיר עדו                 
 itzikbh@gmail.com חיים יצחק-עו"ד בן

 wgalil.ac.ilShayT@  רו"ח צבאן שי
 ronena@wgalil.ac.ilמר אמסלם רונן               

 
 מתרגלים:

 ErezB@wgalil.ac.il  מר בודה ארז

 nadavbirman@gmail.comavi מר בירמן אבינדב
 BorisG@wgalil.ac.il מר גרשטיין בוריס

   TamarR@wgalil.ac.il  גב' ראפ תמר
  מר רטמנסקי רונן

     ikelS@wgalil.ac.ilM   מר שיין מיכה
 YanS@wgalil.ac.il  מר שיך יאן
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 כגון: ,שונים המזינים את מקצוע הניהולה החברה משלבת בתוכה ידע מתחומי מדעיהתוכנית בניהול 
יאורטי, שיטות משלבת בתוכה ידע ת תוכניתמדעי ההתנהגות, כלכלה, סטטיסטיקה, משפטים ועוד. ה

תיאוריות גם היכרות עם -מחקר, התנסות בכלי חשיבה, פתרון בעיות, ניתוח וביקורת מדעית; כמו
 בתחומים שונים כגון תכנון, פיתוח, תפעול ובקרה.   תומודלים להתמודדות מעשית עם סוגיות ניהוליו

ומיו השונים על מנת שיהיו להקנות לתלמידים ידע אקדמי ויישומי בניהול על תחבנויה במטרה התוכנית 
בעיקר בדרגי הביניים. לתהליך ההכשרה המוצע יש חשיבות  בתפקידים ניהולייםמסוגלים לשאת 

מיוחדת לאזור שהינו פריפריה הסובלת ממחסור במנהלים מקצועיים ובמיעוט יחסי של יוזמות עסקיות 
  שאמורות להיות מנוף מרכזי לפיתוח הגליל המערבי וסביבתו.

זו היא ייחודית בתכניה, השמה דגש על השכלה רחבה במדעי החברה וההתנהגות ובמדעים  תוכנית
נלווים והיא משולבת עם תחומי הניהול היישומיים הדרושים לפיתוח מאגר אנושי משכיל ואיכותי 

 (MBA) בגליל. בהיותה תוכנית לתואר ראשון בניהול, ובשונה מתוכניות במנהל עסקים לתואר שני 

-יטאות השונות, תוכנית זו מכוונת להכשרת מנהלים בדרג התיכון, דהיינו מנהלי ביניים בקובאוניברס
הביצוע ומנהלים מקצועיים במטה הארגון )משאבי אנוש, שיווק, כספים, בקרה, איכות, הדרכה, תפעול 

 וכיוצא באלה(. 
 

רגונים קטנים, להוביל הידע העיוני והיישומי הנרכש בתוכנית זו, מכשיר את התלמידים לעמוד בראש א
מיזמים טכנולוגים ועסקיים, ולמלא תפקידי ניהול ופיקוח בחברות קבלניות שונות; וכן לנהל ענפים 
כלכליים בחקלאות ובתעשייה במסגרת התנועה הקיבוצית ותנועת המושבים. בוגרי תוכנית ייחודית זו 

ומיות בכלל ובאלו של אזור הגליל יהיו כשירים להשתלב בתפקידים ניהוליים ומקצועיים ברשויות המק
 והצפון בפרט.

  
בנוסף ללימודי ניהול מובהקים, התוכנית תקנה לתלמידים ידע והבנה של המאפיינים, המבנים 

-ימינו המשפיעים על דפוסי הניהול שלהם. התוכנית תדגיש את יחסי-והתהליכים של ארגונים בני
שבמחיצתה הוא מתקיים ופועל; ואת הכישורים הגומלין המתקיימים בין כל  ארגון לבין הסביבה 

 –המקומית והעולמית  –ימינו -הניהוליים הנדרשים לנוכח השינויים התדירים המתרחשים בחברה בת
 בכלל ובסביבתם המיידית של הארגונים השונים בפרט. 

    

 

 תנאי מעבר
 ציון ממוצע  תנאי המעבר של הסטודנטים בחוג לניהול חד/דו חוגי, משנה ב' לשנה ג' הוא

מיקרו" ו"יסודות ההתנהגות  -בקורסים "יסודות ההתנהגות ארגונית 70מינימלי של 
 מאקרו".-הארגונית

  65וציון ממוצע מינימלי לזכאות לתואר  65 -ציון ממוצע מינימלי למעבר משנה לשנה. 

 שנה ב' ללימודים.עד סוף  "פטור" בלימודי אנגלית נדרש הסטודנט לציון 

  תלמיד לא מילא את חובותיו בשנה א' או ב', המעבר לשנת הלימודים הבאה במקרים שבהם

  יידון ע"י ועדת ההוראה.

 לקורסים שאליהם הוא הספציפיות קדם -בדרישות , במידה ויש,לעמוד בכל שלב, על הסטודנט
 .נרשם

זכאי מועדים הוא  2-מועדים שונים. במידה וסטודנט נכשל ב 2-בחן ביבכל קורס תינתן האפשרות לה
להרשמה נוספת באותו הקורס. סטודנט שכשל פעמיים ברציפות ולא עבר את הקורס יועבר לוועדת 

 .ון בהמשך לימודיויהוראה לד
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 :מבנה תכנית הלימודים

 
 שנה א'

 שם הקורס נ.ז. הערות

  מתמטיקה למדעי החברה א' 4 
 שו"ת

סטטיסטיקה וניתוח נתונים  4 
 א' שו"ת

 קרו שו"תכלכלת עסקים מי 4 
 

 מערכות מידע ניהוליות א' 2 

 3  
 יסודות החשבונאות שו"ת

דרישת קדם: מתמטיקה 
 למדעי החברה א'

מתמטיקה למדעי החברה ב'  4
 שו"ת

דרישת קדם:סטט' 
 וניתוח נתונים א'

סטטיסטיקה וניתוח נתונים  4
 ב' שו"ת

מאקרו כלכלה לתלמידי  4 
 ניהול

 מבוא למשפט עסקי 3 

 ת ניהול השיווקיסודו 3 

דרישת קדם : 
סטטיסטיקה וניתוח 

 נתונים א'

 שו"ת -יסודות המימון 3

רב  – קורס העשרה 2 
 תרבותיות

 
 

 סה"כ 40
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 שנה ב'

 שם הקורס נ.ז. הערות

מאקרו דרישת קדם: 
 כלכלה לתלמידי ניהול

 כלכלת ישראל 3

 מבוא לפסיכולוגיה חברתית 3 

יסודות ההתנהגות  3 
 מיקרו -הארגונית

יסודות דרישת קדם: 
 המימון

 השקעות  4

 שיטות מחקר למנהלים 3 

דרישת קדם: יסודות 
-ההתנהגות הארגונית

 מיקרו
 

יסודות ההתנהגות  3
 מאקרו-הארגונית

דרישת קדם: כלכלת 
 מיקרו-עסקים

 מבוא לחקר ביצועים שו"ת 3

 אנגלית לתקשורת עסקית 4 פטור אנגלית

ת כלכליישומי מחשב ב 3 
 עסקים

)מתוך  בניהולקורסי בחירה  9 
 קורסי ההתמחויות(

 סה"כ 38 

 
 

 'שנה ג
 שם הקורס נ.ז. הערות

 אסטרטגיה ומדיניות עסקית 3 

 קבלת החלטות 3 

 מנהל ציבורי 3 

 מבוא ליזמות עסקית 3 

אתיקה ניהולית ואחריות  3 
 חברתית

 ניהול משאבי אנוש 3 

 סמינריון  בניהול 4 

 רקטיקוםפ 8 

) מתוך  בחירה בניהול יקורס 12 
 קורסי ההתמחויות(

 
 סה"כ 42 

 
 

 

  המכללה האקדמית גליל מערבי שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינוים ללא הודעה
 מוקדמת בפרטים המופיעים בדפים אלו.

 .פתיחת מסלול או קורס מותנית במספר הסטודנטים הנרשמים 
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 "ןבנקאות ומימון נדל –ניהול 
 

  GilC@wgalil.ac.ilכהן גיל    ד"ר  ראש ההתמחות:

  
  רקע:

  
התמחות ייחודית המשלבת ידע מקצועי במימון, בנקאות עם ידע מתחום הנדל"ן. בתחום המימון ילמד 

שף לעולם ההשקעות הסטודנט על התפקידים השונים ודרכי פעולה של מנהלי כספים בארגונים, ייח
בשוקי ההון העולמיים באמצעות חדר העסקאות המקצועי המצוי בקמפוס. בתחום הבנקאות ילמד 
הסטודנט כיצד פועלת מערכת הבנקאות בישראל, מה השיקולים ושיטות העבודה בהקצאת אשראי 

כיצד מעריכים ליחידים, חברות ועוד. בתחום הנדל"ן ילמד על אסטרטגיות בניהול פרויקטים של נדל"ן, 
שווי של פרויקטים כאלו וכיצד השקעה בנדל"ן מהווה חלק מאלטרנטיבות ההשקעה הקיימות. השילוב 
בין מימון, בנקאות ונדל"ן נותנות לבוגר יתרון וראייה רחבה של העולם הפיננסי והראלי המאפשר 

 השתלבות בעבודה בתחומים אלו בעתיד וכן ללמוד לקראת תארים מתקדמים. 
 בבנקאות ומימון נדל"ן: קורסים הנלמדיםהבין 

מבוא להשקעות, כלכלה עירונית, אופציות ונגזרים פיננסיים, מבוא לבנקאות , מבוא לייזום והשקעות 
 בנדל"ן, חדר עסקאות ועוד.

 
 מבנה תכנית הלימודים:

 
 

 הערות נ"ז שם הקורס

 שנה ב'

  3 כלכלה עירונית

  3 מבוא לבנקאות

  3 ניהול פיננסי

 שנה ג'

קורס אחד  3 מדיניות דיור/חדר עסקאות

מתוך 

 השניים

  3 סוגיות בבנקאות ומימון

  3 אופציות ונגזרים פיננסיים

  3 ייזום השקעות בנדל"ן

  8 פרקטיקום

  29 סה"כ
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התמחות בניהול אסטרטגי של המשאב  –ניהול 
 האנושי

 
 OzG@wgalil.ac.il    ד"ר גוטרמן עוז ראש ההתמחות:

 
 

המשאב  ובניהול בכלל בניהול בעולם יחסי העבודה , משמעותיות תמורות חלות האחרונים בעשורים
מציאות של שוק גלובאלי דינמי החשוף לשינויים כלכליים, חברתיים, טכנולוגיים,  האנושי בפרט.

רכב המתמקד בהלימה בין הארגון ויכולותיו לבין הסביבה פוליטיים ואחרים יצרה אתגר ניהולי מו
 המשתנה. ארגונים המתאימים את מערכותיהם בקצב ובכיוון הנדרש, שורדים.

אקטיבית ושימוש -אתגר זה מחייב צורת ניהול שונה המדגישה את הצורך בחשיבה אסטרטגית פרו
 .מושכל במשאבי הארגון לשם הכנת הארגון להתמודדות עם השינויים

קיימת חשיבות רבה להגביר את סיכויי הצלחתו של הון אנושי נתון, בכל ארגון ובכל תחום, על ידי 
ניהולו הנכון. פתיחת אשכול ההתמחות בניהול ההון האנושי תעמיד אוכלוסייה בעלת יכולת  גבוהה 

בישראל בכלל  להצליח בהקמה, ניהול, צמיחה, ליווי מקצועי והתווית מדיניות לגבי ניהול ההון האנושי
תשמש מוקד ידע אקדמי בתחום ניהול ההון האנושי ותהווה פלטפורמה לשיתוף  ובאזור הגליל בפרט.

 פעולה עם גורמים העוסקים בתחום ניהול ההון האנושי.
המכללה האקדמית גליל מערבי החליטה על בניית אשכול התמחות בניהול משאבי אנוש כחלק מביה"ס 

בתחום ניהול  ש רב של סטודנטים חדשים אשר הביעו רצונם להתמחות לניהול וזאת בעקבות ביקו
 משאבי אנוש וכמענה לצרכי הארגונים בגליל.

 

 מבנה תכנית הלימודים:

 הערות נ"ז שם הקורס

 שנה ב'

פיתוח – אסטרטגית משאבי אנוש

 והכשרת מנהלים

3  

  3 ופיתוח ארגוניתרבות ארגונית 

תכנון ומדידה של המשאב האנושי 

 ניםבארגו

3  

  3 גיוס מיון ושיבוץ עובדים

 שנה ג'

  3 ניהול משאבי אנוש

ניהול הדרכה ולמידה  – בחירה

בארגונים, גיוס, מיון ושיבוץ עובדים, 

יישוב קונפליקטים בארגון וניהול 

 מו"מ

9  

  8 פרקטיקום

  32 סה"כ
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 התמחות בלוגיסטיקה  –ניהול 
 

 IritT@wgalil.ac.il  טלמור עירית ראש ההתמחות: ד"ר

 
בשנים האחרונות הפכו  של חומרי גלם ומוצרים מוגמרים והפצה , ניהול מערכות מלאיניהול לוגיסטי

אחד התחומים . כתוצאה מכך, ניהול לוגיסטי הינו חברותמפעלים ולתחומים משפיעים על רווחיות 
ה. בזכות ניהול לוגיסטי נכון הצליחו חברות להגיע לרמת מקצועיות גבוהה המבוקשים ביותר בתעשיי

  והשיווק.החיסכון בעלויות  ,בתחום הייצור
תורת  -וניתוח סיכונים  ,ניהול ביצועים ,המונח "לוגיסטיקה" הינו שם קוד מקביל לשרשרות אספקה 

  .ההחלטות
מרכזי בתהליך של הפיכת מוצר  הינו נדבך או ניהול ביצועיםספקה את ושרשרלוגיסטיקה, כמו ניהול 

. , תוך שימוש באופטימיזציה כמותיתועד להגעתו לנקודת המכירה לצרכן גולמי מרעיון)או שירות( 
בראש סדר העדיפויות של יצרני מוצרים לסוגיהם השונים. חלק גדול ממשאבי  ותנמצאשיטות אלה 

 והטמעת שיפורים במוצר. ספקה אהארגון מוקדש לתהליכי פיתוח, ייעול שרשרת ה
האופי הכמותי של התכנית יאפשר לבוגרים להשתלב באחד משני מסלולים של המשך. המשך אקדמי 
או המשך תעסוקתי. מהבחינה האקדמית, האופי הכמותי של התכנית יקנה לבוגרים בסיס אקדמי איתן 

את הבוגרים להשתלב  תעסוקתית, התכנית מכשירה -להמשך לימודים מתקדמים. מהבחינה היישומית 
 בתפקידי ניהול מלאי ורכש במפעלים תעשייתיים גדולים ובינוניים.

 
 מבנה תכנית הלימודים:

 
 הערות נ"ז שם הקורס

 שנה ב'

  3 יסודות הלוגיסטיקה

  4 שו"תא' מבוא להסתברות 

  3 מערכות מידע לוגיסטיות

  3 יסודות ניהול הרכש

בלוגיסטיקה:  בחירה

אית, ארגון לוגיסטיקה צב

 תעשייתי וגלובליזציה

 ומערכות תובלה ושינוע

3  

 שנה ג'

  3 ניהול היצור והתפעול

  2 ניהול שרשרות הספקה

  8 פרקטיקום

  29 סה"כ
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 התמחות בניהול עסקים קטנים ובינוניים –ניהול 
 

 lil.ac.ilGilC@wga  כהן גיל ראש ההתמחות: ד"ר
 

תכנית אקדמית בלעדית המקנה תואר ראשון  בית הספר לניהול במכללה האקדמית גליל מערבי מציע

בניהול עסקים קטנים ובינוניים. התואר מיועד ליזמים, לעובדים בעסקים קטנים  בניהול עם התמחות

ים וסטודנטים בגופים מוסדיים אשר עוסקים בתחום. התכנית מותאמת במיוחד עבור מנהל ולעובדים

ומספקת  המתעתדים להקים, לנהל או לעסוק במתן שירותי ייעוץ ותמיכה לעסקים קטנים ובינוניים

אופק תעסוקתי נרחב, בין אם כיזמים או במסגרת רשויות ממשלתיות, רשויות מקומיות וגורמים 

חודי יידע י אחרים התומכים בסקטור העסקים הקטנים והבינוניים. בוגרי המסלול ימצאו עצמם בעלי

 במשק הישראלי, על כל היתרונות העסקיים והתעסוקתיים; וכמנוף לקריירה מבטיחה.

 

תכנית הלימודים הייחודית והראשונה בישראל, תתבסס על למידת עקרונות הניהול התאורטיים 

אפשר לבוגרים השתלבות מידית בשטח. התכנית כוללת קשת רחבה של נושאים יוהיישומיים באופן ש

טיים ובכלל זה ניהול, שיווק, מודלים עסקיים, היבטים פיננסיים, היבטים חוקיים, ניהול עסקים רלוונ

משפחתיים ואתיקה. במהלך הלימודים יתנסו הסטודנטים בפרקטיקום, במסגרתו ישתלבו במסגרות 

 עסקים קטנים ובינוניים ויצברו ניסיון בפעילות מעשית.

 

 :מבנה תכנית הלימודים

 ערותה נ"ז שם הקורס

 שנה ב'

  3 מבוא לניהול עסקים קטנים ובינוניים

  3 שיווק ע"י עסקים קטנים ובינוניים

היבטים חוקיים בעסקים קטנים 

 ובינוניים

3  

  3 ניהול עסקים משפחתיים

  3 קורס בחירה

 שנה ג'

היבטים פיננסיים בעסקים קטנים 

 ובינוניים

3  

מודלים עסקיים בעסקים  – בחירה

 בינונייםקטנים ו

3  

  8 פרקטיקום

  29 סה"כ
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 תיאורי קורסים
 

 שנה א'

 א' מתמטיקה למדעי החברה
הקורס מיועד לאפיין מושג פונקציה ממשית של משתנה אחד ותכונותיה: תחום הגדרה, גבולות, 

 ממשיות מכל הסוגים, לאפיין  פונקציות , רציפות, נגזרות ונגזרות מסדר גבוה
לי של פונקציה במשתנה אחד ולהקנות כלים מעשיים  כפתרון לבעיות ללמד חשבון דיפרנציא

 .האופטימיזציה וכלכליות
 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5
 )מסלול בוקר( 8:30-10:45ד"ר ז'אנה פיאדין ב'  0420010-01א' 
 )מסלול ערב(16:00-18:30ד"ר ז'אנה פיאדין ב'  0420010-02א' 

 
 תרגיל-א' מתמטיקה למדעי החברה

 נ"ז / ת' 0 ש"ש / 1
 )מסלול בוקר( 8:15-9:45מר יאן שיך ג'  0420011-04א' 
 )מסלול ערב( 20:00-21:30ט"נ ד'  0420011-02א' 
 )מסלול ערב( 20:00-21:30מר בוריס גרשטיין ד'  0420011-03א' 

 
 סטטיסטיקה וניתוח נתונים א'

הקורסים "סטטיסטיקה בסדרת הקורסים בהסתברות וסטטיסטיקה. יחד עם  הראשוןקורס זה הינו 
חוגי בניהול -"שיטות מחקר" הוא נועד להקנות לסטודנטים במסלול הלימודים החד-וניתוח נתונים ב" ו

את הידע הבסיסי הדרוש בעבודה עם נתונים אמפיריים והבנת היסודות של מחקר כמותי. בפרט, ניתן 
ח נתונים ב" יחידה לימודית וניתו "סטטיסטיקה-לראות בקורסים "סטטיסטיקה וניתוח נתונים א" ו

  אחת שלמה המחולקת לשני קורסים סמסטריאליים מטעמים פורמליים בלבד.
הדגש בקורס מושם על הבנת מושגי יסוד כגון אוכלוסייה, מדגם מקרי וניסוי סטטיסטי. תכני הקורס 

 מכסים בהרחבה את הסטטיסטיקה התיאורית ויסודות ההסתברות.
 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5
 )מסלול בוקר( 12:00-14:30ד"ר ולדימיר גריסקין ד'  0420030-01א' 
 )מסלול ערב( 19:00-21:15ד"ר ולדימיר גריסקין ב'  0420030-02א' 

 
 תרגיל-סטטיסטיקה וניתוח נתונים א'

 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
 )מסלול בוקר( 15:00-16:30מר ארז בודה ד'  0420031-04א' 
 )מסלול ערב( 18:30-20:00ט"נ ד'  0420031-02א' 
 )מסלול ערב( 18:30-20:00מר ארז בודה ד'  0420031-03א' 

 
 מיקרו כלכלת עסקים

הקורס הינו קורס שמתמקד בהתנהגות הכלכלית של היצרן ותהליך קביעת המחירים והכמויות אשר 
 כמו כן, הקורס יקנה כלים אנליטיים לצורךיקבעו בשיווי משקל בכלכלה עם מספר רב של יצרנים. 

 שוקהבמהלך הקורס נלמד את מבנה הבנה כיצד להתמודד עם בעיית המחסור של משאבי טבע בייצור. 
 ,ומבנה הוצאות הפירמה וכיצד הוא פועל. בתחילה נדון בדרכים להקצאה יעילה של משאביםהכלכלי 

 בשווקים הפתוחים למסחר עם חו"ל, ו מבנה ההעדפות של צרכנים. נמשיך עם הכרת תנהגות הצרכן
 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5
 )מסלול בוקר( 10:15-12:30ד"ר אבישי עייש ג'  0420060-01א' 
 )מסלול ערב( 16:00-18:30ד"ר אבישי עייש ד'  0420060-02א' 

 
 תרגיל-מיקרו כלכלת עסקים

 נ"ז/ ת' 0ש"ש /  1
 )מסלול בוקר( 8:15-9:45מר יאן שיך ד'  0420061-02א' 
 )מסלול ערב( 8:15-9:45מר יאן שיך ו'  0420061-04א' 
 )מסלול ערב( 8:15-9:45מר חן שצברגר ו'  0420061-03א' 

 
  מערכות מידע ניהוליות א'

 מידע. הגדרת מטרות, יעדים וסביבה של מערכת
סוגי הפעילות העיקריים במערכות מידע, טכנולוגית מידע ותקשורת בארגונים, רכיבים שונים של  הצגת

  ם ושיטות ניתוח של מערכת מידע.מערכת מידע וההקשרים ביניה
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 התפתחות מערכת מידע כיחידה תפקודית של ארגון, הצגת עקרונות פיתוח מערכות מידע ניהוליות,
 .CRM –ו ERPמערכות  

 נ"ז / ש' 2ש"ש /  1
 )מסלול בוקר( 17:00-18:30מר רונן אמסלם ד'  0420120-04ב' 
 ל ערב()מסלו 18:30-20:00ד"ר טל פבל ד'  0420120-06ק' 
 )מסלול ערב( 18:30-20:00מר רונן אמסלם ד'  0420120-07ק' 

 יסודות החשבונאות
הקניית מידע פיננסי למשתמשים עתידיים שאינם חשבונאים הבנה כללית בנושאי מפתח מעשיים 
בתחום החשבונאות הפיננסית. הקורס יקנה לסטודנט יכולת קריאה מושכלת של דוחות כספיים 

 בסיס לקבלת החלטות עסקיות. העיקריים המשמשים
הנושאים בקורס ילמדו על פי התקינה החשבונאית החדשה בישראל אשר מבוססת על התקינה 

 הבינלאומית.
 נ"ז / ש' 3ש"ש /  3

 )מסלול בוקר( 10:00-12:15רו"ח שי צבאן ד'  0410210ב' 
 )מסלול ערב( 8:30-10:45רו"ח מחמוד איוב ו'  0410210ק' 

 
 תרגיל-תיסודות החשבונאו

 נ"ז / ת' 0ש"ש /  0.5
 )מסלול בוקר( 12:15-13:00רו"ח שי צבאן ד'  0410211-01ב' 
 )מסלול ערב( 11:00-11:45רו"ח מחמוד איוב ו'  0410211-03ק' 

 
 ב' מתמטיקה למדעי החברה
נגזרות חלקיות ונגזרות חלקיות מסדר  נקציות רבות משתנים: תחום הגדרה,הקורס מיועד  לאפיין  פו

כפתרון לבעיות  כלים מעשייםללמד חשבון דיפרנציאלי פונקציות רבות משתנים ולהקנות  וה.גב
  מסוימים, מסוימים ושיטות חישוב-לא:וכלכליות .לאפיין סוגים שונים של אינטגרל  האופטימיזציה

 )לצורך חישובי השטחים.  )יישומים
 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5
 )מסלול בוקר( 8:30-10:45ד"ר ז'אנה פיאדין ב'  0420020-01ב' 
 )מסלול ערב( 16:00-18:30ד"ר ז'אנה פיאדין ב'  0420020-02ב' 

 
 תרגיל-ב' מתמטיקה למדעי החברה

 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
 )מסלול בוקר( 8:15-9:45מר יאן שיך ג'  0420021-05ב' 
 )מסלול ערב( 20:00-21:30ט"נ ד'  0420021-02ב' 
 )מסלול ערב( 20:00-21:30' בוריס גרשטיין ד 0420021-03ב' 
 

   סטטיסטיקה וניתוח נתונים ב'
להקנות כלים מתקדמים בסטטיסטיקה. הדגש יהיה על נושאים שימושיים היא מטרת הקורס 

ופרקטיים להבנת מודלים כלכליים, סטטיסטיים ומודלים של חיזוי. כלים פרקטיים אלה יסייעו 
ישמשו ככלי מסייע בקבלת החלטות בתנאי וודאות לסטודנטים בהבנת בעיות איתן יתמודדו במשק ו

, כאשר כל (SPSS)רס משלב עבודה במחשב וואי וודאות, אותן ייאלצו לקבל במהלך עבודתם. הק
 תלמיד מנתח את סט הנתונים האישי שלו.

 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5
 )מסלול בוקר( 14:00-16:30ד"ר ולדימיר גריסקין ד'  0420040-01ב' 
 )מסלול ערב( 19:00-21:15ד"ר ולדימיר גריסקין ב'  0420040-02ב' 

 
 תרגיל-'סטטיסטיקה וניתוח נתונים ב

 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
 )מסלול בוקר( 13:30-15:00מר ארז בודה ג'  0420041-05ב' 
 )מסלול ערב( 18:30-20:00ט"נ ד'  0420041-02ב' 
 )מסלול ערב( 18:30-20:00מר ארז בודה ד'  0420041-03ב' 
 
 אקרו כלכלה לתלמידי ניהולמ

קורס זה הוא השני מבין קורסי הכלכלה ובו נעסוק בהיבט המאקרו כלכלי תוך ניתוח פעילותו של 
המשק הלאומי בכללותו על כל ענפיו ומגזריו. במהלך הקורס נבחן את התנהגותן של יחידות הבסיס: 

בחן את התנהגותם של השווקים משקי הבית, פירמות וממשלה ואת קשרי הגומלין ביניהן. כמו כן, נ
הבודדים: שוק הסחורות, שוק הכסף ושוק המט"ח ונדון במשמעות שיווי המשקל הכללי במשק 
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ותופעות הגאות והשפל בפעילות הכלכלית. נכיר סוגים של מדיניות כלכלית: מדיניות פיסקאלית לעומת 
  מדיניות מוניטרית ונבחן את השפעות המשק העולמי על המשק המקומי.

בקורס נתמקד במודל הקיינסיאני ונגדיר את שיווי המשקל במשק סגור ופתוח בסביבה כלכלית של 
דפלציה ותעסוקה מלאה. כמו כן, נכיר את מוסדות המשק המודרני, נגדיר את תפקידיהם ואת דרכי 
 פעולתם לשמירה על יציבות כלכלית במשק. כל זאת ייעשה תוך התייחסות לעיתונות הכלכלית ודיון

 בהתרחשויות הכלכליות במשק הישראלי והעולמי.
 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5
 )מסלול בוקר( 10:00-12:30ד"ר לביב שאמי ג'  0420080-01ב' 
 )מסלול ערב( 16:00-18:30ד"ר לביב שאמי ד'  0420080-02ב' 
 

 תרגיל-כלכלה לתלמידי ניהול מאקרו
 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1

 )מסלול בוקר( 8:15-9:45מר ארז בודה ד'  0420081-05ב' 
 )מסלול ערב( 8:15-9:45מר אבינדב בירמן ו'  0420081-04ב' 
 )מסלול ערב( 8:15-9:45מר ארז בודה ו'  0420081-03ב' 

 
 מתוקשב-מבוא למשפט עסקי

הן מתחום  –מטרת הקורס הינה להעניק למשתתפים סקירה כללית של סוגיות משפטיות רווחות 
משפט הציבורי, הנוגעות לניהול עסקים בישראל. הדיון ישלב חקיקה, המשפט הפרטי והן מתחום ה

פסיקה וספרות משפטית רלוונטית, תוך הדגשת הבעיות המשפטיות הרווחות בניהול עסק, והדרכים 
מנהלים ונושאי תפקידים בארגונים נתקלים תדיר בצורך להתמודד עם שאלות משפטיות  לפתרונן.

שפט מכתיב רבים מן הכללים הנוהגים בסביבה העסקית, ואף משפיע העולות במהלך עבודתם. עולם המ
במקרים רבים על אופן קבלת ההחלטות. היכרות עם מבנה מערכת המשפט, מקורותיו, השפה 

 המשפטית, תחומי המשפט השונים, ועקרונות היסוד השולטים בהם, הינם חיוניים עבור כל מנהל. 
 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 ו"ד יצחק בן חייםע 0420140-02ק' 

 
 יסודות ניהול השיווק

את הסטודנטים הלומדים בבית הספר לניהול לעולם השיווק. בקורס  מטרתו של קורס זה היא לחשוף
 תיאוריות  וטכניקות, הקניית מושגים באמצעות השיווקית המערכת זה התלמידים יכירו את יסודות

 .עסקי ניהולי ככלי שיווקיות
יש לבנות אסטרטגיה עסקית ובכללה שיווק מטרה ומיצוב שיווקי. התלמידים התלמידים ילמדו כיצד 

ילמדו מודלים שונים אודות התנהגות צרכנים לפני קניה, בזמן קניה ולאחריה. בסופו של הקורס, כל 
 מדיניות המחרה, מוצרים, תלמיד ירכוש ארגז כלים שיכיל מגוון של טקטיקות שיווקית: מדיניות

 ופרסום. תקשורת שיווק ומדיניות נורותוצי הפצה מדיניות
 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 )מסלול בוקר( 13:00-15:30ד"ר גבריאל דהן ג'  0420110-02א' 
 )מסלול ערב( 16:00-18:30ד"ר גבריאל דהן ד'  0420110-04ק' 

 
 יסודות המימון

הנושאים  מטרת קורס מבוא זה היא להציג בפני הסטודנט את התיאוריה במימון ואת יישומה.
העיקריים שיידונו בקורס זה קשורים בניהול פיננסי וכוללים סוגיות כגון: תקצוב הון, נושאי התשואה 
והסיכון, מושגים בהערכת ניירות ערך כאג"ח ומניות, מחיר ההון, ניתוח יחסים פיננסיים, מדיניות 

 המימון ומדיניות הדיבידנד.  
הלוואות וחסכונות, תזרים  פתרון בעיות בתקצוב הון,המטרות המתוכננות להשגה בתום הקורס הן: 

מזומנים של פרוייקט, ניתוח כדאיות השקעה, הכרת ההבדלים בין סוגי ניירות ערך שונים, הטמעת 
חשיבות התחלופתיות בין תשואה לסיכון, הצגת מושגים בהערכת ניירות ערך כאג"ח ומניות, ניתוח 

 ות מדיניות המימון ומדיניות הדיבידנד.יחסים פיננסיים ומחיר ההון, הבנת השלכ
 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 )מסלול בוקר( 11:00-13:30פרופ' יוסי יגיל ב'  0420210-01ב' 
 )מסלול ערב( 16:00-18:30ב' ד"ר רון אייכל  0420210-02ק' 
 

 תרגיל-יסודות המימון
 נ"ז / ת' 0ש"ש /  0.5
 לול בוקר()מס 13:00-13:45מר יאן שיך ד'  0420211-02ב' 
 )מסלול ערב( 19:00-19:45מר יאן שיך ב'  0420211-03ק' 
 טרם נקבע )מסלול ערב( 0420211-04ק' 
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 שנה ב'
 

 מתוקשב-מבוא לפסיכולוגיה חברתית
מדעי של מחשבות, תחושות והתנהגויות של פרטים במסגרות  הפסיכולוגיה חברתית עוסקת במחקר

הדדיים השפעה  נים  אמפיריים והבנה של תהליכינתו חברתיות שונות. המחקר עוסק באיסוף
ומתמשכים בין הפרטים בחברה. נחקרת גם השפעתם של אנשים אחרים על ההתנהגות גם כאשר הם 

מטרת הקורס להנחיל את העקרונות הבסיסיים של המחקר הפסיכולוגי  .אינם נוכחים באופן פיזי
לוגיה החברתית והארגונית, תוך שימת דגש ומתוך כך להעמיק בתובנות שנצברו עד כה בתחום הפסיכו

יציג את הגישות והתיאוריות העיקריות בתחום הפסיכולוגיה  -על דרכי היישום בחיי היום יום. הקורס 
. נסקור תהליכים תוך אישיים )האני, יחוס לההחברתית וכן את המחקרים שהתפתחו במסגרת גישות א

ישיים )סטריאוטיפים קבוצתיים, עמדות ושכנוע, בינא( תהליכים סיבתי, קוגניציה חברתית, רגש
( ותהליכים ומשיכה בינאישית קונפורמיות, הענות וציות, תוקפנות תהליכי השפעה חברתית:

 קבוצתיים. לצורך הבנת הנושאים יוגשו תרגילים דו שבועיים.
 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 ד"ר אריה רשף 0420250א' 

 
  מיקרו –ארגונית ההתנהגות יסודות ה

 שתימטרת הקורס היא להקנות ידע ולספק כלים לניתוח התנהגות אנושית בארגונים, אשר תבחן ב
של  םהיבטירמת הפרט ידונו בכולל זיקות הגומלים ביניהן.  ,רמת הקבוצהורמות: רמת הפרט, 

 הברמת הקבוצה ידונו היבטים של דינאמיקנעה. ויכולת ה אישיותלמידה, התנהגות הפרט כמו תפיסה, 
הקורס מבוסס על הרצאות שיעסקו במאפייני ההתנהגות בוצתית ומערכת היחסים בין קבוצות. ק

 האנושית בארגונים. 
 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 11:30-14:00ד"ר עוז גוטרמן ו'  0420160-02א' 

 
 מאקרו -יסודות ההתנהגות הארגונית 

בארגונים, אשר תבחן בשלוש  מטרת הקורס היא להקנות ידע ולספק כלים לניתוח התנהגות אנושית
רמות: רמת הפרט, רמת הקבוצה ורמת הארגון השלם, כולל זיקות הגומלים ביניהן. עבודה וניהול 
בסביבה המודרנית מתנהלת בסביבה ארגונית מורכבת ומגוונות. לפיכך, עובדים ומנהלים חייבים 

בין כיצד מאפיינים להכיר את המאפיינים הארגוניים שבמחיצתם הם מנהלים ומתנהלים; ולה
ואילוצים מבניים ותהליכיים מעצבים את ההתנהגות הארגונית של כלל השותפים בארגון. הקורס נועד 
להקנות לתלמידים כלי ניתוח להבנת היבטים מבניים ותהליכיים נבחרים, המאפיינים ארגונים 

המשפיעים עליהן. לסוגיהם השונים. התלמידים ילמדו על תצורות ארגוניות שונות ועל המשתנים 
  בקורס יילמדו תהליכים מרכזיים המתרחשים בארגונים בזמנים ובמצבים שונים והשלכותיהם.

 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 11:30-14:00ד"ר עוז גוטרמן ו'  0420170-02ב' 
 

 השקעות
, ומהווה את )או יסודות המימון( מימון הפירמה א' -קורס זה מבוסס על הקורס הקודם במימון 

שכו. הקורס עוסק  בניתוח ניירות ערך ותיקי השקעות.  הנושאים העיקריים שיידונו בקורס זה המ
כוללים: סקירת שוק ההון ושיטת המסחר בבורסה, ניתוח מעמיק של ניירות ערך כאג"ח, מניות, 
 אופציות ועתידיות, בנייה וניהול של תיקי השקעות, מודלים לתמחור נכסי הון, מדדי ביצוע ויעילות

 שוק.  
המטרות המתוכננות להשגה בתום הקורס הן: יכולת ניתוח והערכה של ניירות ערך כאג"ח, מניות, 

 אופציות, יישום מודלים לתמחור נכסים מסוכנים, יישום מדדי ביצוע ותאוריית יעילות שוק.
 נ"ז / ש' 4ש"ש /  2

 16:00-19:30ד"ר גיל כהן א'  0420910-02ב' 
 18:30-22:00כהן ג'  ד"ר גיל 0420910-01ב' 
 

 שיטות מחקר למנהלים
להקנות לסטודנטים ידיעה והבנה של שלבי המחקר המדעי במדעי החברה, על מנת מטרת הקורס היא 

 להעריך ולבקר טוב מבעבר מחקרים שונים במדעי החברה. בהרצאות נסקרים עקרונות המחקר שיוכלו
אמיתיים  יטה המדעית, סיבתיות, תכנוני ניסוילנושאים הבאים: הש יינתןבמעבדה ובשדה. דגש מיוחד 

שימוש בראיון ובשאלון ומדומים, מחקרי שדה ומעבדה, מחקרי הערכה, מהימנות ותוקף, סולמות, 
ככלים לאיסוף נתונים, עקרונות בבניית שאלונים והטיות אפשריות בשאלון, סוגי שאלונים ואינדקסים. 

המחקר, בעיות אפשריות בביצוע ניסוי, סוגיות אתיות  השיטה הניסויית כשיטה לשליטה ובניית מערך
 בביצוע מחקרים במדעי החברה.

 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 8:30-11:00ד"ר עוז גוטרמן ו'  0420180-02ק' 
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 מאקרו  –יסודות התנהגות הארגונית 

ש מטרת הקורס היא להקנות ידע ולספק כלים לניתוח התנהגות אנושית בארגונים, אשר תבחן בשלו
רמות: רמת הפרט, רמת הקבוצה ורמת הארגון השלם, כולל זיקות הגומלים ביניהן. עבודה וניהול 
בסביבה המודרנית מתנהלת בסביבה ארגונית מורכבת ומגוונות. לפיכך, עובדים ומנהלים חייבים 
להכיר את המאפיינים הארגוניים שבמחיצתם הם מנהלים ומתנהלים; ולהבין כיצד מאפיינים 

ים מבניים ותהליכיים מעצבים את ההתנהגות הארגונית של כלל השותפים בארגון. הקורס נועד ואילוצ
להקנות לתלמידים כלי ניתוח להבנת היבטים מבניים ותהליכיים נבחרים, המאפיינים ארגונים 
לסוגיהם השונים. התלמידים ילמדו על תצורות ארגוניות שונות ועל המשתנים המשפיעים עליהן. 

  למדו תהליכים מרכזיים המתרחשים בארגונים בזמנים ובמצבים שונים והשלכותיהם.בקורס יי
 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 11:30-14:00ד"ר עוז גוטרמן ו'  0420170-02ב' 
 

 מבוא לחקר ביצועים
חקר ביצועים הוא תחום העוסק בקבלת החלטות אופטימליות בבעיות ממשיות במערכות 

סתברותיות( באמצעות ייצוגן במודלים מתמטיים. רוב היישומים של דטרמיניסטיות וסטוכסטיות )ה
חקר ביצועים בתחומים השונים מתאפיינים בצורך בהקצאה אופטימלית של משאבים, שכמותם 

 מוגבלת, בין פעילויות שונות.
 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1

 18:00-19:30ד"ר עירית טלמור א'  0410080-01ק' 
 

 תרגיל-מבוא לחקר ביצועים
 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1

 16:00-17:30מר יאן שיך א'  0410081-01ק' 
 

 אנגלית לתקשורת עסקית
This program is designed to build confidence in speaking, listening, reading, and writing 

English in business contexts. Students will increase vocabulary and practice using Business 

English in everyday business situations on the telephone, and in meetings, presentations or 

negotiations. In addition, students will develop Business English skills by writing e-mails, 

memos and business letters, participating in simulated meetings and role-plays, and 

discussing case studies. 
 נ"ז / ש' 4ש"ש /  2

 11:00-12:30+ ו'  16:00-17:15ד"ר בת' שונפלד ג'  0420300-01ק' 
 11:00-12:30+ ו'  16:00-17:15ט"נ ג'  0420300-02ק' 
 11:00-12:30+ ו'  16:00-17:15ט"נ ג'  0420300-03ק' 
 21:00-21:45טרם נקבע א'  0420231-04א' 

 
 יישומי מחשב בכלכלת עסקים

לימודיו  לצורך Excel גיליון אלקטרוניב חיוניים להקנות לסטודנט מיומנות וכליםקורס זה נועד 
ליצור  להיות מסוגלים הקורס מטרת קורס זה היא לאפשר למסיימי עיסוקו ככלכלן. ובהמשך לצורך

את  תלמידים בקורס זה יכירו ה . גיליונות אלקטרוניים ברמה גבוהה ולהשתמש באקסל ככלי עבודה
יצירה וניהול של מידע בטבלאות, בסיסי בשל התוכנה ואפשריות השימוש הגלומות בה הממשק החדש 

נתונים תוך ביצוע מניפולציות חשבונאיות על הנתונים. במהלך הקורס ילמדו המשתתפים טיפים 
 .מיטבילייעל את עבודתם באופן להם שיאפשרו  מקצועיים

 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 20:00-22:15 מר ארז בודה א' 0410070-03א' 
 18:30-16:00ד"ר גבריאל דהן א'  05-0410070א' 
 20:00-22:15מר ארז בודה א'  0410070-01ב' 
 

 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי
המקרו כלכלה ממלא תפקיד חשוב במדע הכלכלה. למשתנים המקרו כלכליים השונים השפעה על רמת 

קרו כלכלית הבסיסית, יוצגו הנתונים השונים הפרט הבודד, כצרכן וכיצרן. בקורס תיסקר התאוריה המ
במהלך הקורס יושוו משקים שונים על פי רמת  .של המשק הישראלי והתנהגותם על פי תיאוריה זו

הפתיחות שלהם לתנועות הון, ייסקרו נושא האינפלציה במדינת ישראל, לאורך התקופות השונות, נושא 
. בנוסף, יוצגו Solowודל הצמיחה הכלכלית של משברי המטבע, וכן יוצגו נתונים התואמים את מ

 נתונים התומכים בחוסר שיווי משקל במשק בטווח הקצר והסיבות השונות לכך.
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 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5
 16:00-18:30ד"ר צביקה וינר א'  0420070-01ב' 
 19:30-22:00ד"ר צביקה וינר א'  0420070-02ק' 

 
 

 קורסי ההתמחויות שנה ב'
 

 אות ומימון נדל"ןהתמחות בבנק
 

 ניהול פיננסי
הקורס הינו קורס מתקדם במימון העוסק בסוגיות מתקדמות במימון הפירמה כגון: קבלת החלטות 
השקעה ומימון תחת אי וודאות, מודלים לכימות והתמודדות עם סיכונים, מדיניות דיבידנד וגיוסי הון. 

יננסיים משפיעים על ערך החברה ועל מחיר נלמד כיצד סיכוני שוק כגון שערי מטבע ומחירי נכסים פ
 ההון שלה.

 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 16:00-18:30ד"ר גיל כהן ג'  0420850-01ב' 
 

 מבוא לבנקאות
מטרת הקורס הינה להציע תובנות לגבי אופי ומבנה מערכת הבנקאות, תוך שילוב בין הבסיס התיאורטי 

הקורס יוצגו הבעיות המרכזיות הניצבות בפני לבין המציאות של עולם הבנקאות בישראל. במהלך 
המתווך הפיננסי, ובפרט נדון בסיכונים הייחודיים לפירמה הבנקאית ונעמוד על השיקולים ושיטות 
העבודה בהקצאת אשראי במשק. יידונו נושאים אקטואליים ואירועים היסטוריים שלהם השפעה 

מקיף מגוון רחב של נושאים, החל במבנה מאזן ניכרת על מערכת הבנקאות בישראל ובעולם. הקורס 
 הפירמה הבנקאית וכלה בהחלטות ועדת באזל והשפעת משברים פיננסיים על עולם הבנקאות. 

 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 16:00-18:30ד"ר לביב שאמי ג'  0420820-01א' 

 
 כלכלה עירונית

יקום של הפירמות והצרכנים לאור כלכלה עירונית )אורבנית( הוא ענף בכלכלה, המתמקד בהחלטות המ
תופעת המחסור בקרקעות, וכפועל יוצא, בהקצאת קרקעות בין שימושים שונים, כגון: תעשיה, 

במסגרת הקורס נתייחס לשאלות הבאות: כיצד נקבעות החלטות המיקום של  חקלאות ומגורים.
ים מסוג דומה נוטים הצרכנים והפירמות הפעילות בשוק המוצרים? כיצד מתפתחות ערים? מדוע עסק

 Vonלהתרכז דווקא באזורים ספציפיים? הניתוח ייעשה תוך שימוש במודלים הקלאסיים של ריקרדו ו 
Thünen . 

לאחר סיום הקורס הסטודנטים יידעו להבחין בין דמי שכירות לבין מחירי השוק של דירות, ובין דירות 
בורי, לזהות את ההבדלים בין מוצרים בשוק החופשי לעומת דירות בדמי מפתח ודירות בדיור הצי

פרטיים למוצרים ציבוריים, ובין שוק תחרותי ללא השפעות חיצוניות לבין מונופולים טבעיים ותחרות 
מונופוליסטית, לזהות השפעות חיצוניות חיוביות ושליליות, לחשב הפרשים צפויים במחירי השוק 

השוק של קרקע חקלאית, לחשב תשואות על  ובשכר הדירה של דירות לפי מיקום,  להעריך את מחיר
 דירות להשקעה, לתרגם ממחיר שוק לדמי שכירות בהסתמך על נוסחת היוון לאינסוף, להעריך את

השפעת המס העירוני על מחירי דירות, ולנתח את היתרונות והחסרונות של ריכוזי אוכלוסיות ומפעלים 
 מאותו ענף בשטחים צפופים יחסית.

 / ש' נ"ז 3ש"ש /  1.5
 19:00-21:30ד"ר יובל ארבל ד'  0420810-01א' 
 

 התמחות בניהול אסטרטגי של המשאב האנושי
 

 פיתוח והכשרת מנהלים ועובדים-אסטרטגיית משאבי אנוש
הנחת היסוד של הקורס היא שניהול הוא מקצוע. הנחה נגזרת הינה כי ניתן לפתח ולשפר מיומנויות 

רב עובדים, כאחד. הקורס מתוכנן לבחון תפיסות ניהוליות ולהעניק ניהוליות שונות, בקרב מנהלים ובק
כלים לשיפור האפקטיביות הניהולית הן ברמה האישית והן ברמה הארגונית, מתוך הבנת החשיבות של 

  ידע זה בניהול משאבי אנוש.

הקורס זאת, באמצעות התנסויות בהן יוכלו המשתתפים לבחון את עצמם ולתרגל מיומנויות ניהוליות. 
 יועבר כשילוב של הרצאות וסדנאות, מתוך דגש על הקניית ידע בעל רלוונטיות אישית ויישומו בפועל.

 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 19:00-21:30גיל ג' -ד"ר אפרת להט 0420400-02א' 
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 תכנון ומדידה של המשאב האנושי
אסטרטגי כולל של ארגון.  ההתאמה שארגונים נדרשים לשוק התעסוקה כיום הוא ברובו חלק מתכנון

תכנון אסטרטגי עסקי מחייב הערכה של היצע וביקוש פנימיים וחיצוניים בשוק התעסוקה הספציפי 
בענף שבו הארגון פועל או מתעתד לפעול. הקורס מתאר מודלים שמאפשרים הערכה כזאת ומאתגר את 

יעור תחלופת עובדים, הסטודנטים ביישום שלהם בהקשרים שונים, משלב איסוף המידע, זיהוי ש
הערכת כדאיות ההכשרה של עובדים חדשים וכאלה שנוידו בין תחומי עיסוק ותפקידים ועד הרכבת 
חיזוי להיצע / ביקוש עובדים בתחום ובענף. בתהליך זה, ישנה הבנה של שימוש במודלים מתאימים 

 KPI (Key Performanceלהערכת התרומה, התפקוד והפריון של עובדים, ואמצעים ושיטות לשיפור ה 
Indicators  .של העובדים ) 

בנוסף, הקורס מציג גישות והיבטים של גיוס ומיון עובדים הקשורים לתכנון אסטרטגי של המשאב 
האנושי וכן השפעות תמריצים ותגמולים על ביצועי עובדים במטלות מגוונות כחלק מהאמצעים לשיפור 

 .KPIה 
 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 18:00-20:30ד"ר מוטי מרדלר ג'  0420420-01ק' 

 
 תרבות ארגונית ופיתוח ארגוני

התפיסה המודרנית לניהול משאבי אנוש רואה במנהל משאבי אנוש שותף עסקי וככזה מוביל מקצועי 
של תהליכי שינוי בארגון. בסביבה הדינמית והמשתנה חדשות לבקרים , כפי שאנו חווים בארגונים 

שים ארגונים לשפר באופן מתמיד את היכולות שלהם. מטרתו של תהליך עסקיים וציבוריים, נדר
הפיתוח הארגוני  היא לעזור לארגון  להתפתח ולפתח את עובדיו ולהכין אותם לאתגרים העומדים 
בפניהם. רכישת הבנה בתהליכי פיתוח ארגוני מטרתה לסייע  למנהלי משאבי אנוש בארגונים להוביל  

סייעו לארגון להשיג תוצאות ארגוניות ולהשפיע על דפוסי התנהגות אנושית תהליכי פיתוח ארגוני שי
בארגון  באמצעות מודלים וכלים מתחום מדעי החברה וההתנהגות  תוך ניסיון לחבר בין תיאוריות 
ארגוניות לבין התנהגות בפועל של ארגונים .הקורס יפגיש את התלמיד עם מושג התרבות הארגונית 

ידתה. נדון בהתהוות ובמיסוד של מבנים, הסדרים מוסדיים, דפוסי פעולה, צורות ויציג את הדרך למד
   .של יחסי גומלין ודינמיקות של שינוי והמשכיות בארגונים

 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 16:00-18:30ד"ר אריה רשף ג'  0420430-01ב' 
 

 גיוס, מיון ושיבוץ עובדים
ים שעובדים בו. לארגונים יש צרכי גיוס שנובעים הצלחת הארגון תלויה במידה רבה באיכות האנש

מהתרחבות עסקית שיוצרת צורך בעובדים נוספים, מעזיבה של עובדים ספציפיים או מתחלופת 
עובדים, משינויים בפעילות העסקית של החברה שמובילים לכך שנדרש תמהיל שונה של עובדים 

רבה לגיוס עובדים איכותיים, אשר יהוו נכס  על כן, נודעת חשיבות מבחינת ניסיון תעסוקתי ויכולות.
הדרישה לעובדים מניעה תהליכי גיוס שמתחילים בהבנה  למקום העבודה, ויתרמו לקידום מטרותיו.

מעמיקה של דרישות התפקיד, שינויים עתידיים, ואופי העבודה. זיהוי מועמדים מתאימים מעלה 
ון של כלי מיון כולל ראיונות עבודה, מבחנים בחירת העובד המתאים מתבצעת  באמצעות  השימוש במגו

קוגניטיביים ואישיותיים, סימולציות וכדומה. תוצאות המיון מאפשרות בחירה מושכלת מתוך מאגר 
המועמדים והצבתם במקומות המתאימים בארגון. הקורס מיועד לתת לתלמידים הבנה מעמיקה של 

הקניית כלים מתאימים בארגון. מטרת הקורס תהליכי גיוס ומיון של מועמדים ושיבוצם לתפקידים ה
 ומיומנויות מעשיות לאיתור מועמדים ,מיונם ושיבוצם בארגון באופן המיטבי.

 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 20:00-22:15ד"ר אריה רשף א'  0420450-03ב' 
 

 התמחות בלוגיסטיקה
 

 מבוא להסתברות א'
ידע ויכולת  יתהקנ המטרתידה הלימודית שמתוך שניים, של היח החלק הראשון,קורס זה מהווה את 

וודאות במפעלי תעשיה ומוסדות פיננסיים. -יישם ניהול לוגיסטי בתנאים של אי לצורכילסטודנטים 
מכין את הקרקע ללימודי התואר בכל דיסציפלינה כמותית והוא מהווה דרישת קדם בתחומים  הקורס

יים הינם: כלכלה, סטטיסטיקה, מדעי הכמותיים של מדעי החברה והניהול. התחומים הרלוונט
 המחשב, מערכות מידע וכן, כל תחומי ההנדסה. 

 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5
 

 תרגיל -מבוא להסתברות א' 
 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
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 יסודות הלוגיסטיקה
המונח "לוגיסטיקה" לקוח מהתחום הצבאי, והוא מבטא את הצורך לתספק ולתחזק את הכוחות 

ן אומץ המונח לתיאור מכלול האמצעים, התשתיות והכישורים הנדרשים על מנת  הלוחמים. עם הזמ
לתמוך בקיומם ובתפקודם התקין של מערכות טכנולוגיות, ארגונים ומוסדות. ככל שגדלה מורכבות 

 העולם המודרני, כך גדלה חשיבותו של הניהול הלוגיסטי להבטחת התנהלות אורח החיים התקין. 
כמותיים ואיכותיים. ובקורס נציג  –דעת -נכללים מספר רב של תחומיגיסטיקה לובעולם התוכן של ה

 חלק מהם. 
הצגה בסיסית של חלק מתחומי הדעת ו ,הלוגיסטיקהעם עולם התוכן של  הכרות: מטרות הקורס הן 

, והצגת המודלים מושגי יסוד הכרחיים וחיוניים בהפעלת מערך לוגיסטי בארגוןשלה, הקניית 
 הלוגיסטיקה בעולם המודרני.ת שמשים לכך והבנת מורכבוהכמותיים המ

 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 

 מערכות מידע לוגיסטיות
 , CRMומטרותיה, הכרת מערכת  PRIORITYתפעול והכרת מערכות  ERPתפעול והכרת מערכות 

 הכרת המודולים השונים במערכת הקמת ספקים, תעודות והצעות מחיר, הלימודים משלבים תיאוריה
 ויישום, המקנים לסטודנטים מיומנות וידע בתהליכים ממוחשבים.

 :מטרות הקורס ותוצאות לימודיות
 בקורס נלמד על התהליכים. ERP. זוהי תוכנה מסוג  Priorityבקורס זה נלמד להשתמש בתוכנת 

 המרכזים במפעל יצרני, ועל התועלת בתוכנה המחברת בין כל חלקי הארגון. הקורס ירחיב בצורה
 מעותית את הידע והשימוש בתוכנה וימקד את הסטודנט להסתייע בכלי התוכנה לצרכיו תוך ביצועמש

, MRPתהליך , עבודה מול לקוחות, הקמת פריטים ועץ מוצר, מבנה התוכנה והתפריטים פעולות כגון:
 תהליכים כלל ארגוניים., משלוח ללקוח, ניהול רצפת ייצור, הזמנות מספקים

 ש' נ"ז / 3ש"ש /  1.5
 

 יסודות ניהול הרכש
 70-דיסציפלינרי הנשען על יותר מ-מקצועות הרכש שזורים זה בזה וביחד מהווים מקצוע אינטר

 תחומיים ביותר בתחום הניהול בכלל והניהול העסקי בפרט.-תחומים. בכך הופך מקצוע זה לאחד הרב
ווים את היסודות עליהם מטרת הקורס היא להציג בפני הסטודנטים כמה מן הנושאים המרכזיים המה

 מבוסס תהליך הרכש. 
-הקורס כולל שלושה נושאים מרכזיים בתחום: מבואות לרכש, ניהול התהליכים הלוגיסטיים

 הרכשתיים ומודלים הרכשתיים.
 נ"ש / ש' 3ש"ש /  1.5

 
 לוגיסטיקה צבאית

בושים מאז שחר ההיסטוריה התמודדו מצביאים עם ההכרח לתספק את צבאם במהלך מסעות הכי
ההגדרה המתועדת הראשונה של המונח שלהם, ומכאן מקור הביטוי "הצבא צועד על קיבתו". 

 (. 1836, בספרו "תקציר אמנות המלחמה" )"לוגיסטיקה" רשומה על שמו של ההוגה הצבאי ז'ומיני
 פי ז'ומיני לוגיסטיקה היא "האמנות המעשית של הנעת צבאות ותספוקם", ונכללות בה כל פעולות-על

העזר שצריכות להתבצע על מנת שהמפקד יוכל להקדיש את כל תשומת ליבו לתכנון ולניהול הפעילות 
 המבצעית המיועדת להכרעת האויב. 

מהעת העתיקה ועד ימינו, תכנון מושכל ומוקפד של הלוגיסטיקה מהווה תנאי הכרחי לביצוע של כל 
, מערכתית, אסטרטגית. עובדה זאת טקטית –פעילות מלחמתית )התקפית או הגנתית(, בכל הרמות 

מקבלת משנה תוקף ככל שגדלה מורכבות הצבאות המודרניים, האמצעים שהם מפעילים והממשק עם 
 החיים האזרחיים.

הסטודנטים בקורס ילמדו על ההיבטים הלוגיסטיים במבצעים ובמלחמות עבר, על התחומים  השונים 
שינוע, שרשרת האספקה, רמות מלאי(, ועל  של הלוגיסטיקה הצבאית )רפואה, אחזקה, הספקה,

ההבדלים בינה לבין הלוגיסטיקה האזרחית. ינותחו נושאים כמו תכנון בתנאי חוסר ודאות, התחשבות 
 בהתנגדות )של האויב(, עצמאות לוגיסטית, זמינות לעומת גמישות, שיקולים תקציביים ועוד. 

 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 

 מתוקשב-ארגון תעשייתי וגלובליזציה
להציג את החלטות הפירמה, תוך התייחסות למבנה הענף, ותוך התחשבות בעולם הגלובלי. קורס זה 
מיועד לתמידי החוג בלוגיסטיקה, ולכן מתוך שלל הנושאים שנכללים בקורסים של ארגון תעשייתי 

מיזוגים, הקורס יתמקד בנושאים הרלבנטיים לתחום הלוגיסטיקה, כגון: מחירי העברה, מיקור חוץ, 
 לאומיות, זיכיונות ורישיונות וכדומה.-שיטות מחירים מיוחדות, חברות רב

בקורס זה נציג מספר מודלים בסיסיים לתיאור התנהגות הפירמות בתנאים שונים. כל מודל ילווה 
 בהצגת דוגמאות קונקרטיות מהמשק הישראלי והעולמי.

 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
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 מערכות תובלה ושינוע

הפצה. ארגון הנדרש לבנות תשתית של הפצה ן חלק בלתי נפרד ממערך הייצור והתובלה ושינוע הבעיות 
. בקורס יוצגו המודלים השונים עומד בפני בעיות של תזמון, נתיב קצר ביותר ותשתית קצרה ביותר

 תרון בעיות אלו ובסופו ידע הסטודנט למצוא את הפתרונות המיטביים. לפ
 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5

 
 

 התמחות בניהול עסקים קטנים ובינוניים
 

 מבוא לניהול עסקים קטנים ובינוניים
 מהו עסק קטן או בינוני, למי הוא חשוב, מהן הבעיות המיוחדות הכרוכות בניהולו?

אלו הן חלק מהשאלות המרכזיות הנדונות בקורס. ככלל עסקים קטנים ובינוניים מהווים נדבך חשוב 
יצור וליצירת מקומות תעסוקה נוספים ממשלות רבות בעולם רואות לצמיחת המשק, להגברת הי

בעסקים מסוג זה גורם חיובי מבחינה מאקרו כלכלית ומנהלות מדיניות של עידוד פעילות ותמיכה 
בעסקים אלו. מדיניות זו באה לידי ביטוי בסיוע מיוחד של הממשלה, הקצאת אשראי זול בתנאים 

מהעסקים  95% -קיצוץ מיסים לתקופות מסוימות וכו'. בישראל כטובים, העדפה מתקנת במכרזים, ב
. איך מתגברים על 30%בלבד וליצוא פחות מ 50% -מוגדרים כקטנים או בינוניים, אך תורמים לתמ"ג כ

החסרונות לגודל בבואנו לייצא, כיצד מנהלים שיווק בעסק קטן, אילו בעיות מיוחדות קיימות בעסקים 
 קים גדולים יותר וכיצד מתמודדים איתן?כאלו שאינן קיימות בעס

 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 

 שיווק על ידי עסקים קטנים ובינוניים
עסקים קטנים ובינוניים הם בסיס חשוב לצמיחת המשק ולהגברת הייצור. עסקים אלו עומדים בפני 

  אתגרים וקשיים רבים, הן ברמה החיצונית והן ברמה הפנימית של הסביבה בה הם פועלים.
לפיכך, דרכי השיווק שעסקים קטנים ובינוניים נוקטים על מנת להפיץ את מוצריהן או שירותן שונים 

 בהשוואה לעסקים או ארגונים גדולים.  
בקורס זה התלמידים יכירו את המאפיינים הייחודיים של עסקים קטנים ובינוניים. מטרת הקורס הינה 

 ככלי שיווקיות אוריות  וטכניקותת מושגים, אמצעותב להקנות ידע ,הבנה והתמצאות בתחום השיווק
 . עסקי ניהולי

התלמידים ילמדו כיצד יש לבנות אסטרטגיה עסקית ובכללה שיווק מטרה ומיצוב שיווקי. התלמידים 
בסופו של הקורס, כל  ילמדו מודלים שונים אודות התנהגות צרכנים לפני קניה, בזמן קניה ולאחריה.

 מדיניות המחרה, מוצרים, ם שיכיל מגוון של טקטיקות שיווקית: מדיניותתלמיד ירכוש ארגז כלי
הקורס יקנה היכרות עם כלים ושיטות  ופרסום. תקשורת שיווק ומדיניות וצינורות הפצה מדיניות

 לניהול שיווקי בדגש על עסקים קטנים ובינוניים ברמה המעשית.
 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5

 
 ובינונייםהיבטים חוקיים בעסקים קטנים 

 הקורס יעניק ארגז כלים משפטי למתעתדים לעסוק בניהול עסקים קטנים ובינוניים.
ארגז זה מטרתו הכרה בסיסית של עולם המשפט הישראלי, תוך הרחבה בנושאים משפטיים ספציפיים 

 הנחוצים לניהול עסקים מסוג זה.
וגישור, דיני חוזים  אל ,בוררות נושאים לדוגמא: מערכת המשפט הישראלי, חוקי היסוד של מדינת ישר

 .)הוצאה לפועל(, דיני צרכנות וכו'דיני שטרות וגבייה  וחוזים מיוחדים, דיני עבודה,
 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5

 
 ניהול עסקים משפחתיים

עסקים משפחתיים הם הצורה הנפוצה ביותר של עסקים בעולם. גם בישראל, מעל למחצית החברות 
ושל העסק והתרבות הארגונית  הניהול של המשפחה תרבותהקורס יבחן את  הציבורים הן משפחתיות.

יות המנסות להתמודד עם שאלות שמעלה צורה בעלות זו רואיופייניים לעסקים אלה ויבחן את התהא
 בתחומים פיננסיים, ניהול סיכונים, שיווק וכו'.

 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 

 שנה ג'
 

 אסטרטגיה ומדיניות עסקית-מתוקשב
קורס הנו אינטגרטיבי המיועד להקנות לסטודנטים יכולת ראייה מערכתית וארוכת טווח על הארגון ה

תוך הסתייעות בחשיבה שיטתית. בסיום הקורס יהיו הסטודנטים מודעים לחשיבות האסטרטגיה 
ולנחיצותה ככלי ניהולי מרכזי בסביבה התחרותית המורכבת והסוערת בה פועל הארגון. הסטודנטים 

דו במהלך הקורס בכלים ובכישורים אנליטיים לניתוח פנים ארגוני וחוץ ארגוני בהקשר לסביבת יצוי
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המטרה העסקית. הניתוח הרב ממדי המתואר מיועד להוביל לבחירה מושכלת באסטרטגיה המתאימה 
 ביותר לארגון בנסיבות הספציפיות בהן הוא פועל.

 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 רד"ר צביקה וינ 0420270ב' 
 

 קבלת החלטות
מטרת הקורס היא להקנות רקע תיאורטי וכלי ניתוח מעשיים בקבלת החלטות, בעיקר ניהוליות, 
בשלושה מעגלים: היחיד, הקבוצה והארגון על רקע תנאים וסביבות החלטה שונות: ודאית, לא ודאית 

 ובתנאי סיכון. 
בית, אבולוציונית, חברתית וכלכלה יוצגו תיאוריות שמקורן בתחומי דעת שונים: פסיכולוגיה קוגנטי

ותתואר ההסכמה )כמו גם חוסר ההסכמה( בין התיאוריות השונות. יוצגו מודלים ישומיים בקבלת 
 החלטות ויבחנו היוריסטיקות )"כללי אצבע"( בהקשר של מודלים אלה.       

 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 16:00-18:30ד"ר מוטי מרדלר ב'  0420290-01ב' 
 

 יבורימנהל צ
ראשון של הקורס יעסוק במקומו של המנהל הציבורי בתוך המערכת הפוליטית הכללית. ה וחלק

בהקשר זה יציג הקורס את התפישות השונות לגבי תפקידיו ותחומי פעולתו של המנהל הציבורי על פי 
ביטוי תפישות אידיאולוגיות שונות, תוך ניתוח הזיקה בין המנהל לבין הפוליטיקה והדרכים לאפשר 

לסוגיות הכרוכות בעיצוב מדיניות בחברה  הקורס יתייחס ,פוליטי בצד מנהל איכותי. כמו כן
פלורליסטית החשופה להשפעות גלובליות. חלקו השני של הקורס יעסוק במאפיינים הארגוניים של 
המנהל הציבורי תוך התייחסות לנושאים הבאים: התפתחות התפיסות הניהוליות, תהליכי קבלת 

 טות, המערכת הארגונית הכוללת ותהליכי תקצוב.החל
 נ"ז / ש' 3ש"ש/  1.5
 8:30-11:00ד"ר אריה הרשקוביץ ו'  0420220ב' 
 

 עסקיתיזמות מבוא ל
הקורס יקנה לסטודנטים לניהול, ובלי רקע קודם ביזמות, ידע הנדרש להפיכת רעיון עסקי לעסק 

של תוצרי מחקר ופיתוח. הקורס יקנה  מצליח. הקורס יעסוק בכל תחומי היזמות, כולל מסחור
לסטודנטים יסודות להמשך לימוד יזמות במסגרת קורסים מתקדמים יותר. בסוף הקורס הסטודנטים 
יהיו בעלי יכולת להעריך רעיון עסקי כעסק מרוויח, לבחון ברמה ראשונית את כל מרכיבי הבדיקה 

 ה בשלביה הראשוניים.העסקית של עסק מתחיל ולתכנן צעדים מרכזים בקידום היוזמ
 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 19:00-21:30מר ישראל רצ'בסקי ב'  0420280-02ב' 
 19:00-21:30מר ישראל רצ'בסקי ב'  0420280-04ק' 

 
 אתיקה ניהולית ואחריות חברתית

תכליתו של קורס זה  להקנות למשתתפים מיומנויות באבחון בעיות אתיות העולות תדיר בתהליך 
ת ודרכים ופתרונן. הקורס יתמקד בשלושה רבדים: ראשית, נסקור את הבסיס הנורמטיבי קבלת החלטו

לאחריותו החברתית של התאגיד וארגונים בכלל. שנית, נבחן את המימד ההתנהגותי המשפיע על 
התנהגות מנהלים בסביבה העסקית. שלישית, ננתח בעיות אתיות רווחות בעולם העסקים ונתאר דרכים 

 דדות עימן. שונות להתמו
 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 16:00-18:30ד"ר אריה רשף ב'  0420260א' 

   
 כלכלת ישראל

לסטודנטים הכרה והבנה של התהליכים הכלכליים המאפיינים את המשק הישראלי בעבר  הקורס יקנה
המרכזיות המאפיינות את הכלכלה והחברה בישראל של היום  ובהווה. הקורס יעסוק בתיאור המגמות

העיקריות שבהן. על בסיס זה,  בהשוואה לכל שנות קיומה של המדינה, תוך כדי אבחון נקודות התורפה
בעיות מרכזיות. במהלך הקורס יוצגו שלל  יוצגו מכלול של כלי מדיניות האמורים להתמודד עם אותן

ניות ואת נתונים ואינדיקאטורים על בסיסם ניתן למדוד העקרונות שאמורים להנחות את התווית המדי
 .הפעלתה

 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 14:00-16:15ד"ר יובל ארבל ב'  0410240-01א' 

 
 מתוקשב-מבוא לשווקי הון

מטרת הקורס להציג לסטודנטים מושגי יסוד בהשקעות וכן הכרה של שווקי ההון העולמיים והגורמים 
ת ביצועים של תיקי ניירות שמניעים אותם. נלמד על המושגים פיזור השקעות, תשואה מול סיכון ומדד
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ערך. כמו כן נכיר את ניירות הערך הנסחרים כגון: אגרות חוב, מניות, קרנות נאמנות ואופציות. נכיר 
 את מדדי המניות ואגרות החוב המרכזיים בישראל ובשוקי ההון העיקריים וכיצד ניתן להשקיע בהם.

 נ"ז / ש' 2ש"ש /  1
 ד"ר גיל כהן  0420900-03א' 

 
 ם עסקיים בעסקים קטנים ובינוניים בתחום הנדל"ןמודלי

עסקים קטנים ובינוניים הם בסיס חשוב לצמיחת המשק ולהגברת הייצור. בנוסף, הם מקור חשוב 
ביותר לתוספת של מקומות עבודה וצמצום שיעור האבטלה, ומכאן גם חשיבותם לחוסן החברתי. 

רבים, הן ברמה המערכתית של הסביבה  עסקים קטנים ובינוניים עומדים בפני אתגרים וקשיים
החיצונית, והן בגלל מחסור בידע של היזם/בעלים. בקורס זה התלמידים יכירו את המאפיינים 
הייחודיים של עסקים קטנים ובינוניים. מטרת הקורס הינה להקנות ידע ,הבנה והתמצאות בניהול 

עסקי.  מודל התלמידים ילמדו כיצד בונים עסקים קטנים ובינוניים בדגש על תחום ייזום וניהול נדל"ן.
התלמידים יכירו מהי אסטרטגיה עסקית וכיצד נקבעת על פיה התכנית העסקית של העסק. התלמידים 
ידעו להבחין בין תכנית עסקית ומודל עסקי. התלמידים יכירו את הכלים לבניית תכנית עסקית ובכללם 

מרכיבי התכנית העסקית. בנוסף, יקבלו התלמידים דרכים לפילוח שוק, כיסוי שוק ומיצוב שוק ויתר 
הסבר על אופן הליך הקמת עסק ? מהם החוקים והתקנות המחייבות כל יזם בעת הקמת עסק, דרכים 

הקורס יקנה היכרות עם כלים ושיטות לניהול עסקים קטנים ובינוניים ברמה המעשית בדגש לגיוס הון. 
 על תחום הנדל"ן.

 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 19:00-21:30ד"ר גבריאל דהן ב'  0420880-01' ב
 

 סוגיות משפטיות ותכנוניות בפיתוח ניהול נדל"ן
 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 11:00-13:30טרם נקבע ו'  0420870-01ב' 
 

 סמינריון בניהול 
שומים של המסגרת התיאורטית שנלמדה בקורס "אסטרטגיה ומדיניות ייסמינריון זה מתמקד ב

ס מאפשר התנסות בתהליך לאיתור דרך לשילוב של תחומי מפתח שימושיים בניהול, עסקית". הקור
התנסות בתהליך החשיבה האסטרטגית )למשל: מה, למה, איך( וישום דרך החשיבה הזו להתרחשות 
בעולם האמיתי. כמו כן, הקורס מאפשר שיפור מיומנויות טכניות ואנליטיות, שיפור מיומנויות ראיון 

  ועבודה בצוות.
 נ"ז / ש' 4ש"ש /  2

 20:00-22:00ד"ר אריה רשף ד'  0420500-01ש' 
 20:00-22:00ד"ר מוטי מרדלר ד'  0420500-02ש' 
 20:00-22:00ד"ר פרופ' יוסי יגיל ד'  0420500-03ש' 
 20:00-22:00ד"ר לביב שאמי ד'  0420500-04ש' 

 
 פרקטיקום-סמינריון מעשי בניהול

על מצוינות אקדמית והן על רכישת כלים יישומיים בתחומי הלימוד בית הספר לניהול שם דגש הן 
את אחד המרכיבים  השונים. מתוך כך אנו רואים בהתנסות המעשית של הסטודנטים )פרקטיקום(

במסגרת קורס הפרקטיקום פועלים החשובים והמשמעותיים ביותר בתוכנית הלימודים של בית הספר. 
ללימודיהם בארגונים עסקיים ,ציבוריים, וחברתיים באזור  תבמהלך כל השנה השלישיהסטודנטים  

בסיוע מרצי בית הספר לניהול עם בעיה "אמיתית"   הסטודנטיםהצפון. בהתנסות הנ"ל מתמודדים 
שמוצעת ע"י הארגון ואשר מאפשרת לסטודנטים ליישם את הידע שצברו במהלך הלימודים בפרויקט 

גון בפתרון הבעיה שהוצגה על ידו. הפרויקטים מבוצעים ע"י שהוגדר ע"י הארגון  שמטרתו לסייע לאר
בשבוע במהלך שנה אקדמית  שעות 4 למשך בארגון סטודנטים כל אחד שמשתלבים 4צוותים בני 

מלאה בליווי מקצועי של סגל בית הספר לניהול אשר אחראי גם לקשר השוטף עם הארגונים במהלך 
ל צוות עבודה סמינריונית המתארת את הפרויקט שביצע. בסוף שנת הלימודים מגיש כשנת הלימודים. 

התנסות  זו חושפת את הסטודנטים  לעולם העבודה ומקנה להם הכשרה מקצועית וניהולית שמאפשרת 
  להם להשתלב באופן יעיל בעולם העבודה.

ת קורסי התנסות מעשית  שמועברים בבי 6התלמידים בקורסי הסמינריון המעשי  מוצבים  באחד מתוך 
 תלמידים: 25הספר לניהול  בהתאם להתמחות שבה בחר התלמיד. בכל קורס משתתפים עד 

 להלן רשימת הקורסים עפ"י ההתמחויות :
 סמינריון מעשי בהיבטים מעשיים במימון

 סמינריון מעשי בהיבטים יישומיים בלוגיסטיקה
 סמינריון מעשי בהיבטים יישומיים בניהול קווי

 יישומיים בתכנון כלכלי וניהול פיננסיסמינריון מעשי בהיבטים 
 סמינריון מעשי בהיבטים יישומיים בניהול משאבי אנוש

 סמינריון מעשי בהיבטים יישומיים בניהול נדל"ן
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 נ"ז / ש' 8ש"ש /  4
 16:00-20:00מר יאן שיך ד'  0420600-07ש' 
 16:00-20:00ד"ר אריה רשף ד'  0420570-04ש' 
 16:00-20:00ל ד' ד"ר יובל ארב 0420560-03ש' 
 8:30-12:00מר ישראל רצ'בסקי ב'  0420540-01ש' 
 8:30-12:00ד"ר צביקה וינר ב'  0420550-02ש' 
 16:00-19:30ד"ר גיל כהן ד'  0420580-05ש' 
 16:00-19:30ד"ר עירית טלמור ד'  0420590-06ש' 

 
 

 קורסי ההתמחויות שנה ג'
 

 התמחות בבנקאות ומימון נדל"ן
 

 ורמדיניות די
הקורס עוסק בתפקידי הרגולטורים )הממשלה והרשויות המקומיות( בשוק הנדל"ן. בחלק הראשון של 

 הקורס נתייחס לתפקידי הממשלה ובחלק השני לתפקידי הרשויות המקומיות.
מטרות הקורס הם לדון בשאלות הבאות: מהם תפקידי הרגולטורים? באילו נסיבות הרגולטורים 

ים לרשות הרגולטורים למילוי תפקידיהם? מהו מיסוי יעיל? אילו תמריצים נחוצים? אילו כלים עומד
 ניתנים בשוק הדיור? אילו אמצעי תמיכה ניתנים בשוק הדיור לאוכלוסיות חלשות?

 
 ייזום השקעות בנדל"ן

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים לניהול ידע בסיסי על ענף הנדל"ן. הקורס מתמקד בשיקולי 
הנדל"ן, ובפרט בנדל"ן למגורים. במרבית הקורס נדון בשיקולי הקבלן, ובדרכים למימון  היזמים בתחום

פרויקטים תוך שימת דגש על מגבלות חוקיות ועל מיסוי קבלנים. כמו כן, נדון בסוגי קבלנים )קבלנים 
הפועלים בשוק החופשי לעומת קבלנים הפועלים עבור הרגולטור(, בתמריצים הניתנים לקבלנים, 

ושא של כדאיות בנייה ירוקה לעומת בנייה סטנדרטית. בחלק מהקורס נדון בנדל"ן כנכס השקעה ובנ
 למטרות השכרה.

 
 חדר עסקאות

הקורס עוסק בביצוע ובניהול עסקאות בניירות ערך מטבע חוץ ונדל"ן. בקורס נלמד כיצד לבצע ניתוח 
( וכן Longגיית השקעה "לונג " )כלכלי של כדאיות השקעה בחברות לטווח ארוך, כיצד מנהלים אסטרט

ומהם השיקולים המרכזיים בבנייה וניהול של תיקי השקעות לטווח   (Short)אסטרטגיית "שורט "
 Dayולטווחי זמן קצרים ) (Swing Trading)ארוך. כמו כן, נלמד לסחור לטווחי זמן בינוניים 

Tradingב.(. בנוסף, הקורס יעסוק בניתוח עסקאות נדל"ן ואגרות חו 
 

 סוגיות בבנקאות ומימון
הקרוס הינו קורס מתקדם בבנקאות ומימון ועוסק בסוגיות מרכזיות בתחומים אלו. נלמד על התקינה 

( , מהם הסיכונים המרכזיים העומדים 1,2בנושא ניהול סיכונים בגופים פיננסיים )באזל  תהבינלאומי
את אותם סיכונים. נלמד כיצד בנקים  בפני יציבות המערכת הבנקאית ומהן השיטות המקובלות למזער

מנהלים את  תיק האשראי ואת תיק הנכסים )ההשקעות( שלהם.  הקורס ישלב סוגיות במימון של 
 קונצרנים גדולים כגון: מיזוגים ורכישות ומינוף השקעות. 

 
 אופציות ונגזרים פיננסיים

ים. במסגרת הקורס נלמד על סוגי הקורס עוסק בשוק הנגזרים הפיננסיים הכולל אופציות וחוזים עתידי
אופציות שונים הנסחרים בארץ ובעולם. נלמד כיצד בונים אסטרטגיות השקעה מורכבות באמצעות 

סיכונים פיננסיים באמצעותם. נכיר את סוגי החוזים (Hedge) כיילים פיננסיים אלו וכיצד ניתן לגדר 
 נכסים פיננסיים ועוד. העתידיים הנסחרים על נכסי בסיס כגון: סחורות, מטבעות, 

 
 

 התמחות בניהול אסטרטגי של המשאב האנושי
 

 ניהול משאבי אנוש
הקניית כלים תיאורטיים ומעשיים לניהול משאבי אנוש בעידן הגלובליזציה, ובתנאי שוק דינמיים 

 ותחרותיים, תוך מתן דגש לתמורות שחלו בשיטות הניהול בעידן של חדשנות ארגונית וטכנולוגית. 
רס יידונו הנושאים הבאים: גישות תיאורטיות לניהול משאבי אנוש, שוק העבודה, ניתוח עיסוקים בקו

והערכת עיסוקים, גיוס, מיון והצבה של עובדים, הנעת עובדים, הערכת עובדים, הדרכת עובדים, פיתוח 
 רב לאומיות. וניהול קריירות ארגוניות, רווחה תעסוקתית, פרישת עובדים, ניהול משאבי אנוש בחברות 
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 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 16:00-18:30ד"ר מוטי מרדלר ג'  0420130-01א' 

 
 מתוקשב-ניהול משאבי אנוש

הקניית כלים תיאורטיים ומעשיים לניהול משאבי אנוש בעידן הגלובליזציה, ובתנאי שוק דינמיים 
 רגונית וטכנולוגית. ותחרותיים, תוך מתן דגש לתמורות שחלו בשיטות הניהול בעידן של חדשנות א

בקורס יידונו הנושאים הבאים: גישות תיאורטיות לניהול משאבי אנוש, שוק העבודה, ניתוח עיסוקים 
והערכת עיסוקים, גיוס, מיון והצבה של עובדים, הנעת עובדים, הערכת עובדים, הדרכת עובדים, פיתוח 

 יהול משאבי אנוש בחברות רב לאומיות. וניהול קריירות ארגוניות, רווחה תעסוקתית, פרישת עובדים, נ
 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 ד"ר מוטי מרדלר  0420130-02ק' 

 
 מתוקשב-ניהול הדרכה ולמידה בארגונים

עוצמתו של ארגון נובעת, בין השאר, מהאופן שבו הוא מתאים את עצמו לסביבת עבודה משתנה, לקשת 
חיר. אחד הכלים המרכזיים לעמידה מוצלחת עיסוקים מתעדכן ותחרותיות רבה בנושא של איכות ומ

בתחרות הוא רתימתה של מערכת הדרכה מגוונת לצרכים המשתנים של השוק והארגון, באופן גמיש 
הקורס מקיף בתכניו את כל תחומי העיסוק של מנהל הדרכה ומתמקד בתהליכי למידה  ומהיר תגובה.

 והכשרה של עובדים ומנהלים בארגונים בני זמננו. 
ס נועד להקנות ידע, תיאוריות ומושגים מרכזיים בתחום פיתוח וניהול הכשרות עובדים מסוגים הקור

שונים. בנוסף, הקורס נועד להקנות הבנה של תהליכי הלמידה המתרחשים בארגוני עבודה ושל 
העקרונות המנחים עיצוב מושכל וניתוח של סביבות למידה אלה. בקורס ילמדו מודלים וכלים לפיתוח, 

ייה ועיצוב של תהליכי למידה תוך שימוש נרחב בכלי למידה מגוונים ושילוב של התנסות מעשית בנ
להקנות לתלמידים ידע תיאורטי ומיומנויות לתכנון ופיתוח מערכת הדרכה  :המטרות המרכזיות

ופיתוח עובדים בארגון ולהערכת ביצועיה להקנות לתלמידים מיומנויות בניהול מערכת הדרכה 
להקנות לתלמידים מיומנויות הנגזרות מתפקידם כמנהלים בהווה ובעתיד בהדרכה ופיתוח  בארגונים

כפופיהם. במהלך הקורס יתבקשו התלמידים להתמודד עם הסוגיות המועלות בקורס באמצעות 
 תרגילים דו שבועיים.

 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 ד"ר אריה רשף  0420390-01א' 

 
 גיוס, מיון ושיבוץ עובדים

הארגון תלויה במידה רבה באיכות האנשים שעובדים בו. לארגונים יש צרכי גיוס שנובעים  הצלחת
מהתרחבות עסקית שיוצרת צורך בעובדים נוספים, מעזיבה של עובדים ספציפיים או מתחלופת 

עובדים, משינויים בפעילות העסקית של החברה שמובילים לכך שנדרש תמהיל שונה של עובדים 
על כן, נודעת חשיבות רבה לגיוס עובדים איכותיים, אשר יהוו נכס  עסוקתי ויכולות.מבחינת ניסיון ת

הדרישה לעובדים מניעה תהליכי גיוס שמתחילים בהבנה  למקום העבודה, ויתרמו לקידום מטרותיו.
מעמיקה של דרישות התפקיד, שינויים עתידיים, ואופי העבודה. זיהוי מועמדים מתאימים מעלה 

המתאים מתבצעת  באמצעות  השימוש במגוון של כלי מיון כולל ראיונות עבודה, מבחנים בחירת העובד 
קוגניטיביים ואישיותיים, סימולציות וכדומה. תוצאות המיון מאפשרות בחירה מושכלת מתוך מאגר 
המועמדים והצבתם במקומות המתאימים בארגון. הקורס מיועד לתת לתלמידים הבנה מעמיקה של 

הקניית כלים ומיון של מועמדים ושיבוצם לתפקידים המתאימים בארגון. מטרת הקורס תהליכי גיוס 
 ומיומנויות מעשיות לאיתור מועמדים ,מיונם ושיבוצם בארגון באופן המיטבי.

 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 11:00-13:15ד"ר מוטי מרדלר ו'  0420450-02ב' 
 

 יישוב קונפליקטים בארגון וניהול מו"מ
תפישות שונות בניתוח תועלת מול עלות של קונפליקטים בארגון ואופן יישובם בארגונים הקורס מתאר 

על הספקטרום ממשא ומתן ישיר/עקיף, דרך גישור, פישור, בוררות ובוררות מחייבת ועד להכרעה 
ההכרה, שיפוטית. הקורס שם דגש על התועלות/עלויות הגלומות במיצוי הסכמה שמושגת במשא ומתן. 

והשליטה בתיאוריות העוסקות בדינמיקה של משא ומתן מחד, והפרקטיקה של יישום ההתנסות 
אסטרטגיות של משא ומתן מאידך, הם ידע וכישורים חיוניים לניהול העכשווי והעתידי משתי סיבות 

היא הצורך הגובר והולך לביסוס שיתופי פעולה עסקיים ואחרים בעקבות תהליכי  ,מרכזיות: הראשונה
, במשק המקומי. הסיבה השנייה היא הנטייה פרדיגמטייםושינויים תכופים, לעיתים  גלובליזציה

לחתור להכרעה משפטית בכל סכסוך, קטן כגדול, והמביאים את המשק הישראלי הרווחת מידי 
להחמצת ההזדמנות ללמידה של דרכים ליישוב סכסוכים שאינם באמצעות הכרעה שיפוטית ישירה. 

ת מיצוי של משא ומתן ופיתוח כישורי משא ומתן בהתאם שעשויים להביא מהטמעת נורמו תההימנעו
לפתרון מיטבי לצדדים בשיתוף או בסכסוך, אפילו ביחס לתוחלת הכרעה שיפוטית, גורמת מחד לעומס 

ולפיכך לעיכובים משמעותיים של הכרעת מערכת המשפט, ומאידך פוגעת בתוחלת בבתי המשפט 
 ים וחברתיים ארוכי טווח. הגלומה ביחסים עסקיים, מדיני
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( העוסקות בדינמיקה Prescriptive( ומרשמיות )Descriptiveהקורס מגשר בין תיאוריות תאוריות )
עסקיים המתרחשת במשא ומתן בהקשרים ובתחומים רחבים ומגוונים ובדגש על יישוב סכסוכים 

 BATNA (Best Alternativeכ  תעסוקתיים ומציע התנסות הלכה למעשה בסימולציות של משא ומתןו
to Negotiated Agreement וזיהוי ה )ZOPA  (Zone of Possible Agreement)              . 

 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 11:30-14:00ד"ר מוטי מרדלר ו'  0420440-01א' 

 
 

 התמחות בלוגיסטיקה
 

   התפעולהייצור וניהול 
חום הייצור וללמוד כלים אנאליטיים בסיסיים מטרת הקורס היא לסקור את הנושאים העיקריים בת

. מטרה נוספת של הנחוצים למנהל התפעול או מנהל הייצור, בתכנון ובבקרת תהליך התפעול או הייצור
ניהול התפעול הוא תהליך כולל של תכנון, לסטודנט כלים כמותיים לניהול התפעול.  להקנותהקורס, 

ירמה התעשייתית בין אם היא מייצרת מוצר מוחשי או ארגון, פיקוח ובקרה של תהליך התפעולי בפ
 שירות שאינו ניתן לאחסון. 

בקורס יושם דגש על סוגים שונים של מערכות יצור והתאמת הכלים הניהולים בהתאם לסוג תהליך 
בקורס יילמדו נושאים כמו חיזוי הביקוש, תכנון קיבולת ייצור, מודל נקודת האיזון וניתוח  היצור.

, תכנון דרישות חומרים לפי שיטת ת.ד.ח. EOQהיקף הייצור,  מודל מלאי בסיסי ושיטת כלכלי של 
(MRP.תזמון וסידור העבודה בקווי ייצור ועוד ,) הקורס יקנה לסטודנטים אפשרות להתנסות בניהול 

 ממערכות יצור פשוטות ועד למערכות מורכבות. מערכות, 
 נ"ז / ש' 4ש"ש /  2
 

 ניהול שרשרות הספקה
- השנים האחרונות 15הוא תחום חדש יחסית שקיבל תאוצה במהלך ( SCM)ספקה Tהול שרשרת הני

בימינו ניהול נכון של שרשרת האספקה מסייע בהורדת  בקרב האקדמיה.גם בקרב הקהילה העסקית ו
עלויות, ביצירת ערך מוסף ללקוחות ובהגדלת רווחיות הארגון, ולמעשה מהווה מרכיב קריטי להצלחת 

 ן. הארגו
ספקה, דיון בעקרונות ניהול אהצגת התפישה הבסיסית עליה מושתתת שרשרת ה הן: מטרות הקורס

הצגת המשתנים החשובים המביאים ליישום מוצלח של השרשרת ודיון בתרומת הניהול  השרשרת,
 ספקה.אלחיזוק היתרון התחרותי של כלל המשתתפים בשרשרת ה

 נ"ז / ש' 2/  1.5
 
 

 ם קטנים ובינונייםהתמחות בניהול עסקי
 

 מודלים עסקיים לעסקים קטנים ובינוניים
עסקים אלו עומדים בפני  .סקים קטנים ובינוניים הם בסיס חשוב לצמיחת המשק ולהגברת הייצורע

  אתגרים וקשיים רבים, הן ברמה החיצונית והן ברמה הפנימית של הסביבה בה הם פועלים.
וניים נוקטים על מנת להפיץ את מוצריהן או שירותן שונים לפיכך, דרכי השיווק שעסקים קטנים ובינ

  בהשוואה לעסקים או ארגונים גדולים. 
ובינוניים. מטרת הקורס הינה  את המאפיינים הייחודיים של עסקים קטניםהתלמידים יכירו בקורס זה 

 ככלי יותשיווק אוריות  וטכניקותת מושגים, באמצעות להקנות ידע ,הבנה והתמצאות בתחום השיווק
 . עסקי ניהולי

התלמידים ילמדו כיצד יש לבנות אסטרטגיה עסקית ובכללה שיווק מטרה ומיצוב שיווקי. התלמידים 
בסופו של הקורס, כל  ילמדו מודלים שונים אודות התנהגות צרכנים לפני קניה, בזמן קניה ולאחריה.

 מדיניות המחרה, מוצרים, יותתלמיד ירכוש ארגז כלים שיכיל מגוון של טקטיקות שיווקית: מדינ
היכרות עם כלים ושיטות הקורס יקנה  ופרסום. תקשורת שיווק ומדיניות וצינורות הפצה מדיניות
 .ברמה המעשית שיווקי בדגש על עסקים קטנים ובינונייםלניהול 

 
 היבטים פיננסיים בעסקים קטנים ובינוניים

קטנים ובינוניים. נלמד כיצד יש לנהל את ההון הקורס עוסק בסוגיות פיננסיות העומדות בפני עסקים 
החוזר של החברות הכולל את ניהול המזומן, הנחות ללקוחות, ניהול אשראי לקוחות ועוד. נלמד 

טכניקות לאבחון והצגת סיכונים שונים העומדים בפני העסק וכיצד ניתן להתמודד בכלים פיננסיים על 
יוס הון מקובלות ועל מבנה הון הרצוי לחברות קטנות מנת להקטין סיכונים אלו. נלמד על שיטות ג

 ובינוניות.
 
 


