
 תיאור  מקצועות  הלימוד
 

 שנה  א'
 

קוד  שם המרצה  שם קורס
 הקורס

נקודות  מתכונת 
 זכות

 אנגלית 
 

היקף השעות יקבע 
בהתאם לרמת 

 התלמיד

699 
701 
702 
703 

 2 סמסטריאלי

 מתימטיקה א'
 

יבגניה ד"ר 
 גלדשטיין

 

 3 סמסטריאלי 8002

 4 סמסטריאלי 8004 מר עידו איזדורפר מיקרו-מבוא לכלכלה

שיטות סטטיסטיות 
 למנהל עסקים א'

 3 סמסטריאלי 8006 גב' מיכל קורן

 מבוא למדעי ההתנהגות
 

 3 סמסטריאלי 8000 ד"ר יפית רפאל

 מתימטיקה ב'
 

יבגניה  ד"ר
 גלדשטיין

 3 סמסטריאלי 8003

שיטות סטטיסטיות 
 למנהל עסקים ב'

 3 סמסטריאלי 8007 גב' מיכל קורן

 מבוא לשיווק
 

 3 סמסטריאלי 8009 ברגרד"ר רון 

 3 סמסטריאלי 8012 ד"ר עמוס ברנס מבוא למימון א'

 יסודות החשבונאות א'
 

 3 סמסטריאלי 8014 ד"ר עמוס ברנס

 3 סמסטריאלי 8056 ד"ר יפית רפאל מבוא למשאבי אנוש

 
 
 

 למינהל עסקים וחשבונאות אנגלית
 

 תיאור כללי של התוכנית באנגלית
מתחילים, בינוני ומתקדמים. המיון לרמות  אורמות: טרום מתחילים  3-התוכנית באנגלית מורכבת מ

 נעשה על פי הציון בבחינת אמי"ר או אמירן. 
שעות  2 –שעות סמסטריאליות. בכל יתר הרמות  4ברמת טרום מתחילים הסטודנט לומד 

לאותה בחינה כמו סטודנטים  סמסטריאליות. סטודנטים המסיימים רמת טרום מתחילים ניגשים
 ברמת מתחילים ועולים לרמת בינוני. סיום קורס מתקדמים מזכה את הסטודנטים בפטור.      

 
 רמת טרום מתחילים ורמת מתחילים

מטרת הקורס היא להעניק לסטודנט כלים ואסטרטגיות הדרושים להבנת הנקרא של טקסטים 
צר המילים שלו וביסוס שליטתו בכל הפרמטרים של בתחומי מנע"ס וחשבונאות,  תוך כדי העשרת או

 השפה. 
 אקדמי באנגלית בתחומי הלימוד שלו.  -בסיום הקורס יהיה הסטודנט מסוגל להבין טקסט קדם

   
 מרכיבי הציון הסופי ברמת טרום מתחילים:

 בחנים ומטלות. 40%
 בחינת אמצע. 20%
 מבחן סופי. 40%

 מרכיבי הציון הסופי ברמת מתחילים:



 בחנים ומטלות בית. 30%
 בחינת אמצע. 20%
 מבחן סופי. 50%

 בבחינה הסופית כתנאי לשקלול יתר מרכיבי הציון. 60קבלת ציון  תנאי מעבר בקורס:
 נוכחות חובה.

 
 רמת בינוני

מטרת הקורס היא להציג לפני הסטודנט טרמינולוגיה רלוונטית לתחומים השונים של מנע"ס  
 דנטים כלים ואסטרטגיות להבנת סוגי הטקסטים שונים בתחומים הללו.  וחשבונאות  ולהעניק לסטו

 מרכיבי הציון הסופי:
 בחנים ומטלות בית. 30%
 בחינת אמצע. 20%
 מבחן סופי. 50%

 בבחינה הסופית כתנאי לשקלול יתר מרכיבי הציון. 60קבלת ציון  תנאי מעבר בקורס:
 נוכחות חובה.

 
 

 רמת מתקדמים
להעניק לסטודנטים את הכלים הלשוניים הדרושים על מנת לתפקד בעולם מטרת הקורס היא 

העסקים הגלובלי, תוך התמקדות בהבנת הנקרא של טקסטים רלוונטיים לתחום. במשך הקורס 
הסטודנטים ידרשו גם לחפש חומרים אותנטיים בנושאים שנלמד ולהציג חומרים אלה בפרויקט 

 פרזנטציה.
 :מרכיבי הציון הסופי

 נים ומטלות בית.בח 30%
 פרזנטציה. 20%
 מבחן סופי. 50%

 
 בבחינה הסופית כתנאי לשקלול יתר מרכיבי הציון. 60קבלת ציון  תנאי מעבר בקורס:

 נוכחות חובה.
 
 
 
 

                
 יסודות החשבונאות א'

 ד"ר עמוס ברנס

ניהול חשבונות, קורס זה מהווה את היסודות להבנת הכנה וקריאת דוחות כספיים הכוללים: 
בקורס נלמד את הדוחות הכספיים ואת   הכרת מושגי היסוד בחשבונאות והכנת דוחות כספיים.

כמו כן, נדון באחריותו של רואה החשבון וסוגי חוות הדעת שהוא יכול   הצורך בהם.
הנושאים העיקריים בקורס הם: הנחות יסוד ועקרונות חשבונאיים מקובלים, מושגים   להפיק.

 ים ותהליך הרישום, החשבונאי, הפרשה לחובות מסופקים, מלאי , רכוש קבוע , ואגרות חוב.כללי

 בחינה סופית. 100%: מרכיבי הציון הסופי
 

 ספרים סגורים. שיטת הבחינה:
 
 
 
 

 מבוא לכלכלה מיקרו
 מר עידו איזדורפר

  
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט היכרות עם מדע הכלכלה. לימוד כלי עבודה בסיסיים לניתוח 

תופעות כלכליות ורכישת שליטה במושגי היסוד של התחום. במהלך הקורס נסקור שורה של נושאים 
כלכלה: עקומת התמורה, עלויות אלטרנטיביות, תהליך הייצור והקצאה יעילה של גורמי יצור, -במיקרו

מסחר בינלאומי, עקומת ההיצע, עקומת הביקוש, תחרות משוכללת, שיווי משקל בשוק המוצר, 



שיווי משקל בשוק גורמי היצור, השפעות חיצונית והתערבות ממשלה. כמו כן נלמד ונתרגל דרכי 
 פתרון תרגילים בכלכלה וגישה לבעיות כלכליות.

  
 מרכיבי הציון הסופי:

 תרגילי הגשה . 20%
 סופית.  בחינה 80%

 
 הגשת תרגיל שבועי . חובות הסטודנט:

  
 .יותר להכניס לבחינה שלושה עמודי עזר –ספרים סגורים שיטת הבחינה: 

 
 
 
 

 מבוא למדעי ההתנהגות
 ד"ר יפית רפאל

 
הקורס נועד לפתח את הבנת מורכבות ההתנהגות האנושית בארגון. בקורס ילמדו מושגים ומודלים 

עובדים ומנהלים, במסגרת היחיד והקבוצה.  -המסבירים התנהגות אנשים תיאורטיים ומעשיים 
במיוחד ילמדו מושגים כאישיות, למידה, תפיסה, חשיבה, אינטליגנציה, הנעה, תהליכי השפעה 

     חברתית, מנהיגות ולחץ בעבודה.
 

 בחינה סופית. 100%: מרכיבי הציון הסופי
 

 ספרים סגורים.שיטת הבחינה: 
 משלב שאלות סגורות, פתוחות ומושגים. מבנה הבחינה

 
 

 מבוא למימון א'
 ד"ר עמוס ברנס

 הקניית מושגי יסוד בתחום מימון חברות.
לימוד הבסיס האנליטי, העקרונות והכלים המשמשים בתהליכי קבלת החלטות השקעה ומימון 

 פרויקטים.
אקטואליות בשוק ההון בישראל נושאי לימוד, מטרת החברה, סוגי חברות, עמלת הסוכן, סוגיות 

, מושגי יסוד בהערכת סיכונים, תזרימי מזומנים ודאיים, תזרימי  .ערך הזמן של הכסף ובעולם
מזומנים לא ודאיים, אגרות חוב, מניות, שיעור היוון של נכסים בדרגת סיכון שונה. קריטריוני 

 בנית תזרים הכספי, מימון פרויקטים  השקעה,

 י:מרכיבי הציון הסופ 
 (.בחנים 3מתוך  2( בחנים 10%
 בחינה סופית. 90%

 .80%חובת הגשה  –הגשת תרגיל שבועי  חובות הסטודנט:
  

 ספרים סגורים למעט דף נוסחאות אישי. שיטת הבחינה:
  

 .: מתמטיקה א'תנאי קדם
 
 
 
 

 מבוא למשאבי אנוש
 ד"ר יפית רפאל

 
התנהגות האנשים הינה המפתח להצלחה ארגונית. לכן טיפול אפקטיבי במשאבי אנוש עשוי לסייע 

ביצירת מנוף ליתרון תחרותי לאורך זמן. מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט ידע הכולל מושגים 
מרכזיים ועקרונות בניהול משאבי אנוש בארגון, וכן הבנת תהליכים בסיסיים ומתן כלים מגוונים 



סוק בתחום זה. נושאי הקורס הנידונים הם: גיוס עובדים, מיון והשמה, הדרכת עובדים והערכה, לעי
 .תגמולים ותמריצים, ניהול משאבי אנוש בגלובליזציה, עבודה והנעה ופיתוח וניהול קריירות

 .הלימוד יעשה בשיטת הרצאות פרונטליות תוך דיון מעמיק וניתוחי אירוע
    

 בחינה סופית 100% הסופי: מרכיבי הציון
 

 ספרים סגורים.שיטת הבחינה: 
 מבנה הבחינה משלב שאלות סגורות, פתוחות ומושגים.

 
 
 

 מבוא לשיווק
 ד"ר רון ברגר

 
הקורס סוקר את תחום השיווק מנקודת מבט ניהולית ומבהיר את מושגי היסוד והתפיסות הבסיסיות 

 בתחום השיווק.
חומר הקריאה, התרגילים והדיונים בכיתה יקנו ידע, הבנה וכלים לניתוח תהליכי שוק, מבנה 

והתנהגות שוק, ופעילות מערכות השיווק בחברות. סקירה זו תסייע בהבנת חשיבות תחום השיווק 

 לארגונים כיום.  

 הגשת עבודת אמצע המתבצעת במתכונת של עד שלשות.

 
 מרכיבי הציון הסופי:

 ינה סופית בח 100%
 

 ספרים סגורים :שיטת הבחינה
 

 מתמטיקה א'
 ד"ר יבגנייה גלדשטיין

 
 מטרת  הקורס: 

 
מתמטיקה  מהווה  מקצוע  רקע  ומתגייסת  לתת  כלים  לביצוע  חישובים  במקצועות  אחרים.   

 מטרות  לימודי   מתמטיקה  הן:  להקנות 
 ידע  בסיסי ,  הרחבת  הדעת  והכנה  כללית  של  מקצוע  זה .   -
 יכולת  לפתח  גישה  שיטתית  וחשיבה  אנליטית  בניתוח  בעיות  ופתרונותיהן .  -
 יכולת  לפתור  בעיות  במקצועות  אחרים  הנלמדים  בקורם  הלימודים .   -
 ו  המקצועית  של  התלמיד. יכולת  ואמצעי  עזר  בפתרון  בעיות  במסגרת  עבודת -
 

 :תוכן הקורס

 איברים, נוסחאות הכפל המקוצר, -וברב-ביטויים אלגבריים , פעולות בחר: יסודות האלגברה
 פירוק לגורמים )כולל טרינומים(, שברים אלגבריים 

 משוואות ממעלה ראשונה, זיהוי אופי הפתרון, משוואות ממעלה שניה ויותר,: משוואות
 משוואות, נושא נוסחה שינוי, שיטות  שונות   לפתירת   משוואות.מערכת 

 שיטה אלגברית :  שיוויוניס –אי 
 כללי חזקות, משוואות מעריכיות , ביטוים  עם  חזקות  ושורשים: חזקות ושורשים

 הגדרת  לוגריתם, כללי  לוגריתמים , חישוב  ביטוים  לוגריתמים,: לוגריתמים
   משוואות  לוגריתמיות

 
 .ידע במתמטיקה ברמת הבגרות תנאי קדם:

. ביצוע כל עבודות במהלך 80%לפחות  –נוכחות בכיתה והשתתפות בשיעור  דרישות הקורס:
 הלמודים.

 משיעורי בית. 100%ביצוע של  
 
 



 : מרכיבי הציון הסופי
 

  . (חומר סגורבחינה סופית ) 100%

 )רק למי שעמד בדרישות הקורס(.   60ציון עובר  

 ספרים סגורים. שיטת הבחינה:

 
 מתמטיקה ב'

 ד"ר יבגנייה גלדשטיין

  הקורס: מטרת
בחשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי ולתת כלים לביצוע  בסיסי ידע לסטודנטים להקנות נועד הקורס

חישובים במקצועות אחרים. במהלך הקורס נעסוק בהרחבת הדעה והבנה כללית של מתמטיקה; 
שיטתית וחשיבה אנליטית בניתוח בעיות ופתרונן; יכולת לפתור בעיות במקצועות יכולת לפתח גישה 

אחרים הנלמדים בקורסי הלימודים; יכולת ואמצעי עזר בפתרון בעיות במסגרת עבודתו המקצועית 
 של הסטודנט.

 :הקורס תוכן
שימושים  –פונקציות, גבולות של פונקציה, נגזרת, חקירות פונקציות, בעיות מינימום ומקסימום 

כלכליים, פונקציה במשתנים רבים, מציאת נקודות סטציונאריות )מינימום, מקסימום, אוכף(, 
אינטגרל )הלא מסוים, שיטות אינטגרציה; המסוים, בעיות שונות(. לכל אורך הקורס יוצגו שימושים 

 כלכליים ודוגמאות שימחישו את ההיבטים היישומיים של החומר הנלמד.

 .עובר בקורס מתמטיקה א'ציון תנאי קדם: 
 

. ביצוע כל המבחנים במהלך 80%לפחות  –נוכחות בכיתה והשתתפות בשיעור  דרישות הקורס:
 משיעורי בית. 100%הלמודים. ביצוע של 

 : מרכיבי הציון הסופי
 75% מהווה לכל היותר המבחן – סוף סמסטר ציון הקורס נקבע ע"י שקלול ציוני שני מבחנים. מבחן

  .מהציון 25% – מבחן אמצע סמסטר(. הקורס בדרישות שעמד למי רק)

 ספרים סגורים )בשני המבחנים(. שיטת הבחינה:

 
 שיטות סטטיסטיות א'

 גב' מיכל קורן

 מטרת הקורס

מטרת הקורס היא הכרת הכלים הסטטיסטיים הבסיסיים המשמשים את המנהל בכל שלבי 
 ההחלטות. קבלת 

בקורס תלמד תורת הסטטיסטיקה התיאורית, ככלי המשמש בכל מחקר כמותי. תלמדנה שיטות 
הנתונים, הצגתם, עיבודם וניתוחם תוך המחשת ישום השיטות בתחומים כלכליים שונים כמו:  לאיסוף

 וניהול הייצור. מימון, שיווק
 ופעות שונות כמו כן ילמדו נושאים בתורת ההסתברות אשר יאפשרו הבנת התנהגות של ת 
)כמו: תשואה יומית של מניה, ביקוש של מוצר וכדו'(, בניית תחזיות ובדיקת קיום של קשרים בין  

 משתנים.

 נהלים ומטלות  

 מהתרגילים היא תנאי להשתתפות במבחן סיום  80%. בכל שבוע יינתן תרגיל. הגשת לפחות 1  
 אישור מחלה או מילואים.הסמסטר. לא יתקבלו תרגילים באיחור אלא בצירוף       



 .  בתום הסמסטר תתקיים בחינה.2 
  
 נושאי הלימוד   
  
 סטטיסטיקה תיאורית:.  1 

 סוגי משתנים , הצגת הנתונים בטבלת התפלגות , הצגות גרפיות      
 מדדי המרכז ומאונים      
 מדדי פיזור      
 טרנספורמציה לינארית      
 ציון תקן      

 לינארית:רגרסיה   .2 
 שונות משותפת       
 מקדם המתאם הלינארי של פירסון       
 שונות מוסברת       
 משוואות הרגרסיה הלינארית לניבוי       

 הסתברות: .3 
 מרחב המדגם, פעולות בין מאורעות, הסתברות מותנה, דיאגרמת עץ ההחלטות ותלות ואי           
 תלות בין מאורעות.      

 משתנה מקרי בדיד:.  4
 פונקצית ההסתברות של משתנה מקרי, תוחלת ושונות      
 משתנה מקרי בינומי      

 
 ספרי הלימוד 
  
 הרצאות הקורס לא תינתנה בצמוד לחומר בספר לימוד.  
 הספרים המומלצים הם:  
 רונית איזנבך -. סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאים1   
 האוניברסיטה הפתוחה -רה. מבוא לסטטיסטיקה למדעי החב2   
 שולה ישראלית -. סטטיסטיקה הלכה למעשה3   
 

  מרכיבי הציון הסופי:
 לפחות בבחינה בכדי לעבור את הקורס. 60בחינה סופית. יש לקבל ציון  80%

 תרגילים. 20 %
 

 רק מחשבון. דף נוסחאות יצורף לבחינה. –שאלות פתוחות. ללא חומר עזר  שיטת הבחינה:
 

 בשיעורים היא חובה.הנוכחות 
 

 שיטות סטטיסטיות א'
 מר שי ליבוביץ

 

 מטרת הקורס

מטרת הקורס היא הכרת הכלים הסטטיסטיים הבסיסיים המשמשים את המנהל בכל שלבי 
 ההחלטות. קבלת 

ככלי המשמש בכל מחקר כמותי. תלמדנה שיטות  ,בקורס תלמד תורת הסטטיסטיקה התאורית
הנתונים, הצגתם, עיבודם וניתוחם תוך המחשת ישום השיטות בתחומים כלכליים שונים כמו:  לאיסוף

 וניהול הייצור. מימון, שיווק
 כמו כן ילמדו נושאים בתורת ההסתברות אשר יאפשרו הבנת התנהגות של תופעות שונות  
ניה, ביקוש של מוצר וכדומה ( , בניית תחזיות ובדיקת קיום של קשרים בין )כמו: תשואה יומית של מ 

 משתנים.

 נהלים ומטלות  

 מהתרגילים היא תנאי להשתתפות במבחן סיום  80%. בכל שבוע ינתן תרגיל. הגשת לפחות 1  
 הסמסטר. לא יתקבלו תרגילים באיחור אלא בצירוף אישור מחלה או מילואים.      

 סמסטר תתקיים בחינה.בתום ה . 2 



  
 נושאי הלימוד   
  
 סטטיסטיקה תיאורית: . 1 

 סוגי משתנים , הצגת הנתונים בטבלת התפלגות , הצגות גרפיות      
 מדדי המרכז ומאונים      
 מדדי פיזור      
 טרנספורמציה לינארית      
 ציון תקן      

 רגרסיה לינארית:  .2 
 שונות משותפת       
 מקדם המתאם הלינארי של פירסון       
 שונות מוסברת       
 משוואות הרגרסיה הלינארית לניבוי       

 הסתברות: .3 
     מרחב המדגם, פעולות בין מאורעות, הסתברות מותנה, דיאגרמת עץ ההחלטות ותלות ואי       
 בין מאורעות. תלות      

 משתנה מקרי בדיד:.  4
 ההסתברות של משתנה מקרי, תוחלת ושונות פונקצית     
 משתנה מקרי בינומי     

 
 ספרי הלימוד 

 בצמוד לחומר בספר לימוד.  התינתנהרצאות הקורס לא   
 הספרים המומלצים הם:  
 רונית איזנבך -. סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאים1   
 האוניברסיטה הפתוחה -. מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה2   
 שולה ישראלית -סטטיסטיקה הלכה למעשה. 3   
 
  :מרכיבי הציון הסופי 

 לפחות בבחינה בכדי לעבור את הקורס. 60בחינה סופית. יש לקבל ציון  80%
 תרגילים. 20 %
 

 רק מחשבון. דף נוסחאות יצורף לבחינה. –שאלות פתוחות. ללא חומר עזר  שיטת הבחינה:
 

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
 
 
 
 
 
 

 ת סטטיסטיות ב'שיטו
 גב' מיכל קורן

 
 מטרת הקורס

מטרת הקורס היא הקניית ההבנה והידע היישומי של תהליך הסקת מסקנות לגבי האוכלוסייה על 
 סמך נתוני מדגם.

בעזרת ידע זה יוכל המנהל לקבל החלטות המבוססות על תהליכים אובייקטיביים , כאשר בצד כל  
 ההסתברות שהחלטתו שגויה או נכונה.החלטה אפשרית הוא יכול להעריך את 

 יישום התהליכים הללו יוצג בתחומי ניהול הייצור, השיווק והמימון.
  
  
 נהלים ומטלות 
  

 תנאי מקדמי להשתתפות בקורס הוא הקורס שיטות סטטיסטיות למינהל עסקים א'. .1
בבחינה הסופית. מהתרגילים בזמן, היא תנאי להשתתפות  80%בכל שבוע יינתן תרגיל. הגשת לפחות  .2

 לא יתקבלו תרגילים באיחור אלא בצירוף אישור מחלה או מילואים.

 בתום הסמסטר תתקיים בחינה. .3



  
  
 נושאי הלימוד 

 . התפלגות נורמלית 1
 . משפט הגבול המרכזי.2
 . אמידה ובדיקת השערות:3

 נתוני מדגם. א. התיאוריה והמשמעות של אמידת הפרמטרים )מאפייני האוכלוסייה( על סמך      
 ב. אמידה נקודתית, אמידה על ידי רווח סמך,ותהליך בדיקת השערות על הפרמטרים הבאים:      

 . תוחלת כאשר השונות ידועה1          
 . שונות וסטיית התקן2          

 . תוחלת כאשר השונות אינה ידועה3          
 . פרופורציה4          
 בין שתי אוכלוסיות בלתי תלויות כאשר השונויות ידועות . הפרש תוחלות5          
 . הפרש תוחלות בין שתי אוכלוסיות בלתי תלויות כאשר השונויות אינן ידועות6          

 ) מדגמים מזווגים( . תוחלת ההפרשים7          
  
 ספרי לימוד 
  
 הרצאות הקורס לא תינתנה בצמוד לחומר בספר לימוד. 
 המומלצים:להלן הספרים  
 רונית אייזנבך -.סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאים1 
 האוניברסיטה הפתוחה -. מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה2 
    שולה ישראלית -. סטטיסטיקה הלכה למעשה3 

 
  מרכיבי הציון הסופי:

 לפחות בבחינה בכדי לעבור את הקורס. 60בחינה סופית. יש לקבל ציון  80%
 תרגילים. 20 %
 

 רק מחשבון. דף נוסחאות יצורף לבחינה. –שאלות פתוחות. ללא חומר עזר  הבחינה: שיטת
 

 שיטות סטטיסטיות א'.תנאי קדם: 
 

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
 

 
 
 
 


