
תואר במנהל עסקים
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  תכנית הלימודי� -' פרק א
  

  .לי� והמרצי�המסלו, לפי השני�החובה להל� טבלה המתארת את התפלגות מקצועות 
  .עליה� תינת� הודעה מתאימה יודגש כי ייתכנו שינויי� בתוכנית זו

  

  'שנה א
  

קוד   ש� המרצה   ש� קורס
  הקורס

  נקודות זכות  מתכונת 

רמת  –אנגלית 
  מתחילי�

  

  2  שיעור  8034  

אנגלית רמת 
  מתקדמי�

  שיעור  8036  

  'מתימטיקה א
  

  3  ת"שו  8002  ר אופיר ברנע   "ד

  מיקרו-המבוא לכלכל
  

/  אופיר ברנע ר"ד
    ר שאול אלמקייס"ד

  4  ת"שו  8004

שיטות סטטיסטיות 
  'א למנהל עסקי�

  3  ת"שו  8006  קולוי� צפנת' גב

  מבוא למערכות מידע
  

  / ר איתמר שבתאי"ד
         ר מוטי צוילינג"ד

  3  ת"שו  8008

מבוא למדעי 
  ההתנהגות

  3  ת"שו  8000  ר אמיר הורקי�"ד

  'מתימטיקה ב
  

  3  ת"שו  8003  ר אופיר ברנע"ד

     /אופיר ברנער "ד  מאקרו-מבוא לכלכלה
  ר שאול אלמקייס  "ד

  4  ת"שו  8005

שיטות סטטיסטיות 
  'בלמנהל עסקי� 

  3  ת"שו  8007  קולוי� צפנת' גב

  מבוא לשיווק
  

  / ארתור מיד�' פרופ
          ר שלמה טרבה"ד

  3  ת"שו  8009

  3  ת"שו  8011  ר צוקרמ�דרו' פרופ  שיטות כמותיות בניהול

 /ר אופיר ברנע"ד  מבוא למימו�
  ר תמיר לוי"ד

  3  ת"שו  8012

  'יסודות החשבונאות א
  

  / ימונה פלסרר "ד
  הדס גלנדר' גב

  4  ת"שו  8014

  
  
  
  

  41'   כ נקודות זכות שנה א"סה
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  'שנה ב
  

קוד   ש� המרצה   ש� קורס
  הקורס

  התמחות  נקודות זכות  מתכונת 

  מבוא למשפט
  

    4  שיעור  8021  ר ליאור דוידאי"ד

נושאי� מתקדמי� 
  בשיטות כמותיות 

דרור ' פרופ 
  צוקרמ�

    3  ת"שו  8022

מבוא להתנהגות 
  ארגונית

  

    3  שיעור   8013  ר אמיר הורקי�"ד

יסודות החשבונאות 
  'ב

    4  ת"שו  8024  דס גלנדרהר "ד

-רחל שלו�' גב  מבוא למימו�
  גילה

    3  ת"שו  8012

התמחות   3  ת"שו  8026  רדיאנו כלילא' גב  ניהול הפרסו�
  בשיווק

התמחות   3  שיעור  8210  ו� מלכארר "ד  ניהול בנקאי
  מימו�ב

התמחות   3  שיעור  8211  ארתור מיד�' פרופ  שיווק שירותי�
  בשיווק

התמחות   3  שיעור  8212  ו� מלכארר "ד  בנקאות בישראל
  במימו�

  ניהול פיננסי 
  

    2  ורשיע  8030  יא קפלנסקיגר "ד

התמחות   3  שיעור  8213  ר מוטי צוילינג"ד  חקר שווקי�
  בשיווק

התמחות   3  ת"שו  8033   יא קפלנסקיגר "ד  מימו� בינלאומי
  במימו�

שיטות מחקר במנהל 
  עסקי�

  ברו!' פרופ
  מבור!

    3  ת"שו  8023

    3  שיעור   8025  ר אמיר הורקי�"ד  הנעת עובדי�

    3  ת"שו  8027  דרור צוקרמ�' פרופ  ניהול התפעול

-רחל שלו�' גב  מבוא לביטוח
  גילה

    3  ת"שו  8032

  
  
  
  

 40'    כ נקודות זכות שנה ב"סה
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  'שנה ג
  
  

קוד   מרצה   ש� קורס
  הקורס

  התמחות  נקודות זכות  מתכונת 

  תורת ההשקעות
  

התמחות   3  ת"שו  8040  ר גיא קפלנסקי"ד
  במימו�

  שיעור  8310  ארתור מיד�' פרופ  שיווק בינלאומי
  

התמחות   3
  בשיווק

  שוק ההו� בישראל
  

    3  ת"שו  8039  יא קפלנסקיגר "ד

  מיכל פז אשכנזי' גב  דיני תאגידי�
  

    3  שיעור  8038

מדיניות כלכלית 
  ועסקי� בישראל

    4  שיעור  8041  ר אורי פת"ד

  ניתוח דוחות כספיי� 
  

    3  ת"שו  8042  הדס גלנדר' גב

  יבובי בועז לר מ  ניהול סיכוני� 
  

    2  ת"שו  8047

-מבוא לניהול האיכות
  'א

    2  ת"שו  8037  צור-ר שלהבת ליבובי "ד 

  ל"דיני סחר בינ
  

    2  שיעור  8044  ר אורי ב� אוליאל"ד

  3  שיעור  8029  ר ליאור דוידאי"ד  דיני מיסי�
  

  

  2  שיעור  8028  ר ליאור דוידאי"ד  דיני חוזי�
  

  

  סוגיות בחדלות פרעו�
  

    2  ת"שו  8046  פבלו לרנר' פרופ

כתיבה עסקית 
  באנגלית

    2  שיעור  8311  מר דניאל פורטמ�

מבוא לניהול 
  'ב-האיכות

-ר שלהבת ליבובי "ד
  צור

    3  ת"שו  8043

  דיני עבודה
  

    2  שיעור  8045  ר טלי אמיר"ד

  
  
  

  סמינרי�
  

קוד   מרצה  ש� קורס
  קורס

  התמחות  נקודות זכות  מתכונת 

  :בחירה של סמינר אחד מבי� הסמינרי� הבאי�
  סמינר בשיווק

  
התמחות   4  שנתי   8600  ארתור מיד�' פרופ

  בשיווק
  סמינר במימו�

  
התמחות   4  'סמסטר ב  8601  חיי� לוי' פרופ

  במימו�
  סמינר בחשבונאות

  
    4  שנתי  8602  ר רימונה פלס"ד

  
  40'    כ נקודות זכות שנה ג"סה

  

 .חובתו של התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיו� התואר •
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  התמחויות בתואר במנהל עסקי�
  

קורסי ההתמחות יתפרשו על פני .יוכל לבחור כל תלמיד א� ברצונו ללמוד תואר ע� התמחות' בסיו� שנה א
בתחו�  רסי� וסמינרוק 5ללמוד על מנת ללמוד תואר ע� התמחות על הסטודנטי� . 'וסמינר בשנה ג' ג- ו' שני� ב

' י� שיבחרו במימו� ילמדו את הקורסי� והסמינר מסעי� בתלמיד .ההתמחות על פי הרשימה המפורטת בהמש!
  .'י� שיבחרו בשיווק ילמדו את הקורסי� והסמינר מסעי� גתלמידו

אחד  וסמינר' ג-ו' המופיעי� בסעיפי� ב הקורסי�תלמידי� שלא מעונייני� בהתמחות יוכלו ללמוד מתו! מגוו� 
� שבחרו תלמידיסמינרי� בשיווק ובמימו� תינת� עדיפות לב. בהתא� לבחירת�' מתו! המגוו� המופיע בסעי� ד

  .בהתמחות הרלוונטית
  
מבוא לשיווק בהתא� להתמחות אותה בחר /במבוא למימו� 75תנאי קבלה לכל התמחות הינו ציו� * 

  .התלמיד
  .לא נית� לסיי� תואר ע� התמחות 75-במידה והציו� הינו פחות מ   

  
  
  

  ושיווק לכל התלמידי� בתוארקורסי בסיס משותפי� במימו� . א
  

  מבוא לשיווק .1

 מבוא למימו� .2

 שוק ההו� בישראל .3

 מבוא לביטוח .4

 ניהול פיננסי .5

 
  

  קורסי ייחודיי� להתמחות במימו�. ב
  

  סמינר במימו�  .1

 מימו� בינלאומי .2

 ניהול סיכוני� .3

 תורת ההשקעות .4

 ניהול בנקאי .5

  בנקאות בישראל .6
  
  

  קורסי ייחודיי� להתמחות בשיווק. ג
  

  וקסמינר בשיו .7

 אסטרטגיה שיווקית .8

 ניהול הפרסו� .9

 שיווק בינלאומי .10

 שיווק שירותי� .11

  חקר שווקי� .12
  
  

  סמינרי�. ד
  
  

  סמינר בשיווק .1

 סמינר במימו� .2

  סמינר בחשבונאות .3
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  תיאור  מקצועות  הלימוד
  

  'שנה  א
  

  
  למנהל עסקי� אנגלית

  
טי� בתחומי� השוני� של עניק לסטודנטי� כישורי הבנת הנקרא הדרושי� לקריאת טקסמטרת הקורס היא לה

. ולהעשיר את אוצר המילי� שלה� בתחומי� הללו, מינהל עסקי�  
 

שעתיי� ילמדו , סטודנטי� שישובצו לרמת מתקדמי�. �"בחינת אמירבהשיבו  לרמות יקבע על פי הציו� 
.ארבע שעותסטודנטי� שישובצו לרמת מתחילי� ילמדו . 'אקדמיות במש! סמסטר א  

 
:ימרכיבי הציו� הסופ  

.בחני� ומטלות  40%  
.בחינת אמצע  20%  

.מבח� סופי 40%   

 
.  בבחינה הסופית כתנאי לשקלול שאר מרכיבי הציו� הסופי 60קבלת  ציו� : תנאי מעבר בקורס  

 
.הנוכחות חובה והינה תנאי לגשת לבחינות: הערה  

  
  

                    
  

  'יסודות החשבונאות א
  הדס גלנדר' גב /ימונה פלסרר "ד
  
   

  : מטרות הקורס
חות "ויית� כלי� בסיסיי� לקריאת הדו, תפקידיה ופעילותה, הקורס יציג את המערכת החשבונאית בפירמה

, והמשתמשי� בה� -ח רווח והפסד"מאז� ודו -חות הכספיי� העיקריי�"יוצגו הדו. הכספיי� של הפירמה וניתוח�
כמו כ� במהל! הקורס יילמדו עקרונות הטיפול . ונאייילמדו עקרונות היסוד החשבונאי� וטכניקת הרישו� החשב

רכוש , מלאי, חייבי� וחובות מסופקי�: תו! דגש על צד הנכסי� ובמיוחד החשבונאי בפריטי� חשבונאי� בסיסיי�
  .� להשקעה"קבוע ונדל

   

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 100%

  . מהתרגילי� 80%הגשת : זכאות לבחינה
   

  . פרי� סגורי�ס :שיטת הבחינה
  

 
  

  מבוא לכלכלה מאקרו
  אופיר ברנער "ד
  

התערבות ממשלתית והגישה , אד� סמית, מילטו� פרידמ�, קיינס: הקניית מושגי יסוד בתחו� המקרו כלכלי
שווי ,שוק הכס� ומערכת הבנקאות במשק, מרכיבי הביקוש המצרפי במשק, חשבונאות לאומית. הקינסיאנית

, שווי משקל משולב במשק פתוח, מדיניות פיסקאלית ומדיניות מוניטארית, וצרי�משקל בשוק הכס� ובשוק המ
  .ניתוח מדיניות כלכלית במשק פתוח

במהל! הקורס אנו עוסקי� ודני� בניתוח קבלת , הקורס משולב בחיי היו� יו� במשק בכלכלה ובשוק בישראל
  .החלטות מאקרו כלכליות במשק הישראלי

  
  
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .)חובת הגשה 100%(תרגילי הגשה  10%
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  .בוח� אמצע סמסטר 10%
  .בחינה סופית 80%

  
  .בחינה ע� חומר פתוח, שאלות אמריקאיות 40%, שאלות פתוחות 60% :שיטת הבחינה

  
  .מבוא לכלכלה מיקרו: תנאי קד�

  
  מבוא לכלכלה מאקרו

  ר שאול אלמקייס"ד

 

 :שיילמדו מרכזיי�ה הנושאי� .כלכלה מאקרו בתחו� יסוד מושגי הקניית
 בישראל ח"האג שוק ,הבנקאות ומערכת הכס� שוק ,המצרפי הביקוש מרכיבי ,לאומית חשבונאות

 מדיניות ניתוח ,המוצרי� ובשוק הכס� בשוק משולב משקל שיווי ,בו הפעילי� הגופי� וסקירת
 ליתכלכ מדיניות ניתוח ,פתוח במשק משולב משקל שיווי ,ח"מט שוק ,ומוניטארית פיסקאלית

 .פתוח במשק
  .בישראל השוק של מתאימה וסקירה בניתוח ילווה שיילמד נושא כל
  

  .   בחינת סיו� 100% :מרכיבי הציו� הסופי
  . מהתרגילי� 80%ישנה חובת הגשה של 

  
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  .מבוא לכלכלה מיקרו: תנאי קד�

  
  

  מבוא לכלכלה מיקרו
  אופיר ברנער "ד
  

, ויתור אלטרנטיבי/עלויות אלטרנטיביות, תופעת המחסור: הבסיסיי� של הניתוח המיקרו כלכליהכרת העקרונות 
ביקוש , הקצאת מקורות על פי קריטריוני� כלכליי�, מסחר בינלאומי, עקומת התמורה של המשק, יתרו� יחסי

וח של אסטרטגיות ניתוח קצר טווח וארו! טו, מקסו� רווחי�, והיצע וקביעת מחירי השוק בשווקי� תחרותיי�
  .מונופול ותחרות מונופוליסטית, התערבות ממשלתית, החברה בתחרות משוכללת

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .)חובת הגשה 100%(תרגילי הגשה  10%
  .בוח� אמצע סמסטר 10%
  .בחינה סופית 80%

  
  .בחינה ע� חומר פתוח, שאלות אמריקאיות 40%, שאלות פתוחות 60% :שיטת הבחינה

  
  לכלכלה מיקרומבוא 

  ר שאול אלמקייס"ד
  

והדר! בה ה� , הצגת הגישה הכלכלית לניתוח ופתרו� בעיות תו! הסברת מניעי התנהגות� של בני אד� וחברות
  :הנושאי� המרכזיי� שיילמדו .פותרי� בעיות אלו
, היצע, סו� רווחשיקולי היצר� למק, פונקציית היצור וקביעת מחירי גורמי ייצור, מסחר בינלאומי, עקומת התמורה

שיווי משקל כללי וקשרי גומלי� בי� שוק המוצרי� , שיווי משקל בשוק המוצרי�, שווקי� חלקיי�, גמישויות, ביקוש
, ניתוח התערבות ממשלתית באמצעות מיסוי, הצור! בהתערבות ממשלתית והגבלי� עסקיי�, ושוק העבודה

  . י ואי שוויו� בחלוקת ההכנסותעל צדק חברת, הטלת מכסי� השפעות חיצוניות, סובסידיה
  

  .   בחינת סיו� 100% :מרכיבי הציו� הסופי
  . מהתרגילי� 80%ישנה חובת הגשה של 

  
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
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  מבוא למדעי ההתנהגות
  ר אמיר הורקי�"ד
  

  תיאור הקורס ומטרותיו
סוציולוגיה ומדעי המדינה וכ� , סיכולוגיהפ: מטרת הקורס הינה הכרת דיסציפלינות היסוד של מדעי ההתנהגות

הכרת הגישה המדעית , בנוס�. הרלבנטיי� להתנהגות ארגונית ולמנהל עסקי�, תיאוריות ומושגי� מרכזיי� בה�
כל אלה אמורי� להקנות כלי� בסיסיי� . ומושגי יסוד במחקר מדעי אמפירי עליה� מושתת הידע בתחומי� אלה

  . כבת והמשתנהלהבנת המציאות הארגונית המור
  

  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי
  

, ע� אפשרות בחירה) שאלות סגורות" (אמריקאי- מבח�"הבחינה היא בחינה חסויה במתכונת : שיטת הבחינה
  "). ספרי� סגורי�("ללא חומרי עזר 

  
  מבוא למימו� 

  ר תמיר לוי"רנע ודר אופיר ב"ד
  

 מטרת הקורס
, ער! הזמ� של הכס�  ,מטרת הפירמה: הנושאי� המרכזיי� שילמדו. תהקניית מושגי יסוד בתחו� מימו� חברו
מושג שיעור התשואה הנדרש והקשר , בדיקת כדאיות פרוייקטי� מסוכני�, בדיקת כדאיות פרויקטי� חסרי סיכו�

. תו! התחשבות במס חברות, מחיר ההו� ובניית הזר� הכספי של השקעות, בינו לבי� סיכו�  
   

  :מרכיבי הציו� הסופי
 .בחינה סופית 100%

  .מהתרגילי� שיינתנו בסמסטר 80%חובת הגשה של 
  

  .נית� להכניס ד� נוסחאות לבחינה. ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  

  .למנהל עסקי�' שיטות סטטיסטיות א, מבוא לכלכלה מיקרו', מתמטיקה א: תנאי קד�
  
  
  
  

  מבוא למערכות מידע
   ר איתמר שבתאי"ד
  

מערכת מושגי� וידע למנהל בנושאי מערכות מידע ממוחשבות ידע נועד להקנות הקורס מבוא למערכות מ
צור! ה: בי� הנושאי�. מערכת מידע בארגו� ובניהולשל חשיבות המידע והבנת הושג הקורס יידו� במ .בניהול

מושגי� בסיסיי� הקשורי� לתשתיות הטכנולוגיות של מערכות מידע , בשימוש במידע בתהליכי קבלת החלטות
  .הבנת הצד הניהולי של מערכות מידע ארגוניותו היבטי יישו� של עיבוד נתוני� ומערכות מידע בארגו�, ודרניותמ

 .אירועי� שוני� שחלק� ינותחו במסגרת דיו� בכתהנושאי� וישולבו והקורס ישלב הרצאות פרונטליות 
 

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .נוכחות והשתתפות בדיוני� בכיתה -  5%
  .)תרגילי�( ת ביניי�מטלו - 20%
  .מבח� סיו� - 75%

  
 .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
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  מבוא למערכות מידע
   ר מוטי צוילינג"ד
  

, תפקיד� וחשיבות� לניהול של ארגוני�, מטרת הקורס להקנות לסטודנט הבנה הכרה וחשיפה למערכות מידע
תוכנה טכנולוגיה ותקשורת של , חומרה הכרת תשתיות, שימוש במידע לצור! קבלת החלטות אסטרטגיות

מושגי : מבי� הנושאי� שיילמדו בקורס. היכרות והתנסות ע� כלי� ושיטות לפיתוח מערכות מידע, מערכות מידע
סיווג של , נהלי�, אנשי�, תוכנה, חומרה: מרכיבי מערכות מידע, סוגי� של שירותי מידע, יסוד במערכות מידע

. תקשורת ואינטרנט, מסחר אלקטרוני, אבטחת מערכות מידע, מערכת מידעמחזור חיי� של , מערכת מידע
 Microsoftהקורס יכלול התנסות מעשית בפיתוח מערכת מידע בסיסית במעבדה באמצעות כלי הפיתוח 

Access .  
  

  :הסופי הציו� מרכיבי
  .תרגילי� 25% 
  .בחינה מסכמת 75% 
  

 .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה
  
  

  מבוא לשיווק
  ר שלמה טרבה"ד/ ארתור מיד�' פפרו
  
  

  מטרות  הקורס
  .תיאוריות  ומודלי� של ניהול השיווק   בפעילות עסקית,הקניית בסיס  להבנת  מושגי יסוד 

  מערכת  השיווק  ויסודות, מהות השיווק  והתפיסה  השיווקית:  הנושאי� המרכזיי� שילמדו
  ,מותגי�/מוצרי� - כיבי  תמהיל השיווקמר,פילוח  ומיצוב,חקר שווקי� ,של  התנהגות  צרכני�

  .ואסטרטגיות שיווקית, הפצה, תקשורת,  מחירי�
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  10%כל מטלה . סטודנטי� 2/3מטלות  בקבוצה של  2ישנה  חובת הגשת . עבודות 20%

  .  מהציו� הסופי
  .בקורס" עובר"בבחינת הסיו� הוא תנאי לקבלת ציו� " עובר"ציו� .  סופית נהבחי 80%

  
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  .מבוא לכלכלה מיקרו :תנאי קד�

  
  

  'מתימטיקה א
  ר אופיר ברנע"ד
  

במטרה , תו! מת� דגש על הבנת הכלי� המתמטיי� ושכלול החשיבה המתמטית, הרחבת היריעה המתמטית
  .להנחיל לסטודנט גישה ידידותית לכלי� המתמטיי� תו! הבנת היכולות הגלומות בה�

בעיות סטטיסטיות והקניית היכולת להתמודד ע� בעיות , הקניית כלי� מתמטיי� להתמודדות ע� בעיות כלכליות
  .ובמינהל עסקי�, חשבונאות, הנובעות מתו! חומר הלימוד בכלכלה

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  )חובת הגשה 100%(תרגילי הגשה  10%
  .בוח� אמצע סמסטר 10%
  .בחינה סופית 80%

  
  .ספרי� סגורי� :ינהשיטת הבח
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  'מתמטיקה ב
  ר אופיר ברנע"ד
  

  .'הרחבה וישו� הידע והכלי� המתמטיי� אשר נרכשו בקורס היסוד מתמטיקה א, העמקה
הכרת יסודות , המימו� וניהול התוצר, שימוש בכלי� מתמטיי� ודיפרנציאלי� בפתרו� בעיות מתחומי הכלכלה

  .חשבונאות ובמנהל עסקי�, האלגברה הליניארית ושימושה בכלכלה
   
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  )חובת הגשה 100%(תרגילי הגשה  10%
  .בוח� אמצע סמסטר 10%
  .בחינה סופית 80%

  
  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  
   .'מתמטיקה א: תנאי קד�

  
  שיטות כמותיות בניהול

  דרור צוקרמ�' פרופ
  

בניתוח ופתרו� של ) Management Science(ותיות הקורס יבהיר וימחיש את הרלבנטיות של המתודות הכמ
  .בעיות החלטה עסקיות

  
הקורס , לשינו� וזיכרו�, שבה נית� דגש לניסוחי� אלגבריי�, במקו� הגישה ההוראתית המסורתית של התחו�

השימוש "). אקסל("תו! שימוש בלוחות אלקטרוני� , של בעיות החלטה" מידול"יתמקד בפיתוח פעיל של כושר ה
וחות אלקטרוני� לצור! ניסוח ופתרו� של בעיות החלטה יאפשר להציג מגוו� רחב של דילמות ואירועי� מחיי בל

  . יו� שיעניקו לסטודנט תובנה משופרת לגבי הפוטנציאל הרב החבוי במודלי� הכמותיי�- היו�
  

אלקטרוני�  ברוב בתי הספר המובילי� למנהל עסקי� נעשה בשני� האחרונות שימוש גובר והול! בלוחות
  .כפלטפורמה מרכזית להוראת המודלי� הכמותיי�

  

  חובות הקורס
מתרגילי הבית השבועיי� כדי להיות זכאי לגשת  75%לפחות  להגיש תלמידעל כל . שבועיי� תרגילי בית

  .למבח�
  

  שקלול הציו� הסופי

 .עבודות בית 20%  •

  .ופיתס הבחינ 80% •
  

  .הבחינה נעשית בתנאי מעבדה בעזרת מחשב אישי .י�ספרי� סגור, בחינה אמריקאית: שיטת הבחינה
  

  'א שיטות סטטיסטיות למנהל עסקי�
  קולוי� צפנת' גב

 מטרת הקורס

  מטרת הקורס היא הכרת הכלי� הסטטיסטיי� הבסיסיי� המשמשי� את המנהל בכל שלבי קבלת  
  .ההחלטות 
  תלמדנה שיטות לאיסו� .בקורס תלמד תורת הסטטיסטיקה התאורית ככלי המשמש בכל מחקר כמותי 
  , מימו�: עיבוד� וניתוח� תו! המחשת ישו� השיטות בתחומי� כלכליי� שוני� כמו, הצגת�, הנתוני� 
  .וניהול הייצור שיווק 
  כמו כ� ילמדו נושאי� בתורת ההסתברות אשר יאפשרו הבנת התנהגות של תופעות שונות  
  בניית תחזיות ובדיקת קיו� של קשרי� , ) ה ביקוש של מוצר וכדומ, תשואה יומית של מניה: כמו( 
  .בי� משתני� 

  נהלי� ומטלות   

  מהתרגילי� היא תנאי להשתתפות במבח� סיו�  80%הגשת לפחות . בכל שבוע ינת� תרגיל. 1  
  .לא יתקבלו תרגילי� באיחור אלא בצירו� אישור מחלה או מילואי�. הסמסטר      
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  .בתו� הסמסטר תתקיי� בחינה . 2 
  .הציו� בבחינה הוא הציו� בקורס  .3 
   
  נושאי הלימוד    
   
  :סטטיסטיקה תיאורית. 1 

  הצגות גרפיות, הצגת הנתוני� בטבלת התפלגות , סוגי משתני�       
  מדדי המרכז ומאוני�      
  מדדי פיזור      
  טרנספורמציה לינארית      
  ציו� תק�      
  :רגרסיה לינארית  .2 

  שותפתשונות מ       
  מקד� המתא� הלינארי של פירסו�       
  מקד� ההסבר       
  משוואות הרגרסיה הלינארית לניבוי       

  :הסתברות .3 
  דיאגרמת ע  ההחלטות ותלות ואי תלות, הסתברות מותנה, פעולות בי� מאורעות, מרחב המדג�      
  .בי� מאורעות      
  תוחלת ושונות, פונקצית ההסתברות של משתנה מקרי      
  התפלגות בינומית      
  התפלגות פואסונית      
  התפלגות נורמלית      
  
  
  ספרי הלימוד 
   
  . הרצאות הקורס לא תנתנה בצמוד לחומר בספר לימוד 
  :הספרי� המומלצי� ה�  
  רונית איזנב! - סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאי�. 1   
  יטה הפתוחההאוניברס -מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה. 2   
  שולה ישראלית -סטטיסטיקה הלכה למעשה. 3   
  

   :מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 80%
  .תרגילי� 20 %
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
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  'שנה ב 

 בנקאות בישראל

  ו� מלכארר "ד
  

במסגרת הקורס יוצגו . בכל הקשור למערכת הבנקאות בישראל מטרת הקורס היא להעמיק את ידע הסטודנטי�
סוגי הסיכוני� הבנקאיי� , רווחיותה ויעילותה, פעילותה, מבנה המערכת הבנקאית בישראל: הנושאי� הבאי�

 - הער! הנתו� בסיכו�, הוראות הפיקוח על הבנקי�, ואמידת החשיפה לסיכוני� מתו! מאזני הבנקי� בישראל
  .הגורמי� המשפיעי� על מכפיל ההו� העצמי ומדד חוס� בישראל, ות ויישומיות בישראלמידת אינפורמטיבי

ריבית , ח"בחלק השני של הקורס יהיה על הסטודנטי� לבחור בנק ולהציג מתו! מאזנו ניתוח חשיפות לסיכוני שע
  . ואשראי

  
  :מרכיבי הציו� הסופי
  . בציו� הכולל 30%משקל המצגת  הוא 

  .ו� הכוללמהצי 70%המבח� הוא 
  

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
   

  .מבוא למימו� :תנאי קד�
  
  

  הנעת עובדי�
  ר אמיר הורקי�"ד
  

  :תיאור ומטרות הקורס
לגישות הנעה , לתיאוריות ולגישות מרכזיות בתחו� מוטיבציה והנעת עובדי�סטודנטי� חשו� את הלהקורס נועד 

 תהליכיאת הקורס לסייע לסטודנטי� להבי� מטרת . ובדי�כלכליות ולתיאוריות מנהיגות הרלוונטיות להנעת ע
דוגמאות ויישומי� , ובאמצעות ניתוח אירועי� תחו�מה י�מרכזיתיאוריות ומושגי� באמצעות ההנעה בארגוני� 

  .בארגוני� ובתחומי� שוני�
  

  :דרישות הקורס וחובות הסטודנטי�
תרגיל . שייקבע תרגיל במועדאת היש להגיש  .והכנת תרגיל צוותיקריאת חומר הלימוד  ,השתתפות בהרצאות

  . שיוגש באיחור לא יתקבל
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .20%:  תרגיל צוותי
  .80%:  בחינת סיו�

  
, ע� אפשרות בחירה) שאלות סגורות" (מבח� אמריקאי"הבחינה היא בחינה חסויה במתכונת : שיטת הבחינה
  ) .ספרי� סגורי�(ללא חומרי עזר 

  
  

  �חקר שווקי
  ר מוטי צוילינג"ד
  

מחקרי שוק חשובי� לפעילות עסקית של ארגוני� מאחר ולא נית� לקיי� פעילות שיווקית אחראית מבלי שנער! 
בסביבה העסקית המודרנית חקר שווקי� הינו . מחקר שווקי� או שמתבצע ניתוח למחקרי שוק שנערכו בעבר

בקורס זה יוצגו כלי� בסיסיי� . החלטות אסטרטגיות תחו� החשוב למנהלי� ולעוסקי� ישירות בשיווק כדי לקבל
ואילו המנתחי� את ) לרוב המזמיני� את המחקר(של מחקר שווקי� מנקודת מבט� של מקבלי ההחלטות 

ניתוח העדפות , רגרסיה וחשיבה מחקרית, מבוא לחקר שווקי�: מבי� הנושאי� שייסקרו בקורס. מחקרי השוק
, מדידה וסילו�(איסו� נתוני שוק , מחקר איכותני וכמותי, וח מוצרי� חדשי�מודלי� לפית, פילוח שוק, צרכני�

�בניית השערות וניתוח נתוני� באמצעות , שיטות לאיסו� מידע ושיטות דגימה, )עיצוב שאלוני�, מהימנות ותוק

SPSS .  
  

  :הסופי הציו� מרכיבי
  .תרגילי� 30% 

  .בחינה מסכמת 70%
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
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 'סודות החשבונאות בי
  דס גלנדרהר "ד
   

   מטרות הקורס
בפירמה וניצולו לצור!    מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטי� ידע בסיסי על מערכת המידע החשבונאי הפנימי

בקרה וקבלת החלטות בסביבת ייצור משתנה ושוק , יודגשו השימושי� של המידע לצור! תכנו�. קבלת החלטות
  .תחרותי

   
  .בחינה סופית 100%: הציו� הסופימרכיבי 

   
   .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  
  

  מבוא לביטוח
  גילה-רחל שלו�' גב
  

 מטרת הקורס

חלקו : הקורס מורכב משני חלקי�. הקורס עוסק בבעיות נבחרות בביטוח וניהול סיכוני� של חברות ופרטי�
עור התשואה הנדרש מנכסי� בתנאי סיכו� וכ� ש, פיזור הסיכו�, דחיית סיכו�, הראשו� של הקורס עוסק בסיכו�

  .בסוגי סיכו� והדרכי� להפחתת� ללא ביטוח
נעסוק במאפייני� . בחלקו השני של הקורס אנו עוסקי� בשוק הביטוח ובכדאיות הפחתת סיכו� באמצעות ביטוח

בשימוש , � בטיפול הענ� בסוגי סיכוני� שוני,  הכלכליי� ובכשלי השוק בענ� והשלכת� על מוצרי הביטוח
וכ� , ולפרטי�, לחברות ציבוריות גדולות, בהערכת הכדאיות לחברות קטנות ובינוניות,  בביטוח בניהול סיכוני�

  .בחוזי ביטוח אופטימאליי�
  

 נהלי� וציו�

   .מהתרגילי� 80%חובת הגשה של 
  . על חלקו הראשו� של הקורס) חובה(במחצית הקורס יתקיי� מבח� ביניי� 

  .מהציו� הסופי בקורס 35%מבח� הביניי�  ישמש כציו� מג� במשקל של הציו� שיושג ב
  

  :ציו� הקורס יקבע באופ� הבא

  .מבח� סיו� 100%: במידה והציו� במבח� הסיו� יהיה גבוה מציו� מבח� הביניי�  .א

  . ציו� מבח� סיו� 65%, ציו� מבח� ביניי� 35%: במידה והציו� במבח� הסיו� יהיה נמו! מציו� מבח� הביניי�  .ב
  

  'שיטות סטטיסטיות למנהל עסקי� א, מבוא למימו�: תנאי קד�
  

שני דפי מחשבו� ו לבחינה הסופיתמותר להכניס . שתי הבחינות יהיו במתכונת אמריקאית :שיטת הבחינה
  .נוסחאות כתובי� משני הצדדי�

  
  מבוא להתנהגות ארגונית

  ר אמיר הורקי�"ד
  

  :תיאור ומטרות הקורס
- לתיאוריות ארגוניות ולגישות ניהול שונות כפי שהתפתחו מראשית המאה הסטודנטי� ה חשו� אתלהקורס נועד 

, סוציאליזציה ארגונית(ולנושאי מאקרו ) ומנהיגות, קבוצת עבודה, קבלת החלטות, עמדות( מיקרו נושאיל, 20
ביבת� המקומית יחסי ארגוני� ע� סשינוי ארגוני ו, אפקטיביות ארגונית, פוליטיקה ארגונית, תרבות ארגונית

תיאוריות ומושגי� ניהוליי� באמצעות ארגוניי� והקורס לסייע לסטודנטי� להבי� תהליכי� מטרת ). והגלובלית
ולפתח גישה ניהולית עצמאית , בעול� העומד בסימ� גלובליזציה ושינויי�ליישמ� באופ� מעשי , בתחו� י�מרכזי

  .וביקורתית
  

  :דרישות הקורס וחובות הסטודנטי�
תרגיל . שייקבע תרגיל במועדאת היש להגיש . והכנת תרגיל צוותיקריאת חומר הלימוד  ,פות בהרצאותהשתת

  . שיוגש באיחור לא יתקבל
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .20%:  תרגיל צוותי
  .80%:  בחינת סיו�

  
, בחירהע� אפשרות ) שאלות סגורות" (מבח� אמריקאי"הבחינה היא בחינה חסויה במתכונת : שיטת הבחינה
  ) .ספרי� סגורי�(ללא חומרי עזר 
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  מבוא למימו� 

  גילה-רחל שלו�' גב
  

 מטרת הקורס
, ער! הזמ� של הכס�  ,מטרת הפירמה: הנושאי� המרכזיי� שילמדו. הקניית מושגי יסוד בתחו� מימו� חברות

ואה הנדרש והקשר מושג שיעור התש, בדיקת כדאיות פרוייקטי� מסוכני�, בדיקת כדאיות פרויקטי� חסרי סיכו�
. תו! התחשבות במס חברות, מחיר ההו� ובניית הזר� הכספי של השקעות, בינו לבי� סיכו�  

   
  :מרכיבי הציו� הסופי

 .בחינה סופית 100%
  .מהתרגילי� שיינתנו בסמסטר 80%חובת הגשה של 

  
  .נית� להכניס ד� נוסחאות לבחינה. ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  .למנהל עסקי�' שיטות סטטיסטיות א, מבוא לכלכלה מיקרו', א מתמטיקה: תנאי קד�

  
  מבוא למשפט

  ליאור דוידאי ר"ד
  

  . הקורס במבוא למשפט מורכב משלוש חטיבות
בניתוח מערכת היחסי� שבי� המשפט ובי� , החטיבה הראשונה של הקורס עוסקת בבחינת מהותו של המשפט

בניתוח , בניתוח תורת הפרשנות, ענפי המשפט השוני�בסקירת תחומי המשפט ו, שיקולי� של מוסר וצדק
בהצגת המבנה , התרבות המשפטית המערבית ואסכולות המשפט השונות והשפעת� על המשפט הישראלי

וכ� , בסקירת הרקע ההיסטורי וההתפתחות ההיסטורית של המשפט הישראלי, המשפטי והציבורי במדינת ישראל
החטיבה השנייה של הקורס עוסקת בניתוח עקרונות היסוד של . אלבניתוח מקורות המשפט המחייבי� בישר

מעמד� של חירויות היסוד של הפרט , המשפט החוקתי והביקורת השיפוטית על דברי חקיקה: המשפט הציבורי
החטיבה . וכ� המשפט המינהלי והביקורת השיפוטית על מעשי המינהל, ומעמדו של עקרו� שלטו� החוק

ולצידו של דיו� זה בניתוח עקרונות , קת בניתוח עקרונות היסוד של המשפט הפליליהשלישית של הקורס עוס
  .היסוד של דיני הנזיקי� כחלק מתחו� המשפט האזרחי

, להקנות יסודות בחשיבה המשפטית, מטרת הקורס הינה להקנות השכלה אקדמית בסיסית בתחו� המשפט
ליצור בסיס להכרת , הפלילי והאזרחי, פט הציבוריליצור היכרות ע� מוסדות ומושגי� בסיסיי� בתחומי המש

לתת סקירה היסטורית של התפתחות המשפט הישראלי , המשפט הישראלי ולהשוואתו לשיטות משפט אחרות
להקנות כלי� להתמודדות באופ� , להקנות ידע תיאורטי להבנת התהליכי� המשפטיי�, והתהליכי� שעוברי� עליו

וכ� ליצוק בסיס ללימוד עתידי , הפלילי והאזרחי, ית בתחומי המשפט הציבורייישומי ומעשי ע� החשיבה המשפט
  .של קורסי� מתקדמי� בתחו� המשפט האזרחי העוסקי� בדיני חוזי� ובדיני מיסי�

עיו� בפסקי די� של בית המשפט העליו� ויתר בתי , שיטת הלימוד בקורס הינה קריאת חקיקה ודברי די� אחרי�
עובדתיי� שבה� נער! זיהוי של העובדות הרלבנטיות והשאלות המשפטיות ובה�  המשפט ופתרו� אירועי�

תו! בחינת טיעוני , מיושמות הנורמות המשפטיות והלכותיו של בית המשפט ביחס למסכת עובדתית פלונית
  .הצדדי� והכרעת בית המשפט

  
  :ושיטת הבחינה מרכיבי הציו� הסופי

חוברת  למעט, הסופי ותהיה ע� חומר סגורמהציו�  80%הבחינה בסיו� הסמסטר מהווה  .1
ולמעט עמוד ) אול� נית� למרקר את סעיפי החוק השוני�(ובלבד שלא כתוב עליה דבר , חקיקה

 . ה/ה לכתוב כרצונו/בו רשאי התלמיד ,A4בגודל , כתוב מצידו האחד, אחד

בנוס� לדרישות המרכז  וזאת –תנאי לקבלת ציו� סופי עובר בקורס הינו ציו� עובר בבחינה בסיו� הקורס 
  .האקדמי לציו� מעבר בקורס

  .20% –שני אירועי� להגשה בכתב  .2

  .בשני אירועי� להגשה בכתב) 50(קבלת ציו� עובר : תנאי לזכאות לגשת לבחינה

  .נקודות 5עד  – רשות ציו� מיטיב בגי� קבלת ציו� עובר במבדקוני
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 מימו� בינלאומי
  יא קפלנסקיגר "ד
   

  ת הקורסמטרו
בתחו� ניהול הסיכוני� הפיננסיי� בפירמה ) תיאורטי ופרקטי(מטרתו של הקורס היא להקנות לסטודנטי� ידע 

דגש מיוחד יינת� לסקירה וניתוח של המכשירי� הנגזרי� על שערי חליפי� ועל . הפועלת בסביבה הבינלאומית
  . ריביות

  
  מרכיבי הציו� הסופי

  100%בחינה סופית 
  .מהתרגילי� שיינתנו בסמסטר 80% חובת הגשה של

   
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

   
  .מבוא למימו�: תנאי קד�

  
  

  נושאי� מתקדמי� בשיטות כמותיות
  דרור צוקרמ�' פרופ

  
  הקורס מטרת 

  
  .הקורס  יציג  נושאי�  וכלי� מתקדמי� לניתוח כמותי של בעיות החלטה ניהוליות

  
  .ומימו�, ניהול כוח אד�, שיווק, תפעול, ובכלל זה, מית לתחומי הניהול השוני�יישוהחומר יפותח ויוצג מתו! ראייה 

  
ל וכלי ניתוח יישומי� ש שיעניקו לסטודנט ראייה רחבה , יעשה שימוש במערכות ממוחשבותהקורס במהל!  

  .החומר הנלמד
  

  הקורס נושאי
  

 .ניהול פרויקטי� .1

 .יצרניות ניהול תורי� ע� יישומי� למערכות שירותי� ולמערכות .2

 .ע� יישומי� לבעיות החלטה ניהוליות, תורת האילוצי� .3

 :תורת ההחלטות .4

 .קריטריוני� לקבלת החלטות     •

 של    יישומי�ע� , וודאות-עצי החלטה ככלי לקבלת החלטות בתנאי אי •
  .לוגיסטיקה ותפעול, כוח אד�לבעיות של תכנו�  עצי החלטה              

 .תורת התועלת    •
  

 .ככלי עזר בקבלת החלטות בליווי דוגמאות סימולציה .5

  .מימו� ושיווק, בליווי יישומי� לנושאי תפעולבדידות  שרשראות מרקוב .6
  

  חובות הקורס
  

מתרגילי הבית השבועיי� כדי להיות  75%לפחות  להגיש תלמידעל כל . שבועיי� תרגילי�  – תרגילי בית
  .זכאי לגשת למבח�

  
  שקלול הציו� הסופי

  

 .20% – עבודות בית  •

 .80% –בחינת סיו�  •
  

  .ספרי� סגורי�, בחינה אמריקאית :שיטת הבחינה
  

  .'ב -ו' שיטות סטטיסטיות א, שיטות כמותיות בניהול: תנאי קד�
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 ניהול בנקאי

  ו� מלכארר "ד
   

 מטרות הקורס
הקורס יתאר . נקי�בתחו� הרגולציה של הב) תיאורטי ופרקטי(מטרתו של הקורס היא להקנות לסטודנטי� ידע 

במסגרת הקורס . השלכות כלכליות ומשפטיות של הנושאי� המרכזיי� לפניה� ניצבת מערכת הבנקאות כיו�
חקיקה והוראות : דגש מיוחד יינת� לנושאי� הבאי�. יידונו הוראות ניהול בנקאי תקי� בתחו� החשיפה לסיכוני�

השלכות הרגולציה , אוקסלי -חוק סרבנס, 2כללי באזל   ,הלימות ההו�, ניהול סיכוני�  ,של הפיקוח על הבנקי�
  .המשבר הפיננסי והשלכות על הרגולציה העתידית, הבנקאית על חברות ביטוח ופירמות עסקיות

  
  

  מרכיבי הציו� הסופי
  100%בחינה סופית 

  .מהתרגילי� שיינתנו בסמסטר 80%חובת הגשה של 
  

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
   

  .למימו� מבוא: תנאי קד�
  
  
  

  ניהול הפרסו�
  רדיאנו כלילא' גב
  

גישת בקורס נתייחס ל. ידע בנושא התקשורת השיווקית תו! התמקדות בנושא הפרסו�ת וקנמטרת הקורס לה
לתהלי! פיתוח , התקשורת השיווקית המשולבת והשלכותיה על פעילות השיווק והקידו� של הפירמה

 הבנתתו! , נציג מודלי� לעבודה תקשורתית ופרסומית נכונה ,האסטרטגיה הפרסומית על כל שלביו והיבטיו
   .מדיהעול� ה

  
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  . הגשת כל העבודות היא תנאי לגשת לבחינה). שתיי� במספר(עבודות  30%
  .בקורס" עובר"בבחינת הסיו� הוא תנאי לקבלת ציו� " עובר"ציו�  . בחינת סופית 70%

  
   .י�ספרי� סגור: שיטת הבחינה 
  

  .מבוא לשיווק: תנאי קד�
  
  
  

  ניהול התפעול
  דרור צוקרמ�' פרופ

   
  מטרות הקורס 

ויחסי הגומלי� שבינה לבי� , הקורס יעניק לסטודנט תובנה רחבה לגבי מרכזיותה של המערכת התפעולית בארגו�
  .המערכות הפיננסיות והשיווקיות

  
הכמותיי� וההתנהגותיי� , ההיבטי� האסטרטגיי�תחומית שתתמודד ע� -החומר יפותח ויוצג מתו! ראייה רב

  .תו! התייחסות נרחבת להיבטי� הישומיי� של החומר הנלמד, במערכות תפעוליות
  

הקורס . מעול� המעשה דוגמאות והמחשות כלי ההחלטה המרכזיי� בניהול התפעול בעזרת לאור! הקורס יוצגו
  .וכוללת על החומר הנלמד ילווה בתרגילי� ואירועי� שיעניקו לסטודנט ראייה רחבה

  
  .במהל! הקורס יעשה שימוש במודלי� ממוחשבי� ככלי עזר  בתהלי!  קבלת ההחלטות ביחידה התפעולית

  
  חובות הקורס

  
  מתרגילי הבית השבועיי� כדי  75%לפחות  להגיש תלמידעל כל . שבועיי� תרגילי�  – תרגילי בית

  .להיות זכאי לגשת למבח�
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  שקלול הציו� הסופי
  

 .20% – עבודות בית •

 80% –בחינת סיו�  •
  

  .ספרי� סגורי�, בחינה אמריקאית :שיטת הבחינה
  
  

 פיננסי  ניהול
  יא קפלנסקיגר "ד
   

  מטרות הקורס
מטרתו של הקורס היא להקנות ידע נוס� בתחו� המימו� והניהול . קורס זה הוא המש! לקורס מבוא למימו�

הערכת שווי מניה ומודל הדיבידנדי� של , )ח ומניות"אג(מימו� לזמ� ארו! הדגש יוש� על הניתוח של . הפיננסי
מנו� פיננסי והרכב הו� , )מחיר הו� זר וממוצע משוקלל של מחיר הו�, מחיר הו� עצמי(מבנה הו� ומחיר הו� , גורדו�

  .אופטימלי
   

  מרכיבי הציו� הסופי
  100%בחינה סופית 

  .סמסטרמהתרגילי� שיינתנו ב 80%חובת הגשה של 
   

  .נית� להכניס ד� נוסחאות לבחינה. ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
   

  .מבוא למימו�: תנאי קד�
   
  
  שיווק שירותי� 
  ארתור מיד�' פרופ 
  

  מדגיש  הקורס. שירותי�   שיווק בחברות  בניהול  בעיות   ופתרו�  על שיטות  הבנה וידע  מקנה  זה  קורס
  .שירותי�  בחברות  בעתיד  מועסקי� ויעסקו,  בניהול היו�  העובדי�  ביתהבנה שמר  מתו!, היבטי� מעשיי�

  :יעסוק ב  הקורס. מוצרי�  שוני� מבחברות  בשיווק שירותי�   והאסטרטגיות הטקטיקות   , הבעיות, הכלי�
גישות ו  השירות  תפיסת, מחירי� בשירותי�  מדיניות, הביקוש  לניהול  טכניקות, תמהיל השיווק בשירותי�

 .שירותי�  ביצועי� בחברות  הערכות, לקוחות  טיפול בנאמנות, בשירותי�  אסטרטגיות
   

   :הציו� הסופי  מרכיבי
  ).א"כ 10%(מטלות שתי  20%
  .בחינה סופית  80%

  
  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  
  שיטות מחקר במנהל עסקי�

  ברו* מבור*' פרופ
  

ריי� לביצוע עצמאי של פרוייקטי מחקר וכלי ניתוח ביקורתיי� הקורס נועד להקנות לסטודנטי� כלי� מחק
  .להערכת איכויות מחקרי� של יועצי� שוני� וכאלה המפורסמי� בכתבי עת רלבנטיי� בתחו� מינהל עסקי�

  
שיכיל כלי� מרכזיי� וחשובי� , "ארגז כלי�"או מד� הספרי� /בסו� הקורס יוכל כל סטודנט להציב על שולחנו ו

בי� הכלי� יהיו כאלה שה� איכותניי� יותר במהות� . לטות שיבצע ברמה האיכותית הגבוהה ביותרבביסוס ההח
  .וכאלה שה� כמותיי� במהות�

  

, Strategic Choice Model –) �"ת ודפ"דפאו(בחירה בי� אלטרנטיבות : בקורס ילמדו הנושאי� הבאי�

טכניקות לסיעור מוחות בדגש על , ניהול סיכוני�, )SWOT(ניתוחי סביבה , ניתוחי רגישות, קריטריוני� ומדדי�
בניית שאלוני� בדגש על שאלוני צרכי� , תגובתיות-שימוש בטכניקות תגובתיות ואל, דגימה, מחקרי דלפי

מיצגי� גרפיי� של נתוני� , בניית אינדקסי� וניתוחי גורמי�, QFD-מודל ה, CPR-מודל ה, ושביעות רצו�
דג -תרשי� עצ�, ניתוחי קורלציה ורגרסיה מסוגי� שוני�, )צילווחי�(וטבלאות  משתניי�- ניתוחי� חד, וטבלאות

)Fishbone Diagram( ,מודל ה-CONJOINT ,בדיקת השערות ומבחני מובהקות.  
  

  :מרכיבי ציו� סופי
  .בחינה סופית 50%
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  .דג למול נושא עסקי כלשהו/או תרשי� עצ� QFDבניית טבלת  50%
  

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
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  'שנה ג

  דיני חוזי�
  ר ליאור דוידאי"ד
  

המהווי� את תחו� המשפט הבסיסי ביותר לענפי , הקורס יידו� בעקרונותיה� ויסודותיה� של דיני החוזי�
  .המשפט הפרטי והמסחרי

הדיני� החלי� על יצירתו של , במסגרת הקורס יידונו עקרו� חופש החוזי� ועקרונות יסוד נוספי� של דיני החוזי�
הדיני� , הפגמי� העשויי� להיווצר בכריתתו של חוזה, חוזי-המסגרת המשפטית הקיימת בשלב הטר�, חוזה

וכ� פירוש החוזה , יידונו תוכ� החוזה וצורתו, בנוס�. החלי� על קיומו של חוזה והתרופות בגי� הפרתו של חוזה
  .והשלמתו

הצומחת מחוזה לזכות קניינית בעסקאות במסגרת הקורס יילמדו ג� הדיני� החלי� על הפיכתה של הזכות 
  .רכושיות והכללי� החלי� על עסקאות נוגדות

  
  :ושיטת הבחינה מרכיבי הציו� הסופי

  :למעט, מהציו� הסופי ותהיה ע� חומר סגור 80%הבחינה בסיו� הסמסטר מהווה  .1

  ; דבר �ובלבד שלא כתוב עליה, חוברת חקיקהתוכניית הקורס ו)  1(

 . ה/ה לכתוב כרצונו/בו רשאי התלמיד ,A4בגודל , ב מצידו האחדכתו, עמוד אחד) 2(

וזאת בנוס� לדרישות המרכז  –תנאי לקבלת ציו� סופי עובר בקורס הינו ציו� עובר בבחינה בסיו� הקורס 
  .האקדמי לציו� מעבר בקורס

  .20% –שני אירועי� להגשה בכתב  .2

  .אירועי� להגשה בכתבבשני ) 50(קבלת ציו� עובר : תנאי לזכאות לגשת לבחינה

  .נקודות 5עד  –ציו� מיטיב בגי� קבלת ציו� עובר במבדקוני רשות  .3

  
  

  דיני מיסי�
  ר ליאור דוידאי"ד
  

הקורס עוסק בניתוח התנאי� להיווצרותו של אירוע המס ובכללי� למיסויו לאור עקרונות היסוד לעיצובה של 
וח כלכלי של ההסדרי� הקיימי� בתחו� דיני המסי� במרכזו של הקורס עומד נית. שיטת מס נורמטיבית וראויה

במסגרת הקורס יינת� דגש לניתוח עקרונות כלכליי� . והיחס ביניה� ובי� כוחות השוק הפועלי� בעול� העסקי
לשאיפה ליצירת נייטרליות של מערכת המס ביחס , ליישו� שיקולי מדיניות מס, ופיננסיי� בהסדרי המס

  .לגיטימיי�-חת הקו המבחי� בי� תכנוני מס לגיטימיי� ובי� תכנוני מס בלתילהקצאת המקורות במשק ולמתי
יוצגו עקרונות היסוד , בתחילת הקורס ינותחו בסיסי המס המקובלי� ושיטות המיסוי הנהוגות למיסוי הפירמה

החוקתיי� ינותחו כללי הפרשנות בתחו� דיני המיסי� ויידונו ההיבטי� , לעיצובה של שיטת מס נורמטיבית וראויה
: המש! הקורס יתמקד בניתוחה של מערכת דיני מס ההכנסה בשלושה מישורי�. והמינהליי� של דיני המסי�

, והשלישי; העיתוי שבו נוצר אירוע המס, השני; הכללי� המהותיי� להיווצרותו של אירוע המס ולמיסויו, הראשו�
ה� , בצע ה� במישור היחיד וה� במישור החברהניתוח מערכת דיני מס ההכנסה ית. העקרונות למיסוי הבינלאומי

דגש מיוחד יינת� במסגרת הקורס לתכנו� . במישור מס ההכנסה וה� במישור מס רווח הו� ומס שבח מקרקעי�
  .עסקאות ופעילויות כלכליות שבה� נית� לחסו! במס מבלי שרשויות המס תתערבנה בתכנוני� המתבצעי�

  
  
  
  
  

  :ינהמרכיבי הציו� הסופי ושיטת הבח

  :למעט, מהציו� הסופי ותהיה ע� חומר סגור 80%הבחינה בסיו� הסמסטר מהווה  .1

  ; דבר �ובלבד שלא כתוב עליה, חוברת חקיקהתוכניית הקורס ו)  1(

 . ה/ה לכתוב כרצונו/בו רשאי התלמיד ,A4בגודל , כתוב מצידו האחד, עמוד אחד) 2(

וזאת בנוס� לדרישות המרכז  –בבחינה בסיו� הקורס  תנאי לקבלת ציו� סופי עובר בקורס הינו ציו� עובר
  .האקדמי לציו� מעבר בקורס

  .20% –שני אירועי� להגשה בכתב  .2

  .בשני אירועי� להגשה בכתב) 50(קבלת ציו� עובר : תנאי לזכאות לגשת לבחינה



  23
 

  .נקודות 5עד  –ציו� מיטיב בגי� קבלת ציו� עובר במבדקוני רשות  .3

  
  דיני סחר בינלאומי

  אוליאל-ורי ב�ר א"ד

 : מטרת הקורס

, בקורס זה ייבחנו היבטיי� משפטיי� מעשיי� ותיאורטיי�. סחר בינלאומי מהווה מרכיב מרכזי בכלכלת ישראל
, הדיו� בקורס יתבסס בעיקרו על הפסיקה והחקיקה בישראל בנוגע לסחר הבינלאומי. הנוגעי� לסחר הבינלאומי

תו! דיו� בשיקולי המדיניות , � יכלול בחינה ביקורתית של הדיני� השוני�הקורס א. וכ� על הדי� הבינלאומי המהותי
, בינלאומיי� מסחריי� חוזי� של  ייבחנו סוגי� עיקריי�, בחלק הראשו�. שלושה חלקי� לקורס. הרלוונטיי�

סוגיית  תיבח�, בחלק השני של הקורס. והפצה, זכיינות בינלאומית, סוכנות מסחרית, וביניה� מכר טובי� בינלאומי
בחלקו השלישי יעסוק הקורס . והשילוח הבינלאומי, בחלק זה יוש� דגש על שטר המטע�. ההובלה הבינלאומית

הערבות הבנקאית , יידונו מכתב האשראי הדוקומנטרי, במסגרת זו. בסוגיית התשלו� בעסקאות הבינלאומיות
    .ושטר החליפי� הבינלאומי, האוטונומית

   :מרכיבי הציו� הסופי 
  .נקודות ציו� מיטיב בגי� השתתפות פעילה בשיעורי� 5בחינה סופית בכתב וכ� עד  100%

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה

  
  דיני עבודה

  ר טלי אמיר"ד
  

במסגרת הקורס נבח� את ההסדרי� המהותיי� של משפט העבודה האישי והקיבוצי מתו! הסתכלות על המקו� 
מדוע ראוי (נה של ההצדקות של הרגולציה של התחומי� השוני� של העבודה בחיי הפרט והחברה ומתו! בחי

בעיקר נתעכב על היבטי� ). ואילו אלטרנטיבות להסדרה קיימות, מדוע נבחרה דר! הסדרה מסויימת, להסדיר�
ורגולציה בינלאומית , הגירת עבודה, ובה� העסקה באמצעות קבלני כוח אד�, אקטואליי� של משפט העבודה

   .של משפט העבודה
  

  מטרת הקורס
  

הכרות . משפט העבודה הפרטי ומשפט העבודה הקיבוצי: היכרות ע� משפט העבודה על שני מרכיביו המרכזיי�
חברות : היכרות ע� תבניות העסקה מודולריות. והבנה של מהות יחסי עובדי� ומעבידי� והיחסי� החוזיי� ביניה�

שפט העבודה המג� באמצעות בחינת חוק שכר הבנת משמעות מ. קבלני משנה ומעסיקי� בפועל, כוח אד�
היכרות והבנה של יחסי . לימוד הזכויות והחובות הכרוכות בסיו� יחסי עובד מעביד. מינימו� וחוק הגנת השכר

הסכמי� , צווי הרחבה, ניהול משא ומת� קיבוצי, משמעות הזכות לחופש ההתארגנות -העבודה הקיבוציי� 
. מיזוג והפרדה ומשמעות� ביחסי עובד מעביד, ו כ� הבנת תהליכי� כהפרטהכמ. קיבוציי� והסדרי� קיבוציי�

  .בדיו� בנושאי� אלו במהל! הקורס יוש� דגש על תפקידו של משפט העבודה בעול� כלכלי גלובלי משתנה
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 90% 
  ). אשר הגשת� במועד מהווה תנאי לגשת לבחינה(עבודות בכתב  10% 
  . נקודות ציו� מיטיב על השתתפות בונה ותורמת 5נתנו עד י
  

  . ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה
  

  .דיני תאגידי�: תנאי קד�
  
  

  )כולל דיני ניירות ער* ואתיקה מקצועית(תאגידי� דיני 
   מיכל פז אשכנזי' גב
  

  :מטרת הקורס
, מאפייני�, חוק החברות, � בישראלחלקו הראשו� יעסוק בסוגי התאגידי� הקיימי. חלקי�  2- הקורס מורכב מ

בחלק זה של הקורס . ' אחריות נושאי משרה וכד, מבנה והאורגני� הקיימי� בחברה פרטית וחברה ציבורית
במסגרת . ה� במסגרת חוק החברות וה� במסגרת חוק ניירות ער!,  נתמקד בחברות ציבוריות ובדרישות החוק מה�

  .�והבורסה ועל תפקידיה ע"חוק ניירות ער! נלמד ג� על רשות ני
סוגי ניירות הער! הקיימי�  , חלקו השני של הקורס יעסוק בהבנה וניתוח של שוק ההו� על שחקניו השוני�

וכיצד ' מניות הטבה וכד, זכויות, ריביות , נלמד מה� דיבידנדי� . תפקידי מסלקת הבורסה ועוד , וקביעת מחיר�
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סגרת הקורס במ. על שווי תיק ההשקעות ועל מאזני החברות הציבוריות, ה� משפיעי� על שערי ניירות הער� 
נביא דוגמאות אקטואליות משוק ההו� הישראלי וכ� נפתור שאלות מבחינות קודמות של רשות ניירות ער� 

  . בתחומי� הנלמדי�
הקורס מקנה ידע וכלי ניתוח להבנת שוק ההו� וכ� מקנה כלי� לעמידה בהצלחה בבחינות רשות ניירות ער� 

  .בנושאי הקורסמשווקי השקעות ומנהלי תיקי�  , ליועצי השקעות
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינת אמצע –ע  "חוק החברות וחוק ני,  סוגי  התאגדויות:בחינה בנושא - 50%
  .בחינה סופית –אתיקה מקצועית  וניתוח ניירות ער� , ע"עבירות בני:  בחינה בנושא - 50%

  
  :שיטת הבחינה
  .חומר סגור –בחינת אמצע 
  .אותמחשבו� וד$ נוסח –בחינה סופית 

  
  

  כתיבה עסקית באנגלית
  מר דניאל פורטמ�

Overall Objective 
To equip students with the skills & practice needed to write pre-workplace business documents 
 
Topics 

1. Resumes 
2. Cover letters 
3. E-mails 

 
Materials 
All materials will be available on the course portal. You are expected to bring the appropriate 
documents to each session.  
 
Expectations 

• Attendance is essential to success in this course. Participants are entitled to one 
absence during the semester. Arriving late or leaving early constitutes partial 
attendance. Therefore, to be counted as having attended, you must arrive on time; 
remain the entire duration of the session; and participate actively. 

• Written homework assignments must be submitted in Microsoft Word-readable format. 

• All homework assignments are to be turned in by the beginning of class on the given due 
date. Late assignments will not be accepted. 

• All e-mails to the instructor are to be written in a business-like manner. 
 
Grade breakdown 
Professional class participation:   10%  
Written assignments:      60% 
Final exam       30% 

 
 

  'וא לניהול האיכות אמב
  שלהבת ליבובי� צור ר"ד
  

  מטרת הקורס
  

התפתחות מושג האיכות והגדרותיו :הנושאי� המרכזיי� שילמדו. הקניית מושגי יסוד בתחו� ניהול האיכות
הבנת מכלול המרכיבי� של מערכת , שיפור מתמיד ומרכיבי עלויות האיכות השונות, מימדי האיכות, השונות

תהליכי� ומוצרי� , יחסי ספק ולקוח חיצוניי� ופנימיי�,משמעותו של תיעוד בארגו�, גו�איכות והקמתה באר
כלי� בסיסיי� . גישה תהליכית לאיכות ומשמעותה בארגוני� יצרניי� וארגוני שירות, ומאפייני האיכות שלה�
  .ל"הקורס יכלול היבטי� תיאורטיי� ומעשיי� בבחינת הנושאי� הנ. בניהול איכות ושימוש�

  
  : מרכיבי הציו� הסופי

  .חובת הגשה של תרגילי� מדי שיעור –תרגילי�  30%
  .בחינה סופית 70%



  25
 

  
המשתתפי� מתבקשי� ללמוד באופ� שוט- את  חומר הקריאה אשר ינת� מידי שיעור ולהשתת- באופ� 

  .פעיל בשיעורי� ובתרגילי�
  

  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה
  
  
  

  'מבוא לניהול האיכות ב
  בת ליבובי" צורשלה ר"ד
   

  מטרת הקורס
  

הקורס יציג נושאי� הקשורי� למערכות ניהול בארגוני� והשיטות השונות להערכת האיכות לפי סטנדרטי� 
. פרסי איכות וקריטריוני� להערכת רמת האיכות בארגוני�, היררכיה גלובאלית להסמכה והתעדה. בינלאומיי�

ביצוע . שילוב מערכות לניהול בארגוני�, ני איכות הסביבהתקני בטיחות ותק, תקני איכות בתחומי� שוני�
הקורס ידגי� כלי� ושיטות . עבודת צוותי� כבסיס לשיפור האיכות בארגו�. מבדקי� למערכות הניהול בארגו�
  . להשוואת מצב האיכות בארגוני�

  
  : מרכיבי הציו� הסופי

  חובת הגשה של תרגילי� מדי שיעור –תרגילי�  30%
  ו�מבח� סי 70%

  
המשתתפי� מתבקשי� ללמוד באופ� שוט- את  חומר הקריאה אשר ינת� מידי שיעור ולהשתת- באופ� 

  .פעיל בשיעורי� ובתרגילי�
  

  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה
  
  
  

  מדיניות כלכלית ועסקי� בישראל
  ר אורי פת"ד
  

  : מטרות הקורס
  
  .תו! שימת דגש מיוחד על נושאי� אקטואליי�, להציג ולבחו� את המאפייני� העיקריי� של הכלכלה הישראלית -

, תו! בחינת נקודות החוזק ונקודות התורפה של הכלכלה הישראלית, למשק הישראלי  swotלערו! ניתוח  -
  .והצגת ההזדמנויות והאיומי� הניצבי� בפניה

  .לתאר ולבחו� את המדיניות הכלכלית שהופעלה בשני� האחרונות -
  .ה של הכלכלה הישראלית בכלכלה העולמיתלהציג ולבחו� את שילוב -

  .כלכלית- סקירת ובחינת הסוגיות השונות תתבסס על כלי הניתוח המקובלי� בתיאוריה המאקרו:הערה
  
  
  
  

  :בי� הנושאי� שידונו במהל! הקורס
  

, האוכלוסיה והתעסוקה, התוצר והצמיחה הכלכלית, המשבר הכלכלי העולמי והשפעתו על הכלכלה הישראלית
  , סחר החו , המדיניות המוניטרית ובנק ישראל, יות הפיסקלית ותקציב המדינההמדינ

, המיגזר העיסקי והמיגזר הציבורי:המבנה הענפי, ריפורמות מבניות, שוק ההו�, מאז� התשלומי� ושער החליפי�
  .יותסוגיות אקטואל, סוגיות במדיניות רווחה, הגלובליזציה וההשתלבות בה, הריכוזיות וקבוצות השליטה

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .סופית הבחינ 90%
  .השתתפות פעילה בכיתה 10%

  
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
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 ניהול סיכוני�
  בועז ליבובי"ר מ
   

 מטרות הקורס
ע� דגש   הסיכוני�הקניית מושגי יסוד בתחו� ניהול סיכוני� פיננסיי� ותיאור שיטות מתקדמות לניהול ובקרת 

  . על הפירמה העסקית
  

  מרכיבי הציו� הסופי
. חשיפות של אחת החברות הציבוריות ולהציגה בקצרה לפני הכיתה  על הסטודנטי� להגיש עבודה של ניתוח

  .30%משקל העבודה והמצגת הוא 
  

  70%: בחינת סיו�
  10%: מצגת
  .20%: עבודה

  
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

   
  .מבוא לביטוח, ניהול פיננסי, בוא למימו�מ: תנאי קד�

  
  
  

  ניתוח דוחות כספיי�
  הדס גלנדר' גב
  

  : מטרות הקורס
הקורס ש� . הקורס מעניק כלי� לניתוח חברות עסקיות באמצעות שימוש אינטגרטיבי במידע אודות החברה 

  .דגש על הדוחות הכספיי� כעל מקור מידע בסיסי לניתוח כאמור
  

  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי

  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה

  
  

  סוגיות בחדלות פרעו�
  פבלו לרנר 'פרופ

מטרת הקורס היא לתת מבט על . חדלות פירעו� הינו אירוע אשר משפיע רבות על הפרט ועל החברה כולה
את התופעה ראשית נדו� בתיאוריות השונות המנתחות . האפיקי� המשפטיי� השוני� כדי להתמודד ע� הבעיה

ונבחי� בי� חדלות פירעו� אינדיבידואלי לבי� חדלות פירעו� של  ),גישה אתית מול גישה צרכנית( של חדלות פירעו� 
נתמקד בסוגי� שוני� . לגבי המקרה הראשו� נבדוק דרכי ההוצאה לפועל העומדי� לרשותו של הנושה. תאגיד

  .  של עיקולי� וההגנות שהחוק הישראלי נות� לחייבי�
נלמד .  בהמש! נעסוק במקרי� בה� ראוי לנקוט באמצעי פשיטת רגל ונשווה בי� פשיטת רגל לבי� פירוק תאגיד

מעמד� של , הקפאת הליכי�, קיזוז, ביטול עסקאות, מינוי נאמ� או מפרק: את הסוגיות העיקריות בהליכי� הללו
  .'נושי� מובטחי� וכו

  . ההפטר והבראת החברה: מחדלות פירעו� בחלק האחרו� של הקורס נתייחס לדרכי� ליציאה 
  

  .מבח� סופי 100%: מרכיבי הציו� הסופי
  

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  
  
  

 שוק ההו� בישראל
  יא קפלנסקיגר "ד
   

  מטרות הקורס
הגופי� המוסדיי� הפעילי� בו וסוגי ניירות הער! , הקורס יקנה לתלמידי� הבנה לגבי שוק ההו� הישראלי

כתבי , אגרות חוב, מניות(ניירות הער! , ועדת בכר והשלכותיה: הנושאי� העיקריי� שיידונו ה�. � בוהנסחרי
דוחות כספיי� , גיליו� שערי�(מקורות המידע למשקיע , )קרנות נאמנות ותעודות סל, ח להמרה"אג, אופציה

דגש מיוחד יינת� לשוק אגרות  .הנפקות ושיקולי המנפיק, שיטות לדירוג קרנות נאמנות וקופות גמל, )ותשקיפי�
, דירוג, מקד� התשואה, ער! מתוא�, חישוב תשואה לפדיו�, ח קונצרניות"אג, גליל, גילו�, שחר, מ"מק(החוב 

  ).מקרא של איגרות חוב
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  מרכיבי הציו� הסופי

  .בחינה סופית 100%
  .מהתרגילי� שיינתנו בסמסטר 80%חובת הגשה של 

   
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

   
  .מבוא למימו� וניהול פיננסי: תנאי קד�

  
  שיווק בינלאומי

  ארתור מיד�' פרופ
  

  השפעת, ומאפייני השיווק הבינלאומי  מהות: ניהול השיווק הבינלאומי הכוללי�  יסודות  עוסק בהטמעת  הקורס
  ליי� וחברותגלוב  מאפייני לקוחות, פילוח שוק , והפוליטית  התרבותית, הכלכלית  הסביבה,הגלובליזציה

  בשווקי�  ופעילות חדירה  ושיטות, לבחירת ארצות יעד  אסטרטגיות, המוצר הבינלאומי  מחזור חיי, גלובליות
 .בשוק הגלובלי  מחירי�  הפצה ומדיניות, פרסו�.הבינלאומיי�

   
  

   :הציו� הסופי  מרכיבי
  ).א"כ 10%(מטלות שתי  20%
  .בחינה סופית  80%

  
  .סגורי�ספרי�  :שיטת הבחינה

  
  תורת ההשקעות

  ר גיא קפלנסקי"ד
  

  מטרות הקורס
הכרת שוקי ההו� , כולל הבנת תפקידו של שוק ההו�, הקורס מרחיב את הידע בנושא השקעות בשוק ההו�

, סוגי ניירות הער! העיקריי� בשוק, ודאות-הבנת תהלי! ההשקעה וקבלת החלטות השקעה בתנאי אי, השוני�
  . ל והערכת אופציות ונכסי� נגזרי� בפרטהערכת נכסי� מסוכני� בכל

היפטזות שונות על , דרכי� למדידת תשואה וסיכו�, ניירות הער! השוני�טכניקות ומודלי� לתמחור ג� למדו י
  .תו! ישו� המודלי� על דוגמאות שונות מתחו� המימו�, ואסטרטגיות השקעהיעילות השווקי� , השווקי�

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .סופית בחינה 100% 
  .ציו� התרגילי� יהווה ציו� מג� במקרה גבולי. מהתרגילי� כתנאי לגשת למבח� 80%קיימת חובת הגשה של 

  
  .נית� להכניס דפי נוסחאות. ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
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  סמינרי�
  

  :לבחור סמינר אחד מתו! הסמינרי� הבאי� תלמידעל כל 
  

  סמינר במימו� 
  חיי� לוי' פרופ

  
כגו� , הכיתה תחולק לועדות שונות. הווה אומר ניהול השקעות פעיל, � זה יועבר במתכונת של קר� נאמנותנריויסמ

  . 'גרות חוב וכויועדת א, ועדת מניות ,ועדת מקרו כלכלה
הקר� תבצע פיזור השקעות תו! נימוקי� כלכליי� לכל . ל לקר� אשר ינהל את הקר� בנוכחות המרצה"ימונה מנכ

תקציר של עד  ויגישו בקצרה מאמר אשר עוסק בהשקעות הלכה למעשה ויציג סטודנטי� ה. החלטה שתעשה
  .חמישה עמודי� לגבי המאמר והלקחי� שיש להפיק ממנו
לי "מנכ :ויעשה מאמ  להביא מספר מרצי� אורחי� כגו� חלק מהסמינר יוקדש להרצאות של מומחי� משוק ההו�

  . אנליסטי�ל אחת מחברות הדרוג וכ� "מנכ, חברות השקעה
  
  

  : מרכיבי הציו� הסופי
  .השתתפות פעילה בניהול הקר� 20%
  .הצגת המאמר בכיתה והתקציר שיוגש למרצה 30%
הרצאות אורחי� ושאר החומר , ייחסות להרצאות של התלמידי�תשאלות המ ממספרבחינה המורכבת  25%

  .הנלמד בכיתה
  .עבודה 25%

  
  .אשר יתעוררו תו! כדי ניהול הקר�, די�במש! הסמינר יוטלו מטלות על התלמי: הערה

  
  
  

  סמינר בשיווק
  ארתור מיד�' פרופ

  
  מטרת  הסמינר

  הסמינר יתבסס על  הרצאות.  להקנות  ניסיו�   בניתוח   ועריכת  מחקרי�  בתחו�  השיווק
בעיות  , רטגיי�נושאי� אסט, הפצה, גלובליזציה, שיווק  שירותי�, שיווק בינלאומי: כגו�, בסוגיות נבחרות בשיווק 

  .ניתוחי שיווק ענפיי� וכ�  דיוני� במחקרי� בנושאי� נבחרי� אחרי�,שיווק באינטרנט,בשיווק בעיתות מיתו�
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .כיתהמחקר שיווקי נבחר והצגתו כמצגת  ב/ניתוח מאמר  20%
   .י  סטודנטי� בזוגות"הכנת עבודה  סמינריונית ומצגת   בנושא נבחר  ע 80%

  .המרצה יספק הנחיות והדרכה בכל שלבי הכנת העבודה  הסמינריונית
  

  .אסטרטגיה  שיווקית: תנאי  קד�
  
  

  בחשבונאותסמינר 
  ר רימונה פלס"ד

  
לחשו� את התלמידי� למחקר החשבונאי תו! התמקדות בסוגיית מידת הרלוונטיות והער! מטרת הקורס 

" קלאסיי�"את המחקרי� הג� בסמינר נסקור . הכספיי�האינפורמטיבי של המידע החשבונאי הכלול בדוחות 
וכ� נסקור , נדו� ביישומי� אקטואליי� שלה� ,בנושא שה� בבחינת נכסי צא� ברזל של המחקר בחשבונאות

בנוס� יידרשו הסטודנטי� לכתוב עבודה סמינריונית שמטרתה לבדוק את יכולת� . עדכנית ורלוונטיתספרות 
קר ולענות עליה באמצעות חשיבה אנליטית ותו! שימוש במתודולוגיות להתמודד ע� בעיה בתחו� הנח

  . מקובלות
  

  : מרכיבי הציו� הסופי
  .הצגת מחקר אקדמי 20%
  .הגשת עבודת סמינר והצגתה 80%

  

  
  'ג', ב ',א נאי הקד� להשתתפות בלימודי חובה של שני�ת
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  'אשנה 
  

  ;'מתמטיקה א – 'מתמטיקה ב .1

  ;'א ות סטטיסטיות למנהל עסקי�שיט – שיטות כמותיות בניהול .2

 ;'א שיטות סטטיסטיות למנהל עסקי�  – 'ב למנהל עסקי�  שיטות סטטיסטיות .3

 ;מבוא לכלכלה מיקרו', מתמטיקה א -מבוא לכלכלה מאקרו  .4

 ;מבוא לכלכלה מיקרו, שיטות סטטיסטיות למנהל עסקי�', מתמטיקה א -מבוא למימו�  .5
  
  

  'בשנה 
  
  ;שיטות כמותיות בניהול  - תיותנושאי� מתקדמי� בשיטות כמו .1
  ;'בלמנהל עסקי�  שיטות סטטיסטיות  - שיטות מחקר במנהל עסקי�  .2
  ;'יסודות החשבונאות א – 'יסודות החשבונאות ב.          3
    ;מבוא להתנהגות ארגונית – הנעת עובדי�  .4
  ;מבוא לשיווק –ניהול הפרסו� .          5
  ;יטות כמותיות בניהולש –ניהול התפעול .          6
  ;מבוא למדעי ההתנהגות –מבוא להתנהגות ארגונית .          7
  ;�מבוא למימו –ניהול פיננסי .          8
  .'שיטות סטטיסטיות למנהל עסקי� א ;מבוא למימו� –מבוא לביטוח   .        9
  ;מבוא למימו� -מימו� בינלאומי .        10

  ;מבוא לשיווק –שיווק שירותי� .       11
  ;מבוא לשיווק –חקר שווקי� .        12
  ;מבוא למימו� –ניהול בנקאי .        13
  ;מבוא למימו� –בנקאות בישראל .         14
  
  

  'גשנה 
  
  ;מבוא למימו� – שוק ההו� בישראל.        1
  ;מבוא למימו� - תורת ההשקעות  .2
  ;'ות ביסודות החשבונא –ניתוח דוחות כספיי� .        3
  ;'מבוא לניהול האיכות א -' מבוא לניהול האיכות ב.        4
  ;)במקביל( תורת ההשקעות, ביטוחמבוא ל –ניהול סיכוני�   .      5
  ;תורת ההשקעות, ניהול פיננסי –מדיניות כלכלית ועסקי� בישראל   .      6
  ;מבוא למשפט –דיני חוזי� .        7
  ;למשפט מבוא -דיני מיסי� .       8
  ;מבוא לשיווק –אסטרטגיה שיווקית       .9
  ;מבוא לשיווק –שיווק בינלאומי .     10
  ;)במקביל( אסטרטגיה שיווקית, חקר שווקי� –סמינר בשיווק .     10
  ;תורת ההשקעותלימוד במקביל של , ניהול פיננסי –סמינר במימו� .     11
  
     
  

  החובה להרש� לקורס  . וב בשנת הלימודי� הנוכחיתתלמיד שנכשל בקורס חייב ללמוד אותו ש
תלמיד שלא עמד בתנאי קד� . כמו כ� עליו להקפיד למלא את תנאי הקד� כפי שמפורט. היא על התלמיד בלבד

  .בשו� מקרה לא ינת� היתר ללימוד שיעורי� המתקיימי� בשעות חופפות. לא יוכל ללמוד קורס מתקד�
  

  
  
  
  
  
  
  
  

שינויי� שיוכנסו בו בכל עת על פי החלטת המוסדות התקנו� כולו כפו	 לתיקוני� ול
  .רכז האקדמיהמוסמכי� של המ
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  מנהל עסקי� – א"תשע – 'סמסטר א -לוח בחינות 
  

  שעה  יו�   'מועד ב  שעה  יו�  'מועד א  ש� המרצה  ש� הקורס

  'שנה א

בחינת ביניי�  –אנגלית 
  מתקדמי�+ מתחילי� 

    10:00  'א  12/12/2010  

  13:00  'ג  15/02/2011  13:45  'ה  30/12/2010  מר גבי מאור  פסיכומטרי

+  מתחילי� –אנגלית 
  מתקדמי�

  10:00  'א  13/02/2011  16:00  'ה  13/01/2011  

  13:00  'א  20/02/2011  16:00  'ד  19/01/2011  צפנת קולוי�' גב  כול� –' סטטיסטיקה א

  13:00  'א  27/02/2011  16:00  'ג  25/01/2011  ר אופיר ברנע"ד  כול� –' מתמטיקה א

  13:00  'א  06/03/2011  10:00  'ד  02/02/2011  ר שאול אלמקייס"ד  יו� –מבוא לכלכלה מיקרו 

  ר אופיר ברנע "ד  ערב –מבוא לכלכלה מיקרו 
  

  12:00  'ג  08/03/2011  10:00  'ד  02/02/2011

  13:00  'א  13/03/2011  10:00  'ב  07/02/2011  ר מוטי צוילינג"ד  יו� –מבוא למערכות מידע 

  13:00  'א  13/03/2011  16:00  'ב  07/02/2011  ארתור מיד�' פרופ  ערב –מבוא לשיווק 

  09:00  'ו  18/03/2011  16:00  'ה  10/02/2011  ר אמיר הורקי�"ד  יו� - מבוא למדעי ההתנהגות

  'שנה ב

נושאי� מתקדמי� בשיטות 
  כמותיות

  16:00  'ד  16/02/2011  16:00  'ד  12/01/2011  דרור צוקרמ�' פרופ

  13:00  'ה  24/02/2011  16:00  'ג  18/01/2011  גילה-רחל שלו�' גב  מבוא למימו�

  10:00  'ה  03/03/2011  16:00  'ב  24/01/2011  ר ליאור דוידאי"ד  מבוא למשפט

  12:00  'ד  09/03/2011  16:00  'א  30/01/2011  כלילא רדיאנו' גב  ניהול הפרסו�

  12:00  'ד  09/03/2011  16:00  'א  30/01/2011  רו� מלכאר "ד  ניהול בנקאי

  13:00  'ב  14/03/2011  09:00  'ו  04/02/2011  ר אמיר הורקי�"ד  מבוא להתנהגות ארגונית

  10:00  'ג  22/03/2011  10:00  'ה  10/02/2011  הדס גלנדרר "ד  'יסודות החשבונאות ב

  'שנה ג

  13:00  'ה  30/12/2010  17:00  'ב  06/12/2010  מיכל פז אשכנזי' גב  דיני תאגידי� בחינת ביניי�

  10:00  'ב  14/02/2011  09:00  'ו  14/01/2011  הדס גלנדר' גב  ניתוח דוחות כספיי�

  16:00  'ב  21/02/2011  16:00  'ה  20/01/2011  גיא קפלנסקיר "ד  שוק ההו� בישראל

מדיניות כלכלית ועסקי� 
  בישראל

  16:00  'ב  28/02/2011  16:00  'ד  26/01/2011  ר אורי פת"ד

  16:00  'ב  07/03/2011  16:00  'ב  31/01/2011  מר בועז לייבובי   ניהול סיכוני�

/ מיכל פז אשכנזי' גב  תאגידי� דיני
  ר דב סולומו�"ד

  16:00  'ב  14/03/2011  09:00  'ו  04/02/2011

  16:00  'ד  23/03/2011  16:00  'ד  09/02/2011  ר גיא קפלנסקי"ד  אופציות ונכסי� נגזרי�

  16:00  'ד  23/03/2011  16:00  'ד  09/02/2011  ארתור מיד�' פרופ  שיווק בינלאומי
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  מנהל עסקי� – א"עתש –סו- שנה  -לוח בחינות 
                
  שעה  יו�  ' מועד ב  שעה  יו�  'מועד א  ש� המרצה  ש� הקורס

  'שנה א

  16:00  'ה  28/07/2011  10:00  'ד  15/06/2011  צפנת קולוי�' גב  כול� -' סטטיסטיקה ב

  10:00  'ה  04/08/2011  10:00  'ד  22/06/2011  ר שאול אלמקייס"ד  יו� –מבוא לכלכלה מאקרו 

  ר אופיר ברנע "ד  ערב –אקרו מבוא לכלכלה מ
  

  10:00  'ה  04/08/2011  16:00  'ד  22/06/2011

  16:00  'ד  10/08/2011  10:00  'ג  28/06/2011  רחל שלו� גילה' גב  כול� –מבוא למימו� 

  16:00  'ד  17/08/2011  16:00  'ב  04/07/2011  דרור צוקרמ�' פרופ  כול� –שיטות כמותיות בניהול 

  10:00  'ב  22/08/2011  09:00  'ו  08/07/2011  שלמה טרבהר "ד  יו� –מבוא לשיווק 

  14:00  'ב  22/08/2011  09:00  'ו  08/07/2011  ר אמיר הורקי�"ד  ערב –מבוא למדעי ההתנהגות 

  10:00  'א  28/08/2011  09:00  'ו  15/07/2011  הדס גלנדר' גב  יו� –' יסודות החשבונאות א

  16:00  'א  28/08/2011  09:00  'ו  15/07/2011  ר איתמר שבתאי"ד  ערב –מבוא למערכות מידע 

  10:00  'א  04/09/2011  16:00  'ה  21/07/2011  ר אופיר ברנע"ד  יו� –' מתמטיקה ב

  סמסטר קי"

  יקבע בהמש!  10:00  'ג  27/09/2011  ר אופיר ברנע"ד  ערב –' מתמטיקה ב

  מש!יקבע בה  16:00  'ד  05/10/2011  רימונה פלסר "ד  ערב –' יסודות החשבונאות א

  'שנה ב

  16:00  'ד  20/07/2011  16:00  'ד  15/06/2011  ברו! מבור!' פרופ  שיטות מחקר במנהל עסקי� 

  16:00  'ג  26/07/2011  16:00  'א  19/06/2011  ר אמיר הורקי�"ד  הנעת עובדי�

  13:00  'א  07/08/2011  09:00  'ו  24/06/2011  דרור צוקרמ�' פרופ  ניהול התפעול

  13:00  'ה  11/08/2011  16:00  'ד  29/06/2011  ארתור מיד�' פרופ  שיווק שירותי�

  13:00  'ה  11/08/2011  16:00  'ד  29/06/2011  רו� מלכאר "ד  בנקאות בישראל 

  16:00  'ג  16/08/2011  16:00  'ד  06/07/2011  גיא קפלנסקיר "ד  ניהול פיננסי

  16:00  'ג  23/08/2011  16:00  'ג  12/07/2011  גיא קפלנסקיר "ד  מימו� בינלאומי 

  16:00  'ג  23/08/2011  16:00  'ג  12/07/2011  ר מוטי צוילינג"ד  חקר שווקי�

  סמסטר קי"

    16:00  'א  31/07/2011  רחל שלו� גילה' גב  בחינת ביניי� –מבוא לביטוח 

   10:00  'ב  26/09/2011  16:00  'ב  29/08/2011  רחל שלו� גילה' גב  מבוא לביטוח 

  'שנה ג

 –כתיבה עסקית באנגלית 
  בחינת ביניי�

    16:00  'א  03/04/2011  מר דניאל פורטמ�

  09:00  'ו  22/07/2011  16:00  'ה  16/06/2011  ר ליאור דוידאי"ד  דיני מיסי�

  09:00  'ו  29/07/2011  16:00  'ד  22/06/2011  אוליאל-ר אורי ב�"ד  דיני סחר בינלאומי

  16:00  'ג  02/08/2011  16:00  'א  26/06/2011  מר דניאל פורטמ�   –כתיבה עסקית באנגלית 

  10:00  'ב  08/08/2011  09:00  'ו  01/07/2011  ר ליאור דוידאי"ד  דיני חוזי�

  16:00  'א  14/08/2011  10:00  'ה  07/07/2011  פבלו לרנר' פרופ  סוגיות בחדלות פרעו�

-ר שלהבת צור"ד  'מבוא לניהול האיכות א
  ליבובי 

  09:00  'ו  19/08/2011  16:00  'ד  13/07/2011

  13:00  'ד  24/08/2011  16:00  'ב  18/07/2011  חיי� לוי' פרופ  מינר במימו�ס

  סמסטר קי"

  16:00  'ג  25/10/2011  10:00  'ג  27/09/2011  ר טלי אמיר"ד  דיני עבודה

-ר שלהבת צור"ד  'מבוא לניהול האיכות ב
  ליבובי 

  10:00  'ג  01/11/11  16:00  'ג  04/10/2011

רשתות ארגוניות בעיד� 
  ציההגלובליז

  10:00  'ד  09/11/2011  16:00  'ב  10/10/2011  ר שלמה טרבה"ד

  10:00  'ד  09/11/2011  16:00  'ב  10/10/2011  מר עודד חיר�  �"ניהול והערכת נדל
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(2010/2011) 
 

 פתיחת שנת הלימודים
 

 10/10/2010 בחשוון' ב, ראשוןיום 

 חופשת חנוכה
 

 05/12/2010 בכסלו' כח, ראשוןיום 

 'סיום סמסטר א
 

 07/01/2011 בשבט' ב, שישייום 

 'פתיחת סמסטר ב
 

 13/02/2011 ' באדר א' ט, ראשוןיום 

 חופשת פורים
 

ו באדר "ט-ד"י, ושני ימים ראשון
 '  ב

20-21/03/2011 

 חופשת פסח
 

בניסן עד יום ' י, יום חמישי
 בניסן' כה, שישי

14/04/2011-29/04/2011 

טקס יום הזיכרון לשואה 
 ולגבורה

 02/05/2011 בניסן' כח, יום שני
יופסקו לשעה בין הלימודים )

13:00-14:00) 
 באייר' ד, יום ראשון ל"טקס יום הזיכרון לחללי צה

 
08/05/2011 

יופסקו לשעה בין הלימודים )
13:00-14:00) 

 ערב יום הזיכרון
 

 08/05/2011 באייר ' ד, יום ראשון
 (16:00הלימודים יסתיימו בשעה )

 יום הזיכרון ויום העצמאות
 

 , ימים שני ושלישי
 באייר' ו-'ה

09-10/05/2011 

 יום הסטודנט
 

 תפורסם הודעה נפרדת -יקבע בהמשך 

 חופשת שבועות
 

 , ימים שלישי ורביעי
 בסיון' ו-'ה

07-08/06/2011 

 'סיום סמסטר ב
 

 10/06/2011 סיווןב' ח, שישייום 

 פתיחת סמסטר קיץ
 

 17/07/2011 בתמוז' טו, יום ראשון

 סיום סמסטר קיץ
 

 23/09/2011 באלול' כד, יום שישי

פתיחת שנת הלימודים 
 ב"תשע

 30/10/2011 בחשון ' ב, יום ראשון

 
 

 




