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  /ועדות ונושאי משרות  -מוסדות המרכז האקדמי 

  

  תוכנית הלימודי� -'פרק א

  :תיאור המקצועות 

  /'שנה א  

  /'שנה ב  

    /'שנה ג  

  

  תקנוני� - 'פרק ב

    /תקנו� הלימודי�

  /ספריה תקנו� ה

  / ותשלומי� שכר לימודתקנו� 

    / תקנו� משמעת

  /רתי� במילואי�נוהל שירותי� מיוחדי� לתלמידי� המש

  / 2007-ז"התשס, תלמידחוק זכויות ה

    /לוח מבחני� 

    /מועדי� וחופשות לוח
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  ועדות ונושאי משרות - האקדמי רכזמוסדות המ

   רכז האקדמיראש המ

  פנחס שיפמ�' פרופ
  

  מנהל עסקי�בית הספר לדיק� 
  

  חיי� לוי' פרופ
  
  ל"מנכ 

  
  ניצה מזר' גב
  

            
  סגל הוראה 

  
  דרור צוקרמ�' ופפר

  ארתור מיד�' פרופ
  ר אמיר הורקי�"ד
  ר ליאור דוידאי"ד
  ר שילה ליפשי�"ד
  ר רימונה פלס"ד
  
  

  ועד מנהל
  ר"יו –ד דוד שימרו� "עו
  ר אלי וול� "ד

  אסתי דומיניסיני' גב
  ד יעקב רובי�"עו
  ד רנאטו יאראק"עו
  

   אסיפה כללית
  ר"יו – ד דוד שמרו�"עו
  ר"יו –ר אלי וול� "ד

  פנחס שיפמ�' ופפר
  ישראל גלעד' פרופ

  ד ראוב� בכר                                "עו
  ד יעקב רובי�                               "עו
  אסתי דומיניסיני' גב
  ד רנאטו יארק"עו
  ד אלי ב� טובי�"עו
  
  מבקר פני� 

  
  ח אורי נייגר"רו
  

  רואה חשבו� 
  

  .'משרד רואי חשבו� פריידקס ושות
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  תכנית הלימודי� -' פרק א
  

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

  

  'שנה א
  'סמסטר א

  
קוד   ש� המרצה   ש� קורס

  הקורס
  נקודות זכות  מתכונת 

  אנגלית
  

  ר אילנה שילה"ד
  הל� כצנלסו�' וגב

  2  שיעור  8020

  'מתימטיקה א
  

  3  ת"שו  8002     ליאור אמסל�מר 

  מיקרו-מבוא לכלכלה
  

  4  ת"שו  8004  ר רימונה פלס"ד

שיטות סטטיסטיות 
  'א למנהל עסקי�

  3  ת"שו  8006  קולוי� צפנת' גב

  מבוא למערכות מידע
  

  3  ת"שו  8008ר איתמר שבתאי         "ד

  
  
  

  'סמסטר ב
  

קוד   ש� המרצה   ש� קורס
  הקורס

  נקודות זכות  מתכונת 

מבוא למדעי 
  ההתנהגות

  3  ת"שו  8000  ר אמיר הורקי�"ד

  'מתימטיקה ב
  

  3  ת"שו  8003     ליאור אמסל�מר 

  ר רימונה פלס"ד  מאקרו-מבוא לכלכלה
  

  4  ת"שו  8005

שיטות סטטיסטיות 
  'בלמנהל עסקי� 

  3  ת"שו  8007  קולוי� צפנת' גב

  
  
  

  סמסטר קי#
  

קוד   ש� המרצה   קורס ש�
  הקורס

  נקודות זכות  מתכונת 

  מבוא לשיווק
  

  3  ת"שו  8009ארתור מיד�          ' פרופ

אתיקה בניהול ואחריות 
  חברתית

  ר לאה שילה  "ד
  

  3  שיעור  8010

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

  'יסודות החשבונאות א
  

  4  ת"שו  8014  ר רימונה פלס"ד

  
  
  
  

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

  'סמסטר א
  

קוד   ש� המרצה   ש� קורס
  הקורס

  נקודות זכות  מתכונת 

  מבוא למשפט
  

  4  שיעור  8021  ר ליאור דוידאי"ד

נושאי� מתקדמי� 
  בשיטות כמותיות 

דרור ' פרופ 
  צוקרמ�

  3  ת"שו  8022

שיטות מחקר במנהל 
  עסקי�

  ברו-' פרופ
  מבור-

  3  ת"שו  8023

יסודות החשבונאות 
  'ב

  4  ת"שו  8024  ר רימונה פלס"ד

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

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

  
  

  'סמסטר ב
  

קוד   ש� המרצה   ש� קורס
  הקורס

  נקודות זכות  מתכונת 

  3  ת"שו  8027  דרור צוקרמ�' פרופ  ניהול התפעול
   ר ליאור דוידאי"ד  �דיני חוזי

  
  2  שיעור  8028

  דיני מיסי�
  

  3  שיעור  8029  ר ליאור דוידאי"ד

  ניהול פיננסי 
  

  3  שיעור  8030  ר שילה ליפשי�"ד

  3  ת"שו  8031  נורדיא אכליל' גב  אסטרטגיה שיווקית

-רחל שלו�' גב  מבוא לביטוח
  גילה

  3  ת"שו  8032

   שילה ליפשי�ר "ד  מימו� בינלאומי
  

  3  ת"שו  8033

  
  
  
  
  
  

 40'    כ נקודות זכות שנה ב"סה
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  'שנה ג
  קורסי� שנתיי� 

  
נקודות   מתכונת   ש� קורס

  זכות
  מרצה

מדיניות כלכלית 
  ועסקי� בישראל

מר דוד   4  שיעור
  ברודט

  :בחירת אחד מהסמינריוני� הבאי�
חיי� ' פרופ  4  סמינר   ניהול קר� השקעות

  לוי 
  סמינר בשיווק

  
ארתור ' פרופ  4  סמינר 

  מיד�
  סמינר בחשבונאות

  
יור� ' פרופ  4  סמינר 

  עד�
סמינר בהתנהגות 

  ארגונית
ר אמיר "ד  4  סמינר

  הורקי�
סמינר בניהול 

  התפעול
דרור ' פרופ  4  סמינר

  צוקרמ�
חיי� ' פרופ  4  סמינר  סמינר במימו�

  לוי
  

  'סמסטר א
  

נקודות   מתכונת   ש� קורס
  זכות

  מרצה 

-ותמבוא לניהול האיכ
  'א

שלהבת ' גב   2  ת"שו
  צור-ליבובי�

ר ליאור "ד  3  שיעור  דיני תאגידי�
  דוידאי

  שוק ההו� בישראל
  

ר שילה "ד  3  ת"שו
  ליפשי�

  תורת ההשקעות
  

  חיי� לוי' פרופ  3  ת"שו

  דיני חדלות פרעו�
  

  יעד רות�ר "ד  2  ת"שו

דיני תקשורת בעיד� 
  הגלובאלי

  יואב המר ר"ד  2  שיעור

  פיי� ניתוח דוחות כס
  

מר שלמה   3  ת"שו
  דאובר

  
  

  'סמסטר ב
  

  מרצה  נקודות זכות  מתכונת   ש� קורס
-מבוא לניהול האיכות

  'ב
שלהבת   3  ת"שו

  צור-ליבובי�
  ל"דיני סחר בינ

  
  ר יעד רות�"ד  2  שיעור

  דיני עבודה
  

  ר יוסי דהא�"ד  2  שיעור

ר שילה "ד  2  ת"שו  ניהול סיכוני� 
  ליפשי�

  
  

  
  35'    נה גכ נקודות זכות ש"סה

  

 .חובתו של התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיו� התואר •
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  תיאור  מקצועות  הלימוד
  

  'שנה  א
  

  
  למנהל עסקי� אנגלית

  הל� כצנלסו�' ר אילנה שילה וגב"ד
  .תיאור הקורס יפורס� בהמש-

  
  

  אתיקה בניהול ואחריות חברתית
  ר לאה שילה "ד
  

  : מטרת הקורס
שיעזרו להבי� את דר- הפעולה של מנהלי� , ושגית תיאורטית ומושגי יסוד באתיקההקניית מסגרת מ

נדו� בשיקולי� . בסביבה התחרותית המשתנה תדיר, בהתמודדות� ע� שאלות אתיות יומיומיות בניהול ארגונ�
המשקפי� התנהגות של , בעזרת אירועי� נבחרי� מהמציאות באר� ובעול�, המנחי� מנהלי� בהחלטותיה�

 . רמה ומנהליהפי
  

  :הסופי מרכיבי הציו�
  .עבודה 20%

  .בחינה סופית 80% 
   
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה 

                    
  

  'יסודות החשבונאות א
  ר רימונה פלס"ד
  

 : מטרות הקורס
חות "לקריאת הדובסיסיי� יית� כלי� ו, תפקידיה ופעילותה, הקורס יציג את המערכת החשבונאית בפירמה

, והמשתמשי� בה� -ח רווח והפסד"מאז� ודו -חות הכספיי� העיקריי�"הדויוצגו  .ספיי� של הפירמה וניתוח�הכ
כמו כ� במהל- הקורס יילמדו עקרונות הטיפול . הרישו� החשבונאיוטכניקת  חשבונאי�היסוד העקרונות יילמדו 

  .והתחייבויות רכוש קבוע, מלאיו י�חייב ,מזומני� -שוטפי�הנכסי� ה: החשבונאי בפריטי� חשבונאי� בסיסיי�
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .סופית בחינה 100%

  . מהתרגילי� 80%הגשת : זכאות לבחינה
  

  .שאלות רב ברירה. ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  
  

  מבוא להתנהגות ארגונית
  ר אמיר הורקי�"ד
  

  קורסמטרות ה
, עמדות, צרכי� חברתיי� נרכשי�, ערכי�, אישיותמאפייני  :כמו מיקרו י� מודעות לנושאיתלמידלפתח בקרב ה

מבני� ארגוניי� ותרבות : ולנושאי מקרו כמו ,חשיב קבוצה וסיעור מוחי�, עבודת צוות, מוטיבציה, התנהגות

, MBO ,Z ,TQM ,QFD ,TOC ,CPR: לגישות ניהול מתקדמות דוגמת תלמידלחשו� את ה, כמו כ�. אירגונית

JIT ,NEM ,HIO ,RE .  
  

  קורסת הדרישו
 �ותו- הכרת והבנת הייחודיות הפונקציונלית של , קורסעל בסיס הנלמד ב, כלשהו עסקיפיתוח מודל ניהולי לגו

  .50% – הגו� הנדו�
  .50% –מבח� מסכ� 

  
  .מבוא למדעי ההתנהגות: תנאי קד�
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  מבוא לכלכלה מאקרו
  ר רימונה פלס"ד
  

  מטרת הקורס
קביעת התוצר , בקורס ידונו נושאי� של חשבונאות לאומית, מיקרו–לה מהווה המש- לקורס מבוא לכלכהקורס 
שוק מטבע החו� , יתרו� יחסי, מאז� התשלומי�, מדיניות מוניטרית, שוק הכס�, מדיניות פיסקאלית, במשק

   .ומדיניות שער החליפי�
  

  מרכיבי הציו� הסופי
  .סופית בחינה 100%

  . מהתרגילי� 80%הגשת : זכאות לבחינה
  

  .שאלות רב ברירה. ספרי� סגורי�: הבחינה שיטת
  

  .מבוא לכלכלה מיקרו: תנאי קד�
  

  מבוא לכלכלה מיקרו
  ר רימונה פלס"ד
  

  מטרת הקורס
, התנהגות הצרכ� והפירמה, עלות הזדמנות ואפשרות ייצור -עקומת התמורה , הקורס ד� בתופעת המחסור

ניתוח , מיקסו� רווחי�, מודלי� של עקומות תוצר ועלות ,יישו� של ניתוחי ביקוש והיצע, מודלי� של ביקוש והיצע
ותחרות , מונופול, התערבות ממשלה, ארו- טווח וקצר טווח של אסטרטגיות החברה בתחרות משוכללת

  .מונופוליסטית
  

  מרכיבי הציו� הסופי
  .סופית בחינה 100%

  . מהתרגילי� 80%הגשת : זכאות לבחינה
  

  .ת רב ברירהשאלו. ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  
  
  

  מבוא למדעי ההתנהגות
  ר אמיר הורקי�"ד
  

  מטרת הקורס
  פסיכולוגיה ומושגי� , סוציולוגיה, מדעי המדינה: הכרת דיסציפלינות היסוד של מדעי ההתנהגות

  .הרלבנטיי� לתחו� ההתנהגות הארגונית בפרט ומנהל עסקי� ככלל, מרכזיי� בתוכ�
  

  שקלול הציו� בקורס
 .סופיתבחינת  100%

  
  

  מבוא למערכות מידע
   ר איתמר שבתאי"ד
  
  ת הקורסוטרמ
  
  .הקניית מערכת מושגי� וידע למנהל בנושאי מערכות מידע ממוחשבות בניהול �

  .הבנת המושג מידע והבנת חשיבות מערכת מידע בארגו� ובניהול �

  .הבנת הצור- בשימוש במידע בתהליכי קבלת החלטות �

  .הטכנולוגיות של מערכות מידע מודרניות הבנת מושגי� בסיסיי� הקשורי� לתשתיות �

  .היבטי יישו� של עיבוד נתוני� ומערכות מידע בארגו� �

  .הבנת הצד הניהולי של מערכות מידע ארגוניות �



  8

 

בעיות הטמעה וניהול משאבי , שיקולי� בבחירת מערכות מידע -קביעת מדיניות מערכות מידע ארגוניות  �
  .המידע

  
  הציו� שיקלול

  .לכל מטלה משקל בציו� הסופי –י� מטלות ביני - 40%
  .בחינה סופית - 60%

  
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  מבוא לשיווק

  ארתור מיד�' פרופ
  

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

,  מחקרי שוק ופילוח, מערכת  השיווק ויסודות של התנהגות צרכני�, קיתמהות השיווק והתפיסה  השיוו:  שילמדו
 .אסטרטגיות  שיווקיות , תקשורת  והפצה , מחירי�,מוצר –מרכיבי תמהיל השיווק 

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  . הגשת כל העבודות היא תנאי לגשת לבחינה). שלוש במספר(עבודות  30%
  .בקורס" עובר"ינת הסיו� הוא תנאי לקבלת ציו� בבח" עובר"ציו� .  בחינת סופית 70%

  
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  
  

  'מתימטיקה א
  ליאור אמסל�מר 
  

  : מטרות הקורס

הקניית המושגי� והיסודות המתמטיי�  היא' וקורס ההמש- מתמטיקה ב' מטרת הקורסי� מתמטיקה א
נושאי� עיקריי� בה� יעסוק . שיווק וניהול הייצורה, הנדרשי� להבנה ויישו� של נושאי� כלכליי� בתחומי המימו�

פתרו� אי שוויוני� . הצגת מבנה של סדרה חשבונית והנדסית ושימושי� כלכליי� של סדרה הנדסית -הקורס 
מושג הנגזרת של פונקציה ומשמעותו , מושג הגבול של פונקציה , לסוגיה� ומציאת תחו� הגדרה של פונקציה

  . ואסימפטוטות, מלאה כולל תכונות של קמירות וקעירות חקירת פונקציה . הכלכלית
  

   :נהלי�

שעת התרגול תיוחד לפתרו� . תרגילי� יינתנו בצמוד לכל שיעור. הקורס מורכב מהרצאות ומתרגול פרונטלי
לא יתקבלו תרגילי� באיחור אלא בצירו� אישור . מהתרגילי� הינה תנאי מעבר בקורס 80%הגשת . התרגילי�

יש להגיש את . למיד שהיה במילואי� חייב להשלי� הגשת התרגילי� תו- שבוע מהחזרה ללימודי�ת. מילואי�
  .  התרגילי� בתחילת השיעור

  .בסיו� הקורס תינת� בחינה מסכמת בפורמט של שאלות פתוחות
  

   :מטלות

  .הגשת תרגילי� ועמידה בבחינת הסיו�, מהתלמידי� נדרשת חובת השתתפות בשיעורי�

  :ספרי הלימוד

מומלצי� שני ספרי� המכסי� את הנושאי� ,  ע� זאת. הרצאות הקורס לא יינתנו בצמוד לחומר בספרי הלימוד

  :המרכזיי�

  .מאת בני גור�  יחידות לימוד  5-4אלגברה  

  .מאת בני גור� חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי

  

  

  

   :מרכיבי הציו� הסופי
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     .הגשת תרגילי� 10%
  .בחינה סופית 90%

  

   :� שילמדו במסגרת הקורסנושאי

  . משוואות ריבועיות, פתרו� משוואות בכמה נעלמי� –חזרה ורענו� . א

  חזקות ושורשי� ומשוואות מעריכיות. ב

  .משוואות לוגריתמיות, חוקי�, הגדרות –לוגריתמי� . ג

  . סכו� של סדרה חשבונית, האיבר הכללי –סדרות חשבוניות . ד

  .שימושי� כלכליי�, סכו� של סדרה הנדסית, ליהאיבר הכל –סדרות הנדסיות . ה

  .פונקציה ריבועית, פונקציה לינארית, הגדרות –מבוא לפונקציות .  ו

  .בניית ישרי� מקבילי� ומאונכי�, קטעי� ושטחי� מגר�, זיהוי נקודות . ז

  .אי שוויוני� ע� שברי�, אי שוויוני� ריבועיי�, אי שוויוני� ממעלה ראשונה–אי שויוני� . ח

  .תחו� הגדרה של פונקציה. ט

  .מושג הגבול של פונקציה. י

  .משמעות כלכלית, משמעות גיאומרית , סוגי נגזרות, הגדרות –נגזרת של פונקציה .  יא

    . חומי עלייה וירידהת ,נקודות קיצו�מציאת  - חלקית  חקירת פונקציה. יב

  .הפונקציה       

  

  .ספרי� סגורי�: הבחינהשיטת 
  
  

  'מתמטיקה ב
  ליאור אמסל�מר 
  

  : מטרות הקורס

הבנה ובעיקר יישו� , הקניית המושגי� והיסודות המתמטיי� הדרושי� לניתוח  היא' מטרת הקורס מתמטיקה ב
השיווק וניהול הייצור באמצעות מושגי� וכלי� מתמטיי� מתחו� החשבו� , של נושאי� כלכליי� בתחומי המימו�

ת פתרונות ושימושי� מתמטיי� לבעיות כלכליות התלויות במשתנה מטרתו של הקורס היא הצג. הדפרנציאלי
  . הייצור והמימו�, אחד או מספר משתני� ע� אילוצי� בה� נתקלי� מנהלי� בתחו� השיווק

משמעות , מקסימו� תפוקה, מינימו� עלות , מציאת נקודת מקסימו� רווח, הקורס יתמקד  במושג הנגזרת
לכל אור- הקורס יוצגו . טי לבעיה התלויה במספר משתני� ע� אילוצי�הצגת פתרו� מתימ, הנגזרת החלקית

  .שימושי� כלכליי� ודוגמאות שימחישו את ההיבטי� היישומיי� של החומר הנלמד
  

   :נהלי�

שעת התרגול תיוחד לפתרו� . תרגילי� יינתנו בצמוד לכל שיעור. הקורס מורכב מהרצאות ומתרגול פרונטלי
לא יתקבלו תרגילי� באיחור אלא בצירו� אישור . רגילי� הינה תנאי מעבר בקורסמהת 80%הגשת . התרגילי�

יש להגיש את . תלמיד שהיה במילואי� חייב להשלי� הגשת התרגילי� תו- שבוע מהחזרה ללימודי�. מילואי�
  .  התרגילי� בתחילת השיעור

  .בסיו� הקורס תינת� בחינה מסכמת בפורמט של שאלות פתוחות
  

   :מטלות

  .הגשת תרגילי� ועמידה בבחינת הסיו�, למידי� נדרשת חובת השתתפות בשיעורי�מהת

  

  :ספרי הלימוד

מומל� הספר הבא המכסה  את הנושאי� ,  ע� זאת. הרצאות הקורס לא יינתנו בצמוד לחומר בספרי הלימוד
  .בהוצאת אקדמו�, ר יונת� סטופ"מאת ד מתמטיקה לכלכלני� :המרכזיי�

  

   :רת הקורסנושאי� שילמדו במסג
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  .קמירות וקעירות, אסימפטוטות, תחומי עליה וירידה, נקודות קיצו� –חקירת פונקציה מלאה    .א

  .פרמטרי� חסרי�, בעיות, הגדרות –משיק ונורמל   .ב

, מציאת נקודת מקסימו� רווח, כמויות, מציאת מחירי� -שימושי� כלכליי�  - בעיות מינימו� מקסימו�  .ג

  .פוקה בהנת� כמויות גורמי יצור נתונותמציאת מקסימו� ת, מינימו� עלות

  :פונקציה מרובת משתני�  .ד

  .מושג הפונקציה של כמה משתני�. 1    

  .משמעות כלכלית, הנגזרת החלקית. 2    

  .של פונקציה מרובת משתני�) אוכ�, מקסימו�, מינימו�(מציאת נקודות סטציונריות . ה

  .בעיות מעשיות, ימושי� כלכליי�ש - פתרו� בעיות מינימו� ומכסימו� תחת אילוצי� . ו

  

  .בחינה סופית 100% :הסופי מרכיבי הציו�
   

  .ספרי� סגורי�: הבחינהשיטת 
  
  

   .'מתמטיקה א: תנאי קד�
  

  שיטות כמותיות בניהול
  דרור צוקרמ�' פרופ

  
  מטרות הקורס 

ופתרו� של  בניתוח) Management Science(הקורס יבהיר וימחיש את הרלבנטיות של המתודות הכמותיות 
, שבה נית� דגש לניסוחי� אלגבריי�, במקו� הגישה ההוראתית המסורתית של התחו�. בעיות החלטה עסקיות

תו- שימוש בלוחות , של בעיות החלטה" מידול"הקורס יתמקד בפיתוח פעיל של כושר ה, לשינו� וזיכרו�
החלטה יאפשר להציג מגוו� רחב של השימוש בלוחות אלקטרוני� לצור- ניסוח ופתרו� של בעיות . אלקטרוני�

תובנה משופרת לגבי הפוטנציאל הרב החבוי במודלי�  תלמידיו� שיעניקו ל-דילמות ואירועי� מחיי היו�
  . הכמותיי�

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

  

  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% •
  

  תר הקורסא
 ,הסילבוס :ובכלל זה, חומר הקורס יכיל אתאתר ה. י�תלמידופעל אתר אינטרנט  לשימוש הבמסגרת הקורס י

החומר נית� . וחומר נוס�, כתבות רלבנטיות מ� העיתונות הכתובה, פתרונות ,תרגילי�, אירועי� ,מצגות הקורס
  .העברת הודעות לתלמידי�כערו� לג�  ישמשהאתר . י�תלמידעל ידי הולהדפסה  להורדה

  
  .'שיטות סטטיסטיות למנהל עסקי� א: תנאי קד�

  
  
  
  

  'א מנהל עסקי�שיטות סטטיסטיות ל
  צפנת קולוי�' גב

 מטרת הקורס

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

  טלותנהלי� ומ   

  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      

  .בתו� הסמסטר תתקיי� בחינה . 2 
  .הציו� בבחינה הוא הציו� בקורס  .3 
   
  נושאי הלימוד    
   
  :קה תיאורית סטטיסטי. 1 

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

  :רגרסיה לינארית  .2 
  שונות משותפת       
  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   
  האוניברסיטה הפתוחה -מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה. 2   
  שולה ישראלית -סטטיסטיקה הלכה למעשה. 3   
  
  'יסטיות למנהל עסקי� בשיטות סטט 

  צפנת קולוי�' גב
  

 מטרת הקורס
  מטרת הקורס היא הקניית ההבנה והידע הישומי של תהלי- הסקת מסקנות לגבי האוכלוסיה על 
  .סמ- נתוני מדג� 
  כאשר בצד כל , בעזרת ידע זה יוכל המנהל לקבל החלטות המבוססות על תהליכי� אוביקטיביי�  
  .הערי- את ההסתברות שהחלטתו שגויה או נכונההחלטה אפשרית הוא יכול ל 
  .השיווק והמימו�, ישו� התהליכי� הללו יוצג בתחומי ניהול הייצור 
   
   
  נהלי� ומטלות 
   
  .תנאי מקדמי להשתתפות בקורס הוא הקורס שיטות סטטיסטיות למינהל עסקי� א. 1 
  השתתפות במבח� הסיו�מהתרגילי� היא תנאי ל 80%הגשת לפחות . בכל שבוע ינת� תרגיל. 2 

  .לא יתקבלו תרגילי� באיחור אלא בצירו� אישור מחלה או מילואי�. הסמסטר     



  12

 

  .בתו� הסמסטר תתקיי� בחינה. 3 
  .הציו� בקורס הוא ציו� הבחינה. 4 
   
   
  נושאי הלימוד 
   
  .הקירוב הנורמלי להתפלגות הבינומית. 1 
  .משפט הגבול המרכזי. 2 
  :רותאמידה ובדיקת השע. 3 

  .על סמ- נתוני מדג�) מאפייני האוכלוסיה( התיאוריה והמשמעות של אמידת הפרמטרי�. א      
  :ותהלי- בדיקת השערות על הפרמטרי� הבאי�,אמידה על ידי רווח סמ-, אמידה נקודתית. ב      

  התוחלת כאשר השונות ידועה. 1          
  השונות וסטיית התק�. 2          

  התוחלת כאשר השונות אינה ידועה .3          
  הפרופורציה. 4          
  הפרש פרופורציות בי� שתי אוכלוסיות בלתי תלויות. 5          
  בי� שתי אוכלוסיות בלתי תלויות כאשר השונויות ידועות הפרש תוחלות. 6          
  ות אינ� ידועותהפרש תוחלות בי� שתי אוכלוסיות בלתי תלויות כאשר השונוי. 7          

  )מדגמי� מזווגי�(  תוחלת ההפרשי�. 8          
  מבח� חי בריבוע לטיב התאמה. ג     
  )בי� משתני� איכותיי�( מבח� חי בריבוע לאי תלות . ד     

   
   
  ספרי לימוד 
   
  .הרצאות הקורס לא תנתנה בצמוד לחומר בספר לימוד 
  :להל� הספרי� המומלצי� 
  רונית אייזנב- - טיסטיקאי�סטטיסטיקה ללא סט.1 
  האוניברסיטה הפתוחה -מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה. 2 
     שולה ישראלית -סטטיסטיקה הלכה למעשה. 3 
  

  .'שיטות סטטיסטיות למנהל עסקי� א: תנאי קד�
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  'שנה ב
  

  אסטרטגיה שיווקית
  רדיאנו כלילא' גב
  

ניתוח והבנה , כלי� לתיכנו� י�תלמידל השוני� ולהקנות להידע הנלמד בקורסי הניהו כלמטרת הקורס לשלב את 
הקורס יפרט את תהליכי קבלת ההחלטות האסטרטגיות בשטח השיווק ואת אופ� . תהליכי השיווק כלמעמיקה של 

  . בניית התוכנית השיווקית
  
  :רכיבי הציו� הסופימ

  . הגשת כל העבודות היא תנאי לגשת לבחינה). יי� במספרתש(עבודות  30%
  .בקורס" עובר"בבחינת הסיו� הוא תנאי לקבלת ציו� " עובר"ציו�  . סופית הבחינ 70%

   .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה 

  .מבוא לשיווק: תנאי קד�
  

  דיני חוזי�
  ר ליאור דוידאי"ד
  

המהווי� את תחו� המשפט הבסיסי ביותר לענפי , של דיני החוזי� יה�יסודותהקורס יידו� בעקרונותיה� ו
  .ט הפרטי והמסחריהמשפ

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�. וזההחלי� על קיומו של חוזה והתרופות בגי� הפרתו של ח
  .והשלמתו

בעסקאות  זכות קנייניתבמסגרת הקורס יילמדו ג� הדיני� החלי� על הפיכתה של הזכות הצומחת מחוזה ל
  .רכושיות

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .אירוע להגשה בכתב 10%
  .סופית בחינה 90%
  .נקודות ציו� מיטיב 5עד 

  
  .ספרי� פתוחי�: נהשיטת הבחי

  
  .מבוא למשפט :תנאי קד�
  דיני מיסי�

  ר ליאור דוידאי"ד
  

התנאי� להיווצרותו של אירוע המס ובכללי� למיסויו לאור עקרונות היסוד לעיצובה של סק בניתוח והקורס ע
סי� במרכזו של הקורס עומד ניתוח כלכלי של ההסדרי� הקיימי� בתחו� דיני המ. שיטת מס נורמטיבית וראויה

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

  .לגיטימיי�- מיי� ובי� אלו הבלתיולמתיחת הקו המבחי� בי� תכנוני מס לגיטי להקצאת המקורות במשק
הקורס , בנוס�. במסגרת הקורס ינותחו בסיסי המס המקובלי� למיסוי הפירמה הכלכלית והתאגיד המסחרי

ולצידה תילמד מערכת המיסוי של הער- , יתמקד בניתוחה של מערכת דיני מס ההכנסה ומערכת מיסוי רווח ההו�
�העיתוי שבו נוצר אירוע , יי� להיווצרותו של אירוע המס ולמיסויובכל מערכת מס ינותחו הכללי� המהות. המוס

ער- ומכשירי� -ניירותתוצאות המס החלות על דגש מיוחד יינת� לניתוח  .המס והעקרונות למיסוי הבינלאומי
: וכ� על הפירות הצומחי� מה�, מניות והסכמי אופציה, חוב-כדוגמת אגרות, קיימי� בעול� העסקי�פיננסיי� ה

  . דיבידנד או רווח הו�, תריבי
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .אירועי� להגשה בכתב 20%
  .בחינה סופית 80%
  .נקודות ציו� מיטיב 5עד 
  

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
  

  .מבוא למשפט ולימוד מקביל של דיני חוזי�: תנאי קד�
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  הנעת עובדי�

  ר אמיר הורקי�"ד
  

  הקורס מטרת
כיצד היא , נעסוק בשאלות כמו מהי הנעה. בהנעת עובדי� תו- דיו� ביישומי� שלה�למידה של תיאוריות מרכזיות 

במסגרת הקורס נלמד תיאוריות מרכזיות בהנעת עובדי� תו- דיו� . נוצרת ומה� הגורמי� המשפיעי� עליה
  .ביישומי� שלה� וכ� נסקור מחקרי� חדשי� ועדכניי� בתחו�

  
  :נהלי� וציו�

  .שיעורכל מומל� לקרוא את המאמר הרלוונטי לפני . תו- שלושה תרגילי�ישנה חובת הגשה של שניי� מ

  
  קורסשקלול הציו� ב

  .מהציו� הסופי 40%): בזוגות(במהל- הקורס )  לפחות(תרגילי�  3מתו-  2הגשת  .1

 .מ� הציו� הסופי 60% מבח� מסכ�  .2
  

  .מבוא להתנהגות ארגונית: תנאי קד�
  
  
  

  'יסודות החשבונאות ב
  ר רימונה פלס"ד
  

  מטרות הקורס
 .ומטרתו להרחיב את ההיכרות ע� המערכת החשבונאית ותפקודה' מהווה המש- לקורס חשבונאות אהקורס 

וירחיב את הדיו� בסוגיות , חות הכספיי� של הפירמה וניתוח�"לקריאת הדו נוספי� כלי�ספק הקורס י
  .חשבונאיות שטר� הוצגו

  
  מרכיבי הציו� הסופי

  .סופית בחינה 100%
  .הינה תנאי לגשת לבחינה מהתרגילי� 80%ת הגש

  

  . שאלות רב ברירה .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  

  .'יסודות החשבונאות א: תנאי קד�
  
  

  מבוא לביטוח
  גילה-רחל שלו�' גב
  

 מטרת הקורס

בבעיות שמייחדות את שוק  יעסוקהקורס . מושגי היסוד בביטוח וניהול סיכוני�ב נתמקדהקורס במסגרת 
את הטכניקות הביטוחיות  נבח�את הטיפול בסיכוני� השוני� ו ננתח. משאר השווקי� הפיננסיי� הביטוח

ביטוחי� ברי ביטוח ושאינ� , הבסיס הסטטיסטי של הביטוח: ילמדובי� הנושאי� ש. המתאימות לפתרו� בעיות אלו
  .של חברות גדולות ביקוש לביטוחו, ביקוש לביטוח של פרטי�, בחירה שלילית, סיכו� מוסרי, ברי ביטוח

  
 נהלי� וציו�

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

  
  .מבוא למימו�: תנאי קד�

  
  

  מבוא למשפט
  ליאור דוידאי ר"ד
  
לצור- הבנת התהליכי� , תיאורטי ומעשי ,ידע משפטי בסיסיחשיבה משפטית וקנה לתלמידי� יהקורס  

תו- ניתוח ההיגיו� שעומד ביסוד� וזאת  ,בסיסיי�גי� המשפטיי� ההמוסדות והמושהיכרות ולצור-  המשפטיי�
  .של ההסדרי� בעול� המשפט

  : ארבעה נושאי� עיקריי�הקורס יעסוק ב



  15

 

,    מהותו של המשפט ומערכת היחסי� שבינו לבי� המוסר והצדק שבו יידו�, הישראלי מבוא לתורת המשפט)  1(
הבחנה בי� המשפט תיער- , בנוס� .ל המשפט הישראליהמשפט השונות והשפעת� עוכ� יידונו משפחות 

   .משפט הציבורי והחוקתיבי� המשפט הפלילי ולבי� האזרחי ל
ביקורת ב, מקורות המשפט המחייבי� בישראלשבו ייער- דיו� ב, משפט החוקתי והמנהלי של מדינת ישראלה) 2(

  . עקרונות היסוד במשפטוב השיפוטית על הרשות המחוקקת והמבצעת
, עקרונות הענישה ומטרותיהב, ההלי- הפלילי ו שלמהותשבו ייער- דיו� ב, עקרונות יסוד במשפט הפלילי )3(

  .הליכי המשפט הפליליוב העבירה הפלילית יה שליסודותב
המשפט הפרטי וייער-  שבו ייער- מיפוי נושאיו של, מבוא למשפט הפרטי ועקרונות יסוד של המשפט הפרטי) 4(

  .�מבוא לענפיו השוני
  
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 100%

  .נקודות ציו� מיטיב 5עד 
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  

  מימו� בינלאומי
  ח"רו, שילה ליפשי#ר "ד
  

  מטרות הקורס
בתחו� ניהול הסיכוני� הפיננסיי� בפירמה ) תיאורטי ופרקטי(י� ידע תלמידמטרתו של הקורס היא להקנות ל

המכשירי� הנגזרי� על שערי חליפי� ועל  ה וניתוח שלדגש מיוחד יינת� לסקיר. ינלאומיתהפועלת בסביבה הב
  .שיטות מתקדמות לניהול סיכוני�לתיאור  ריביות וכ� 

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

   .תסופי  בחינה 100%

   .הסמסטר במהל- שינתנו מהתרגילי� 80% של הגשה חובת
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  

  .מבוא למימו� :תנאי קד�
  
  

  נושאי� מתקדמי� בשיטות כמותיות
  דרור צוקרמ�' פרופ

  
  הקורס מטרת 

  :יתמקד בנושאי� הבאי�ח כמותי של בעיות החלטה ניהוליות והקורס  יציג  נושאי�  וכלי� מתקדמי� לניתו

 .מערכות החלטה דינמיות •

 .קבלת החלטות בתנאי אי ודאות •

  .דאותעיצוב של מערכות ניהוליות בתנאי אי ו •
  

.  ומימו�, ניהול כוח אד�, שיווק, תפעול, ובכלל זה, יישומית לתחומי הניהול השוני�החומר יפותח ויוצג מתו- ראייה 
ל וכלי ניתוח יישומי� ש ראייה רחבה תלמידשיעניקו ל , יעשה שימוש נרחב במערכות ממוחשבותהקורס במהל- 

  .החומר הנלמד
  

  הקורס נושאי
  

  .�תהליכי החלטה דינאמיי .1

  .הצגת תהלי- הפתרו� לבעיות דינאמיות דטרמניסטיות .2

  .לוגיסטיקה ותפעול, כוח אד�יישומי� לבעיות של תכנו�  .3

 .בעיות החלטה רב מטרתיות בתנאי אי ודאות .4

  מימו�, בליווי יישומי� לנושאי תפעולבדידות  שרשראות מרקוב .5

 .ושיווק               

  .יצרניות ניהול תורי� במערכות שירותי� ובמערכות  .6
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  .בליווי יישומי� בנושאי מחקר ופיתוח כללי עצירה אופטימלי�  .7

  

  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�  •
  

  .שיטות כמותיות בניהול: 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, לביו והיבטיוהאסטרטגיה הפרסומית על כל ש

   .מדיהעול� ה
  
  

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

  
   .ספרי� סגורי�: השיטת הבחינ 

  
  .מבוא לשיווק: תנאי קד�

  
  

  ניהול התפעול
  דרור צוקרמ�' פרופ

   
  מטרות הקורס 
ויחסי הגומלי� שבינה לבי� , תובנה רחבה לגבי מרכזיותה של המערכת התפעולית בארגו� תלמידהקורס יעניק ל

  .המערכות הפיננסיות והשיווקיות
הכמותיי� וההתנהגותיי� , תתמודד ע� ההיבטי� האסטרטגיי�תחומית ש-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

  .ייה רחבה וכוללת על החומר הנלמדרא תלמידילווה בתרגילי� ואירועי� שיעניקו ל
  .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 .1
  .להיות זכאי לגשת למבח�

העיתונות הכלכלית המתייחס לחומר הספרות המקצועית או מ� ניתוח של מאמר  – ניתוח מאמר .2
  .הזיקה והקשר בי� הכתבה לבי� החומר הנלמדתו- הבהרת   הנלמד

  

  שקלול הציו� הסופי

 .20% – עבודות בית  •

  80% –בחינת סיו�  •
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  תר הקורסא
 ,הסילבוס :ובכלל זה, הקורס חומר יכיל אתאתר ה. י�תלמידופעל אתר אינטרנט  לשימוש הבמסגרת הקורס י

החומר נית� . וחומר נוס�, כתבות רלבנטיות מ� העיתונות הכתובה, פתרונות ,תרגילי�, אירועי� ,מצגות הקורס
  .העברת הודעות לתלמידי�כערו� לג�  ישמשהאתר . י�תלמידעל ידי הולהדפסה  להורדה

  
  .שיטות כמותיות בניהול: תנאי קד�

  
  

  ניהול פיננסי
  ח"רו, ליפשי# ר שילה"ד
  

   ת הקורסומטר
. מטרתו של הקורס היא להקנות ידע נוס� בתחו� המימו� וההשקעות. רס זה הוא המש- לקורס מבוא למימו�קו

כמו כ� . מבנה הו� ומחיר הו�, CAPM-הדגש יוש� על  הרחבת הניתוח של  השקעות בתנאי אי ודאות ומודל ה
  .הקורס יקנה כלי� להבנה של תחו� האופציות

   
  :מרכיבי הציו� הסופי 

  .תסופי  בחינה 100%

   .הסמסטר במהל- שינתנו מהתרגילי� 80% של הגשה חובת 
  

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
   

  .מבוא למימו�: תנאי קד�
  
   

  שיטות מחקר במנהל עסקי�
  ברו* מבור*' פרופ

  
קר וכלי ניתוח ביקורתיי� כלי� מחקריי� לביצוע עצמאי של פרוייקטי מח י�תלמידהקורס נועד להקנות ל

  .של יועצי� שוני� וכאלה המפורסמי� בכתבי עת רלבנטיי� בתחו� מינהל עסקי� להערכת איכויות מחקרי�
  

שיכיל כלי� מרכזיי� וחשובי� , "ארגז כלי�"או מד� הספרי� /להציב על שולחנו ו תלמידבסו� הקורס יוכל כל 
בי� הכלי� יהיו כאלה שה� איכותניי� יותר במהות� . יותרבביסוס ההחלטות שיבצע ברמה האיכותית הגבוהה ב

  .וכאלה שה� כמותיי� במהות�
  

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

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

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

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

  :מרכיבי ציו� סופי
  .בחינה סופית 50%

   .דג למול נושא עסקי כלשהו/או תרשי� עצ� QFDבניית טבלת  50%
  

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה

  
  .'למנהל עסקי� ב שיטות סטטיסטיות: תנאי קד�
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  'שנה ג
  

  דיני חדלות פרעו�
  ר יעד רות�"ד
  

  מטרת הקורס
כאשר בנקודת זמ� מסוימת חובותיה� . נקלעות לעתי� לקשיי� פיננסיי� –בי� פרטיות ובי� תאגידי�  –פירמות 

את ; צבאת הגורמי� להיווצרות המ; נלמד להבי� את משמעות המושג. ה� חדלות פירעו�, עולי� על כלל נכסיה�
נלמד מהו . ואת תפקיד המשפט במקרה שהפירמה מגיעה לסו� דרכה, הסיכויי� לחל� את הפירמה ממצב זה

; ומה ההבדל בינו לבי� בעלי תפקיד אחרי� כמו המפרק או הנאמ� בהקפאת הליכי�, תפקידו של כונס הנכסי�
  ).לתאגיד(רוק או שיקו� לעומת הלי- פי) ליחיד(רגל - י- פשיטתנעמוד על מאפייניו המיוחדי� של הל

  
  

  דיני סחר בינלאומי
  ר יעד רות�"ד
  

  : מטרת הקורס
  

הקורס יעסוק ג� במוסדות הסחר הבינלאומיי� . הקניית מושגי יסוד בדיני הסחר הבינלאומיי� המודרניי�
הסחר  הקורס יתמקד בארגו�. וכ� בהגנת קניי� רוחני בזירה הבינלאומית) בעיקר ארגו� הסחר העולמי(העיקריי� 

 GATTהסכ� (ובכללי הסחר הבינלאומי שנקבעו במסגרת הארגו�  World Trade Organization)(העולמי 
  ). והסכמי� נוספי�

  
  .דיני תאגידי�: תנאי קד�

  
  דיני עבודה

  ר יוסי דהא�"ד
  

  מטרת הקורס
  

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

הבנת משמעות משפט העבודה המג� באמצעות בחינת חוק שכר . קבלני משנה ומעסיקי� בפועל, כוח אד�
היכרות והבנה של יחסי . ו� יחסי עובד מעבידלימוד הזכויות והחובות הכרוכות בסי. מינימו� וחוק הגנת השכר

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

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

  .דיני תאגידי�: תנאי קד�
  
  
  
  
  
  
  

  דיני תאגידי� 
  ר ליאור דוידאי"ד
  

  מטרת הקורס

, דרכי פעולת�, מטרת�: תיושותפו; זכויות וחובות של תאגידי� ובעליה�; הקורס יעסוק במשמעותו של תאגיד
המגבלות , החובות המוטלות על דר- פעילות�, �נמימו, דרכי הקמת�: מ"רות בעחב; זכויות וחובות השותפי�

, דיבידנד, ח"אג, מניה(מושגי יסוד , �יהדרכי הבקרה על פעולות; משרותהאחריות המנהלי� ונושאי ; והיתרונות
  .ושיקומ� פירוק חברות ;מיזוג חברות ;)נגזרת התביע, עושק המיעוט, שליטה

  
  .דיני מיסי�, �דיני חוזי: תנאי קד�

  
  

  דיני תקשורת בעיד� הגלובאלי
   יואב המרר "ד
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  מטרת הקורס 

המודרני בעיד�  –או צריכי� לחול  –הקורס נועד לחשו� את התלמידי� והתלמידות לדיני התקשורת החלי� 
ללו כל האמצעי� ה. טנתקשורת בחלל ועיד� האינטר, טלויזיה, רדיו, תקשורת אלחוטית, )טלפו�(תקשורת קווית 

היש צור- ? הא� יש צור- בהסדרי� ממשלתיי�? למי שייכי� גלי האתר: מעוררי� שאלות משפטיות מרתקות
נסקור . בכל אלה יעסוק הקורס? על המחירי�? היש צור- בפיקוח על התכני�?  לפקח על שידורי רדיו וטלוויזיה

חוקי� השוני� שמנסי� להסדיר את את ה, את חוק רשות השידור וחוק הרשות השנייה, בי� היתר את חוק הבזק
, זכויות יוצרי�": בשולי הדברי� נעסוק בשאלות קלסיות. נט ואת הפיקוח על תקשורת סוללריתרנושאי האינט

כמו כ� נבח� את האתגרי� השוני� שמציבה רשת . פגיעה בש� טוב מול חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת
  .שונות האינטרנט בתחו� דיני הקניי� הרוחני במדינות

  
  

  'מבוא לניהול האיכות א
  שלהבת ליבובי# צור' גב
  

  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�, והקמתה בארגו� איכות

כלי� בסיסיי� . גישה תהליכית לאיכות ומשמעותה בארגוני� יצרניי� וארגוני שירות, ומאפייני האיכות שלה�
  ל"אי� הנהקורס יכלול היבטי� תיאורטיי� ומעשיי� בבחינת הנוש. בניהול איכות ושימוש�

  
  .ניהול התפעול: תנאי קד�

  
  

  'מבוא לניהול האיכות ב
  שלהבת ליבובי# צור' גב
   

  מטרת הקורס
  

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

ביצוע . שילוב מערכות לניהול בארגוני�, תקני בטיחות ותקני איכות הסביבה, תקני איכות בתחומי� שוני�
הקורס ידגי� כלי� ושיטות . עבודת צוותי� כבסיס לשיפור האיכות בארגו�. מבדקי� למערכות הניהול בארגו�

  . להשוואת מצב האיכות בארגוני�
  

  .'וא לניהול האיכות אמב: תנאי קד�
  
  
  
  
  
  
  
  

  מדיניות כלכלית ועסקי� בישראל
  מר דוד ברודט

  
  מטרת הקורס

הנושאי� המרכזיי� שילמדו  .להקנות הבנה וידע במדיניות כלכלית בישראל והקשר של המדיניות למגזר העסקי
מאז� , ריתכלכלה קרי המדיניות הפיסקלית והמדיניות המונט–יסודות המדיניות המקרו: במהל- הקורס

, הרפורמות הכלכליות של המשק הישראלי, גלובליזציה, משטר שער חליפי�, שוק מטבע חו�, התשלומי�
  .מדיניות הרווחה ומשמעותה למגזר העסקי, שוק ההו�, שוק העבודה, הפרטה, רגולציה, תחרותיות

  
  .תורת ההשקעות, ניהול פיננסי: תנאי קד�

  
  

  ניהול סיכוני�
  ר שילה ליפשי#"ד
  
  טרת הקורסמ
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מבחני , VAR –מודל ה , סיכוני שוק: הנושאי� המרכזי� שיילמדו. הקניית מושגי יסוד בתחו� ניהול הסיכוני�
מיפוי הסיכוני� . ובנק ישראל 2הוראות וועדת באזל , סיכו� תפעולי, 2באזל , סיכו� אשראי, סיכו� נזילות, קיצו�

  .VBM –ניהול תשואה מול סיכו�  .רי� נגזרי�מכשי, מכשירי� פיננסיי� מורכבי�. בחברות ובבנקי�
  

  .תורת ההשקעות, מבוא לדיני ביטוח: תנאי קד�
  

  ניתוח דוחות כספיי�
  מר שלמה דאובר

  
  : מטרות הקורס

הקורס ש� . הקורס מעניק כלי� לניתוח חברות עסקיות באמצעות שימוש אינטגרטיבי במידע אודות החברה 
  .ידע בסיסי לניתוח כאמורדגש על הדוחות הכספיי� כעל מקור מ

  

  :מקורות מידע לניתוח חברה

 .ראה להל�, רוב המידע נית� להוריד מאתרי האינטרנט העוסקי� בהפצתו •

ע "בבנקי� להשקעות או לצל� בספריית הבורסה לני, ע בבנקי�"נית� להשיג במחלקות ני(תשקי� חברה  •

 ).ע בירושלי�"א או ברשות לני"בת

נית� לצל� בספריית הבורסה  –דוחות מיידי� שוני� , דוחות דירקטוריו�, כספיי�דוחות  –דיווחי� של חברה  •

  .ע בירושלי�"א או ברשות לני"ע בת"לני

 .תשקיפי� ודיווחי� של חברות מתחרות •

השוואה לענ� , שיחות ע� האנשי� הפועלי� בו, כתבי עת ענפיי�, ס ובנק ישראל"פרסומי הלמ(מידע ענפי  •

 ).'בעול� וכד

  .'יסודות החשבונאות ב :תנאי קד�

 

  שוק ההו� בישראל
  ר שילה ליפשי#"ד
  

  :מטרת הקורס
תיות של השוק וגורמי� יהבעי, התהליכי� המרכזיי� בו, י� הבנה לגבי שוק ההו� הישראליתלמידהקורס יקנה ל

כשוק הו� במדינה , כולל פרספקטיבה לגבי מעמד שוק ההו� בישראל, נוספי� המשפיעי� על שוק ההו�
  . המעורי� היטב בשוק הישראלי, עיקר הקורס יתבסס על הרצאות של אורחי�. תמתפתח

, אגחי�השוק , המסחר במכשירי� הפיננסיי�, רפורמת המס, ל"ההשקעות בחו: ו ה�דונשי העיקריי�הנושאי� 
  .הרשויות המחוקקות, שוק המשכנתאות ,הבנקי�, קופות גמל, קרנות פנסיה,סקירת מאקרו

   
  .למימו�מבוא : תנאי קד�

  
  

  תורת ההשקעות
  חיי� לוי' פרופ

  
  :מטרות הקורס

הכרות שוקי , כולל הבנת תפקידו של שוק ההו�, י� ידע בסיסי בנושא השקעות בשוק ההו�תלמידהקורס יקנה ל
הערכת שווי ניירות הער- ושיטות , סוגי ניירות הער- העיקריי� בשוק, הבנת תהליכי השקעה, ההו� בעול�

בניית תיקי השקעות ובדרכי� למדידת הסיכו� והתשואה של , ורס ידו� בשיטות להערכת מניותכמו כ� הק. המסחר
  .תיקי השקעות

  
  .מבוא למימו�: תנאי קד�
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  סמינרי�
  

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

  ניהול קר� השקעות
  חיי� לוי ' פרופ

  
הקר� פועלת במתכונת דומה  .י� קר� השקעותתלמידבו מנהלי� הייחודי ו סמינרהוא " ניהול קר� השקעות" סמינר

הקורס יכלול ג� הרצאות בה� ילמדו לעומק� . �פי שיטות העבודה הנהוגות בה-ועל, לקרנות הנאמנות בשוק
ומגוו� נושאי� הנוגעי� למסחר ולניהול תיקי , שיטות המסחר בשווקי ההו� כולל ביקורי חו� בחברות השקעות

, ה� ברמה המעשית וה� ברמה העיונית, י� תכלול את כל מרכיבי הפעילות של הקר�תלמידת העבוד. השקעות
מדידת ביצועי� ועד למת� , קביעת מדיניות הקר�, השוק והחברות עצמ�, החל מניתוחי� ותחזיות של הכלכלה

בזמ�  אפשר מסחריחדר העסקאות . ס"וק� במיוחד לצור- זה בביהמפקודות הביצוע בחדר העסקאות אשר 
במערכות לניהול עסקאות לתמיכה , צויד בשירותי מידע פיננסייהוא . אמת בשוקי ההו� והמטבע באר� ובעול�

  .בהחלטות פיננסיותו
  

  :דרישות קד�
הקבלה . מבוא למימו� ותורת ההשקעות: קורסי� מקדימי�. במנהל עסקי�. א.לב' הסמינר מיועד לתלמידי שנה ג

  .לקורס הנה על סמ- ראיו� קבלה
  

  :ספרי� וחומרי קריאה
  :י� הלקוחי� מתו-תלמידי ה"בעיקר מאמרי� אשר יוצגו ע

1( Journal of Portfolio Management  
2( Financial Amalyst Journal 

  
  :חובות

אופציות צוות , מניותצוות , ח"אגצוות (י� יתחלקו לצוותי� מקצועיי� אחת לסמסטר תלמידה. שנתי הסמינר הינו
  . ל הקר�"נוס� ימונה למנכ תלמידו, )מדידת ביצועצוות ול "וחומאקרו ות צו, וניהול סיכוני�

ה יציג כל צוות את ביצועיו ב, )השתתפות חובה(אחת לשבוע תתקיי� ישיבת ועדת השקעות בחדר העסקאות 
שיהיה אחראי על רישו� פרוטוקול הישיבה וריכוז , בכל שבוע ימונה תור� שבועי. בשבוע החול� ואת תחזיותיו

  .פעולות שנעשו באותו שבועה
. ללא קשר לישיבה השבועית, י� להיות מעורבי� ולבצע עסקאות עבור הקר� באופ� שוט�תלמידעל כל ה

  . י� יהיו אחראי� על ניהול הקר� ג� בחופשת הסמסטר ובחופשת הקי�תלמידה
� ישיר באמצעות אות� יוכלו להעביר בטלפו� או באופ, י� יקבלו הרשאה לבצע פעולותתלמידרק חלק מ� ה

  ".גישה ישירה"מערכת 
  .שבה יציג כל צוות את ביצועיו בפני מועצת המנהלי�, בת דירקטוריו�יאחת לרבעו� תתקיי� יש

ובנוס� , המצגת תוצג בפני הכיתה). אפשר בזוגות(להציג כשתי מצגות אקדמיות במש- השנה  תלמידעל כל 
מומל� . בתחו� המימו� או על עבודה מחקרית מקורית המצגת תתבסס על מאמרי�. הקורס היוגש תקציר למנח

  . Journal Of Portfolio Managementאו  Financial Analysts Journalלהתבסס על מאמרי� מתו- 
  .הקורס הנושא המצגת יתוא� מראש ע� מרצ

  .י� להכיר את המערכות הפיננסיות המותקנות בחדר העסקאותתלמידעל ה
  

  נהלי� ונושאי הקורס
  

למצגות של התלמידי� , השבועות יוקדש לניהול הקר� ולדיו� בבעיות שוטפות שיעלו בניהול הקר� 26- אחד מכל 
השלמת החומר תעשה לאור בעיות ספציפיות אשר תתעוררנה . הי המרצ"שיועבר ע יוכ� להשלמת חומר תיאורט

  . תו- כדי ניהול הקר�
  

רכז � אמיתי במידה וימצא בנק אשר ישת� פעולה ע� המי ניהול כס"או ע, הקר� תנוהל באופ� וירטואלי: הערה
  . בנושא זה האקדמי

  
  
  

  סמינר בהתנהגות ארגונית
  ר אמיר הורקי�"ד
  

  מטרת הסמינר
מבוא למדעי ההתנהגות ומבוא : פיתוח יכולת מחקר עצמאית ויישו� מושגי� רלבנטיי� שנלמדו בקורסי היסוד

  .י�תלמידגמת ארגוני העבודה של הדו, להתנהגות ארגונית בקונטקסט ארגוני קיי�
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  נהלי� וציו�
מלווה במצגת פאורפויינט שתוגש , דקות על אחד מנושאי הספר 20-יגיש בכיתה בתורו רפרט של כ תלמידכל 

בה , עמודי� 30של  ייגיש בתו� השנה עבודה סמינריונית בהיק� מקסימאל תלמידכל . בסו� המצגת למרצה
  .ארגו� עבודה כלשהו ייש� את הנושא שהציג במצגת על

  
  .שיטות מחקר במנהל עסקי�: תנאי קד�

  
  

  סמינר בחשבונאות
  יור� עד�' פרופ

  

לחשו� את התלמידי� למחקר החשבונאי תו- התמקדות בסוגיית מידת הרלוונטיות והער- , מטרת הסמינר
בנושא " קלאסיי�"בסמינר נסקור את המחקרי� ה. האינפורמטיבי של המידע החשבונאי הכלול בדוחות הכספיי�

כ� נדו� בתופעת -כמו. שה� בבחינת נכסי צא� ברזל של המחקר בחשבונאות ונדו� ג� ביישומי� אקטואליי� שלה�
שהוא " השווי ההוג�"להסבר אופ� התקינה החשבונאית ובמושג "  תיאוריה הפוזיטיבית"ב, ניהול והחלקת הרווחי�

  .ביסוד התקינה החשבונאית החדשה
  

  נהלי� וציו�

וייער- דיו�  המרצהי "תינתנה הרצאות ע סמינרבחלקו הראשו� של ה. ס"ש 2כולל שיעור כיתה של  מינרסה
לקראת סו� הסמסטר . לקראת כל שיעור יהיה על התמידי� לקרוא את הקריאות הרלבנטיות. בנושאי� השוני�

בכיתה יציגו התלמידי�  רסמינבחלקו השני של ה. תלמיד לבחור נושא לעבודה סמינריוניותכל יהיה על הראשו� 
תו- הפניה , כל צוות יקבל נושא מתו- הרשימה המפורטת בנספח. את העבודה ויתקיי� דיו� והערכה של העבודה

  .למאמרי� נבחרי� נוספי� בנושא
  

  .לימוד במקביל של ניתוח דוחות כספיי�: תנאי קד�
  

  סמינר במימו� 
  חיי� לוי' פרופ

שיטות , שילוב השוק הישראלי בשוק הבינלאומי, חר בשוק ההו� הישראלישיטות מס: הנושאי� שילמדו בסמינר

יעילות קרנות נאמנות , בדיקת תשואה וסיכו� בשוק ההו�, )Events Studies(כמותיות לזיהוי אירועי� בשוק ההו� 

  .)Stocks Picking(וזיהוי מניות )  Assets Allocation( יכולת לזהות מגמה בשוק, ETF)(לעומת תעודות סל 
  

  .לימוד במקביל של תורת ההשקעות, ניהול פיננסי: תנאי קד�
  

  סמינר בניהול התפעול
  דרור צוקרמ�' פרופ

  
ויחסי הגומלי� שבינה לבי� , התפעולית בארגו� אופי פעילותה של היחידהלגבי ניסיו� מעשי  תלמידיעניק ל הסמינר

  .הסביבה הפנימית והחיצונית שלה
  

: לדוגמה(אמור לבחור ארגו� מ� התעשייה היצרנית או מסקטור השירותי�  תלמידבמסגרת עבודת הסמינר כל 
, חברת בנייה, מסעדה, בית ספר, בנק, מרכז שרות במשרד ממשלתי או ביחידה עירונית, מרכז רפואי, מפעל יצרני

  .לצור- ניתוח מעמיק של דילמה תפעולית) יחידה חקלאית
  

  ,ובכלל זה, תודות וכלי� מ� התחו� של ניהול התפעולהדילמה הניהולית שתוגדר תנותח בעזרת מ

 (process design and process selection)עיצוב ופיתוח תהליכי�   •

 (capacity planning)בחירת כושר התפעול   •

  (inventory management)ניהול מערכות מלאי   •

  (supply chain management)ניהול שרשראות אספקה   •

   (forecasting)מודלי� של חיזוי   •
  

מגע ודיאלוג ע� מנהל התפעול והיחידה התפעולית בארגו� , העבודה הסמינריונית תחייב איסו� נתוני� רלבנטיי�
  .עסקית/ובחינה של הסביבה הארגונית, שנבחר

  
  :ח שיכלול את הפרטי� הבאי�"אמור להגיש דו תלמידכל  סמינרששה שבועות מפתיחת ה

 . העבודה הסמינריונית ופרטי� לגביו זהות הארגו� שבמסגרתו תתנהל •

 .הגדרה של הדילמה התפעולית שתנותח במסגרת העבודה •

 .עסקית שלו/ניתוח ראשוני של קהל הלקוחות של הארגו� שנבחר ושל הסביבה הארגונית •
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 .היחידה התפעולית והדילמה התפעולית שהוגדרה, לגבי הארגו� תלמידנתוני רקע העומדי� לרשות ה •

 . ולוחות זמני�, סדר קדימויות, ובכלל זה הגדרה של הפעילויות המרכזיות, ל תוכנית העבודההצגה מפורטת ש •
  

דקות ובעקבותיה יתנהל דיו� קצר  10ההצגה תימש- . דוחות הביניי� יוצגו בכתה באמצעות מצגת ממוחשבת
  .שבמסגרתו יינת� משוב על נושא העבודה מטע� המרצה והתלמידי�

וזאת , והעבודות הסופיות יופצו לכל קהל התלמידי� על אתר הקורס, י המרצה"שור� עלאחר אי, דוחות הביניי�
  .לצור- הפריה והעשרה הדדית

  
  :ובכלל זה, במסגרת מפגשי הסמינר יוצגו נושאי� נבחרי� מ� הספרות המקצועית והמדעית של  ניהול התפעול

 .אינטגרציה של שרשראות אספקה •

 .ת אספקההיבטי� בינלאומיי� בניהול שרשראו •

 .שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לניהול מערכת המידע בשרשראות אספקה •

 .מערכות תומכות החלטה לניהול שרשראות אספקה •
  

  
  :מרצי� אורחי�

  

באורח  תלמידבמהל- הסמינר תתקיימנה הרצאות של מנהלי תפעול מארגוני� מובילי� במשק שיחשפו את ה
לאתגרי� הניהוליי� העומדי� בפני מנהל , של היחידה התפעוליתבלתי אמצעי להיבטי� הניהוליי� המרכזיי� 

  .התפעול ולחשיבותה של היחידה התפעולית בהעצמת חוסנו התחרותי של הארגו�
  

  .ניהול התפעול: תנאי קד�
  
  

  סמינר בשיווק
  ארתור מיד�' פרופ

  

על מחקרי�  דיוני�, תהרצאו לעיתבסס הסמינר . הסמינר מקנה נסיו� בניתוח ועריכת מחקרי� בתחו� השיווק
  .י�תלמידומצגות של , מציאת הזדמנויות מחקר חדשות, קיימי�

  
  .אסטרטגיה שיווקית: תנאי קד�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  24

 

  

  'ג', נאי הקד� להשתתפות בלימודי חובה של שני� בת
  

  'אשנה 
  

  ;'מתמטיקה א – 'מתמטיקה ב .1

  ;'א נהל עסקי�שיטות סטטיסטיות למ – שיטות כמותיות בניהול .2

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

 ;מבוא לכלכלה מיקרו, שיטות סטטיסטיות למנהל עסקי�', מתמטיקה א -מבוא למימו�  .4

 ;מבוא לכלכלה מיקרו', מתמטיקה א -מבוא לכלכלה מאקרו  .5

  ;מבוא למדעי ההתנהגות –מבוא להתנהגות ארגונית  .6
  
  

  'ב שנה
  
  ;שיטות כמותיות בניהול  - נושאי� מתקדמי� בשיטות כמותיות .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
  ;שיטות כמותיות בניהול –ניהול התפעול .          6
  ;מבוא למשפט –דיני חוזי� .          7
  ;מבוא למשפט -דיני מיסי� .          8
  ;�מבוא למימו –ניהול פיננסי .          9

  ;לשיווקמבוא  –אסטרטגיה שיווקית .        10
  ;מבוא למימו� –מבוא לביטוח .        11
  ;מבוא למימו� -מימו� בינלאומי  .       12

  
  

  'גשנה 
  
  ;ניהול התפעול – 'א מבוא לניהול האיכות .1
  ;דיני מיסי�, דיני חוזי� – תאגידי�דיני         .2
  ;מבוא למימו� – שוק ההו� בישראל.        3
  ;מבוא למימו� - תורת ההשקעות  .4
  ;'יסודות החשבונאות ב –ניתוח דוחות כספיי� .        5
  ;'מבוא לניהול האיכות א -' מבוא לניהול האיכות ב      .  6
  ;דיני תאגידי� –דיני סחר בינלאומי .        7
  ;דיני תאגידי� –דיני עבודה   .      8
  ;תורת ההשקעות, מבוא לדיני ביטוח –ניהול סיכוני�   .      9

  ;ותתורת ההשקע, ניהול פיננסי –מדיניות כלכלית ועסקי� בישראל .      10
  ;תורת ההשקעותלימוד במקביל של  –ניהול קר� השקעות סמינר .      11
  ;אסטרטגיה שיווקית –סמינר בשיווק .      12
  ;ניתוח דוחות כספיי�לימוד במקביל של  –סמינר בחשבונאות .      13
  ;שיטות מחקר במנהל עסקי� –סמינר בהתנהגות ארגונית .      14
  ;ניהול התפעול –עול סמינר בניהול התפ.      15
  ;תורת ההשקעותלימוד במקביל של , ניהול פיננסי –סמינר במימו� .      16

  
     

  
  החובה להרש� לקורס  . תלמיד שנכשל בקורס חייב ללמוד אותו שוב בשנת הלימודי� הנוכחית

ד בתנאי קד� תלמיד שלא עמ. 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�

  

  
  
התקנו� כולו כפו� לתיקוני� ולשינויי� שיוכנסו בו בכל עת על פי החלטת המוסדות   

  .רכז האקדמיי� של המהמוסמכ
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  תקנוני� - ' פרק ב
  
  

  תקנו� הלימודי� 
  
  תקופת הלימודי�. 1
  
   וה� מורכבי�, )ה סמסטרי�שש(יהיה שלוש שני�  לתואר במנהל עסקי�מש- הלימודי�   )א(

  .מסמינריוני�ו מלימודי חובה        
  

  אלא א� סיי� כל בחינותיו ומילא את יתר , "מנהל עסקי�בוגר ב"לא יקבל תלמיד את התואר   )ב(
  .מרכז האקדמילא יאוחר מאשר תו- שש שני� מיו� תחילת לימודיו ב, התחייבויותיו על פי התקנות       

  
  יהיה רשאי להירש�    תלמיד שלא השלי� חובותיו תו- שש השני� האמורות יופסקו לימודיו ו)   ג(

  .רק לאחר שלוש שני�, א� יעמוד בתנאי הקבלה הרגילי�, מחדש       
  
  .י הדיק�"ייקבע ע, )ג(ק "די� לימודיו הקודמי� של תלמיד שחידש לימודיו כאמור בס)  ד(
  
  .י הדיק�"שאושרה ע, א- לא תיכלל הפסקת לימודי� מרצו�, במניי� שש השני� תיכלל תקופת השעיה  )ה(

              
       

  השתתפות בלימודי�. 2
  
ההשתתפות בלימודי� מחייבת . מוסדההוראה ניתנת בכל שעות ההוראה של ה: חובת נוכחות בשיעורי�. א

עמידה , כתיבת עבודות בית, הכנת החומר הדרוש לכ-, בתרגילי� ובסמינריוני� ,חובהנוכחות בשיעורי� 
  .שות המורי�במבחני ביניי� בכתב ובעל פה וביתר דרי

  
ולא ירשו� שיעורי� כאלה , לא ילמד תלמיד בשיעורי� המתקיימי� בשעות חופפות: זמני הוראה חופפי�. ב

יידרש התלמיד להודיע איזה  -התגלה בטופס הלימודי� רישו� של שיעורי� חופפי� כאמור. בטופס הלימודי�
תחליט על כ- המזכירות ותודיע , רש לכ-לא עשה כ� בתו- שבעה ימי� מיו� שנד. מ� השיעורי� לא ייחשב לו

  .לתלמיד על ההחלטה
  
  

  סדרי הלימודי�. 3
  

  .דקות 45שעה אקדמית היא בת    .א

  .חייב להשתת� בשיעורי� באופ� סדיר תלמידה   .ב

 . דקות לפחות 15י� למורה בכיתה תלמידימתינו ה, א� לא תבוא הודעה מ� המזכירות על ביטול שיעור   .ג
  .קיומו של השיעור-על אישיודיעו למזכירות י� להתפזר א- לא לפני תלמידלאחר מכ� יכולי� ה      
  

  ידיעת שפות . 4
  
  ידיעת עברית. א

מועמדי� . ידיעת עברית היא דרישה בסיסית מכל תלמיד במרכז האקדמי והיא תנאי מקדמי ללימודי� בו. א
י� שנכנסי� לאחת מועמד. ללימודי� חייבי� להוכיח את שליטת� בעברית לפני תחילת הלימודי�

 :ייחשבו כמי שהוכיחו את שליטת� בעברית, הקטגוריות דלהל�

  .מועמדי� שהתקבלו ללימודי� על סמ- ציו� בבחינה הפסיכומטרית שבה נבחנו בעברית    .1

  ).ל"לא כולל שלוחות מחו(בוגרי מוסדות אקדמיי� מוכרי� באר�    .2

  .�בעברית ממוסד אקדמי מוכר באר" פטור"בעלי    .3

  ").הבחינה הירושלמית("מי שעמדו בהצלחה בבחינה שמקיימת המועצה להנחלת הלשו�    .4
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  .בוגרי תיכו� ששפת ההוראה בו היא עברית אשר למדו בו במש- שנתיי� לפחות   .5

  .80עמידה בבחינת כניסה בעברית בציו�    .6

  
  יוכל להתקבל ללימודי , 60ציו� א- עמד בבחינת הכניסה בעברית ב, מועמד שלא עמד בתנאי� דלעיל. ב

  תותנה בכ- שיוכיח כי עמד בבחינת הכניסה בעברית ' קבלתו של תלמיד כאמור לשנה ב. 'שנה א     
  .80בציו�      

  
  תלמידי� אשר נדרשי� לשפר את ידיעת העברית שלה� ואשר מעונייני� בכ- יכולי� להירש� ללימודי. ג

  .   קיומ� של לימודי� אלה מותנה במספר נרשמי� מינימלי. יעברית אשר מתקיימי� במרכז האקדמ   
  תלמידי� אשר מעונייני�  . וכרוכה בתשלו� נוס�, ההשתתפות בלימודי� אלה אינה מקנה נקודות זכות   
  בכפו� לעמידה בבחינת , לשפר את ידיעת העברית מחו� למרכז האקדמי יכולי� לעשות כ� לפי בחירת�   
  .ב לעיל -עיפי� קטני� א והכניסה כאמור בס   

  
  ידיעת אנגלית .ב

חייב להוכיח כושר קריאה והבנה של טקסטי� מדעיי� באנגלית עד תו� לימודי  מרכז האקדמיב תלמידכל     
שנכשל בקורס אנגלית בשנה ראשונה נדרש לחזור על הקורס בשנה השניה כולל כל  תלמיד. ראשונהשנה 

  .בקורס אנגלית) 60מעל " (עובר"ודיו בשנה שלישית ללא ציו� לא יוכל להמשי- לימ תלמיד. המטלות
   .בחינת מיו� פנימית שנערכת בתחילת השנהנקבעת לפי תוצאות י� לרמות תלמידחלוקת ה     
     
  : פטור מלימוד אנגלית נית� במקרי� הבאי�   

 .שלמדו אנגלית כשפה זרה, בעלי תואר אקדמי מוכר .1

  .שהיא שוות ער- לתעודת בגרות ישראלית, תבעלי תעודה מאר� דוברת אנגלי .2

     בהצלחה בבחינות  כי למדו שנתיי� ברמה תיכונית באר� דוברת אנגלית ועמדו, י� המוכיחי�תלמיד  .3
  .הבגרות במוסד אשר שפת ההוראה בו היא אנגלית       

    " פטור"והשיגו " מתקדמי�"כי סיימו ועמדו בהצלחה בקורס לאנגלית ברמת , י� המוכיחי�תלמיד .4
  .במוסד מוכר להשכלה גבוהה באר�      

  .ומעלה 134 ציו�, תלמיד שהשיג בבחינה הפסיכומטרית בתת המבח� לאנגלית .5
  .נית� לקבל פטור בבחינת המיו� הפנימית.   6
  

  
  קורסי�  ועבודות. 5
  

 ותשינויי� ועידכוני� מתפרסמי� על לוחות המודע. ככלל מתקיימי� הקורסי� לפי הפרוט בשנתו�  .א
כגו� מפאת שירות , י� צפויי�/המורי� נקראי� להסדיר מבעוד מועד ביטול שיעור. ובאתר האינטרנט

כגו� , בלתי צפוי ולהודיע בהקד� האפשרי על ביטול שיעור; י מילוי מקו� או שיעורי השלמה"מילואי� ע
  . מפאת מחלה

  

ע� תלמידי� בשעות קבלה להתייעצות  רכז האקדמיבמהל- שנת הלימודי� יהיו המורי� זמיני� במ  .ב
ל ימסרו המורי� מספרי טלפו� בה� נית� יהיה "בתקופת הפגרה וכ� לקראת נסיעה לחו. שבועיות

  .או כתובת/להשיג� בצורה סבירה ו
  

 המשקל יהיה זהה לכל התלמידי�) ז"נ(לכל קורס נית� משקל המתבטא בנקודות זכות  :משקל קורס  .ג
  .שהתלמיד משתיי- אליוללא קשר לשנת הלימוד או לחוג , קורסב

  

כל שעה שבועית סמסטריאלית . ז נעשית לפי היק� השעות של הקורס"הקצאת נ: נקודות זכות  .ד
ז "נ 4השתתפות בסמינר וכתיבת עבודה סמינריונית מקנה . ז אחת"מזכה את התלמיד בנ) ס"שש(

  .בלבד
  

אי . היא חובה, �סמינריוני, תרגילי�, השתתפות התלמידי� בשעורי�: בקורסי�חובת השתתפות   .ה
תלמיד אשר ייעדר , השתתפות סדירה בלימודי� שוללת מ� התלמיד את זכותו לגשת לבחינות הסיו�

  .חייב להשלי� את החומר שהחסיר) אבל, מחלה, מילואי�(ת מוצדקות מהקורסי� מסיבו
  

  .תו�תינת� בקורסי� שייקבעו מראש ויצויינו בשנ" סיי�"או " נכשל", "השלי�": הערכה  מילולית  .ו
  

  .נית� להעביר קורסי� לעודפי� רק לאחר סיו� התואר. הינו קורס שנית� עליו ציו� סופי: קורס עוד+  .ז
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, קורסי� שמתקיימי� במהל- הקי� ומסתיימי� לפני תחילת שנת הלימודי� החדשה: קורסי המש*  .ח
 קורסי� שמסתיימי� אחרי תחילת שנת הלימודי�. כקורסי� של שנת הלימודי� הקודמת ירשמו

  .ירשמו כקורסי� של אותה שנה, החדשה
  

לא  רכז האקדמיהמ. נית� להגיש עבודות סמינריוניות באמצעות המזכירות בלבד: עבודות סמינריוניות  .ט
  .לעבודות שיוגשו ישירות למרצה היה אחראיי

  

על המרצה לדאוג כי כל , תרגילי�/י� להגיש עבודותתלמידבקורסי� בה� נדרשי� ה: מת� עבודות  .י
המורה ימסור את הציוני�  .י� לפחות שבועיי� לפני מועד ההגשהתלמידרגיל יחולקו לת/בודהע

במקרי� מיוחדי� רשאי הדיק� לאשר הארכה למש- זמ� . והעבודות עצמ� תו- חודש ממועד ההגשה
  .בדיקת העבודות

  

 מיו� סמינר תו- חודשיי� /המורה ימסור ציו� על עבודת סיו� קורס: סמינר/בדיקת עבודת סיו� קורס  .יא
  .הגשת העבודה

  

 בשו� מקרה לא נית�. העבודות תוגשנה דר- התאי� המיועדי� לכ- בלבד :נוהל הגשת עבודה  .יב
 .לודא קבלת עבודתו במזכירות תלמידבאחריות ה.  ובאימייל בפקס  להגיש עבודות

יד  הוגשה בכתב ,על פי שיקול דעת המורהשעבודה . תלמיד יגיש את עבודתו בכתב יד קריא או בדפוסה
מורה רשאי . בהדפסה, לחלופי�, תוחזר לתלמיד והוא יגיש אותה שנית בכתב יד קריא או, שאינו קריא

העבודות יוגשו ע� מספר תעודת זהות בלבד שירש� בד�  .לחייב תלמיד להגיש את עבודתו מודפסת
  .עבודה בשני קורסי� שוני�אותה חל איסור גמור על הגשת  .המהווה שער, הראשו�

  

יש לפנות ישירות למרצה . מטפלת בדחיית המועדי� להגשת עבודותאיננה המזכירות : עבודותדחיית   .יג
  . בכתברגל מתאו /ו

  

וימסור אותה לבדיקה , של העבודה שהוא מגיש שמור לעצמו העתקהתלמיד חייב ל: אבדה עבודה  .יד
  .בד� העבודה המקוריתואבמקרה של 

  

עבודות שלא תילקחנה על ידי . המזכירותעבודות תוחזרנה לתלמיד באמצעות  :ותשמירת עבוד  .טו
  .תושמדנהלאחר מכ� , חודש לאחר פרסו� הציו�מהתלמיד תישמרנה לא יאוחר 

  
בכל הסתייגות נית� לפנות . לא נית� להגיש ערעור על עבודות ותרגילי�: ערעורי� על עבודות ותרגילי�  .טז

  .למרצה בשעות הקבלה

  
  
  בתוכנית הלימודי� שינויי�. 6
  

מתחילת הקורס או במועד מוקד� שני לבצע שינויי� בתכנית הלימודי� עד סו� השבוע התלמיד רשאי   .א
  .רכז האקדמישיקבע על ידי המ, יותר

  

' של סמסטר א שניעד סו� השבוע ה באמצעות אתר האינטרנט תלמידו על ידי השעשינויי� לקורסי� י  .ב
לאחר המועד המותר  .בקורס וי הוא על בסיס מקו� פנויהשינ .' של סמסטר ב שניהשבוע הסו�  עדו

נית� יהיה להקטי� את מכסת הלימודי� או לבטל קורסי� למעט קורסי� של  לא' לשינויי� בסמסטר א
  .'במועד השינויי� לסמסטר ב' סמסטר ב

  
  בחינות. 7
  

של קורס  'אמועד : הבחינות ייערכו בשני מועדי�, קורסי� שמתקיימות בה� בחינות: מועדי בחינות  .א
במש-  -ושל קורס שהסתיי� בסמסטר השני , יתקיי� בחופשת הסמסטר, ראשו�הסטר שהסתיי� בסמ

 . החופשה השנתית

 

  .הבחינות יתקיימו בדר- כלל בשעות הבוקר  .ב

  

  .'אחייב תלמיד להשתת� בבחינות במועד  -ככלל   .ג
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      ו במהל- הסמסטר השני לגבי קורסי� שהתקיימ, 'אלבחינה יתקיי� לאחר מועד ) 'מועד ב(מועד נוס�   .ד
בחלק מ� הקורסי� . 'ובמהל- החופשה השנתית לגבי קורסי� שנתיי� וקורסי� מסמסטר ב' בסמסטר א

החוזר בשני , בקורס סמסטריאלי. בחופשת הפסח 'בראשו� עשוי להתקיי� מועד השהסתיימו בסמסטר 
  .'סמסטר בב של הקורס המתקיי� 'אבו זמנית ע� מועד ' סמסטר אשל הקורס מ 'ביחול מועד , הסמסטרי�

  

בי� מחמת אילוצי� , זהא� נבצר מתלמיד לגשת למועד  .של הקורס שהשתת� בו 'אהתלמיד ייבח� במועד   .ה
ובי� מחמת אילוצי� אישיי� ) בחינות חופפי� בקורסי� שוני� שהתלמיד חייב בה� יכגו� מועד( וסדמה של

של קורס ג� תלמיד אשר רוצה  'ברשאי לגשת למועד  .'בהוא רשאי לגשת למועד , )אבל, מחלה, מילואי�(
  . תלמידי�עליו להודיע על כ- מיידית למזכירות , 'א לתק� ציוני� שקיבל במועד 

  

  תלמידי� שנבצר מה�  .הרשות להבח� פעמיי� בשנה אינה זכות אוטומטית –) 'מועד ג(מועד בחינה מיוחד   .ו
  ונבצר ' ג� תלמידי� שנבחנו במועד א. מיוחדאינ� זכאי� למועד בחינה ', ונבחנו במועד ב' להבח� במועד א      
  האפשרות לקבלת מועד מיוחד ניתנת רק  .אינ� זכאי� להבח� במועד בחינה מיוחד', מה� להבח� במועד ב      
  :ובמקרי� מיוחדי� לפי שיקול דעת הדיק� כמפורט להל�, בהקשר לשירות מילואי� פעיל     

  

פעיל להבח� בשני מועדי הבחינות של קורס שהיו חייבי�  תלמידי� שנבצר מה� בגלל שירות מילואי� .1
  .להבח� בו

 של בחינה זו וברצונ� לנסות' א- שירתו בשירות מילואי� פעיל במועד ב', תלמידי� שנבחנו במועד א .2
 .לשפר את ציונ�

  - ימי� רצופי� במהל 21בגלל שירות מילואי� פעיל או ששירתו במש- ' תלמידי� שלא נבחנו במועד א  .  3
 .הסמסטר שלפני הבחינה               
    זכאית למועד , תלמידה שילדה בתקופה של עד שלושה שבועות לפני בחינה ולא השתתפה בבחינה  . 4

 .מיוחד      
 .במקרי� נוספי� לשיקול דעת הדיק� בלבד   . 5

  

וע ימי� לפני קיו� המועד תוגשנה לא יאוחר משב, קורס ובחינות סו� בקשות למועד מיוחד של בחינת ביניי�  .ז
לא , במידה שלא יוגשו בקשות עד שבוע לפני מועד הבחינה. המיוחד ותלווינה בהצגת אישורי� מתאימי�

 .תתקיי� בחינה

 

עד שבועיי� (תלמידי� שאושרה לה� בחינה במועד מיוחד ולא הופיעו לבחינה מבלי להודיע על כ- מראש   .ח
 .ינהיקבלו ציו� אפס בבח, )לפני מועד הבחינה

  

  .ג� א� הוא נמו- מהציו� הקוד�, בחינה הוא הקובע/הציו� המאוחר יותר בקורס  .ט
  

בהצגת אישורי� . (האפשרות להבח� במועדי� מיוחדי� מוגבלת לשתי בחינות בלבד  בשנת לימודי� אחת
  ).מתאימי� ובהתא� לנהלי�

  

  שאליה� נרש� , מיט קורסי�בשו� מקרה לא נית� להש: או לא הגיש סמינר/ו תלמיד  שלא  ניגש  לבחינה  .י
  .ג� א� לא קיבל בה� ציו� סופי, מגליו� הציוני�, תלמידה     
  

  אלא א�, בסו� כל שנת לימודי� נערכות בחינות מעבר בקורסי� הנלמדי� באותה שנה: בחינות מעבר  .יא
  .נקבע אחרת      

  

 נת הלימודי� ובשל כ-ה בקורס מסוי� במש- שמורתלמיד שלא מילא אחר דרישת ה: שלילת הזכות להבח�  .יב
, לא יהיה רשאי להבח� בשני המועדי� שבאותה שנה, המורה שלא להתיר לו לגשת לבחינת המעבר החליט

המורה רשאי ג� להחליט שעל התלמיד להבח� במועד . ויהיה עליו ללמוד את הקורס מחדש בהתא� לתקנות
  .בלבד 'ב

  
  בחינות ביניי�. יג

  . כמועד מיוחדהמועד השני מוגדר , לבדאחד ב מועדבחינות הביניי� ל.   1
  במקרי� בה� משקל בחינת הביניי� עולה  .מהציו� הסופי 25%משקל בחינת הביניי� לא יעלה על .   2

  .יתקיימו שני מועדי�, 25%על       
תלמיד שלא נבח� בבחינת הביניי� במועד הראשו� או שנבח� ומעוניי� לשפר יוכל לעשות זאת במועד השני . 3

  .מועד זה יחשב כאחד משני המועדי� המיוחדי� שבה� רשאי תלמיד להבח� בשנה). ועד מיוחדמ(
  
, רק במקרי� חריגי� במיוחדאלא . בחינות בעל פה רכז האקדמילא מתקיימות במ ,ככלל: בחינות בעל פה. יד

שיקבע על ידי מורה המקצוע ומורה נוס� , תיער- בפני שני מורי�, בעל פה הבחינה שאושר. ובאישור הדיק�
  .הדיק�
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. תלמיד שכתב ידו אינו קריא יפנה בכתב על מנת לקבל אישור לשיכתוב בחינות: בחינות בכתב בלתי קריא. טו
בי� על ידיו ובי� על ידי , לפי בחירתו, או להדפסה, צילו� של הבחינה יינת� לתלמיד להעתקה בכתב יד קריא

התלמיד יצהיר כי הבחינה המועתקת היא העתק . הבחינהלהחזיר את השכתוב שבוע מיו�  תלמידעל ה. אחר
ייחשב הדבר כאילו צויי� עליה בהערה מילולית , לא הוחזר השכתוב במועד. מדוייק של הבחינה המקורית

  ".נכשל"
  

. כ בשנתו� ובאתר האינטרנט בתחילת השנה"מפורסמי� בדתאריכי הבחינות : פרסו� מועדי הבחינות. טז
  .ורסמו באתר האינטרנט במהל- השנההמועדי� המיוחדי� יפ

  
  :תלמיד יורשה להשתת� בבחינה בתנאי� המפורטי� להל�: תנאי� להשתתפות בבחינה. יז

  ;לא נית� לרשו� קורס בדיעבד, הקורס רשו� בתכנית הלימודי� שלו.  1
  ;הוא מילא את הדרישות האקדמיות של הקורס.  2
  ;ההוא הציג בכניסה לאול� הבחינה תעודה מזה.  3
  .עמד בתנאי תשלו� שכר הלימוד . 4

  
על התלמידי� לקיי� את כל הוראות ההתנהגות החלות עליה� בזמ� בחינה לפי : התנהגות בזמ� בחינה. יח

תלמידי� שיעברו על . ולהישמע להנחיות המשגיחי�" טוהר הבחינות"תו- כדי שמירה על , תקנו� המשמעת
  . ההוראות יועמדו בפני ועדת משמעת

  
עליו לשבת . דקות לפני תחילת הבחינות 15על התלמיד להיות בכניסה לאול� הבחינות : יהול הבחינהנ. יט

בכניסה . (זהותו של התלמיד תיבדק בכניסה לאול� .באול� שנקבע לו ברשימת הנבחני� שעל לוח המודעות
  ).הבחינה וזהותו ייבדקו במהל- תעודתו .תעודה מזההלאול� יוודאו המשגיחי� שברשות התלמיד יש 

  
  תלמיד שאיחר לבחינה לא יהיה זכאי  .דקות לא יורשה להבח� בבחינה 30 -תלמיד המאחר לבחינה למעלה מ. כ

כניסתו תתאפשר עד חצי שעה לאחר תחילת המבח� וזאת בתנאי שא� תלמיד לא יצא . לקבל את זמ� האיחור
   .מהבחינה

  
להעביר תלמיד , לפי שיקול דעתו, המשגיח רשאי. י�התלמיד ישב כפי שיפורס� ובהתא� להוראות המשגיח .כא

  .ממקומו למקו� אחר בכל עת
  

אלא א� כ� ניתנה רשות מפורשת לכ- בשאלו� הבחינה ', בספרי� וכו, אי� להשתמש בבחינה במחברות .כב
בשו� מקרה לא . כל החפצי� ירוכזו באול� הבחינה בהתא� להוראות המשגיחי�"). ספרי� פתוחי�("

  . ת מחשב לבחינהתותר הכנס
  
 וכ� ירשו� זאת על גבי , לקראת הבחינה יודיע המורה מהו חומר העזר המותר לשימוש בבחינה: חומר עזר. כג

   .ב"פתקי� וכיו, חומר עזר יותר לשימוש בתנאי שאי� בו כל רישומי�. שאלו� הבחינה
  

דקות לפחות אחרי חלוקת  30אלא כעבור , תלמיד לא יורשה לעזוב את אול� הבחינה מסיבה כלשהי . כד
וייחשב כמי שהשתת� , עליו להחזיר למשגיחי� את השאלו� ואת מחברת הבחינה, במקרה כזה. שאלוני�ה

  .בבחינה
  

מבחני� ב. בשו� מקרה של עד שעתיי� לא תותר יציאה לשרותי�במבחני� : כללי� ליציאה לשירותי�. כה
בכל מקרה יש להימנע . המשגיחי�החלטת תנת� יציאה מבוקרת על פי  ,שאורכ� עולה על שעתיי�

  .הנבחני� בכיתה מלהפריע לשאר
  

  !יענש באופ� חמור ביותר, שיתפס בעבירת העתקה תלמידעל פי החלטת ועדת הוראה 
  
  .אסור לנבחני� לשוחח ביניה� או להעביר חומר כלשהו זה לזה .כו

  
הביקורת על התלוש המחובר למחברת הנבח� ירשו� את שמו ואת מספר תעודת הזהות כולל שתי ספרות  .כז

הנבחני� יניחו את תעודות הזיהוי שלה� על . אי� לרשו� במחברת הבחינה ש� או סימ� אחר לזיהוי. הבחינה
  .השולח� לפני תחילת הבחינה

  
טיוטה תיכתב . אי� לכתוב בשוליי�. על עמוד אחד של כל ד�, בכתב ברור ונקי, יש לכתוב את התשובות בעט .כח

בראש . ותימחק בצורה ברורה לפני מסירת הבחינה) של מחברת הבחינה בלבד(צידו השני של הד� רק על 
  .אסור לתלוש דפי� מ� המחברת". טיוטה"עמוד הטיוטה יכתוב התלמיד בבירור 

  
  .יגיש המשגיח תלונה לועדת המשמעת, במקרה של הפרת ההוראות והתקנות .כט

  
ולעזוב בשקט את , למשגיח) א� יידרש, ובכלל זה שאלו� הבחינה( ע� סיו� הבחינה יש למסור את המחברת .ל

  .אול� הבחינה
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המוסמ- יהיה באול� הבחינה ככל הדרוש להבהרת /המורה :נוכחות המורה או המוסמ* על ידו בבחינה. לא
במועד המיוחד . להשיב על שאלות התלמידי�, ויהיה זמי� בקרבת מקו� בכל מהל- הבחינה, שאלות הבחינה

  .חלה חובת נוכחות על המורה או המוסמ-לא 
  

בחינה ארוכה יותר . אלא באישור הדיק�, שעות 3מש- הזמ� המוקצב לבחינה לא יעלה על : מש* הבחינה. לב
זאת למעט הבחינה לתלמידי� שאינ� דוברי . והחלק השני יתקיי� לאחר הפסקה, משלוש שעות תפוצל

  .הבחינהמש- זמ� הבחינה יצוי� על גבי שאלו� . עברית
  
א� משו� שלא , תלמידי� שאינ� שולטי� בעברית: סידורי� מיוחדי� לתלמידי� שאינ� דוברי עברית. לג

ומבקשי� בשל כ- , למדו בבית הספר או באוניברסיטה ששפת ההוראה בה� היא עברית וא� מסיבה אחרת
, ות המזכירות לענייני תלמידי�באמצע, יפנו בקשה בכתב אל הדיק�, לקבל תוספת זמ� לכתיבת בחינותיה�

בהתחשב בנסיבות המקרה יאושר לתלמידי� לכתוב את בחינותיה� ע� . לפחות חודש לפני מועד הבחינה
אישור כאמור כוחו יפה  .דקות 15תינת� תוספת של , על כל שעת בחינה: תוספת זמ� לפי הכללי� הבאי�

  .לאותה שנת לימודי� בלבד
  

 - הדיק� רשאי לפטור מתקנה זו בחינות . הבחינה תועברנה לבדיקה בעילו� ש� מחברות: בדיקת הבחינות. לד
 .המורה ימסור את הציוני� למזכירות תו- חודש מיו� קיו� הבחינה .כשהנסיבות מצדיקות זאת ,מסוימות

מורה האמור לתת ציו� בבחינה או . במקרי� מיוחדי� רשאי הדיק� לאשר הארכה למש- זמ� בדיקת הבחינה
יפנה אל הדיק� , או במקרה של ניגוד ענייני� )  'ב� זוג וכו, אח, הורה, בת, ב�(לתלמיד שיש לו קשר אליו עבודה 

י מורה נוס� או ינקוט כל אפשרות אחרת "י מורה אחר או ע"ימסור את העבודה לבדיקה ע, לפי שיקולו, אשר
  .הנראית לו 

  
בי� האפשרויות  יוצע לו לבחור ,של התלמיד אבדה לאחר שהובהר סופית כי מחברת הבחינה: אובד� בחינות. לה

  : הבאות
  ,לפני שנית� עליה ציו� במקרה של אובד� מחברת

  .לגשת לבחינה חוזרת. 1
  ).ציו� מילולי" (השלי�"לקבל ציו� . 2 
    ובתנאי שהמורה או ועדת , א� היו כאלה, לקבל ציו� על סמ- ממוצע ציוניו החלקיי� באותו הקורס. 3 

  .ראה הסכימו לכ-ההו     

  
  :יוצע לתלמיד לבחור באפשרויות הבאות: אובד� מחברת לאחר שנית� לה ציו�במקרה של 

  .השארת הציו� על כנו. 1       
  .לגשת לבחינה חוזרת. 2       

  
נית� לראות ולקבל מחברות בחינה רק בתו� מועד ההסברי� ג� א� התלמיד אינו : שמירת בחינות והחזרת�. לו

חודשי� מתו� המועד  3באישור המורה יוכלו התלמידי� לקבל את מחברות הבחינה תו- . לערערמעוניי� 
  .לאחר מועד זה תושמדנה המחברות ללא כל הודעה נוספת. שהוקצב לערעורי�

  
  

  ציוני�. 8
  
שור באי .מ� הציו� הסופי 30%שמשקלו יגיע עד כדי , רשאי המורה לקבוע במקצועו ציו� חלקי: ציוני� חלקיי�. א

  .להגדיל את משקלו של הציו� החלקי, במקרי� מיוחדי�, הדיק� יוכל המרצה
  
רשאי המורה להחליט על מת� ציו� מיטיב  , בשיעור בו לא יינת� ציו� חלקי עבור השתתפות: )בונוס(ציו� מיטיב . ב

עד (סופי במקצוע נקודות והוא יתווס� לציו� ה 7ציו� מיטיב לא יעלה על  .לתלמידי� שהצטיינו במהל- השיעור
  ). נקודות 100לשיעור של 

  

 ,מ� הציו� הסופי במקצוע 40%רשאי המרצה להחליט על מת� ציו� מג� עבור השתתפות טובה עד כדי : ציו� מג�  .ג
  ).100מתו- (נקודות  45 -ובלבד שציונו של התלמיד בבחינה לא יהיה נמו- מ

  
. שמור על אחידות בסיסית בציוני הקורסי� השוני�כללי התיקנו� נקבעו בועדת הוראה ומטרת� ל: תיקנו�. ד

  .מידע מפורט יותר על כללי התיקנו� נמצא בתחנת המידע באתר האינטרנט
  
מה� חובותיה� בקורס ומהו משקל� היחסי של , בתחילת הקורס, המורה יודיע לתלמידי�: ציו� סופי בקורס. ה

השתתפות , בחינות מעבר, � על סמ- עבודות ביתהציוני� הסופיי� ניתני. חובות אלה בקביעת הציו� הסופי
ת סו� קורס לא נית� להמיר בחינבשו� מקרה . בחינות ביניי� ודרישות מיוחדות של המרצה, בלימודי�

  .בעבודה
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מועד , בלבד' יוכל לשפר ציו� במועד ב, המבקש לשפר ציו� באותה שנה בה למד את הקורס תלמיד: שיפור ציו�. ו
הציו� . שלא יוכל לגשת למועד זה יוכל לשפר ציו� בשנת הלימודי� הבאה תלמיד. פור ציו�מיוחד לא נועד לשי

  .בחינה הוא המחייב ג� א� הוא נמו- מהציו� הקוד�/המאוחר יותר בקורס
המבקש לשפר ציו� בשנה שלאחר מכ� יוכל לבחור א� ברצונו לשפר את כל המטלות בקורס או לגשת  תלמיד 

שקלול הציו� יהיה בהתא� לשקלול שנעשה , דה שבחר לגשת רק לבחינה הסופיתבמי. רק לבחינה הסופית
מועד מיוחד לא נועד , בלבד' ב-ו' נית� לשפר ציו� רק במועדי א. את הקורס תלמידבאותה שנה בה למד ה

  .לשיפור ציו�
א על הי, כ- שיהיה תוא� לחומר הנלמד בשנה בה הוא מבקש לשפר את ציונו, האחריות על השלמת החומר

  .התלמיד בלבד
  .לפנות למזכירות ולחתו� על טופס בקשה לשיפור ציו� תלמידעל ה     

  
 70-60י� שציונ� הסופי בקורס נע בי� תלמידיוכלו , במקצועות החובה בלבד - שיפור ושמירה על ציו� מג�

' מועד ב. 60 ישמר לו בכל מקרה ציו� מג�, יכשל תלמידבמידה וה. ולשפר את ציונ� בשנה לאחר מכ�לגשת 
פעמי�  3נית� יהיה לממש הסדר זה . או מיוחד באותה שנה שבה נלמד הקורס אינ� נכללי� בקטגוריה זו/ו

  .בלבד במהל- התואר כולו
  

  
  למנויי הציוני� יפורסמו  .לא יקבל ציו� בבחינה, תלמיד שניגש לבחינה בלי שהיה זכאי לכ-: פרסו� ציוני�. ז

מבחני� של תלמידי� /תרגילי�/עבודות ציוני .לוחות המודעות בעילו� ש�על ובתחנת המידע , מיילביט
  .המשמעתי בעניינ�לא יפורסמו עד תו� הברור  , החשודי� בהעתקה

  
  סול� הציוני�. ח

  100-95  מעולה
  94-85  טוב מאוד

  84-75      טוב
  74-65  כמעט טוב

  64-60  מספיק
  59-0  נכשל

  
    

   :ערעורי� על ציוני בחינות  .ט
. ערעורי� במהל- לימודיו לתואר בוגר 5כל תלמיד יהיה רשאי להגיש לכל היותר  -פר הערעורי� הגבלת מס. 1

   ).החלטה על הורדת ציו� תספר(אלא רק ערעורי� שנדחו , במכסה זו לא יכללו ערעורי� שיתקבלו
  

ס� פתרו� פרי או לחילופי� פגישת הסבר על הבחינהיקיי� המתרגל / המרצה  -פתרו� כתוב /מועד הסברי�. 2
ובמידת  באתרתלמיד השוקל הגשת ערעור זכאי לראות את מחברתו על פי המועדי� שיפורסמו  .כתוב

במידה  ).הערות בגו� הבחינה דינ� כדי� הסבר בכתב(פה - האפשר לקבל מהמורה הסבר בכתב או בעל
  :אי�רק א� מילא את התנאי� הב, תלמיד רשאי לערער על ציוני בחינה, ויתקיי� מועד הסברי�

  .נכח במועד ההסברי�  .א

  . מתרגל/ בסיו� מועד ההסברי� החזיר את המחברת המקורית למרצה   .ב
  

  או לחילופי� מהמזכירות  ,תלמיד שהוציא את מחברת הבחינה מהכיתה בה מתקיי� מועד ההסברי�. 3
ות ג� א� נעשתה טע, יהיה זכאי להגיש ערעור לא, מכל סיבה שהיא ,במידה שלא יתקיי� מועד הסברי�

  .חישוב
  

, תו- שבוע ימי� מיו� מועד ההסברי�, הערעור יוגש בכתב בעילו� ש� על טופס מיוחד המצוי במזכירות. 4
בקורסי בחירה נית� יהיה להגיש את הערעור תו- שבוע ימי� מיו� החזרת . אלא א� נאמר אחרת

ורק לתוכ�  א- חסונימוקי הערעור יתיי. להגשת הערעור בטופס יפרט התלמיד את נימוקיו. המחברות
אי קבלת הערעור תגרו� קשיי� מיוחדי� : יש להימנע מנימוקי� אחרי� שאינ� שייכי� לעניי� כגו�. הבחינה

ערעור לא מנומק  .ב"למערער או שנסיבות אישיות או אחרות מנעו בעד המערער מלהתכונ� לבחינה וכיו
  !לא יבדק

  
בימי� . תהמודעו� ובשעות שיתפרסמו על גבי לוחות בימי בלבד רכז האקדמיאת הערעור נית� לכתוב במ. 5

נית� להכניס כל . נקצה כיתה ומשגיחה ותלמיד המעוניי� לערער יוכל לכתוב את הערעור בכיתה זו אלו 
  !לא נית� לצל� את מחברת הבחינה בשו� מקרה.   חומר עזר

  
חר הבדיקה יהיה ציו� הציו� שייקבע לא, החליט המרצה לבדוק את הבחינה מחדש -החלטת המרצה . 6

החלטתו המנומקת של המרצה תימסר לתלמיד על גבי העתק ). ג� א� הוא נמו- מהציו� הקוד�(הבחינה 
  . תלמידעד החלטתו ישאר בתוקפו הציו� שעליו ערער ה, הטופס תו- שלושה שבועות מיו� פרסו� הציוני�
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    בערעור יפרט התלמיד ג� את . ו לדיק�רשאי להגיש את ערעור, תלמיד הסבור כי קופח מטעמי� אישיי�. 7
  .הסיבות שהניעו אותו לפנות ישירות לדיק�

  
א� בחינה היא או  הדיק� רשאי לשלול את אפשרות הערעור בבחינה א� הציו� נית� על ידי יותר מבוח� אחד. 8

רכה במעמד אי� זכות ערעור על ציו� של בחינה בעל פה שנע"). אמריקאית"בחינה " (ברירה"בצורת שאלו� 
  .של יותר מבוח� אחד

    
הערעור ידחה על הס� א� המערער ציי� את שמו על גבי טופס הערעור או מחברת הבחינה או הבהיר את . 9

  .זהותו בדר- אחרת או א� הערעור מתבסס על נימוקי� שאינ� רלוונטי� לבחינה
  

  
  

  הכרה בקורסי�. 9
  
יוכל להגיש בקשה להכיר בלימודיו , כז האקדמירקורס הנדרש במ במוסד אקדמי מוכרלמד ש תלמיד .א

א- לא יאוחר , יש להגיש לפני תחילת הקורס, בצירו� האישורי� המתאימי�, בקשה להכרה. הקודמי�
אישור הבקשה או דחייתה היא . תלמידי�הבקשות יימסרו באמצעות מזכירות . משבועיי� לאחר פתיחתו

  .ה המקצוע או ועדת ההוראהאשר רשאי להתייע� ע� מור, בסמכותו של הדיק�
  
קורסי� שנלמדו במוסד . רכז האקדמיציו� ממוצע משוקלל יחושב רק על סמ- קורסי� שנלמדו במסגרת המ  .ב

  .לא ייכללו בחישוב הציו� הממוצע המשוקלל, רכז הקדמיי המ"אחר והוכרו ע
  
  .שכר לימודהנחה מפטור מקורסי� אינו מזכה ב. ג
  
בקורסי� שניתנו  תלמידרשאי להכיר בלימודיו של , הדיק�: ימודי� מתקדמתחדש לשנת לתלמיד קבלת . ד

תיבדק , לצור- כ-. י הדיק�"או ציו� אחר שיקבע ע, לפחות" עובר"א� קיבל בקורסי� אלה ציו� , במוסדות אחרי�
הדיק� יסכ�  .מרכז האקדמימידת ההתאמה של הקורסי� שנלמדו במוסדות האחרי� לקורסי� הניתני� ב

, במוסדות השכלה אחרי� ואשר נלמדו על ידי, את רשימת הקורסי� שהוכרו לו, כזה תלמידלגבי כל  ,בכתב
   .סיכומי� אלה יוכנסו לתיקו האישי התלמידויפרט את תכנית הלימודי� המחייבת את 

  
  
  
  

  הפסקת הלימודי� וחידוש� .1
  

 , הלימוד את שכרלאחר שנרש� ושיל� , תלמיד המבקש להפסיק את לימודיו או שלא להתחיל בה�  .א
  . יגיש לדיק� בקשה בכתב שבה יפרט את הטעמי� לכ-

  
הפסיק . לפי התנאי� שקבע רכז האקדמיתהיה חזרת התלמיד ללימודי� במ, אישר הדיק� את הבקשה  .ב

וא� ירצה לשוב וללמוד יהא דינו לכל דבר , במוסדיתבטלו לימודיו , תלמיד את לימודיו ללא אישור הדיק�
  .'ועמד חדש המבקש להתקבל לשנה אועניי� כדי� כל מ

  
  .במקרי� מיוחדי� ובתנאי� שיקבעו על ידו רשאי הדיק� לאשר בדיעבד הפסקת לימודי�  .ג
  

  .לא תאושר הפסקת לימודי� לתלמיד שטר� מילא אחר תנאי המעבר משנה לשנה  .ד

 

  עמד בהצלחה בבחינות המעבר והיה זכאי לעבור  , לפחות, תלמיד שסיי� שנת לימודי� שלמה  .ה
  יהיה זכאי להמשי- בלימודי� על פי שיקול דעת הדיק�  - לשנה הבאה בשעת הפסקת לימודיו        

  .ובתנאי� שיקבעו על ידיו       
  

של תלמיד שהפסיק את לימודיו לתקופה העולה על  רכז האקדמיהדיק� יקבע את די� לימודיו הקודמי� במ  .ו
  .שנה אחת

  
  
  

  חזרה על קורס. 11
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באישור הדיק� רשאי תלמיד לחזור פע� אחת על קורס בשנה או בסמסטר שלאחר : קורסהרשות לחזור על . א
לש� כ- על התלמיד לחזור ולרשו� . שנת הלימודי� שבה למד את הקורס לראשונה ובה נית� הקורס בשנית

  .בטופס הלימודי� ולשל� שכר לימוד בהתא�
שאי הדיק� להסתמ- על שיקולי� ר, כאמור לעיל, בקשת תלמיד לחזור על קורס בהחלטה שלא לאשר

קורס מוגבל משתתפי� או : כגו�(וכ� שיקולי� מינהליי� ) תלמיד למד כבר קורס מתקד� יותר: כגו�(אקדמיי� 
  ).עדיפות לתלמידי� אחרי�

  
  .  תלמיד שנכשל בקורס חייב לחזור ולמלא אחר החובות השוטפי� בקורס: פטור מחובות שוטפי�. ב
  
  .אפילו הוא נמו- מהציו� המקורי, � המאוחר יותר הוא המחייבהציו  :ציו� הקורס. ג
  
הדיק� רשאי לקבוע קורסי� בה� ייאסר על התלמיד לחזור על הקורס : הגבלת זכות החזרה בקורסי� קיימי�. ד

הדיק� רשאי להגביל את מספר הקורסי� עליה� רשאי תלמיד לחזור במהל- הלימודי� . א� נבח� בו בשני מועדי�
  .לתואר

  
    

  תנאי מעבר. 12
  
יגדיר את רשימת הקורסי� , לפי הנחיות ועדת ההוראה, הדיק�: רשימת הקורסי� והציוני� הנדרשי�. א

הנדרש בקורסי� ) או למעלה מזה 60(שתלמיד חייב להשתת� בה� בכל שנת לימוד ואת הציו� המינימלי  
  .מרכז האקדמיאלה כדי שהתלמיד יורשה להמשי- בלימודיו הסדירי� ב

  
שהשיג בשנת לימודיו הראשונה ממוצע , תנאי להמש- לימודיו של תלמיד הוא: ממוצע הציוני� המינימלי. ב

  .בטופס הלימודי� המרכז האקדמיבתוכנית הלימודי� שאושרה על ידי לפחות  60ציוני� של 
  
  ציו� משוקלל כתנאי מעבר לשנה מתקדמת. ג

לפחות בכל הקורסי�  60השיג ציו� ממוצע משוקלל של תלמיד לא יעבור לשנת לימודי� גבוהה יותר א� לא 
  .תלמיד כאמור חייב לשפר את ציוניו שנה לאחר מכ�. באותה שנה, בה� קיבל ציוני�

  
תלמיד יחשב כתלמיד שנה מסויימת א� הוא לומד לפחות שלושה מקורסי החובה של : תוק+ שנת לימודי�. ד

  .אותה שנה
  
קורס חובה חייב ללמוד אותו מחדש בשנה הראשונה לאחר השנה שבה תלמיד שנכשל ב: כשלונות בבחינה. ה

לעניי� כל החובות הכרוכות בלימוד הקורס כדי� כל יתר התלמידי� בשנה בה הוא לומד מחדש , דינו. למד אותו
יהיה התלמיד זכאי , לא נית� קורס כזה מחדש. להרש� לקורסי� בה� נכשל תלמידבאחריותו של ה. את הקורס

נוס� , הורשה התלמיד ללמוד ולהיבח� בקורס .לבחינה בשנה האמורה בלי ללמוד את הקורס מחדשלהתייצב 
  .יובא הכישלו� בחשבו�  לכל דבר, על אלה שהוא חייב בה� ונכשל בבחינה באותו קורס

  
תלמיד שנכשל בקורס כלשהו פע� אחת ובשל שרות צבאי נבצר ממנו להתייצב במועד אחר של אותה שנת  .ו

א� אותו קורס , באותו קורס בשנת הלימודי� שלאחר מכ�) בשני מועדי�(יורשה להתייצב לבחינה , �לימודי
הציו� . על תלמיד כזה יחולו השינויי� שחלו בחומר הנלמד. מבלי שישתת� בלימודי�, נלמד מחדש בשנה זו

לצור- , בקורסהחלקי והציו� המיטיב שקיבל באותה שנה בה למד את הקורס יועברו אל השנה בה ייבח� 
א� לא נית� ציו� חלקי או ציו� מיטיב בשנה בה למד את . ומשקל� בציו� הסופי לא ישתנה, חישוב הציו� הסופי

  .יהיה הציו� שיקבל בבחינה הציו� המלא והסופי, הקורס
  
עניי� ל, תלמיד שלא התייצב לבחינה בקורס חובה חייב לחזור וללמוד אותו מחדש ודינו: אי התייצבות לבחינה. ז

  .כדי� יתר התלמידי� בשנה בה הוא לומד מחדש את הקורס, כל החובות הכרוכות בלימוד אותו קורס
  
לאפשר לתלמיד להיבח� בקורס מבלי ללמוד אותו , מטעמי� מיוחדי�, רשאי, הדיק� בתיאו� ע� מרצה הקורס .ח

  .פו� לכל תנאי שיקבעבכ, מלבד הבחינה הסופית, או לשחררו מכל חובה הכרוכה בלימוד הקורס, מחדש
    
  
אול� תלמיד שסיי� את . תלמיד שייכשל בקורס אחד ארבע פעמי� יופסקו לימודיו: מספר כשלונות מירבי. ט

יהא הדיק� רשאי לאשר לו להבח�  -פרט לקורס חובה אחד שבו נכשל ארבע פעמי� , כל לימודיו לתואר
להגיש עבודה , בהסכמת מורה הקורס, אשר לואו ל, לאחר לימוד הקורס מחדש, פעמיי� נוספות בשנה אחת

  . ולהיבח� עליה
  
רק ' רשאי להירש� מחדש כתלמיד שנה א, תלמיד שלימודיו הופסקו בעקבות ארבעה כשלונות באותו קורס .י

  .ולאחר שיעמוד בתנאי הקבלה שיהיו בתוק� בעת חידוש הרשמתו, כעבור שלוש שני�
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  זכאות לתואר. 13
  
ובכלל זה ( רכז האקדמיתלמיד זכאי לתואר בתנאי שהשלי� את כל התחייבויותיו למ : תנאי זכאות. א

  :כמפורט להל�, והשלי� את כל חובותיו האקדמיי�) ההתחייבות הכספית
  

  .ה� מבחינת היק� הקורסי� וה� מבחינת הרכב� המוסדהשלי� את לימודיו על פי דרישות  .1
  

  .מוצע ציוניובכל הקורסי� הנכללי� במ, לפחות 60קיבל ציו�   .2

 

  .לפחות 60השיג ממוצע ציוני� סופי בכל לימודיו של   .3
  

מורכב מכל הציוני� שקיבל התלמיד בסיו� כל קורס " בוגר"ציו� גמר לתואר  : משקל מרכיבי ציו� הגמר. ב
. הינ� מעוגלי�, הציוני� הסופיי� המופיעי� בגליו� הציוני� .ז שהוענקו לכל קורס"ומשוקלל על פי מספר נ

  .המצוי במחשב, כולל עד שתי ספרות אחרי הנקודה, שוב הממוצע לתואר נעשה על פי הציו� המדוייקחי
  
  
הציו� המספרי יקבע את רמת הסיו� ואת מעמדו היחסי של התלמיד : הגדרה מילולית של התואר בתעודה. ג

, )ייקבע לכל רמהבתנאי שהציו� לא יהיה נמו- מהס� ש(באותו מחזור  רכז האקדמיבקרב כלל המסיימי� במ
  :בהתא� לכללי� הבאי�

  .ומעלה 95מציו�  -בהצטיינות יתרה  
  .85ציו� ס� מינימלי  -עליוני�  20%בהצטיינות 

  
  

  קביעת ממוצע הציוני�. 14
  
כל הציוני� שקיבל התלמיד בסיו� : )מצטייני סיו� תואר ומצטייני רשימת דיק�(ציוני� הנכללי� בממוצע . א

ז שהוענקו "פי מספר נ-הממוצע לאותה שנת לימוד וכ� בציו� הממוצע לתואר וישוקללו עלהקורס ייכללו בציו� 
ז לתואר אשר בה� רשאי "מספר הנ. ייכלל רק הציו� המאוחר, חזר תלמיד על בחינה או עבודה. לכל קורס

  .כתלמיד לקבל ציו� מילולי מוגבל
  
  הערכה מילולית  :ייכללו בחישוב הממוצעהציוני� המפורטי� להל� לא ציוני� שאינ� נכללי� בממוצע . ב

  .אינה משתקללת בממוצע  הציוני�, "השלי�", "סיי�", "עובר", "פטור" -כ
   
ידווחו  רכז האקדמילימודי� מאוניברסיטאות אחרות שהוכרו לצור- המש- לימודי� במ: זיכויי� אקדמיי�. ג

  .ולא יוכנסו  לממוצע, ללא  ציו�" פטור"כ
  
  :שנת לימודי�חישוב הממוצע ל. ד

  .משקל הציו� בכל קורס יקבע לפי מספר נקודות הזכות שנקבעו לו .1
  הציו� הממוצע המשוקלל של שנת לימודי� מסויימת הוא ממוצע כל הציוני� הסופיי� שקיבל התלמיד . 2

בכלל� ג� קורסי� משנה קודמת שהתלמיד חייב בה� וג� קורסי� אחרי� שהתלמיד . באותה שנה
  .ת�הורשה ללמוד או

  .לא יכללו קורסי� שתלמיד לא ניגש בה� לבחינה. 3
  
  

  תלמידי� מצטייני�. 15
  
  רשימת הדיק�. א

הלומדי� תוכנית לימודי� מלאה , ברשימת הדיק� יכללו תלמידי� ותיקי� המצטייני� בכל שנתו� לימודי�
מרכז � בי� שלא ממשיכי� לימודיהתלמידכולל , מתלמידי תוכנית הבוגר 10%במספר שלא יעלה על 

או  85 - אינו נופל מ)  לפי ההרכב שיפורט להל�(ממוצע הביניי� השנתי שלה� ו בשנה שלאחר מכ� האקדמי
  . מס� גבוה יותר

  
  :אופ� חישוב הממוצע לרשימת הדיק�. ב

   .ז"נ 41: 'שנה א
   .ז"נ 40 :'שנה ב
  .ז"נ 35:  'שנה ג
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שמשלי� קורסי  תלמיד. שייכי� לאותה שנהלכל שנתו� יחושבו במסגרת נקודות החובה רק קורסי חובה ה  .ג
 .מקצועות אלו לא יכללו בחישוב הממוצע לרשימת הדיק� באותה שנה, חובה משני� קודמות

  
ציוני� שינתנו או ישונו לאחר שפורסמה רשימת מצטייני� טנטטיבית על לוחות המודעות לא יכללו בממוצע  .ד

 .לחישוב הצטיינות
  
לא יכללו בשו�  המועדי� המיוחדי�ציוני  .בלבד' ב -ו' מוצע יכללו רק את מועדי אהציוני� לצור- שיקלול המ .ה

  .מקרה
  
לא יוכל להכלל " תלמידי� מצטייני�"כפי שמפורט בתקנו� בסעי� , שאי� לו את מספר הנקודות הנדרש תלמיד .ו

 . ברשימת המצטייני�
  
ודי� מלאה וממוצע ציוניה� אינו נופל מציו� ממספר התלמידי� הלומדי� תוכנית לימ 1%רשימת הדיק� תכלול  .ז

  .על סמ- לימודי� אקדמאי� קודמי� ואינ� מגיעי� למספר הנקודות הנדרש, אשר קבלו הכרה בקורסי� 85
   .ז"נ 30לצור- חישוב הממוצע ילקחו בחשבו� 

  
� להיכלל תלמידי� הסבורי� שה� זכאי. שמות המועמדי� לרשימת הדיק� יפורסמו על גבי לוח המודעות .ח

רשימה זו היא . ברשימה ואינ� מופיעי� בה יפנו בכתב למזכירות תו- שבועיי� מיו� פרסו� רשימת המועמדי�
תלמידי� שנכללו . שפורס� ברשימה זו לא יכלל ברשימה הסופית תלמידיתכ� כי . טנטטיבית ואינה סופית

כ� יצויי� הדבר . גבי לוח המודעות ושמותיה� יפורסמו על, י הדיק�"ברשימת הדיק� יקבלו תעודה חתומה ע
  .בגיליו� הציוני�

  
אלא א� קבע הממונה או ועדת , תלמיד אשר הורשע בעבירת משמעת לא יהיה זכאי להיכלל ברשימת הדיק�. ט 

  .כי אי� בהרשעה קלו� וכי התלמיד יוכל להיכלל ברשימת הדיק�, מטעמי� מיוחדי� שיירשמו, הערעורי�
  
  

  למידמסירת מידע על הת. 16
  
י פנייה של "קבלת המידע תעשה ע. תלמיד זכאי לקבל מידע הנמצא אודותיו במאגר הציוני� : לתלמיד עצמו. א

  .התלמיד רשאי לייפות בכתב את כוחו של אד� אחר לקבל את המידע שהוזכר. תלמידי�התלמיד למזכירות 
  
  .וסדויות הממידע על ציוני התלמיד יהיה פתוח בפני רש: רכז האקדמילרשויות המ. ב
  
פרט ( רכז האקדמיימסרו כל פרטי� אודות התלמיד לאד� או לגו� כלשהו שמחו� למ לא: לגופי� חיצוניי�. ג

  .אלא על סמ- בקשה של התלמיד, )למסירת מידע המחוייבת על פי חוק
  
  

  שימוש בתוכנות מחשב. 17
  
להעתיק תוכנות מחשבי� אלו  אסור. מותר השימוש רק בתוכנות מחשב חוקיות רכז האקדמיבמחשבי המ .א

שימוש במחשב הינו א- ורק למטרות אקדמיות ולא לכל מטרה  .ואסור להשתמש בה� בתוכנות מועתקות
  .אחרת

  
יש להישמע להוראות איש . רכז האקדמיהתלמיד חייב להשתמש במחשב בהתא� להוראות החוק ולנוהלי המ .ב

, או מחדל העלול לגרו� נזק למחשב/ו, ל פעולהולהימנע מכ וסדהמחשבי� ושאר הגורמי� המוסמכי� במ
  .או למידע המאוחסני� בו/לנתוני� ו

  
או אשר הגיעו לידי המשתמש בכל /בתוכנות אשר הועתקו שלא כדי� ורכז האקדמי אי� להשתמש במחשב המ .ג

  .דר- שיש בה משו� הפרת חוק זכויות יוצרי�
  
או כל הנובע /נתוני� ו, תוכנות, שהיא לגבי המידע אחראי כלפי התלמיד בכל דר- ואיננ רכז האקדמיהמ .ד

או אובד� שעלול להיגר� לתלמיד כתוצאה מהשימוש /מהשימוש שנעשה במחשב ולא תישא באחריות לנזק ו
  .במחשב

  
או לש� השגת גישה בלתי חוקית /לש� פריצה למערכות אחרות ורכז האקדמי המ יאי� להשתמש במחשב .ה

  .הווה עבירת משמעת וא� עלולה להוות עבירה פליליתהפרת התחייבות זו מ. אליה�
  
  הדפסת עבודות בספריה. ו

במידה . כדי למנוע אפשרות העתקה, את המחשב בגמר עבודתו לכבותתלמיד שמדפיס עבודות בספריה חייב 
  .ג� הוא יעמוד לועדת משמעת, שלא יעשה כ� ועבודתו תועתק
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  !יענש באופ� חמור ביותר, העתקה שיתפס בעבירת תלמידעל פי החלטת ועדת הוראה 

  
  פרסו� סיכומי הרצאות. 18
  
-שהופצו בעבר על" מחברות בחינה"לרבות ( רכז האקדמיעותק פומבי לסיכומי הרצאות בקורס שנית� במ  .א

  .רה באותו הקורסושל המ מראש ובכתבייעשה א- ורק באישור ) י�תלמידידי אגודת ה
  
  .בי� א� יש בכ- פגיעה בזכויות יוצרי� ובי� א� לא הפרת הוראה זו מהווה עבירת משמעת  .ב

  
  
  

  ובעיות בריאות תלמידי� בעלי ליקויי למידה. 19
  
  תלמידי� בעלי ליקויי למידה. א

במידה והוא סובל , רכז האקדמיבכפו� לנהלי המ, יוגדר כלקוי למידה ויהיה זכאי לנוהלי בחינה מיוחדי� תלמיד
  :ההפרעות הבאותאחת ממ
  
  .דיסגרפיה או הפרעות שפה אחרות, הדיסלקצי. א
  .בעיות קשב וריכוז. ב
  .בעיות קיבולת זיכרו� עבודה. ג
  

היו זכאי� להתאמות במסגרת סעי� ילא הסובלי� מבעיות כגו� חרדת בחינות או בעיות רגשיות אחרות  תלמידי�
  .זה

מאבח� ליקויי , אבחו� מנוירולוג ח"דויפנה בכתב לדיק� ויצר� לפנייתו , אשר סובל מאחת מהלקויות דלעיל תלמיד
 .מוסמ- על ידי משרד החינו- לעסוק באבחו� ליקויי למידהמאבח� אשר פסיכיאטר או כל , פסיכולוג, למידה

  .�גיש במהל- החודש הראשו� ללימודילה בקשות להקלות יש
  
  .איננ מתחייב לקבל את המלצות המומחהרכז האקדמי המ* 
  

  .ועל התלמיד יהיה לחדשו מדי שנה לפי הצור-, לימודי� בלבדתוק� האישור יחול על אותה שנת 
  
  תלמידי� בעלי בעיות בריאות. ב

ונזקק להתאמות בתנאי הבחינות , אשר עקב בעיות בריאות אינו מסוגל להיבח� בתנאי הבחינה הרגילי� תלמיד
ות הצוות הרפואי ואת המלצ, יפנה בכתב לדיק� ויצר� לפנייתו טפסי� רפואיי� המתארי� את בעייתו, שלו

  . להתאמות הנדרשות
  .או בסמו- להתעוררות הבעיה הרפואית, יגיש את בקשתו במהל- החודש הראשו� ללימודיו התלמיד

  
  .מתחייב לקבל את המלצות הצוות הרפואי ואיננרכז האקדמי המ* 
  

  .ור-ועל התלמיד יהיה לחדשו מדי שנה לפי הצ, תוק� האישור יחול על אותה שנת לימודי� בלבד
  

  
  הוראות כלליות. 20
  
  שינוי הוראות. א

  לגרוע , להוסי� עליה�, תקנה וכלל בשנתו� זה, רשאיות תמיד לשנות כל הוראה מרכז האקדמירשויות ה
  הודעה על שינויי� . ג� במש- שנת הלימודי�, בכל עת �לפי שיקול דעת, מה� או לבטל� בכלל

ג� א� השינויי� נקבעו או הוחלט עליה� לאחר , י� כאלהכפו� תמיד לשינוי וסדתלמיד במ. כאמור תתפרס�
  .שהתחיל את לימודיו

  
  בקשות מיוחדות. ב

  לתת לתלמיד הקלה מחובה המוטלת עליו על , בנסיבות מיוחדות ויוצאות מ� הכלל, הדיק� רשאי
  :אופ� הגשת בקשות מיוחדות. פי התקנו�

  

  .כירות לענייני תלמידי�מוגשות דר- המז רכז האקדמיבקשות תלמידי� לרשויות המ .1
  

  .ואליה� יצורפו האישורי� הנדרשי� לפי הנסיבות, יוגשו וינומקו בכתב, בקשות כאמור .2
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  .בכתב תלמידתשובה לבקשות ימסרו ל .3
  
  פרסו� הודעות לתלמידי�. ג

 .טבאתר האינטרנורכז האקדמי הוראות והודעות לתלמידי� מתפרסמות על לוחות המודעות של המ
ירות הודעות קיימת אפשרות להצטר� בתשלו� לש .� לעקוב בקביעות אחר הודעות אלוהתלמידי� חייבי

  .לפרטי� יש לפנות למזכירות, מייל ביט
  
  הסטודנטי�אגודת . ד

 –ז "התשס, לחוק זכויות הסטודנט 21שעומדת בכללי סעי� , סטודנטי�י� זכאי� להקי� אגודת תלמידה
ראה בנציגי י רכז האקדמיהמ. תקיימו בתיאו� ע� ראש המוסדהבחירות י. ולבחור אליה את נציגיה�, 2007

כיר בסטודנט שהורשע בועדת ילא  רכז האקדמיהמ, ע� זאת. את נציגי הסטודנטי�, אגודת סטודנטי� כאמור
אלא א� כ� לא נגזר עליו עונש הרחקה בפועל או על תנאי והממונה או ועדת , משמעת כנציג סטודנטי�

כי אי� בהרשעה קלו� וכי התלמיד יוכל לשמש כנציג , מטעמי� מיוחדי� שיירשמו, �הערעורי� קבעו בפסק הדי
  .סטודנטי�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

תקנו� כולו כפו� לתיקוני� ולשינויי� שיוכנסו בו בכל עת על פי החלטת המוסדות ה
  .רכז האקדמיהמוסמכי� של המ
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 תקנו� הספרייה

 

  
  

  :השאלה
  .ספר מבוקש מושאל ליומיי�. ספרי� ניתני� להשאלה עד שבוע ימי� בלבד

  .תדפיסי� ניתני� להשאלה בלבד א- לא להזמנה
  .סי� ע� סרט אדו� לא ניתני� להשאלהספרי� ותדפי

  .ספרי� ותדפיסי� ע� סרט לב� ניתני� להשאלה
  .סדרות ופסקי די� אינ� ניתני� להשאלה, כתבי עת, מילוני�, אנציקלופדיות, אוגדני�

  .פריטי� 5נית� לשאול עד 
  

  :החזרת ספרי�
  .16:00החזרת ספרי� תתבצע עד השעה 

  . כל איחור בהחזרת ספר נרש� במחשב
  .ליו� 4 10איחור בהחזרת ספר יחייב הטלת קנס 

  .איחורי� גוררי� הגבלת השאלה 3
  .הספרייה רשאית לדרוש החזרת ספר ג� לפני המועד שנקבע

  
  

  :הארכת מועד השאלת ספרי�
  .בתקופת המבחני� לא נית� להארי- השאלת ספר. יש לבוא ע� הספר לש� הארכתו

  ).לא תתבצענה הארכות נוספות(יי� ימי� יחזיק ברשותו ספר בהשאלה עד שבוע תלמיד
  

  :הזמנת ספרי�
  .הזמנת ספרי� מתבצעת א- ורק על פי תור. לא נית� להזמי� ספר לתארי- מסוי�

  ).לא נית� להזמי� ספר כל עוד יש עותקי� על המד�(הזמנת ספר תתבצע א- ורק א� כל העותקי� הושאלו 
הספר . רשימת סטודנטי� לה� ממתיני� ספרי� מוזמני�מדי יו� בשעות הצהריי� תתפרס� על לוח המודעות 

  ).נתו� לשיקול דעת� של הספרניות(יומיי� מיו� פרסו� ההודעה  19:00יישמר עד השעה 
  

  .מוטלות החובה והאחריות לעקוב אחר הרשימה תלמידעל ה
  
  :בד� ספרי�וא

  .קורא שאיבד ספר חייב לרכוש ספר חדש במקומו
  

  :כללי התנהגות בספרייה
  !פרייה חובה לשמור על השקטבס

  .אסורה הכנסת מכשירי פלאפו� לספרייה
  .אי� להכניס מזו� ושתיה

  .העישו� אסור
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  שכר לימוד ותשלומי�תקנו� 
  שכר לימוד

  
  .ידי הנהלת המוסד מדי שנה-גובה שכר הלימוד נקבע על.   1
  
  .מדי שנהכפי שייקבע  , ל שכר הלימודהתלמידי� יחוייבו בשלוש השני� הראשונות בתשלו� מלא ש.   2

        
 תלמידאגודת הסטודנטי� ייגבו בנפרד ובהתא� לצורכי הותשלומי� נלווי� כגו� תשלומי� לביטוח לאומי .  3

  .והחלטת המוסדות הנוגעי� בדבר
  

די� בתו� תקופת הרישו� ולאחר עריכת השינויי� במערכת הלימודי� זכאי�         התלמי- אישור לימודי� .4
  .בקשה לאישורי� נוספי� כרוכה בתשלו�. לקבל אישורי לימודי� וגיליו� ציוני�

  

  :אשר ילמד מעבר לשלוש שני� תלמיד .5

  .שכר לימוד  300%ישל�  -עבור שלוש שני�   .א
  

ללא קשר להיק� שעות , משכר הלימוד לאותה שנה 10%ישל�  –עבור כל שנה נוספת או חלק ממנה   .ב
  .      הלימוד

  
בכפו� למועדי התשלו� שנקבעו לאותה שנה ובכל מקרה עד לסיו� , ייב לשל� שכר לימוד מדי שנהח תלמידכל 

 תלמידתשלו� שכר לימוד חלקי יבטל את זכותו של ה. לימודיו באותה שנה ולפני התייצבותו לבחינות באותה שנה
  .לגשת לבחינות

לא יוכל  תלמיד .לימודי� וקבלת תעודה יחשב כמוותר על זכותו לסיו�, התקנו� קובע כי מי שלא ישל� במועד
שלא שיל� מלוא שכר  תלמיד .להירש� להמש- לימודי� א� לא עמד בתנאי התשלו� שנקבעו בשעת קבלתו

  .רכז האקדמיהלימוד לא יהא זכאי לקבלת אישורי� שוני� מהמ
  
  

  מלגות
  במקרי� חריגי� בלבד משכר הלימוד 25%עמיד לרשות התלמידי� הנזקקי� מלגות עד גובה י רכז האקדמיהמ

  ). לא כולל תשלומי� נלווי�(
ועדת . יפנה לוועדת המלגות בבקשה להענקת מלגה, י�שאינו יכול לשאת בהוצאות הכרוכות בלימוד תלמיד

לפי מפתח  התלמידהמלגות תבדוק כל בקשה תו- התחשבות בהישגי� האקדמיי� ובמצבו הכלכלי של 
  .וקשי� במיוחדותית� מלגות במקרי� חריגי�  עדיפויות

  
רשאי להעמיד מלגות שנתיות ג� לתלמידי� שישמשו כרכזי ספורט או ישתתפו בנבחרות  רכז האקדמיהמ

, הבלעדי ולפי שיקול דעת רכז האקדמיי המ"היק� המלגה והתנאי� להענקתה ייקבעו מעת לעת ע. ספורט
י� אלו על כתב התחייבות המסדיר רשאי להחתי� תלמיד רכז האקדמיהמ. מחוייבות כלשהי בכ- וומבלי שיש עלי

  .את התנאי� להענקת המילגה
  

  .תלמיד שמפסיק לימודיו לא רשאי לקבל מלגה ויהא עליו להחזירה
  

הורשע לאחר חלוקת  תלמידבמידה ו. באותה שנה שהורשע בועדת משמעת לא זכאי לקבל מלגה תלמיד
  .המלגות יהיה עליו להחזיר את המלגה שקיבל

  
לא יוכל , המזכה במלגה וסדשמשתת� בפרוייקט של המ תלמיד, רכז האקדמיה כפולה מהמלא נית� לקבל מלג

  .וסדלקבל מלגה נוספת מהמ
  

שלומד תוכנית חלקית ויהיה  תלמיד -  באותה שנה תלמידסכו� המלגה יהיה יחסי לשכר הלימוד אותו שיל� ה
 - תה שנה ובכל מקרה לא יותר מיקבל את החלק היחסי על פי אחוזי התשלו� אות� משל� באו, זכאי למלגה

100%.  
  

  . שסיי� שלוש שנות לימוד ומשל� עבור השלמות בלבד לא יהיה זכאי להגיש בקשה למלגה תלמיד
  .סכו� המלגה יקוזז מ� החוב, שבעת חלוקת המלגות חייב כס� תלמיד

  
  
  

  ביטול הרשמה
ודמי , תשלו� עבור ערכת רישו�: י�לא מוחזרי� לו בשו� מקרה הכספי� הבא -מועמד שהתקבל וביטל לימודיו 

  .מדמי המקדמה 50%יוחזרו  15/09/08עד  –תשלו� המקדמה . רישו�
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  חופשת לימודי�
ל שלאחר שנת "תלמיד שבקשתו תאושר יחוייב בשנה. המבקש שנת חופשה יגיש בקשה למזכירות תלמיד

 תלמיד. הלימוד הרגיל משכר הלימוד המלא בנוס� לשכר 10%החופשה בתוספת חידוש לימודי� בס- של 
  .רכז האקדמישבקשתו תאושר יחויב בדמי רישו� כפי שנהוג לגבי תלמיד חדש שנרש� למ

  
  

  הארכת לימודי�
א� בקשתו . שלא סיי� את לימודיו בתו- שלוש שני� וחצי ומעוניי� להמשי- בלימודיו יבקש אישור לכ- תלמיד
  .לימודי� מעבר לשלוש שני�לעני�  לעיל 5יחוייב בשכר לימוד נוס� כאמור בסעי� , תאושר

  
  

   חזרה על קורסי�  ומסירת עבודות באיחור
יחושבו קורסי� אלו כחלק , המבקש לחזור על קורס למטרת שיפור ציו� או בשל קורסי� בה� נכשל תלמיד

ד משכר לימו 2.5%התשלו� על כל קורס נוס� יהיה . מתכנית הלימודי� ויכללו במכסת השעות לחיוב שכר לימוד
  .מלא

  
י� שקיבלו אישור אקדמי למסור באיחור עבודה משנה קודמת ירשמו את הקורס בתכנית הלימודי� תלמיד

  .ל"ויחוייבו עליו בשכר לימוד לפי הנ
  .לא תירש� בטופס הלימודי� ולא תחוייב בתשלו�של אותה שנה  1231/עבודה שנמסרה לפני 

  
  

  חובת תשלו�
הסדרת התשלו� הראשו� . במלוא� ובמועד� רכז האקדמיהלימוד למהתלמיד חייב להסדיר את תשלומי שכר 

תלמיד אשר לא יסדיר את . או מילוי טפסי� ללימודי� ה� התחייבות חוקית של התלמיד לתשלו� שכר הלימוד/ו
בנוגע . דמי הרישו�  אינ� מוחזרי� בכל מקרה. לא ייקלט טופס לימודיו, תשלו� המקדמה לשכר הלימוד

  . רשו� בתקנו�על פי ה, למקדמה
  
  

  הפסקת לימודי�
  

יודיע , ומסיבות כלשה� החליט להפסיק את לימודיו, שהחל לימודיו בשנת הלימודי� או טר� החל לימודיו תלמיד
  .הודעות טלפוניות לא תחשבנה, רכז האקדמיעל כ- במכתב רשו� למ

  .את מלוא שכר הלימוד יחשב כממשי- לימודי� וידרש לשל�, תלמיד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודיו
  
  

  תקנו� החזר שכר לימוד - ביטול לימודי�
  

  :שברצונו להפסיק לימודיו תלמידהודעה על הפסקת לימודי� והתשלו� בו חייב ה
  

  הסכו� בו חייבי�  תארי*
  מהמקדמה 50%  15/09/08עד 

  מהמקדמה 75%  16/09/08-30/09/08
  המקדמה כולה  01/10/08-26/10/08

  
  .אלו שנרשמו לאחר התאריכי� המפורטי� לעילי� כולל תלמידבי ביטול לימודי� חל על כלל ההכלל לג :הערה

  
  .תשלומי� 8 -תשלו� יחסי לפי חלוקה ל+ תגבה מקדמה , החל מתחילת שנת הלימודי�

  
  .דצמבר וינואר, נובמבר, תשלומי� לחודשי� אוקטובר+ תלמיד שמבטל לימודיו בינואר יחוייב במקדמה : לדוגמא

  
  .ישל� כאילו למד כל החודש, שיודיע על ביטול לימודי� באמצע חודש למידת
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  תקנו� משמעת 

  הגדרות -' סימ� א

  

  :בתקנו� זה יהיה למונחי� הבאי� המוב� כדלקמ�

  

  :אחד מאלה" רכז האקדמיהמ"

  ; ")רכז האקדמיהמ" -להל� ( המרכז האקדמי למשפט ולעסקי� .1

  

  ;רכי הוראה או מחקרולצ ואו מסונ� אלי ירכז האקדמכל מוסד הנמצא בשליטת המ .2

 

כגו� , "מרכז האקדמיתלמיד של ה"נמצא בו לצורכי לימוד או מחקר כ רכז האקדמיכל  מוסד שתלמיד המ .3

  ';לשכה לסיוע משפטי וכד; ספריה אקדמית; לענייני משפחה בית המשפט

 

  .רכז האקדמיהדרכה או מחקר מטע� המ, מי שממלא תפקיד הוראה    "מורה"

  

  .ואינו מורה יואו בשירות רכז האקדמיאו אד� המועסק על ידי המ רכז האקדמיעובד המ"   עובד"

  

לתקנו� זה  וכ� עבירות על כללי  המשמעת שיקבעו  13העבירות המפורטות בסעי� כל אחת מ" עבירת משמעת"

  .עבירות כאמור שידול או סיוע לעבור, לרבות ניסיו�, רכז האקדמימעת לעת ויפורסמו בדר- המקובלת במ

  

   "תלמיד"

מעת הרשמתו וכל עוד הוא רשו�  -כתלמיד  ויד- ונתקבל על רכז האקדמימי שנרש� ללימודי� במ .1

  .כולל בחופשת הלימודי�, כתלמיד

  

  ;הדחייה תמרגע הרשמתו ועד קבלת הודע - ובקשתו נדחתה , מי שהגיש מועמדותו להתקבל כתלמיד .2
  

  ;בל תעודהא- טר� קי, מי שסיי� את חוק לימודיו .3
  

  ייחשב כתלמיד לעניי� תקנו� זה עד סו� השנה , מי שהתקבל כתלמיד לשנת לימודי� מסוימת .4

  ;א� א� הפסיק לימודיו לפני תו� שנת הלימודי�, האקדמית

 

  או הפסיק    /ג� לאחר שסיי� ו -  רכז האקדמיאו שהציג מועמדותו למ רכז האקדמימי שהיה תלמיד במ .5

רכז בקשר למעשי� שעשה בעת  שהיה תלמיד או מועמד קבלה למ -מדתו או נדחתה מוע/לימודיו  ו

  .האקדמי

  

  
  
  
  
  
  



  42

 

  רשויות   המשמעת -' סימ� ב

  

  רשויות  המשמעת)  1
  

: להל�( המורכבת מהממונה על המשמעת -ועדת המשמעת, הדיק�: ה� רכז האקדמירשויות המשמעת במ  .א
  .נייני משמעתוועדת הערעורי� לע") הועדה" - להל� (, וסגניו) הממונה

  

או מי שימונה על , ל המרכז האקדמי"מנכ. מזכיר ועדת המשמעת וועדת הערעורי�, התובע: רשויות אחרות  .ב

  .ידו ישמש תובע בדיו� המשמעתי

  

  בחירת  הממונה  וסגניו )  2
  

  .לתקופה קצובה רכז האקדמיהדיק� ימנה את הממונה מקרב מורי המ  .א
  

  .בהסכמת הדיק� ,ממלא מקו�שהוא ג� , לו סג�רשאי למנות הממונה   .ב

  

  הרכב ועדת המשמעת)  3
  

  היא רשאית לדו� ג� בהרכב של שניי� , אול�. ועדת המשמעת תדו� בהרכב של ד� יחיד  .א
  .א� החליט על כ- הממונה, )הממונה וסגנו(

  

 תכריע דעתו של, בי� לעניי� ההכרעה עצמה ובי� לעניי� העונש, במקרה של מחלוקת בי� הממונה לבי� סגנו  .ב

  .הממונה

  

  ממונה וסג�)  4
  

די� החלטה או פסק די� של סג� כדי� החלטה של . כל סמכות המסורה לממונה על המשמעת מסורה ג� לסגנו
  .הממונה לכל דבר ועניי�

  

  חלוקת  התיקי� וקביעת  המועדי�)   5
  

י� מסוי� כפי יחלטה לענפי ה- פי הנחיות כלליות או על-חלוקת התיקי� בי� הממונה לסגנו וקביעת הדיו� יקבעו על
  .שיקבע הממונה

  

  מזכיר ועדת המשמעת)   6
  

  ").המזכיר" -להל� " (מזכיר ועדת המשמעת"ימנה את  ל"המנכ  .א
  

 :פי הנחיות הממונה-תפקיד המזכיר לטפל בכל ההיבטי� המנהליי� של ההלי- המשמעתי על  .ב

  .קבלת תלונה ופתיחת תיק תלונה] 1[

  .בהתא� לצור-או מגורמי� אחרי� , עמהנתב, בקשת הסברי� מהמתלונ�]2[

  .משלוח וקבלה של הודעות שונות הקשורות בהלי- המשמעתי] 3[

  .איסו� חומר הראיות וריכוזו בתיק התלונה] 4[

  .          העברת התיק לעיו� הממונה לצור- הכרעה בשאלת קיומו של ההלי- המשמעתי בתיק הנדו�] 5[

  .ניהול פרוטוקול הדיו� המשמעתי] 6[
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  .מעקב ויישו� אחר החלטות ועדת המשמעת] 7[

  .בהתא� לצור-, סיוע לממונה בביצוע תפקידו  ]8[

  

  הרכב  ועדת  הערעורי�)  7
  

מרכז האקדמי הדיק� ימנה כחברי ועדת הערעורי� ויושב ראש ועדת הערעורי� חמישה מקרב המורי� ב     
  .לתקופה קצובה

  

  

  

  מותב  ועדת  הערעורי�) 8
  

ל � תדו� בערעורי� על החלטות ופסקי די� של הממונה או של ועדת המשמעת במותב שועדת הערעורי  .א
  .שלושה

 .מותב ועדת הערעורי� ייקבע על ידי יושב ראש ועדת הערעורי�  .ב

  .יושב ראש ועדת הערעורי� ישמש יושב ראש המותב  .ג

 .י�סטודנטלדיוני הועדה יוזמ� נציג של אגודת ה  .ד

 

  המש*  כהונה)  9
  

ה� יהיו מוסמכי� להמשי- , חברי ועדת הערעורי�של כהונת� של חברי ועדת המשמעת או  נסתיימה תקופת
  .עד שימונו חברי� אחרי� תחת�, וכ� לנהל כל הלי- חדש, ולסיי� את הדיו� בכל עניי� התלוי ועומד בפניה�

  

  דיו�  משמעת ושיפוט  פלילי)  10
  

לת על ידי האפשרות של קיו� הליכי� פליליי� סמכותו של הממונה לדו� ולפסוק בעבירת משמעת אינה נשל  .א

 ידי-עלאו , או על ידי קיו� הליכי� כאלה, ")הנתבע" -להל� (בבית משפט נגד התלמיד שנגדו הוגשה התלונה 

  .מת� פסק די� או החלטה בהליכי� אלה

, מעתיעבירה פלילית של תלמיד במהל- בדיקתה של תלונה או במהל- דיו� משביצוע נתגלה חשד לכאורה ל   .ב

הממונה לא ידו�  .הממונה הודעה ליוע� המשפטי לממשלה בצירו� העתק החומר הנוגע לעניי�ית� על כ- י

  .1977 -ז "התשל, לחוק העונשי� 269וזאת בהתא� לסעי� , בעניי� לפני מת� הודעה כאמור

כתב ו שהוגש א, רכז האקדמיא� רשויות המדינה פתחו בחקירה בעניי� מסוי� הנדו� בהליכי� משמעתיי� במ  .ג

רשאי הממונה להחליט על עיכוב ההליכי� המשמעתיי� עד לסיו� הטיפול , אישו� באותו עניי� לבית משפט

, החליט הממונה על עיכוב ההליכי� המשמעתיי�. באותו עניי� על ידי רשויות החקירה או בבית המשפט

 � יודיע על תוצאותיה�וע� סיומ, יעקוב המזכיר אחר מהל- החקירה והמשפט מטע� מוסדות המדינה

  .אשר יכריע בעניי� חידוש ההליכי� המשמעתיי� נגד התלמיד, לממונה

  .פסק די� פלילי מרשיע יהווה ראיה חלוטה לאשמת התלמיד בהלי- המשמעתי  .ד
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  שמירת  סמכויות  כללית)  11
  

לתת סמכותו של הממונה לדו� ולפסוק בעבירת משמעת אינה שוללת את הסמכות של מורה או עובד   .א

בחינות או פעילות , לש� מניעת הפרעה מצד תלמיד למהל- התקי� של לימודי�, או לנקוט צעדי�, הוראות

  .במידה שסמכות כזאת נכללת במסגרת תפקידיו של אותו מורה או עובד, רכז האקדמיאחרת במ

הוראות אחרות הנובעת מ רכז האקדמימורה או עובד המ, אי� בהוראת תקנו� זה כדי לפגוע בסמכותו של דיק�  .ב

, לעכב מת� ציו� המרכז האקדמילרבות סמכויות מורה או עובד , או מכוח נוהג, רכז האקדמישל תקנוני המ

 .לדחות בדיקת בחינה או עבודה או להוציא תלמיד מכיתה במקרה של הפרעה

  
  

  מוסדות משמעת לנושאי� מיוחדי�)  12
  

רשאי הדיק� , המשמעת האחרות הנזכרות בתקנו� זה מבלי לפגוע בסמכויות הכלליות של הממונה ושל רשויות

או בהפרת הוראות חוזיות , בהפרת חובות מ� החוק, להקי� גופי� קבועי� שיטפלו בהפרת הוראות תקנוני�

  .בנושאי� מוגדרי�

  

  

  עבירות   ועונשי� -' סימ� ג

  

  עבירות  משמעת)  13

או  רכז האקדמיבי� כתלי המ, ל ידי תלמידשנעשתה ע, עבירת משמעת היא אחת או יותר מהעבירות כדלקמ�
  :ומחוצה ל

  .שניתנו על יד� במסגרת מילוי תפקיד�, ואו עובדי ומורי, רכז האקדמיאי ציות להוראות של רשויות המ  .א

או הסתרת , או ביצוע מעשה תרמית, ואו לעובדי ולמורי, וותיילרשו, רכז האקדמימסירת ידיעה כוזבת למ   .ב

  .רכז האקדמיאו בקשר ללימודי� במ רכז האקדמיזכויות במלש� קבלת , מידע ביודעי�

; סירוב להעיד; ובכלל זה המנעות מהופעה להעיד או להשפט, התנהגות בלתי הולמת בפני רשויות המשמעת  .ג

 .מת� עדות שקר והפרת החלטה או עונש של רשות משמעת

אחרת שהוטלה על התלמיד  או בעבודה, בעבודת גמר, בעבודה סמינריונית, בית- בעבודת, הונאה בבחינה  .ד

 .בקשר ע� לימודיו

בי� במטרה להתקבל בעצמו כתלמיד ובי� במטרה לסייע לאחר , רכז האקדמיהונאה בבחינת כניסה למ  .ה

 .מרכז האקדמילהתקבל כתלמיד ב

 או לעבודה , לעבודת גמר, לעבודה סמינריונית, בית-לעבודת, הפרה של הוראות המתייחסות לבחינה  ]1[  .ו

לרבות הפרת הוראות בדבר התנהגות במהל- בחינה בכתב , על התלמיד בקשר ע� לימודיואחרת שהוטלה 

 .פה-או בעל

מובהר בזה ומודגש כי אסור לתלמיד לעיי� בעבודתו , מבלי לגרוע מהנחיות נוספות הניתנות לתלמידי�  ]2[

דתו שלו לפני הכתובה של תלמיד אחר לפני מועד ההגשה ואסור לתלמיד לאפשר לתלמיד אחר לעיי� בעבו

  ).לרבות טיוטה –עבודה (מועד ההגשה 
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הדפסת עבודה במרכז האקדמי תעשה א- ורק באמצעות כרטיס הצילו� של התלמיד שכתב את ] 3[

תחול האחריות להגשת , במקרה של הפרת הוראה זו. ולא באמצעות כרטיס צילו� של תלמיד אחר, העבודה

 .דומות על שני התלמידי�/ עבודות זהות 

כולל , רכז האקדמיה של תקנו� או של הוראות או של הסכמי� המתייחסי� לשימוש במתקני המהפר  .ז

הכנסת מזו� ושתיה לכיתות או , לדוגמא( ומגרשי חניה, שטח פתוח, משרדי�, מועדוני�, אולמות, ספריות

 .)תליית מודעות במקומות שאינ� מיועדי� לכ-

וכ� הפרעה לכל פעילות אחרת המאושרת על ידי  רכז האקדמילמחקר או לעבודה במ, הפרעה להוראה  .ח

 .רכז האקדמיהמ מוסדות 

 .זהכובכלל זה גניבה של רכוש , ואו ברכוש אחר המשמש לצרכי רכז האקדמיהמ פגיעה ברכוש   .ט

רכז המ של  ואו תלמידי ועובדי, ובגופ� או ברכוש� של מורי, התנהגות שיש בה משו� פגיעה בכבוד�  .י

או א� נעשתה בתחו� , כעובדי� או כתלמידי�, קשר למעמד� כמורי�א� נעשתה עקב או ב האקדמי

 .רכז האקדמיהמ של  ומתקני

 .עישו� במקו� אסור  .יא

 .ואי ציות להוראות קצי� הבטחו� ופקחיו ,רכז האקדמיהמ אי ציות להוראות ולנהלי הנהיגה והחניה בשטח   .יב

רכז מל ל חומר כתוב אחר השיי- או בכ, רכז האקדמיהמ חדירה או עיו� בלתי מורשי� במאגרי מידע של   .יג

 .האקדמי

 .1998 –ח "תשנ, או התנכלות כמשמעות� בחוק למניעת הטרדה מינית/הטרדה מינית ו  .יד

מראש ללא אישור ) 'וכד" מחברת בחינה("רכז האקדמי ממת� פומבי לסיכומי הרצאות בקורס שנית�  ב  .טו

 .של המורה באותו הקורס ובכתב

 .ובלבד שאינה נופלת לגדר העבירות המנויות לעיל, להשכלה גבוההמוסד התנהגות שאינה הולמת תלמיד   .טז

רכז מרכז האקדמי או בקשר ללימודי�  בהמכל התנהגות שמהווה עבירה פלילית א� היא נעשתה בתחו�    .יז

 .רכז האקדמימהאקדמי או בקשר ל

  

  עונשי�)   14

  .� להל�ליותר מ� העונשי� המנויי תלמיד שנמצא אש� בעבירת משמעת צפוי לאחד או 
  .פרס לימודי� או מלגה, באופ� אוטומטי יאבד התלמיד את זכותו  לקבל הנחה בשכר  לימוד, בנוס+ לעונש

  י� כנציג אגודת תלמידכ� עשוי התלמיד לאבד את זכותו להימנות על רשימת הדיק� ולייצג את ה
 .ד לתקנו� הלימודי�.20 -י ו.15י� כמפורט בסעיפי� סטודנטה

  

  .נזיפה חמורה נזיפה או, אזהרה  .א

 .רכז האקדמיהמ מניעת שימוש במתקני   .ב



  46

 

פסילת עבודת גמר , פסילת עבודה סמינריונית, פסילת עבודת בית, פסילת בחינה שהתלמיד נבח� בה   .ג

די� פסילת בחינה או עבודה כאמור כדי� כשלו� . או עבודה אחרת שהוטלה על התלמיד בקשר ע� לימודיו

 ".0"בציו� 

 .סיו� הלימודי� במטלות לימודיות נוספות על אלה שקבועות בתקנו� הלימודי�התניית קבלת התואר ו   .ד

 .במועד מסוי� או במועדי� מסוימי� האיסור לגשת לבחינ  .ה

 .בבחינה או בקורס, הפחתה מהציו� בעבודה  .ו

 .ביטול השתתפות בקורס  .ז

תקופה  או על סיו� לימודיו למש-, עיכוב מת� תעודה או עיכוב אישור המעיד על לימודי התלמיד  .ח

 .שתיקבע

 .אישור לימודי� במתכונת של חצי תוכנית בלבד לתקופה שתקבע  .ט

 .ביטול בדיעבד של הכרה בלימודי� של סמסטר אחד או יותר  .י

 .לתקופה קצובה או לצמיתות רכז האקדמיהרחקה מהמ  .יא

 לרבות שלילת זכות לקבלת תעודה או אישור המעידי� על לימודי�, ביטול זכויות או הישגי� בלימודי�  .יב

 .ולרבות שלילת הזכות להכלל ברשימת הדיק� אלה

 .ובכלל זה הטלת חובה להחזיר כספי מילגה ששולמו לתלמיד, שלילת זכאות למלגה  .יג

  .כל עונש אחר התוא� את נסיבות העניי�  .יד

  

  וסמכויות נוספות של הממונה עונש על תנאי)  15

כולו או מקצתו , )'עי� קט� אלמעט ס(לעיל  14רשויות המשמעת רשאיות להורות כי עונש לפי סעי�   .א

על ידי רשויות המשמעת  שתקבענההתנאי הוא שהתלמיד לא יעבור עבירה או עבירות . יהיה על תנאי

  .בתקופה מוגדרת

  

אלא א� עבר תו- התקופה שנקבעה על ידי ועדת , תלמיד שנדו� לעונש על תנאי לא ישא את עונשו  .ב

אלא א� כ� נקבע , יל להמנות מיו� ההחלטהתקופת התנאי תתח. המשמעת אחת מהעבירות שנקבעו

  .אחרת

 

עד לסיו� תקופת התנאי לא יירש� בגליו� הציוני�  -א� עונש על תנאי מתייחס לציו� בקורס או בעבודה   .ג

 .של הנתבע הציו� של אותו קורס או עבודה

  

אופ� ב, הסמכות לגזור כל עונש המפורט בתקנו� כוללת ג� את הסמכות לתת את העונש באופ� חלקי  .ד

 .מסויג או באופ� מותנה
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כי דבר ההרשעה והעונש יירשמו , בנסיבות מיוחדות ומטעמי� מיוחדי� שיירשמו, הממונה רשאי להורות  .ה

אלא א� כ� ציי� הממונה , רישו� כאמור ימחק מגליו� הציוני� לאחר שנתיי�. בגיליו� הציוני� של הנתבע

 .� דבר ההרשעה או העונש בגליו� הציוני�לא יירש, לא קבע הממונה רישו� כאמור. תקופה אחרת

  

  

  

  פיצויי�)  16

רשאית הועדה , רכז האקדמיועקב מעשה העבירה נגר� נזק כלכלי למ, נמצא  תלמיד אש� בעבירת משמעת

פיצוי כספי בשיעור שלא יעלה על הנזק  רכז האקדמילשל� למ, בנוס� לכל עונש שיוטל עליו או במקומו, לחייבו

  .שנגר� עקב העבירה

  

  אכיפה)  17

  .רכז האקדמיייראו כחוב של הנתבע למ, קנס או פיצויי� שנפסקו  כעונש על נתבע 

  

  הליכי הדיו� -' סימ� ד

  

  המתלונ�)  18

רכז האקדמי המ על ידי עובד , תלונה על עבירות משמעת נגד תלמיד תוגש למזכיר ועדת המשמעת על ידי מורה

  .או על ידי תלמיד אחר

  

  ונהעיו�   בתל)  19

הממונה יחליט בדבר . ע� השלמת תיק התלונה יעביר המזכיר את תיק התלונה לממונה על המשמעת  .א

מחיקת , ביטול הליכי המשמעת – הודעה בדבר החלטת הממונה. המש- הטיפול בתיק תו- זמ� סביר

  .תישלח על ידי המזכיר לנוגעי� בדבר - עיכוב הליכי� או פתיחה בהלי- משמעתי , התלונה

  

  .לונה יכלול בי� היתר טופס תלונה ואת הראיות שנאספו בתיקתיק הת  .ב

  

  הודעה בדבר פתיחת  הליכי�)  20

  .תשלח בדואר רשו�") נתבע" -להל� (הודעה בדבר פתיחת הליכי� משמעתיי� נגד תלמיד   .א

  

, כמו כ�. ההודעה תציי� את הרקע העובדתי לתלונה ואת הסעי� בתקנו� אשר בהפרתו נאש� התלמיד  .ב

לתקנו�  28הודעה במפורש כי לנתבע עומדת זכות לעיי� בתיק התלונה בהתא� לסעי� יצויי� ב

 .המופיע בשנתו� תקנו� המשמעתל התלמיד יופנהוכ� ; המשמעת

  

  . לאחר שניתנה לתלמיד אפשרות למסור את תגובתו, הממונה רשאי לסגור תלונה שהוגשה נגד תלמיד  .ג

  

  מועד   הדיו�)  21
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 - ובתקופת חופשת הקי� ; ר משלושי� יו� מיו� קבלת התלונה על ידי הממונהמועד הדיו� יקבע לא יאוח  .א

  .אלא א� כ� ביקש התלמיד דחיית המועד, לא יאוחר משישי� יו�

  

  .ההודעה לנתבע תישלח בדואר רשו� ,ע� קביעת מועד הדיו� תשלח על כ- הודעה לכל הנוגעי� בדבר  .ב

  

  

  דיו�  ללא נוכחות הנתבע)  22

ובלבד שנעשתה כל , רשאית הועדה לקיי� את הדיו� בהעדרו, יו� במועד שנקבעלא הופיע נתבע לד  .א

  .יקבל הודעה על מועד הדיו� פעולה סבירה כדי שהנתבע

  

  .מפריע לדיו� ולאחר שהוזהר ולקיי� דיו� בהעדרו א� הוא הממונה רשאי להורות על הוצאת הנתבע  .ב

 

  .הנתבע בדואר רשו� החלטה שניתנה בעקבות דיו� שלא בנוכחות הנתבע תישלח אל  .ג

  
  דיו� ללא נוכחות הצדדי� בהסכמת הנתבע)  23

רשאי הממונה להחליט כי הדיו� , ולאחר שעיי� בחומר הראיות שבתיק התלונה, לבקשת הנתבע  .א

 .המשמעתי יתנהל על סמ- החומר שבתיק התלונה בלבד

  

 .בקשה כאמור תוגש על פי טופס המצוי בידי המזכיר  .ב

  

הועדה לא , אול�. לתקנו� המשמעת 31כאמור כדי� פסק די� כמשמעותו בסעי�  די� החלטה בעקבות דיו�  .ג

  .יב 14, יא 14, י 14 ,ט14 תהיה רשאית להטיל בדיו� כאמור עונש מהסוגי� המפורטי� בסעיפי�

  

  בהיעדר הנתבעשניתנה ביטול  החלטה )  24

 �לממונה תו- שבעה ימי� מיו�  רשאי הנתבע לפנות, 22ניתנה החלטת הועדה שלא בפני הנתבע בהתא� לסעי

הועדה רשאית לבטל את החלטתה או לשנותה מטעמי� מיוחדי� . שקיבל הודעה על ההחלטה בבקשה לביטולה

  .ולקיי� דיו� מחודש בהחלטה, שיירשמו

  

  יצוג  הנתבע)  25

עת אול� הוא רשאי להיעזר לצור- הצגת הגנתו בפני רשויות המשמ, הנתבע יהיה נוכח בעצמו בעת הדיו�

  .חבר- בתלמיד

  

  נוכחות   המתלונ�)  26

  .המתלונ� יהיה רשאי להיות נוכח בעת הדיו� ולהבהיר את תלונתו

  

  עדי�)  27

שמיעת העדות תתבצע בהתא� . בעלי הדי� או הממונה על המשמעת רשאי� לזמ� עדי� לצור- בירור התלונה

  .תו- שמירה על זכויותיו של הנתבע, לאופ� שיקבע הממונה
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  גילוי  הראיות)  28

  .הנתבע זכאי לעיי� בתיק התלונה לפני מועד הדיו� ולקבל לידיו את העתק חומר הראיות שבתיק

  

  נוהלי    הדיו�)  29

הנתבע יסביר לו את טיב  ועל פי בקשת, הממונה יפתח את הדיו� על ידי קריאת התלונה בפני הנתבע  .א

 .התלונה שהוגשה נגדו

  

 .את תגובתו של הנתבע לאחר קריאת התלונה יבקש הממונה  .ב

 

ללא , תהיה הועדה רשאית למצוא אותו אש� על פי הודאתו, הודה הנתבע בעובדות המפורטות בתלונה  .ג

לנקוט בכל פעולה הנדרשת , על א� הודאת הנתבע, הועדה תהיה רשאית, אול�. צור- בראיות נוספות

  .לבירור העובדות

 

  .א� לקבוע בתקנו�יתנהל ההלי- המשמעתי בהת, לא הודה הנתבע בתלונה  .ד

 

  .הממונה ינהל את הדיו� ויקבל ראיות בדר- שנראית לו צודקת ויעילה בנסיבות העניי�  .ה

 

  .פרוטוקול הדיו� ייער- על ידי הממונה או המזכיר וייחת� על ידי הממונה  .ו

 

להורות על החזרת התלונה להשלמת חומר הראיות או לפירוט , רשאי הממונה להפסיקו, במהל- הדיו�  .ז

�  .או להחליט כל החלטה אחרת; לפני שיימש- הדיו� בתלונה, נוס

  

  דיו�   סגור  ודיו�  פומבי)   30

אלא א� החליטה הועדה אחרת , הדיוני� המשמעתיי� בפני ועדת המשמעת יהיו בדלתיי� סגורות  .א

  .על פי בקשת אחד הצדדי� או על פי שיקול דעתה של הועדה, בהחלטה מנומקת

  

כ� רשאית הועדה ; אית הועדה לקבוע מגבלות על כניסת קהל לאול� הדיוני�רש, הוחלט על דיו� פומבי  .ב

  .להוציא מ� האול� מפריעי� ולצוות על דיו� בדלתיי� סגורות מכל טע� שהוא

  

  פסק  הדי�)  31

עותקי� . די� מנומק בכתב-תו- זמ� סביר לאחר סיו� הדיו� בהלי- המשמעתי תית� ועדת המשמעת פסק  .א

  .ולדיק� ל"למנכ, למתלונ�, נתבעשל פסק הדי� ישלחו ל

  

  .העותק שישלח לדיק� יתוייק בתיק האישי של הנתבע  .ב

 

א� אשמתו בו מתגלה מ� העובדות , הועדה רשאית להרשיע את הנתבע בעבירה שונה מזו שהואש� בה  .ג

  .מפניה סבירה להתגונ�וניתנה לנתבע הזדמנות , שהוכחו
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  .א א� תחליט הועדה על מועד מאוחר יותראל, פסק הדי� ייכנס לתוקפו ביו� מסירתו לנתבע  .ד

 

או , רכז האקדמיהמ הועדה רשאית להחליט על פרסו� פסק די� או החלטה על גבי לוחות המודעות של   .ה

אלא א� כ� , פסק הדי� יפורס� תו- הסתרת שמו של הנתבע. בכל מקו� אחר שהועדה תמצא לנכו�

  .החליט הנאש� אחרת מטעמי� שיירשמו

  

  וע פסק הדי�עיכוב  ביצ)  32

הממונה שלא לעכב את פסק   החליט  .על פי בקשת הנתבע רשאי הממונה לעכב ביצוע של פסק די�

  .ועדת הערעורי�רשאי הנתבע לערער על ההחלטה ליושב ראש , הדי�

  

  החלטות   ביניי� -' סימ� ה

  

  אמצעי  ביניי� דחופי�)  33

, רשאי לנקוט באמצעי� דחופי�, ל"כהמנלאחר שהתייע� ע� , יהיה הממונה, לאחר הגשת התלונה  .א

הפסקת לימודיו של ; רכז האקדמיהמ הגבלת כניסתו של התלמיד למקומות מסויימי� בשטח  - לרבות 

עיכוב במת� , עיכוב במת� ציו�; רכז האקדמיהמ הטלת איסור על שימוש בציוד ; רכז האקדמיהתלמיד במ

החלטה אחרת שתהיה נחוצה להשגת מטרותיו של  וכ� כל –גליו� ציוני� או עיכוב במת� אישור לימודי� 

  .ההלי- המשמעתי

  

תתכנס ועדת המשמעת במועד סמו- ככל הנית� ולא , נת� הממונה החלטה כאמור בהיעדר התלמיד  .ב

  .ימי� ממועד מת� ההחלטה 7 -יאוחר מ

 

  .ולדיק� ל"למנכ, למתלונ�, ישלחו לתלמיד' העתקי� מהחלטת הממונה על פי סעי� משנה א  .ג

 

  .זולת א� נת� הממונה החלטה  אחרת, ה כאמור תעמוד בעינה עד תו� ההליכי� המשמעתיי�החלט  .ד

 

, לפי התלונה, שלגביה, בחינתו או עבודתו, לתקנו� 'ו-'ד 13נתבע שהועמד לדי� בגי� עבירה על פי סעי�     .ה

ר אשר תעכב המזכירות מת� אישו, כמו כ�. והנתבע לא יקבל עבורה כל ציו�, תעוכב, נעברה העבירה

תעמוד בעינה עד , הגבלה כאמור. א� יתבקש רכז האקדמיהמ יתבקש על ידי הנתבע בקשר ללימודיו 

  .זולת א� נת� הממונה החלטה אחרת, תו� ההליכי� המשמעתיי�

  

  

  

  

  

  

  

  ביטול החלטות)  34
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לת ימי� ממועד קב 7בתו- , בפני ועדת הערעורי� 34הנתבע רשאי לערער על החלטת ביניי� לפי סעי�   .א

  .ההחלטה

  

אלא א� כ� ייקבע אחרת על ידי הממונה או על ידי , הגשת ערעור לא תעכב את ביצועה של ההחלטה  .ב

  .ועדת הערעורי�

  

  ערעור -' סימ� ו

  

  זכות  ערעור)  35

החלטות . ל"או המנכ המתלונ�, פסק די� של ועדת המשמעת נית� לערעור בפני ועדת הערעורי� על ידי הנתבע

 – 33פי סעי� -למעט החלטה על( הממונה או של הועדה לא תהיינה ניתנות לערעור ניפרד ביניי� אחרות של

 �  ).34כאמור בסעי

  

  

  מועד  הגשת  הערעור)  36

  .לנתבעפסק הדי� בכתב  מיו� מסירתימי�  7 -ערעור על פסק די� של ועדת המשמעת יוגש לא יאוחר מ

  

  הודעה  מנומקת)  37

  .בהודעת הערעור יפורטו נימוקי הערעור. עותקי� למזכיר 4 -בהגשת ערעור תעשה בכתב ותוגש 

  

  תשובת  המשיב)  38

העתק מהודעת . בצירו� פסק הדי� והודעת הערעור לועדת הערעורי�, ע� הגשת הערעור יועבר תיק התלונה  .א

  ").המשיב" –להל� (  לפי העניי�, הערעור יועבר למתלונ� או לנתבע בהלי- המקורי

  

תשובת המשיב . בכתב להשיב את תשובתו, ימי� מיו� שהומצאה לו הודעת הערעור 7- בתו, המשיב רשאי  .ב

  .המזכיר יעביר את תשובת המשיב לעיונו של המערער. עותקי� למזכיר 4 - תומצא ב

  

  טענות  בכתב)  39

אול� א� המערער או המשיב לא ביקשו שמיעה , יושב ראש ועדת הערעורי� יקבע מועד לשמיעת הערעור  .א

  .רשאית ועדת הערעורי� להורות על דיו� בערעור על סמ- טענות בכתב ,פה-בעל

  

ערעור על פי טענות המערער ב רשאית ועדת הערעורי� לדו� , לא הגיש המשיב את טענותיו בכתב במועד  .ב

  .בלבד

  

  

  סדרי  הדיו�)  40

  .ל ועדת הערעורי�יחולו בשינויי� המחוייבי� ג� ע, כל ההוראות הנוגעות לסדרי הדיו� בפני ועדת המשמעת

  

  היק+  הערעור)  41
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ולא יורשה למערער או למשיב להציג , הערעור יצטמצ� לבדיקת הממצאי� והמסקנות של ועדת המשמעת

שבעת הדיו� בפני הועדה לא היו , אלא א� נתגלו ראיות חדשות, זאת. ראיות שלא הוצגו בפני ועדת המשמעת

ערעורי� כי קיימות נסיבות מיוחדות המחייבות מטעמי צדק או שראתה ועדת ה, ידועות לצד המבקש להציג�

  .להתיר הצגת�

  

  די� –פסק )  42

תית� ועדת הערעורי� את החלטתה , או קבלת הטענות בכתב, סמו- ככל האפשר לאחר שמיעת טענות הצדדי�

  .שיומצא לצדדי�, די� מנומק-בערעור בפסק

  

  סמכויות ועדת הערעורי�) 43

לועדת המשמעת או לממונה על המשמעת נתונה בשינויי� המחוייבי� ג� לועדת כל סמכות הנתונה .  א

  .הערעורי� או ליושב ראש ועדת הערעורי� בהתאמה

  

ובלבד שהוגש ערעור על קולת , ועדת הערעורי� מוסמכת להחליט ג� בדבר החמרה בעונשו של הנתבע.  ב

  .העונש

  

  דיו� חוזר וחנינה -' סימ� ז

רשאי יושב ראש ועדת הערעורי� להורות על דיו� חוזר בפני ועדת , לטובתו של הנתבע, תהתגלו ראיות חדשו )44

  .המשמעת

  

  .הדיק� מוסמ- לחו� תלמיד שנמצא אש� בעבירת משמעת )45

 

  .אלא לאחר סיו� הליכי הערעור, בקשה לחנינה על ידי הנתבעולא תטופל לא תוגש  )46

  

תיק ולאחר ששמע את עמדת יושב ראש ועדת הדיק� יחליט בבקשת החנינה לאחר שעיי� בכל החומר שב )47

  .הערעורי�

 

להמירו , רשאי הוא להפחית את העונש, החליט הדיק� להפעיל את סמכות החנינה בכפו� לאמור לעיל )48

 .וכ� להורות על מחיקת רישו� ההרשעה, בעונש אחר

  

  .משמעתהודעה בדבר החלטת הדיק� בבקשת חנינה תשלח ליושב ראש ועדת הערעורי� ולממונה על ה )49

  

  

  הוראות כלליות - ' סימ� ח

  

  .הודעה שנשלחה בדואר רשו� לכתובת המופיעה בתיקו של התלמיד חזקה שהגיעה ליעדה )50

  

ושאינה קבועה , הממונה רשאי להחליט כל החלטה הנוגעת לסדר הדי� הדרוש לניהול ההלי- המשמעתי )51

  .בתקנו� המשמעת
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  .קבוע בתקנו� זהלהארי- כל מועד ה, מטעמי� שיירשמו, הממונה רשאי )52

  

וכ� לאסו� כל ראיה הדרושה לקבלת החלטה , או המתלונ�/ובכלל� הנתבע ו, הממונה רשאי לחקור עדי� )53

  .בהלי-

 

ג� לשו� רבי� , כל מקו� שבו נכתב בלשו� יחיד; ג� לשו� נקבה במשמע, כל מקו� בו נכתב בלשו� זכר )54

  .במשמע

  

  חובת   הופעה  להעיד)   55

 רכז האקדמיהמ חייב להיענות להזמנה להופיע כעד בדיוני� בפני רשויות המשמעת של  עובד ותלמיד, כל מורה

  .מילוי הוראה זו על ידי תלמיד מהווה עבירת משמעת- אי. ולהעיד אמת

  

  די�-ביצוע  פסקי)   56

  .ממונה על ביצוע פסקי הדי� וההחלטות ועל הבטחת אכיפת� המלאה ל"המנכ  .א

מורה או , של אכיפת החלטה של רשויות המשמעת על ידי תלמיד, פי�במישרי� או בעקי, הכשלה במתכוו�  .ב

  .עובד תהווה עבירת משמעת

  

  תוק+ התקנו�   )57

מבלי ( תוק� התיקו� יכנס לתוקפו ע� פרסומו ברבי�. התקנו� כפו� לתיקוני� ולשינויי� שיוכנסו בו מעת לעת

  ).כז האקדמי עונה על דרישה זורהמפרסו� התקנו� בשנתו�  , לגרוע מהאפשרות לפרסמו בדר- אחרת

  
  איסור הטרדה מינית והתנכלות) 58

        
הטרדה מינית והתנכלות שמקורה בהטרדה מינית , 1998 -ח "התשנ, חוק למניעת הטרדה מיניתהעל פי 

, הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירות משמעתיות, בנוס�. מהוות עבירות פליליות ועוולות אזרחיות

חל על חבר סגל והתנכלות האיסור המשמעתי על הטרדה . רכז האקדמיהמ ו� המשמעת של הקבועות בתקנ

  . חבר סגל מנהלי ותלמיד, אקדמי

יכול לפנות בתלונה למשטרה וכ� , אשר נעברה בו אחת מעבירות אלו, רכז האקדמיהמ ת /ה או עובד/תלמיד

נה משמעתית לאחראית לטיפול בתלונות נית� להגיש תלו, בנוס�. להגיש תובענה אזרחית לבית הדי� לעבודה

, אשר תטפל בתלונה בהתא� להוראות החוק, רו'סנג ר רינת קיטאי"ד, תלמידי� ועובדי� על הטרדה מינית

  .התקנות ותקנו� המשמעת הרלבנטי

וכ� אצל האחראית במאגרי המידע המשפטיי� הממוחשבי�  ,נית� למצוא את החוק והתקנות בקבצי החוקי�

  . ות תלמידי� ועובדי� על הטרדה מיניתלטיפול בתלונ

  י� המשרתי� במילואי�תלמידנוהל שירותי� מיוחדי� ל
  

  כללי .1
  הגדרה –" שירות במילואי�" 

או שרות של מספר רב של , יו� רצופי� 14שרות של לפחות , לצור- כללי� אלה, שרות במילואי� ייחשב
  .אלא א� נקבע אחרת בסעי� מסויי�, ימי� מצטברי�

  
  מו�  למילואי�קבלת זי 
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יו� יודיע למזכירות תלמידי� על יציאתו  14המקבל זימו� למילואי� לתקופה העולה על  תלמיד )א(
נושאי� מיוחדי�  תלמידבהודעתו יציי� ה. יו� לפני מועד צאתו למילואי� 14לפחות , לשירות מילואי�

  .אשר לדעתו יזדקק לסיוע

מועד למת� השירותי� הנדרשי� ע� חזרתו  הודעה זאת נדרשת על מנת שנית� יהיה להיער- מבעוד  )ב(
 .משירות מילואי�

  
  )�"פניה לולת(קיצור שירות /בקשה לדחיית 

הגשת . �"קיצור שרות המילואי� יגיש את הבקשה לולת/המבקש להגיש בקשה לדחיית תלמיד  )א(
לרבות , �"יהיו לפי הנוהלי� המקובלי� לגבי ולת) 'המועדי� וכו, לרבות הטפסי� הנדרשי�(הבקשה 

  .  לוח זמני�

 .אי� לעכב את טופס הגשת הבקשה ג� א� אי� תאריכי בחינות   )ב(

 .מזכירות תלמידי�� יוגש באמצעות "ערעור על החלטת ולת  )ג(

בקשות מטעמי� כלכליי� יופנו לקציני ערי� . יש להגיש בקשות הנוגעות א- ורק לתחו� האקדמי  )ד(
 .ובקשות אישיות יופנו ישירות ליחידה

כאשר מדובר , ימי� ומעלה בלבד 4בקשות הדנות בתקופת מילואי� של י� מטפל בתלמיד� "ולת  )ה(
 .יופנה החייל ליחידתו, בתקופה קצרה יותר

במידת הצור- יינת� סיוע במילוי הטפסי� והגשת . טפסי בקשה נית� להשיג במזכירות תלמידי�  )ו(
 .הבקשה

 

  סדנאות מעשיות וסיורי�, עבודות, בחינות .2
  בחינות סו+ סמסטר 

, זכאי למועד בחינה נוס�' או מועד בחינה ב' עקב שירות מילואי� ממועד בחינה אשנעדר  תלמיד )א(
 .על פי הנוהל הקיי�, באישור הדיקא� וזאת לאחר שהוגשה בקשה

 .בתקופת הלימודי� זכאי למועד נוס�) מצטבר(ימי� ומעלה  21ימי� רצופי� או  14מי ששרת   )ב(

, � לפניה� זכאי להבח� במועד בחינה נוס�ימי� ומעלה בתקופת הבחינות או בשבועיי 4מי ששרת   )ג(
מספר ימי מילואי� : בכל בחינה שתתקיי� בטווח מספר ימי� מתו� שירותו על פי הנוסחה כלהל�

  .0.8כפול 

הזכאות להבח� במועד נוס� יכול שתנת� . מועד הבחינה הנוס� יינת� במועד מוקד� ככל שנית�  )ד(
 .י� אחרתתלמידבסמסטר העוקב או ע� קבוצת 

או בחינות במהל- הסמסטר בקורס מסויי� /או בחינות אמצע סמסטר ו/שהפסיד בחני� ו דתלמי  )ה(
או לקבל חלופה אחרת /יהיה זכאי להבח� במועד מיוחד ו, ואשר נכללי� בקביעת הציו� הסופי בקורס

 .'הגשת עבודה וכד: במקו� כגו�

 
 עבודות ותרגילי� 

מצע אבחינת , בוח�, פרוייקט, בודה סמינריוניתע, עבודה, לרבות תרגיל –" עבודה", לעניי� סעי� זה )א(
  .להגיש במסגרת לימודיו תלמידסמסטר או כל מטלה לימודית אחרת שעל ה

יוכל   ימי� משירות מילואי� לפני מועד הגשת עבודה  14-7השוהה בשירות מילואי� או חזר  תלמיד  )ב(
ופית וזאת בתאו� ע� או להגיש עבודה חל, או לקבל פטור מהגשתה, להגישה במועד מאוחר יותר

 .על פי נוהלי המוסד ובהתא� למהות והיק� העבודה, הדיק�

 

 
  סיורי� וקורסי הכשרה מעשית, סדנאותהפסד  

קורסי הכשרה מעשית וסיורי� עקב שירות / סדנאות / אשר נבצר ממנו להשתת� בסמינריוני�  תלמיד
וזאת בהתא� , ור מהשתתפותאו לקבל פט, מילואי� יוכל להשלי� את שהחסיר במועד מאוחר יותר

  .למהות הקורס ובתיאו� ע� מורה הקורס
  
  
  

  סיוע בהשלמת לימודי� .3
לאחר שירות מילואי� רשאי לפנות אל מורה המקצוע בשעות הקבלה בבקשה לקבל עזרה  תלמיד) א(

  .בהשלמת חומר הלימודי� שהפסיד בתקופת שירות המילואי�
. חונכות או שיעורי עזר להשלמת החומר החסר, הדרכהלאחר שירות מילואי� זכאי לקבל  תלמיד)  ב(

בהתא� לסידור בכל (י� תלמידאו החונכות ינתנו על ידי לשכת הדיק� או מאגודת ה/שיעורי העזר ו
  .תלמידמספר שעות העזר או החונכות יגזר ממספר ימי הלימודי� אות� הפסיד ה). מוסד

על כל יו�  ,צילומי� 40שה�  ,עבור צילומי�ליו� 4  7ששירת במילואי� זכאי לקבל עד  תלמיד) ג(
  .עקב שירות מילואי�, לימודי� ממנו נעדר

) תרגילי� וחומרי לימוד אחרי�, תקצירי�(כל חומר , ששירת במילואי� יקבל ללא תשלו� תלמיד)  ד(
  .י� במהל- הקורס בעת ששהה במילואי�תלמידשחולק ל
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  .י� לסייע בבניית מאגר תקצירי הרצאותתלמידוד י� לעידתלמידהמכללה תפעל בתאו� ע� אגודת ה) ה(
בתקופה , ששירת במילואי� זכאי לעדיפות בהשאלת ספרי� בספריה תלמיד –השאלת ספרי� ) ו(

הרגילה של כמות הספרי� שנית�  כ� יוכל להשאיל ספרי� מעבר למכסה  .הסמוכה לחזרתו מהשירות
וכנגד הצגת  ל"מנכ וזרת- זכאות מעמימוש זכות זו מותנית בקבלת מסמ .להשאיל בכל השאלה

  .אישור מילואי�
  
  

  פטור משכר לימוד נוס+ 

ובשל כ- הפסיק לימודיו בקורס ונאל� , יו� או יותר במהל- הסמסטר 21ששירת במילואי�  תלמיד )א(
להודיע על הפסקת לימודיו  תלמידלעניי� זה רשאי ה. לא יחויב בשכר לימוד נוס�, להירש� מחדש

  .� לפני מועד הבחינהבקורס עד שבוע ימי

 .הלי- ההודעה על הפסקת הלימודי� בקורס יהיה על פי נוהלי המוסד  )ב(

שיעורי עזר והשלמת , כל חומר לימודי שנית� לו: ששרת במילואי� פטור מתשלו� עבור תלמיד  )ג(
  .סמינרי� סדנאות וקורסי הכשרה מעשית

 

  הוראות אחרות  .4
  

   "דרישה מוקדמת"היעדרות מבחינה של קורס המהווה  

לשנת לימודי� " דרישה מוקדמת"מבחינה של קורס המהווה , עקב שירות מילואי�, שנעדר תלמיד )א(
  .בקורס המתקד�" על תנאי"זכאי ללמוד , מתקדמת או לקורס אחר

לשנת " דרישה מוקדמת"להפסיק לימודיו בקורס המהווה , עקב שירות מילואי�, שנאל� תלמיד  )ב(
 .בקורס המתקד�" על תנאי"מוד זכאי לל, לימודי� מתקדמת או לקורס אחר

 .האישור ללמוד על תנאי מותנה באפשרות האקדמית של דרישות הקורס המתקד�  )ג(
  

   רישו� לקורסי� 

  .שירות במילואי� לא יפגע ברישו� לקורסי� )א(

. על בקשותיו לרישו� לקורסי� השוני�, לפני צאתו לשרות מילואי�, יודיע למזכירות תלמידי� תלמיד  )ב(
 .היוצא למילואי� רישו� מוקד� תלמידל, לפי נוהלי המכללה, תאפשרמזכירות התלמידי� 

למניעת מצב ששירות מילואי� יפגע בהלי- הרישו� של , ככל שיידרש, מזכירות התלמידי� תיער-  )ג(
שלא שירת במילואי�  תלמידלקורסי� או יצמצ� את מרחב אפשרויות הבחירה שלו יחסית ל תלמיד

 .י� במילואי�תלמידמידי� תשאיר מספר מקומות פנויי� למזכירות התל. בעת הרישו� לקורסי�
  

  מלגות 

 .מילואי� יהיה זכאי לנקודות זכות לצור- בחינת זכאותו למלגהב ששירת תלמיד )א(

 .יש לצר� אישור על שירות מילואי� בשנה החולפת, ע� הגשת הבקשה למלגה  )ב(
  

  טיפול בבקשות 

על פי שנת הלימוד אליה הוא  תלמידכל  ,י� במילואי� ירוכז במזכירויות תלמידי�תלמידהטיפול ב )א(
המבקש לממש זכאותו לשרות כלשהו בגי� שרותו במילואי� יפנה למרכזת השנה  תלמיד. משתיי-

  .בה הוא לומד

 .ששירת במילואי� תהיה בידי הדיקא� תלמידההחלטה בדבר מת� שרות או תנאי� מיוחדי� ל  )ב(

 .משנה �דיקאאי� תעשה על ידי פניה לששרת במילו תלמידבעניינו של , ערעור על החלטת מרצה  )ג(

א� עניינו לא טופל לדעתו כראוי ולא זכה למענה אחרי  לדיקא�ששירת במילואי� זכאי לפנות  תלמיד  )ד(
 .שהגיש ערעור

  ט"תשס 'סמסטר א -לוח בחינות 
  

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

  'שנה א

אנגלית למנהל עסקי� רמות 
  'ב+'א

  ר אילנה שילה"ד
  הל� כצנלסו�' וגב

  10:00  'ב  02/03/09  16:00  'ב  26/01/09

  12:00  'ה  05/03/09  16:00  'ה  29/01/09  מר ליאור אמסל�  'מתמטיקה א

  12:00  'ה  12/03/09  16:00  'ה  05/02/09  ר רימונה פלס"ד  מבוא לכלכלה מיקרו

למנהל  סטטיסטיותת ושיט
  'א עסקי�

  12:00  'ה  19/03/09  16:00  'ה  12/02/09  קולוי� צפנת' גב

  12:00  'ה  26/03/09  16:00  'ה  19/02/09  ר איתמר שבתאי"ד  מבוא למערכות מידע

  'שנה ב

  10:00  'ג  03/03/09  10:00  'ד  28/01/09  דרור צוקרמ�' פרופנושאי� מתקדמי� בשיטות 
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  כמותיות

  13:00  'א  08/03/09  10:00  'ג  03/02/09  ברו- מבור-' פרופ  שיטות מחקר במנהל עסקי�

  13:00  'א  15/03/09  10:00  'ב  09/02/09  ר רימונה פלס"ד  'יסודות החשבונאות ב

  13:00  'א  22/03/09  10:00  'א  15/02/09  כלילא רדיאנו' גב  ניהול הפרסו�

  13:00  'א  29/03/09  09:00  'ו  20/02/09  ר אמיר הורקי�"ד  הנעת עובדי�

  10:00  'ה  02/04/09  10:00  'ד  25/02/09  ר ליאור דוידאי"ד  מבוא למשפט

  
  
  

  ט"תשס -סו+ שנה  -לוח בחינות 
                
  שעה  יו�  ' מועד ב  שעה  יו�  'מועד א  ש� המרצה  ש� הקורס

  'שנה א

  16:00  'ב  27/07/09  16:00  'ה  25/06/09  מר ליאור אמסל�  'מתמטיקה ב

  16:00  'א  02/08/09  16:00  'ד  01/07/09  ר רימונה פלס"ד  מבוא לכלכלה מאקרו

למנהל שיטות סטטיסטיות 
  'בעסקי� 

  10:00  'א  09/08/09  12:00  'ג  07/07/09  צפנת קולוי�' גב

  10:00  'ה  13/08/09  12:00  'ג  14/07/09  ר אמיר הורקי�"ד  מבוא למדעי ההתנהגות

  'שנה ב

  10:00  'ג  04/08/09  16:00  'ד  24/06/09  דרור צוקרמ�' פרופ  ניהול התפעול

  10:00  'ב  10/08/09  10:00  'ג  30/06/09  דוידאי ר ליאור"ד  דיני מיסי�

  10:00  'א  16/08/09  16:00  'ב  06/07/09  ר שילה ליפשי�"ד  ניהול פיננסי

  09:00  'ו  21/08/09  10:00  'א  12/07/09  גילה-רחל שלו�' גב  מבוא לביטוח

  10:00  'ה  27/08/09  10:00  'א  19/07/09  ר שילה ליפשי�"ד  מימוו� בינלאומי

  10:00  'ד  02/09/09  09:00  'ו  24/07/09  ר ליאור דוידאי"ד  �דיני חוזי

  10:00  'ג  08/09/09  10:00  'ד  29/07/09  כלילא רדיאנו' גב  אסטרטגיה שיווקית

    
  

  ט "תשס סמסטר קי# -לוח בחינות 
  

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

  'שנה א

  10:00  'ג  22/09/09  10:00  'ה  20/08/09  ר רימונה פלס"ד  'יסודות החשבונאות א

  13:00  'ה  01/10/09  13:00  'ג  25/08/09  ארתור מיד�' פרופ  מבוא לשיווק

  יקבע בהמש-  10:00  'א  11/10/09  דרור צוקרמ�' פרופ  שיטות כמותיות בניהול

אתיקה בניהול ואחריות 
  חברתית

  יקבע בהמש-  10:00  'ה  15/10/09  ר לאה שילה "ד

  
  .ולוחות המודעות אתר האינטרנט לעקוב אחר  באחריות התלמיד, שינויי�ייתכנו . 1

  
   .'מומל� לגשת לבחינות במועדי א .2
  

 .ולסמסטר קי� יפורסמו בהמש- באתר האינטרנט' לסמסטר ב' לוחות מועדי� מיוחדי� לבחינות סמסטר א .1
  

  . אחת האפשרות להבח� במועדי� מיוחדי� מוגבלת לשתי בחינות בלבד בשנת לימודי� .2

  
 !ב ה צ ל ח ה 
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  ט"לוח מועדי� וחופשות לשנת הלימודי� תשס
)2009/2008(  

  
  פתיחת שנת הלימודי�

  
  26/10/2008  ז בתשרי"כ, ראשו�יו� 

  חופשת חנוכה
  

  28/12/2008  בטבת' א, ראשו�יו� 

  'סיו� סמסטר א
  

  23/01/2009  בטבת' כז, שישייו� 

  'פתיחת סמסטר ב
  

  01/03/2009  באדר  ' ה', ראשו�יו� 

  ג באדר  "י, יו� שני  תענית אסתר
  

09/03/2009   
  )18:00הלימודי� יסתיימו בשעה (

  חופשת פורי�
  

  10/03/2009  ד באדר  "י, יו� שלישי

  חופשת פסח
  

בניס� עד יו� ' יא, יו� ראשו�
  בניס�' כג, שישי

05/04/2009-17/04/2009  

טקס יו� הזיכרו� לשואה 
  ולגבורה

  21/04/2009  בניס�' כז, יו� שלישי
הלימודי� יופסקו לשעה בי� (

13:00-14:00(  
  באייר' ג, יו� שני  ל"טקס יו� הזיכרו� לחללי צה

  
27/04/2009  

הלימודי� יופסקו לשעה בי� (
13:00-14:00(  

  ערב יו� הזיכרו�
  

  באייר' ג, יו� שני
  

27/04/2009  
  )�16:00 יסתיימו בשעה הלימודי(

  יו� הזיכרו� ויו� העצמאות
  

  , ימי� שלישי ורביעי
  באייר' ה- 'ד

28-29/04/2009  

  סטודנטיו� ה
  

    תפורס� הודעה נפרדת

  חופשת שבועות
  

  , ימי� חמישי ושישי
  בסיו�' ו- 'ה

28-29/05/2009  

  'סיו� סמסטר ב
  

  19/06/2009  בסיו�' כז, שישייו� 

  פתיחת סמסטר קי#
  

  05/07/2009  בתמוז' יג, � ראשו�יו

  סיו� סמסטר קי#
  

  1/10/2009  בתשרי' יג, יו� חמישי

פתיחת שנת הלימודי� 
  ע"תש

  

  18/10/2009  בתשרי' ל, ראשו�יו� 

  


