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  התשע" – מסלול חד מחלקתי ניהול

  
  

  מטרת התכנית
מטרת התכנית היא להכשיר מנהלי� לסביבה עסקית דינמית, המושפעת ממגמות גלובליות 

מורכבות. לש� כ� מקנה התכנית הכשרה יסודית בתחו� הניהול, ביחד ע� השכלה רחבה 
   חשיבה יצירתית וביקורתית. תומיומנו

בסיסית בתחומי הניהול המסורתיי� כמו חשבונאות, שיווק, בלימודיו יקבל התלמיד הכשרה 
בנוס� לתחומי� אלה, התכנית לתואר ראשו� בניהול מעניקה  כלכלה, מימו� ומערכות מידע.

תרבותית, הכוללת קורסי� המשלבי� היבטי� ממדעי הרוח והחברה � תחומית ורב�השכלה רב
� על התלמיד לבחור מגמה מתו� הרלוונטיי� לניהול. לקראת תו� השנה הראשונה ללימודי

רשימת המגמות במחלקה. בשנת הלימודי� האחרונה, משתת� כל תלמיד בפרויקט העוסק ביזו� 
  .הפרויקט מאפשר לתלמידי� לייש� את החומר שנלמד במסגרת תכנית הלימודי� חברה.

  
  

  מבנה הלימודי�
שלוש שני� (שישה  מש� הלימודי�הלימודי� מבוססי� על תבניות לימודי� סמסטריאליות. 

לקורסי� וקורסי בחירה.  , קורסי מגמהתכנית הלימודי� מורכבת מקורסי חובה סמסטרי�).
  מסוימי� דרישות קד� המפורטות להל�.

  
  

  נקודות הזכות  חלוקת
  נקודות זכות. 121 � להשלמת חובותיו לתואר ראשו� "בוגר בניהול" יידרש התלמיד ל

  פירוט נקודות הזכות:
  

  הערות  נק"ז  רחובות לתוא
  חובות אוניברסיטאיות:

  2אנגלית מתקדמי� 
  
2  

  
  .חובה לסיי� את חובות האנגלית במכללה

חובה להשתת� בקורס זה במכללה   0  הדרכה בספריה (מפגש חד פעמי)
   ובאוניברסיטה

    68.5  קורסי חובה בניהול
  יילמד באוניברסיטה  6  ניהול עסקי� בישראל פרויקט

    21  מגמה
    24  ירהקורסי בח

    121.5  סה"כ
  
  

  שנה א'חובות לימודי�  
  
  סמסטר א' 

  הערות  ציו� מעבר נק"ז קורס
    56 3.5 שיטות כמותיות

מיועד וקורס מתוקשב ה  56  0.5  יישומי מחשב
בתו� ללמידה עצמית. 

   בחינה. �תיערהסמסטר 
    56 3.5 מיקרו �יסודות התנהגות ארגונית 

    56 3.5 לניהול � יסודות החשבונאות
    56  3  מבוא למערכות מידע לניהול

    56  3.5 ניהול אלמבוא לכלכלה 
      0   1אנגלית מתקדמי� 

      0  הדרכה בספריה
  יישומי מחשב  56  3.5  מבוא לסטטיסטיקה לניהול

מיועד לסטודנט שאינו פטור   56  0  מבוא למתמטיקה ב' 
  מהקורס

      21  סה"כ
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  סמסטר ב'
  

  ישות קד�דר  מעברציו�  נק"ז קורס
    56  3  מבוא למשפט

    56 3 עקרונות השיווק
יסודות התנהגות ארגונית   56  3  מאקרו � יסודות ההתנהגות ארגונית

  מיקרו
  יסודות החשבונאות  56  3.5  חשבונאות ניהולית

מבוא לכלכלה א', מבוא   56  3.5  יסודות המימו�
  לניהול הסטטיסטיק

  כלה לניהול א'מבוא לכל  56  3.5  מבוא לכלכלה לניהול ב'
     2 2אנגלית מתקדמי� 

      21.5  סה"כ
  
  
  

  שנה ב'חובות לימודי� 
  
  סמסטר א' 

ציו�  נק"ז קורס
  מקדי�

  דרישות קד�

    56 3.5 חקר ביצועי�

, שיטות מבוא לסטטיסטיקה לניהול  56 3.5 שיטות סטטיסטיות
  כמותיות

  מבוא לסטטיסטיקה לניהול  56  3.5  שיטות מחקר בניהול
      2  השכנוע והפרזנטציה יסודות

  תלמיד שנה ב'   3 קורס מגמה
      3  קורסי בחירה

      18.5  סה"כ
  
  

  סמסטר ב'  שנה ב'חובות לימודי� 
  

ציו�  נק"ז קורס
  מקדי�

  הערות

  מבוא לסטטיסטיקה לניהול  56 3.5 ניהול התפעול
  מבוא לסטטיסטיקה לניהול  56 3 מבוא לתורת קבלת החלטות

    56 3 אתיקה לניהול
  תלמיד שנה ב'   6 קורס מגמה

      6  קורסי בחירה 
      21.5  סה"כ
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  פירוט קורסי הבחירה וקורסי המגמה בהמש�. 
  

  אוניברסיטת ב� גוריו�)בנלמד ( שנה ג'חובות לימודי� ל
  סמסטר א'  

  דרישות קד� נק"ז קורס
יסודות האסטרטגיה 

 העסקית
  עקרונות השיווק 3

ל עסקי� פרוייקט ניהו
 *בישראל א'

  ות למטהמפורט 3

    3  פרויקט נובה***
      הנחיית יזמי� צעירי�***

   6 קורס מגמה
    9  קורסי בחירה

    21  סה"כ
  
  

  סמסטר ב'
  דרישות קד� נק"ז קורס

מבוא למינהל ומדיניות 
  ציבורית

3    

פרוייקט ניהול עסקי� 
 בישראל ב'

  ות למטהמפורט 3

    3  פרויקט נובה חלק ב***

הנחיית יזמי� צעירי� 
  ב***

    

    3  סמינר מחקרי במגמה

    3  קורס מגמה
    6  קורסי בחירה

   21  סה"כ

  

ניהול עסקי� בישראלקט ירופ  

הפרויקט הנו קורס אינטגרטיבי המסכ� את שנות הלימודי� וההכשרה לקראת התואר בוגר. 
הוליות של ארגוני� תלמידי� בעיות עסקיות וניצוותי� של מספר במסגרת הפרויקט מנתחי� 

 ישראליי�.  
, ומחייב שילוב ידע כלי� הניהוליי� שנרכשו קוד� לכ� בתחומי� השוני�ב דורש שימושהפרויקט 
הסופי .  הדו"ח עודשיווק, מימו�, חשבונאות, מערכות מידע, תפעול, ייצור ובתחומי ומיומנות 

 ,מניסיו� העבר נוכחנו לדעת  .מי�ישי נותפתרו חברהאמור לספק להנהלת ה המוגש על ידי הצוות
.חברותשחלק גדול מהמלצות הצוותי� אכ� מיוש� על ידי ה  

 * דרישות הקד� לפרויקט ניהול עסקי� : 
יסודות החשבונאות,  ימו�, יסודות המ, עובר בקורסי� הבאי� :  עקרונות השיווק ציו� .1  

(סטודנט שחסר לו קורס אחד יוכל להירש� לפרויקט במידה . התנהגות ארגונית מאקרו
בניהול) 80ועומד בממוצע מצטבר של   

.בסטטיסטיקה לניהול ציו� עובר בקורס .2  

.. הסטודנט רשו� לקורס אסטרטגיה עסקית במהל� סמסטר א' במקביל3  

 

* נית� לבחור בפרויקט נובה/הנחיית יזמי� צעירי� במקו� לבחור בפרויקט ניהול עסקי� 
 בישראל

  
  
  
  
  
  



 4

  
  
  
  
  

  *:*דוגמא למגמות ולקורסי� המתקיימי� בה�
  

  הערות  מגמת שיווק  מימו�מגמת   התנהגות ארגוניתמגמת 
מימו� חברות (קד�: יסודות   ניהול צוות עובדי�

  המימו�)
 סמינר בחקר שווקי�

(קד�: עקרונות השיווק, 
מבוא לסטטיסטיקה 

, שיטות מחקר בניהול
  )בניהול

  
נלמד 
  ללהבמכ

פיתוח מיומנויות ניהול 
ומנהיגות (קד�: 

התנהגות ארגונית מיקרו 
  ומקרו)

ניהול השקעות (קד�: יסודות 
  המימו�)

  שיווק בינלאומי
  (קד�: עקרונות השיווק) 

נלמד 
  במכללה 

יישומי מחשב במימו� (קד�:   מצבי לח. ושחיקה
ישומי מחשב א' + יסודות 

  המימו�)

יסודות הפרסו� וניהול 
ת השיווקית התקשור

  (קד�: עקרונות השיווק)

נלמד 
  באוניברסיטה

ניהול מחקר בהתנהגות 
  ארגונית (חובה במגמה)

מבוא לאופציות וחוזי� 
עתידיי� (קד�: יסודות 

  המימו�)

יצירתיות וחדשנות 
  בשיווק ובפתרו� בעיות

נלמד 
  באוניברסיטה

נלמד   ניהול קמעונאות    
  באוניברסיטה

סמינר מחקרי (חובה 
  ) במגמה

סמינר מחקרי (חובה   סמינר מחקרי (חובה במגמה)
  במגמה)

נלמד 
  באוניברסיטה

  

אי� . ועשוי להשתנותמבחר קורסי המגמה הינו דוגמא מתו� קורסי� שיוצעו  •
 המכללה מתחייבת לפתוח חלק או את כל הקורסי� הרשומי� מעלה.

 
 במכללה). 6תוכ� נקודות זכות לתואר (מ 12כל תלמיד יבחר מגמה אחת שבה ילמד לפחות  •

  
  
  
  **קורסי בחירה  
  

  הערות  דרישת קד�  ש� הקורס

סטטיסטיקה   ניהול ואבטחת איכות
  לניהול

  

      פילוסופיה לניהול

      מבוא ליזמות עסקית

  ילמד במכללה    דיני חוזי� ועסקי�

  
  
  , ועשוי להשתנותמבחר קורסי הבחירה הינו דוגמא מתו� קורסי� שיוצעו ** 

  ייבת לפתוח חלק או את כל הקורסי� הרשומי� מעלה. המכללה מתח אי�
  
  

במכללה) במסגרת קורסי  6נק"ז בקורסי בחירה (מתוכ�  30על הסטודנט להשלי� 
  הבחירה ניתנת לסטודנט אפשרות לצבור נק"ז וללמוד קורסי�:

  מהמגמה בה את� לומדי� וג� ממגמות אחרות. בחירה  ילבחור קורס נית�  .א

 .בחירה במחלקה לניהול קורסי� מרשימת קורסי ה  .ב
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קורסי בחירה, סטודנטי�  3סטודנטי� שיש לה� פטור באנגלית יוכלו ללמוד    .ג
 ללא פטור באנגלית יוכלו ללמוד קורס כללי.

  
  

  :הנחיות כלליות

  חובתו של התלמיד לבדוק עמידה בדרישות קד�. •
  

  החלטות מעבר:
ר תקי�" לתבנית בתו� כל שנת לימודי� תתקבלנה החלטות מעבר. ההחלטה על "עוב

  הבאה מתקבלת א� התקיימו התנאי� הבאי�:
�  התלמיד עבר בהצלחה את כל הקורסי� אליה� היה רשו�. 
�  מתבנית הלימודי�. 75%השלי� לפחות  
�  אי� גרירה של קורסי� מתבנית קודמת.  
�בקורסי הליבה ( כלכלה, מימו�,  70ממוצע הציוני� הנדרש למעבר לאוניברסיטה יהיה  

  , סטטיסטיקה והתנהגות ארגונית)שיווק
  

  
א� אחד מהתנאי� המצויני� לעיל לא נתקיי�, יסווג התלמיד לאחת מהקטגוריות  •

  הבאות:
�תלמיד במעמד זה רשאי ללמוד את הקורסי� מהתבנית החדשה. אול�  –עובר לא תקי�  

  עליו ללמוד בעדיפות ראשונה את הקורסי� מהתבנית הקודמת.
�מיד במעמד זה חייב לחזור על כל הקורסי� מהתבנית למעט אות� תל �חוזר על תבנית  

  ומעלה, וכ� לעמוד בכל תנאי אחר שיקבע ע"י ועדת הוראה.  75קורסי� שבה� השיג ציו� 
� 75%מעמד זה מיועד לתלמיד שלמד מערכת חלקית וטר� השלי�  –משלי� תבנית  

  מהתבנית. 
  ודי קורסי� מתבנית מתקדמת.ועדת הוראה תוכל לאפשר לתלמיד במצב זה ג� לימ

  
 : תנאי מעבר לשנה ג'

תלמיד ייחשב כסטודנט שנה ג' במחלקה לניהול, א� השלי� את כל קורסי החובה בניהול  •
  נקודות זכות. 81וצבר 

 חובתו של התלמיד לבדוק עמידה בדרישות קד�. •

  .באנגלית כשפה זרה קורססיו�  •
  
  
  
  

 הפסקת לימודי�:
, פסיקת בית די� משמעתי, בקשת הסטודנט או בשל אי תיעשה בשל סיבות אקדמיות •

 עריכת יעו.. 
 מסיבות אקדמיות הוא שנתיי�.  יהמינימאלמש� ההפסקה  •
 יהיה כלול בפסיקה.  –מש� ההפסקה כתוצאה מפסיקת בית די� משמעתי  •

תלמיד שלימודיו הופסקו לא יוכל ללמוד בתקופת ההפסקה. בתו� תקופת  •
לתוכנית. בכל מקרה לא יכול תלמיד להתקבל ההפסקה יוכל להירש� שנית 

 לתבנית שהיא גבוהה מהתבנית בה הופסקו לימודיו. 

 החלטת הקבלה תיעשה על פי תנאי הקבלה בתקופת ההרשמה. •

  

 

  שנתו� זה נתו� לשינויי� בהתא� להחלטות המחלקה באוניברסיטת ב� גוריו�.     
 ט.ל.ח    


