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 31.5.2020,     פתש" ח' בסיוןב"ה, 

 

 פ"אלתשמעודכנת    |   MBA תכנית   |   עסקים מנהלתואר שני בלימודים ל

 מסלול ישיר לתואר שני ומסלול מצטיינים   |   חודש 21 - 15 - 12 לימודים פרונטליים

 . פ"אתשלקראת שנה"ל  והשתפרהבאוניברסיטת אריאל התעדכנה  MBA -ה תכנית
 ,MBAבמנהל עסקים  שילוב של תואר ראשון מכל התחומים עם תואר שני מאפשרת MBA -תכנית ה

אפשרות זו . שנה מסיום התואר הראשוןתוך פחות מ חובת הלימודים לתואר השנילסיים את ובכך 
 המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה.פתוחה לסטודנטים מכל 

ישנן הנחות משמעותיות משכר הלימוד לסטודנטים מצטיינים מהתואר הראשון וכן לסטודנטים 
 .ומעלה 85מאוניברסיטת אריאל בממוצע 

 
. סטודנטים אשר לא למדו במסגרת תואר אקדמי מכל תחום תואר ראשון מוכרהתכנית מיועדת לבוגרי 

קורסי מתמטיקה, כלכלה )מיקרו ומאקרו( וסטטיסטיקה הדרושים במנהל עסקים יתבקשו לבצע קורסי 
 ה אלה הינם מתוקשבים.מהשלקורסי במסגרת התכנית. השלמה 

 
המתחילה  חודש 21תכנית תכניות באורך שונה של לימודים פרונטליים:  4לבחירת הסטודנטים ישנן 

, וכוללת סמסטר קיץ המתחילה בסמסטר א' +חודש 12 , תכניתואינה כוללת סמסטר קיץ בסמסטר א'
 המתחילה בסמסטר ב' חודש 12תכנית ו, וכוללת סמסטר קיץ 'בהמתחילה בסמסטר  חודש 15תכנית 

בשנה . ס"ש 3והקורסים הינם בני שבועות  8בן  קיץ באוניברסיטת אריאל הינוסמסטר . וכוללת סמסטר קיץ
 .בחירה מגוונתבשנה השנייה יש  התכניות הינן תכניות מובנות לנוחות הסטודנטים.הראשונה 

 
בימי חמישי בשעות אחה"צ מתקיימים הפרונטליים והלימודים  התכנית מותאמת לסטודנטים עובדים

להפחית את העומס של קורסים  יםמאפשרה קורסים מתוקשביםישנם  .ם שישי בבוקרוהערב וביו
 .פרונטליים באריאל ולשלב עבודה ולימודים בצורה נוחה יותר

 
התמחות שיווק, התמחות במימון, התמחות ב (,ללא התמחותרב תחומי )  בחירה:בתכנית מגוון רחב של 

קורסים ניהול סיכונים פיננסיים, תכנית ביזמות וטכנולוגיה עתידית, מסלול בניהול והתנהגות ארגונית, ב
 .ניהול מערכות מידע וסייברקורסים בשיווק אלקטרוני, ב
 

כקורס בחירה. הסיור כולל לימודי מנהל עסקים   סיור לימודי לחו"ל )לסין(בתכנית משולב גם 
המקנה  דירקטוריםניתן לבחור בקורס כמו כן, באוניברסיטה סינית וכן ביקורים במפעלים ובעסקים בסין. 

 ב."עם פרופסורים מארה םס קיץ ליזמות ועסקי"ביבניתן לבחור  בנוסף, .למסיימים תעודה נפרדת
 

 ההשנייבאנגלית ובשנה  ות בשנה הראשונה ברוסית אוהנלמד לעולים ברוסית ובאנגלית MBA תותכני ןישנ
 בעברית.

 
התוספת באחוזים להכנסה החציונית של בוגר . מבוקשים בשוק והינם בעלי שכר גבוה MBAבוגרי 
MBA 3  וזאת לעומת שנות לימוד 12!( בהשוואה לבעלי  2.7)פי  170%שנים לאחר סיום התואר הינה ,

תוספת לבוגר תואר ראשון )הלמ"ס,  47% -ו בכלל המקצועות תוספת לבוגר תואר שני 100%
12.2.2017.) 

 
התכנית תתרום לרכישת  וציבוריות. התכנית מכשירה את בוגריה לתפקידי ניהול בחברות עסקיות

מיומנויות וכישורי ניהול חיוניים לתפקוד אפקטיבי בזירות עסקיות שונות, בראייה עדכנית המותאמת 
  .21 –לאתגרים הניצבים בפני המנהל של המאה ה 

כנית מקנה תפיסה אינטגרטיבית, ניהולית ומקצועית, הנלמדת על ידי סגל מרצים המומחים בתחומם, הת
 מיה ותעשייה מן השורה הראשונה.לצד אנשי אקד
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 :MBA -אפשרויות הבחירה בתכנית ה

 MBA  במנהל ומלימודי ההרחבה מגוון לימודים מההתמחויות השונות  – )רב תחומי( התמחותללא

 עסקים.
 מימון וכלכלה ניתוח דוחו"ת כספיים, ניהול פיננסי, השקעות בניירות ערך,  - התמחות במימון

 .שווי חברות, כספים ובנקאות, אופציות וחוזים עתידיים, ניהול סיכונים ועודבינלאומיים, הערכת 
העולמית  PGAR שהוכרה ע"י תכנית בניהול סיכונים פיננסייםבמסגרת ההתמחות במימון ישנה 

קורסי תעודה המותנים במינימום נרשמים  4גם  MBAקורסי  4 -כשותפה אקדמית והכוללת בנוסף ל
 ההתמחות במימון נועדה לסטודנטים בעלי רקע כמותי טוב.ובתשלום נפרד. 

 מחקרי שוק, שיווק בינלאומי, התנהגות צרכנים, פיתוח מוצרים ושירותים חדשים,  - התמחות בשיווק
 קורסים םבמסגרת ההתמחות בשיווק ישנ .ניהול הפרסום, תקשורת שיווקית ומסחר באינטרנט ועוד

 .בשיווק אלקטרוני
 ניהול משאבי אנוש, ניהול והתנהגות ארגונית מתקדם, יחסי  – תנהגות ארגוניתהתמחות בניהול וה

 אישור יקבלו בנוסף גםהבוחרים בהתמחות זו עבודה, תרבות ארגונית, מנהיגות בארגונים ועוד. 
 בישראל. מטעם העמותה לניהול משאבי אנוש משאבי אנושלימודים בתחום 

 מוצר בסביבת הייטק, ניהול פרויקטים, מימון מיזמים  ניהול – מסלול ביזמות וטכנולוגיה עתידית
 ועוד.

 ולפחות קורס נוסף  שיווק דיגיטלי, תקשורת שיווקית ומסחר באינטרנט, - בשיווק אלקטרוני קורסים
 ניהול מוצר בסביבת הייטק. ניהול הפרסום,מבין הקורסים: 

 ניהול מערכות מבוססות בינה ניהול טכנולוגיות סייבר,  - מערכות מידע וסייברניהול ב קורסים
 .ניהול פרויקטים, ניהול מוצר בסביבת הייטק, ולפחות קורס נוסף מבין הקורסים: מלאכותית

 
 :ואישורי לימודיםתעודות 

 :MBA -תעודות במסגרת תכנית ה
  תעודתMBA 
  תעודתMBA עם התמחות במימון 
  תעודתMBA עם התמחות בשיווק 
  תעודתMBA עם התמחות בניהול והתנהגות ארגונית 
  תעודתMBA ובנוסף תעודת מסלול ביזמות ובטכנולוגיה עתידית 

 

 )בכפוף לתנאים המובאים באתר( :עם לימודי תעודה MBAשילוב 
 תכנית בניהול סיכונים פיננסיים 
 בביקורת פנים תכנית 
  מגמת ניהול עסקי –תעודת הוראה 

 

 :אישורי לימודים נוספים
 מטעם העמותה לניהול משאבי אנוש בישראלמשאבי אנוש לימודים בתחום  אישור 
 הלימודים בסיןלמשתתפים בסיור לימודים מטעם האוניברסיטה הסינית  אישור 
 קורס דירקטוריםאישור לימודים ב 

 
 :תכניתלהרשמה ל סיפי קבלה

 תחום  מכלתואר ראשון מוכר  בוגרי. 

 לפחות לבוגרים ממקצועות מסוימים  77 :, אואו שני ראשון לפחות בתואר 80 ממוצע בעלי ציון- 
)בתנאי  מן המנייןיתקבלו במעמד  -, רפואה וטבע כלכלה, מנהל עסקים, הנדסה, מדעים מדויקים

 שאינם נדרשים לקורסי השלמה(.

 יתקבלו  -במקצועות המסוימים שצוינו לעיל  75-76 :, אואו שני ראשון בתואר 77-79 ממוצע בעלי ציון
 80של  MBA -להשיג ממוצע ציונים בסמסטר הראשון בלימודי ה. הם נדרשים על תנאיבמעמד 

 לפחות על מנת להמשיך את לימודיהם.

 מקצועי  /ניהולי בניסיון התחשבות תוך, חריגים לגבי להחליט יםיכולוראש המחלקה  התכנית ראש
להשיג ממוצע המתקבלים כחריגים נדרשים  לפחות. 40כמותי של  GMATמשמעותי או ע"ס ציון מבחן 

 לפחות על מנת להמשיך את לימודיהם. 80של  MBA -ציונים בסמסטר הראשון בלימודי ה
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 דרישת הידע באנגלית: פטור אקדמי באנגלית מתואר ראשון. 

 בהם ההוראה ששפת הראשון התואר לימודי שסיימו מועמדים עבור - ל"יע מבחן -בעברית ידע דרישות
 .עברית אינה

לקבל את כל מי שעומד בתנאי  אין התחייבותתנאי הקבלה המפורטים לעיל הינם דרישות מינימום. 
 .הקבלה
וסדר  יםעדיפות תינתן לפי נתוני המועמדמכסת המקומות המוקצים, יעבור את המועמדים מספר שבמידה 
בשנים קודמות מכסת המקומות התמלאה וההרשמה נסגרה תקופה מסוימת  –לידיעתכם  .תםהרשמ

 .לפני תחילת הלימודים

 
 

 אפשרויות קבלה למועמדים שטרם סיימו את התואר הראשון:
בממוצע נדרש להציג גיליון ציונים  -מועמד שסיים את התואר הראשון וממתין לאישור זכאות לתואר  .1

 לפחות.  80
הנמצאים בשנתם האחרונה של התואר מסלול זה מיועד לסטודנטים  – לתואר השני ישירמסלול  .2

או  סמסטרים 2הראשון ומעוניינים לשלב לימודי תואר שני במנהל עסקים. במסלול זה הסטודנט לומד 
או לסמסטר האחרון במקביל לשנה האחרונה  (לפי בחירת הסטודנט) MBA -של תכנית הסמסטר אחד 

 . לפחות 80ממוצע אקדמי  - הישירשל תואר ראשון. תנאי הקבלה למסלול 
לסיים את לימודי התואר הראשון עד תום השנה הראשונה של לימודי במסלול הישיר על המשתתפים 

הסמסטר הראשון  תחילתעד  80של להציג אישור זכאות לתואר הראשון בממוצע הנדרש ו MBA -ה
  .MBA -של השנה השנייה בלימודי ה

 
  :מעמד הסטודנט

 על מנת להיות סטודנט מן המניין חייבים להתקיים כל התנאים הבאים )אחרת מעמדו יהיה על תנאי(:

 .סטודנט שהציג זכאות לתואר ראשון 

 לפחות במקצועות המסוימים שצוינו(, 77)או  או שני ראשון לפחות בתואר 80 ממוצע סטודנט  בעל ציון 
 .MBA -לפחות בסמסטר הראשון בלימודי ה 80שהתקבל על תנאי והשיג ממוצע ציונים של  סטודנטאו: 

 .סטודנט שעבר את כל קורסי ההשלמה להם נדרש 
 

 :לימודים תכניתהיקף 

 , כאשר נ"ז="נקודת זכות" ומייצגת שעה אקדמית במהלך סמסטר. נ"ז 44 הינו תכניתהיקף ה
 ז."נ 38היקף התכנית הינו  (סבר בהמשךראה ה) הזכאי לפטורים המקסימליים מקורסי היסודלסטודנט 

 
 :קורסי השלמה

וסטטיסטיקה כלכלה )מיקרו ומאקרו(  ,מתמטיקהקורסי  אקדמילא למדו במסגרת תואר שסטודנטים 
במהלך יתקיימו  ההשלמה לימודי .ובמקצועות אל לבצע קורסי השלמה יתבקשו עסקים מנהלהדרושים ב

מתמטיקה : ש"ס 8בהיקף של עד  קורסי ההשלמה הינם ואינם נחשבים כלימודים לתואר השני. תכניתה

 2עסקים ) מנהלש"ס(, סטטיסטיקה ל 3 –מאקרו  + עסקים )מיקרו מנהלש"ס(, כלכלה ל 3עסקים ) מנהלל
הנדרשים לקורסי ההשלמה  ., כאשר ש"ס = "שעת סמסטר" המייצגת שעה אקדמית במהלך סמסטרש"ס(

 .כל קורסי ההשלמה הינם קורסים מתוקשבים .MBA יהיו במעמד "על תנאי" בלימודי 
 

 נ"ז לקורסי יסודות: 6של עד פטורים בתשלום 

וזאת , לימודים קודמים ס"עקורסים(  6)עד  יסודות קורסימפטור  מראש התכניתלבקש  סטודנט רשאי
  לפחות. 80השיג בקורסים הללו ציון ו באותו היקף לפחותלמד אותם בתנאי ש

לסטודנטים שלמדו בעיקר קורסים(. אפשרות זו נועדה  3)עד  נ"ז 6מקסימום הפטורים )עם זיכוי( הינו 
 . הנדסת תעשיה וניהול או בתואר הראשון כלכלה ומנהל עסקים
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 : MBA -לימודי ה תכנית

 :הקורסים בקטגוריות זים"הנ פרוט

 קטגוריות
 הקורסים

MBA  ללא

 התמחות
 )רב תחומי(

 במימון התמחות
+ תכנית לניהול 

 סייםנסיכונים פינ

 התמחות
 בשיווק

התמחות בניהול 
+  והתנהגות ארגונית

 במשאבי אנוש אישור

 יזמות מסלול
 וטכנולוגיה

 עתידית

 12 12 12 12 12 יסודות

  2  2  2  10  2 מימון

  2  2  10  2  2 שיווק

  2  10  2  2  2 ניהול

 6     יזמות

 14 6 8 8 20 הרחבה

 6 6 6 6 6 אינטגרטיבי

שיטות מחקר 
 מתקדמות

   2*  

  *4 4 4  סמינריון

 44 44 44 44 44 :כ"סה

 : ותהער
ואינן ניתנות לבחירה ע"י  מערכות מובנותחודש המערכות הינן  12בשנת הלימודים הראשונה ובתכנית 

 וקורסי בחירה. יםהסטודנט. בשנת הלימודים השנייה ניתן לבחור התמחויות, מסלול
אין צורך  –ללא התמחות בניהול והתנהגות ארגונית  משאבי אנושבתחום  לאישור לימודיםללומדים * 

 נ"ז. 6קורסים אחרים בהיקף של  םויש ללמוד במקומובשיטות מחקר מתקדמות בסמינריון 
 

 :וימי הלימוד משך הלימודים

. בשנה הראשונה ז("נ 2= קורס של  ורס)קעם לימודים פרונטליים באורך שונה תכניות  4 הסטודנט לבחירת
 :מובנות ובשנה השנייה יש בחירההתכניות 

 

 שנה א' ס"א שך התכניתמ
 שבועות( 13)

 שנה א' ס"ב
 שבועות( 13)

 יץשנה א' ס"ק
 שבועות( 8)

 שנה ב' ס"א
 שבועות( 13)

 שנה ב' ס"ב
 שבועות( 13)

 חודש 21

כל ההתמחויות 
או  והמסלולים

 ללא התמחות

 ורסיםק 5
  השלמה 1+ 
 18-21:30ה' 
 8-13:30ו' 

 ורסיםק 5
  השלמות 2+ 
 18-21:30ה' 
 8-13:30ו' 

 ורסיםק 5 
 מתוקשב 1 +

 * 18-21:30ה' 
 8-13:30ו' 

 ורסיםק 5
 מתוקשב 1 +

 * 18-21:30ה' 
 8-13:30ו' 

 + חודש 12

MBA  ללא
  התמחות

 ורסיםק 6
 

  השלמה 1+ 
 16-21:30ה' 
 8-13:30ו' 

 ורסיםק 6
 יםמתוקשב 2+ 
  השלמות 2+ 
 16-21:30ה' 
 8-13:30ו' 

 ורסיםק 4
 יםמתוקשב 2+ 
 

 16-21:30ה' 
 8-13:30ו' 

  מתוקשבים 2

 חודש 12

MBA  ללא
  התמחות

 ורסיםק 6 
 מתוקשב 1+ 
  השלמות 2+ 
 16-21:30ה' 
 8-13:30ו' 

 ורסיםק 4
 יםמתוקשב 2+ 
  השלמה 1+

 16-21:30ה' 
 8-13:30ו' 

 ורסיםק 6
 מתוקשבים 3+ 
 

 16-21:30ה' 
  8-13:30ו' 

 

 חודש 15
כל ההתמחויות 

או  והמסלולים
 ללא התמחות

 ורסיםק 5 
  השלמות 2+ 
 18-21:30ה' 
 8-13:30ו' 

 ורסיםק 4
  השלמה 1+

 16-21:30ה' 
 8-13:30ו' 

 ורסיםק 5
 יםמתוקשב 2 +

 * 18-21:30ה' 
 8-13:30ו' 

 ורסיםק 5
 מתוקשב 1+ 
 * 18-21:30ה' 
 8-13:30ו' 

 שבו יש מספר פגישות מועט.שנתי סמינריון  16בשנה ב' יש ביום ה' בשעה  -* ללומדים בהתמחויות   
 .בשעות הערב ביום ג'הניתנים  כל קורסי ההשלמה הינם קורסים מתוקשבים

 ביום ד' בשעות הערב.בד"כ הקורסים המתוקשבים שאינם קורסי השלמה ניתנים 
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 .והם יהיו מתוקשבים בתואר זים"הנ במסגרת נכללים אינםלנדרשים  ותההשלמ קורסי קורסי ההשלמות

אחד השלמה  יהיה קורסבשנה א' בסמסטר א'  :חודש+ 12וכן  חודש 21תכנית בקורסי ההשלמות 
בכלכלה וסטטיסטיקה למנהל עסקים ב -ות קורסי השלמ 2בסמסטר ב' יהיו ובמתמטיקה למנהל עסקים 

 למנהל עסקים.
יהיו שני  )הסמסטר הראשון ללימודים( בשנה א' בסמסטר ב' :חודש 12 -ו 15 תכניתבקורסי ההשלמות 

קיץ )הסמסטר השני ובסמסטר במתמטיקה למנהל עסקים ו בסטטיסטיקה למנהל עסקים -ות קורסי השלמ
 בכלכלה למנהל עסקים. ללימודים( יהיה קורס השלמה אחד

 2 –קורסים מתוקשבים  6ישנם כל קורסי ההשלמה הינם מתוקשבים ובנוסף : קורסים מתוקשבים

בסמסטר קיץ. הסטודנט יכול לבחור קורסים אלו במקום קורסים רגילים,  2 -בסמסטר ב' ו 2 בסמסטר א',
דבר זה מאפשר לסטודנטים להפחית את העומס של קורסים  או קורסים רגילים במקום קורסים מתוקשבים.

 .בצרה נוחה יותר באריאל ולשלב עבודה ולימודיםפרונטליים 
, וזאת edXברמת התואר השני במנהל עסקים של  קורסים מתוקשבים באנגלית 2ניתן לקחת עד כמו כן, 

 לאחר אישור ראש התכנית.
 

 :תכניתעלות ה

לימודי תואר שני  - 200%) הינו לפי תעריף המועצה להשכלה גבוהה תכניתלימוד של ההשכר 
  (.קורסים חוזרים, קורסי השלמה ותשלומי אגרות. יש להוסיף בשנתיים

 .(פרטים במרכז שירות לסטודנט), חלקן ללא ריבית וללא הצמדה הלוואותישנן מגוון 
משכר הלימוד לסטודנטים מצטיינים מהתואר הראשון וכן לסטודנטים משמעותיות  הנחותישנן 

 .לקריטריונים למלגות של המזכירות האקדמית()בהתאם  ומעלה 85בממוצע מאוניברסיטת אריאל 
 

 תקנון לימודי התואר השני:

ציון שבאוניברסיטת אריאל. בין השאר התקנון קובע  תקנון לימודי התואר השניעל הסטודנט בתכנית חל 
  .65עובר בקורסים לתואר שני הוא 

 קורסי השלמה לנדרשים אינם נחשבים לקורסים בתואר השני.
 

 יצירת קשר

 , או לענת03-9066274טל:  –, למיטל 03-9076554טלפון:  –לשאלות ומידע נוסף ניתן לפנות לניזמית 
074-7233008. 

 .51.2.7קמפוס תחתון, בנין בלינט חדר 
-09:00. יום ה' בשעות 14:00-16:00, ושוב בשעות 09:00-12:00ד' בשעות -שעות מענה טלפוני: ימים א'

 )פרט לקיץ(. 14:00-18:00, ושוב בשעות 12:00
 שעות קבלת קהל: רצוי לבצע תיאום מראש.

 mbaprogram@ariel.ac.il מייל:
 mba/about-http://www.ariel.ac.il/economics/economicsאתר אינטרנט:  

 
 

 ברכה,ב                                                                             
 

 MBA -ה תכנית צוות   
 

 הערה: התכניות ניתנות לשינויים.
 טל"ח.

 
 רצ"ב תכניות הלימוד המפורטות המוצעות לתשפ"א.

  

https://www.ariel.ac.il/images/stories/site/management/academicUnits/bylaws/Terms_graduate_studies.pdf
https://www.ariel.ac.il/images/stories/site/management/academicUnits/bylaws/Terms_graduate_studies.pdf
mailto:mbaprogram@ariel.ac.il
http://www.ariel.ac.il/economics/economics-mba/about
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ת"ז:_________________

תאריך: ______________
תאריך עדכון: 24.2.2020נספח א1: תכנית הלימודים המפורטת המוצעת לתשפ"א

הערותתחוםציוןנ"זש"סשם הקורס
*3מתמטיקה למנהל עסקים

*3כלכלה למנהל עסקים

*2סטטיסטיקה למנהל עסקים

חובה22חשבונאות פיננסית

6 קורסי יסודות22יזמות

12 נ"ז22מימון הפירמה

22ניהול והתנהגות ארגונית

22ניהול מערכות מידע

22שיווק

חובהחובה22השקעות וניירות ערך

1 קורס 2 נ"ז1 קורס 2 נ"ז22ניתוח דוחות כספיים

מתחום המימון:מתחום המימון:22ניהול פיננסי )מימון תאגידי(

חובהחובה לבחור22התנהגות צרכנים

1 קורס 2 נ"ז1 מתוך 223מחקרי שוק

מתחום השיווק:22שיווק בינלאומי

חובהחובה לבחור22יחסי עבודה

1 קורס 2 נ"ז1 מתוך 223ניהול משאבי אנוש

מתחום הניהול:22תרבות ארגונית

22אופציות וחוזים עתידיים

TQM 22אסטרטגיות ניהול איכות

22אתיקה בעסקים

22דירקטורים

22המסגרת המשפטית לפעילות ארגונים עסקיים בינלאומיים

22הערכת שווי חברות

22חקר ביצועים

22חשבונאות ניהולית

22יצירתיות ויזמות פנים ארגונית

22כלכלה התנהגותית

22כלכלת ישראל

22כספים ובנקאות

22מיון עובדים

22מיזוגים ורכישות

22מימון מיזמים

22מימון וכלכלה בינלאומיים

22מנהיגות בארגונים

22מנהיגים בעסקים

22משא ומתן בינתרבותי

22משפט עסקי

22ניהול הפרסום 

22ניהול התפעול

22ניהול והתנהגות ארגונית מתקדם

22ניהול טכנולוגיות סייבר

22ניהול מוצר בסביבת הייטק

22ניהול מערכות מבוססות בינה מלאכותית

22ניהול משא"ן בחברות רב לאומיות

22ניהול משברים וכישלונות עסקיים

22ניהול סיכונים

22ניהול פרויקטים

22ניהול שינוי ארגוני

22ניהול שירותים

22סוגיות בממשל תאגידים

22סוגיות מתקדמות באסטרטגיה עסקית

22סוגיות נבחרות בשיווק קמעונאי

44סיור לימודי בחו"ל )קורס כפול(

22פיתוח מוצרים ושירותים חדשים 

22קבלת החלטות ניהוליות

22שיווק דיגיטלי

22שיווק חדשנות

22שיווק תעשייתי וארגוני

22שיטות מחקר מתקדמות

22שיטות מתקדמות במחקרי שוק

22שיקולי מס בניהול

22תכנון ובקרה במוסדות בריאות

22תקשורת שיווקית ומסחר באינטרנט

1 חובה 2 נ"ז22אסטרטגיה עסקית

)1 מתוך 3( 4 נ"ז44משחק עסקים )קורס כפול(

רצוי - משחק עסקים44פרויקט בייזום עסקים )קורס כפול(

44 פרוייקט ייעוץ מונחה )קורס כפול(

הערות: התוכניות ניתנות לשינויים44  נ"ז סה"כחתימת  רכזת _________________

בחירת הקורסים תבוצע כל שנה ע"י הנהלת ה- MBA.סה"כ נ"ז _________חתימת ראש תוכנית ____________

MBA ללא התמחות )רב תחומי( 

לימודי השלמה:  

3 קורסים

עד 3 קורסים. ניתן לקבל פטור ע"ס 

לימודי תואר ראשון

חובה

חובה - 

אינטגרטיבי

הרחבה

10 קורסים

20 נ"ז

ניתן לבחור מאלו או מכל תחום
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ת"ז:___________________

תאריך:_______________
תאריך עדכון: 24.2.2020נספח א2: תכנית הלימודים המפורטת המוצעת לתשפ"א

הערותתחוםציוןנ"זש"סשם הקורס
*3מתמטיקה למנהל עסקים

*3כלכלה למנהל עסקים

*2סטטיסטיקה למנהל עסקים

חובה22חשבונאות פיננסית

6 קורסי יסודות22יזמות

12 נ"ז22מימון הפירמה

22ניהול והתנהגות ארגונית

22ניהול מערכות מידע

22שיווק

חובהחובה22השקעות וניירות ערך

3 קורסים 6 נ"ז3 קורסים22ניתוח דוחות כספיים

מתחום המימון:22ניהול פיננסי )מימון תאגידי(
22אופציות וחוזים עתידיים

22הערכת שווי חברות

22כספים ובנקאות

22מימון מיזמים

22ניהול סיכונים

22מימון וכלכלה בינלאומיים

22סוגיות בממשל תאגידים

22שיקולי מס בניהול

חובהחובה לבחור22מחקרי שוק

1 קורס 2 נ"ז1 מתוך 223שיווק בינלאומי

מתחום השיווק:22התנהגות צרכנים

חובהחובה לבחור22ניהול משאבי אנוש

1 קורס 2 נ"ז1 מתוך 223יחסי עבודה

מתחום הניהול:22תרבות ארגונית

TQM 22אסטרטגיות ניהול איכות

22אתיקה בעסקים

22דירקטורים

22המסגרת המשפטית לפעילות ארגונים עסקיים בינלאומיים

22חקר ביצועים

22חשבונאות ניהולית

22יצירתיות ויזמות פנים ארגונית

22כלכלה התנהגותית

22כלכלת ישראל

22מיון עובדים

22מיזוגים ורכישות

22מנהיגות בארגונים

22מנהיגים בעסקים

22משא ומתן בינתרבותי

22משפט עסקי

22ניהול הפרסום 

22ניהול התפעול

22ניהול והתנהגות ארגונית מתקדם

22ניהול טכנולוגיות סייבר

22ניהול מוצר בסביבת הייטק

22ניהול מערכות מבוססות בינה מלאכותית

22ניהול משא"ן בחברות רב לאומיות

22ניהול משברים וכישלונות עסקיים

22ניהול פרויקטים

22ניהול שינוי ארגוני

22ניהול שירותים

22סוגיות מתקדמות באסטרטגיה עסקית

22סוגיות נבחרות בשיווק קמעונאי

44סיור לימודי בחו"ל )קורס כפול(

22פיתוח מוצרים ושירותים חדשים 

22קבלת החלטות ניהוליות

22שיווק דיגיטלי

22שיווק חדשנות

22שיווק תעשייתי וארגוני

22שיטות מחקר מתקדמות

22שיטות מתקדמות במחקרי שוק

22תכנון ובקרה במוסדות בריאות

22תקשורת שיווקית ומסחר באינטרנט

1 חובה 2 נ"ז22אסטרטגיה עסקית
44משחק עסקים )קורס כפול(

44פרויקט בייזום עסקים )קורס כפול(

44 פרוייקט ייעוץ מונחה )קורס כפול(

1 חובה 4 נ"זחובה44סמינריון במימון )קורס כפול(

הערות: התוכניות ניתנות לשינויים44  נ"ז סה"כחתימת  רכזת _________________

בחירת הקורסים תבוצע כל שנה ע"י הנהלת ה- MBA.סה"כ נ"ז _________חתימת ראש תוכנית ____________

חובה - 

אינטגרטיבי -     6 

נ"ז

חובה )1 מתוך 3( 4 נ"ז -               

רצוי משחק עסקים

בחירה

2 קורסים 4 נ"ז

תחום המימון

הרחבה

4 קורסים

8 נ"ז

ניתן לבחור מאלו או מכל תחום

בחירה

 התמחות במימון

לימודי השלמה:  3 

קורסים

עד 3 קורסים. ניתן לקבל פטור ע"ס 

לימודי תואר ראשון

חובה
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ת"ז:__________________

תאריך:_____________
תאריך עדכון: 24.2.2020 נספח א3: תכנית הלימודים המפורטת המוצעת לתשפ"א

הערותתחוםציוןנ"זש"סשם הקורס
*3מתמטיקה למנהל עסקים

*3כלכלה למנהל עסקים

*2סטטיסטיקה למנהל עסקים

חובה22חשבונאות פיננסית
22יזמות

22מימון הפירמה

12 נ"ז22ניהול והתנהגות ארגונית

22ניהול מערכות מידע

22שיווק

3 חובה22התנהגות צרכנים

3 קורסים 6 נ"ז22מחקרי שוק

מתחום השיווק:22שיווק בינלאומי
22ניהול הפרסום 

22ניהול מוצר בסביבת הייטק

22סוגיות נבחרות בשיווק קמעונאי

22פיתוח מוצרים ושירותים חדשים 

22שיווק דיגיטלי

22שיווק חדשנות

22שיווק תעשייתי וארגוני

22שיטות מתקדמות במחקרי שוק

22תקשורת שיווקית ומסחר באינטרנט

חובהחובה לבחור22השקעות וניירות ערך

1 קורס 2 נ"ז1 מתוך 223ניתוח דוחות כספיים

מתחום מימון:22ניהול פיננסי )מימון תאגידי(

חובהחובה לבחור22יחסי עבודה

1 קורס 2 נ"ז1 מתוך 223ניהול משאבי אנוש

מתחום הניהול:22תרבות ארגונית

22אופציות וחוזים עתידיים

TQM 22אסטרטגיות ניהול איכות

22אתיקה בעסקים

22דירקטורים

22המסגרת המשפטית לפעילות ארגונים עסקיים בינלאומיים

22הערכת שווי חברות

22חקר ביצועים

22חשבונאות ניהולית

22יצירתיות ויזמות פנים ארגונית

22כלכלה התנהגותית

22כלכלת ישראל

22כספים ובנקאות

22מיון עובדים

22מיזוגים ורכישות

22מימון מיזמים

22מימון וכלכלה בינלאומיים

22מנהיגות בארגונים

22מנהיגים בעסקים

22משא ומתן בינתרבותי

22משפט עסקי

22ניהול התפעול

22ניהול והתנהגות ארגונית מתקדם

22ניהול טכנולוגיות סייבר

22ניהול מערכות מבוססות בינה מלאכותית

22ניהול משא"ן בחברות רב לאומיות

22ניהול משברים וכישלונות עסקיים

22ניהול סיכונים

22ניהול פרויקטים

22ניהול שינוי ארגוני

22ניהול שירותים

22סוגיות בממשל תאגידים

22סוגיות מתקדמות באסטרטגיה עסקית

44סיור לימודי בחו"ל )קורס כפול(

22קבלת החלטות ניהוליות

22שיטות מחקר מתקדמות

22שיקולי מס בניהול

22תכנון ובקרה במוסדות בריאות

1 חובה 2 נ"ז22אסטרטגיה עסקית
44משחק עסקים )קורס כפול(

44פרויקט בייזום עסקים )קורס כפול(

44 פרוייקט ייעוץ מונחה )קורס כפול(

1 חובה 4 נ"זחובה44סמינריון בשיווק )קורס כפול(

הערות: התוכניות ניתנות לשינויים44  נ"ז סה"כחתימת  רכזת _________________

בחירת הקורסים תבוצע כל שנה ע"י הנהלת ה- MBA.סה"כ נ"ז _________חתימת ראש תוכנית ____________

 התמחות בשיווק

4 קורסים

8 נ"ז

חובה

6 קורסי יסודות

לימודי השלמה:  

3 קורסים

עד 3 קורסים. ניתן לקבל פטור ע"ס 

לימודי תואר ראשון

חובה

הרחבה

חובה - 

אינטגרטיבי
)1 מתוך 3( 4 נ"ז -                      רצוי 

משחק עסקים

ניתן לבחור מאלו או מכל תחום

בחירה

בחירה

2 מתוך הרשימה

תחום השיווק

2 קורסים 4 נ"ז
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ת"ז:________________

תאריך:_____________
תאריך עדכון: 24.2.202נספח א4: תכנית הלימודים המפורטת המוצעת לתשפ"א

תחוםהערותציוןנ"זש"סשם הקורס
*3מתמטיקה למנהל עסקים

*3כלכלה למנהל עסקים

*2סטטיסטיקה למנהל עסקים

22חשבונאות פיננסית

22יזמות

6 קורסים22מימון הפירמה

לימודי יסודות: 12 נ"ז22ניהול והתנהגות ארגונית

22ניהול מערכות מידע

22שיווק

חובה22יחסי עבודה

3 קורסים 6 נ"ז22ניהול משאבי אנוש

מתחום הניהול:22תרבות ארגונית

בחירה22דירקטורים

2 קורסים22יצירתיות ויזמות פנים ארגונית

4 נ"ז2 מתוך22מיון עובדים

מתחום הניהול:22מנהיגות בארגונים

הרשימה22מנהיגים בעסקים

22ניהול והתנהגות ארגונית מתקדם

22ניהול משא"ן בחברות רב לאומיות

22ניהול משברים וכישלונות עסקיים

22ניהול שינוי ארגוני

22ניהול שירותים

חובה22השקעות וניירות ערך

1 קורס 2 נ"ז22ניהול פיננסי )מימון תאגידי(

מתחום המימון:22ניתוח דוחות כספיים

חובה22התנהגות צרכנים

1 קורס 2 נ"ז22מחקרי שוק

מתחום השיווק:22שיווק בינלאומי

22אופציות וחוזים עתידיים

TQM 22אסטרטגיות ניהול איכות

22אתיקה בעסקים

22המסגרת המשפטית לפעילות ארגונים עסקיים בינלאומיים

22הערכת שווי חברות

22חקר ביצועים

22חשבונאות ניהולית

22כלכלה התנהגותית

22כלכלת ישראל

22כספים ובנקאות

22מיזוגים ורכישות

22מימון מיזמים

22מימון וכלכלה בינלאומיים

22משא ומתן בינתרבותי

22משפט עסקי

22ניהול הפרסום 

22ניהול התפעול

22ניהול טכנולוגיות סייבר

22ניהול מוצר בסביבת הייטק

22ניהול מערכות מבוססות בינה מלאכותית

22ניהול סיכונים

22ניהול פרויקטים

22סוגיות בממשל תאגידים

22סוגיות מתקדמות באסטרטגיה עסקית

22סוגיות נבחרות בשיווק קמעונאי

44סיור לימודי בחו"ל )קורס כפול(

22פיתוח מוצרים ושירותים חדשים 

22קבלת החלטות ניהוליות

22שיווק דיגיטלי

22שיווק חדשנות

22שיווק תעשייתי וארגוני

22שיטות מתקדמות במחקרי שוק

22שיקולי מס בניהול

22תכנון ובקרה במוסדות בריאות

22תקשורת שיווקית ומסחר באינטרנט

אינטגרטיבי2 חובה22אסטרטגיה עסקית

2 קורסים-6 נ"ז44 פרוייקט ייעוץ מונחה )קורס כפול(

1 חובה 2 נ"ז1 חובה22שיטות מחקר מתקדמות

1 חובה   4 נ"ז1 חובה44סמינריון בניהול והתנהגות ארגונית )קורס כפול(

הבוחרים בהתמחות זו יקבלו בנוסף גם תעודת הסמכה למומחה במשאבי אנוש מטעם העמותה לניהול משאבי אנוש בישראל.

בעלי ותק מקצועי של 3 שנים לפחות במשאבי אנוש יקבלו תעודת הסמכה למומחה בכיר במשאבי אנוש.

ללומדים לתעודת הסמכה למומחה במשאבי אנוש ללא התמחות בניהול והתנהגות ארגונית – אין צורך בסמינריון ובשיטות מחקר מתקדמות 

ויש ללמוד במקומו קורסים אחרים בהיקף של 6 נ"ז.

44  נ"ז סה"כחתימת  רכזת _________________

בחירת הקורסים תבוצע כל שנה ע"י הנהלת ה- MBA.סה"כ נ"ז _________חתימת ראש תוכנית ____________

6 נ"ז

הערות: התוכניות ניתנות לשינויים.

התמחות בניהול והתנהגות ארגונית

ותעודת הסמכה למומחה במשאבי אנוש

הרחבה

3 קורסים

3 חובה

חובה לבחור 1 

מתוך 3

חובה לבחור 1 

מתוך 3

ניתן לבחור מאלו או מכל תחום

עד 3 קורסים. ניתן לקבל פטור ע"ס 

לימודי תואר ראשון

לימודי השלמה:  

3 קורסים

חובה

חובה
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שם:___________________

ת"ז:__________________

תאריך:_________________

תאריך עדכון: 24.2.2020נספח א5: תכנית הלימודים המפורטת המוצעת לתשפ"א

תחוםהערותציוןנ"זש"סשם הקורס
*3מתמטיקה למנהל עסקים

*3כלכלה למנהל עסקים

*2סטטיסטיקה למנהל עסקים

חובה22חשבונאות פיננסית

6 קורסים לימודי יסודות22מימון הפירמה

22שיווק

סה"כ 12 נ"ז22ניהול והתנהגות ארגונית

22ניהול מערכות מידע

22יזמות

חובהחובה לבחור22השקעות וניירות ערך

1 קורס 2 נ"ז)1 מתוך 3(22ניתוח דוחות כספיים

מתחום המימון:22ניהול פיננסי )מימון תאגידי(

חובהחובה לבחור22התנהגות צרכנים

1 קורס 2 נ"ז)1 מתוך 3(22מחקרי שוק

מתחום השיווק:22שיווק בינלאומי

חובהחובה לבחור22יחסי עבודה

1 קורס 2 נ"ז)1 מתוך 3(22ניהול משאבי אנוש

מתחום הניהול:22תרבות ארגונית

חובה3 חובה22ניהול מוצר בסביבת הייטק

3 קורסים 6 נ"ז22ניהול פרויקטים

יזמות וטכנולוגיה22מימון מיזמים

בחירה22יצירתיות ויזמות פנים ארגונית

0 קורסים0 מתוך הרשימה22פיתוח מוצרים ושירותים חדשים 

22שיווק דיגיטלי

22שיווק חדשנות

יזמות וטכנולוגיה22תקשורת שיווקית ומסחר באינטרנט

22אופציות וחוזים עתידיים

TQM 22אסטרטגיות ניהול איכות

22אתיקה בעסקים

22דירקטורים

22המסגרת המשפטית לפעילות ארגונים עסקיים בינלאומיים

22הערכת שווי חברות

22חקר ביצועים

22חשבונאות ניהולית

22כלכלה התנהגותית

22כלכלת ישראל

22כספים ובנקאות

22מיון עובדים

22מיזוגים ורכישות

22מימון וכלכלה בינלאומיים

22מנהיגות בארגונים

22מנהיגים בעסקים

22משא ומתן בינתרבותי

22משפט עסקי

22ניהול הפרסום 

22ניהול התפעול

22ניהול והתנהגות ארגונית מתקדם

22ניהול טכנולוגיות סייבר

22ניהול מערכות מבוססות בינה מלאכותית

22ניהול משא"ן בחברות רב לאומיות

22ניהול משברים וכישלונות עסקיים

22ניהול סיכונים

22ניהול שינוי ארגוני

22ניהול שירותים

22ניתוח דוחות כספיים

22סוגיות בממשל תאגידים

22סוגיות מתקדמות באסטרטגיה עסקית

22סוגיות נבחרות בשיווק קמעונאי

44סיור לימודי בחו"ל )קורס כפול(

22קבלת החלטות ניהוליות

22שיווק תעשייתי וארגוני

22שיטות מחקר מתקדמות

22שיטות מתקדמות במחקרי שוק

22שיקולי מס בניהול

22תכנון ובקרה במוסדות בריאות

אינטגרטיבי2 חובה22אסטרטגיה עסקית

2 קורסים 6 נ"ז44פרויקט בייזום עסקים )קורס כפול(

הערות: התוכניות ניתנות לשינויים44  נ"ז סה"כחתימת  רכזת _________________

בחירת הקורסים תבוצע כל שנה ע"י הנהלת ה- MBA.סה"כ נ"ז ______________חתימת ראש תוכנית ____________

הרחבה

7 קורסים

14 נ"ז

ניתן לבחור מאלו או מכל תחום

MBA תואר שני במנהל עסקים

מסלול יזמות וטכנולוגיה עתידית

עד 3 קורסים. ניתן לקבל פטור ע"ס 

לימודי תואר ראשון

לימודי השלמה:  3 

קורסים

חובה


