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לבוגרים מצטיינים של תואר  –תכנית מוסמך במינהל עסקים 
 ראשון

 פרופ' בני לאוטרבך

 

 מבוא
תואר שני ב םתכנית זו מיועדת לבוגרים מצטיינים בתואר ראשון בפקולטה כלשהיא, המעונייני

 (. MBAבמנהל עסקים )

 דרישות קבלה 
 לתוכנית יתקבלו בוגרי תואר ראשון המצטיינים בלימודיהם. 

 וציון כמותי בפסיכומטרי לפחות( 85) לתואר ראשוןתתבסס על ממוצע ציונים  הקבלה

לשאר ההתמחויות,  128סיכומטרי כמותי מינימאלי של פלהתמחות מימון נדרש )

איננו חובה, אך לנבחנים בו,  GMAT-. מבחן ה(126הפסיכומטרי הכמותי המינימאלי הוא 

 יפות מסוימת. שהשיגו ציון גבוה בחלק הכמותי שלו, תינתן עד

 היקף התוכנית
 כמו התוכנית הרגילה לתואר שני במנהל עסקים. 

 שכר לימוד
הינו שכ"ל אוניברסיטאי  )לא כולל לימודי השלמה( זשכ"ל לתכנית לנרשמים לשנה"ל תשע"

  .ההשלמות הינן בתשלום נוסף .רגיל לתואר שני 

 מבנה תכנית הלימודים המוצעת:

ילמדו קורסי השלמה , התלמידים שיתקבלו ודים הראשונהבסמסטר הקיץ שלפני שנת הלימ

תנאי לקבלה רשמית לתואר שני במנהל עסקים. השלמות אלו נהוגות גם כיום המהווים 

  למתקבלים לתואר שני במנהל עסקים החסרים רקע אקדמי בכלכלה.

 מבוא למיקרו ומבוא למקרו גם במהלך הסמסטר הראשון שלניתן ללמוד את קורסי ההשלמה 

  . 18-22התוכנית ביום חמישי בין 

לפחות בקורסי ההשלמה על מנת להמשיך, או בעצם  76הערה: נדרש ממוצע משוקלל של 

 להתחיל, את לימודי התואר השני. 

 תוכנית הלימודים בהשלמות מפורטת בנספח א'.
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ניהול והמסלולים הבאים: מימון, שיווק  ארבעתלאחר ההשלמות ילמד הסטודנט באחד מ

. התוכנית תהיה אחודה, כלומר כל הסטודנטים במסלול ומערכות מידע הגות ארגוניתוהתנ

פתיחת התמחות מותנית במספר נרשמים מינימאלי. אם מסוים ילמדו את אותם הקורסים. 

 התמחות מסוימת לא תיפתח, תינתן לסטודנט האפשרות לעבור להתמחות אחרת.

תואר )על בסיס לימודים קודמים(, יהיה הערה: היה והסטודנט קיבל פטור מקורס מסוים ב

 שיקבע ע"י ביה"ס למנהל עסקים. עליו לקחת קורס חליפי

 פרוט תוכנית הלימודים בכל מסלול מופיעה בנספח ב'.

 אילן לגבי לימודי יהדות ואנגלית.-כמו כן, על הסטודנט יהיה לעמוד בדרישות אוניברסיטת בר

 

 לוחות זמנים

ילמדו בצורה מרוכזת ו טר הקיץ שלפני תחילת התוכניתבסמס יתקיימוקורסי ההשלמה 

 שבועות כל קורס.   7במשך 

 .הסמסטר הראשון של התוכנית בימי חמישי במהלך  את קורסי ההשלמה גם למודניתן ל

 סוף סמסטר א'לאחר לימודי ההשלמה( ויסתיימו ב) סמסטר א' לימודי התואר השני יחלו ב

הלימודים העוקבת )ארבעה סמסטרים בסך הכל(. של השנה  (ינואר)מועד משוער סוף 

אחר הצהריים ויום שישי זאת על מנת לאפשר  שלישיבשבוע: יום  יומייםירוכזו ב

  ינים בכך לעבוד תוך כדי לימודיהם. ילסטודנטים המעונ

  

 השלמות לתלמידי תואר ראשון': תוכנית אנספח 

 
שנתיות )ש"ש להלן(, כאשר כל ש"ש מציינת שעתיים אנו מציינים את היקף שעות הלימוד ביחידות של שעות 

  שבועות( . 14שבועיות במשך סמסטר שלם )
 
 

 ש"ש( 6.5קורסי השלמה  )ללא  נ"ז,  4 

 הערות מרצה שם קורס מס' קורס
 או סמס' קיץ או  סמסטר א' –ש"ש  1 נוישטיין מיקרומבוא ל 683

 קיץ או סמס' סמסטר א' –ש"ש  1.5 מושקוביץ מתמטיקה 943

 או סמסטר קיץ סמסטר ב' –ש"ש  2 מושקוביץ סטטיסטיקה 803

 א' או סמסטר קיץסמסטר  –ש"ש  1 נוישטיין מבוא למקרו 802

 
 קורסי ההשלמה יתקיימו בשעות אחר הצהריים והערב. 
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מסלולים  4-לתואר שני ב נספח ב': תוכניות לימודים מפורטות
 שונים

 

 מחות מימוןהת  -תואר שני במנהל עסקים  

 למצטייני תואר ראשון  -תוכנית לימוד אחודה  )ללא בחירה(  
נקודות זכות )נ"ז להלן( לתואר. כל קורס מזכה בד"כ בנקודת זכות אחת. אנו מציינים גם  21התוכנית צוברת 

את היקף שעות הלימוד ביחידות של שעות שנתיות )ש"ש להלן(, כאשר כל ש"ש מציינת שעתיים שבועיות 
 שבועות(  14ך סמסטר שלם )במש

 

 ש"ש( 9.5נ"ז,  7קורסי חובה בסיסיים  ) 7

 הערות מרצה שם קורס מס' קורס
  ברילר עקרונות הניהול 951

  רחמים 1ניהול השיווק  952

  כהן עקרונות המימון 953

  רוזן מחסני נתונים 784

  עבודי שיטות מחקר במימון 816

  שחמון חשבונאות פיננסית 867

  הראל מבוא ליזמות 693

 

 ש"ש( 5נ"ז,  5קורסי ליבה בהתמחות  ) 4
  לאוטרבך בחירת תיק השקעות 862

  קריזברג ניהול פיננסי 863

  רביב ניתוח ניירות ערך 868

  קפלנסקי מכשירים פיננסיים תלויים 851

 

 ש"ש( 4נ"ז,  4)  קורסי הרחבה בהתמחות 4
  קפלנסקי מימון בינלאומי 881

  עבודי יישומי מחשב במימון 931

  רביב ניהול תיק אג"ח 976

  לאוטרבך בעיות נבחרות במימון 794

 

 ש"ש( 2קורסים אינטגרטיביים  ) 2
  רווה משחק עסקים                        892

  שמעוני אסטרטגיה עיסקית 842
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 ש"ש( 3סמינריונים  ) 2
 

  סגל מימוןחברי  X  2סמינריון במימון            

  חברי סגל מימון פרקטיקום מימון 756

 

 חלוקה לפי סמסטרים 

 

 קורסי חובה בסיסיים 5: א'סמסטר 

מס' 
 קורס

 הערות מרצה שם קורס

  כהן עקרונות המימון 953

  רוזן מחסני נתונים 784

  שחמון חשבונאות פיננסית 867

  עבודי שיטות מחקר במימון 816

  להרא מבוא ליזמות 693

 
 

 קורסי ליבה והרחבה 4': בסמסטר 
 

  לאוטרבך בחירת תיק השקעות 862

  קפלנסקי מימון בינלאומי 881

  קרייזברג ניהול פיננסי 863

  רחמים 1ניהול השיווק  952

 

 + סמינריוןהרחבה ליבה וקורסי  5 ':קיץסמסטר 
  קפלנסקי מכשירים פיננסיים תלויים 851

  ביבר ניתוח ניירות ערך 868

  שמעוני אסטרטגיה עיסקית 842

  עבודי יישומי מחשב במימון 931

  ברילר עקרונות הניהול 951

  חברי סגל מימון חלק ראשון –סמינריון במימון  

 

 קורסי בחירה + קורסים אינטגרטיביים 2: א'סמסטר 
  רווה משחק עסקים                        892

  אוטרבךל בעיות נבחרות במימון 794

  רביב ניהול תיק אג"ח 976

  חברי סגל מימון סמינר במימון )ב'( 

  חברי סגל מימון פרקטיקום מימון 756
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 התמחות ניהול והתנהגות ארגונית  -תואר שני במנהל עסקים  

 למצטייני תואר ראשון  -תוכנית לימוד אחודה  )ללא בחירה(  
להלן( לתואר. כל קורס מזכה בד"כ בנקודת זכות אחת. אנו מציינים גם נקודות זכות )נ"ז  21התוכנית צוברת 

את היקף שעות הלימוד ביחידות של שעות שנתיות )ש"ש להלן(, כאשר כל ש"ש מציינת שעתיים שבועיות 
 שבועות(  14במשך סמסטר שלם )

 

 ש"ש( 9.5נ"ז,  7קורסי חובה בסיסיים ) 7

מס' 
 קורס

 הערות מרצה שם קורס

  ברילר נות הניהולעקרו 951

  רחמים 1ניהול השיווק  952

  כהן עקרונות המימון 953

  רוזן מחסני נתונים 784

  פאר מחקר וניתוח כמותי 921

  אמזלג חשבונאות פיננסית 867

  שורץ יזמות 693

 

 ש"ש( 5נ"ז,  4קורסי ליבה בהתמחות  ) 4
  יהב שנברגר שיטות מחקר מתקדמות 793

  יוסמן רגוניתהתנהגות א 928

  ברונשטיין אבחון ופתוח ארגוני 889

  יעקובי משאבי אנוש 947

 

 ש"ש( 5נ"ז,  5)  קורסי הרחבה בהתמחות 5
  יוסמן תהליכי קבלת החלטות 790

  יניב ניהול חדשנות וייזמות  835

  יעקובי מוטיבציה בעבודה 887

  ברונשטיין ניהול קונפליקטים 871

  גילת דעיכה ומשבר בארגונים 786

 
 

 ש"ש( 2קורסים אינטגרטיביים  ) 2
  רווה משחק עסקים                        892

  /שפריניב/שליט אסטרטגיה עיסקית 842
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 ש"ש( 3סמינריונים  ) 2

 

סמינריון ניהול והתנהגות ארגונית  
X  2 

  חברי סגל ניהול

  טשלי סמינריון באסטרטגיה עיסקית 831

 חלוקה לפי סמסטרים 

 

 קורסי חובה בסיסיים 5: א'סמסטר 

 הערות מרצה שם קורס מס' קורס
  ברילר עקרונות הניהול 951

  רחמים 1ניהול השיווק  952

  רוזן מחסני נתונים 784

  פאר מחקר וניתוח כמותי 921

  שורץ יזמות 693

 

 קורסי ליבה בהתמחות 4': בסמסטר 
  יהב שנברגר קדמותשיטות מחקר מת 793

  יוסמן התנהגות ארגונית 928

  יניב ניהול חדשנות וייזמות 835

  יעקובי משאבי אנוש 947

  אמזלג חשבונאות פיננסית 867

 

+ קורס אינטגרטיבי  קורסי הרחבה בהתמחות 3 ':קיץסמסטר 
 וסמינריון

  כהן עקרונות המימון 953

  ברונשטין אבחון ופתוח ארגוני 889

  יוסמן תהליכי קבלת החלטות 790

  יעקובי מוטיבציה בעבודה 887

  שליט אסטרטגיה עיסקית 842

  חברי סגל ניהול חלק ראשון –סמינריון בניהול  

 

 קורסי בחירה + סמינריונים 3: א'סמסטר 
  רווה משחק עסקים                        892

  ברונשטיין קונפליקטיםניהול  871

  גילת ומשבר בארגונים דעיכה 786

  חברי סגל ניהול חלק שני –סמינריון בניהול  

  שליט סמינריון באסטרטגיה עיסקית 831
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 התמחות שיווק  -תואר שני במנהל עסקים  

 למצטייני תואר ראשון  -תוכנית לימוד אחודה  )ללא בחירה(  
מזכה בד"כ בנקודת זכות אחת. אנו מציינים גם נקודות זכות )נ"ז להלן( לתואר. כל קורס  21התוכנית צוברת 

את היקף שעות הלימוד ביחידות של שעות שנתיות )ש"ש להלן(, כאשר כל ש"ש מציינת שעתיים שבועיות 
 שבועות(  14במשך סמסטר שלם )

 

 ש"ש( 9.5נ"ז,  7קורסי חובה בסיסיים  ) 7

 הערות מרצה שם קורס מס' קורס
  ברילר עקרונות הניהול 951

  רחמים 1  השיווק ניהול 952

  כהן עקרונות המימון 953

  רוזן מחסני נתונים 784

  פאר  מחקר וניתוח כמותי 921

  שחמון חשבונאות פיננסית 867

  שורץ יזמות 693

 

 ש"ש( 5נ"ז,  4קורסי ליבה בהתמחות  ) 4
  רחמים צרכנים התנהגות 880

  פאר לכלה התנהגותיתכ 984

  פרידמן מתקדמות מחקר שיטות 793

  רחמים שיווק חברתי 796

 

 ש"ש( 5נ"ז,  5)  קורסי הרחבה בהתמחות 5
  פרידמן אסטרטגיה שיווקית 920

  וייס משפט עיסקי 695

  אמר ניהול מותגים 776

  מוניצור ניהול השיווק מתקדם 788

  גולדשמידט שיווק שירותים 806

 

 ש(ש" 2נ"ז,  2קורסים אינטגרטיביים  ) 2 
 

  רווה משחק עסקים                        892

  יניב אסטרטגיה עיסקית 842

 

 ש"ש( 3נ"ז,  3סמינריונים  ) 2
 

  חברי סגל שיווק X  2סמינריון בשיווק           

  פרידמן/מוניצור פרקטיקום שיווק 757
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 חלוקה לפי סמסטרים 

 

 קורסי חובה בסיסיים 5:א'סמסטר 

 הערות מרצה ם קורסש מס' קורס
  ברילר עקרונות הניהול 951

  רחמים 1  השיווק ניהול 952

  רוזן מחסני נתונים 784

  שורץ יזמות 693

  פאר מחקר וניתוח כמותי 921

  וייס משפט עיסקי 695

 
 

 

 קורסי ליבה בהתמחות  5': בסמסטר 
 

  שחמון חשבונאות פיננסית 867

  ריהר-תאני צרכנים התנהגות 880

  פרידמן אסטרטגיה שיווקית 920

  פרידמן מתקדמות מחקר שיטות 793

  פאר כלכלה התנהגותית 984

 

 + סמינריון קורסי הרחבה בהתמחות 4קורס ליבה +  :קיץסמסטר 
 

  כהן עקרונות המימון 953

  מוניצור ניהול השיווק מתקדם 788

  גולדשמיט שיווק שירותים 806

  מרא ניהול מותגים 776

  יניב אסטרטגיה עיסקית 842

חלק  –בשיווק סמינריון מחקר  
 ראשון

  חברי סגל שיווק

 
 
 

 קורסי בחירה + סמינריונים 3: א'סמסטר 
  פרידמן שיטות בקביעת מחירים 896

  רווה משחק עסקים                        892

  חברי סגל שיווק חלק שני –בשיווק סמינריון מחקר  

  חברי סגל שיווק קטיקום שיווקפר 757
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 התמחות מערכות מידע  -תואר שני במנהל עסקים  

 למצטייני תואר ראשון  -תוכנית לימוד אחודה  )ללא בחירה(  
נקודות זכות )נ"ז להלן( לתואר. כל קורס מזכה בד"כ בנקודת זכות אחת. אנו מציינים גם  21התוכנית צוברת 

דות של שעות שנתיות )ש"ש להלן(, כאשר כל ש"ש מציינת שעתיים שבועיות את היקף שעות הלימוד ביחי
 שבועות(  14במשך סמסטר שלם )

 

 ש"ש( 9.5נ"ז,  7קורסי חובה בסיסיים ) 7 

 הערות מרצה שם קורס מס' קורס
  ברילר עקרונות הניהול 951

  רחמים 1ניהול השיווק  952

  כהן עקרונות המימון 953

  רוזן םמחסני נתוני 784

  פאר מחקר וניתוח כמותי 921

  שחמון חשבונאות פיננסית 867

  שנברגר -יהב  מחקר מתקדמותשיטות  793

 

 ש"ש( 3נ"ז,  3קורסי ליבה בהתמחות  ) 3
  גלברד ניתוח מערכות א' 967

כלכלת מערכות פרטיות אבטחה ו 774
 מידע

  רוזן

  שחורי מערכות אחסון   789

 

 ש"ש( 6נ"ז,  6)  התמחותקורסי הרחבה ב 6
  שורץ יזמות 693

  מרגליות מידע בתהליכי קבלת החלטות 988

  גלברד וגילוי ידע כריית נתונים 949

  וייס משפט עיסקי 695

  גלברד ניהול פרויקטיי תוכנה 939

  שנברגר-יהב ניתוח רשתות חברתיות 759

 
 

 ש"ש( 2קורסים אינטגרטיביים  ) 2
  סטשבסקי                      משחק עסקים   892

  יניב אסטרטגיה עיסקית 842

 

 ש"ש( 3סמינריונים  ) 2
 

 חברי סגל  X  2סמינריון מערכות מידע            
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 מערכות מידע

חברי סגל  פרקטיקום מערכות מידע 758
 מערכות מידע

 

 

 

 חלוקה לפי סמסטרים 

 

 קורסי חובה בסיסיים 5: א'סמסטר 

מס' 
 קורס

 הערות מרצה קורסשם 

  ברילר עקרונות הניהול 951

  רחמים 1ניהול השיווק  952

  רוזן מחסני נתונים 784

  הראל מבוא ליזמות 693

  פאר מחקר וניתוח כמותי 921

 

 קורסי ליבה בהתמחות 5': בסמסטר 
  אמזלג חשבונאות פיננסית 867

  גלברד ניתוח מערכות א' 967

  שנברגר-יהב תשיטות מחקר מתקדמו 793

  שחורי מערכות אחסון 798

  שינברגר-יהב ניתוח רשתות חברתיות 759 

 

 + סמינריון קורסי הרחבה בהתמחות 4 ':קיץסמסטר 
  כהן עקרונות המימון 953

  גלברד כריית נתונים וגילוי ידע 949

  שליט אסטרטגיה עיסקית 842

  שורץ ניהול ידע 789

  וייס משפט עיסקי 695

חברי סגל  סמינר מערכות מידע )א'( 
 מערכות מידע

 

 

 קורסי בחירה + סמינריונים 3: א'סמסטר 
  מרגליות מידע בקבלת החלטות 988

  גלברד ניהול פרויקטיי תוכנה 939

  סטשבסקי משחק עסקים                        892

חברי סגל  חלק שני –סמינריון במערכות מידע  
 מערכות מידע

 

חברי סגל  פרקטיקום מ"מ 758
 מערכות מידע
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