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2022אוקטובר   -מפגש הכוון  

בית הספר למוסמכים במנהל עסקים

פרונטאלי ומקוון  -לימוד משולב  •

מערכות מידע, ניהול, שיווק, מימון:   תוכניות ואשכולות לימוד•

דירקטורים, יזמות:   הסמכות נוספות•

קורסי אנגלית ויהדות,  זיכוי-פטור•

אתיקה,  הגשת מטלות,  Moodle-מערכת ה•

)תיזה(מסלול מחקר  •

ר מתי רחמים"ד  -קורסים מתוקשבים  •

דפנה רוזנברג' גב  -ספרייה  •

שאלות•

תוכן המפגש
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משולבלימוד 

לימוד משולב
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הקלטת מפגשים
מוקלטים אינם) פרונטליים ומקוונים(כל המפגשים •

שידור מפגשים
משודרים אינם הפרונטלייםהמפגשים •

מבחנים
או מקוון)  נייר ועפרון(להחלטת כל מרצה מבחן פרונטלי בקמפוס •

לימוד משולב

התמחויות  ואשכולות לימוד -מידע 
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התמחויות  ואשכולות לימוד -מידע 

התמחויות  ואשכולות לימוד -מידע 
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:  קורסים
מידע בפורמט  

סמסטרים

תוכנית

שנתית-דו

:  קורסים
מידע בפורמט  

סמסטרים

תוכנית

אשוןר"ואר תצטיינימ

ערוץ מעבר
הקלנדריהתוכניות זהות למעט המשך 
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התמחויות  ואשכולות לימוד -מידע 

מידע בפורמט אשכולות:  קורסים
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אפשרויות לימוד של קורסי האשכולות

יזמות ודירקטורים למעט  -

לא ניתן להשלים מספר אשכולות בהתמחות כיוון שהקורסים ניתנים במקביל

ניתן לקחת קורסים מהאשכולות השונים שבהתמחות  -"  טעימות"מסלול   -

האשכול כולםלכל מי שהשלים את קורסי   -נספח לתעודה    -

ועומד בציון הנדרש בקורסים המהווים תנאי קבלה לאשכול

אשכול 

ניהול השקעות 
 ח"ניהול תיק אג
 מימון התנהגותי
  מעשיפרקטיקום

רקע לתפקידים
ניהול תיקים והשקעות  -  
ניהול פיננסי של חברות  -   
תפקידי ניהול בסקטור הפיננסי  -   
ניהול פיננסי של פרויקטים   -   
ניהול פיננסי במגזר הציבורי  -   

 

אשכול

מימון חברות 
 סוגיות חשבונאיות
 ניהול סיכונים
  חברות פרקטיקום במימון–  

גיזה זינגר אבןפ  "שת             

מקומות תעסוקה
בתי השקעות  -  
)ביטוח, בנקים(מוסדות פיננסיים    -   
בנקים להשקעות  -   
מחלקות כלכלה וניהול כספים    -   
)גידור, סיכון, פרטי(קרנות הון   -   
)עסקי, פיננסי(חברות יעוץ   -   
רגולטורים ורשויות  , משרדי ממשלה  -   

,  משרד האוצר, בנק ישראל(ציבוריות 
)רשות לניירות ערך, הבורסה

פוקוס הקורסים 

 ניהול תיקי השקעות
 ניהול פיננסי של חברות
 ניתוח ניירות ערך
 אופציות ונגזרים
 מימון בינלאומי
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רקע לתפקידים
מנהלי שיווק ומכירות  -  
שירות לקוחות/ קשרי לקוחות מנהלי   -   
מנהלי לקוחות במשרדי פרסום  -   
יועצי תקשורת  -   
מנהלי מותגים  -   
תקשורת שיווקיתמנהלי ניהול   -   

נלמד לאמה 
   קריאייטיב, עיצוב
   דיירקטורארט , קופירייטינג 

שיווק דיגיטלי -אשכול  
שיווק דיגיטלי ושיווק במדיה חברתית  -  
ניתוח רשתות חברתיות  -   
אנליטיקה עסקית בשיווק  -   

בשיווק   Big Dataשימושי   -    

וניהול חדשנותשיווק  - אשכול 

מיזמים טכנולוגייםשיווק   -  
יצירתיות בשיווק  -   
פיתוח מוצרים  -   
אסטרטגיה בינלאומית  -   

אשכול

ניהול בינלאומי 
ניהול בסביבה עסקית גלובלית רב תרבותית

תרבותי-ניהול רב  -
אסטרטגיה בינלאומית    -
ניהול שירות בינלאומי  -
פרקטיקום בניהול  -
ל"משחק עסקים בינ  -

אשכול 
ניהול פרויקטים 
ניהול צוות   -
ניהול פרויקטים   -
ניהול פרויקטים מורכבים   -

PMBOKפרקטיקום  * 
התנהגות ארגונית -

נלמד לאמה 
של יעוץ ארגוני פרקטיקות  -  
")העצמה/ " מנטורינג(יעוץ אישי    -   

 

לתפקידיםרקע 
מנהלי משאבי אנוש  -   
יועצים אסטרטגיים  -   

ניהול מחקר ארגוני  -   
ניהול פיתוח עסקי  -   
פרויקטים  ניהול   -   

 

אשכול יזמות
יכול להיחשב כאשכול התמחותי
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Data Science -אנליטיקה עסקית 
כריית נתונים וגילוי ידע  -  
ויזואליזציה של נתונים  -   
ניתוח רשתות חברתיות  -   
ניתוח טקסט  -   
בכריית נתונים Rיישומי   -   

טכנולוגיות לניהול נתוני עתק  -   

פוקוס הקורסים 
התמחותייםשלושה אשכולות לימוד   -  

מיקוד האשכולות בקורסים יישומיים  -   
שילוב של קורסים ניהוליים  -   

ל"פרקטיקום עם מיקוד בתקינה בינ  -   
הכשרה לדירקטורים  -   

שילוב התנסות ביזמות  -   

תשתיות וסייבר
מערכות אחסון  -  
יסודות הסייבר  -  
מתקפות והגנות בעולם הסייבר  -  
ניהול סיכונים בטכנולוגיות מידע  -  
נושאים נבחרים בסייבר  -  
CRISCפרקטיקום   -  

פרויקטיםניהול  
ניהול צוות    -
ניהול פרויקטים    -
ניהול פרויקטים מורכבים    -
PMBOKפרקטיקום    -
)התנהגות ארגונית (   -

אשכול יזמות

.יכול לשמש כאשכול התמחותי בניהול. פתוח בפני כל הסטודנטים

או קורס עודף/השלמת קורסים במסגרת פטור ו

מימון למעטמשולב בתוכנית הלימוד של כל ההתמחויות   -מבוא ליזמות)  1(

)שנה ראשונה'  סמסטר ב(  נוסףניתן במסגרת יום לימוד   -ניהול חדשנות ויזמות)  2(

)שנה ראשונה'  סמסטר ב(  נוסףניתן במסגרת יום לימוד   -ייזום חברות הזנק)  3(

אילן לערים חכמות-במיזמים הפועלים במסגרת מרכז בר  -פרקטיקום יזמות)  4(
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אשכול הכשרת דירקטורים

פתוח בפני הסטודנטים בכל ההתמחויות

או קורס עודף/השלמת קורסים במסגרת פטור ו

משולב בתוכנית הלימוד של כל ההתמחויות  -מבוא לדירקטורים)  1(

משולב בתוכנית הלימוד של התמחות מימון  -ניתוח דוחות כספיים)  2(

בשנה השנייה נוסףבהתמחויות האחרות מחייב יום לימוד                                                

בשנה השנייה הנוסףיום הלימוד במסגרת   -דירקטורים למתקדמים)  3(

מלימודי  על בסיס קורס תואם , סטודנט שקיבל פטור מקורס כלשהו•
.מחויב בקורס חלופי  -התואר הראשון  

קורסים תחליפיים לפטור יכולים להיות מכל ההתמחויות  ובתנאי  •
.שהסטודנט עומד בדרישות הקדם של הקורס

מלימודי תואר על בסיס קורס תואם , סטודנט שקיבל זיכוי מקורס כלשהו•
.מחוייב בקורס חלופי אינו  -  שני

.משמעות הזיכוי היא הפחתה בהיקף הלימוד•

.ואינו מפחית משכר הלימוד, הזיכוי הוא אקדמי בלבד•

ראשון על בסיס קורס תואם מתואר - פטור

שני על בסיס קורס תואם מתואר - זיכוי
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קורסי אנגלית ויהדות

יש לנו מזכירות סטודנטים מושלמת

....אבל לימודי האנגלית והיהדות אינם בידיים שלנו  

lemida.biu.ac.il
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Moodleבמערכת  wordהגשת עבודות כמסמך 
בליווי הצהרה חתומה על מקוריות העבודה

אתיקה
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אתיקה

Participation in this course will be cancelled for any student who, in the context of 
this course, is found acting in a manner inconsistent with the School’s Ethical Code: 
(https://mba.biu.ac.il/node/893).

ית שבמהלך הקורס יפעלו בניגוד לקוד האתי של בית הספר /תבוטל ההשתתפות בקורס של סטודנט
)https://mba.biu.ac.il/node/893(
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תיזהמסלול ללא 
שעות שבועיות 47  -נקודות זכות    21  -  

תיזה עם -מסלול מחקר 
) שונה בכל התמחות (ז   "זיכוי של מספר נ  -  

פטור
פרקטיקום  - 
משחק עסקים  - 
 

 3בסמסטר  הבשלת הסמינר
תיזהכתנאי מעבר למסלול        

בסיס העבודה מעוגן בשאלה תיאורטית  -  סמינר
סקר הספרות ותכנון המחקר תואמים לאלו של עבודת תיזה 

המחקר בפועל מצומצם  ביחס לעבודת תיזה

לתיזהסמינר איכותי ניתן להרחיב בהמשך 

ממוקד בביצוע טכני של מטלה מוגדרת היטב  -  פרקטיקום
מתודולוגיה מוגדרים-העבודה מבוצעת לאור תיאוריה      
אלא התנסות יישומית, המטרה אינה חידוש תיאורטי                    

פרקטיקום   .vs  סמינר
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סמינר איכותי 
לתיזהניתן להרחיב בהמשך 
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ר מתי רחמים"ד  -קורסים מתוקשבים  

שאלות -ולאחר מכן 

דפנה רוזנברג' גב  -ספרייה  

שתהיה תקופת לימוד מפרה ומהנה


