
  
 
 
 
 
 

 

1הקורס שעות היקף 
 

 שנה ג' שנה ב' שנה א'
 סמסטר ו' סמסטר ה' סמסטר ד' סמסטר ג' סמסטר ב' סמסטר א'

 ש"ס קורס  ש"ס       קורס  ש"ס קורס  קורס                          ש"ס קורס                     ש"ס קורס                     ש"ס שעות הקורס תחום

 22              מתמטיקה
 סטטיסטיקה ומתודולוגיה

יסודות המתמטיקה 
     7                         לניהול  

 
                                        4מבוא לסטטיסטיקה    

                    5שיטות מחקר אמפירי        6 סטטיסטיקה לניהול
 

   

מאקרו כלכלה והמשק  3כלכלת עסקים ב'               6 כלכלת עסקים א'  12              תורת הכלכלה
  3  הישראלי                    

 

  

 3               יסודות פונקציונליים
 במנהל עסקים

 3           יסודות השיווק   
 

  

 8               לימודים התנהגותיים
 וארגוניים

       התנהגות ארגונית
 4                            מיקרו

      תנהגות ארגונית ה  
 4                           מאקרו

  

 2      ניהול טכנולוגיה                        
 ומערכות מידע

 
 3             אסטרגיה תפעולית 

 

       מבוא לטכנולוגיות
 2                              מידע

   
 

 מודלים שימושיים
 3              חקר ביצועיםב
(לשעבר,חקר ביצועים  

                      )והחלטות 

  

 יסודות האסטרטגיה                                                                                                          2אסטרטגיה ויזמות                          
                                                                                               

       2      אנגלית)תן בני (

 

 2 2סמינר מחקר       2               לימודים מסכמים

כלליים קורסי בחירה                                                                                                           8               לימודי בחירה כלליים
1

                  8                                

 לימודי הקבץ בתחום
 10/12                                      ייחודי  

לימודי הקבץ                                    
1

             
1
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 1 12-16 13 8 12 17 162-166      1סה"כ היקף שעות בניהול

  ניהול -הצעה למהלך לימודים לפי סמסטרים, לתלמידי השילוב חשבונאות -תכנית לימודים 
ניהול. בטבלה זו מפורטים כל הקורסים הנלמדים -להלן מפורטת הצעה למהלך לימודים, לפי סמסטרים לתלמידי השילוב חשבונאות

 ראה פירוט תכנית הלימודים באתר החוג לחשבונאות. –בחוג לניהול בלבד. לגבי תכנית הלימודים בחוג השני 
בבניית תכנית הלימודים מומלץ לתלמיד להיעזר גם בטבלאות האלה: תכנית לימודים, לפי שנים בפירוט דרישות הקדם לקורסים וכן 

ר מקורסים בשל לימודי ההקבץ בתחום ייחודי, ובטבלת פטו -התייחסות התלמיד להיצע קורסי הבחירה הכלליים וקורסי הבחירה
 קורסים חופפים בשני חוגי הלימוד. 

 
 

 או

    שעות סמסטריאליות (ש"ס)   62הוא   בשנה הנוכחית שהחל  לימודיו בתכנית חשבונאות ניהול  לתלמיד, היקף השעות הנדרש לסיום התואר בחוג לניהול  - .1
  באתר החוג לחשבונאות. ראה פירוט תכנית הלימודים  -לגבי החוג השני  
  .ודי ההקבץקבלתו של התלמיד ללימהיקף השעות לתלמיד שישתתף בלימודי ההקבץ ישתנה בהתאם וידווח למערכת עם החל משנה ב' ניתן להשתתף בלימודי הקבץ בתחום ייחודי.  -
 קורסי בחירה. -, לפי שניםבהרחבה בתכנית הלימודים   מפורטמידע    

 דק'. 180ש"ס = 4דק' ,  145ש"ס =  3דקות,  90ש"ס=  2שבועות של סמסטר אחד.  14דק'  לשבוע במשך  45(ש"ס) שעה סמסטריאלית אחת היא שעת הרצאה של  - 
 נקודות. 4בציון הסופי הוא  ש"ס ומשקלו 2הסמינר הינו קורס חובה בהיקף  .2
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