בעולם משתנה,
צריך אותך להוביל את השינוי
לימודים לקראת התואר השני לשנת הלימודים תשפ"ד
בפקולטה לניהול ע"ש קולר

הפקולטה לניהול
ע״ש קולר
אוניברסיטת תל אביב

מועמדות ומועמדים יקרים,
מאז הקמתה ,ב ,1965-נחשבת הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב לביה”ס המוביל למנהל עסקים
בישראל .מדי שנה לומדים בפקולטה אלפי סטודנטים ומלמדים וחוקרים בה עשרות חברי סגל מחקרי בכיר
ואליהם מצטרפים יותר מ 250 -מרצים חיצוניים .יחד אנחנו מכסים את מגוון התחומים והנושאים העדכניים
ביותר בתחום הניהול שיתרמו לפיתוח הידע ,הקריירה והניסיון הניהולי שלכם.
הפקולטה חרטה על דגלה להצטיין בהרחבת גבולות הידע והמחקר בעולם הניהול ,בדגש על תחומים בהם
לתעשייה הישראלית חוזקה בינלאומית ,לצד הקניית ערכים של יזמות ,חדשנות ,אחריות חברתית ולמידה
איכותית ועדכנית לאורך החיים המכוונת לפיתוח האישי ,הערכי ,המקצועי והאקדמי בראיה גלובלית ורב
תחומית של תלמידי הפקולטה .לצד זאת ,אנו מתחייבים להשקעה בחוויית הסטודנט במגוון אספקטים
המהותיים להצלחה בהמשך לאחר יציאה מכותלי הפקולטה בסיום התואר.
אנו מכירים בחשיבות הנטוורקינג בין הסטודנטים ,לסגל הפקולטה ולשדרת הניהול הבכיר בכלכלה
הישראלית ולכן אנו מקיימים לאורך השנה עשרות מפגשים ואירועים בפקולטה כדי לספק לכם מרחב בו
תוכלו לעשות זאת – אירועים וקורסים במועדוני הסטודנטים ,כנסים מקצועיים ואירועים שהפקולטה יוזמת
ואירועי המרכז לניהול קריירה.
גולות הכותרת של הנטוורקינג בפקולטה הם עשרת מועדוני הסטודנטים שלנו ,המהווים חלק משמעותי
מאותה רשת ליצירת קשרים ,לטיפוח מיזמים ולהתנסויות עסקיות .בין המועדונים ניתן למצוא את מועדון
 ,MBA Networkingמועדון ה ,Cybersecurity -מועדון  ,Business Data Scienceמועדון שוק ההון,
מועדון האסטרטגיה ,מועדון הנדל"ן ,מועדון היזמות ועוד.
לצד ליבת ידע עדכנית בתחומים המסורתיים בניהול ,אנו מעניקים לתלמידינו את הידע במגוון התחומים
העכשוויים ביותר בעולם העסקים ,כמו  ,Cybersecurity, Fintechיזמות ,BIG DATA ,שיווק דיגיטלי,
אסטרטגיה ועוד ,המסייעים ברכישת ארגז כלים ניהולי שיאפשר לסטודנטים להתמודד עם אתגרים ,מציאות
משתנה ,צרכים משתנים וצורך ביצירתיות ופתרון בעיות מורכבות.
ארגז הכלים עמו יוצאים בוגרי הפקולטה ,רלוונטי גם לתעשייה הגלובאלית ,והידע הרחב שאנו מספקים
משמש גם לעבודה עם צוותים בינלאומיים והבנה בתחומי ידע דרושים רבים.
לא בכדי מדורגת הפקולטה ,שנה אחר שנה ,בצמרת בתי הספר לניהול בעולם ,ותכניות ה MBA-שלנו
ממוקמות במקום ה 13-בעולם בהצמחת יזמים שגייסו הון למיזמים שלהם ,ובמקום ה 14-בעולם במספר
הנשים היזמיות שהקימו חברות וגייסו עבורן הון.
כתמיכה ביזמות ,אנו מקיימים מדי שנה את תחרות הסטארטאפים של קולר ,בה משתתפים סטארטפים
בשלבי צמיחה ראשוניים .הזוכים זוכים בהשקעה של מאות אלפי דולרים במיזם שלהם ,וזו משמשת להם
קפיצת מדרגה משמעותית להמשך הדרך.
הסטודנטים שלנו מצטרפים לקהילת קולר עם הצטרפותם ללימודים ,וקהילה זו ממשיכה איתם לכל אורך
חייהם .אני מזמין אתכם להצטרף לקהילת הפקולטה באחת ממגוון התכניות וההתמחויות שמוצעות לכם.

פרופ׳ דן עמירם
דקאן הפקולטה

דירוג בינלאומי לבתי הספר
למנהל עסקים הטובים בעולם

מקום  13בעולם!

תוכן עניינים
•מוסמך במנהל עסקים ()MBA

4

• MBAבמסלול מובנה

5

מגוון התמחויות:
• - MBAניהול טכנולוגיה ומדעי הנתונים

6

1 .ניהול טכנולוגיה ומידע
2 .מדעי הנתונים בניהול
3 .ביטוח וטכנולוגיות ביטוח
Fintech4 .
• - MBAשוק ההון וניהול פיננסי מתקדם
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5 .ביטוח וטכנולוגיות ביטוח
Private equity and Venture Capital6 .
7 .ניהול פיננסי ושוק ההון
Fintech8 .
• - MBAניהול אסטרטגי
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9 .אסטרטגיה
	Private equity and Venture Capital10.
	11.אתגרי האסטרטגיה העסקית בפוליטיקה ,רגולציה ותקשורת
	12.היבטים אסטרטגיים של יזמות וחדשנות עסקית
• - MBAניהול גלובלי וייעוץ עסקי
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• – MBAניהול השיווק בעולם הדיגיטלי

9

• – MBAניהול יזמות וחדשנות
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• - MBAניהול משאבי אנוש והתנהגות ארגונית
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	13.ניהול משאבי אנוש וHR Analytics -
	14.מנהיגות ופיתוח ארגוני
• – MBAניהול נדל"ן
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	15.שמאות מקרקעין והערכת נדל"ן'
	16.ניהול נדל"ן
• – MBAניהול מערכות פיננסיות (לחשבונאים)
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• – MBAניהול מערכות בריאות
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•מוסמך במדעי הניהול ()M.Sc.
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מגוון התמחויות:
•ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע

14

•ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע – מסלול מובנה
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•ניהול פיננסי ושוק ההון
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•התנהגות ארגונית
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•ניהול השיווק בעולם הדיגיטלי

15

•אסטרטגיה ,תפעול ושווקים

16

•תכניות ייעודיות ותכניות מנהלים
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•Sofaer Global MBA
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• Executive MBAשל רקנאטי
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•המרכז לניהול קריירה
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•הדרכה אישית ומנטורינג
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•החוויה הבינלאומית  -חילופי סטודנטים
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מוסמך במנהל עסקים ()MBA
coller.tau.ac.il

עולם העסקים של היום מחייב חזון ,יצירתיות ורב־תחומיות .תואר MBA
בפקולטה לניהול ,יפתח עבורך דלתות ויכשיר אותך לתפקידי ניהול מובילים
במוסדות עסקיים וציבוריים בסקטורים השונים של התעשייה הישראלית
והעולמית .התכנית מציעה רמה אקדמית גבוהה המתבססת על מחקר
מעולה ,הוראה איכותית וחשיפה לעולם מנהל העסקים תוך דיאלוג חובק
עולם עם הקהילה העסקית.
הפקולטה לניהול היא היחידה בארץ אשר זכתה לדירוג הגבוה ביותר של בתי
הספר המובילים בעולם למנהל עסקים מטעם  .EDUNIVERSALתכניות
ה MBA-ממוקמות במקום ה 13-ולהיות הראשונה בארץ שנושאת את תו התקן
הבינלאומי של איכות ומצוינות אקדמית בבתי הספר למנהל עסקים.AACSB ,

מבנה הלימודים
הפקולטה מייחסת חשיבות רבה למערכת לימודים נוחה וכל סטודנט יכול
לבנות את תכנית הלימודים לפי מערכת הקורסים המוצעת מדי שנה .הקורסים
נלמדים בימים א'–ה' החל מהשעה  15:45וכן בימי ו'.

תכנית הלימודים מחולקת לשני פרקי

 21התמחויות לבחירתך:
 - MBAניהול טכנולוגיה ומדעי הנתונים
1 .ניהול טכנולוגיה ומידע
2 .מדעי הנתונים בניהול
3 .ביטוח וטכנולוגיות ביטוח
Fintech4 .
 - MBAשוק ההון וניהול פיננסי מתקדם
5 .ביטוח וטכנולוגיות ביטוח
Private equity and Venture Capital6 .
7 .ניהול פיננסי ושוק ההון
Fintech8 .
 - MBAניהול אסטרטגי
9 .אסטרטגיה
Private equity and Venture Capital10.
	11.אתגרי האסטרטגיה העסקית בפוליטיקה ,רגולציה ותקשורת
	12.היבטים אסטרטגיים של יזמות וחדשנות עסקית

לימוד עיקריים:

 - MBA13.ניהול גלובלי וייעוץ עסקי

פרק א' – קורסי ליבה ( 16י״ס)

 – MBA14.ניהול השיווק בעולם הדיגיטלי

בקבוצה זו נכללים קורסי תשתית תוך הדגשת היישומים לתחומי מנהל עסקים,
קורסים הסוקרים זוויות התבוננות מהותיות של עבודת הפירמה וקורסים הדנים
בפונקציות הקלאסיות בניהול ארגוני.

פרק ב' – קורסים מתקדמים ( 12י״ס)*
ניתן ללמוד את הקורסים המתקדמים באחד משלושת המסלולים:
 .1ללא התמחות
 .2התמחות אחת
 .3שתי התמחויות
*

 – MBA15.ניהול יזמות וחדשנות
 - MBAניהול משאבי אנוש והתנהגות ארגונית
	16.ניהול משאבי אנוש וHR Analytics -
17.מנהיגות ופיתוח ארגוני
 – MBAניהול נדל"ן
18.שמאות מקרקעין והערכת נדל"ן
19.ניהול נדל"ן

י"ס – יחידת לימוד סמסטריאלית :שיעור בן  75דקות

 – MBA20.ניהול מערכות פיננסיות (לחשבונאים)
	 – MBA21.ניהול מערכות בריאות
*

ההתמחות אינה מצוינת על גבי התעודה.
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רישום וקבלה

הגשת מועמדות לתכניות הMBA-
•בעלי תואר תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג ו/או בעלי תואר
תואר שני ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בציון סופי שאינו נמוך מ.75-
•מועמדים שהשיגו ציון  45לפחות בחלק הכמותי של בחינת ה GMAT-או
בעלי ציון של  130לפחות בחלק הכמותי של המבחן הפסיכומטרי.

הקבלה לתכניות ה MBA-מותנית בעמידה בסכם הקבלה הנקבע מדי שנה.
סכם הקבלה לשנת הלימודים תשפ"ג הוא .81
סכם הקבלה מושתת על הציון הסופי בתואר הראשון ( )40%ואחוזון הGMAT-
הכמותי ( ,)60%או פסיכומטרי כמותי (.)60%

ציון סף של תואר ראשון/שני
למועמדים המבקשים פטור מבחינת ה GMAT-לתואר MBA
מקצועות

הנדסה

מדעים מדויקים

כלכלה

90
85

90
85

85

מדעי החיים

מדעי הניהול

ביו-טכנולוגיה

סוג תואר
בעלי תואר ראשון*
בעלי תואר שני
בעלי תואר DMD / MD / Ph.D

90
85

85

* ציון  89.5מתעגל ל90-

 MBAבמסלול מובנה
מסלול מובנה המאפשר שילוב לימודים ,נטוורקינג ועבודה .סיום לימודי הליבה
בשנה קלנדרית (שני סמסטרים וסמסטר קיץ).

מועמדים המעוניינים להצטרף למסלול זה יציינו במסגרת העדפותיהם :חוג
 1231עם מסלול .0555
בחירת ימי הלימוד תעשה על ידי הסטודנטים במעמד הבידינג.

המסלול מרכז את כל קורסי החובה במתכונת מובנית ,המאפשר גיבוש קשרים
ולמידה קבוצתית.

•סטודנטים במסלול מובנה נדרשים לעבור בהצלחה את בחינת הידע
במתמטיקה לפני פתיחת שנה"ל .תלמידים שבשל רישום מאוחר לתואר לא
עברו את הבחינה בהצלחה עד פתיחת שנת הלימודים ,יוכלו לגשת למועד
שמתקיים בסוף סמסטר א' .תלמיד שלא יעבור את הבחינה בהצלחה עד
סוף הסמסטר הראשון ללימודים ,לימודיו יופסקו ללא התראה.

הלימודים יתקיימו יומיים בשבוע:

•מועמדים שהתקבלו יכולים לגשת לבחינת פטור מהקורס מודלים סטטיסטים
ואנליטים לניהול ,כמפורט באתר הפקולטה.

משך הלימודים לתואר הוא שנתיים .במקרים מסויימים ניתן לפנות לועדת
הוראה בבקשה מנומקת לגרירת לימודים לשנה נוספת ,שלישית ואחרונה.

יום ב' או יום ג' או יום ד'15:45–21:30 :
יום ו'08:00–13:45 :

•בחינות :קיים מועד אחד בלבד (המועד המקורי) ,אין מועדי ב'.
•נדרש להשיג ממוצע משוקלל של  75ומעלה בכל קורסי החובה
•נדרש להשלים את כל קורסי החובה עד תום שנה א'

דברו איתנו
מוקד מידע למתעניינים :טל'03-6408080 | 03-6406333 :
דוא"לbusmoked@tauex.tau.ac.il :
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 – MBAניהול טכנולוגיה ומדעי הנתונים
ראש ההתמחות :ד"ר שחר רייכמן
"בעידן בו טכנולוגיה ובייחוד טכנולוגית מידע ,הן משאב אסטרטגי לחברות ,שיטות אפקטיביות לניהול
טכנולוגיות ומידע ,קידום היזמות וכלים לבניית יכולת לקבלת החלטות עסקיות המבוססות על מידע ,הם
מנוע הצמיחה של הארגון".

ביטוח וטכנולוגיות
ביטוח

ניהול טכנולוגיה
ומידע

מדעי הנתונים
בניהול

טכנולוגיות  Insurtechחדשניות ומהפכת הBig-
 Dataמשבשות את תעשיית הביטוח והופכות
להזדמנויות עבור פיתוח שווקים חדשים והעצמת
חווית הלקוח .תחום זה מכין דור חדש של אנשי
מקצוע שיובילו את המהפכה בניהול עסקי הביטוח
באמצעות ידע מתקדם בטכנולוגיות פיננסיות
ומומחיות אסטרטגית ותפעולית.

ההתמחות כוללת לימודי ליבה אשר חושפים את
הסטודנטים לתחומי ידע רחבים ,ולצדם קורסים
שמקנים להם את העקרונות והכלים המקצועיים
הדרושים למנהלים בסביבות טכנולוגיות מתקדמות.
ההתמחות מטפחת את היכולות הדרושות ליזמות
טכנולוגית ,ושמה דגש על עבודת צוות ,ניתוחי
אירועים ופרויקטים יישומיים .המרצים בהתמחות
הם חברי סגל הפקולטה ,לצד מרצים מובילים
מהתעשייה הישראלית ומרצים אורחים מחו"ל.

אחד התחומים המסעירים ביותר בעולם העסקי
המודרני הוא תחום מד עי הנתונים בניהול
( .)Business Dataבעולם שבו צוברות חברות
כמות מידע עצומה – היכולת להפיק ממנו מידע
עסקי רלבנטי ,בזמן אמת ,היא קריטית להצלחתן.
החשיבות הגדולה של התחום יצרה ביקוש רב
לעובדים שהתמקצעו בו.

בהתמחות זו תקבלו כלים ליישם אסטרטגיות
חדשניות כדי לספק פתרונות לסיכונים ,כמו ביטוח
סייבר וביטוחים פרמטריים .מטרת ההתמחות היא
ללמוד את עקרונות עולם הביטוח ,להכיר טכנולוגיות
חדשניות ,ולפתח יכולות ניהוליות כדי להתקדם
בחברות ביטוח ,מבטחי משנה ,סוכנויות ,מיזמי
 Insurtechוגופי רגולציה.

תכנית ההתמחות בניהול טכנולוגיה ומידע מאפשרת
לתלמידיה לפתח את יכולותיהם באופן ממוקד
באחד מששת הנושאים המגדירים את התחום:
ניהול טכנולוגיה ומידע ,ניהול משאב המידע בארגון
ואנליטיקה עסקית ,אבטחת מידע וסייבר ,מסחר
אלקטרוני וחוויות משתמש ,פינטק  ,Fintechביטוח
וטכנולוגיות ביטוח.
במסגרת ההתמחות על הסטודנטים להגיש פרוייקט
מסכם.

במסגרת תכנית הלימודים בהתמחות זו ,רוכשים
הסטודנטים ידע מקיף בשימוש בשיטות Data
 Scienceלצורך הפיכת הנתונים הגולמיים למידע
שימושי שיכול לשמש לצורך קבלת החלטות עסקיות.
תכנית הלימודים מעניקה לסטודנטים בסיס מקצועי
נרחב ,באמצעות חשיפתם למתודולוגיות וכלים
מתקדמים לטיפול והפקת תובנות מנתונים .כמו
כן ,התכנית מכשירה אותם לעבודה מעשית בתחום
מבוקש זה.
במסגרת ההתמחות על הסטודנטים להגיש פרויקט
מסכם.

Fintech
תחום הטכנולוגיה הפיננסית (פינטק) הוא אחד
התחומים הצומחים ביותר גם בענפי הטכנולוגיה
וגם בענפי הפיננסים .מצד אחד ,סכומי עתק
מושקעים במימון התחום ,ומהצד השני כח אדם
מוכשר מתחומי הטכנולוגיה והמימון פונה לתעסוקה
בתחום זה .בשנים האחרונות תל אביב מיצבה את
עצמה כאחת הערים המובילות בעולם באקו-
סיסטם של הפינטק .תחום הפינטק בהגדרתו הוא
מולטידיספלנרי ועל כן נדרש לכל העוסק בו גם
ידע בטכנולוגיה ,מימון ,מדעי ההתנהגות ,רגולציה,
מיסוי ,שיווק וניהול.

דברו איתנו
מוקד מידע למתעניינים :טל'03-6408080 | 03-6406333 :
דוא"לbusmoked@tauex.tau.ac.il :
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 – MBAשוק ההון וניהול פיננסי מתקדם
ראש ההתמחות :פרופ' ניסן לנגברג
"השכלה אינה מילוי של דלי ,אלא הצתה של אש"
ויליאם בטלר ייטס ,משורר ומחזאי אירי

ביטוח וטכנולוגיות
ביטוח
טכנולוגיות  Insurtechחדשניות ומהפכת הBig-
 Dataמשבשות את תעשיית הביטוח והופכות
להזדמנויות עבור פיתוח שווקים חדשים והעצמת
חווית הלקוח .תחום זה מכין דור חדש של אנשי
מקצוע שיובילו את המהפכה בניהול עסקי הביטוח
באמצעות ידע מתקדם בטכנולוגיות פיננסיות
ומומחיות אסטרטגית ותפעולית.
בהתמחות זו תקבלו כלים ליישם אסטרטגיות
חדשניות כדי לספק פתרונות לסיכונים ,כמו ביטוח
סייבר וביטוחים פרמטריים .מטרת ההתמחות היא
ללמוד את עקרונות עולם הביטוח ,להכיר טכנולוגיות
חדשניות ,ולפתח יכולות ניהוליות כדי להתקדם
בחברות ביטוח ,מבטחי משנה ,סוכנויות ,מיזמי
 Insurtechוגופי רגולציה.
במסגרת ההתמחות מוצעים קורסי פרוייקט ייעודים
בתחומים הערכת שווי חברות ויישומי בלוקצ'יין.

Fintech
תחום הטכנולוגיה הפיננסית (פינטק) הוא אחד
התחומים הצומחים ביותר גם בענפי הטכנולוגיה
וגם בענפי הפיננסים .מצד אחד ,סכומי עתק
מושקעים במימון התחום ,ומהצד השני כח אדם
מוכשר מתחומי הטכנולוגיה והמימון פונה לתעסוקה
בתחום זה .בשנים האחרונות תל אביב מיצבה את
עצמה כאחת הערים המובילות בעולם באקו-
סיסטם של הפינטק .תחום הפינטק בהגדרתו הוא
מולטידיספלנרי ועל כן נדרש לכל העוסק בו גם
ידע בטכנולוגיה ,מימון ,מדעי ההתנהגות ,רגולציה,
מיסוי ,שיווק וניהול.

Private equity
and Venture
Capital
התמחות זו בתחום הפרייבט אקוויטי ,הון סיכון ויזמות,
משקפת את חשיבותו של התחום הן למשקיעים
בשוק ההון ,הן לחברות המגייסות ,והן כמקור
תעסוקה לבוגרי תואר במנהל עסקים .שוק הפרייבט
אקוויטי התפתח רבות בשנים האחרונות ומהווה
אפיק השקעה אלטרנטיבי משמעותי בשווקים
העיקריים בעולם .קרנות הפרייבט אקוויטי עוסקות
בהשבחת חברות ומכירתן תוך כדי יצירת ערך
למשקיעים ולכלכלה .מנהלי קרנות אלו תורמים לא
רק נזילות לחברות בהן הם משקיעים אלא תורמים
גם מהידע הרחב שלהם בניהול ,אסטרטגיה ושיווק.
תעשיית הון הסיכון בישראל היא השנייה בגודלה
לאחר קליפורניה ,ובהתאם לכך ,הפכו בשנים
האחרונות קרנות הפרייבט אקוויטי וההון סיכון
למעסיק משמעותי בשוק ההון בארץ ,ולמקום
עבודה נחשק.
במסגרת ההתמחות ,הסטודנטים יחשפו למגוון
רחב של תחומים הקשורים לניהול קרנות אלו ,גיוס
כספים ,התנהלות מול החברות ,תגמולי מנהלים,
אסטרטגיות יציאה ועוד .תכנית הלימודים מאפשרת
היכרות מעמיקה של התעשייה ומעניקה את הכלים
להתמודד עם האתגרים בפניהם עומדים מנהלי
הקרנות.

ניהול פיננסי
ושוק ההון
בכל חברה וארגון  -לצד הפיננסי יש חשיבות מכרעת
להצלחה העסקית .ההתמחות בניהול פיננסי
ושוק ההון מעניקה לסטודנטים הכשרה מלאה
לתפקידי ניהול ומטה בחברות פיננסים ,בנקים,
חברות ביטוח וחברות העוסקות בשוק ההון (מנהל
תיקים ,מנהל סיכונים ,אנליסט ועוד) ,או לתפקידי
ניהול פיננסי בחברות וארגונים .במסגרת הלימודים
מקבלים הסטודנטים את הכלים הנחוצים להם
לצורך הבנת הנעשה בתחום ,ומקבלים מקפצה
לתפקידים המבוקשים בעולם הניהולי ולקריירה
עתירת אתגרים ועניין.
בין הנושאים הנלמדים בקורסים השונים :תורת
ההשקעות ותמחור נכסים פיננסיים ,הבורסה
ושוק ההון ,ניהול פיננסי והערכת שווי של חברות,
תמחור אג"ח ,אופציות וחוזים עתידיים ,ניהול בנקאי,
ניהול סיכוני אשראי ,אמידת סיכונים בביטוח ,מימון
פרויקטים ,הסדרי חוב ,מימון התנהגותי ,עריכת
דוחות פיננסים ועוד.
במסגרת ההתמחות מוצעים קורסי פרוייקט ייעודים
בתחומים הערכת שווי חברות ויישומי בלוקצ'יין.

במסגרת ההתמחות מוצעים קורסי פרוייקט ייעודים
בתחומים הערכת שווי חברות ויישומי בלוקצ'יין.

במסגרת ההתמחות מוצעים קורסי פרוייקט ייעודים
בתחומים הערכת שווי חברות ויישומי בלוקצ'יין.

דברו איתנו
מוקד מידע למתעניינים :טל'03-6408080 | 03-6406333 :
דוא"לbusmoked@tauex.tau.ac.il :
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 – MBAניהול אסטרטגי
ראש ההתמחות :פרופ' ירון יחזקאל
"המשימה המרכזית של מנהלים ומנהלות היא לגבש אסטרטגיה לארגון שבראשו הם עומדים".

אסטרטגיה
כדי להצליח בשוק התחרותי של זמננו ,חברות,
ארגונים ומיזמים חדשים זקוקים ליתרון תחרותי
ולאסטרטגיה ארוכת טווח ,ממנה נגזרות ההחלטות
העסקיות של החברה.
ההתמחות מעניקה לסטודנטים כלי ניתוח ותכנון
הנדרשים לשם גיבוש אסטרטגיה לחברות ,תוך
התחשבות באילוצים הנובעים מגורמים כמו
המשאבים ,הסביבה העסקית והשחקנים האחרים
בשוק.
הלימודים במסגרת ההתמחות עוסקים בסוגיות
רחבות מתחומי הכלכלה ,המימון ,החשבונאות,
השיווק ,ההתנהגות ארגונית ועוד .בין הנושאים
הנלמדים בקורסים :אסטרטגיה עסקית ,יזמות ,תורת
המשחקים ,ניתוח ענפים ,חדשנות ,רגולציה ועוד.
כמו כן ישנו תחום רחב בנושא היזמות העסקית.
במסגרת ההתמחות על הסטודנטים להגיש פרויקט
מסכם.

היבטים אסטרטגיים
של יזמות וחדשנות
עסקית

Private equity
and Venture
Capital

אתגרי האסטרטגיה
העסקית בפוליטיקה
רגולציה ותקשורת

התמחות זו בתחום הפרייבט אקוויטי ,הון סיכון
ויזמות ,משקפת את חשיבותו של התחום הן
למשקיעים בשוק ההון ,הן לחברות המגייסות ,והן
כמקור תעסוקה לבוגרי תואר במנהל עסקים .שוק
הפרייבט אקוויטי התפתח רבות בשנים האחרונות
ומהווה אפיק השקעה אלטרנטיבי משמעותי
בשווקים העיקריים בעולם .קרנות הפרייבט אקוויטי
עוסקות בהשבחת חברות ומכירתן תוך כדי יצירת
ערך למשקיעים ולכלכלה .מנהלי קרנות אלו תורמים
לא רק נזילות לחברות בהן הם משקיעים אלא
תורמים גם מהידע הרחב שלהם בניהול ,אסטרטגיה
ושיווק.

כחלק מהניתוח האסטרטגי ,חשוב לזהות את
האיומים וההזדמנויות הנובעים מהסביבה החיצונית
של החברה .ממשל וחברה ,רגולציה ,מדיניות
כלכלית ,יחסים בינלאומיים ותקשורת עשויים להוות
גורם חשוב להזדמנויות עסקיות .לחילופין ,אותם
גורמים סביבתיים יכולים להוות מקור לאיומים על
החברה העסקית ,שזיהוי מוקדם שלהם יאפשר
לחברה להתמודד איתם.

תעשיית הון הסיכון בישראל היא השנייה בגודלה
לאחר קליפורניה ,ובהתאם לכך ,הפכו בשנים
האחרונות קרנות הפרייבט אקוויטי וההון סיכון
למעסיק משמעותי בשוק ההון בארץ ,ולמקום
עבודה נחשק.

התמחות זו מדגישה את תחום האסטרטגיה
העסקית בפוליטיקה ,רגולציה ותקשורת ,ומשקפת
את החשיבות של תחום זה כמקור תעסוקה לבוגרי
תואר במנהל עסקים.
במסגרת ההתמחות על הסטודנטים להגיש פרויקט
מסכם.

השילוב של אסטרטגיה עסקית ולימודי פרייבט
אקוויטי מעניק לסטודנטים ידע במגוון של
תחומים הקשורים לניהול קרנות אלו .ידע זה יקנה
לסטודנטים היכרות מעמיקה של התעשייה ואת
הכלים להתמודד עם האתגרים בפניהם עומדים
מנהלי הקרנות.
במסגרת ההתמחות על הסטודנטים להגיש
פרויקט מסכם.

יזמות וחשיבה חדשנית מצריכים ידע בניתוח
אסטרטגי .הבנה של הסביבה החיצונית :מתחרים,
שותפים וצרכנים ,וכן הבנה של יכולות ומשאבי
הארגון יכולים לסייע במציאת היתרון התחרותי של
רעיון או מיזם חדש .התמחות זו מתמקדת בהיבטים
האסטרטגים של יזמות וחדשנות.
במסגרת ההתמחות על הסטודנטים להגיש פרויקט
מסכם.

דברו איתנו
מוקד מידע למתעניינים :טל'03-6408080 | 03-6406333 :
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 – MBAניהול גלובלי וייעוץ עסקי
ראש ההתמחות :פרופ' אורלי יחזקאל
"אם פניכם אל הגלובוס ,ליבכם למורכבות ,דינמיות וגיוון ,ועיניכם נשואות לקריירה מגוונת,
מרתקת ורב תרבותית – זו ההתמחות עבורכם".

העולם הגלובלי הסוער והתנודות הבלתי פוסקות
במטוטלת הגלובלית ,מכניסים רמות גבוהות של
אי וודאות ניהולית לעולמן של חברות עסקיות,
שפועלות בזירה המורכבת ,הדינמית והמרתקת
 הזירה הגלובלית .שאלות רבות מרחפות באווירלגבי מצב הגלובליזציה ב"נורמליות החדשה" ובסדר
העולמי החדש שהולכים ומתעצבים מול עינינו.
ההתמחות עוסקת בהיבטים הניהוליים של הפעילות
הגלובלית של חברות ושמה דגש על הצעדים
הנדרשים מחברות וממנהלים על מנת להתמודד
עם אתגריה של המציאות הגלובלית ולמנף את

ההזדמנויות הכרוכות בה .תכנית הלימודים מעניקה
לסטודנטים מבט רחב ואינטרדיסציפלינרי על תחומי
ניהול שונים בתוכם :אסטרטגיה ,תרבות ,ניהול
משאבי אנוש ,ניהול מעברי תרבויות והבדלי תרבויות,
השקעות אימפקט ומימון גלובלי.
במסגרת ההתמחות מוצעים שני קורסי פרוייקט
 קורס התנסות מעשית ביעוץ אסטרטגי ,וקורסחדש" :דרך המשי או דרך חתחתים?  -אתגרי ניהול
בסין" .הקורס יועבר במקביל מישראל ומסין ,ישלב
ביקורים וירטואליים בחברות ובפארקים תעשייתיים
בסין ,יעניק לסטודנטים ידע רחב על סין עצמה

ועל אתגרי הניהול בה ,ויסתיים בפרוייקט איבחון
ומתן הצעת יעוץ להנהלותיהן של חברות ישראליות
שפועלות בסין.
ההתמחות מיועדת לסטודנטים שרוצים להשתלב
כמנהלים בחברות ישראליות שפועלות בגלובוס,
בחברות גלובליות שפועלות בארץ ,בחברות יעוץ
גלובליות ומקומיות ,וכמובן לכאלה שרוצים לפעול
כיזמים עצמאיים או כיועצים עצמאיים.

 – MBAניהול השיווק בעולם הדיגיטלי
ראש ההתמחות :פרופ' דנית עין-גר
" 90%מהסטארט-אפים נכשלים ,הסיבה העיקרית לא היתה רעיון גרוע או מחסור בביקוש ,אלא שלא היתה
התנהלות שיווקית נכונה .שיווק הוא הבסיס להישרדות ושגשוג של כל חברה ,שירות ואפילו סלב".

הסביבה העסקית

על ההתמחות

ההתפתחויות הטכנולוגיות ,התגברות התחרות
וריבוי המותגים יצרו עבור הצרכנים סביבה חדשה,
הכוללת הזדמנויות רבות יותר להיחשף למוצרים
ושירותים ,לרכוש ולצרוך אותם ואף לשתף אחרים
בחוויית הצריכה .עולם העסקים של היום זקוק
למנהלי שיווק מומחים בתחומם ,שיודעים לחולל
שינוי אמיתי ,לזהות שווקים חדשים ,לשנות הרגלי
צריכה והתנהגות ולהגדיל נתחי שוק.

ההתמחות בניהול השיווק בעולם הדיגיטלי עוסקת
בנושאים העומדים בחוד החנית השיווקית :גישות
מתקדמות במחקר השיווקי (נוירו־שיווק) ,קמעונאות
בעידן המודרני ,אסטרטגיות מיתוג והמחרה,
טרנדים בשיווק ,עקרונות השיווק באינטרנט ,וכן
בכלים מעשיים לניתוח נתונים על השוק ,התחרות
והלקוחות .בנוסף ,ההתמחות עוסקת באופן בו
צרכנים מקבלים החלטות ,בפיתוח מוצרים ושירותים

חדשניים ויצירתיים ,ובשימוש מושכל בפלטפורמות
מתקדמות להעברת מסרים שיווקיים בעידן הדיגיטלי.
בקורסים משולבות הרצאות של מנהלים בכירים
במשק.
במסגרת ההתמחות ניתן לבחור קורסים בתחומים:
תקשורת שיווקית דיגיטלית ,שיווק ממוקד
לקוח ,שיווק אנליטי

דברו איתנו
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 – MBAניהול יזמות וחדשנות
ראש ההתמחות :ד"ר דוד צביליחובסקי
"יזמות וחדשנות מהוות קטליזטור הכרחי ודומיננטי ביצירת צמיחה כלכלית ושיפור רווחה חברתית .היכולת
לזהות ולנווט מגמות טכנולוגיות וחברתיות מתפתחות ,בשילוב קורטוב של חלום ,והמיומנות לתרגם אותן
לפתרונות ישומיים תוך בניית מודל עסקי מנצח הן כלי העבודה של העוסקים במלאכה".

ההתמחות בניהול יזמות וחדשנות מיועדת למנהיגי
העתיד של העולם הטכנולוגי והיזמי ,הצמאים
לאתגרים חדשים ורוצים לחולל שינוי משמעותי.
התכנית מתאימה במיוחד לסטודנטים המשלבים
עבודה בסביבה טכנולוגית מתקדמת עם לימודי
 ,MBAלייזמים המעורבים בהקמה וניהול של חברות
סטרטאפ ולמשתתפים המעונינים להעצים את
מרכיבי הייזמות והחדשנות בקריירה המקצועית
שלהם.

ההתמחות מתייחסת לאספקטים מגוונים הדרושים
לניהול בסביבה טכנולוגית ויזמית על כל גווניה,
לרבות :אסטרטגיה ושיווק ,מימון ,יזמות טכנולוגית,
ניהול חדשנות ,מודלים עסקיים ,ניהול פרויקטים
טכנולוגיים ,כתיבת תכנית עסקית ,הבנת צרכי
משתמשים ,ניהול בינלאומי וניהול המשאב האנושי.

במהלך התוכנית יבחרו הסטודנטים באחד מקורסי
הפרויקט המוצעים בהתמחות וישלבו את הכלים
והתובנות שרכשו בביצוע פרויקטים ישומיים ,לרבות
מתן האפשרות לקדם מייזם מקורי או להשתתף
בצוותי ייעוץ העובדים בצמוד לחברות טכנולוגיה
מתקדמת.

 – MBAניהול משאבי אנוש והתנהגות ארגונית
ראש ההתמחות :פרופ' פיטר במברגר
"הגורם האנושי הוא משאב אסטרטגי קריטי ויש חשיבות משמעותית ליכולת לנהל אותו .הסגל המורכב
מאנשי שטח מנוסים לצד חוקרים ותיקים ,היודעים לשלב הסתכלות הן ברמת הפרט והן ברמת הארגון,
יציידו אתכם בכלים מצוינים לפיתוח קריירה בתחום זה בפרט ,ובתחום הניהול בכלל".
הצלחה ניהולית תלויה ביכולתנו לקדם ולפתח את הפרט ,הצוות והארגון על מנת להשיג את יעדי הארגון תוך שמירה על רווחתם של העובדים בעולם העבודה
המשתנה והבלתי צפוי .לשם כך ,עלינו לדעת מה מניע את העובדים וכיצד ניתן לענות על צרכיהם ,איך מנהלים טאלנטים ומשמרים את כח האדם האיכותי בארגון,
איך מנהלים משא ומתן אפקטיבי ,מהי הדרך האופטימלית לתגמל עובדים ,איך מנהלים צוות ,איך עובדים בסביבה גלובלית ,איך מזהים ומתמודדים עם שחיקת
עובדים וכיצד מעצבים בצורה אפקטיבית את המבנה הארגוני .ההתמחות בניהול משאבי אנוש והתנהגות ארגונית משלבת ידע אקדמי מחקרי עדכני עם פרויקטים
מעשיים .ההתמחות מתאימה הן לסטודנטים העושים את צעדיהם הראשונים בעולם הניהול ומעוניינים לרכוש כישורים וכלים רלוונטיים והן לסטודנטים בעלי רקע
ניהולי המעוניינים לרכוש כלים חדשים ולשפר את יכולותיהם.
במסגרת ההתמחות על הסטודנטים להגיש פרויקט מסכם.

ניהול משאבי אנוש
וHR Analytics -

מנהיגות ופיתוח
ארגוני

התמחות זו מתמקדת באופן שבו ארגונים יכולים
למנף את ההון האנושי שלהם כבסיס ליתרון תחרותי.
התלמידים רוכשים הן ידע קריטי הנוגע לגיוס ,בחירה,
הנעה ופיתוח נכסי הון אנושי ,והן טכניקות אנליטיות
מתקדמות המהוות היום את לב התחום המתפתח
של .HR-Tech

התמחות במנהיגות ופיתוח ארגוני  -התמחות זו
מתמקדת בהקניית כלים וכישורים ניהוליים בדגש
על מנהיגות אפקטיבית ,פיתוח חזון ויישומו בארגון
ועיצוב נכון של המבנה הארגוני.
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 – MBAניהול נדל"ן
ראש ההתמחות :פרופ׳ דני בן־שחר
״שוק הנדל״ן ,הדומיננטי ביותר בכלכלה ,הוא שוק של ״מספרים גדולים" ,מורכב ומאתגר .הסטודנטים רוכשים
הבנה מעמיקה ואינטואיטיבית של שוק הנדל"ן ,אשר משרתת אותם לאורך הקריירה כיזמים ,מנהלי השקעות
במוסדות פיננסיים או עובדים בחברות המתרכזות בתחום הנדל״ן.״

ניהול נדל"ן
ענף הנדל"ן ,המכונה כ"קטר של הכלכלה" ,מתאפיין
בעסקאות ענק ,מקומיות וגלובליות ,בסדרי גודל
הנעים ממאות אלפים ועד למאות מיליונים של
דולרים .הפעילות בשוק הנדל"ן משלבת היבטים
מגוונים מעולם העסקים ,כולל יזמות ,כלכלה ,מימון,
משפט ,הנדסה ,תכנון ,שיווק ומדעי המחשב .ענף
הנדל"ן מציע הזדמנויות עסקיות משמעותיות
והצלחה בו מורכבת מהבנה של תחומי הנדל"ן
השונים ,מחזורי העסקים ,ניהול סיכונים ,רגולציה,
פוליטיקה ועוד.
בהתמחות בניהול נדל"ן ניתן דגש על שילוב בין
חשיבה מדעית לניסיון פרקטי מעולם הנדל"ן העסקי.
מגוון המרצים בהתמחות כולל חוקרי נדל"ן ומנהלים
בכירים מלב העשייה העסקית .מגוון הקורסים מעניק
לסטודנטים כלים לניתוח והבנת הפעילות בשוק הן
מהיבטי המיקרו של השחקנים בשוק (יזמים ,מנהלים,
לקוחות ,בנקים וכיו"ב) והן מהיבטי מאקרו ,דהיינו
קשרים בין משתנים כלכליים מרכזיים המשפיעים
על שיווי-המשקל בשוק הנדל"ן .כל אלה תוך הבנה
תיאורטית ומעשית של תת ענפי בשוק ,כגון מגורים,
משרדים ומסחר בישראל ובעולם.
במסגרת ההתמחות מוצעים שני קורסי פרוייקט:
קורס המכיל סיור לימודי של שבוע בשוק הנדל"ן
בטורונטו וקורס בנושא הערכת שווי של פרויקט
נדל״ן.

שמאות מקרקעין
והערכת נדל"ן
ענף הנדל"ן מרכז בשנים האחרונות התפתחויות
וחידושים משמעותיים בתחום המימון וההשקעות
בו .פונקציה חשובה בתהליכים אלה היא הערכת
שווי ושומת נכסי נדל"ן .ישנה דרישה גוברת לידע
מתקדם בתחום ההערכה והשומה של נכסי נדל"ן
גם אצל מנהלים שאינם שמאי מקרקעין ,זאת לצורך
תפקידים שונים בניהול הכלכלי ובמימון השקעות
בנכסים בנדל"ן.
תכנית הלימודים בתחום שמאות מקרקעין והערכת
נדל"ן נועדה להעניק הכשרה אקדמית ומעשית-
מקצועית בהערכה הכלכלית של נדל"ן .בנוסף
ללימודי החובה בהתמחות ניהול נדל"ן ,תוכן
הלימודים במסלול שמאות מקרקעין משלב לימודים
מתקדמים בתחום הערכת נדל"ן ושומת מקרקעין.
תכנית הלימודים המלאה מיועדת ,בין היתר ,לאפשר
לסטודנטים הלומדים בה לקבל פטור מ 13-מתוך
 14בחינות ההסמכה של מועצת שמאי המקרקעין
בישראל (בהתאם לרפורמה החדשה של מועצת
השמאים).
במסגרת ההתמחות מוצעים שני קורסי פרוייקט:
קורס המכיל סיור לימודי של שבוע בשוק הנדל"ן
בטורונטו וקורס בנושא הערכת שווי של פרויקט
נדל״ן.
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 – MBAניהול מערכות פיננסיות (לחשבונאים)
ראש ההתמחות :רו"ח ד"ר דוד רביע
״הניהול הפיננסי הוא הרובד הבא בעולם העסקי של ימינו .התוכנית מיועדת להעניק ידע וכלים ניהוליים
הכרחיים לרו"ח בעולם העסקי״

המרכיב הפיננסי הוא חלק מהליבה העסקית של כל
ארגון וחברה .ידע פיננסי חשוב לכל מנהל מאחר
והוא מאפשר ניהול אפקטיבי ויעיל המוביל את ביצועי
הארגון בהווה ובתכנון עתידי.
בוגרי לימודים בחשבונאות בדרך כלל בוחרים
בשלושה מסלולי קריירה שונים :צמיחה בפירמות
רואי החשבון ,חשבים ומנהלי כספים ו/או מנהלים
בכירים בארגונים.
התמחות זו בנויה כך שהבוחרים בה יוכלו להיות עם
אצבע על הדופק בתחום המימון ,הניהול הפיננסי
והיישום שלהם .כדי לעמוד במטרה זו ,תכנית
הלימודים בנויה בצורה אינטגרטיבית ומשלבת:
• תחומי ידע ניהוליים כמו שיווק ,אסטרטגיה ,ניהול
המשאב האנושי ועוד

• קורסי עומק מתחום המימון ,כמו הערכת שווי
חברות ,תורת ההשקעות ,ניתוח ניירות ערך,
אופציות ועוד

הרקע ההשכלתי הדומה של הסטודנטים בכיתה
מבטיח מכנה משותף אחיד וגבוה של הלמידה
ומאפשר למידת עמיתים פורייה.

• פעילות גלובלית וטכנולוגיות ומערכות מידע 		
בתור הקטר של הפירמה

מבנה ההתמחות

• מעבר מפוזיציית העובד לכיסא המנהל
והמשמעויות של מעבר זה
•כלים פרקטיים הניתנים במסגרת הקורסים:
אקטואריה ,מימון התנהגותי ,הערכת שווי
חברות ,תורת ההשקעות ועוד.
התוכנית בנויה כך שעם סיום לימודיכם תזכו
לתואר MBAותקבלו ידע וכלים ניהוליים הכרחיים
להתמודדות בעולם העסקי המשתנה ולשוק
העבודה.

 .1חדש! ההתמחות נמשכת  3סמסטרים :סמסטרים
א' ,ב' וקיץ תשפ"ד.
 .2הלימודים מתקיימים בימי חמישי
מ 14:15-עד ,21:30
בימי שישי מ 08:15-עד .14:00
 .3ההתמחות מתנהלת במסגרת של כיתה קבועה
בכדי לשמור על חווית הלמידה ולטפח נטוורקינג.

 – MBAניהול מערכות בריאות
ראשי ההתמחות :פרופ' שרון טוקר ,ד"ר גיל פייר
״מערך הקשרים הייחודי הנרקם בין תלמידי ובוגרי התכנית הניע לאחרונה
תהליכי שינוי מהותיים במערכת הבריאות .״יציידו אתכם בכלים מצוינים לפיתוח קריירה
בתחום זה בפרט ,ובתחום הניהול בכלל".

מערכות הבריאות בישראל ובעולם עוברות תהליכי
שינוי מהירים המחייבים מענה ניהולי בזמן אמת.
כמענה לצורך זה ,נבנתה ההתמחות בניהול מערכות
בריאות ,בשיתוף עם הנהלת משרד הבריאות ותכנית
ענב"ר.
הלימודים במסלול זה נמשכים שנתיים ומתקיימים
באופן מרוכז בימי רביעי מ ( 08:00-20:00כולל
סמסטר קיץ) .מספר התלמידים בכיתה מצומצם
והרישום להתמחות מתבצע בנפרד
במסגרת ההתמחות מושם דגש רב על חיבור בין
הידע האקדמי לפרקטי והעבודות בקורסים מבוססות
ברובן על ניתוח ארגוני בריאות ישראליים.
צוות המרצים כולל את החוקרים והמנהלים הבכירים
במערכת הבריאות הישראלית ובוגרי ההתמחות

מכהנים בצמרת הניהולית של קופות החולים ,בתי
החולים וצה"ל.
במסגרת ההתמחות על הסטודנטים להגיש פרויקט
מסכם.

תנאי קבלה
יכולים להגיש מועמדות לתכנית:
 .1בעלי תואר ( .Ph.D; MD; DMDפטורים ממבחן
)GMAT
 .2בעלי תואר שני בתחומי מקצועות הרפואה
והסיעוד  /ניהול  /מדעי החיים  /פסיכולוגיה ועבודה
סוציאלית  /תחום רלוונטי אחר לניהול מערכות
בריאות .מועמדים אלה יתבקשו להציג ציון GMAT
 (45ומעלה) או פסיכומטרי (החלק הכמותי בלבד,

 130ומעלה) .פטורים ממבחן זה מי שעומדים באפיקי
הקבלה ללא ג'מאט הנהוגים בחוג למנהל עסקים,
וכן מועמדים בעלי תואר בוגר בפסיכולוגיה בציון
 90ומעלה ,ומועמדים בעלי תואר מוסמך בציון 85
ומעלה בסיעוד ,עבודה סוציאלית ,פסיכולוגיה ומינהל
מערכות בריאות ( .)M.H.Aהפטור יינתן רק לבעלי
ניסיון בעבודה של שלוש שנים לפחות במערכת
בריאות ולאחר ראיון קבלה עם ראש ההתמחות.
הקבלה להתמחות תידון בוועדת קבלה חוגית .נציין
כי עמידה בתנאי הסף אינה מבטיחה קבלה ותלויה
בהישגי המועמד ובניסיון מוכח במערכת הבריאות.

דברו איתנו
מוקד מידע למתעניינים :טל'03-6408080 | 03-6406333 :
דוא"לbusmoked@tauex.tau.ac.il :
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מוסמך במדעי הניהול ()M.Sc.

הלימודים בפקולטה כוללים מגוון רחב מאוד של תחומי ידע מעולם הניהול .סטודנטים המעוניינים להתמקד ולהתעמק באחד מהם יכולים לבחור בלימודים במסגרת
אחת התכניות למוסמך במדעי הניהול שמתמקדת במסלולי ידע ספציפיים (בשונה מתכנית הלימודים הרוחבית במסלול  – MBAמוסמך במנהל עסקים) .התכניות
המוצעות במסגרת לימודי המוסמך במדעי הניהול ,משקפות עולמות ידע עדכניים ומקנות יכולות שילוב בשוק העבודה בתחומי העיסוק שלהן וכוללות :ניהול
טכנולוגיות מידע ,התנהגות ארגונית ,וניהול השיווק בעולם הדיגיטלי וניהול פיננסי ושוק ההון.
תכניות המוסמך במדעי הניהול ) )M.Sc.מקנות לתלמידים תשתית עיונית ומחקרית ,לצד הכרות מעמיקה והבנה רחבה של אתגרי הניהול במסלול הידע הנבחר.
הסטודנטים נחשפים לשלל כלים ומיומנויות ולהתפתחויות העכשוויות ביותר .צוות המרצים מורכב מאנשי אקדמיה בעלי ידע רחב ומומחים מקצועיים בעלי ניסיון
רב־שנים בעולם העסקים .בתום הלימודים משתלבים הבוגרים בתפקידי מפתח בארגונים וחברות ,או ממשיכים במסלול המחקרי ללימודי דוקטורט.

רישום וקבלה

חמש תכניות לימוד

•בעלי תואר "בוגר" – תואר ראשון בציון סופי שאינו נמוך מ75-
•בעלי תואר "מוסמך" – תואר שני או תואר גבוה יותר בציון סופי שאינו נמוך מ  -75או תואר גבוה יותר.
•ציון  45לפחות בחלק הכמותי של בחינת ה GMAT-או ציון  130לפחות בחלק הכמותי במבחן הפסיכומטרי
הנו תנאי להגשת מועמדות לתכנית
• פטור ממבחן ה GMAT-יינתן בכפוף למדיניות הפטורים בפקולטה
• הקבלה לתכניות ה M.Sc.-מותנית בעמידה בסכם הקבלה הנקבע מדי שנה .סכם הקבלה לשנת הלימודים
תשפ"ג הוא .81
•סכם הקבלה מושתת על הציון הסופי בתואר הראשון ( )40%ואחוזון ה GMAT-הכמותי ( ,)60%או פסיכומטרי
כמותי (.)60%
• נדרש להשיג ממוצע משוקלל של  75ומעלה בכל קורסי החובה

1.ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע
2.ניהול פיננסי ושוק ההון
3.התנהגות ארגונית
4.ניהול השיווק בעולם הדיגיטלי
5.אסטרטגיה ,תפעול ושווקים
*

התכנית אינה מצוינת על גבי התעודה.

מבנה הלימודים
•קורסי חובה במנהל עסקים

 4י"ס

•לימודי יסוד בניהול

 6י"ס

•קורסי התמחות

 14-8י"ס

•קורסים מכלל התואר

 4י"ס

•במסלול תיזה -עבודת גמר

 6י"ס

סטודנטים בתכניות המוסמך במדעי הניהול אשר
יהיו מעוניינים בביצוע מחקר (תנאי מקדים להמשך
לימודים לדוקטורט) יכתבו במסגרת לימודיהם עבודת
גמר מחקרית (תזה).
* י"ס – יחידת לימוד סמסטריאלית :שיעור בן  75דקות
** יתכנו שינויים בהרכב תכניות הלימודים

ציון סף של תואר ראשון למועמדים המבקשים פטור
מבחינת ה GMAT-לתואר M.Sc.
ניהול
ניהול
ניהול השיווק אסטרטגיה ,ציון
תכנית
התנהגות
טכנולוגיה פיננסי
סף
תפעול
בעולם
ארגונית
סוג התואר
ומע' מידע ושוק ההון
סופי
ושווקים
הדיגיטלי
90

X

X

90

בעלי תואר II
בציון  85לפחות
בתחומים הבאים:

הנדסה

X

X

X

X

90

מדעים מדויקים

X

X

X

כלכלה

X

X

X

הנדסה ,כלכלה,

X

90

מדעים מדויקים,

X

90

מדעי החיים,

X

90

מדעי הניהול,

X

90

פסיכולוגיה,

X

90

מדעי המח,

*שירותי אנוש

X

90

*משאבי אנוש

X

90

חשבונאות

X

X

פסיכולוגיה

X

ביוטכנולוגיה

X

מדעי המוח
*סוציולוגיה-
אנתרופולוגיה

* ציון  89.5מתעגל ל90-

X

X

X

מדעי הרפואה

** ראה הערה בעמוד 5
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 – M.Sc.ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע
ראש ההתמחות :ד"ר שחר רייכמן
"מסחר אלקטרוני ,Big Data ,מחשוב ענן ,Software as a service (SaaS) ,וטכנולוגיות מידע אחרות משנים
את האופן בו חברות פועלות ואנשים מתנהגים .ניהול כלים אלו בצורה חדשנית ואפקטיבית מייצר את היתרון
התחרותי עבורכם ועבור הארגון".

הסביבה העסקית

על ההתמחות

התמחות מובנית

טכנולוגיה מהווה משאב אסטרטגי במגוון תעשיות,
לרבות תעשיות מסורתיות כגון בנקאות ,קמעונאות
ובריאות .בחברות רבות נראה כי הטכנולוגיה
היא זו שמספקת את היתרון התחרותי לחברה.
קצב השינויים הטכנולוגיים הופך את הדינמיקה

בהתמחות זו תרכשו ידע בתיאוריות ניהוליות ותעמיקו
בהיבטים המעשיים והמקצועיים של ניהול טכנולוגיה
ופיתוח יזמות טכנולוגית בסביבות מגוונות.לתכנית
 3תחומי ידע :מדעי הדאטה והאנליטיקה העסקית
( ;)Business Data Analyticsחוויית המשתמש
והתנהגות מקוונת (User Experience and
 ;)Online Behaviorמסלול רוחבי.

את התואר תעבירו עם סטודנטים שהכרתם במהלך
לימודיכם ושאיתם תעברו את כל התכנית .במהלך
שנה א' תלמדו קורסי חובה מובנים ,בקיץ תיהנו
מקורסי בחירה ולקראת סוף התואר תבצעו פרוייקט
מעשי .הלימודים יתקיימו בימים ב+ו.

הטכנולוגית למאתגרת עוד יותר לפיצוח.

בנוסף ,התכנית מציעה קורסי בחירה בנושאים :ניהול
טכנולוגיה ומידע; אבטחת מידע וסייבר; ניהול משאב
המידע; ניהול נתונים ובינה עסקית ;Big Data
מסחר אלקטרוני וחוויית משתמש; פינטק .Fintech
סטודנטים מצטיינים עם אוריינטציה מחקרית
המעוניינים להתנסות בביצוע מחקר ו/או שואפים
להמשיך ללימודי דוקטורט בעתיד יכולים לבחור
במסלול מחקרי הכולל עבודת תזה.

 – M.Sc.ניהול פיננסי ושוק ההון
ראש ההתמחות :ד״ר ניסן לנגברג
"הפעילות הגבוהה ביותר שבן אנוש יכול לעסוק בה היא למידה לצורך הבנה ,כי להבין פירושו להיות חופשי".
ברוך שפינוזה ,פילוסוף הולנדי

הסביבה העסקית
אם בעבר המנהל הפיננסי התמודד עם נושאים
רלוונטיים לתחום המימון בלבד ,המנהל הפיננסי
המודרני נדרש להיות חלק אינטגרלי במגוון
פעילויות עסקיות של הפירמה ,מקבלת החלטות
לגבי כניסה לשווקים חדשים ועד להתמודדות עם
גופים רגולטוריים ומשפטיים .במקביל ,ההתפתחות
הטכנולוגית המואצת במגזר הפיננסי הכולל את
הבנקים ,קרנות הפנסיה וחברות הביטוח מגדילה
את הביקוש למנהלים מעמיקים ומהוקצעים.

על ההתמחות
סטודנטים מצטיינים עם אוריינטציה מחקרית
המעוניינים להתנסות בביצוע מחקר ו/או שואפים
להמשיך ללימודי דוקטורט בעתיד יכולים לבחור
במסלול מחקרי הכולל עבודת תזה.

התמחות זו מיועדת לסטודנטים עם אוריינטציה
כמותית המעוניינים להעמיק את הידע שלהם
בתחומי הניהול הפיננסי ושוק ההון ולהקנות
לכם כלים לניתוח ופתרון בעיות פיננסיות .בנוסף,
הלימודים מהווים עבורכם מקפצה לתפקיד ניהולי
ומאפשרים לכם להתנסות באתגרים מקצועיים
חדשים .תלמדו את תחום המימון לעומק ותיחשפו
לחזית הידע בתחום .תרכשו ידע בתחומים כגון
הערכת שווי חברות ,בניית תיקי השקעות ,הערכת
סיכונים ,תמחור נכסים ,מימון פירמות ועוד .להתמחות
 6תחומי ידע :שוק ההון ומוסדות פיננסיים; ניהול
פיננסי ותמחור נכסים; פינטק  ;Fintechפרייבט
אקוויטי הון סיכון ויזמות; ביטוח וטכנולוגיות ביטוח
( ;)Insurtechנדל"ן ואתיקה.

דברו איתנו
מוקד מידע למתעניינים :טל'03-6408080 | 03-6406333 :
דוא"לbusmoked@tauex.tau.ac.il :
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 – M.Sc.התמחות בהתנהגות ארגונית
ראש ההתמחות :פרופ' פיטר במברגר
"הגורם האנושי הוא בעל חשיבה מכרעת ומאתגרת בארגונים ,ואנו רואים חשיבות רבה ביכולת להקנות לכם
מגוון פרספקטיבות ,מתודלוגיות וכלים ממדעי ההתנהגות  .אם אתם אנשי משאבי אנוש ,ייעוץ ארגוני או פיתוח
ארגוני זו התכנית שתעזור לכם לצמוח לשלב הבא".

הסביבה העסקית

על ההתמחות

ארגונים כיום נדרשים להסתגל לסביבה חיצונית
שמאופיינת בתנודתיות ,מורכבות ,אי וודאות ועמימות
רבה .בסביבה כזו יש חשיבות רבה למנהיגות של
מנהלים ,יועצים אירגוניים ,מפתחי הדרכה ומנהלי
משאבי האנוש .בפרט ,חשוב לפתח כלים וכישורים
כדוגמת פיתוח יצירתיות וחדשנות ,ניהול מו"מ,
חשיבה גלובלית ,ניהול צוותים ,ניהול טאלנטים,
ניהול לחצים והתמודדות עם מגוון אנושי.

בהתמחות ה M.Sc.-הדגש הוא על שילוב של מחקר
ויישום ,המספק הכשרה מעמיקה בעולם המרתק של
ההתנהגות הארגונית .מבנה ההתמחות מגשר בין
המימד הארגוני לבין המימד האנושי ,ומפתח יכולות
ניהול פרקטיות לצד יכולות מחקריות.

סטודנטים מצטיינים עם אוריינטציה מחקרית
המעוניינים להתנסות בביצוע מחקר ו/או שואפים
להמשיך ללימודי דוקטורט בעתיד יכולים לבחור
במסלול מחקרי הכולל עבודת תזה.

ההתמחות מאפשרת התנסות מעשית במסגרת
פרקטיקום בייעוץ ארגוני ופרקטיקום במשאבי אנוש.
להתמחות  2תחומי ידע :ייעוץ ופיתוח ארגוני; ניהול
משאבי אנוש.

 – M.Sc.ניהול השיווק בעולם הדיגיטלי
ראש ההתמחות :פרופ' דנית עין-גר
" 90%מהסטארט-אפים נכשלים ,הסיבה העיקרית לא היתה רעיון גרוע או מחסור בביקוש ,אלא שלא היתה
התנהלות שיווקית נכונה .שיווק הוא הבסיס להישרדות ושגשוג של כל חברה ,שירות ואפילו סלב".

הסביבה העסקית

על ההתמחות

מנהלי השיווק אמונים על אחת מהמטרות הקריטיות
ביותר לכל חברה :יצירת תובנות שיווקיות פורצות
דרך עבור לקוחות קיימים ופוטנציאלים .תובנות
אלו מאפשרות למנהלי השיווק להציע ערך ייחודי
מותאם לקוח ,בערוצי תקשורת והפצה אפקטיביים.
מטרה זו רלוונטית גם בעידן בו מנהלי השיווק נהנים
מפלטפורמות וטכנולוגיות חדשות המשפיעות על
האסטרטגיה השיווקית ,ועל מאמצי השיווק הטקטיים
והיומיומיים הנגזרים ממנה.

הבנה תיאורטית היא דבר שלעולם לא יוצא מהאופנה.
הבוחרים להעמיק בשיווק ,יחשפו לפרדיגמות ,דרכי
חשיבה ,גישות מחקר ,וכלים ניהוליים ,לבניית ארגז
כלים מתקדם וחדשני עבור מנהל השיווק בעידן
הנוכחי .התמחות זו עוסקת במגוון רחב של נושאים
מתקדמים בתחום השיווק ,כגון :חקר־המוח ונוירו־
שיווק ,קמעונאות בעידן המודרני ,עקרונות השיווק
באינטרנט ,סימולציות של ניתוח נתונים על השוק,

הלקוחות והתחרות ,טרנדים בשיווק ,חדשנות שיווקית
ושימוש מושכל בפלטפורמות מתקדמות להעברת
מסרים שיווקיים בעידן הדיגיטלי.
סטודנטים מצטיינים עם אוריינטציה מחקרית
המעוניינים בביצוע מחקר ו/או שואפים להמשיך
ללימודי דוקטורט בעתיד יכולים לבחור במסלול מחקרי
הכולל עבודת תזה.

דברו איתנו
מוקד מידע למתעניינים :טל'03-6408080 | 03-6406333 :
דוא"לbusmoked@tauex.tau.ac.il :
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 - M.Sc.אסטרטגיה ,תפעול ושווקים
ראש ההתמחות :ד"ר דותן פרסיץ
"אני מעריך שהמאה הבאה עומדת להיות המאה של המורכבות"
(פרופ' סטיבן הוקינג ,ינואר .)2000

הסביבה העסקית
הסביבה בה פועלים השחקנים השונים בעולם
החדש הינה מורכבת מתמיד .מורכבות זו מתבטאת
בקבלת ההחלטות ,בהתנהגות התחרותית ובתפעול
בקרב כל השחקנים הפועלים במערכת הכלכלית
והיא אף הועצמה בשנים האחרונות בשל המגיפה
וההתפתחויות הגיאופוליטיות .כך למשל ,תפיסת
הצרכנים ,מנהלי הפירמות והרגולטורים את העולם
עתיר הידע והאפשרויות בו הם פועלים הפכה
למגוונת ועשירה יותר ושינויים אלה משתקפים
באופן ישיר בהחלטותיהם .התחרות בשווקים
הגלובליים ועתירי הטכנולוגיה והשינויים הדרמטיים
שחוו שרשראות ייצור ואספקה רבות ,מעלים אף הן
תופעות חדשות ומסקרנות הנובעות מהצורך של
הפירמות להתמודד ,באופן יצירתי ,עם המורכבות
הרבה והאתגרים אותם היא מציבה.

על ההתמחות
ההתמחות מתמקדת בשלושה מתחומי הליבה של
הסביבה העסקית המורכבת של העולם החדש:
כלכלת תחרות ,כלכלה התנהגותית ואסטרטגיה
תפעולית.
ההתמחות מיועדת לסטודנטים המעוניינים להשתלב
בהובלת מחלקות כלכליות במגזר העסקי ,בגופי ייעוץ
אסטרטגי ובגופים שונים במגזר הציבורי (רשויות
רגולציה ,משרד האוצר ,בנק ישראל וכו') .סטודנטים
אלה יוכשרו במסגרת ההתמחות לבצע ניתוח כלכלי-
אסטרטגי מעמיק המשתמש בשיטות מחקר תאורטיות

ואמפיריות חדשניות .היכולת להבין את הספרות
המדעית המגוונת וליישמה ,תקנה לסטודנטים
אלה יתרון מהותי בשוק העבודה .וכן לסטודנטים
המתעניינים במחקר אקדמי בתחומי התחרות,
הכלכלה ההתנהגותית והאסטרטגיה התפעולית.
סטודנטים המתכוונים להמשיך לתוכנית הדוקטורט
יוכלו להעמיק בתחומי תוכן ושיטות בהתאם לתחום
המחקר בו יבחרו.

דברו איתנו
מוקד מידע למתעניינים :טל'03-6408080 | 03-6406333 :
דוא"לbusmoked@tauex.tau.ac.il :
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תכניות ייעודיות ותכניות מנהלים
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Sofaer Global MBA in Venture, Innovation,
and Entrepreneurship

Academic Director: Prof. Shai Danziger
Program Head: Jackie Goren

Earn Your MBA in the
Heart of Tel Aviv's
Entrepreneurial
Ecosystem
The Sofaer Global MBA at Tel Aviv University is
a one-year full-time program in new venture
creation, innovation, and entrepreneurship.
Our world-leading faculty work closely with
students to personalize their new ventures.
Many of our electives are experiential to
give students the opportunity to start
and/or scale their ventures with the
applied guidance of their faculty and
participation of their colleagues. The MBA
is further distinguished by a location-based
advantage in Tel Aviv, which is unique in its
opportunity for collaboration.

Bringing Theory
into Practice – our
Commitment to Action
Learning
Our experiential education, or actionlearning, extends from campus into a
broader ecosystem. This means ongoing
live touch with CEOs and venture capital
partners in game-changing initiatives
in agriculture technology, healthcare IT,
network security, and fintech at all stages
of the value chain, and across industry
segments (venture capital, corporate,
start-ups, and non-profits).

Combining the Best
of the Local and the
Global
We combine the best of the local and the
global. This means that investors, CEOs,
corporate partners, and co-founders are
typically within a 1-hour drive of our campus.
At the same time, nearly every potential
collaborator is addressing a global audience.
This diversity is reflected in the classroom,
where we typically have around 24 countries
represented among 50 students.

Top-ranked and Globally
Recognized
The Sofaer Global MBA at TAU is AACSBaccredited. In 2020 the University overall
was ranked among the global Top 10 by
Pitchbook, alongside Harvard, Stanford, and
MIT, for capital raised by its entrepreneurs.
Achieving this distinction for the seventh
year in a row, TAU remains the only nonAmerican university on the Pitchbook list.

or inside the research lab. PhDs and
post-docs working on R&D, seeking to
port from the lab into the marketplace
are encouraged to apply, as are interdisciplinary thinkers from engineering,
law, and the liberal arts.

Your Career After
Graduation
Students complete curated fellowships
in Israel while pursuing their coursework.
They then graduate to take jobs in every
aspect of the entrepreneurship and
innovation ecosystem. Please let us know if
you would like us to connect you with one
of our graduates in your field of interest.
First Deadline: December 29th , 2022
Second Deadline: April 2nd , 2023
Rolling Applications: June 30 th , 2023
Tuition: $41,500

Scholarships for Top
Candidates
Through generous private support, we
offer significant scholarships to qualified
candidates. The candidates most likely to
secure funding have started businesses
either de novo or inside corporations,

Contact Us
Email: gmba@tauex.tau.ac.il
Website: https://en-coller.tau.ac.il/imba
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תכנית ה Executive MBA-של רקנאטי

מנהלת אקדמית :ד"ר יוליה שמיר
מנהלת התכנית :טלי שקל־גרף

ייחודה של התכנית
תכנית ה Executive MBA -של רקנאטי בולטת
בעומק החיבור שלה אל המציאות המורכבת של
עולם העסקים ,בהיקפה ,בתובענותה ,באיכות
המנהלים הלומדים בה ובאיכות המרצים המלמדים
בה .התכנית מותאמת לצרכיהם של מנהלים,
ומטרתה להכינם לתפקידי ניהול כללי בכירים,
להכשירם כמנהיגים עסקיים ולהעניק להם עומק
מקצועי לצד עומק תיאורטי.
המנהלים הלומדים בכיתה מייצגים מגוון רחב של
סקטורים ועיסוקים כך שהרכב הכיתה מבטיח
העשרה והפרייה הדדית משמעותית .רשת הקשרים
הנוצרת במסגרת התכנית תשרת את המנהלים
הלומדים בה הן בעשייה היומיומית שלהם והן בצמתי
ההחלטה ,במהלך התכנית ובשנים הבאות.

שילוב אקדמיה ופרקטיקה
המודל של תכנית הלימודים משלב את כל תחומי
הניהול .המנהלים רוכשים ,בנוסף לכלים אנליטיים
ומודלים תיאורטיים ,גם דרכים בהן ניתן להשתמש
בכלים אלה במציאות עסקית וכלכלית המשתנה
במהירות.
שילוב המציאות עם התיאוריות האקדמיות מודגש
במיוחד במספר קורסים אינטגרטיביים המשובצים
כעוגנים לאורך התכנית .בקורסים אלה מיישמים
המנהלים באמצעות אירועים ,פרויקטים מהשטח
וסימולציות את כלל הכלים שרכשו בהובלה ,קידום
וניהול בכיר של חברות .במהלך הקורסים נחשפים
המנהלים לפתרון דילמות ,לפיתוח רעיון עסקי,
לעבודה עם דירקטוריונים ולסימולציות של תחרות
ואתגרים בשוק.
לוח הזמנים של התכנית מאפשר למנהלים הלומדים
בה ללמוד במקביל לפיתוח הקריירה ,ליישם ולהטמיע
עוד במהלך הלימודים את ההבנות והיכולות שנלמדו
במסגרתה.
החיבור למציאות ,לשטח ,הוא פועל יוצא של עושר
הניסיון הנוכח בכיתה ,של חשיפה לרשת הבוגרים
הענפה של התכנית ,של שילוב מרצים אורחים ,של
דיונים ערים במסגרת הכיתה ,של מפגשי נטוורקינג
ושל סיורים בחברות ובמפעלים.

שיתוף פעולה עם מנהלים
בתכניות מקבילות בבתי
ספר מובילים בחו"ל
תכנית הלימודים מציעה שבוע לימודים בינלאומי
משותף עם סטודנטים מנהלים מתכניות MBA
Executiveמאוניברסיטאות מובילות מחו"ל.
במקביל ,יכולים גם סטודנטים נבחרים של התכנית
להשתתף בשבוע דומה באחת מהתכניות עמן יש לנו
שיתוף פעולה זה :תכנית ה Executive MBA -של
 UCLAבלוס אנג'לס ,תכנית הExecutive MBA -
של  Bocconiבמילאנו ,תכנית הExecutive MBA -
של  Skolkovoבמוסקווה ותכנית ה MBA-של
 IIMבהודו.

הליך הרישום והקבלה
•רישום מקוון באתר האוניברסיטה.
•רישום באתר התכנית בצירוף מסמכים יעודיים
•כל מועמד יוזמן לראיונות אישיים :ראיון עם אחד
ממנהלי התכנית וראיון עם בוגר התכנית.
ועדת הקבלה של התכנית עוברת על תיקי המועמדים
ומציעה למועמדים המתאימים להצטרף לתכנית.
התכנית מציעה הנחה על רישום מוקדם.

מתכונת הלימודים
•בכל שנה באוקטובר ,נפתחת כיתה אחת
והלימודים נמשכים כ 22-חודש .בשנת הלימודים
הקרובה ילמדו בימי ה'  14:00–21:00ובימי ו'
.08:00–14:00
•תכנית הלימודים הינה בהיקף של  28י"ס (יחידת
לימוד סמסטריאלית).

תנאים להגשת מועמדות
בתכניות המנהלים לומדים מנהלים מנוסים מרקעים,
תפקידים וסקטורים מגוונים בעלי:
א .ניסיון ניהולי ,עסקי או פיקודי משמעותי (לפחות
 7שנים).
ב .תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ,בציון גמר 75
לפחות.
מומלץ לפני הגשת מועמדות לשלוח קורות חיים
לבדיקת התאמה ראשונית.

דברו איתנו
מזכירות התכנית :טל'03-6409955 :
דוא"לremba@tauex.tau.ac.il :

19

המרכז לניהול קריירה

המרכז לניהול קריירה הינו מרכז ייחודי של הפקולטה
לניהול ,אשר פועל במטרה ללוות באופן אישי את
אלפי הסטודנטים ובוגרי הפקולטה לאורך עיצוב
הקריירה המקצועית שלהם.
המרכז הוקם מתוך ראייה רחבה יותר של הפקולטה
באשר לתפקידה בחיי הסטודנטים והבוגרים שלה:
מעבר לתכנים הלימודיים המתחדשים והמתכתבים
עם עולם העסקים ,חשוב לנו כי עם סיום לימודיכם
תהיו רלוונטיים ביותר לשוק העבודה .המרכז
לניהול קריירה שם לו למטרה לסייע לכם במימוש
הפוטנציאל האישי והתעסוקתי שלכם ,ומעמיד
לרשותכם  3שירותים לשם כך:

מפגשי ייעוץ אישיים
סטודנטים לתואר שני זכאים ליהנות משלושה
מפגשי ייעוץ אישיים עם אחת מיועצות הקריירה
במרכז .במפגשים אלה נבחן יחד את ניסיונו וכישוריו
המקצועיים של הסטודנט ואת שאיפותיו ונבנה יחד
מפת דרכים לקידום הקריירה שלו ,תוך התייחסות
למציאות בשוק העבודה.

כלים מקצועיים

צוות המרכז לניהול קריירה

קשרי מעסיקים
אתר משרות – איתור ופרסום משרות ייעודיות
לסטודנטים לתואר שני למנהל עסקים:

•פרופ‘ יונתן סמילנסקי – מנהל אקדמי של המרכז
לניהול קריירה

coller.tau.ac.il/career/about/center

•ד"ר שושי חן – מנהלת המרכז לניהול קריירה
•אביבית שולץ לוין – יועצת קריירה ,אחראית
סקטור הייטק וטכנולוגיה ,שיווק מדיה ופרסום

Coller Career Night
יריד גיוס ונטוורקינג עם חברות מובילות במשק
הישראלי והגלובאלי .מפגשים אלה מאפשרים
לכם קשר ישיר ובלתי אמצעי עם מגייסים ומנהלים
מקצועיים מהארגונים המובילים בסקטורים הבאים:
הסקטור הטכנולוגי ,הייעוץ האסטרטגי ,הסקטור
הפיננסי ,מוצרי הצריכה והפארמה .באירוע
משתתפים ארגונים כדוגמת Deloitte, PWC,
Strategy&, BDO, Amazon, HP, Playtika,
 SimilarWeb,בית ההשקעות פסגות ועוד .במפגשים
אלה תוכלו לשאול ולהתייעץ עם נציגי החברות,
ולקבל הכוונה באשר לצעד הבא בקריירה שלכם.

•יעל קצין לויטוס – יועצת קריירה ,ראש תחום
פארמה ,ביוטק וציבורי
•אסתי מסטבוים – יועצת קריירה ,אחראית סקטור
פיננסים בתחום הפרטי והציבורי.
•שוני לנג פנחס  -יועצת קריירה ,אחראית תחום
הגיוון וההכללה במרכז.

ועד שנתראה בשנת הלימודים הקרובה ,חפשו
אותנו ב :Facebook-המרכז לניהול קריירה –
.Coller@TAU

מדי סמסטר מעביר צוות היועצים במרכז מגוון
סדנאות מקצועיות ,שמטרתן לפתח את הכישורים
והמיומנויות החיוניים למציאת משרה חדשה ולפיתוח
הקריירה.
הסדנאות מתקיימות בכיתות קטנות של כ25-
סטודנטים על מנת לתת תשומת לב אישית לכל
משתתף.
•סדנת פיתוח וניהול קריירה – בהדרכתו של
פרופ' יונתן סמילנסקי
•סדנא לכתיבת קורות חיים ומכתב מקדים
•סדנת LinkedIn
•סדנת הכנה לראיון עבודה
•סדנת הכנה למבחני הערכה
•סדנת תגמול הלכה למעשה – בהנחיית פרופ'
משה צבירן

דברו איתנו
דוא״לCollercmc@tauex.tau.ac.il :
להצטרפות לרשימת התפוצה:
coller.tau.ac.il/career
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הדרכה אישית ומנטורינג
פרויקט הדרכה אישית
כשירות לסטודנטים ,כל סטודנט המצטרף לפקולטה
מצוות לחבר סגל בכיר המלווה אותו באופן אישי
במהלך שנת הלימודים הראשונה.
הליווי כולל הן הנחיה אישית והן מפגשים קבוצתיים,
על מנת לתת הכוונה לסטודנטים בקביעת תכנית
הלימודים והקורסים ,סיוע בבחירת התמחות,
פתרון בעיות נקודתיות ,וכן יצירת תשתית עם כלים
אפקטיביים לחיזוק הקשר בין הסטודנטים.

תכנית המנטורינג של
ארגון הבוגרים
אין דרך טובה יותר להגשים מטרות עסקיות ,מאשר
להישען על הידע והניסיון של המנהלים הבכירים
במשק .ואין דרך טובה יותר להיחשף לידע ולניסיון
ניהולי עשיר ,מאשר לקבל ליווי אישי מהמנהלים
עצמם.
תכנית המנטורינג של ארגון הבוגרים מעניקה
לבוגרים צעירים ולסטודנטים לתואר שני בפקולטה
הז דמנות להיחשף לתובנות ניהוליות מטובי
המנהלים בישראל – במסגרת פגישות אישיות.

מדי שנה ,פונה ארגון הבוגרים למנהלים ,ליועצים
וליזמים בכירים מתחומים שונים בבקשה לרתום
את ניסיונם למען בוגרי הפקולטה הצעירים.
המשותף לאותם בכירים – היא העובדה שכולם
בוגרי הפקולטה לניהול.
במסגרת התכנית ,מעניקים המנטורים הבכירים
מניסיונם לבוגרים הצעירים או לסטודנטים .בכך הם
זוכים להעביר הלאה את הידע הרב שצברו במהלך
הלימודים והקריירה ,בעוד שהבוגרים הצעירים
והסטודנטים זוכים להכוונה מקצועית ייחודית במגוון
תחומים – היי־טק ,יזמות ,ייעוץ ארגוני ,אסטרטגיה,
כלכלה ,פיתוח עסקי ,שיווק ,תעשייה ועוד.

החוויה הבינלאומית

חילופי סטודנטים בחו"ל

מנהל אקדמי :פרופ' שי דנציגר,
ע' דקאן לקשרים בינלאומיים
מנהל התוכנית :אריק סרנוביץ'

סיורים לימודיים
לחו"ל

איפה?

מתי?

חווית לימודים בינלאומית באחד מבין  100בתי
הספר המובילים בעולם למנהל עסקים

•סמסטר סתיו
•סמסטר אביב
•סמסטר קיץ מקוצר במספר יעדים אקסקלוסיביים
* הגשת מועמדות בספטמבר

במסגרת קורסים יחודיים ופעילויות ההעשרה
מוצעים סיורים לימודיים המעניקים הבנה
בינלאומית רחבה ,העשרה ניהולית והזדמנות
לפיתוח קשרים חברתיים ונטוורקינג עסקי.

סמסטר קיץ מקוצר
•קורסי דקאן יחודיים במתכונת מקוצרת עם מרצים
אורחים מחו"ל ,מומחים מובילים בתחומם בעלי
שם בינלאומי.
•קורסי קיץ במתכונת מקוצרת עם מרצים מובילים
של הפקולטה לניהול.

למה?
•לפתח נטוורקינג איכותי עם סטודנטים מרחבי
הגלובוס.
•ללמוד מהמרצים הטובים ביותר בתחומם.
•להכיר תרבויות חדשות.
•להשתתף באירועי העשרה ייחודיים ולחוות סביבה
בינלאומית מובילה.

מכאן נותר רק להמריא!

•מקפצה משמעותית ובינ״ל לקו״ח

דברו איתנו
אריק סרנוביץ' טל׳03-6408025 :
דוא״לericsa@tauex.tau.ac.il :
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בעקבות הלא נודע
תכניות מצטיינים | רפואה ובריאות | מדעי החיים
מדעי המוח | מדעים מדויקים | הנדסה | לימודי הסביבה
מדעי הרוח | חינוך | אמנויות
מדעי החברה | עבודה סוציאלית | ניהול | משפטים

רישום וקבלה לפקולטה לניהול
באוניברסיטת תל אביב:
מידע והרשמהColler.tau.ac.il :
דוא״לBusmoked@tauex.tau.ac.il :
טלפון03-6408080 | 03-6406333 :

הפקולטה לניהול ע"ש קולר

הפקולטה לניהול
ע״ש קולר
אוניברסיטת תל אביב

