בעקבות כל מה שתגלו
על ניהול ויזמות בעולם משתנה
לימודים לקראת התואר הראשון
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 בה עשרות חברי סגל
מחקרי בכיר ואליהם נוספים יותר מ 200-מרצים .יחד אנחנו מכסים את מגוון התחומים והנושאים
העכשוויים בתחום הניהול ונותנים לתלמידינו את הידע והכלים הניהוליים העדכניים ביותר.
התכנים הנלמדים בפקולטה והעוסקים ,בין היתר ,ב ,BIG DATA-בפינטק וביזמות ,הם חלק
מהיכולת שלנו להתכתב באופן שוטף עם המגמות בעולם העסקים ומהשאיפה שעם סיום
לימודיכם אצלנו תהיו רלוונטיים ביותר בשוק העבודה.
מעל לחמישה עשורים אנחנו מתמקדים ביצירת מחקר איכותי וידע חדש בסוגיות המאתגרות
ביותר בעולם הניהול ובהצמחת דורות של מנהלים ,יוצאי דופן באיכותם.
עדות להצלחתנו המתמשכת היא רשת הבוגרים שלנו המונה יותר מ 27,000-בוגרים שתופסים
עמדות מפתח בכל שדרות הניהול בישראל ובעולם – בסקטור הפרטי ,הציבורי ,באקדמיה
ובמוסדות הממשל .רשת זו המהווה נטוורקינג ענף ומשמעותי בהמשך הקריירה שלכם היא בין
הערכים המוספים שביכולתנו להציע לכם.
בנוסף ,אנו מעמידים לרשות תלמידינו תשתיות להקמת מועדוני סטודנטים ומעודדים אותם לעשות
כך .מועדונים אלה מהווים גם הם רשת ליצירת קשרים ,לטיפוח מיזמים ולהתנסויות עסקיות .בין
המועדונים שכבר פועלים תוכלו למצוא את מועדון היזמות ,מועדון שוק ההון ומועדון הנטוורקינג.
לאורך כל שנות קיומנו אנו מקפידים להפעיל כללי סינון קפדניים בתהליך המיון והקבלה כדי
להבטיח את רמת הלימוד והדיונים בכיתה .לתפישתנו ,מועמדים בעלי הנתונים הגבוהים ביותר
שואפים ללמוד עם הדומים להם ובכך ליצור דיאלוג איכותי ובעל ערך .במקביל ,אנו משקיעים
מאמצים רבים בהרחבה והעמקה של היצע הקורסים ושיטות ההוראה ,כדי להעשיר את תלמידינו
באמצעות למידה רב־תחומית וחווייתית.
אנו מייצרים חממה שמטפחת את יכולות החשיבה ומסייעת ברכישת ארגז כלים ניהולי שיאפשר
לתלמידים להתמודד עם אתגרים חדשים בעולם גלובלי של מציאות משתנה ולנווט אל מעבר
לגבולות – בין אם הם גיאוגרפיים ,תרבותיים או פוליטיים.
חשוב לנו שתשלבו יצירתיות לצד ספקנות ,ובאמצעות פרדיגמות חשיבה שתרכשו במהלך
לימודיכם ,תדעו לשאול את השאלות הנכונות ולחפש אחר התובנות שאינן ברורות מאליהן.
לא בכדי מדורגת הפקולטה ,שנה אחר שנה ,בצמרת בתי הספר לניהול בעולם ותכניות
ה MBA-שלנו ממוקמות במקום ה 13-בעולם בהצמחת יזמים.
בכוונתנו להמשיך בתנופת הפיתוח בתחומי המחקר ,ההוראה והקשר עם הקהילה על מנת
לתת מענה לצרכי הסטודנטים והמנהלים בעולם גלובלי המשתנה במהירות לנגד עינינו .יחד
עם עמיתיי לסגל הפקולטה נמשיך בחתירה למצוינות ,בפיתוח הקשר ההדוק עם הקהילה
העסקית ,בקידום הקשרים הבינלאומיים ,בפיתוח תכניות חדשות ומעודכנות ,בחיזוק הקשר
עם תלמידינוובוגרינו ובקידום נושאי האחריות החברתית.
אני מזמין אתכם להצטרף למשפחת הפקולטה לניהול באחת ממגוון התכניות וההתמחויות
שמוצעות לכם.

פרופ׳ משה צבירן
דקאן הפקולטה

דירוג בינלאומי לבתי הספר
למנהל עסקים הטובים בעולם

מקום  13בעולם!

החוג לחשבונאות

1
תואר ראשון

coller.tau.ac.il/accounting

ראש החוג :פרופ׳ אתי אינהורן ,רואת חשבון

חשבונאות – לאן זה ייקח אותי?
התואר בחשבונאות הוא הדרך היעילה ביותר להגיע לרמות
הגבוהות ביותר בעולם העסקים .רמת הלימודים הגבוהה בחוג
לחשבונאות מביאה את בוגריו לעמדות מפתח במשרדי רואי
חשבון ובסקטור העסקי והציבורי .בין המעסיקים המובילים
שבחרו את בוגרי החוג תוכלו למצוא פירמות רו"ח ,בנקים,
משרדי ייעוץ פיננסי ,מגזר עסקי (חברות הייטק ,קמעונאות וכו'),
מגזר ציבורי (רשויות מס ,הרשות לני"ע ,רשויות רגולטוריות וכו').
מטרת הלימודים בחוג לחשבונאות היא להכשיר את תלמידיו
למילוי תפקידים מרכזיים במשק הישראלי בתחום ניהול כספים,
ביקורת חשבונות ,השקעות בשוקי ההון ,מיסוי ומימון .האחריות
על כתפי העוסקים בתחומי הכספים הולכת וגדלה וכבר
מהשנה הראשונה ללימודים אנו מכשירים אתכם להתמודד
עם החלטות קשות ,הפעלת שיקול דעת ,לקיחת אחריות
והתנהגות בהתאם לכללי אתיקה מקצועית ורגולציה קשים.
במסגרת הלימודים ניתנים לכם קורסים בטכנולוגיה ומערכות
מידע בכדי שתוכלו להתאים את עצמכם מקצועית לשינויים
הטכנולוגיים לצד קורסים במימון ומיסוי בינלאומיים בהתאם
למגמת הגלובליזציה.
לבוגרי החוג לחשבונאות ובוגרי שנת ההשלמה ניתן פטור
מבחינות מועצת רואי חשבון למעט שתיים :חשבונאות פיננסית
מתקדמת וביקורת מתקדמת.

•מסלול דו־חוגי בחשבונאות
הלימודים במסלול החשבונאות הינם בצירוף כל חוג במגוון
רחב של התחומים המוצעים באוניברסיטת תל אביב ,אשר
מציע מתכונת דו־חוגית.
בוגרי המסלול יקבלו תעודת בוגר אוניברסיטה ( )B.A.בתכנית
דו־חוגית.

•מסלול חשבונאות–משפטים
מסלול חשבונאות–משפטים מציע למספר מצומצם של
סטודנטים מצטיינים לשלב לימודי משפטים עם לימודי
חשבונאות .המתקבלים למסלול מיוחד זה ,יוכלו לסיים את
לימודיהם במשפטים בשלוש וחצי שנים .המסלול מקנה פטור
ממקצועות בחירה בפקולטה למשפטים על סמך הלימודים
בחוג לחשבונאות ,בהתאם לתקנון הפקולטה למשפטים.
דרישות הקבלה למסלול זה עשויות להיות גבוהות יותר
מדרישות הקבלה לחשבונאות בצירוף כל חוג אחר.
תכנית הלימודים כוללת את כל קורסי החשבונאות פרט
לקורסים בתחום המשפט ,הנלמדים בפקולטה למשפטים
וקורסי השלמה בכלכלה ,מתמטיקה וסטטיסטיקה בדומה
לתלמידים שחוגם השני אינו החוג לכלכלה.
מערכת השעות בשנת הלימודים הראשונה בחוג לחשבונאות
מותאמת למערכת השעות של הפקולטה למשפטים.
עם השלמת כל חובותיהם האקדמיים ,במסלול חשבונאות–
משפטים ,יהיו הסטודנטים זכאים לתואר ״בוגר במשפטים״
( )LL.B.וכן לתעודה על השלמת לימודים בחוג לחשבונאות
כחוג אחד מתכנית דו־חוגית לתואר ״בוגר אוניברסיטה״.

אנו מודדים את הצלחתנו על פי ההצלחה של בוגרינו.
הצלחת הבוגרים היא הגמול הראוי למאמצינו .ואכן ,לחוג
לחשבונאות יש את שיעורי ההצלחה הגבוהים ביותר בארץ
בבחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון .כמו כן ,שיעור
השותפים במשרדים לראיית חשבון ,כמו גם שיעור סמנכ״לי
הכספים והמנכ״לים מבין בוגרי אוניברסיטת תל אביב הוא
הגבוה ביותר בארץ.

מסלול דו חוגי ייחודי המשלב ידע חשבונאי עם לימודי הייטק.

מסלולי הלימודים בחוג לחשבונאות

דברו איתנו

•מסלול חשבונאות–ניהול
מסלול ייחודי המשלב בין חשבונאות וניהול .התכנית נועדה
להקנות בנוסף לידע פיננסי וחשבונאי רחב ,ידע בתחומי
הניהול השונים :שיווק ,התנהגות ארגונית ,ניהול מידע ,חקר
ביצועים ,אסטרטגיה עסקית ועוד .תכנית הלימודים כוללת
קורסים הנלמדים אך ורק בפקולטה לניהול ,על ידי מרצי
הפקולטה לניהול ,דבר המאפשר תיאום בין החוגים בנוגע
לזמני הקורסים ותכני הלימוד.

•חדש! הייטק פלוס חשבונאות.

מוקד מידע למתעניינים03-6406333 :
ראש החוג לחשבונאות :פרופ׳ אתי אינהורן ,רואת חשבון
דוא״לeinhorn@post.tau.ac.il :
מזכירות החוג לחשבונאות :מלכה משה ,עליזה עברון,
גליה רנקוף ,לימור שפיגלר ,שלי מנדינך
טל׳03-6408744 :
שעות קבלה טלפוניות :ימים א'–ה' 12:00–09:00
דוא״לbaaccnt@post.tau.ac.il :
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חדש! בוגרי שנה ראשונה בחשבונאות בהצטיינות*
(ממוסד לימודים מוכר אחר) רשאים להגיש מועמדות
להמשך לימודים לתואר בוגר אוניברסיטה ()B.A.
בתכנית דו חוגית.
* תעודת בגרות העונה על הדרישות הכלליות של
האוניברסיטה בממוצע משוקלל של  85לפחות.
*  30ש"ס לפחות וממוצע ציונים  90לפחות במוסד אקדמי
מוכר בארץ המעניק תואר  B.A.בחשבונאות.
* רמת מתקדמים ב' לפחות באמצעות בחינת אמי"ר או
קורס קיץ של היחידה ללימודי שפות באוניברסיטת תל
אביב .על המועמדים שהתקבלו לשנה ב' ,להגיע לרמת
"פטור" באנגלית עד תום הסמסטר הראשון ללימודיהם.
מומלץ למועמדים שלמדו במוסד שאינו אוניברסיטה ,לברר
מוקדם ככל הניתן את רמתם באנגלית ביחידה ללימודי
שפות (טלפון .)03-6409681
* הפקולטה לניהול אינה מתחייבת לקבל את כל המועמדים
הממלאים אחר תנאי הרישום המפורטים לעיל .מיון סופי
של המועמדים ייערך על־פי שיקול דעתה הבלעדי של
ועדת הקבלה.

איך מתקבלים?
הנחיות רישום לכל המועמדים
1.1הרישום לתואר ראשון יתקיים לסמסטר א' בלבד.
2.2למועמדים המעוניינים להתקבל על־סמך השכלה
אקדמית חלקית או מלאה ,מומלץ לגשת לכל הבחינות
במועד א׳ של סמסטר ב׳ בחוגי התואר הראשון.
3.3על מועמדים המבקשים להחליף או להוסיף חוג,
לעבור הליכי רישום כמקובל (בתאריכי הרישום הרגילים).

מועדים אחרונים להגשת המסמכים
הנדרשים לרישום ולהיבחנות בבחינה
הפסיכומטרית מתפרסמים באתר המידע
למועמדיםgo.tau.ac.il :

* תכנית הלימודים תיקבע על־ידי ראש החוג בפקולטה.
* הקבלה לשנה ב' מותנית במספר המקומות הפנויים בחוג.

•מסלול לבעלי תואר אקדמי
למסלול זה רשאים להגיש מועמדות סטודנטים שסיימו תואר
ראשון ( ,)B.A.העומדים בתנאי הקבלה .התכנית מתוכננת
ל 4-סמסטרים.
בוגרים בעלי תואר שאינו כלכלה חייבים בקורסי השלמה
בכלכלה.
התעודה תקנה לבעליה פטורים מבחינות מועצת רואי חשבון,
להם זכאים בוגרי החוג לחשבונאות .בוגרי התכנית יוכלו
להשתלב בתכנית לימודי שנת ההשלמה בחוג לחשבונאות.

לבוגרי אוניברסיטת תל אביב שיעורי הצלחה
גבוהים בבחינות ההסמכה של מועצת רואי
החשבון

שנת השלמה (שנה ד׳)
החוג לחשבונאות מקיים שנת לימודים בת שני סמסטרים
המהווה הכנה מעמיקה לבחינות הסופיות של מועצת רואי
חשבון בחשבונאות פיננסית מתקדמת וביקורת מתקדמת
(להלן ,שנת ההשלמה) .לשנת ההשלמה רשאים להירשם
תלמידים שסיימו את חובות הלימוד לתואר ראשון בחשבונאות.
הלימודים במסגרת שנת ההשלמה כוללים נושאים החופפים
את הבחינות המקצועיות של מועצת רואי החשבון .לימודי
שנת ההשלמה סוכמו עם מועצת רואי החשבון ומכוונים
להיות תכליתיים:
•שנת ההשלמה תקנה בסיומה תעודה על סיום לימודי
המשך בחשבונאות.
•שנת ההשלמה תפטור את הבוגר מבחינות ״סופיות א׳״
ומחלק מבחינות ״סופיות ב׳״ של מועצת רואי־חשבון.
המסיים יהיה חייב בשתי בחינות ״סופיות ב׳״ בלבד:
״חשבונאות פיננסית מתקדמת״ ו״ביקורת חשבונות
מתקדמת״.
*לתכנית זו נקבע שכר לימוד ייעודי.

דברו איתנו
מוקד מידע למתעניינים03-6406333 :
ראש החוג לחשבונאות :פרופ׳ אתי אינהורן ,רואת חשבון
דוא״לeinhorn@post.tau.ac.il :
מזכירות החוג לחשבונאות :מלכה משה ,עליזה עברון,
גליה רנקוף ,לימור שפיגלר ,שלי מנדינך
טל׳03-6408744 :
שעות קבלה טלפוניות :ימים א'–ה' 12:00–09:00
דוא״לbaaccnt@post.tau.ac.il :
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החוג לניהול

1
תואר ראשון

coller.tau.ac.il/management

ראש החוג :ד״ר ירון יחזקאל

ללמוד לנהל בעולם דינמי
עולם העסקים של היום מצריך אנשים בעלי כישורים ומיומנויות
שמשלבים בין ידע ניהולי לידע טכני ,לפעמים זה נראה כאילו
סטארטאפיסט פוגש מנהל שיווק שפוגש מנהל כספים.
הערכים המובילים כיום בשוק העבודה ואלה שקובעים את
מידת הנחשקות שלכם כעובדים וכמנהלים הם יצירתיות,
ספקנות ,יזמות ,היכולת לחשוב מחוץ לקופסא ,לשאול את
השאלות הנכונות ולגבש תובנות ממקורות מגוונים.
זה בדיוק מה שאנחנו מעודדים את הסטודנטים שלומדים
אצלנו לעשות כדרך חיים ,כאנשי מקצוע ,כאבני יסוד
בהתפתחות הקריירה שלכם.
בחוג לניהול תלמדו ותכירו מסגרות חשיבה שישמשו אתכם
שנים לאחר סיום התואר .הידע אקדמי שתלמדו ישולב בכלים
מעשיים בתחום הניהול העסקי.
תכנית הלימודים בחוג משלבת קורסי חובה בסיסיים
במתמטיקה ,סטטיסטיקה ושיטות מחקר עם מגוון רחב של
קורסי חובה מתקדמים בניהול הכוללים מימון ,שיווק ,התנהגות
ארגונית ,אסטרטגיה ,חקר ביצועים ומערכות מידע.
במסגרת הלימודים ניתן להתנסות בפרויקטים מעשיים
המובילים בייעוץ ניהולי עם עזרה לקהילה .כמו גם קיימת
אפשרות לשלב לימודי סמסטר אחד בבתי הספר מובילים
למנהל עסקים בחו״ל.
תהליך המיון והקבלה הקפדני ללימודים ,מבטיח לכם למידה
משותפת עם סטודנטים ברמה הכי טובה – כמוכם.
לימודי הניהול מקנים הבנה ארגונית רחבה ועמה מיומנויות
וכלים לניתוח בעיות ניהוליות ופתרונן בתחומים שונים ומסייע
בהשתלבות מהירה בשוק העבודה בתפקידים מגוונים .רבים
מבוגרי החוג לניהול באוניברסיטת תל אביב תופסים כיום
עמדות מפתח במשק הישראלי.

•מסלול חשבונאות–ניהול
שילוב זה ייחודי שכן כלל הקורסים ניתנים בפקולטה לניהול.
השילוב חשבונאות–ניהול נועד להכשיר מנהלים בעלי ידע
ובקיאות בתחומי הניהול השונים :שיווק ,התנהגות ארגונית,
ניהול מידע ,חקר ביצועים ,אסטרטגיה עסקית ,בנוסף לידע
נרחב בחשבונאות ,דיווח כספי ומימון.

•מסלול ניהול–משפטים
תכנית המאפשרת לימודים לתואר ראשון בפקולטה למשפטים
עם לימודים בחוג לניהול .עם תום הלימודים בפקולטה
למשפטים ובחוג לניהול יהיה הסטודנט זכאי לתואר בוגר
אוניברסיטה במשפטים ( )LL.B.ולתעודה על השלמת חוג
נוסף בניהול כחוג אחד מתכנית דו־חוגית .התעודה בניהול
תוענק לסטודנט לאחר קבלת אישור זכאות לתואר מהפקולטה
למשפטים.

איך מגיעים לזה?
משך הלימודים והיקף השעות
תכנית הלימודים מתוכננת לשישה סמסטרים ,למשך שלוש
שנים.

הקבצים בחוג
1 .1ניהול נתוני עתק ובינה עסקית ()Big Data
במסגרת הלימודים ניתן להתנסות בפרויקטים מעשיים
המובילים בייעוץ ניהולי עם עזרה לקהילה .כמו גם קיימת
אפשרות לשלב לימודי סמסטר אחד בבתי הספר מובילים
למנהל עסקים בחו״ל
בעולם שבו צוברות חברות כמות מידע עצומה ,היכולת
להפיק ממנו מידע עסקי רלבנטי ,בזמן אמת ,היא חשובה
ביותר להצלחתן .תחום האנליטיקה של נתונים עסקיים:
 Business Data Analyticsתופס תאוצה בארץ ובעולם

מסלולי הלימודים בחוג לניהול
•מסלול דו־חוגי בניהול
הלימודים בתכנית מתקיימים במסגרת דו־חוגית .ניתן לשלב את
לימודי הניהול בצרוף כל חוג אחר כאשר השילובים הנפוצים
הם :כלכלה ,פסיכולוגיה ,מדעי המחשב ,תקשורת ,מדעי
החיים ,לימודי מזרח אסיה ועוד.
חדש! הייטק פלוס ניהול .שילוב ידע בניהול עם ביולוגיה
או סטטיסטיקה.

דברו איתנו
ראש החוג לניהול :ד״ר ירון יחזקאל
דוא״לyehezkel@post.tau.ac.il :
מזכירות החוג לניהול :זהבה בדיחי ,לימור צ׳רנוסקי,
מאיה דשת ,שרון שירי
טל׳03-6408931 :
שעות קבלה טלפוניות :ימים א׳–ה׳ בשעות09:45–12:15 :
דוא״לbanihul@tauex.tau.ac.il :
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כאשר יותר ויותר חברות מבינות שהמידע הוא משאב חיוני
שלא ניתן לוותר עליו.
ישנן דוגמאות רבות לשימושים עסקיים ב Big Data-כגון:
חיזוי התנהגות צרכנים ,התאמה אישית בהיקף נרחב של
פרסומות והצעות עסקיות ,מסחר אלגוריתמי בניירות ערך,
זיהוי אנומליות בדו״חות כספיים ,ניתוח וזיהוי מוקדם של צרכי
לקוחות ,זיהוי לקוחות בסכנת נטישה ועוד.
במסגרת לימודי ההקבץ ,רוכשים הסטודנטים בנוסף לידע
בתחום העסקי והניהולי גם ידע מקיף בשימוש במתודולוגיות
וכלי  Data Scienceלצורך הפיכת הנתונים הגולמיים למידע
שימושי שיכול לשמש לצורך קבלת החלטות עסקיות .ההקבץ
מעניק לסטודנטים בסיס מקצועי נרחב לעבודה בתחום זה
באמצעות חשיפתם למתודולוגיות וכלים מתקדמים לטיפול
והפקת תובנות מנתונים.

2 .2ניהול פיננסי ושוק ההון
ההקבץ מאפשר לשלב בין לימודי החובה בחוג לניהול עם
הקבץ של קורסים מעשיים בתחום הניהול הפיננסי ושוק
ההון .ההקבץ מיועד לסטודנטים לניהול המעוניינים להעמיק
את הידע שלהם בתחומי הפיננסים ,בנקאות ,ביטוח ושווקי
הון במטרה לאפשר לסטודנטים לפנות לקריירה בחברות
פיננסים ,בנקים ,חברות ביטוח וחברות העוסקות בשוק ההון.
כמו כן ההקבץ מיועד לסטודנטים לניהול המעוניינים בקריירה
כמנהלים פיננסיים בחברות עסקיות בכלל ,ציבוריות ופרטיות,
מלכ״רים וכו' ,המקבלים החלטות הקשורות למבנה הון החברה
ומימון השקעותיה.

3 .3ניהול חדשנות בשיווק
תהליך השיווק המודרני נוגע בכל רבדי הפעילות בארגון,
החל משלב המחקר ,פיתוח המוצרים וכלה בתקשורת מול
הצרכנים .ההקבץ נועד לחשוף סטודנטים לכלים חדשניים
בכל אחד מרבדי הפעילות השיווקית בעזרת הקניית כלים
חדשניים במחקר שיווקי –תוך שימת דגש על חדשנות שיווקית
ביצירת מוצרים ,שירותים והעברת מסרים ,וכן על ידי חשיפה
לפלטפורמות מתקדמות להעברת מסרים שיווקיים בעידן
הדיגיטלי.

הנחיות רישום לכל המועמדים
•הרישום לתואר ראשון יתקיים לסמסטר א׳ בלבד.
•סטודנטים המבקשים לשנות /להוסיף את החוג לניהול
כחוג שני מתבקשים לעבור הליכי רישום כמקובל ,בתאריכי
הרישום הרגילים.
•למועמדים המעוניינים להתקבל על־סמך השכלה
אקדמית חלקית או מלאה ,מומלץ לגשת לכל הבחינות
במועד א׳ של סמסטר ב׳.
•מועמדים (למעט עתודאים או תלמידי מכינות) ,שישפרו
ציוניהם לאחר המועדים שנקבעו ,יהיו רשאים להגיש
בקשה מיוחדת לוועדת הקבלה של החוג ,כשבידיהם
נתוניהם החדשים.

ואם אני מהמצטיינים ביותר?
מסלול ישיר לתואר שני
במסגרת המסלול הסטודנטים יהיו זכאים:
•לפטור מבחינת ה ,GMAT-בחינה הנדרשת לקבלה ללימודי
התואר השני במנהל עסקים
•להרשם לקורסי התואר השני במקביל ללימודיהם
בשנה ג׳ של לימודי התואר ראשון.
•להפחתה של קורסים במסגרת התואר השני.

מועדים אחרונים להגשת המסמכים הנדרשים
לרישום ולמועדי בחינה פסיכומטרית
מתפרסמים באתר המידע למועמדים:
go.tau.ac.il

הקבץ זה מאפשר לבוגרים לפנות לקריירה כמנהלי שיווק,
מנהלי תקשורת שיווקית ,ומנהלי מותגים .ההקבץ מיועד גם
לסטודנטים לניהול המעוניינים להשתלב במשרדי פרסום,
משרדי יחסי ציבור ,וכאנליסטים במכוני מחקר שיווקי .בשל
חשיבות ההבנה השיווקית בכל רבדי הפעילות בארגון ,הרי
שההקבץ נותן מענה לסטודנטים המעוניינים להשתלב
בתפקידי ניהול כלליים ,המקבלים החלטות הקשורות למחקר
שיווקי ,פיתוח מוצרים והעברת מסרים שיווקיים.

4 .4ניהול יזמות וחדשנות
בכל ענף ובכל תעשייה כיום מתרחשים תהליכים יזמיים .אם
בעבר יזמות נקשרה אך ורק בתעשיית ההייטק הרי שכיום
אפילו ענפים מסורתיים כמו בנקאות ,בנייה וקמעונאות חשופים
ליזמות ,ומתנהלים בהם תהליכים כאלה.
אם אתם יזמים בנשמה ,ההקבץ הזה יעניק לכם ידע אקדמי
ומעשי בתחום היזמות ,עם דגש על חשיבה חדשנית ויזמית
בתחומי הביוטק ,הפינטק וה.IoT-
* ההרשמה להקבצים פתוחה החל משנה ב' בכפוף לתנאי
הקבלה להקבץ.
* פתיחתו של כל הקבץ תאושר בהתאם למספר הנרשמים.

דברו איתנו
ראש החוג לניהול :ד״ר ירון יחזקאל
דוא״לyehezkel@post.tau.ac.il :
מזכירות החוג לניהול :זהבה בדיחי ,לימור צ׳רנוסקי,
מאיה דשת ,שרון שירי
טל׳03-6408931 :
שעות קבלה טלפוניות :ימים א׳–ה׳ בשעות09:45–12:15 :
דוא״לbanihul@tauex.tau.ac.il :
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להכיר פרקטיקות שונות
ולהתנסות באינטרקציות
גלובליות לפתח נטוורקינג
איכותי עם סטודנטים מרחבי
הגלובוס ללמוד מהמרצים
הטובים ביותר בתחומם להכיר
תרבויות חדשות להשתתף
באירועי העשרה ייחודיים ולחוות
איפה?
מובילה.
בינלאומית
סביבה
חווית לימודים בינלאומית באחד מבין  100בתי הספר המובילים

חילופי סטודנטים בחו״ל
מנהל אקדמי :פרופ' שי דנציגר ,ע' דקאן לקשרים בינלאומיים
מנהלת התוכנית :הילה רחמני

מתי?

בעולם למנהל עסקים

איפה?

•סמסטר סתיו
•סמסטר אביב
•סמסטר קיץ מקוצר במספר יעדים אקסקלוסיביים

PEKING

HEC
ESADE

*הגשת מועמדות בדצמבר

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

MELBOURNE

NYU
DUKE
FGV

לימודים בינ"ל באחד
חווית
רק להמריא!
מכאן נותר
מבין  100בתי הספר המובילים
בעולם למנהל עסקים
דברו איתנו
הילה רחמני
www.coller.tau.ac.il
טל׳ ,03-6408069 :דוא״לhilara@tauex.tau.ac.il :

hilara@tauex.tau.ac.il
Student Exchange - Coller
School of Management

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.
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:

יריד שנתי לגיוס מתמחים בראיית חשבון
בהשתתפות פירמות ראיית חשבון המובילות עבור סטודנטים
לחשבונאות.

כלים מקצועיים
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 כ 25-סטודנטים על מנת לתת תשומת
לב אישית לכל משתתף.

מכאן נותר רק להמריא!
●סדנת הכנה למבחני הערכה
●סדנת תגמול הלכה למעשה – בהנחיית דקאן הפקולטה
פרופ' משה צבירן

קשרי מעסיקים
אתר משרות – איתור משרות ייעודיות לסטודנטים ובוגרי
הפקולטה:
c o l l e r. t a u . a c . i l /c a r e e r/a b o u t /c e n t e r
 – Coller Career Nightיריד גיוס ונטוורקינג עם חברות
מובילות במשק הישראלי והגלובאלי .במפגשים אלה תוכלו
לשאול ולהתייעץ עם נציגי החברות ולקבל הכוונה באשר
לצעד הבא בקריירה שלכם .באירוע משתתפים ארגונים
כדוגמת ,Amazon ,BDO ,&Strategy ,PWC ,Deloitte
 ,SimilarWeb ,Playtika ,HPבית ההשקעות פסגות ועוד.
ועד שנתראה בשנת הלימודים הקרובה ,חפשו אותנו
ב :Facebook-המרכז לניהול קריירה ע"ש קולר.

●סדנת פיתוח וניהול קריירה – בהדרכתו של פרופ' יונתן
סמילנסקי
●סדנא לכתיבת קורות חיים ומכתב מקדים
●סדנת LinkedIn
●סדנת הכנה לראיון עבודה

דברו איתנו
collercmc@tauex.tau.ac.il
לאתר המרכז לניהול קריירה ולהצטרפות לרשימת
התפוצהcoller.tau.ac.il/career :
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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

פרטים בנושאי רישום וקבלה
לאוניברסיטה:
מידע והרשמהgo.tau.ac.il :
ובמוקד כל האוניברסית״א
דוא״לim@tau.ac.il :
טלפון03-6405550 :
אוניברסיטת תל אביב tau2go

הפקולטה לניהול
ע״ש קולר
אוניברסיטת תל אביב

