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 2021יולי            

 

 לתלמידינו החדשים שלום רב,

 

  בפ"ביב, בשנה"ל תשא-לחוג לניהול, בפקולטה לניהול ע"ש קולר של אוניברסיטת תל כםברכותינו עם קבלת

 

תוך תחומי הניהול במגוון  ידע אקדמי לסטודנטיםלימודי התואר הראשון בחוג לניהול מיועדים להקנות 

י בוגר  .כלים מעשיים לניתוח בעיות ניהוליותלצד הקניית  דפוסי חשיבה שיטתיים ויצירתיות בונה פיתוח של

עסקי מכשירים אותם להשתלב בעולם ביחד שעדכני ומיטבי ארגז כלים כן החוג מקבלים את הידע הרלוונטי ו

  .כן להמשיך בלימודים לקראת תארים מתקדמיםו  גלובלי משתנה

 

, ייעוץ ניהולי עם עזרה לקהילה המשלביםניתן להתנסות בפרויקטים מעשיים  רה בחוגקורסי הבחיבמסגרת 

לבחור ללמוד הקבץ של  , וניתןלימודי סמסטר אחד בבתי הספר מובילים למנהל עסקים בחו״לב  ניתן לשלב

ניהול חדשנות בשיווק,  הנתונים בניהול, מדעניהול המשאב האנושי,  הבאים: ייחודייםהקורסים בתחומים 

 ייחודיסטודנטים מצטיינים יוכלו להתקבל למסלול בנוסף,  או ניהול יזמות וחדשנות. ניהול פיננסי ושוק ההון

 ללא צורך במבחן (.MBA ,M.Sc) שני בפקולטה לניהולההתואר בתכניות ( )על תנאי להשתלבהמאפשר 

GMAT   השלישית בחוג לניהול ללימודי השנה במקבילהתואר השני כבר ולהתחיל ללמוד את קורסי. 

 

יהול פיננסי ושוק : מועדון נ, וביניהםלהצטרף למועדוני הסטודנטים שלנוגם  תוכלו ,עם תחילת לימודיכם

בתחום היזמות, מועדון האסטרטגיה וייעוץ עסקי ועוד. כמו כן תוכלו ליהנות  Igniteההון, מועדון קולר 

  מקשת רחבה של שירותים נלווים, ובכלל זה שירותי המרכז לניהול קריירה בפקולטה, ועוד.

 

וינת להכיר חברים ושותפים אנחנו מקווים שתיקחו חלק בכל אירועי הפקולטה שכן הם מהווים דרך מצ

חבריכם לספסל הלימודים יכולים להיות השותפים שלכם לחברה שתקימו ביחד, יהיו הקשר  להמשך החיים.

למשרה הבאה שלכם, יהיו בן/בת הזוג שלכם ויהיו החברים שיתנו את העצה הטובה ביותר ברגע החשוב 

שונים  להצטרף לרשת הבוגרים שלנו חיבורים אלה גם מאפשרים לכם לעשות את הצעדים הרא ביותר.

 שתופסים עמדות מפתח בכל השדרה הניהולית בארץ ובעולם, בין אם בסקטור הפרטי, הציבורי או הממשלתי.

והרחבה ועדכון שוטף של היצע הקורסים שלנו נועדו להבטיח סינון קפדניים בתהליך המיון והקבלה  תהליכי

ח ומצד שני חיבור תחומית, ומטפ-אוניברסיטאית מעשירה, רב לכם מצד אחד רמת לימודים איכותית וחוויה

 לאנשים מצוינים כמוכם. 

 

 

 

 

 

 

http://coller.tau.ac.il/management_specialization-Big-Data
http://coller.tau.ac.il/management_specialization-Big-Data
http://coller.tau.ac.il/management-specialization-financial%20market


 
 

 

 

הארגון  - AACSBשזכתה לאקרדיטציה בינלאומית מטעם  והראשונההיא הגדולה בישראל הפקולטה לניהול 

תי מתפשרת . ייחודה של הפקולטה הוא בשאיפתנו הבלבעולם הבינלאומי המוביל של בתי ספר למנהל עסקים

ראה והן לתלמידים. סגל ההוראה הן לסגל ההו -למצוינות. בהתאם לכך, הלימודים בחוג לניהול הם תובעניים 

נדרש לשמור על רמה גבוהה של הוראה לצד בנייה של סביבת לימודים מאתגרת ותומכת. מכם, כתלמידים, 

התואר הוא לא קל והשנה,  גבוהות.אנו מצפים להשקעה מהותית ומתמשכת כדי לעמוד בדרישות ובציפיות ה

לאור משבר הקורונה, אנו מצפים מכם להשקיע אפילו יותר מבדרך, כדי שביחד נוכל לוודא שתקבלו חווית 

 לימודים מצוינת ותפיקו ממנה את כל מה שאפשר.

 

 

 ים למלאבריאות התלמידים היא בראש מעינינו ואנו מתכוונבעיצומו של משבר הקורונה, חשוב לנו להדגיש כי 

 .הוראות משרד הבריאות אחרבקפדנות 

 

כמיטב יכולתנו כדי לסייע בהשגת יעדיכם בלימודים  כסגל הפקולטה אנו מתחייבים לעשות –ומשפט לסיום 

על ידי יצירת אקלים לימודים נעים, שיפור מתמיד של מתקני הלימוד וסגל מנהלי ואקדמי מסביר פנים 

  שיעמוד לשירותכם.

 

  מאחלים לכם שנת לימודים פורייה ונעימה.צר רוח לראות אתכם בין תלמידינו ומחכים בקואנו 

       

 
 

        
______________       _______________ 

 דינו לוי פרופ'        פרופ' משה צבירן
  ראש החוג לניהול        דקאן הפקולטה
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                                                          ,1תלמיד)ה( יקר)ה(
 

 
 
 

 בפ"שתסמסטר א'  - בחוג לניהול סדרי רישום לקורסים
 הולישנה א' בחוג לנ ילתלמיד

 

 
 הצלחה בלימודים. מברכים אותך בשנה טובה ומאחלים לךאנו , עם פתיחת שנת הלימודים

 
 .חשון תשפ''בב ד',  2021באוקטובר  10 ,א' תיפתח ביוםב ”תשפשנת הלימודים 

 .בפ"תש שבטבז'   2022 בינואר  9 א' יסתיים ביום א' סמסטר

 

להלן נביא בפניך מידע כללי, תקנות ונהלים של החוג לניהול והנחיות כלליות לגבי תהליך הרישום 

  לקורסים.

 

 שים לב כי עקב משבר הקורונה, ייתכנו שינויים בנהלים ובהנחיות.

 
 

 
    2  עמ'      כנס תלמידים חדשים א.

 
  

 3-11   עמ'      , תקנות ונהליםידע כללימ .ב
                                                               

 

 13-16עמ'    (bidding) הנחיות כלליות לרישום לקורסים .ג
 

   
 17  עמ'    בניהול םמועדי הרישום לקורסי .ד
 

 
 18-19  עמ'     ב”תשפ לוח שנת הלימודים ה
 
 
 
 

 
    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .מיועד לכולםהוא הניסוח במכתב זה הוא בלשון זכר, אך  .1
 

 אין בקבלת מכתב זה אישור מטעם הפקולטה על מעמדו האקדמי של התלמיד או אישור להמשך לימודיו. -
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 חדשיםכנס תלמידים  .א
 

 
 

 

 

 

 

 סברה לתלמידים החדשיםנס  הכ

 ב,אלול תשפ"ב כ''א , 2021באוגוסט  29 , בתאריךא'יום יתקיים ב

  15:00 –14:00בשעה 

 )לחצו כאן לקישור בזום  (   יתקיים ב כנסה

 דקות לפני המפגש 5 ר יש להתחב
 

 רף גם לכנס טניהול, מוזמנים להצ -בים חשבונאותתלמידים המשל

  (נאותי החוג לחשבו"קישור לזום נשלח ע) יתקיים בזום -  15:00בשעה שמקיים  החוג לחשבונאות בתאריך זה 

 

 דברי ברכהצבירן: פרופ' משה   

 

 .בחוג ים: תכנית הלימודפרופ' דינו לוי    

 

 ל הצעד הבא שלכם בקריירה.ע-או יעל נוי   /ד"ר זהבית לויטץ  

 

 עו"ד ירון זהבי: על אתיקה ובית הדין המשמעתי.  

 

 התנהגותית.ה המעבדה -במחקרים החובה: השתתפות  על -איתי לינזון   

   
 מדעי החברה. –, על ספריית ניהול טייניגגב' איה ס  

 

 עוזר דיקאן ליחסים בינ"ל והראש האקדמי של תוכנית פרופ' שי דנציגר,   
  SOFAER GLOBAL MBA   חילופי סטודנטים בחו''ל. על 

 

 ת הסטודנטים: על פעילותה הענפה של אגודהחוג לניהולשרי גרינשפון, נציגת   
 בידינג.–ועל הרישום לקורסים               

 

 עם החונכים מהתכנית "צועדים יחד" מפגש בזוםיתקיים  –מיד בתום הכנס    

 

 

 מומלץ לתלמיד לקרוא בעיון את תכנית הלימודים ואת  תקנון החוג המפורסם באתר.            

 
 . ביותר תחשוב וחיוני הזבמפגש נוכחותכם 

 
 

 

 

 

https://tau-ac-il.zoom.us/j/88260705135
https://tau-ac-il.zoom.us/j/88260705135
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 תקנות ונהלים - מידע כללי  .ב
 

 
המידע המפורט להלן אינו מחליף את העיון בתכנית הלימודים המפורטת במלואה באתר החוג, אלא נועד 

 את הסעיפים החשובים מאוד:  הדגישל
 

 ידיעון הפקולטה לניהול/תכנית הלימודים בחוג .1
 
 
 

 
 
 
 
 

ל הם במתכונת סמסטריאלית. הפקולטה אינה מתחייבת להציע כל קורס וטה לניהלוהלימודים בפק
רישות המתחייבות בכל סמסטר, כך שכל דצע הקורסים על פי היבכל סמסטר, אך תשתדל לכוון את ה

 קורס יוצע לפחות פעם אחת במהלך שנה אקדמית. 
 

. פרק כמתבקש האקדמיותדרישות ילמד קורסים כמפורט בתכנית הלימודים. יש לעמוד בהתלמיד 
  שנים. 3הזמן המותר לסיום התואר הוא 

 
לקראת הכנת תכנית הלימודים והרישום לקורסים, מתבקש התלמיד לעיין בתכנית הלימודים 

בהרחבה . מידע מפורט ולהתעדכן בכל הנושאים הקשורים לנהלי לימודים המפורטים  כאן בקצרה
 :באתר החוג

http://coller.tau.ac.il/BA-students 
 
 ( החוגתקנון נהלים): .מומלץ לקרוא בעיון רב את כל הסעיפים המפורטים בתקנון  
 תכנית הלימודים:  

רישות ד בפירוט, להיעזר בטבלת תכנית הלימודים לפי חוג שניעליך , שלך ניית תכנית הלימודיםבב -
  כמתבקש. הקדם לקורסים השונים

הקורסים במערכת השעות מוצגים לפי סדר הופעתם בתכנית הלימודים, בפירוט הערות שוליים  -
   מודים. הלי ט בתכנית,כמפוראת הקורסים לפי הסמסטרים והשנים ללמוד  יש להקפיד חשובות. 

    תציג  את תיאור הקורס ודרישות המוקדמות וגם את  תכנית הלימודים  שם הקורסלחיצה על  -
  של הקורס )סילבוס(,  אשר יעודכן בסמוך למועדי הרישום לקורסים.

  שינויים במערכת השעות יעודכנו באופן שוטף, תוך ציון תאריך העדכון. -
 לקורס התנהגות ארגונית מיקרוחייב להירשם בסמסטר א'  א'כל תלמיד שנה יש לשים לב:  -

 וחייב להירשם בסמסטר ב' לקורס כלכלת עסקים א'  לקורס המקביל לו בחוג השני()או  
 ני קורסים אלה מהוויםהמקביל לו בחוג השני(. עמידה בהצלחה בדרישות ש )או הקורס 

 לימודים בשנה ב'. תנאי להמשך  
   החוג.מפורט בהרחבה בתקנון מידע נוסף בנושא התקדמות התלמיד בשנים ב', ג'  -
  והיא זו בימים הקרובים תהיה פעילה  "טאייאוניברסה חיפוש קורסים"מערכת השעות מתוך 

 כלפי החוג/האוניברסיטה. את התלמידמחייבת ש     
 
   נקבע       ש הבחינה יך בתארמומלץ לעיין גם  עת הרכבת מערכת השעותב :בתשפ''שנה''ל לוח בחינות

  ורס אליו נרשמים.לק      
 ישום לקורסים מועדי הר– Bidding  

 '(. סעיף ד מועדי רישוםראה הרישום לקורסים בחוג לניהול יתקיים במועדים שיפורטו בהמשך ) 

 הרישום לקורסים בחוג לימודיו השני של התלמיד יתקיים במועדים שיפורסמו על ידי החוג המתאים. 
 
 

 
 

  

  .לניהול באתר החוג מפורסמת בתשפ"מעודכנת לשנת הלימודים תכנית הלימודים 
 אך על מנת להמשיך. נשלח באמצעות הדואר האלקטרוני הפרטי שלךמכתב זה  

  , ולקבל מידע שוטף מהמזכירות
  – ביבא -המוקצה לכל תלמיד מטעם אוניברסיטת תל האלקטרונילדואר לאשרר את הקוד יש 

 ראה פרטים בהמשך.

http://coller.tau.ac.il/BA-students
https://coller.tau.ac.il/BA-students/programs/2020-21/management/rules/study-renewal
https://coller.tau.ac.il/BA-students/programs/2021-22/management/rules/study-renewal
https://www.ims.tau.ac.il/tal/kr/search_p.aspx
https://coller.tau.ac.il/BA-students/programs/2021-22/management/exams-sem1
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 טיס ביקורכר    
 

 

 http://coller.tau.ac.il/management  :אתר  האינטרנט של  החוג
 

  

 דינו לוי פרופ'   ראש החוג:

 dinolevy@tauex.tau.ac.il(: E-mailדואר אלקטרוני )     

    אטינ, בניין רק332חדר      

  12:00-13:00יום ג'   הקבלה: עתש                  

 ., גב' זהבה בדיחיעם מזכירת החוג בתאום     

 

 

 .מאיה דשת, לימור צ'רנוסקי, זהבה בדיחי  מזכירות החוג:

       .נאטי, בניין רק, קומה ב'218חדר      

 6408931טלפון:     

 6407851פקס  :     

 banihul@tauex.tau.ac.il(: mail-Eדואר אלקטרוני )  

 

 שעות הקבלה ומענה אישי לפניות טלפוניות:

 .  09:45-12:15ה', בשעות -ימים א'    

 

 

 .סילבוסב תתפרסםקבלה של המורים והמתרגלים ה עתש

 

 
  אגף רישום וקבלה:

 09:00-12:00בשעות  -ימים א', ב', ד, ה'  שעות קבלה:

 09:00-15:00בשעות  - ום ג'י    

 6405550ענייני רישום ושכ"ל בלבד:    :מענה אישי

 

 :בפקולטהמעבדת המחשבים    
 050-9548777ן וטלפ, 47חדר,קומת המרתף ,     

 16:00עד השעה   08:00שעות פעילות המעבדה במהלך הסמסטר: מהשעה     

 בחופשת סמסטר יחול שינוי , יש להתעדכן באתר הפקולטה.     

 

 

 https://www.ims.tau.ac.il/tal/default.aspx: "מידע אישי לתלמיד"אתר כניסה ל

 

 

 

http://coller.tau.ac.il/management
mailto:banihul@tauex.tau.ac.il
https://www.ims.tau.ac.il/tal/default.aspx
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 וד המענה הקוליק -ותי מחשב:   דואר אלקטרוני/ קוד סודי אישישר .1

לתלמיד לאשרר את הקוד  חובהא תשלום(. הפקולטה הקצתה קודים לדואר אלקטרוני לכל התלמידים )לל 
שימוש בדואר האלקטרוני מאפשר לתלמיד .  http://www.tau.ac.il/newuser/האלקטרוני ע"י כניסה לאתר 

ממזכירות הודעות  -שימו לב, עם פתיחת שנת הלימודיםוטף במהלך הלימודים.  ש קבלה והעברה של מידע
 החוג יישלחו לכתובת המייל האוניברסיטאי וחלה עליך החובה להתעדכן  באופן שוטף. 

  
 

  .וצב בפטיו )קומה ב'(מ -החזרת עבודות לתלמידיםלארון תאים שמשמש לחלוקה ו ה"שובך":     .2

 
 לוח מודעות אלקטרוני באתר האינטרנטמסך משדר/ לוח מודעות/  .3

  .ומקום הבחינהוישמש כלוח לפרסום רשימת הנבחנים  ' בין חדרי ההרצאותנמצא בקומה בה -המודעותלוח  
בנושאים כגון:  באתר החוג ודעות המתפרסמותהמשמש לעדכון  -לוח מודעות אלקטרוני באתר האינטרנט

 וכו'.   שינויי חדרים, ביטולי שיעורים, הודעות שוטפות בענייני קורסים
  ויישלח במייל לתלמיד., )מותקן בכל קומה בפקולטה( במסך המשדר באופן שוטףגם  מידע זה ואחר מתפרסם  

 

   /http://moodle.tau.ac.il  -מערכת מודל–למידה אקדמית ברשת   .4

. אתר הקורס נועד במהלך התואר נלמדשקורס כל מערכת שבאמצעותה נפתח אתר בית ל מערכת המודל הינה
לכל התלמידים הרשומים לקורס. באתר הקורס מתפרסמים: רשימת התלמידים ת מידע מהמרצה להעבר

 בקורס, רשימות קריאה, תרגילי בית , מטלות והודעות שונות.    

 

 חוגיות: /ותחובות אוניברסיטאי .5
במסגרת לימודי החובה בתכנית הלימודים, נדרש התלמיד למלא את החובות האוניברסיטאיות/החוגיות 

  .מפורט בכתובת האתר המתאים וסףנ ת להלן. מידעפורטוהמ
 

 

  (1221.1112חוג לניהול ) ה –השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית 

  במהלך השנה האקדמית הראשונה.שעות מחקר   4-תלמיד שנה א' בחוג לניהול, חייב להשתתף ב 
 לקורסי שנה ב'. השלמת שעות המחקר הינה תנאי מקדים להרשמה 

 באתר החוג לניהול.מידע מפורט    
 

 
 

 תכנית  כלים שלובים  
אביב, בעידוד המועצה להשכלה גבוהה, דוגלת ברעיון שעל כל תלמיד לתואר -אוניברסיטת תל 
להרחיב את ידיעותיו מעבר לתחום הלימוד שבחר ללמוד. על כן במסגרת החובות  ראשון  
  השתתף בקורסים מהתכנית "כלים שלובים". תלמידים , לההלימודיות לתואר הראשון נדרשים  
 www.core.tau.ac.ilבאתר "כלים שלובים":, לגבי נהלים והליך הרישום לקורסיםמידע  

http://www.tau.ac.il/newuser/
http://moodle.tau.ac.il/
http://moodle.tau.ac.il/
http://www.core.tau.ac.il/
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  עם תום שנה א' -בעברית/אנגלית הגעה לרמת פטור 

 ובאנגלית עד תום שנה א' ולהגיע לרמת פטור. כל תלמיד חייב לסיים את חובות השפה בעברית      

 החוג לניהול מאשר אוטומטית הארכה לסמסטר קיץ, כך לתלמיד יש זמן לקבל פטור      
 לא יינתנו הארכות נוספות.  סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ. –סמסטרים  3במהלך 

 

סקו לימודיו למשך סמסטר לא מגיע לרמת פטור עד סוף שנה א' )כולל סמסטר קיץ(, יופש תלמיד 

אחד לפחות,  עד אשר יעבור את הבחינה/ות ויקבל פטור.  תלמיד שיקבל  פטור במהלך הסמסטר 

הראשון של הפסקת הלימודים, יוכל לאחר הצגתו, להגיש בקשה להמשך  הלימודים  בחוג לניהול 

רים  תידון לפי בסמסטר העוקב. יחד עם זאת, בקשה לחידוש לימודים לאחר הפסקה של שני סמסט

 כללי חידוש הלימודים המפורטים באתר החוג.

 
 מתבקש לעקוב אחר מידע  -או בעברית על מנת להגיע לרמת פטור  תלמיד החייב בקורס אנגלית     

   הקשור להליך הרישום לקורסים כמתבקש. בכל  ללימודי שפות,  המתפרסם באתר היחידה 
  לחצו כאן למידע אודות ידיעת השפה האנגלית לתואר ראשון.

 לחצו כאן למידע אודות ידיעת השפה העברית לתואר ראשון
 

 
 

  יםבאנגלית במסגרת תכנית הלימודקורס בשפה   חובת לימוד 
 

  .באנגלית במהלך התואר כחלק מתכנית הלימודים שני קורסיםללמוד  חייב כל תלמיד
 )אין מדובר בקורס להשלמת רמת אנגלית של היחידה להוראת שפות(.

לימוד הקורסים באנגלית יהווה תנאי להשלמת החובות לתואר.  בקורסים אלו שפת הלימוד היא אנגלית וכן 
 אנגלית. כל הבחינות והמטלות אף הן ב

o וקורס אחד במסגרת החוג המקביל. ניהולחוגי: קורס אחד באנגלית במסגרת החוג ל-במסלול דו 
      Fundamentals Of Strategy-  )41221.330(  החובה במסגרת החוג לניהול מוצע קורס

o לניהול: קורס אחד בלבד באנגלית הנלמד במסגרת החוג משפטים -תלמיד ניהול. 
       Fundamentals Of Strategy-  1221.330)(4  החובה  במסגרת החוג לניהול מוצע קורס

o  ש"ס לפחות. 2הקורס יהיה בהיקף 

o קורסי MOOC פה האנגלית הנלמדים במסגרת "כלים שלובים" אינם מהווים תחליף לקורס באנגלית.בש 

 

  

https://go.tau.ac.il/b.a_admissions/english
https://go.tau.ac.il/b.a/how-to-get-in/admissions/hebrew
http://www.ims.tau.ac.il/tal/kr/search_l.aspx?course_num=12213304&year=2021&syl=1
http://www.ims.tau.ac.il/tal/kr/search_l.aspx?course_num=12213304&year=2021&syl=1
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 הכנה לקראת השתתפות בקורס "יסודות המתמטיקה לניהול"  .6

שאינו מביה"ס לכלכלה/מהפקולטה  חוג אחרודים, תלמיד אשר משלב ניהול  עם כמפורט בתכנית הלימ 
מתמטיקה יסודות המוד את הקורס "יהיה חייב לל יטק,ימדעים לה -מפקולטה להנדסהמדעים מדויקים, ל

מתמטיקה לניהול" שיוצע יסודות ה. לפיכך, כהכנה לקראת ההשתתפות בקורס "בחוג לניהוללניהול" 
 :מלץ מאוד לתלמיד לחזור על הנושאים האלהמו, בסמסטר א' 

o .פתרון משוואות במשתנה אחד 
o .פתרון משוואות בשני משתנים 

o .פתרון משוואות ריבועיות 

o ם פשוטים וריבועיים.ישוויוני-פתרון אי 

o חוקי חזקות. 
o חוקי לוגריתמים. 
o .נוסחאות הכפל המקוצר וטרינום 

o מציאת משוואות קו ישר על סמך שתי נקודות 

o טחים גיאומטריים: מרובע, משולש, טרפזחישוב ש 
 

 , מדיניות הפסקת לימודים, חפיפה של קורסיםמדיניות ציונים בחוג, מועדי בחינות, שיפור ציון חיובי . 7

 נבקש להפנות את תשומת לב התלמיד .שונה בכל פקולטה/חוג מתקיים תקנון בחינות/תקנון ציונים

חוג הובן את העיון בהרחבה בתכנית הלימודים/תקנון חשובים במיוחד. אין זה מחליף כמ לסעיפים

 להלן הסעיפים:  המפורסם במלואו באתר החוג.

  :בכל אחד , לפיהש "שמירה על טווח ציונים" מדיניות בחוג לניהול קיימת מדיניות ציונים בחוג 

רט מידע נוסף מפו. בקורס הציון הסופימהקורסים הנלמדים בחוג נקבעו מקסימום ומינימום של  

  .ג בתקנון הלימודים בחו בהרחבה בסעיף ציונים 

 מידע מפורט  . מועדי בחינה לכל קורס המוצע בשנה אקדמית אחתשני מתקיימים  :מועדי בחינות

 נהלי בחינות. -תקנון החוגלוח הבחינות ובבהרחבה ב 

  .חלה על התלמיד חובת הבירוראין להירשם לקורסים חופפים בתכנים או בזמנים. 

תלמיד המבקש לשפר ציון חיובי יוכל לעשות זאת במסגרת מועדי הבחינה העומדים  ציון חיובי: שיפור 

 הציון האחרון הוא התקף. לרשותו בסמסטר בו למד את הקורס. 

ובכפוף לכללים  לקורס לשפר ציון חיובי על ידי רישום מחדש יוכל תלמידפעם אחת בתואר,  בנוסף, 

  .וניםהמפורטים בנהלי החוג, סעיף צי 

 של התלמידו ועדת ההוראה של החוג לניהול תעקוב אחר הישגי -מדיניות הפסקת לימודים 
 מניח את הדעת.אינו ו קצב לימודיאם  של תלמיד ו, ורשאית להפסיק את לימודיובכל מהלך לימודי

 
 :הפסקת לימודים בתום שנה א

o ,או תלמידים שוועדת  תלמידים המסיימים שנה א' אשר קצב לימודיהם אינו מניח את הדעת  
 .החליטה לעקוב אחר הישגיהם בלימודים הוראהה     

o שני הקורסים: התנהגות ארגונית ב לפחות 60אשר לא נבחנו/ לא עברו בציון  ,'תלמידים המסיימים שנה א
 (.1221.5119) *( וגם כלכלת עסקים א1221.3103) מיקרו       

o אחד מהקורסים: התנהגות ב לפחות 60א עברו בציון ל /, אשר לא נבחנו'תלמידים המסיימים שנה א 
 בקורס הנותר. 75(, וקיבלו ציון נמוך מ 1221.5119) *( וכלכלת עסקים א1221.3103ארגונית מיקרו )      

 :*הבהרה 
הינו אחד  -הקורס החופף לכלכלת עסקים א', לצורך הפסקת לימודים בלבד  :ניהול וכלכלה עבור תלמידי
  ( מיקרו1011.2103הקורס )   ( או1011.1102נלמדים בביה"ס לכלכלה: הקורס יסודות הכלכלה )מהקורסים ה

 קבלת החלטות כלכליות. -א'
 -מודים בלבד: הקורס החופף להתנהגות ארגונית מיקרו, לצורך הפסקת ליניהול ולימודי עבודה עבור תלמידי

 (.1051.4010רגונית )הקורס התנהגות א הינו הקורס הנלמד בחוג ללימודי עבודה:
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 .תשומת לב התלמידים למדיניות הפסקת לימודים  בחוג לניהול, בגין אי  מילוי חובות שפה 

 בחוג לניהול, כל התלמידים מחויבים לסיים את חובות השפה שלהם בעברית ובאנגלית עד תום שנה א'      
לסטודנטים יש זמן לקבל פטור במהלך החוג מאשר אוטומטית הארכה לסמסטר קיץ כך ש ולהגיע לרמת פטור:
 שלושה סמסטרים: 

 .סמסטר א', סמסטר ב', וסמסטר קיץ. לא יינתנו הארכות נוספות
 שלא מגיע לרמת פטור עד סוף שנה א' )כולל סמסטר קיץ(, יופסקו לימודיו למשך סמסטר אחד לפחות,  תלמיד 

 עד אשר יעבור את הבחינה/ות ויקבל פטור. 
 מהלך הסמסטר הראשון של הפסקת הלימודים, יכול לאחר הצגתו, להגיש בקשה להמשך מי שמשיג פטור ב

הלימודים  בחוג לניהול בסמסטר העוקב. יחד עם זאת, בקשה לחידוש לימודים לאחר הפסקה של שני 
 תידון לפי כללי חידוש הלימודים המפורטים באתר החוג.  סמסטרים

 
 

 מצטיינים ב"רשימת הדקאן"ל דקאן הפקולטהתעודות הערכה מטעם הרקטור ומטעם  . 8
אחת לשנה, במהלך סמסטר א' של שנת הלימודים, מוענקות לתלמידים שהצטיינו בלימודיהם בשנה 

 החולפת תעודות הערכה מטעם הרקטור ומטעם דקאן הפקולטה. 
 אמות המידה להיכלל ברשימת הדקאן עשויות להשתנות בכל אחד מהחוגים ומתעדכנות בתחילת שנת

 ם.הלימודי
o  בקביעת רשימת הזכאים להיכלל ב"רשימת הדקאן'' לשנה''ל תשפ''ב יילקחו בחשבון ציונים 

 של שנת הלימודים החולפת בקורסים שהתלמיד למד בפועל )לא כולל פטורים(, הנזקפים לזכות 
   .15.11.2021התלמיד עד ל 

o  לוסיית התלמידים. מכלל אוכ 3%עלה על תהזכאים להיכלל ב'רשימת הדקאן' לא רשימת 
o  ש''ס לפחות19החולפת היקף לימודים של   בשנההתלמיד למד*.  

  יתן להיכלל ברשימת הדקאן אם למד נ משלב ניהול כלכלה:ש יוצא מכלל זה תלמיד שנה א'  *   
 .ןש''ס לפחות )לא כולל פטורים( לפי תכנית הלימודים המפורטת בידיעו 17יקף של בהקורסים       

o יך ולעקוב אחר עדכון ההודעות שיתפרסמו בנדוןיש להמש. 
            

 לימודים בהצטיינות/בהצטיינות יתרהסיום  .9

  ידי כל אחד מהחוגים מידי שנה, -אמות המידה לקבלת ציון גמר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה ייקבעו על
 ויפורסמו בתחילת כל שנת לימודים.

  ו בהצטיינות יתרה תיבדק לגבי כל חוג בנפרד ותצוין באישור זכאות לסיום הלימודים בהצטיינות א
 הבוגר ליד שם החוג המתאים. תואר ובתעודתל הזכאות

  95 -, בהצטיינות יתרה 90 -בהצטיינות  ציון הגמר שנקבע בחוג לניהול.  

על כל מסיימי התואר שייכללו בטקס הענקת התארים  אמות מידה אלה חלים 
 .בל תשפ"בשנה" שיתקיים והתעודות

 אמות מידה אלה חלים גם על תלמיד המקבל תעודה על סיום לימודי חוג נוסף בניהול, כחוג אחד 
 חוגית.-מתכנית דו

  .מידע מפורט בהרחבה בתקנון/ סיום לימודים 

    .עדכונים חשובים בתכנית הלימודים בחוג לניהול . 01

  :לימודי בחירה כלליים /לימודי הקבץ בתחום ייחודי 

 *לימודי הקבץ או במסגרת הבחירה הכללייםבמסגרת קורסי ללמוד קורסי בחירה  ניתן משנה ב' החל 

  .ייחודי בתחום

לכל קורס לעיין בדרישות הקבלה מומלץ שהתלמיד יוכל להכין את צעדיו בהתאם על מנת  לפיכך,

 :*ייחודי םבתתו כל אחד מההקבצים המוצעיםבחירה ול

 הקבץ ניהול המשאב האנושי 

 מדעי הנתונים בניהול )לשעבר, ניהול נתוני עתק הקבץ   Big Data  ובינה עסקית. 

  הקבץ ניהול חדשנות בשיווק 

 הקבץ ניהול יזמות וחדשנות 

 פתיחת ההקבצים תאושר בהתאם למספר הנרשמים*     
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  : רסי פרויקט ייחודייםקומספר יוצעו  מסגרת קורסי הבחירה הכללים,ב 

 ת בתכנית הלימודים באתר. להלן מספר דוגמאות:רשימה מלאה מפורט       

 

 BRANSTORM I+II  L'OREAL (1221.7002/3)  פרויקט:  

 : לימודי ההקבץבמסגרת כקורס נוסף פרויקט לוריאל  , הקורס החל מתשפ''ב

  ות בשיווק.ניהול חדשנ

על כך תבוא תלמידים שאינם תלמידי הקבץ יוכלו להשתתף בפרויקט, על בסיס מקום פנוי . 

 מפורט בהרחבה בתכנית הלימודים שבהקבץ. הודעה.

 אודות הפרויקט: 

שהינה תחרות  L'OREAL Brandstorm את תחרות L'OREAL מדי שנה מקיימת חברת

 .ודנטים למנהל עסקים, המתמחים בשיווקבינלאומית, המציבה אתגר שיווקי בפני סט

מיועד לסטודנטים מצטיינים המעוניינים להתנסות בהתמודדות עם   ש"ס, 4הקורס, שהיקפו 

אתגר שיווקי אמיתי. במסגרת הקורס כל צוות סטודנטים ינהל מחקר שיווקי מעשי ועצמאי ויגבש 

 .אסטרטגיה ותכנית פעולה להתמודדות עם אתגר זה

 את שייצגו צוותים שני וייבחרו, הפקולטה ברמת, פנימית תחרות תתקיים הקורס בסיום

 ( במאי שתתקיים) הארצית בתחרות, אביב תל באוניברסיטת לניהול הפקולטה

הצוותים שיבחרו לייצג את הפקולטה בתחרות הארצית יתכוננו לתחרות במהלך המחצית 

   L'OREAL Brandstorm IIקורסש"ס נוספים( במסגרת  2 -הראשונה של סמסטר ב' )ויזוכו ב

 .ידע נוסף מופיע בסילבוס הקורסמ

 החל משנה ב'. הרישום יתנהל לפי רישום מקוון שיתפרסם ירשם לפרויקט תלמיד יוכל לה

 לקראת עונת הרישום. 

  , דרישה במקביל: שיטות מחקר אמפירי78יסודות השיווק בציון   דרישות קדם:

 ש"ס 4 – 1221.4571 ילהקהוקשרי  פרויקט אחריות תאגידית 

כל חברה עסקית, מטבעה, רוצה להרוויח כסף. אם כך, למה לה לתרום אותו? איפה ההיגיון 

הכלכלי בפעילות של חברה מסחרית בקהילה? בקורס נלמד שחברות יכולות וצריכות לתרום 

 ת.לקהילה, ונכיר כלים פרקטיים לעשות זאת וכיצד החברה עצמה מרוויחה מפעילותה הציבורי

מטרת הקורס היא לתת לסטודנטים כלים פרקטיים לעבודה בחברה עסקית או בחברת ייעוץ 

-להכיר עולם שלם של אחריות תאגידית. אחריות תאגידית היא חשיבה ניהולית ולאפשר להם 

 אסטרטגית 

שהופכת נפוצה יותר ויותר: היא מחייבת את המנהלים לפעול לא רק ליצירת רווח כלכלי  חדשנית 

 לפיתוח ערך חברתי אמיתי. אלא

 במסגרת הקורס נפגוש ונבקר בחברות עסקיות מובילות במשק: גוגל, מיקרוסופט, אינטל, 

 בנוסף, בקורס ישתתפו מגוון של מרצים אורחים רלוונטיים. קוקה קולה ושטראוס.

הנוכחות בשיעורים היא חובה אך לא יתקיים בסופו מבחן. הציון מורכב מכמה תרגילי בית 

  יקרם התנסות פרקטית מול החברות וחשיבה מחוץ לקופסא, וכן עבודה מסכמת.שע

למרצה של הקורס, שלי אמיר, ניסיון עסקי עשיר. בעבר כיהנה כמנהלת קשרי הקהילה של בנק 

 הפועלים וכיום מכהנת כדירקטורית בדיסקונט קפיטל ומקבוצת הבעלים של נגב.

 . ראיון אישיהגשת בקשה ברישום מקוון ול פי בכפוף למיון ע החל משנה ב' .: דרישת קדם

https://www30.tau.ac.il/yedion/syllabus.asp?course=1221700201&year=2019
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 ש"ס 4 – 1221.4569 יעוץ לעסקים קטנים ובינונייםי –רויקט קליניקה עסקית פ 

 בקורס זה ילמדו הסטודנטים מבוא ויישמו טכניקות בסיסיות של ייעוץ עסקי לפלטפורמות של       

 כלכלה שיתופית או כלכלת שיתוף( משתפת בישראל. כלכלה משתפת )מכונה גם לעתים  כלכלה       

 כלכלי שבו רשתות ופלטפורמות מאפשרות לאנשים וארגונים המשתמשים  -  היא מודל חברתי      

 למשאבים, יכולות ומיומנויות קיימים ובאמצעות כך לייצר ערך ייחודי. בהן לשתף פעולה, לגשת      

המרתקות ביותר בעולם העסקי כיום, וחברות העושות שימוש בכלי  הכלכלה המשתפת היא אחת 

  YouTube-ו , Uber, airbnb, TripAdvisorדוגמת זה, 

משנות מן היסוד ענפים ותעשיות. בקורס נלמד את המייחד פלטפורמות כלכלה משתפת ונעסוק 

אמון בין  רתרכנים, יציצ-באתגרים הספציפיים העומדים בפניהן כגון: ניהול קהילות יצרנים

משתמשים, בחירת מודל עסקי מתאים ועוד. כמו כן, בקורס נלמד שיטות עבודה, כלי עבודה ועל 

י הדילמות בפניהן ניצבים יועצים ומאידך, יוציאו הסטודנטים לפועל )בקבוצות, תחת הנחייה וליוו

ם וסביבתיים שילוב שיקולים חברתיי של יועץ אסטרטגי מקצועי( פרויקט ייעוץ עסקי לחברות תוך

מתאים א( לסטודנטים מצטיינים השוקלים להשתלב בעולם הייעוץ, ב(  קיימא. הקורס-ברי

מצטיינים העובדים או העשויים לעבוד אל מול  ג( לסטודנטים-למתעניינים בכלכלה משתפת ו

 יועצים עסקיים במסגרת עבודתם.

חובה ומעלה  בקורסי ה 80' עם ממוצע משוקלל ג-יתקבלו סטודנטים שנה ב' ו דרישות קדם:

 ובכפוף למיון על פי גיליון ציונים ומכתב קבלה. כמו כן יתקיימו ראיונות אישיים עם המועמדים

 .פתיחת סמסטר ב' לקראת 

 

 ש"ס 6–  1411.6409 פרויקט  – התכנית "אוניברסיטה בעם"  

 וג למשפטים, רפואה, ניהול ופסיכולוגיה.תכנית משותפת לח -"אוניברסיטה בעם"

התכנית מאפשרת לאוכלוסיות מוחלשות הנמצאות בשולי החברה )נשים נפגעות אלימות, משפחות החיות  

מתחת לקו העוני, אסירים משוחררים ועוד( ואשר גישתן להשכלה גבוהה מוגבלת, לרכוש ידע חיוני 

 ולם. ושימושי בתחומים הנלמדים באוניברסיטה, מתוך אמונה כי ידע הוא כוח שצריך להיות שייך לכ

 

התלמידים בתכנית לומדים באוניברסיטה קורסי חשיפה, אשר הותאמו עבורם בתחומי רפואה, מנהל 

עסקים, פסיכולוגיה ומשפטים ומועברים על ידי הסטודנטים המשתתפים בקורס האקדמי. מטרת הקורס 

ל לליווי מדריכים בתכנית, וזאת במקביה-היא ביסוס אקדמי של עבודת ההדרכה המעשית של הסטודנטים

וקידום התהליך שעוברים התלמידים, ובכלל זאת, הכרות עם התכנים האקדמיים והאידיאולוגיים 

 העומדים בבסיס התכנית. 

וייזכו לקשר אישי עם  במסגרת התכנית יעבירו הסטודנטים קורס מבוא למנהל עסקים לתלמידי התוכנית,

 נקודות זכות בציון הסופי. 6ל גםו ,אנשים יוצאי דופן, הזדמנות לעשייה משמעותית, סיפוק רב

 לפי גיליון ציונים וראיון אישי.החל משנה ב',  דרישת הקדם: 
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 קורסים המשלבים עשייה חברתית: –מגוון קורסי בחירה במסגרת התכנית "מתחברים פלוס"  

ת להלן ניתן ללמוד קורס אחד מתוך הרשימה המוצע. בחוג לניהול יםבחירה כללי יכקורס ויוכרים הקורס

 והמפורטת במערכת השעות באתר החוג לניהול. 

תחת  יםנמצא יםמספר המקומות מוגבל. הקורס -עשה דרך תהליך הבידינג של החוג לניהוליההרשמה ת

 ''.מתחברים פלוסהתכנית "האחריות האקדמית של 

ש''ס. אך, מאחר והקורס משלב עשייה חברתית  2הינם בהיקף של השיעור הפרונטלי בקורסים אלה  הבהרה:*

 נק'.  4ש'ס ומשקלו בציון הסופי הוא  4הוא מזכה בהיקף של 

  מערכת חיפוש קורסים אוניברסיטאית ניתן לצפות במערכת השעות של קורסים אלה מתוך

  

 

 

 

 

 

           

 

 
 

התכנית לחילופי סטודנטים של הפקולטה לניהול, מאפשרת לכם ללמוד סמסטר בחו"ל באחד מבתי 
 הספר המובילים בעולם למנהל עסקים, במסגרת מארג הקשרים של הפקולטה.

 
לפניכם הזדמנות להרחיב אופקים ולהתנסות 

  !בחוויה ייחודית
 

 מה מיוחד בתכנית לחילופי סטודנטים?
 

הסטודנטים שייצאו לסמסטר בחו"ל יחשפו 
 למגוון רחב של הזדמנויות וחוויות, כגון:

 
 קורסים מגוונים 
 תיאוריות אקדמיות שונות 
 פיתוח חשיבה עסקית ואקדמית מורכבת ורחבה 
 חשיפה לזירה עסקית מקומית 
 חוויה בינלאומית ייחודית 
 בניית רשת קשרים עסקית 
 נטוורקינג 
 שיפור כישורי שפה 

 לחצו כאן לפרטים נוספים ותנאי הקבלה.. להגיש מועמדות לתכנית כשנה מראש יש
 !שהשתתפו בתכנית סיכומי הסטודנטיםלמידע נוסף מומלץ לקרוא את 

 liory@tauex.tau.ac.il :התכנית לחילופי סטודנטים מרכזת, ליאור ידידיה לפרטים נוספים ניתן לפנות ל

 דרישות קדם שם הקורס *ש"ס סמ' מספר

 צעירים: פיתוח, שייך )לא רק( ל העולם 4 א 1883.1006
 החל משנה ב' תכנון ויזמות בינדורית במרחב האורבני.

 החל משנה ב' שינוי? יזמים חברתיים בישראל .ותמניעים 4 +בא 1883.1005

 החל משנה ב' עיר החכמהב  האתיקה של הביג דטה 4 ב 1883.0901

 החל משנה ב' האנושות:  האתגר הסביבתי קיומי עתיד 4 ב 1883.0401

 מסטר בחו"לס -לימודי בחירה 

 

https://impact.tau.ac.il/
https://impact.tau.ac.il/
https://coller.tau.ac.il/BA-Students/programs/2021-22/outgoing-students
https://coller.tau.ac.il/BA-Students/programs/2021-22/outgoing-students
https://coller.tau.ac.il/BA-students/programs/2016-17/exchange-program/out-going-summaries
https://coller.tau.ac.il/BA-students/programs/2016-17/exchange-program/out-going-summaries
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 התואר הראשוןלתלמידי  מסלול מצטיינים:  

  GMAT ללא מבחן נאי(להתקבל )על תבחוג לניהול מסלול המאפשר לתלמידים מצטיינים 

 ללמוד את קורסי התואר ולהתחיל ( MBA ,M.Sc) בפקולטה לניהול לתוכניות התואר השני

  .בחוג לניהול ללימודיהם במקביל השני

 

  :המסלול תקף למועמדים לתכניות הבאות

 ,תכנית הלימודים במנהל עסקים  MBA 

  ,תכניות הלימודים במדעי לניהולM.Sc :לפי הפירוט הבא 

o M.Sc  התנהגות ארגונית 

o M.Sc  ניהול פיננסי ושוק ההוןב 

o M.Sc  בעידן הדיגיטלי בניהול השיווק 

o M.Sc  בניהול טכנולוגיה ומערכות מידע 

 

 ."מסלול למצטיינים תואר ראשוןתנאי הקבלה ונהלי המסלול ראו באתר החוג "פירוט ל

https://coller.tau.ac.il/BA-students/programs/2021-22/management/excellence-track
https://coller.tau.ac.il/BA-students/programs/2021-22/management/excellence-track
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 (Bidding) הנחיות כלליות לרישום לקורסיםג.  
 

 . לוח זמנים של מועדי הרישום לקורסים מפורט בסעיף ד' בהמשך

, היא מערכת ממוחשבת אליה מזין התלמיד את (bidding)מערכת לרישום לקורסים בשיטת ה"מכרז"  

 ת לימוד בשיטת "המכירה הפומבית".העדפותיו וזו משבצת אותו לקבוצו

 

)ראה פרטים וייסקרו בהרחבה בכינוס לתלמידים חדשים  באתר החוג עקרונות שיטת הרישום מפורטים  

: בכתובת באתר המפרטת את עקרונות הרישום PowerPointניתן לצפות במצגת  בנוסף, . לעיל( 

//www.ims.tau.ac.il/biddhttp:/ 

 

 שכר לימוד:תשלום 

 הרישום בפקולטה לניהול הוא סמסטריאלי.

 שכר לימודע"ח  1שובר מס'  שלום הוא ת ם לקורסיםרישותנאי הכרחי ל

גישה למערכת הרישום, בין אם היא תיעשה במעבדת המחשבים או מחוץ לפקולטה, תתאפשר אך ורק 

. חובה זו חלה גם על שבון שכר הלימוד לשנת הלימודים הנוכחיתהמקדמה על ח אשר שילם אתלתלמיד 

 תלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גורם כלשהו )כולל האוניברסיטה( ועל הזכאים לפרס לימודים.

היום הראשון לרישום כדי לוודא קליטת הוראת  שבוע לפנייש לשלם את המקדמה ע"ח שכר הלימוד 

 את התשלום מצוין תאריך מאוחר יותר(.התשלום במערכת )גם אם בהור

 תלמיד שהוראת התשלום שלו לא נקלטה במערכת, יפנה בדחיפות למזכירות 

 לשם בירור.  6408931-03או בטלפון  6407851-03, בפקס: banihul@tauex.tau.ac.ilבמייל: 

את ם. יש לוודא קבלת הבקשה וקליטתה במערכת. תלמיד שיגיש יש לצרף את ההעתק משובר התשלו

 לא יטופל.  -הבקשה בסמוך לסגירת הרישום

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הצהרה על היקף שעות הלימוד בסמסטר ב' הוא תנאי נוסף לביצוע הרישום לקורסים בסמסטר א':
 

 במסגרת הרישום לקורסים לסמסטר א' יידרש התלמיד, לצורך חישוב שכר הלימוד, להצהיר מראש על היקף
 לימודיו הצפוי בסמסטר ב'.

כר . הרישום בפועל בסמסטר ב' יחליף את ההצהרה הנ"ל ולפיו יעודכן גובה ש""הצהרת כוונות בלבדדיווח זה הינו 
על תלמיד שאינו מתכוון  גםהלימוד והתלמיד יזוכה/יחויב בהפרשים בהתאם. חובת הדיווח למערכת הרישום חלה 

 ללמוד בסמסטר ב'. 
 

 https://www.tau.ac.il/tuition-booklet-6לעיין בתקנות שכר לימוד: מומלץ לתלמיד 
 
 

 התחייבות התלמיד לפעול לפי קוד האתי של הפקולטה:

 ולטה לניהול.כל תלמיד בפקולטה לניהול מתחייב לחתום על הצהרת התחייבות לפעול לפי הקוד האתי של הפק

 . ההצהרה תופיע במסך הבידינג והתלמיד מתבקש לאשרה בחתימה וירטואלית

 

 

 
 

http://www.ims.tau.ac.il/bidd/
mailto:banihul@tauex.tau.ac.il
https://www.tau.ac.il/tuition-booklet-6
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 ם: דגשים חשובי –כללי הרישום לקורסים . 1

 
 הקורסים הנלמדים בחוג לניהול. כלהבידינג מופיעים במסך  
דים, לימודי שנה , כמפורט בתכנית הלימושנה א' בלבדבתלמיד שנה א' יירשם לקורסים הנלמדים  
  – השכלה קודמתיוצא מכלל זה תלמיד שקיבל פטור)ים( על סמך קורסי חובה.  -א' 
 בהמשך.  2סעיף  ראה 

 
, אך הוא חייב ללמוד את  להתקדם בלימודים לפי קצב האישי שלורשאי תלמיד בחוג לניהול אמנם  
פרק הזמן המותר . ולהתקדם בלימודים בקצב משביע רצון דמיותבהתאם לדרישות האקקורס)ים( ה 
 שנים. 3לסיום התואר הוא  
  
 

 בעת קביעת תכנית הלימודים: 
לפי חוג שני, בפירוט  -מומלץ לתלמיד ללמוד קורסים לפי ההצעה המפורטת בטבלת תכנית הלימודים 
 היצע הקורסים לפי סמסטרים ודרישות הקדם לכל קורס. 

 
אשר מהווים דרישות קדם   המוצעים אחת לשנה בסמסטר א'וחד לא לדחות קורסים חשוב במי 
 לקורסים במהלך הלימודים. 
ראה בחוברת זו ) " רשימת הדקאןמומלץ לתלמיד להתייחס לסעיף הדן בנושא הכללת תלמידים ב"     
 לל ימודים אחת על מנת להיכבשנת ל *ש"ס  19, שלפיו יש ללמוד לפחות בתקנון החוג(ו 
 ב''רשימת הדקאן''.      
 ורסים ק יתן להיכלל ברשימת הדקאן אם למד נ שמשלב ניהול כלכלה: יוצא מכלל זה תלמיד שנה א'  *      

 .ש''ס לפחות )לא כולל פטורים( לפי תכנית הלימודים המפורטת בידיעון 17בהיקף של 
 מומלץ לעיין במידע נוסף המפורט בתקנון החוג.         

  
 

 ורסים משותפים עם החוג לחשבונאות )בפקולטה לניהול(ק 
 והם:  בחוג לחשבונאות  אשוןמשותפים  גם לתלמידי תואר הרהקורסים  6בחוג לניהול מוצעים  
 בשנה א': מבוא לטכנולוגיות מידע, מבוא לסטטיסטיקה, כלכלת עסקים א', סטטיסטיקה לניהול. 
 המשק הישראלי.                       בשנה ב': כלכלת עסקים ב', מאקרו כלכלה ו 
 בעת הרישום,  -תוכלו לצפות בתת המכסה שנקבעה לתלמידי ניהול   -נקבעה תת מכסה לכל חוג 
 .כוכבית( הקורסים מצוינים ב*)-הבידינג. בדוחות הסטטיסטיים של תוצאות הבידינג  במסך  

 
    
 :לכל תלמידי החוג הקצאת נקודות ברישום לקורסים. 2

 ישוב מספר הנקודות שיועמד לרשות כל תלמיד ייעשה באופן הבא:ח

 צוין על צג המחשב בבואו להירשם.י סך הנקודות שיוקצו לכל תלמיד

 .שנייהד בבואו להירשם גם בריצה הלתלמי שובשובכל סך הנקודות הנ"ל יוקצה 

 *נקודות. 100תלמיד שנה א' יזוכה ב 

 .נקודות 200-תלמיד שנה ב' יזוכה ב

 .נקודות 400-שנה ג' ואילך יזוכה בתלמיד 

 

 מתבקש להגיש למזכירות בהקדם האפשרי  ,ית קודמתבעל השכלה אקדמ -*תלמיד שנה א' 

 נק'  100 -בתלמיד שאושרה בקשתו לפטור מקורסים יזוכה . פטור מהקורסיםאת בקשותיו למתן 

 ב.נוספות. נקודות אלה ילוו את התלמיד ברישום בידינג לסמסטר ב' ובשנה  

   -ביבא-שעברו לחוג לניהול בתוך אוניברסיטת תללקבוצת התלמידים   *נדגיש:

 לכן אין צורך אנו נערכים  לדווח את הפטורים באופן מרוכז למערכת ועל כך תקבלו הודעה בכתב. 

 . בנוסף, אם בשל הרקע האקדמי שלכם אתם עונים על דרישות הקבלה להקבץ בקשה אישית להגיש 

 הליך –ירה, תהיו רשאים להגיש בקשה למזכירת החוג באמצעות רישום מקוון או לקורסי הבח

  הרישום יתפרסם לקראת עונת הרישום.  
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 הקצאת ניקוד מינימלי לקורס

 

 נהוג להקצות  ,בחוג לניהוללהקצאת ניקוד. אצלנו  בכל חוג נקבעו כללים שונים ,לב יש לשים -

  . .המוצע בקבוצה אחת בלבד. נק' על מנת להתקבל לקורס 5מינימום      

 . אחת כחבורהשיעור והתרגיל מופיעים במסך ההקלדה ה -בקורס בו מתקיים תרגיל פרונטלי -

 לא ניתן לבחור תרגיל השייך לקבוצת שיעור אחרת.      

הבקשה  בקורסים מסוימים על פי החלטת המזכירות, לא יהיה צורך בהקצאת ניקוד, אלא בסימון  -

 בלבד. 

ביותר מקבוצה  ים המוצעקורס או  קבוצה  בקורס  :  בחוג לניהול:  נקודות 0להקצות  מתי ניתן -

נקודות לפחות לקבוצה בעלת העדיפות הגבוהה ולסמן את שאר הקבוצות  5  קצותלה  יש  -אחת  

במקרה זה  יש לבחור העברת . אליהן ביקש התלמיד להירשם, ללא הקצאת נקודות החלופיות 

 בתוך הפקולטה  מערכת הבידינג לא תאפשר רישום לשני קורסים  . רהלפי בחי  נקודות 

  מהם ייקלט. חופפים בזמנים. רק אחדה     

-  

  /רסיםוהק המפרט את הקצאות ,להלן 3 לסעיף   משפטים  יםהמשלב יםתלמידההתייחסות      

       לקורסים בסמסטר א' תשפ'א. ברישום.הם לשייועדו והקבוצות      

 נות הרישום בידינג.עקרובאתר החוג / ף וחשוב בנוגע לכללי הרישום בבידינג מתפרסםמידע נוס

 

 ב”תשפא'  בסמסטר –רישום לקורסים לתלמידי משפטים  . 3
 התלמידים  בקורסים או בקבוצות בקורס עבור הוקצו מכסותת המערכת יכדי להקל בבני 

 לקבוצות אלה:  רשםיהמסך הבידינג בחוג לניהול , התלמיד מתבקש לב .המשלבים משפטים 

 : משפטים  -ניהול להלן הקורסים/קבוצות בקורס המיועדים לתלמידי 

 . של כל קורס לבחירתכם:  אחת מקבוצות השיעור או אחת מקבוצות התרגיל  

 

 1221111103 
 

 שיעור          מבוא לטכנולוגיות מידע
 

 מבוא לטכנולוגיות מידע          שיעור 1221111104 

 נק'( 5מלי  )ייש להקצות ניקוד מתאים כדי לבחור את הקבוצה הרצויה ולא להסתפק בניקוד מינ

 

 
 יסודות המתמטיקה לניהול     שיעור 1221511107

 יסודות המתמטיקה לניהול     תרגיל 1221511108/09

קבוצות תרגיל , יש להקצות ניקוד מתאים כדי לבחור את קבוצת התרגיל הרצויה  2ות מאחר ומוצע
 נק'( 5)  מלייולא להסתפק בניקוד מינ

 
 
  

1221511203 
 

 מבוא לסטטיסטיקה              שיעור 
 

1221511204 
 
 
 
 
 

 מבוא לסטטיסטיקה              תרגיל 
 

 ת להתקבלעל מנ נק' 5יש להקצות ניקוד מינימלי 
 
 המקומות הנותרים בקבוצות הנ"ל  יוקצו ליתר תלמיד החוג.  

https://www.ims.tau.ac.il/Bidd/Help/Help.aspx
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 ומשקלו בציון הסופי היקף שעות הקורס )ש"ס( .4

 
 התרגיל הפרונטלי נכלל במניין כל קורס בתכנית הלימודים מוצע בהיקף שעות סמסטריאליות )שעות 

 13שק' לשבוע במשך  45של ת הרצאה היא שעשעה סמסטריאלית אחת )ש"ס(  .(ההוראה בקורס שעות
לכל שיעור /תרגיל בתכנית הלימודים יינתן משקל שווה בשקלול הציון הסופי  שבועות של סמסטר אחד. 

 נק'.   4ש"ס ומשקלו בציון הסופי הוא  2בקורס, פרט לסמינר המחקר )בלימודי שנה ג' ( שהיקפו 
 .מידע נוסף מתפרסם בתקנון החוג 

 ניהולהתחלה וסיום שיעור בחוג ל .5

   השיעור יתחיל  - 10:00-12:00דקות.  לדוגמא: אם צוין במערכת השעות   90ורכו  א –ש"ס  2קורס בהיקף   
יש לדייק בשעת ההגעה לשיעור  -  10:30-12:00דוגמה אם צוין ל . 11:45ויסתיים בשעה  10:15בשעה  
 כמתבקש.  
 הנחיות המורה. לדוגמא, אם צוין במערכת השעות דקות + הפסקה  על פי  135ורכו  א –ש"ס  3קורס בהיקף   
  אלא אם נקבע אחרת במערכת השעות ,12:45ויסתיים בשעה  10:15שיעור יתחיל בשעה  ה -13:00 -10:00   
 ייק בשעת ההגעה כמפורט במערכת. ולכן יש לד 
 

 מתי מתקיים התרגיל הפרונטלי בקורס .6
 
 )הסילבוס(. דירות שהוא יינתן מתפרסם בתכנית הקורסמידע לגבי תחילת התרגיל הפרונטלי בקורס והת 
מערכת מידע אישי  ות המפורטת באתר החוג ) ולא מתוךובנוסף, מופיעה הערה ליד כל קורס במערכת השע 
 והתרגיל.  שימו לב לחבורות של השיעור  (.-"קורסים אוניברסיטאית "חיפוש   -לתלמיד 
   להשתתף ולהגיש תרגילים , מו כן כיכת לקבוצת השיעור. התרגיל השי לקבוצת  להירשםחשוב ביותר   

 נרשמת. הנחיות מפורטות במערכת השעות. בקבוצות השיעור והתרגיל שאליהם  
 

 דו"ח סטטיסטי של תוצאות הרישום של שנים קודמות .7
 

 ,ודמותקדוחות סטטיסטיים של תוצאות הרישום של שנים  -לנוחות התלמידים מתפרסמים באתר האינטרנט 
כפי שפורסמו לתלמידים באותה עת. התוצאות מתפרסמות לידיעה בלבד ואין בהכרח להסיק מהן על 

  התוצאות הצפויות ברישום לקורסים בסמסטר הנוכחי.

במערכת  יש לשים לב לקורסים המשותפים עם החוג לחשבונאות ולהערות ההבהרה שנרשמו ליד הקורסים
כסת התלמידים בקורסים עבור הרישום הנוכחי תוצג לתלמיד בעת מ .  נקבעה מכסה לכל אחד מהחוגים.שעות

 .הקלדת הנתונים למחשב
 
 

 עמידה בדרישות הקדם/דרישות במקביל לקורסים.. 8 
 

 יש לשים לב:       
 . דהיינו לעבור בהצלחהקדםהלעמוד בדרישות  למרבית הקורסים קיימת החובה -בתכנית הלימודים       
  ות( את הקורס הבסיסי על מנת ללמוד בקורס המתקדם. לפח  60)בציון       
  – דרישה במקביל או זכאות לבחינה     -בחלק מהקורסים תופיע ההערה      
         
 את שלמד הקורס  המתקדם בתנאי  " משמעותו: התלמיד רשאי  ללמוד אתזכאות להיבחן" –הדרישה        
 עמד בכל דרישות הקורס והיה אשר, על פי דיווח מורה הקורס הקורס הבסיסי המהווה דרישת קדם ו       
 דהיינו, גם אם התלמיד לא נבחן או לא עבר בהצלחה את הקורס הבסיסי יכולזכאי לגשת לבחינה.        
    רשם לקורס המתקדם.ילה      

     מידע נוסף מפורט בהרחבה בתקנון/ סעיף התקדמות בלימודים. 
 

 הדרישות גם בלחיצה על שם הקורס המתפרסם במערכת השעות/בתכנית הלימודים. ניתן לברר את       
 

 כמתבקש. הקדם את העמידה בדרישות  בודקת איננה( Biddingנדגיש, מערכת הרישום לקורסים )       
 .האחריות לעמידה בדרישות חלה במלואה על התלמיד       
 

נים תיעשה בשלב מאוחר יותר )כחודש אחרי  תחילת  בדיקת העמידה בדרישות הקדם לקורסים השו       
עומד בדרישות הקדם ובדרישות במקביל המתאימות, יבוטל  שלאהלימודים( ע"י מזכירות החוג. תלמיד  
         רישומו לקורס/ים בהתאם והודעה תימסר לתלמיד.  
 ת, בנוסף לתנאים אז. בבחינה ת(לפחו 60תנאי הכרחי לקבלת ציון עובר בקורס היא קבלת ציון עובר )        
 .הפורטים על ידי המרצה בסילבוס הקורס        
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 ב”תשפסמסטר א'  רישום לקורסיםמועדי ה  .ד 
 

 :בכתובת ריצות מחשבתי בשיטת ה"מכרז" יתקיים בשהרישום לקורסים 
 http://www.ims.tau.ac.il/bidd/. 
 , כל מחשב המחובר למערכת האינטרנטמ הרישום יתבצע 
 -  

 

 
 המפורטים בטבלה ניתן להתקשר למזכירות החוג לניהול במועדי התמיכה

 6407851-03פקס :   6408931-03טל':  
 

 מועדי הרישום לקורסים

 טלפוניתתמיכת  עד תאריך מתאריך ריצות מחשב

 פרסום תוצאות הריצה

 באתר האינטרנט

 במסך הבידינג

 ריצה ראשונה
30.8.2021  

 11:00בשעה 
5.9.2021 

 10:00בשעה 

 (11:00-16:00  )בשעות   30.8.2021
 (10:00-16:00  )בשעות   31.8.2021
 (10:00-16:00  )בשעות     1.9.2021
 (10:00-16:00  )בשעות     2.9.2021

 
  

 בערב 5.9.2021

 ריצה שניה
30.9.2021 

 11:00בשעה 
4.10.2021 

 10:00בשעה 

 
       (10:00-16:00  )בשעות    30.9-4.10

                

5.10.2021 

 

 

 

 ביטול רישום לקורסים

 ניתן לבטל רישום לקורסים בדרכים הבאות: 
 (. Biddingבין הריצות, במערכת הרישום לקורסים ) .1

 הנקודות שהוקצו לקורס שבוטל יתווספו אוטומטית לסך הנקודות שיעמדו לרשות התלמיד בריצה הבאה.
 

 באמצעות המזכירות ) ראה פרטים בהמשך( ובאופן אישי באמצעות  לבטל קורסים ניתן -שנייהבתום הריצה ה .2
 " "מערכת מידע אישי לתלמידהכניסה ל     

 יש להקיש על השירות "ביטול קורסים" ולדווח ביטול. על התלמיד חלה חובת הבדיקה שהביטול בוצע     

 במערכת השעות.       

 
 דים רישום מאוחר ושינויים בתכנית הלימו

  ורסיםק ידים המעוניינים להוסיף או לבטלהריצות לעיל ותלמ 2 -תלמידים שנבצר מהם להירשם ב

  -לשינויים באמצעות שליחת טופס רישום מקוון למזכירות  החוג  היוכלו לפנות בבקש, בתכנית הלימודים

   .שנייהבתום ריצה ה יתפרסםעל הליך הרישום  מידע נוסף 

היה להירשם אך ורק לקבוצות בהם ישנם מקומות פנויים, לכן מומלץ לתלמיד להירשם במועדי ברישום המאוחר ניתן י

 הרישום שנקבעו לרישום בידינג. 
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2220/1220 -ב”תשפלוח שנת הלימודים .  ה  

 ד' בחשוון יום א' 10.10.21 (1מסטר ראשון )ס -היום הראשון ללימודים 

 עטרם נקב (5עילות אגודת הסטודנטים לרגל פתיחת שנת הלימודים )פ -הפסקת לימודים 

 א' בטבת יום א' 5.12.21 חופשת חנוכה )לסטודנטים(

 ז' בשבט יום א' 9.1.22 היום האחרון לסמסטר הראשון *

 ג' אדר א' יום ו' 4.2.22 יום פתוח

 י"ט באדר א' יום א' 20.2.22 היום הראשון לסמסטר השני

     קבעטרם נ (5עילות אגודת הסטודנטים לרגל פתיחת סמסטר ב' )פ -הפסקת לימודים 

 י"ד באדר ב' יום ה' 17.3.22 (4( )2פורים )

 יום השלמה לימי ד' בסמסטר ב'

 ביום זה לא יתקיימו שיעורי יום א'
 ט' בניסן יום א' 10.4.22

 יום השלמה לימי ה' בסמסטר ב'

 ביום זה לא יתקיימו שיעורי יום ב'

 זהו היום האחרון ללימודים לפני חופשת הפסח

 בניסן י' יום ב' 11.4.22

 כ"ג בניסן יום א' 24.4.22 היום הראשון ללימודים לאחר חופשת הפסח

 ג' באייר יום ד' 4.5.22 (4()2יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה )

 ד' באייר יום ה' 5.5.22 (2יום העצמאות )

 ו' בסיוון יום א' 5.6.22 (2חופשת שבועות )

   ם ה'יו טרם נקבע (6יום הסטודנט )

 י"א בסיוון יום ו' 10.6.22 היום האחרון לסמסטר השני

 ד' בתמוז יום א' 3.7.22 היום הראשון לסמסטר קיץ

 י' באב יום א' 7.8.22 (2צום ט' באב )

 כ"ב באב יום ו' 19.8.22 היום האחרון לסמסטר קיץ

 -מ                                                    (2חופשת הקיץ המרוכזת )

 עד                                                                                              

 כ"ד באלול יום א' 21.8.22

 כ"ט באלול יום ו' 26.8.22

  

 טקסי זיכרון
 13:00 – 12:00בימים אלה יופסקו הלימודים לשעה אחת, 

 י"ב בחשוון יום ב' 18.10.21 עצרת לזכרו של יצחק רבין

 כ"ז בניסן יום ה' 28.4.22 (3טקס יום השואה )

 ב' באייר יום ג' 3.5.22 (4טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה )

 כ"ח בתשרי יום א' 23.10.22 היום הראשון לשנת הלימודים תשפ"ג
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   הערות: 

 לטה לרפואה עשוי מועד תחילת הלימודים להיות שונה.בפקו .1
 בפקולטה לניהול, בתכניות לתארים מתקדמים ייתכנו שינויים בלוח השנה.

 יש להתעדכן באתר הפקולטה.

 בימים אלה לא מתקיימת כל פעילות באוניברסיטה. .2

 19:00כ"ו בניסן( יסתיימו הלימודים בשעה  27.4.22בערב יום הזיכרון לשואה והגבורה ) .3

ב' באייר( יסתיימו הלימודים  3.5.22( ובערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל )16.3.22בתענית אסתר )י"ג באדר ב'  .4
 .18:00בשעה 

 .13:00עד  12:00-הפסקת לימודים תימשך שעה, מ .5

 .12:00ביום הסטודנט הלימודים מסתיימים בשעה  .6

  

 , י"ז באדר א'.18.2.22, ה' בשבט עד יום ג', 10.1.22תקופת בחינות סמסטר א': מיום ב',   *        
 


