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 גתשפ"סמסטר א'  - בחוג לניהול סדרי רישום לקורסים
 הוליבחוג לנ הממשיכים םילתלמיד

 
 שנת לימודים פורייהמברכים אותך באנו , פתיחת שנת הלימודיםלקראת                

 הצלחה בלימודים. ומאחלים לך                                                
 

 
 .תשרי תשפ''גב 'כח, 2022באוקטובר  23 ,א'תיפתח ביום  ג”תשפשנת הלימודים 

 .גתשפ" בת' בטכט 2023 בינואר 22 סמסטר א' יסתיים ביום א'

ר החוג, אלא נועד המידע המפורט להלן אינו מחליף את העיון בתכנית הלימודים המפורטת במלואה באת
 להדגיש את הסעיפים החשובים מאוד: 

 

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

 ת. לפחות פעם אחת במהלך שנה אקדמי
 

קורסים כמפורט בתכנית הלימודים. יש לעמוד בדרישות האקדמיות כמתבקש. פרק הזמן  וילמד יםהתלמיד
 . שנים 3הוא המותר לסיום התואר 

 
לעיין בתכנית הלימודים  יםהתלמיד יםלקראת הכנת תכנית הלימודים והרישום לקורסים, מתבקש

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

http://coller.tau.ac.il/BA-students 
 

  בתקנון.מלץ לקרוא בעיון רב את כל הסעיפים המפורטים מו (:תקנון החוגנהלים )
 

  :תכנית הלימודים
רישות הקדם לקורסים ד בפירוט, בתכנית הלימודים לפי חוג שנילהיעזר  כםעליבבניית תכנית הלימודים, 

  כמתבקש. השונים

יש הקורסים במערכת השעות מוצגים לפי סדר הופעתם בתכנית הלימודים, בפירוט הערות שוליים חשובות. 
   מודים. הלי ,כמפורט בתכניתשנים את הקורסים לפי הסמסטרים והלהקפיד ללמוד 

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

  .יש להתעדכן בכל הקשור למערכת השעות ולוח הבחינות באופן שוטף באתר החוג
   
מפורט בהרחבה בתקנון אשר בשנים ב', ג'  בלימודיםהתקדמות ו מדיניות הפסקת הלימודיםם לתשומת ליבכ

 החוג. 
 

בתאריך הבחינה שנקבע לקורס אליו בעת הרכבת מערכת השעות מומלץ לעיין גם  :גשנה''ל תשפ''לוח בחינות  
 .בתכנית הלימודים לפי חוג שני בלוח הבחינות המפורט להיעזר כםעלי .נרשמים

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

 .בידינג
 

                                                           
 .לכולםמיועד וח במכתב זה  הוא בלשון זכר, אך הניס .1
 

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/2022-23/management/rules/
https://coller.tau.ac.il/BA-students/programs/2022-23/management/rules/
https://coller.tau.ac.il/study-program?egedid=55&preview=1&safa=1&shana=2022&tab=generalExplaination
https://coller.tau.ac.il/study-program?egedid=55&preview=1&safa=1&shana=2022&tab=generalExplaination
https://coller.tau.ac.il/BA-students/programs/2022-23/management/rules/study-renewal
https://coller.tau.ac.il/BA-students/programs/2022-23/management/rules/study-renewal
https://coller.tau.ac.il/BA-students/programs/2021-22/management/exams-sem1
https://coller.tau.ac.il/study-program?egedid=55&preview=1&safa=1&shana=2022&tab=generalExplaination
https://coller.tau.ac.il/study-program?egedid=55&preview=1&safa=1&shana=2022&tab=generalExplaination
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 עדכונים חשובים בתכנית הלימודים בחוג לניהול..  1
   

 עודיבתחום יי םלימודי בחירה כלליים /לימודי: 
 קורסי בחירה ניתן ללמוד, בחירה כללייםניתן ללמוד קורסי בחירה במסגרת קורסי  החל משנה ב' 

* בחירה בתחוםלימודי  במסגרת קורסי פרויקט, או שניתן ללמוד את קורסי הבחירה במסגרת
  י.עודיי
  
 מתוךכל אחד במומלץ לעיין בדרישות הקבלה על מנת שהתלמיד יוכל להכין את צעדיו בהתאם  

 :*להלןהמוצעים בחוג והמפורטים התחומים  חמשת
 

 ניהול המשאב האנושי תחום  
  י הנתונים בניהול  עמדתחום 
 בעידן הדיגיטליניהול חדשנות בשיווק  תחום 
 ניהול פיננסי ושוק ההון תחום 
 ניהול יזמות וחדשנות תחום 

 בהתאם לשיקולי האוניברסיטה/חוג.תאושר  תחומיםפתיחת ה* 

 בהרחבה מפורט ועל מגוון קורסי הבחירה הכללים ייעודיים הים תחומהעל מידע 
 .בתכנית הלימודים לפי חוג שני

 

 

  :יייעוד תחוםהבחירה בלימודי בהמקוון הרישום  הליךלהלן  

  בטופס רישום מקוון יגיש בקשה תחום ייעודי,בחירה בלימודי בתלמיד המעוניין.  
על קבלה לתחום*.  תלמיד שעומד בדרישות הקבלה לתחום הייעודי כמתבקש, ייקבל הודעה אישית

תלמיד שאושרה בקשתו, יתבקש להירשם לקורסי  .2022באוגוסט  17זאת, לא יאוחר מהתאריך 
 בריצה הראשונה. תחוםה
בקורסים המהווים דרישת קדם, יוכלו  - הנוכחי תלמידים הנבחנים בבחינות מועד ב' בסמסטר*

 . לפנות בבקשה לרישום לתחום מיד לאחר קליטת הציון בקורס

 :כקורסי בחירה כלליים( )שייחשבו תחוםקורסי הן הליך הרישום לקורסים בודדים מלהל

  תחוםהתלמיד שמעוניין ללמוד קורס/י בחירה בודדים מתוך הקורסים המוצעים בלימודי , 
 , בלבד הירשם לקורסים אלה בריצה השנייהיוכל ל, קורסי בחירה כללייםבהם כ לצורך הכרה

 ובדרישות המוקדמות לקורס, כמתבקש.  לתחוםבדרישות הקבלה על בסיס מקום פנוי ועמידה 

 דגשים חשובים 
  תחום)בין אם בחר להצטרף ל תחוםתלמיד המשתתף בקורסים בודדים מתוך לימודי ה

יחולו עליו כל השינויים  –כנדרש  תחוםב( ורצונו, בעתיד, לסיים את לימודי האו  בסמסטר א
 בתכנית

 כפי שיתפרסמו בשנה בה הוא יסיים  תחוםף השעות של לימודי ההלימודים, לרבות שינוי בהיק
 את לימודיו בחוג. 

 , למד ועבר בהצלחה קורס)ים(, אך בחר ביוזמתו להפסיק את תחוםתלמיד שהתקבל ללימודי ה
 , מתבקש לעדכן את המזכירות בהתאם. במקרה זה, התלמיד יהיה חייב להשלים תחוםלימודי ה

 שלמד במסגרת לימודי י הבחירה הכלליים כמתבקש. קורסי הבחירה את המכסה הנדרשת בלימוד
  אותם עבר בהצלחה, ייחשבו, אם רצונו בכך, כקורסי בחירה כלליים.תחום ואשר ה
 

https://coller.tau.ac.il/study-program?egedid=55&preview=1&safa=1&shana=2022&tab=generalExplaination
https://coller.tau.ac.il/BA-students/programs/2022-23/management/elective-clusters-registration
https://coller.tau.ac.il/BA-students/programs/2022-23/management/elective-clusters-registration
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  ים. רשימה ייחודימספר קורסי פרויקט  , במסגרת קורסי הבחירה הכלליים, יוצעו ג"תשפבשנה"ל

   :להלן מספר דוגמאותהירשם החל משנה ב'. ניתן לרטת בתכנית הלימודים באתר. ומלאה מפ

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

  ניהול חדשנות בשיווק.: תחוםלימודי הבמסגרת כקורס נוסף פרויקט לוריאל הקורס 

שיוכר במסגרת הקורסים יוכלו להשתתף בפרויקט,  ,תחוםם שאינם תלמידי התלמידיגם 

 . הכלליים

 על פי רישום מקוון שהופץ לכם במייל. הההרשמה לקורס מתנהלת בימים אל

 אודות הפרויקט: 

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

 .ני סטודנטים למנהל עסקים, המתמחים בשיווקבינלאומית, המציבה אתגר שיווקי בפ

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 ורסהק בסיום

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

הצוותים שיבחרו לייצג את הפקולטה בתחרות הארצית יתכוננו לתחרות במהלך המחצית 

 L'OREAL Brandstorm IIגרת קורסש"ס נוספים( במס 2 -הראשונה של סמסטר ב' )ויזוכו ב

 .ידע נוסף מופיע בסילבוס הקורסמ  

 , דרישה במקביל: שיטות מחקר אמפירי78השיווק בציון  : יסודותדרישות קדם

 

 

 ש"ס 4 – 1221.4571פרויקט אחריות תאגידית וקשרי קהילה  

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

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

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

 הציבורית.

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

כיר עולם שלם של אחריות תאגידית. אחריות תאגידית היא חשיבה לה ולאפשר להם 

 אסטרטגית -ניהולית

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

 כלכלי אלא לפיתוח ערך חברתי אמיתי.

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

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

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

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

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

 בנק הפועלים וכיום מכהנת כדירקטורית בדיסקונט קפיטל ומקבוצת הבעלים של נגב.

 . ראיון אישיהגשת בקשה ברישום מקוון וון על פי בכפוף למי 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 יםיעוץ לעסקים קטנים ובינוניי –רויקט קליניקה עסקית פ 

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

כלכלה משתפת בישראל. כלכלה משתפת )מכונה גם לעתים כלכלה שיתופית או כלכלת  של 

כלכלי שבו רשתות ופלטפורמות מאפשרות לאנשים וארגונים  -  חברתי היא מודל שיתוף( 

למשאבים, יכולות ומיומנויות קיימים ובאמצעות כך  לגשת בהן לשתף פעולה, שים המשתמ

 לייצר ערך ייחודי.

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

משנות מן היסוד ענפים  YouTube-ו , Uber, airbnb, TripAdvisorדוגמת  בכלי זה,

מד את המייחד פלטפורמות כלכלה משתפת ונעסוק באתגרים הספציפיים ותעשיות. בקורס נל

אמון בין משתמשים, בחירת  רכנים, יצירתצ-העומדים בפניהן כגון: ניהול קהילות יצרנים

 הדילמות בפניהן מודל עסקי מתאים ועוד. כמו כן, בקורס נלמד שיטות עבודה, כלי עבודה ועל

נטים לפועל )בקבוצות, תחת הנחייה וליווי של יועץ ניצבים יועצים ומאידך, יוציאו הסטוד

שילוב שיקולים חברתיים וסביבתיים  אסטרטגי מקצועי( פרויקט ייעוץ עסקי לחברות תוך

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

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

 במסגרת עבודתם. יועצים עסקיים

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 

 .פתיחת סמסטר ב' מועמדים לקראת

 

 ש"ס 6–  1411.6409 פרויקט  – סיטה בעם" התכנית "אוניבר 

התכנית  ת לחוג למשפטים, רפואה, ניהול ופסיכולוגיה.תכנית משותפ -"אוניברסיטה בעם"

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

הה מוגבלת, החיות מתחת לקו העוני, אסירים משוחררים ועוד( ואשר גישתן להשכלה גבו

בתחומים הנלמדים באוניברסיטה, מתוך אמונה כי ידע הוא כוח  לרכוש ידע חיוני ושימושי

 שצריך להיות שייך לכולם. 

התלמידים בתכנית לומדים באוניברסיטה קורסי חשיפה, אשר הותאמו עבורם בתחומי 

פים סיכולוגיה ומשפטים ומועברים על ידי הסטודנטים המשתתפרפואה, מנהל עסקים, 

אקדמי של עבודת ההדרכה המעשית של  בקורס האקדמי. מטרת הקורס היא ביסוס

נית, וזאת במקביל לליווי וקידום התהליך שעוברים התלמידים, המדריכים בתכ-הסטודנטים

 ובכלל זאת, הכרות עם התכנים האקדמיים והאידיאולוגיים העומדים בבסיס התכנית.

וייזכו  ס מבוא למנהל עסקים לתלמידי התוכנית,במסגרת התכנית יעבירו הסטודנטים קור

נקודות  6ל וגם אנשים יוצאי דופן, הזדמנות לעשייה משמעותית, סיפוק רב, לקשר אישי עם

 זכות בציון הסופי.

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

מתוך הרשימה המוצעת  קורס אחד. ניתן ללמוד בחוג לניהול יםבחירה כללי יכקורס ויוכרים הקורס

 להלן והמפורטת במערכת השעות באתר החוג לניהול. 

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

 ''.מתחברים פלוסהתכנית "של  תחת האחריות האקדמית

  

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

  

 

 

 שם הקורס *ש"ס סמ' מספר

 דלתות מסתובבות: שאלות של מוסר וצדק חלוקתי 4 א 1883.0605

 עיר החכמהב  הביג דטההאתיקה של  4 א 1883.0901

 בישראל תחברתי ותשינוי? יזמ .ותמניעים 4 ב/א 1883.1005

 לוגיסטיקה הומניטרית 3 ב 0571.4193

https://impact.tau.ac.il/
https://impact.tau.ac.il/
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התכנית לחילופי סטודנטים של הפקולטה לניהול, מאפשרת לכם ללמוד סמסטר בחו"ל באחד מבתי 
 שרים של הפקולטה.הספר המובילים בעולם למנהל עסקים, במסגרת מארג הק

 
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 
 ורחבה פיתוח חשיבה עסקית ואקדמית מורכבת 
 חשיפה לזירה עסקית מקומית 
 חוויה בינלאומית ייחודית 
 בניית רשת קשרים עסקית 
 נטוורקינג 
 שיפור כישורי שפה 

 הקבלה. לחצו כאן לפרטים נוספים ותנאי. להגיש מועמדות לתכנית כשנה מראשיש 
:  התכנית לחילופי סטודנטים מרכזת, עפרי מאירסדורףללפרטים נוספים ניתן לפנות 

myofri@tauex.tau.ac.il 
 
 
 
 
 

  

  GMAT ללא מבחן סלול המאפשר לתלמידים מצטיינים בחוג לניהול להתקבל )על תנאי(מ

 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 

  ניהולהתכניות הלימודים במדעיM.Sc. בהתמחויות הבאות: 

o התנהגות ארגונית 

o ניהול פיננסי ושוק ההון 

o בעידן הדיגיטלי ול השיווקניה 

o ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע 

o אסטרטגיה, תפעול ושווקים 

 מסלול למצטיינים תואר ראשון"."לפירוט תנאי הקבלה ונהלי המסלול ראו באתר החוג 

 סמסטר בחו"ל -לימודי בחירה 

 

  התואר מסלול מצטיינים לתלמידי
 הראשון

https://coller.tau.ac.il/BA-Students/programs/2022-23/outgoing-students
https://coller.tau.ac.il/BA-Students/programs/2022-23/outgoing-students
mailto:myofri@tauex.tau.ac.il
https://coller.tau.ac.il/BA-students/programs/2022-23/management/excellence-track
https://coller.tau.ac.il/BA-students/programs/2022-23/management/excellence-track
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 שיפור ציון חיובי, חפיפה של קורסים, הפסקת לימודיםמדיניות ציונים בחוג, מועדי בחינות,   .2

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

לסעיפים חשובים במיוחד. אין זה מחליף כמובן את העיון בהרחבה בתכנית הלימודים/תקנון החוג 

 :המפורסם במלואו באתר החוג. להלן הסעיפים

 

  :בחוג לניהול קיימת מדיניות "שמירה על טווח ציונים". מידע מפורט מדיניות ציונים בחוג

  .גבחובתקנון הלימודים  בהרחבה בסעיף ציונים

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

 הלי בחינות.נ -בלוח הבחינות ובתקנון החוגבהרחבה 

 . אין להירשם לקורסים חופפים בתכנים או בזמנים. חלה על התלמיד חובת הבירור 

 :תלמיד המבקש לשפר ציון חיובי יוכל לעשות זאת במסגרת מועדי הבחינה   שיפור ציון חיובי
פעם אחת  בנוסף, הציון האחרון הוא התקף.העומדים לרשותו בסמסטר בו למד את הקורס. 

מפורטים הבכפוף לכללים ו לקורס לשפר ציון חיובי על ידי רישום מחדש יםתלמיד ויוכלבתואר, 
  בנהלי החוג, סעיף ציונים.

 

 ביוזמת הפקולטה מדיניות הפסקת לימודים : 

 ם של התלמידים בכל מהלך לימודיהםועדת ההוראה של החוג לניהול תעקוב אחר הישגיה

  אינו מניח את הדעת.ו קצב לימודיאם  תלמידכל של  ולימודי ורשאית להפסיק את

 .  בחוג לניהול מפורטת בהרחבה באתר החוג הפסקת לימודיםמדיניות 

 
 לקורסים בתכנית הלימודים )או זכאות להיבחן( עמידה בדרישות הקדם/דרישות במקביל  .3

 

למרבית הקורסים  קיימת החובה לעמוד בדרישות קדם או דרישות במקביל לקורסים, כמפורט בתכנית 

 הלימודים, לפי חוג שני. 

הקורס   "זכאות להיבחן" שמשמעותו: התלמיד רשאי ללמוד את –במספר קורסים  מופיעה הדרישה  

את הקורס הבסיסי המהווה דרישת קדם ואשר, על פי דיווח מורה הקורס עמד ד שלמהמתקדם בתנאי 

בכל דרישות הקורס והיה זכאי לגשת לבחינה. דהיינו, גם אם התלמיד לא נבחן או לא עבר בהצלחה את 

 רשם לקורס המתקדם.יהקורס הבסיסי, יכול לה

 מידע מפורט בהרחבה בתקנון בסעיף תנאים להתקדמות בלימודים. 

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

       ( איננה בודקת את העמידה בדרישות כמתבקש. Biddingנדגיש, מערכת הרישום לקורסים )

 . האחריות לעמידה בדרישות חלה במלואה על התלמיד

 

בשלב מאוחר יותר )כחודש אחרי תחילת   בדיקת העמידה בדרישות הקדם לקורסים השונים תיעשה

עומד בדרישות הקדם ובדרישות במקביל המתאימות, יבוטל  שלאהלימודים( ע"י מזכירות החוג. תלמיד 

 תימסר לתלמיד.          רישומו לקורס/ים בהתאם והודעה

 ף לתנאים זאת, בנוס. בחינהב לפחות( 60תנאי הכרחי לקבלת ציון עובר בקורס היא קבלת ציון עובר )

 הפורטים על ידי המרצה בסילבוס הקורס.

 

https://coller.tau.ac.il/BA-students/programs/2022-23/management/rules/study-renewal
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 ב"רשימת הדיקאן" מצטיינים -תעודות הערכה מטעם הרקטור ומטעם דקאן הפקולטה.  4
 

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 הלימודים.

 ''יילקחו בחשבון ציונים  גבקביעת רשימת הזכאים להיכלל ב"רשימת הדקאן'' לשנה''ל תשפ 
 של שנת הלימודים החולפת בקורסים שהתלמיד למד בפועל )לא כולל פטורים(, הנזקפים לזכות 

 .  15.11.2022 התלמיד עד ל

  מכלל אוכלוסיית התלמידים.  3%רשימת הזכאים להיכלל ב'רשימת הדקאן' לא תעלה על 
 ש''ס לפחות*. 19התלמיד למד בשנה החולפת היקף לימודים של 

  יתן להיכלל ברשימת הדקאן אם למד נ יוצא מכלל זה תלמיד שנה א' שמשלב ניהול כלכלה: *
 .ש''ס לפחות )לא כולל פטורים( לפי תכנית הלימודים המפורטת בידיעון 17ל קורסים בהיקף ש   

 יש להמשיך ולעקוב אחר עדכון ההודעות שיתפרסמו בנדון. 
 

 

 לימודים בהצטיינות/בהצטיינות יתרהסיום   .5
 
 

 ה, די כל אחד מהחוגים מידי שני-אמות המידה לקבלת ציון גמר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה ייקבעו על

  

 ויפורסמו בתחילת כל שנת לימודים.  

  זכאות לסיום הלימודים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה תיבדק לגבי כל חוג בנפרד ותצוין באישור

 הזכאות לתואר ובתעודת הבוגר ליד שם החוג המתאים.

 95 -ות יתרה , בהצטיינ90 -בהצטיינות  ציון הגמר שנקבע בחוג לניהול.  

פי הקורסים בגיליון הציונים שיש להם ציון מספרי. שימו לב, כי קורסים עם ציון ההצטיינות תחושב ל

ים בחשבון לממוצע אך כן נלקחים בחישוב ( לא נלקח210-או השתתף ומילא חובותיו 200בינארי )עובר 

ומעלה יכול להיחשב כמי   90/95מכסת הלימודים הנדרשת לסיום התואר. לפיכך, תלמיד עם ממוצע 

 לימודיו בהצטיינות/בהצטיינות יתרה בחוג לניהול, גם אם יש לו ציוניים בינאריים בגיליון שסיים את

 הציונים.

 יתקייםש ל כל מסיימי התואר שייכללו בטקס הענקת התארים והתעודותע אמות מידה אלה חלים  

 .גבשנה"ל תשפ"

 .מידע נוסף מפורט בהרחבה בתקנון/ סיום לימודים 
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 (biddingום לקורסים )הנחיות כלליות לריש
 

 . לוח זמנים של מועדי הרישום לקורסים מפורט בהמשך

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

 העדפותיו וזו משבצת אותו לקבוצות לימוד בשיטת "המכירה הפומבית".

 

במצגת  ניתן לצפות בנוסף, . )ראה פרטים לעיל(  גבאתר החו עקרונות שיטת הרישום מפורטים  

PowerPoint  עקרונות הרישוםהמפרטת את . 

 

 שכר לימוד:תשלום  

 הרישום בפקולטה לניהול הוא סמסטריאלי.

 שכר לימודע"ח  1שובר מס'  שלום הוא ת רסיםם לקורישותנאי הכרחי ל

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

. חובה זו חלה גם על על חשבון שכר הלימוד לשנת הלימודים הנוכחית את המקדמהאשר שילם לתלמיד 

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

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

 התשלום במערכת )גם אם בהוראת התשלום מצוין תאריך מאוחר יותר(.

 תלמיד שהוראת התשלום שלו לא נקלטה במערכת, יפנה בדחיפות למזכירות 

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

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

 לא יטופל.  -בסמוך לסגירת הרישום

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

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

. הרישום בפועל בסמסטר ב' יחליף את ההצהרה הנ"ל ולפיו יעודכן "הצהרת כוונות בלבדדיווח זה הינו 
על  גםגובה שכר הלימוד והתלמיד יזוכה/יחויב בהפרשים בהתאם. חובת הדיווח למערכת הרישום חלה 

  מתכוון ללמוד בסמסטר ב'.תלמיד שאינו 
 

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

 :התחייבות התלמיד לפעול לפי קוד האתי של הפקולטה

צהרת התחייבות לפעול לפי הקוד האתי של כל תלמיד בפקולטה לניהול מתחייב לחתום על ה

 . ההצהרה תופיע במסך הבידינג והתלמיד מתבקש לאשרה בחתימה וירטואלית הפקולטה לניהול.

 

 

 
 

https://www.tau.ac.il/bidding
https://www.tau.ac.il/bidding
https://www.tau.ac.il/bidding
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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 דגשים חשובים:  –כללי הרישום לקורסים  .1

 :בעת קביעת תכנית הלימודים     

 תלמיד בחוג לניהול ילמד קורסים לפי הצעה המפורטת בתכנית הלימודים לפי חוג שני.      

 יש לעמוד בכל הדרישות הקדם/המקביל כמתבקש.      

 ואשר מהווים דרישות קדם לקורסים  המוצעים אחת לשנהלא לדחות קורסים  מומלץ      

 מתקדמים.     

  תשומת ליבך למדיניות הפסקת לימודים  בתום שנה ב'.     

 

 קורסים משותפים עם החוג לחשבונאות )בפקולטה לניהול(     

 והם:  בחוג לחשבונאות  אשוןמשותפים  גם לתלמידי תואר הרהקורסים  6בחוג לניהול מוצעים      

 בשנה א': מבוא לטכנולוגיות מידע, מבוא לסטטיסטיקה, כלכלת עסקים א', סטטיסטיקה לניהול.     

 בשנה ב': כלכלת עסקים ב', מאקרו כלכלה והמשק הישראלי.                            

 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
 רשות כל תלמיד ייעשה באופן הבא:חישוב מספר הנקודות שיועמד ל  

 יצוין על צג המחשב בבואו להירשם. סך הנקודות שיוקצו לכל תלמיד  

 יה.יד בבואו להירשם גם בריצה השנכל סך הנקודות הנ"ל יוקצה שוב לתלמי  

 .נקודות 400-תלמיד שנה ג' ואילך יזוכה ב .נקודות 200-תלמיד שנה ב' יזוכה ב  

  

 מלי לקורסקצאת ניקוד מיניה   

 -ל לקורס המוצע בקבוצה אחת בלבדעל מנת להתקבבחוג לניהול )בכל חוג נקבעו כללים שונים(   -

  נקודות.  5יש להקצות מינימום 

ים במסך ההקלדה כחבורה השיעור והתרגיל מופיעבדרך כלל  - בקורס בו מתקיים תרגיל פרונטלי  -

  , אלא אם רשום אחרת.לא ניתן לבחור תרגיל השייך לקבוצת שיעור אחרתאחת. 

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

 הבקשה בלבד.

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

לסמן את שאר הקבוצות נקודות לפחות לקבוצה בעלת העדיפות הגבוהה ו 5  קצותלה  ישאחת 

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

   .לפי בחירה  נקודות 

פרט  חופפים בזמנים.בתוך הפקולטה ה מערכת הבידינג לא תאפשר רישום לשני קורסים  -

  לקורסים המוצעים  לפי מתכונת חצי סמסטריאלית כמפורט להלן. 

 

coller.tau.ac.il/BA-students/programs/2022-23/management/rules/study-renewal
coller.tau.ac.il/BA-students/programs/2022-23/management/rules/study-renewal
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 ( IIמחצית  /Iקורסים המתקיימים במתכונת של חצי סמסטריאליים )מחצית . 3

  -יש לשים לב כי בקורסי שנה ב' ואילך מוצעים קורסים שיינתנו במתכונת חצי סמסטריאלית

 נג קורסים אלה מופיעים עם סימול מיוחד. יבמחצית הראשונה או השנייה של הסמסטר. במסך הביד

 ידינגה וסיום הקורס במערכת השעות. ניתן ללמוד ולהירשם בבבנוסף מופיע תאריך התחל

  לשני הקורסים באותו הסמסטר.

 . Fundamentals of Strategyקורס יסודות האסטרטגיה קבוצות ב 3מוצעות  -בסמסטר אלדוגמה: 

שבועות במחצית הראשונה או השנייה של הסמסטר, אך ניתן  6/7ש"ס, נלמד  2בהיקף הקורס 

 ש"ס(.  4כפולה ) היקף של  בפגישה אחת

 6/7נלמד  –ש"ס  2מוצע בהיקף  מבוא לאנליטיקה עסקיתב': הקורס  סטרדוגמא נוספת בסמ

ש"ס(  2שבועות במחצית הראשונה של הסמסטר, וניתן בשתי פגישות בשבוע )כל פגישה בהיקף 

של הסמסטר. מוצע הקורס טכנולוגיות ביג דאטה אך נלמד במחצית השנייה שעות ובמקביל באותן 

הקורס לא ייפלט בשל  דינגרישום בביבילמדו את שני הקורסים באותו הסמסטר ו תחוםתלמידי ה

    חפיפה בזמנים.

 

 דו"ח סטטיסטי של תוצאות הרישום של שנים קודמות. 4

  

 דוחות סטטיסטיים של תוצאות הרישום של  -לנוחות התלמידים מתפרסמים באתר האינטרנט      

 ודמות, כפי שפורסמו לתלמידים באותה עת. התוצאות מתפרסמות לידיעה בלבד ואיןשנים  ק     

 בהכרח להסיק מהן על התוצאות הצפויות ברישום לקורסים בסמסטר הנוכחי.      

 יש לשים לב לקורסים המשותפים עם החוג לחשבונאות ולהערות ההבהרה שנרשמו ליד      

 ה לכל אחד מהחוגים. מכסת התלמידים בקורסים במערכת שעות. נקבעה מכסהקורסים      

 עבור הרישום הנוכחי תוצג לתלמיד בעת הקלדת הנתונים למחשב.     

 

  היקף השעות של סמינר המחקר.  5

 4בתכנית הלימודים. משקלו בציון הסופי הוא  קורס חובהש"ס והוא  2היקף הסמינר הוא  שימו לב כי

 נק'. 

 

  סילבוס לקורסים  .6

  כנים באופן שוטף וניתן לצפות בהם מתוך מערכת השעות/תכנית הלימודים. מתעד 
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 גשפ"תסמסטר א'  לקורסים מועדי הרישום             
 

 :בכתובתריצות מחשב תי בשיטת ה"מכרז" יתקיים בשהרישום לקורסים 
 /http://www.ims.tau.ac.il/bidd  חשב המחובר למערכת האינטרנט כל ממ הרישום יתבצע 
  

 ניתן להתקשר למזכירות החוג לניהול במועדי התמיכה המפורטים בטבלה

 6407851-03פקס :   6408931-03טל':  

 מועדי הרישום לקורסים

 

 טלפוניתתמיכת  עד תאריך מתאריך ריצות מחשב

 פרסום תוצאות הריצה

 באתר האינטרנט

 גבמסך הבידינ

 ריצה ראשונה
6.9.2022  

 11:00בשעה 
12.9.2022 

 10:00בשעה 

 (11:00-16:00  )בשעות   6.9.2022
 (10:00-16:00  )בשעות   7.9.2022
 (10:00-16:00  )בשעות   8.9.2022

 (10:00-16:00  )בשעות 11.9.2022
 

  

 בערב 13.9.2022

 ריצה שניה
18.9.2022 

 11:00בשעה 
21.9.2022 

 10:00בשעה 

 
       (10:00-16:00  ות)בשע    18-20.9.2022

                

 בערב 22.9.2022

 
 

 

 ביטול רישום לקורסים

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

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

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

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

 כת השעות. במער      

 
 רישום מאוחר ושינויים בתכנית הלימודים 

  ורסיםק הריצות לעיל ותלמידים המעוניינים להוסיף או לבטל 2 -תלמידים שנבצר מהם להירשם ב

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

 פרסם בתום ריצה השנייה.  יתעל הליך הרישום  מידע נוסף 

ברישום המאוחר ניתן יהיה להירשם אך ורק לקבוצות בהם ישנם מקומות פנויים, לכן מומלץ לתלמיד להירשם 

 .במועדי הרישום שנקבעו לרישום בידינג

 

 
 בברכת שנת לימודים פוריה,

 צוות החוג לניהול

 

http://www.ims.tau.ac.il/bidd/
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 כרטיס ביקור
 

 

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

  

 דינו לוי פרופ'   ראש החוג:

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

  , בניין רקנאטי  332חדר      

 יפורסםהקבלה:   עתש                  

 .רקתטל בבתאום עם מזכירת החוג, גב'      

 

 

 .מאיה דשת, לימור צ'רנוסקי, טל ברקת  מזכירות החוג:

 , קומה ב', בניין רקנאטי.      218חדר      

 6408931טלפון:     

 6407851פקס  :     

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

 

 י לפניות טלפוניות:שעות הקבלה ומענה איש

 09:45 – 12:15 ה', בשעות-ימים א'    

 

 .סילבוסבשעת הקבלה של המורים והמתרגלים תתפרסם 

 

 
 אגף רישום וקבלה: 

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

 09:00-15:00בשעות  -יום ג'     

 ליחידה לשכ"ל קישור 6405550ענייני רישום ושכ"ל בלבד:   :מענה אישי

 

 מעבדת המחשבים בפקולטה:   
 

 050-9548777ן טלפו, 47קומת המרתף , חדר,    

 שעות פעילות המעבדה במהלך הסמסטר:    

 08:00-20:00ה'  –ימים א'     

 08:00-12:45יום ו'     

 .אתר הפקולטהבכן בחופשת סמסטר יחול שינוי, יש להתעד     

 

 https://www.ims.tau.ac.il/tal/default.aspxכניסה לאתר "מידע אישי לתלמיד": 
 
 

   
 2022/2023 -ג ”לוח שנת הלימודים תשפ

http://coller.tau.ac.il/management
mailto:banihul@tauex.tau.ac.il
https://www.tau.ac.il/tuition
https://www.tau.ac.il/tuition
https://www.ims.tau.ac.il/tal/default.aspx
https://www.tau.ac.il/calendar_2022-2023

