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ללמוד בפקולטה לניהול -הפקולטה שנותנת לך הרבה יותר
מתואר יוקרתי בניהול
בפקולטה לניהול חשוב לנו לקחת את חווית הלימודים צעד אחד קדימה ולאפשר לך לפגוש
בהזדמנויות חדשות ,מרתקות ,ומחכימות .כאלה שלא ניתן לפגוש בשום מקום אחר.
מספר עקרונות מפתח מנחים אותנו בעשייה :הראשון ,חיבור מתמיד ושוטף לתעשייה ,תוך שילוב
אופטימאלי בין התיאוריה למעשה .לשם כך ,אנו מציעים מגוון רחב של פעילויות ,כנסים עם דוברים
מרכזיים מעולם העסקים ,קורסים יישומיים ותכניות הכוללות הטמעת החומר בשטח ,בחברות
אמיתיות .שילוב הפרקטיקה המקצועית והחיבור לתעשייה יוצרים הזדמנויות וקשרים יקרי ערך
בעולם האמיתי.
הלימודים בפקולטה לניהול מספקים לסטודנטים חממה נוחה לנטוורקינג משמעותי במיוחד.
בין  24אלף בוגרינו נמנים אנשי עסקים מכל שדרת הניהול ומכל סוגי התעשייה במשק הישראלי.
ארגון הבוגרים שלנו דומיננטי ופעיל ומציע מגוון פעילויות ליצירת חיבור משמעותי בין אנשי העסקים
המאיישים תפקידים בכירים במשק לסטודנטים ולבוגרים צעירים .אחת מתכניות הדגל של ארגון
הבוגרים הינה תכנית המנטורינג בה מקבלים סטודנטים ובוגרים צעירים הזדמנות ליהנות מניסיונם
של בוגרים ותיקים המייעצים להם וחולקים איתם ,בהתנדבות ,מניסיונם המקצועי ,בדרך להגשמת
מטרותיהם העסקיות.
האווירה הבינלאומית בפקולטה היא העקרון השני המנחה אותנו .ה'כפר העסקי הגלובאלי' הוא לא
וירטואלי אלא נמצא ממש כאן .הבוגרים שלנו צריכים ,לשיטתנו ,להיות ערוכים ומוכנים להשתלב
בתעשייה העולמית .אנחנו חושבים בגדול  -בכל מקום ,בכל זמן .לכן ,אנו מציעים תכנית חילופי
סטודנטים עם אוניברסיטאות מובילות בעולם ,שיעורים והרצאות עם מרצים בכירים מהעולם,
תכניות בינלאומיות לתואר שני באנגלית (תכנית  full timeותכנית למנהלים בשיתוף ביה"ס למנהל
עסקים  )KELLOGועוד..
העיקרון השלישי הוא קשר עם הקהילה .אנחנו מאמינים שחלק בלתי נפרד מניהול ,הוא להחזיר
לקהילה שבתוכה אנו פועלים .לכן ,אנחנו מעודדים פעילות חברתית ומובילים מעורבות סטודנטים
במיזמים חשובים המשלבים תרגול מיומנויות ניהול וחומר תיאורטי בתוך הקהילה ,כגון :יזמים
צעירים ,יזמות חברתית -עסקית ,אוניברסיטה בעם ,ייעוץ עסקי -ניהולי בארגונים חברתיים (פרויקט
נובה) )Social Business Studies( SBS , Cares MBA ,ועוד.
בפקולטה לניהול אנו שמים דגש על חדשנות ומספקים לכם את הכלים לפעול לא רק בעולם העסקים
הנוכחי ,אלא גם בשווקים העתידיים ,במציאות משתנה ודינאמית .הלימודים מתקיימים באווירה
מפרה המספקת קרקע תיאורטית והנחייה מקצועית המאפשרת לחלום ,להגשים ולפרוץ קדימה.
לא בכדי ,שיתופי פעולה עסקיים רבים נרקמו בין כתלי הפקולטה ,שותפויות הוקמו ,סטארטאפים
נולדו ,רעיונות הפכו מחלום למציאות.
אם גם אתם לא מסתפקים בפחות ,אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לפקולטה לניהול ולהוביל את
עולם העסקים של המחר.
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א .אודות החוג לניהול (קוד החוג – )1221
ראש החוג :פרופ' מולי אליס

הפקולטה לניהול ,המאגדת בתוכה את בית הספר למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי ואת החוגים
לניהול וחשבונאות ,היא הפקולטה הגדולה בישראל והיחידה שזכתה לאקרדיטציה בינלאומית מטעם
 - International AACSBהארגון הבינלאומי המוביל של בתי ספר למנהל עסקים בעולם.

מטרת החוג ותכנית הלימודים.
מטרת החוג היא להקנות לתלמידים ידע אקדמי וכלים לניתוח בעיות ניהוליות .תכנית הלימודים בחוג לניהול
משלבת מגוון רחב של קורסים המבוססים על מספר דיסציפלינות הרלוונטיות לניהול :משפט ,כלכלה,
מתמטיקה וסטטיסטיקה ,פסיכולוגיה וסוציולוגיה עם לימודים מעמיקים בתחומים מקצועיים בניהול כגון:
מימון ,שיווק ,התנהגות ארגונית ,חקר ביצועים והחלטות ,תפעול וייצור ,אסטרטגיה ומערכות מידע .בנוסף
לזה ,התלמידים נוטלים חלק במספר קורסי בחירה בהתאם להתעניינותם ומתנסים בפרויקטים שנתיים
המשלבים עבודה ייעוצית ועזרה לקהילה .מידע מפורט ניתן למצוא בהרחבה בסעיף ד' בהמשך .המעוניינים
יכולים להתנסות גם בקורסים באנגלית במסגרת התכנית לחילופי סטודנטים של הפקולטה וTau -
 .Internationalתכנית הלימודים תוכננה כך שתקנה לתלמידים תשתית לימודית רחבה ותשמש הכנה
אופטימלית ללימודים גבוהים יותר בארץ ובחו"ל.
משך הלימודים והיקף השעות לתואר
תכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר אוניברסיטה" בחוג לניהול מאפשרת לתלמיד ,בדרך כלל ,לסיים
לימודיו במהלך  3שנים (  6סמסטרים)  .משך הזמן בו חייב התלמיד לסיים את כל חובותיו האקדמיות ולהיות
זכאי לתואר לא יעלה על  4שנים.
היקף השעות לתואר בחוג לניהול בשנה"ל תשע"ה נע בין  62-81שעות סמסטריאליות (ש"ס) בהתאם לחוג
לימודיו השני של התלמיד .מבנה הלימודים מאפשר לתלמיד ללמוד לפי הקצב האישי שלו ובתנאי שהוא עומד
בדרישות המוקדמות של הקורסים .בהמשך ,בסעיף ג Iמפורטת בהרחבה תכנית הלימודים בחוג לניהול.
מסלולי לימודים
הלימודים מתקיימים במסגרת תכנית דו-חוגית לקראת התואר "בוגר אוניברסיטה"  .ניתן ללמוד ניהול
בצרוף כל חוג אחר למעט מספר חריגים .החוגים המופיעים כשילובים לא מאושרים רשומים בחוברת המידע
למועמדים של האגף לרישום ומנהל תלמידים.
בנוסף ,קיימת תכנית המאפשרת לימודים לתואר ראשון בפקולטה למשפטים עם לימודים בחוג לניהול.
על פי החלטת הפקולטה למשפטים ,תלמיד שנה א' מורשה ללמוד קורסים בחוג לניהול בהיקף מוגבל,
לפי רשימה שתפורט בתחילת כל שנה .החל משנה ב' רשאי התלמיד להתקדם בלימודים לפי בחירתו .עם תום
הלימודים בפקולטה למשפטים ובחוג לניהול יהיה התלמיד זכאי לתואר "בוגר אוניברסיטה" במשפטים
) (LL.B.ולתעודה על השלמת חוג נוסף בניהול כחוג אחד מתכנית דו-חוגית .התעודה בניהול תוענק לתלמיד
רק לאחר קבלת אישור זכאות לתואר במשפטים.
אפשרויות תעסוקה
התואר בניהול מקנה מיומנויות וכלים לניתוח בעיות ניהוליות ופתרונן בתחומי עניין שונים לפי בחירתו של
התלמיד .התואר מסייע בהשתלבות מהירה בשוק העבודה בתפקידים שונים החל בתחום הפיננסי,
השיווקי/פירסומי ועד תפקידים בתחום הייעוץ אסטרטגי בחברות פרטיות וציבוריות בארץ או בחו"ל.
בוגרי החוג לניהול תופסים כיום עמדות מפתח רבות במשק הישראלי.
מידע כללי
ניתן להירשם לחוג לניהול אחת לשנה בסמסטר א' בלבד.
מלגות
אחת לשנה מוענקות לתלמידים שהצטיינו בלימודים תעודת הערכה מטעם הרקטור ומטעם דקאן הפקולטה.
לתלמידים אלה יוענקו מלגות ממקורות שונים.
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כרטיס ביקור

ראש החוג:

פרופ' מולי אליס

מזכירות החוג :זהבה בדיחי ,לימור צ'רנוסקי ,רעות לוי-בחשי
טלפון03-6408931 :
פקס03-6407851 :
דואלbanihul@tauex.tau.ac.il :
חדר  ,218קומה ב'.
שעות הקבלה ומענה אישי לפניות טלפוניות :
ימים א'  -ה' ; בשעות 09:45-12:15

אתר האינטרנט של הפקולטה לניהול http://recanati.tau.ac.il:
באתר החוג לניהול מפורט מידע כללי לשימוש המועמדים/התלמידים בנושאים
הבאים :תכנית הלימודים ,מערכת שעות וסילבוסים ,לוח בחינות ,תקנון לימודי התואר
הראשון ועוד.

מידע למועמדיםhttp://go.tau.ac.il :
ניתן לקבל מידע עדכני בענייני רישום וקבלה כגון :חישוב ממוצע בגרות ,חישוב סיכויי
הקבלה ועוד.

4

ב .תנאי הרישום והקבלה לחוג
תנאי הרישום והקבלה כפופים להחלטות ועדות הקבלה של החוג לניהול והחוג השני אליו ביקש
המועמד להירשם.
המועמד חייב לעמוד בתנאי הקבלה של שני החוגים .הוא הדין לגבי תנאי המעבר והמשך הלימודים.

תנאי רישום (בנוסף לדרישות הקבלה הכלליות לאוניברסיטה):
תנאי הרישום אינם מבטיחים קבלה לחוג.


בחינה פסיכומטרית בציון  620לפחות.



מועמדים בעלי השכלה אקדמאית חלקית נדרשים לציון  650לפחות בבחינה הפסיכומטרית,
בנוסף לתנאים נוספים המפורטים בהמשך .


בחינת בגרות במתמטיקה ברמה של  4יחידות לימוד לפחות ,או:
ציון  140ומעלה בפרק הכמותי בבחינה הפסיכומטרית .או:
ציון עובר ( 60לפחות) בבחינה במתמטיקה הנערכת בסמסטר קיץ
במסגרת הפקולטה לרפואה או הפקולטה למדעי החיים .תאריך מעודכן על מועד
פתיחת הקורס יפורסם לקראת סוף חודש מרץ .להבהרות נוספות יש לפנות ליחידה
לרישום וקבלה.



מועמד שלא עונה על הדרישות לעיל וברשותו אישור המעיד על לימודים קודמים
במתמטיקה ממוסד אקדמי מוכר ,בציון  60לפחות ,בקשתו תובא לדיון  .יש לצרף
את גליון הציונים ותכנית הלימודים בקורס שנלמד.

תנאי קבלה :
קבלת מועמדים תידון על-פי אחד הקריטריונים האלה (בנוסף לתנאי הרישום לעיל):







ציון התאמה :שקלול של ציון הבגרות וציון הבחינה הפסיכומטרית .ציון ההתאמה
הנדרש המהווה את סף הקבלה משתנה משנה לשנה.
ציון התאמה לממיר מכינה אוניברסיטאית :שקלול של ציון גמר המכינה
האוניברסיטאית (ללא בונוס) וציון הבחינה הפסיכומטרית.
ציון פסיכומטרי גבוה :מועמדים בעלי ציון פסיכומטרי גבוה במיוחד ותעודת בגרות
העונה על דרישות האוניברסיטה/החוג יתקבלו אוטומטית .ציון הקבלה על סמך
פסיכומטרי בלבד יקבע מדי שנה .ציון הקבלה האוטומטי על פי פסיכומטרי לשנת
תשע"ו הוא 725
ראויים לקידום -לפרטים:
http://www.tau.ac.il/admissions/documents/haadafa.pdf
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קבלת מועמדים בעלי השכלה אקדמית חלקית ,תידון על פי  3קריטריונים שלהלן:
(בנוסף לתנאי הרישום לעיל):
א .יש להירשם בהליכי הרישום המקובלים ,בתאריכי הרישום הרגילים.
ממוצע ציונים של  85לפחות על-סמך לימודים חלקיים לקראת תואר "בוגר
אוניברסיטה" מאוניברסיטת תל-אביב או ממוסד אקדמי מוכר אחר (לקראת תואר
זהה לתואר המוענק באוניברסיטת תל -אביב) .מועמד שממוצע ציוניו הוא - 84.50
קבלתו תובא לדיון.
ב .הממוצע הנ"ל יחושב על-סמך כל קורסי הלימוד שהמועמד למד ובתנאי שצבר 30
שעות סמסטריאליות (ש"ס) לפחות .במקרה בו המועמד צבר יותר מ 30-ש"ס ,יילקחו
בחשבון כל הציונים גם אם תיגרם עקב כך ירידה בממוצע הנדרש.
מועמד שלמד בשני חוגים ובאחד מהם השיג ממוצע ציונים גבוה בהיקף של  30שעות
לפחות ,אך ממוצע ציוניו הכולל בשני החוגים נמוך מ ,85-רשאי להגיש בקשה בכתב
לוועדת הקבלה ומועמדותו תובא לדיון.
ג .ציון פסיכומטרי  650לפחות

הנחיות לכל המועמדים:
 הרישום לתואר ראשון יתקיים לסמסטר א' בלבד.
 תלמידים הלומדים באוניברסיטת תל-אביב ומבקשים לשנות /להוסיף את החוג לניהול
כחוג שני מתבקשים לעבור הליכי רישום כמקובל ,בתאריכי הרישום הרגילים.
 מומלץ למועמדים המעוניינים להתקבל על-סמך השכלה אקדמית חלקית או מלאה,
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 כשיהיו בידיהם
נתוניהם החדשים.
מועדים אחרונים להגשת המסמכים הנדרשים לרישום ,להיבחנות בבחינה הפסיכומטרית
מתפרסמים באתר המידע למועמדיםwww.go.tau.ac.il :
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שירותי מידע וייעוץ למועמדים:
ייעוץ בתשלום למועמדים ניתן:
 סיכויי קבלה  -ביחידה למיון ומחקר ,טל03-6408290 ,03-6408686 :
 בחירת מקצוע -במרכז ייעוץ לימודי ומקצועי בדקאנט הסטודנטים ,טל,03-6409692 :
" מידעת" – מערכת מידע ממוחשבת המספקת מידע על הלימודים ואפשרויות הקבלה באוניברסיטאות,
באתר האינטרנטhttp://www.meidaat.co.il :

האגף לרישום ומנהל תלמידים:
בניין וינר-גרוס -אוניברסיטת תל -אביב
שעת קבלה:

ימים א'–ה' ,בשעות09:00-12:00 :
08:00-16:00
יום ג'

מענה אישי בענייני רישום וקבלה ,שכר לימוד03-6405550 :
שקילת תעודות :אוה גיטלין 03-6408317 evag@tauex.tau.ac.il
דואל im@tau.ac.il
מס' פקס03-6406722 :
אתר האינטרנטhttp://go.tau.ac.il :

דקאנט הסטודנטים:
בניין מיטשל
המרכז לשירות הסטודנט:
חדר222 :
שעות קבלה :א'-ה',
יום ג',
טל'03-6408832 :

בשעות9:00-13:30 :
בשעות15:00-17:00 :

המרכז לסיוע כלכלי :
חדר201 :
א'-ה',
שעות קבלה:
טל'03-6408067 :

בשעות9:00-13:00 :

היחידה לרווחת הסטודנטים והמרכז לעולים:
חדר207 :
שעות קבלה :א'-ה' ,בשעות9:00-14:00 :
טל'03-6409691 :

7

ג .Iתכנית הלימודים לפי שנים ,בפירוט היקף השעות לתואר בחוג לניהול (לפ ידיעון תשע"ה)

1

לפניך רשימת כל קורסי החובה שנלמדים בחוג לניהול בפירוט קורסי הבחירה המוצעים בשנה זו.
הטבלה מפרטת שילוב של מספר חוגים אפשריים ,בציון הקורסים מהם זכאי התלמיד לקבל פטור ,בשל קורסים חופפים בשני החוגים ,כמו כן מפורט היקף השעות לתואר הנדרש לסיום התואר
1
בחוג לניהול.

תלמיד לא ילמד קורסים חופפים בשני חוגי הלימוד ועליו חלה חובת הבירור לגבי קורסים אלה .
בבניית תכנית הלימודים ,מומלץ לתלמיד להיעזר בטבלה שבסעיף ג IIבהמשך -הצעה למהלך לימודים לפי סמסטרים וגם בטבלאות המפורסמות באתר החוג:
 תכנית הלימודים בפירוט דרישות הקדם לקורסים השונים - .טבלת המרה של קורסים חלופים לצורך עמידה בדרישות הקדם - .טבלת הכרה בקורסים על סמך לימודים קודמיםבאוניברסיטת תל-אביב.

החוג הנוסף
הפקולטה למדעים מדויקים
מספר
הקורס

שם הקורס

היקף
הקורס

1

מדעי
ביה"ס
לכלכלה המחשב

סטטיסטיקה מתמטיקה

כימיה/
פיזיקה/
כדור הארץ

הפקולטה
החוג
למשפטים אחרים
לפסיכולוגיה

קורסי חובה :לימודי שנה א':
התכנית" :כלים שלובים"
חובה על כל תלמיד בשנה הראשונה ללימודיו בחוג ,מידע מפורט בהרחבה באתר החוג לניהול

 1221.1112השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית
 1221.2222הדרכה בספרייה :שימוש במאגרי מידע בניהול
 1221.1111מבוא לטכנולוגיות מידע

2

 1221.1402יסודות המשפט

2

 1221.2301יסודות החשבונאות

6

 1221.5111יסודות המתמטיקה לניהול

7

2

 1221.2403דיני עסקים

פטור
פטור

()2

2

 1221.3102התנהגות ארגונית מאקרו

4

 1221.3103התנהגות ארגונית מיקרו

4

 1221.5112מבוא לסטטיסטיקה

4

פטור

 1221.5119כלכלת עסקים א

6

פטור

.1

.2
.3

פטור

פטור

פטור

פטור

פטור

פטור

פטור

()3

פטור

 להלן מפורט היקף השעות הנדרש לסיום התואר בחוג לניהול נע בין  62-81שעות סמסטריאליות .היקף שעות התרגיל הפרונטלי בקורס נכללל במניין שעות ההוראה של הקורס .היקף השעותמשתנה בהתאם לחוג לימודיו השני של התלמיד ובהתאם לפטורים שהתלמיד זכאי בשל קורסים חופפים בשני חוגי הלימוד .לגבי היקף השעות הנדרש בחוג השני -התלמיד מתבקש לעיין בתכנית
הלימודים של החוג/בידיעון הפקולטה המתאימה.
 שעה סמסטריאלית (ש"ס) אחת היא שעת הרצאה ( 45דק') לשבוע במשך  14שבועות של סמסטר אחד 2 .ש"ס=  90דקות 3 ,ש"ס =  145דק'.תלמיד הלומד בחוג לימוד שני מהפקולטה למשפטים -יהיה פטור מהקורס "דיני עסקים" אם למד/ילמד בפקולטה למשפטים את הקורסים" :דיני חוזים" ו"דיני תאגידים" .יש צורך להגיש בקשה לפטור מהקורס.
תלמיד פיזיקה שילמד מבוא לסטטיסטיקה בחוג לניהול מנוע מללמוד את קורס הבחירה "סטטיסטיקה והסתברות לפיזיקאים"  0321.1836המוצע במסגרת לימודיו בפיזיקה .או לחילופין יבחר התלמיד בקורס "סטטיסטיקה
והסתברות לפזיקאים" המוצע כקורס בחירה רק בשנה ב' ויבקש בקשה לפטור מהקורס המוצע בחוג לניהול -יש לשים לב שאפשרות זו תעכב את הלימודים בחוג לניהול  .להבהרות מומלץ לפנות למזכירות החוג לניהול.
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החוג הנוסף
הפקולטה למדעים מדויקים
מספר
הקורס

היקף
הקורס

שם הקורס

1

מדעי
ביה"ס
לכלכלה המחשב

סטטיסטיקה מתמטיקה/

כימיה/
פיזיקה/
כדור הארץ

הפקולטה
החוג
למשפטים אחרים
לפסיכולוגיה

קורסי חובה :לימודי שנה ב'  /ג'
 1221.2202יסודות מערכות מידע

2

 1221.5120כלכלת עסקים ב'

3

פטור

 1221.5114סטטיסטיקה לניהול

6

פטור

 1221.5118מאקרו כלכלה והמשק הישראלי

3

פטור

 1221.5116חקר ביצועים והחלטות

3

 1221.2203יסודות תורת ההחלטות

5

4

3

פטור

2

()2

פטור
3

()2
3

פטור

()2
3

פטור

פטור

פטור
3

פטור

4

4

 1221.3201מבוא לחקר ביצועים

 1221.3203השלמה פרונטלית באלגברה לינארית
 1221.3105שיטות מחקר אמפירי

5

פטור

5

פטור

5

פטור

5

פטור

פטור

פטור
פטור
פטור

פטור
פטור
פטור

6

5

 1221.4301יסודות השיווק
 1221.3301יסודות המימון

5

5

5

פטור

ללא נקודות
זיכוי

6

4

4

4

פטור

5
5

4

4

4

פטור

3
6
3

 1221.3303לוגיסטיקה תפעולית
 1221.3304יסודות האסטרטגיה (נלמד בשפה האנגלית)

2

7

קורס חובה :לימודי שנה ג':
סמינר מחקר אמפירי
(התלמיד חייב בסמינר אחד בלבד)

7

2
8

קורסי בחירה – לימודי שנה ב/ג'
1
סה"כ היקף השעות לסיום התואר

4/10

10

4

4

4

4

4

4

4

62

74

68

74

78

66

79

81

ראה הערות בעמ' הבא

קורסי בחירה המוצעים בשנה"ל תשע"ה

מבוא לדיני מסים ,אתיקה ועסקים ,תורת המשחקים הלא שיתופיים ,מנהיגות ,נוירו כלכלה ונוירו שיווק
קורסים שנתיים :התכנית אוניברסיטה בעם ,ייעוץ עסקי/ניהולי בארגונים חברתיים (פרויקט נובה) ,יזמות חברתית – עסקית ,יזמות ויזמים צעירים בישראל 3 ,קורסי בחירה באנגלית בנושא יזמות -קורסים
יחודיים במסגרת התכנית לחילופי סטודנטים של הפקולטה ו.TAU International -

סמינרי מחקר המוצעים בשנה"ל תשע"ה
יש לבחור סמינר אחד בלבד :סמינר -תהליכים פסיכולוגיים והטיות התנהגותיות בקבלת החלטות ,סמינר -רשתות חברתיות ,טכנולוגיה ומרחב אסטרטגי ,סמינר -רשתות חברתיות,
התנהגות ארגונית וניהול אפקטיבי ,סמינר -כח והיררכיה בארגונים.
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.1

 להלן מפורט היקף השעות הנדרש לסיום התואר בחוג לניהול נע בין  62-81שעות סמסטריאליות .היקף שעות התרגיל הפרונטלי בקורס נכללל במניין שעות ההוראה של הקורס.היקף השעות משתנה בהתאם לחוג לימודיו השני של התלמיד ובהתאם לפטורים שהתלמיד זכאי בשל קורסים חופפים בשני חוגי הלימוד .לגבי היקף השעות הנדרש בחוג השני-
התלמיד מתבקש לעיין בתכנית הלימודים של החוג/בידיעון הפקולטה המתאימה.
 -שעה סמסטריאלית (ש"ס) אחת היא שעת הרצאה ( 45דק') לשבוע במשך  14שבועות של סמסטר אחד 2 .ש"ס=  90דקות 3 ,ש"ס =  145דק'.

.2

פטור מקורס זה יוענק רק לתלמיד הלומד ניהול  +סטטיסטיקה .תלמיד הלומד נ-מדעי המחשב/מתמטיקה /פיזיקה /כימיה חייב בקורס "ססטיסטיקה לניהול" בנוסף לקורסי
הסטטיסטיקה שאותם לומד בפקולטה למדעים מדויקים.

.3

תלמיד הלומד בחוג לימוד שני מביה"ס לכלכלה/מדעים מדויקים פטור מהקורס "חקר ביצועים והחלטות" ,אך חייב בשני קורסים חלופיים" :מבוא לחקר ביצועים" ו"יסודות
תורת ההחלטות".

.4

תלמיד הלומד בחוג לימוד שני שאינ ו מביה"ס לכלכלה/מהפקולטה למדעים מדויקים פטור משני הקורסים "מבוא לחקר ביצועים" ו"יסודות תורת ההחלטות" אך חייב בקורס
חלופי" :חקר ביצועים והחלטות".

.5

הדרישה ל"השלמה פרונטלית באלגברה לינארית" מיועדת רק לתלמיד הלומד בחוג לימוד שני מביה"ס לכלכלה ,לצורך עמידה בדרישה המקבילה לקורס "מבוא לחקר ביצועים".
מידע נוסף מתפרסם בהרחבה בהערה המתייחסת לקורס זה בתכנית הלימודים באתר החוג.

.6

רק תלמיד המשלב ניהול  +פסיכולוגיה -פטור מהקורס "שיטות מחקר אמפירי" הנלמד בחוג לניהול .תלמיד המשלב ניהול +סוציולוגיה/חינוך/תקשורת/מדע המדינה חייב ללמוד
את הקורס "שיטות מחקר אמפירי" בחוג לניהול -יש לפנות לחוג השני בנוגע לחובות המוטלות עליו בנושא שיטות מחקר.

.7

לכל שעה סמסטריאלית בתכנית הלימודים יינתן משקל שווה בשיקלול הציון הסופי בקורס ,למעט סמינר המחקר המוצע כקורס חובה בהיקף  2ש"ס אך משקלו בציון הסופי
הוא  4נקודות.

.8

היקף השעות בלימודי הבחירה משתנה בהתאם לחוג לימודיו השני של התלמיד .תלמיד המשלב ניהול+כלכלה חייב בהיקף של  10ש"ס לימודי בחירה .יתר השילובים חייבים
בהיקף של  4ש"ס בלימודי בחירה.
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ג .IIהצעה למהלך לימודים לפי סמסטרים ,בחוג לניהול (לפי ידיעון תשע"ה)
להלן מפורטת הצעה למהלך לימודים במשך  6סמסטרים ,משך הזמן המותר לסיום התואר הוא  4שנים .התלמיד ילמד קורסים לפי קצב ההתקדמות האישי שלו ובלבד שיעמוד בדרישות
הקדם של הקורסים השונים .מומלץ לתלמיד לא לדחות קורס אם הוא מוצע אחת לשנה במערכת השעות.
בטבלה זו מפורטים כל הקורסים הנלמדים בחוג לניהול בלבד .לגבי תכנית הלימודים בחוג השני ,התלמיד מתבקש לעיין בתכנית הלימודים של החוג /הפקולטה המתאימה.
בבניית תכנית הלימודים ,מומלץ לתלמיד להיעזר בטבלה שבסעיף ג Iלעיל -הצעה למהלך לימודים לפי שנים ,בפירוט הפטורים מהם זכאי התלמיד לקבל פטור בשל קורסים חופפים בשני
החוגים .וגם בטבלאות המפורסמות באתר החוג - :תכנית הלימודים לפי שנים ,בפירוט דרישות הקדם לקורסים השונים – .טבלת המרה של קורסים חלופים לצורך עמידה בדרישות הקדם.
– טבלת הכרה בקורסים על סמך לימודים קודמים באוניברסיטת תל-אביב.

היקף הקורס בש"ס

תחום

שנה א'

ש"ס

1

סמסטר א'

קורס

1

ש"ס

שנה ב'
סמסטר ג'

סמסטר ב'

קורס

ש"

1

ס
22
מתמטיקה
סטטיסטיקה ומתודולוגיה
12
תורת הכלכלה

יסודות המתמטיקה לניהול
7

2

מבוא לסטטיסטיקה
כלכלת עסקים א'

2

2

קורס

ש"ס 1קורס

 4סטטיסטיקה לניהול

6

 6כלכלת עסקים ב'

3

סמסטר ד'

1

ש"ס

שנה ג'
סמסטר ה'  /ו'

קורס

שיטות מחקר
אמפירי
מאקרו כלכלה והמשק הישראלי

1

ש"ס

5

3

(מומלץ לסמסטר ד' ה'/ו')

לימודי משפט
לימודים התנהגותיים
וארגוניים

4
8

יסודות פונקציונליים
במנהל עסקים

18

מערכות מידע
וחקר ביצועים

9/13

דיני עסקים
2
התנהגות ארגונית
4
מאקרו
יסודות החשבונאות 6

יסודות המשפט
התנהגות ארגונית
מיקרו

מומלץ לסמסטר א' ,ב'

2
4
יסודות השיווק

3

מומלץ לסמסטר ג' או לסמסטר ד'

3
6

לוגיסטיקה תפעולית
יסודות המימון
מומלץ לסמסטר ד' או לסמסטר ה'/ו'
2

אסטרטגיה
לימודים מסכמים
לימודי בחירה
1
סה"כ ש"ס בניהול

2
2
4
4/10
1
62-81
3

מבוא לטכנולוגיות
מידע

2

2

יסודות מערכות מידע
5
חקר ביצועים והחלטות
או
השלמה פרונטלית באלגברה לינארית+מבוא לחקר ביצועים 5
יסודות תורת ההחלטות 4
יסודות האסטרטגיה (ניתן בשפה האנגלית) 2
5
סמינר מחקר 2
4
(החל משנה ב')
10/4
קורסי בחירה

 - .1היקף השעות הנדרש לסיום התואר בחוג לניהול נע בין  62-81שעות סמסטריאליות (ש"ס) .היקף שעות התרגיל הפרונטלי בקורס נכלל במניין שעות ההוראה בקורס .היקף השעות הנדרש משתנה בהתאם לחוג לימודיו
השני של התלמיד ובהתאם לפטורים שהתלמיד זכאי בשל קורסים חופפים בשני חוגי הלימוד .לגבי היקף השעות לתואר בחוג השני -התלמיד מתבקש /לעיין בתכנית הלימודים של החוג/הפקולטה המתאימה.
 שעה סמסטריאלית (ש"ס) אחת היא שעת הרצאה ( 45דק') לשבוע במשך  14שבועות של סמסטר אחד 2 .ש"ס=  90דקות 3 ,ש"ס =  145דק'. 2על פי החלטת הפקולטה למשפטים ,בשנה"ל תשע"ה רשאי תלמיד שנה א' המשלב ניהול+משפטים ללמוד בחוג לניהול קורסים בהיקף של  19ש"ס בלבד .רק הקורסים המסומנים בהערה ( )2מותאמים למערכת השעות של
מסלול א 1במשפטים .תלמיד רשאי לבחור קורסים אחרים ובלבד שלא יחרוג מ 19-השעות המותרים .החל משנה ב' רשאי התלמיד להתקדם בקורסי הניהול לפי בחירתו .היצע הקורסים מפורטים בתכנית הלימודים לפי
שנים .
 3לכל שעה סמסטריאלית בתכנית הלימודים יינתן משקל שווה בשקלול הציון הסופי בקורס .למעט" ,סמינר המחקר" המוצע בהיקף  2ש"ס ומשקלו בציון הסופי הוא  4נקודות.
 4כל התלמידים חייבים בהיקף של  4ש"ס בלימודי הבחירה ,למעט תלמיד המשלב ניהול וכלכלה החייב ב 10 -ש"ס בלימודי הבחירה .ניתן ללמוד קורסי בחירה החל משנה ב' .היצע הסמינרים מפורטים בתכנית הלימודים
לפי שנים.
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ד.

קורסי בחירה -פרויקטים שנתיים
המשלבים עבודה ייעוצית ועזרה לקהילה
התכנית "אוניברסיטה בעם"
ייעוץ עסקי ניהולי בארגונים חברתיים (פרויקט נובה)
יזמות עסקית -חברתית
יזמים צעירים בישראל

התכנית "אוניברסיטה בעם"
"אוניברסיטה בעם" פונה אליכם ,סטודנטים שמחפשים חוויית לימודים אחרת ,ומעניקה לכם
הזדמנות למפגש משמעותי עם אוכלוסיות החיות בשולי החברה (אסירים משוחררים בשיקום ,נשים
נפגעות אלימות ,משפחות מטופלות רווחה ,מכורים נקיים ,נוער מנותק ועוד) ומזמינה אתכם להעביר
הלאה את הידע שלמדתם באוניברסיטה.
את השיעורים תעבירו אתם – הסטודנטים -ותזכו לקשר מיוחד עם אנשים יוצאי דופן ,סיפוק גדול,
וגם  -לנקודות זכות אקדמיות.
סטודנטים מספרים
http://www.youtube.com/watch?v=wtZynDOeAMo
שאלות ותשובות
אילו סטודנטים יכולים להגיש את מועמדותם לתכנית?
סטודנטים לניהול שיתחילו את שנה ב' או ג' ללימודיהם
מה מלמדים ב"אוניברסיטה בעם"?
 בכל אחת ממגמות הלימוד מועבר קורס מבוא ,שבעצם חושף את התלמידים לתחום הלימוד ומאפשר להם
ללמוד על הנושאים המרכזיים בתחום .הדגש הוא על ידע שימושי ופרקטי בו יוכלו תלמידי התכנית
לעשות שימוש בחיי היומיום שלהם .הסטודנטים המדריכים אמונים על בחירת התכנים הכי מעניינים
ורלוונטיים והתאמתם לתלמידי הקבוצה.
 התכנים באוניברסיטה בעם מועברים בדרך חווייתית ,אקטיבית ומשתפת ,המאפשרת חווית לימודים
חיובית ומעצימה.
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את מי מלמדים? מי האוכלוסייה הלוקחת חלק בתכנית?
התכנית מיועדת לאוכלוסיות החיות בשולי החברה (מכורים נקיים ,אסירים משוחררים בשיקום,
נשים נפגעות אלימות ,משפחות מטופלות רווחה ,נוער מנותק ועוד) שלולא התכנית לא היו מגיעות
לרכוש השכלה כלל.
רוב התלמידים שלנו סובלים מקשיים רבים ביניהם סביבה שאיננה מעודדת למידה ושלא מכירה
בחשיבות ההשכלה .למרביתם חווית לימודים רצופת כישלונות ואכזבות ,וכפועל יוצא הם חווים
תסכול ממערכת החינוך ,מדימוי עצמי נמוך ותחושה עמוקה של חוסר מסוגלות.
תלמידי התכנית מופנים ללימודים ב"אוניברסיטה בעם" על-ידי רשויות הרווחה ,כאשר העובדים
הסוציאליים וקציני המבחן ממשיכים לעקוב אחר התקדמותם בתכנית לאורך השנה.
כמה נקודות זכות או מלגה אקבל עבור ההשתתפות בתכנית?
 6נקודות זכות על חשבון קורסי הבחירה
מה כוללת ההשתתפות בתכנית?
ההשתתפות בתכנית הינה חוויה רגשית אינטנסיבית אשר דורשת השקעה מרובה .לא מדובר בעוד
מטלה או קורס ,אלא בעבודת שטח מאתגרת ודינאמית ,המשלבת הדרכה ,נגיעה אישית בתלמידי
התכנית ועבודה בצוות.
ההשתתפות בתכנית מתחילה עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית ומסתיימת לפני תחילת תקופת
המבחנים של סמסטר ב' (הפעילות בתכנית מתקיימת במהלך תקופת המבחנים של סמסטר א'
במתכונת מצומצמת על מנת להתחשב בסטודנטים).
ההשתתפות לאורך השנה כוללת:
 ישיבת צוות אחת לשבוע של הסטודנטים המדריכים (צוות מורכב מ  4מדריכים ורכז);
 העברת שיעור לתלמידי התכנית אחת לשבוע בשעות הערב;
 קורס אקדמי לסטודנטים המדריכים – הקורס מורכב ברובו מדיונים בנושאים מרתקים כגון גישות
חינוכיות ,העצמה ,פערים בחברה הישראלית וכדומה .הקורס עוסק בשאלת הפערים ביניכם ,הסטודנטים
המנחים ,לבין התלמידים שלכם -מהם הגורמים החברתיים ,החינוכיים והתרבותיים אשר הובילו לפער,
וכיצד ניתן להתגבר עליו ,אם בכלל.

איך בנוי הציון?
הציון על ההשתתפות בתכנית מורכב בעיקר מהפעילות ועמידה במטלות השוטפות לאורך השנה
(השתתפות בישיבות ,כתיבת מערכי שיעור ,השתתפות בקורס האקדמי וכו') .בנוסף ,לקראת סוף
השנה ,תדרשו לכתוב עבודה אישית קצרה שגם היא נלקחת בחשבון במתן הציון.
בסה"כ הציונים מתגמלים מאוד .הציונים אינם מהווים מטרה בתכנית ,המטרה העיקרית היא
הפעילות עצמה.
מה ההכשרה שאקבל?
אל דאגה ,אנחנו לא זורקים אתכם למים ללא הכשרה .במהלך השבועות הראשונים של השנה
תתקיים הכנה מקיפה שכוללת היכרות עם התכנית ,הכרות עם אוכלוסיית תלמידי התכנית ,עקרונות
לבניית מערכי השיעור ,הדרכה במסגרת התכנית ועוד...
מעבר לכך ,בראש כל צוות של  4סטודנטים מדריכים עומד רכז ,אשר מלווה את הצוות באופן רגשי
ומקצועי לאורך כל הדרך.

לפרטים נוספים , tau@unibaam.org.il :משרדי התכנית בת"א03-6408725 -

13

ייעוץ עסקי ניהולי בארגונים חברתיים (פרוייקט נובה)
אז מה זה נובה?
עמותת נובה הינה עמותה ללא כוונת רווח הפועלת בתחום שבין העסקי לחברתי ובשיתוף פעולה מלא עם
פקולטות מובילות לניהול וכלכלה בכל הארץ .העמותה מעניקה ייעוץ עסקי מקצועי לארגונים
ופרוייקטים חברתיים באמצעות צוותי סטודנטים המלווים במנטורים וראשי צוותים מהעולם העסקי .הפעילות
המקצועית של עמותת נובה כוללת בניית חזון ואסטרטגיה ,ייעוץ תפעולי ,מדידה והערכה ,ייעוץ שיווקי ,בניית
תכניות עסקיות ועוד.

איך מתנהל תהליך היעוץ?
היעוץ המעשי מתבצע בצוותים של  3-4סטודנטים .בראש כל צוות עומד יועץ מחברות מובילות (שלדור,TASC ,
ארגו KPMG ,ואחרות) הצוות מונחה ע"י מנטור בכיר מעולם העסקים.

למה עמותות וארגונים חברתיים צריכים ייעוץ?
בעולם של תחרות ,במקום בו כדי להצליח צריך להיות הכי טובים ,כל ארגון צריך לשאוף למצויינות .ארגון
שרוצה להיות הכי טוב צריך לנתח ,לבדוק ,להשוות ולתכנן קדימה בצורה המדוייקת והחדה ביותר – בכדי
להבטיח את רמת השירותים החברתיים הגבוהה ביותר לאוכלוסיות להן הוא עוזר.

השתכנעתי – אז מה בעצם מציעים לי?
נובה מציעה לך לקחת חלק בקורס אקדמי יוצא דופן ברמה הגבוהה ביותר הכולל סטאז'
אמיתי בשטח .הצירוף של עבודת השטח עם מיצוי היכולות המקצועיות של צוותי יועצים-סטודנטים
מבטיח חוויה יחודית לצד תרומה אמיתית .הקורס הינו שנתי ופתוח לכל תלמידי הפקולטה בשנים
ב' ו ג ' .הקורס כולל סדרת הרצאות ע"י אנשי שטח וכלים מקצועיים לעבודת הייעוץ.

שירן שחם -בוגרת נובה לשנת 2009-2010
השתתפה בפרויקט ייעוץ לחברת" ענבל ",אגף המנהל מכרזים
בתחום התשתיות עבור משרד האוצר .התקבלה לאותו אגף
כמנהלת פרויקטים עם סיום הפרויקט בנובה .ממשיכה להתנדב
בנובה במסגרת" תוכנית השגרירים ".

לינור לשם -בוגרת נובה לשנת 2010-2011
אנליסטית בחברת הייעוץ“ אביב  "AMCGגוייסה לחברה
ע"י המנטור בנובה .
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"דולר הנתרם לעמותה חברתית חי פעם אחת.
לדולר המושקע בעסק חברתי יש חיים אינסופיים!"
(פרופ' מוחמד יונוס)

יזמות עסקית  -חברתית
במסגרת התכנית ליזמות עסקית-חברתית הסטודנטים לוקחים חלק פעיל במיזמים חברתיים
מתחומים שונים ומלווים אותם במהלך שנה שלמה בהתאם לצרכי המיזם .התכנית מאפשרת לסטודנטים
להתנסות בהכנת תכנית עבודה המשלבת בין כלים ויעדים עסקיים ליעדים חברתיים-סביבתיים במטרה
לשמור על המיזמים רווחיים גם במונחים חברתיים .במסגרת עבודה זו ייפגשו הסטודנטים עם יזמי
פרויקטים ,עם לקוחות ומשקיעים ,וילוו על ידי מנטורים  -אנשי מקצוע מהתחום ,שינחו ויסייעו בבניית
התכנית העסקית.

"בעולם בו הכל נמדד במספרים ,כיף להגיע למקום המעודד חשיבה אחרת"

מורן בן-דיין ,סטודנט בקורס.

עסק חברתי הוא עסק בעל שתי מטרות :חברתית ו -כלכלית,
שואף להגשמת מטרות חברתיות ,תוך השגת רווחיות כלכלית
ומשתמש בכלים עסקיים כדי להגשים זאת .עסקים אלו
בוחרים להגיע לקיימות ממשית מבלי להסתמך על המודל
הקלאסי של תרומות ומענקים אלא על ידי שימוש מיטבי
במשאבי הסביבה העסקית והחברתית.
בואו ליישם בפרקטיקה כלים עסקים-ניהוליים תוך הפקת תועלת חברתית בליווי עסקים חברתיים

אתם ,מנהלי העתיד של ישראל ,תצאו לשוק העבודה חמושים בידע ובכלים ליישם תפיסות
חדשניות ומודלים עסקיים-חברתיים מתקדמים .אתם ,תהיו המקור לשינוי הנדרש בתפיסת
העולם בספירה העסקית .כי דור שלם ומרענן של מנהלים ומנהיגים יכול להשפיע על סדר היום
העסקי-חברתי!
בואו ללמוד מטובי המומחים והגורמים המנוסים ביותר בתחום  -מנהלי קרנות השקעות,
מומחים בשוק ההון ,יזמים חברתיים ,מנהלי עסקים חברתיים ועוד!
מיזמים חברתיים מגוונים משתפים איתנו פעולה :אלטרנטיבות בשוק גיוס הון והשקעות,
פרויקטים סביבתיים ,שילוב אוכלוסיות מיוחדות במיזמי טכנולוגיה ,נגישות מידע ,מסגרות לנוער
בסיכון ,ועוד .על מנת שייווצר שינוי אמיתי ,יש צורך ללמוד ,להבין ולנתח את מה שקורה בשטח
ובעיקר  -להתנסות...
"חוויה שונה מכל קורס אחר ,המאפשרת התנסות בשטח לצד התיאוריה" קרן-אור אבני ,סטודנטית בקורס.
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יזמים צעירים בישראל
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ה.

נהלי לימודים

(מידיעון הפקולטה לשנה"ל תשע"ה)

להלן מובאים לידיעה סעיפים אחדים מתוך נהלי החוג לניהול ,אשר מתפרסמים
במלואם באתר החוג ומתייחסים לתכנית הלימודים בחוג לניהול בלבד.
לגבי נהלי החוג השני יש לעיין באתר הפקולטה המתאימה.
כתובת אתר האוניברסיטהhttp://www.recanati.tau.ac.il/ :

.1

תקנון פטור מקורסים על-סמך לימודים אקדמאים קודמים/מקבילים
 1.1הגשת הבקשה
תלמיד בעל השכלה אקדמית קודמת המבקש לקבל פטור מקורס ,יגיש את טופס בקשה
באמצעות מזכירות החוג ,לא יאוחר מחודש ימים לפני תחילת הסמסטר .לבקשה יש לצרף
אישור ציונים רשמי ופירוט תוכן הקורס (סילבוס) המשמש בסיס לבקשתו.
בקשתו תועבר לראשי ההתמחויות בפקולטה שבסמכותם לאשר או לדחות את הבקשה.
בקשת פטור שתאושר ותדווח למחשב בזמן ,תקנה לתלמיד  100נקודות נוספות ברישום
לקורסים )(bidding

 1.2קורסים חופפים בתכנים בשני חוגי הלימוד
על התלמיד להימנע מללמוד קורסים חופפים בשני חוגי הלימוד ,דהיינו:
 1.1.1לא ילמד התלמיד קורס חובה החופף לקורס חובה בחוג אחר ,התלמיד חייב לקבל
פטור מאחד מהם בהתאם לדרישות מסלול לימודיו.
תלמיד החוג לניהול ,ייעזר בטבלה שבסעיף ג 'Iלעיל ,הטבלה מפרטת את קורסי
החובה שמהם זכאי התלמיד לקבל פטור ,בשל קורסים חופפים בשני החוגים .חובה
על תלמיד הלומד חוג נוסף שאינו מפורט בטבלה לברר לגבי קורסים חופפים.
 1.1.2לא ילמד התלמיד קורס בחירה החופף לקורס חובה באחד החוגים.
 1.1.3כאשר מוצעים שני קורסי בחירה חופפים בשני החוגים יבחר התלמיד רק אחד מהם.
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 1.3תלמיד יוכל לקבל פטור מהשתתפות בקורס וזיכוי במניין השעות לאותו קורס
בכפוף לתנאים הבאים:
 1.3.1למד קורס זהה או מקביל הן בהיקפו והן ברמתו במסגרת לימודיו במוסד אקדמי
מוכר והשיג בו ציון טוב ( )75לפחות.
 1.3.2תלמיד ששינה את חוגי לימודיו בתוך אוניברסיטת תל -אביב :למד קורס זהה או
מקביל הן בהיקפו והן ברמתו במסגרת לימודיו בחוג רלוונטי בלבד ,באוניברסיטת
תל-אביב (לדוגמה :קורס במתמטיקה/סטטיסטיקה/כלכלה  -שנלמדו בביה"ס
לכלכלה או בפקולטה למדעים מדויקים) יקבל פטור מהקורסים אם השיג ציון עובר
( 60לפחות).
 .1.3.3רשימת הקורסים המקנים פטור על סמך השכלה אקדמית קודמת מאוניברסיטת תל-
אביב מפורטת באתר החוג.
 1.3.4פרק הזמן שחלף מאז שמע את הקורס אינו עולה על  5שנים.
 1.3.5קיבל התלמיד פטור על-סמך לימודיו הקודמים במסגרת הפקולטה לניהול ייחשב לו
הציון שהשיג בעבר לצורך שקלול הישגיו הנוכחיים ,ובתנאי שלא שוקלל הציון
ביחידה אחרת בה למד התלמיד..
 1.3.6קיבל התלמיד פטור מקורסי חובה על-סמך לימודיו הקודמים שלא במסגרת
הפקולטה לניהול  -לא ייחשב הציון שהשיג בעבר לצורך שקלול הישגיו הנוכחיים.
 1.3.7במקרים מיוחדים בהם תלמיד הורשה ללמוד קורס(י) בחירה מחוץ למסגרת לימודיו
בחוג לניהול ייחשב הציון שהשיג בעבר לצורך שקלול הישגיו הנוכחיים.
 1.3.8כל קורס יוכל לשמש בסיס לפטור מקורס אחד בלבד.
 1.3.9בכל מקרה על התלמיד להשלים במסגרת החוג קורסים בהיקף שאיננו נופל
מ 2/3-ממכסת הלימודים הנדרשת לקראת תואר.
קיבל התלמיד פטור בהיקף העולה על  1/3מתכנית הלימודים בחוג ,יהיה עליו
להשלים שעות לימוד כך שמכסת לימודיו בחוג תסתכם בלפחות  2/3מהמכסה
הנדרשת ע"י החוג.

.3

הצטיינות בלימודים
אחת לשנה מוענקות לתלמידים שהצטיינו בלימודיהם בשנה החולפת תעודות
ההערכה מטעם הרקטור ומטעם דקאן הפקולטה .תלמידים אלה יוזמנו לקבל
את תעודת ההצטיינות בטקס מיוחד ולחלק מהתלמידים ,לפי סדר הצטיינותם,
יוענקו מלגות הנתרמות באדיבותם של גורמים שונים.
בקביעת רשימת הזכאים להיכלל ב"רשימת הדקאן" יילקחו בחשבון כל
הציונים של שנת הלימודים החולפת ,בקורסים שהתלמיד למד בפועל (לא
כולל פטורים).
רשימת הדקאן תכלול תלמידים שלמדו בשנת הלימודים החולפת קורסים
בהיקף  19שעות סמסטריאליות לפחות .היקף השעות הנדרש מתפרסם בכל תחילת
שנת לימודים.
מספר הזכאים להיכלל ב"רשימת הדקאן" בחוג לניהול לא יעלה על  3%מכלל
אוכלוסיית התלמידים.
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.4

סיום לימודים
 4.1משך הלימודים לקראת תואר
 2.1.1תכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר אוניברסיטה" בפקולטה לניהול מאפשרת
לתלמיד ,בדרך כלל ,לסיים לימודיו במהלך  3שנים ( 6סמסטרים).
 2.1.2משך הזמן בו חייב התלמיד לסיים את כל חובותיו האקדמיות ולהיות זכאי לתואר
"בוגר אוניברסיטה" לא יעלה על  4שנים.

 4.2זכאות לתואר/ציון הגמר
 2.2.1יינתנו שני ציוני גמר :אחד בניהול ואחד בחוג השני של התכנית הדו-חוגית
(ר' תכנית החוג המתאים) .תוענק תעודת "בוגר אוניברסיטה" בפירוט שני ציוני
הגמר בחוגים שהתלמיד למד.
 2.2.2ציון הגמר יעוגל למספר שלם לדוגמה 84.49 :יעוגל ל  84.50 ,84יעוגל ל .85
 2.2.3לא ניתן לשפר ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר.
 2.2.4למד התלמיד קורסי בחירה מעבר לנדרש בתכנית לימודיו – יילקחו בחשבון לצורך
שקלול ציונו הסופי הקורסים שבהם הישגיו טובים יותר ,אלא אם ביקש התלמיד
אחרת.
 2.2.5לכל שעה סמסטריאלית בקורסי החובה בתכנית הלימודים יינתן משקל שווה
בשקלול הציון הסופי בקורס .למעט" ,סמינר המחקר" המוצע בהיקף  2ש"ס ומשקלו
בציון הסופי הוא  4נקודות.
 2.2.6תלמיד הלומד לתואר  LL.B.מהפקולטה למשפטים בשילוב עם ניהול – התעודה
בניהול תוענק לתלמיד לאחר קבלת אישור זכאות לתואר  LL.B.במשפטים.

.5

סיום לימודים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה:
אמות המידה לקבלת תואר "בוגר אוניברסיטה" בהצטיינות או בהצטיינות יתרה ייקבעו על ידי כל
אחד מהחוגים מידי שנה ויפורסמו בתחילת כל שנת לימודים.
ציון הגמר שיחול על כל מסיימי התואר בטקס הענקת התארים שיתקיים בשנה"ל תשע"ה2015/

בהצטיינות –  , 89בהצטיינות יתרה 95
הזכאות לסיום הלימודים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה תיבדק לגבי כל חוג בנפרד ותצוין
באישור הזכאות לתואר ובתעודת הבוגר ליד שם החוג המתאים.
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ו .המרכז לניהול קריירה
המרכז לניהול קריירה מסייע לסטודנטים ולבוגרי הפקולטה לניהול ,להגדיר את הצעד הבא בקריירה
שלהם ולרכוש את המיומנויות ורשת הקשרים ,שתאפשר להם למצות את הפוטנציאל שלהם.
במסגרת פעילויותינו ,אנו נותנים מענה לצרכי הקריירה של תלמידי החוג לניהול ,במספר דרכים:
חשיפה למעסיקים




ארגון אירועי פגוש @ התעשייה ,ב  4תחומי תעשייה עיקריים :פיננסים ,המגזר הציבורי ,מוצרי
צריכה ,והייטק.
קיום אירועי נטוורקינג וגיוס ,עם חברות מובילות במשק,
סיורי הכרות ואוריינטציה בארגונים.

פרסום משרות



איתור ופרסום משרות ייעודיות לסטודנטים ולבוגרים של התואר הראשון בניהול.
פרסום משרות התמחות בתשלום ,בארץ ובחו"ל.

סדנאות לפיתוח כישורי קריירה
סדנאות פיתוח הקריירה ,המועברות על ידי צוות המרכז ,נועדו לצייד אתכם בכלים והמיומנויות
הדרושים לפיתוח וניהול הקריירה שלכם.
נושאי הסדנאות המוצעות הם:
 אסטרטגיות לפיתוח וניהול קריירה
 כתיבת קורות חיים ומכתב מקדים
 הכנה לראיון עבודה
 הכנה למרכזי הערכה
 תגמול הלכה למעשה
 ניהול משא ומתן
 נטוורקינג ומיתוג אישי
 לינקדאין ורשתות חברתיות ,ככלי לפיתוח הקריירה
 סדנת יזמות  -יש לי רעיון לסטארט-אפ ,מה עושים עכשיו?
 סדנת יזמות  -זיהוי הזדמנויות ליזמות עסקית.
כל הסדנאות ושירותי המרכז לניהול קריירה מוצעים לסטודנטים ולבוגרי הפקולטה לניהול ,באופן בלעדי
וללא תשלום.

ניתן ליצור עמנו קשר ולהתעדכן בפעילויות המרכז בדרכים הבאות:
מיילrecanaticmc@post.tau.ac.il ; zhavitl@tauex.tau.ac.il :
אתר המרכז לניהול קריירהhttp://recanati.tau.ac.il/career :
הצטרפות לרשימת התפוצה של המרכזhttp://recanati.tau.ac.il/career/joining_form :
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ז .ארגון בוגרי הפקולטה לניהול
ארגון הבוגרים נוסד בשנת  1998כבית לכל בוגרי התואר הראשון ,השני והשלישי בפקולטה לניהול.
בשנים האחרונות הטיל על עצמו הארגון לא רק את משימת שמירת המסגרת הרחבה של קהילת הבוגרים
וטיפוח המסגרות המצומצמות יותר ,אלא גם את משימת הקישור בין הבוגרים לבין תלמידי הפקולטה.
כך ,פועל הארגון במספר מישורים עיקריים כדי להפגיש בין בוגריו ,עוד בהיותם סטודנטים בפקולטה ,במטרה
להרחיב את מעגל ההיכרויות העסקי והאישי שלהם עם הקהילה העסקית והמדינית בישראל ומחוצה לה .להלן
כמה מהם:


עריכת מפגשי רישות עסקי ( )Networkingוהרצאות של אישים בכירים ובראשם מפגשי
'קפה@רקנאטי'



ניהול תכנית מנטורינג אשר במסגרתה מלווים בוגרים ותיקים ומנוסים מתחומי ניהול ויזמות שונים
בוגרים צעירים וסטודנטים לתואר שני בנוגע לדילמה ניהולית-עסקית



ניהול מועדונים מקצועיים ותכניות הכשרה מגוונות ומשתנות ,חלקם לצד בוגרים וסטודנטים ,ובראשם
מועדון הדיבייט העסקי



קישור לסניפי ארגון הבוגרים בחו"ל -בארה"ב ,בבוסטון ,בניו יורק ,בעמק הסיליקון ובשיקגו
ובאוסטרליה ,במלבורן



ניהול הסניף הישראלי של ארגון  BGSהמאגד סטודנטים ובוגרים מצטיינים במקצועות הניהול מרחבי
העולם



ניהול קבוצה פרטית לחברי הארגון ברשת החברתית  .LinkedInשם הקבוצה:
""The Recanati Alumni Association, Tel Aviv University

על אפשרויות אלה ועוד ניתן לקרוא בהרחבה באתר האינטרנט שלנו שכתובתו מטה וכן ,באמצעות הודעות
הדוא"ל הנשלחות אליכם.
אנו מזמינים אתכם ליטול חלק בפעילויות שלנו וכן לפנות אלינו בבקשות ,שאלות והצעות ,אל:
 .alumni@post.tau.ac.ilאתר ארגון הבוגרים.http://recanati.tau.ac.il/alumni :
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למידע נוסף על הפקולטה ,חוגי לימוד ,סילבוסים כמובן שתוכלו למצוא אותנו גם בפייסבוק ,עקבו
ועוד כנסו לאתר הבית שלנו recanati.tau.ac.il :אחרינו לקבלת עדכונים חמים על כל מה שקורה
בפקולטהfacebook.com/taurecanati :

ואנחנו גם ב  ,LinkedInאתם מוזמנים לעקוב אחרינו לקבלת מאמרים מקצועיים הקשורים בעולם
הניהול והעסקים.
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לוח שנת הלימודים תשע"ו 2015-2016

יום א' ב' בחשון

26.10.2014

היום הראשון ללימודים ((1

יום א' ,כ"ט בכסלו

21.12.2014

חופשת חנוכה ()2

יום א' ,ה' בשבט

25.1.2015

היום האחרון לסמסטר הראשון

יום ו' ,כ"ד בשבט

13.2.2015

יום פתוח

יום ה' ,י"ד באדר

5.3.2015

פורים ()3

יום א' ,י' באדר

8.3.2015

היום הראשון לסמסטר השני

29.3.2015

יום אחרון לפני חופשת הפסח וימי השלמות

יום ב' ,י' בניסן

30.3.2015

השלמות סמס' ב' :יום חלופי לקורסי יום ד'

יום ג' ,י"א בניסן

31.3.2015

השלמות סמס' ב' :יום חלופי לקורסי יום ה'

יום א' ,כ"ג בניסן

12.4.2015

היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח

יום ד' ,ג' באייר

22.4.2015

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ()5( )3

יום ה' ,ד' באייר

23.4.2015

יום העצמאות ()3

יום א' ,ו' בסיון

24.5.2015

חופשת שבועות ()5

יום ה' ,י' בסיון

28.5.2015

יום הסטודנט ()6

יום א' ,ד' בתמוז

21.6.2015

היום האחרון לסמסטר השני

יום א' ,כ"ה בתמוז

12.7.2015

היום הראשון לעונת לימודי הקיץ

יום א' ,י' באב

26.7.2015

צום ט' באב ()3

יום ו' ,כ' באלול

4.9.2015

היום האחרון לעונת לימודי הקיץ

יום א' ,ח' באלול
יום ו' ,י"ג באלול

23-28.8.2015

חופשת הקיץ המרוכזת ()3

יום א' ,ט' בניסן
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טקסי זיכרון  -בימים אלה יופסקו הלימודים לשעה אחת ,בין 13:00-12:00
יום ד' י"ב בחשון

5.11.2014

עצרת לזכרו של יצחק רבין ז"ל

יום ה' כ"ז בניסן

16.4.2015

טקס יום השואה ((4

יום ג' ב' באייר

21.4.2015

טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ((5

יום א' ,ה' בחשוון

18.10.2015

היום הראשון ללימודים בשנת תשע"ו 2015/16

) (1בפקולטה לרפואה עשוי מועד תחילת הלימודים להיות שונה .בתכניות לתארים מתקדמים בפקולטה לניהול
ייתכנו שינויים ,יש להתעדכן באתר הפקולטה.
)(2חופשת חנוכה ובחינות פסיכומטריות
)(3בימים אלה לא מתקיימת כל פעילות באוניברסיטה
)(4בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה (כ"ו בניסן )15.4.15 ,יסתיימו הלימודים בשעה 19.00
)(5בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ( 21.4.15ב' באייר) יסתיימו הלימודים בשעה 18.00
)(6ביום הסטודנט הלימודים מסתיימים בשעה 12:00
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