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מאז הקמתה, לפני כיובל שנים, נחשבת הפקולטה לניהול לביה"ס המוביל למנהל עסקים 
בישראל. מדי שנה לומדים בפקולטה אלפי סטודנטים, מלמדים בה עשרות חברי סגל מחקרי 
בכיר. אליהם נוספים יותר מ-200 מרצים, ויחד אנחנו מכסים את מגוון התחומים והנושאים 

העכשוויים בתחום הניהול ונותנים לתלמידינו את הידע והכלים הניהוליים העדכניים ביותר.

לאורך חמישה עשורים התמקדנו ביצירת מחקר איכותי וידע חדש בסוגיות המאתגרות ביותר 
בעולם הניהול ובהצמחת דורות של מנהלים, יוצאי דופן באיכותם. עדות להצלחתנו המתמשכת 
היא רשת הבוגרים שלנו המונה יותר מ-25,000 בוגרים שתופסים עמדות מפתח בכל שדרות 

הניהול בישראל ובעולם - בסקטור הפרטי, הציבורי, באקדמיה ובמוסדות הממשל.

לאורך כל שנות קיומנו הקפדנו להפעיל כללי סינון קפדניים בתהליך המיון והקבלה כדי להבטיח 
את רמת הלימוד והדיונים בכיתה. אנו משקיעים מאמצים רבים בהרחבה והעמקה של היצע 
הקורסים ושיטות ההוראה, כדי להעשיר את תלמידינו באמצעות למידה רב-תחומית וחווייתית. אנו 
מייצרים חממה שמטפחת את יכולות החשיבה ומסייעת ברכישת ארגז כלים ניהוליים שיאפשרו 
לתלמידים להתמודד עם אתגרים חדשים בעולם גלובלי של מציאות משתנה ולנווט אל מעבר 

לגבולות - בין אם הם גיאוגרפיים, תרבותיים או פוליטיים.

על אף הישגינו הרבים ומעמדנו המוביל בארץ ובעולם אנו ממשיכים להתקדם ולהתחדש.  בשנים 
האחרונות הוביל צוות הניהול בפקולטה מהלכי שינוי מרחיקי לכת הכוללים, בין השאר, השבת 
עשרות חוקרים ישראלים מאוניברסיטאות בחו"ל, הרחבה והעמקה של המחקר האקדמי במגוון 
תחומים, הקמת מכוני מחקר חדשים, ביסוס, העמקה והרחבה של תכניות הלימודים. השקנו 
תכניות ייעודיות במנהל עסקים בתחומי ניהול טכנולוגיה יזמות וחדשנות, ביג דאטה ובינה עסקית, 
ייעוץ עסקי, ניהול נדל"ן, ניהול בינלאומי, ניהול פיננסי ועוד. כמו כן הקמנו מרכז לניהול קריירה 

והרחבנו את תכניות חילופי הסטודנטים שלנו עם בתי ספר מובילים בעולם.

כתוצאה ממהלכים אלה ונוספים, עשתה הפקולטה קפיצת מדרגה משמעותית בכל רבדי פעולתה 
ונמנית כיום על בתי הספר המובילים בעולם מבחינת היקפו ואיכותו של המחקר האקדמי, סגל 
החוקרים והמרצים, הסטודנטים והבוגרים. לא בכדי מדורגת הפקולטה, שנה אחר שנה, בצמרת 
בתי הספר לניהול בעולם ותכניות ה-MBA שלנו ממוקמות במקום ה-11 בעולם בהצמחת יזמים.

בכוונתנו להמשיך בתנופת הפיתוח בתחומי המחקר, ההוראה והקשר עם הקהילה על מנת לתת 
מענה לצרכי הסטודנטים והמנהלים בעולם גלובלי המשתנה במהירות לנגד עינינו. יחד עם 
עמיתי לסגל הפקולטה נמשיך בחתירה למצוינות, בפיתוח הקשר ההדוק עם הקהילה העסקית, 
בקידום הקשרים הבינלאומיים, בפיתוח תכניות חדשות ומעודכנות, בחיזוק הקשר עם תלמידינו 

ובוגרינו ובקידום נושאי האחריות החברתית. 

אני מזמין אתכם להצטרף למשפחת הפקולטה לניהול באחת ממגוון התכניות וההתמחויות 
שמוצעות לכם.

פרופ׳ משה צבירן
דקאן הפקולטה
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ראש החוג: פרופ׳ אלי אמיר

מקצוע החשבונאות נחשב למבוקש ויוקרתי. מטרת הלימודים 
בחוג לחשבונאות היא להכשיר את תלמידיו למילוי תפקידים 
מרכזיים במשק הישראלי בתחום ניהול כספים, ביקורת 
חשבונות, מסוי ומימון. הכשרה זו מבוססת על מתן רקע 
דיסציפלינרי וכלים מקצועיים בחמישה תחומים עיקריים: 
חשבונאות פיננסית, ביקורת חשבונות, מדעי הניהול, חוק 
ומשפט ומסים. רמת הלימודים בחוג לחשבונאות מביאה את 
בוגריו לעמדות מפתח במשרדי רואי חשבון, בסקטור העסקי 
ובסקטור הציבורי, כמו גם לשיעורי ההצלחה הגבוהים ביותר 
בארץ בבחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון. לבוגרי 
החוג לחשבונאות מוענק פטור מבחינות הביניים ומחלק 

מבחינות סופיות א׳ ו-ב׳ של מועצת רואי החשבון בישראל.

הפקולטה לניהול היא היחידה בישראל הנושאת תו תקן 
בינלאומי של איכות ומצוינות בבתי ספר למנהל עסקים מטעם 

.BSCAA-ארגון ה

מסלולי הלימודים המוצעים 
בחוג לחשבונאות

מסלול דו-חוגי בחשבונאות
המסלול מתוכנן לשישה סמסטרים וערוך בשיטה הסמסטריאלית, 

למשך שלוש שנים. 

הלימודים במסלול החשבונאות הינם בצרוף כל חוג דו-חוגי 
אחר.

סטודנטים שחוגם השני אינו כלכלה, חייבים בקורסי השלמה 
המוצעים בפקולטה לניהול. בוגרי המסלול יקבלו תעודת בוגר 

אוניברסיטה ).B.A( בתכנית דו-חוגית.

מסלול חשבונאות–ניהול )חדש(
מסלול הלימודים הדו-חוגי בחשבונאות וניהול הנו ייחודי. 
התכנית נועדה להקנות בנוסף לידע פיננסי וחשבונאי רחב, 
ידע בתחומי הניהול השונים )שיווק, התנהגות ארגונית, ניהול 
מידע, חקר ביצועים, אסטרטגיה עסקית(. תוכנית הלימודים 
כוללת קורסים הנלמדים אך ורק בפקולטה לניהול, על ידי 
מורי הפקולטה לניהול, דבר המאפשר תיאום בין החוגים 

בנוגע לזמני הקורסים ותכני הלימוד.

מסלול חשבונאות–משפטים
מסלול חשבונאות–משפטים מציע, למספר מצומצם של 
סטודנטים מצטיינים, לשלב לימודי משפטים עם לימודי 
חשבונאות. המתקבלים למסלול מיוחד זה, יוכלו לסיים את 
לימודיהם במשפטים בשלוש וחצי שנים. מסלול זה מקנה פטור 
ממקצועות בחירה בפקולטה למשפטים על סמך הלימודים 
בחוג לחשבונאות, בהתאם לתקנון הפקולטה למשפטים. 
דרישות הקבלה למסלול זה עשויות להיות גבוהות יותר 
מדרישות הקבלה לחשבונאות בצירוף כל חוג אחר. מספר 

המקומות במסלול זה מוגבל.

תכנית הלימודים כוללת את כל קורסי החשבונאות פרט 
לקורסים בתחום המשפט, הנלמדים בפקולטה למשפטים. 
בנוסף, תוכנית הלימודים כוללת קורסי השלמה בכלכלה, 
מתמטיקה וסטטיסטיקה בדומה לתלמידים שחוגם השני 

אינו החוג לכלכלה.

מערכת השעות בשנת הלימודים הראשונה בחוג לחשבונאות 
מותאמת למערכת השעות של הפקולטה למשפטים. 

עם השלמת כל חובותיהם האקדמיים, במסלול חשבונאות–
משפטים, יהיו הסטודנטים זכאים לתואר ״בוגר במשפטים״ 
).LL.B( וכן לתעודה על השלמת לימודים בחוג לחשבונאות 

כחוג אחד מתכנית דו-חוגית לתואר ״בוגר אוניברסיטה״.

מסלול לבעלי תואר אקדמי
למסלול זה רשאים להגיש מועמדות סטודנטים שסיימו 
תואר ״בוגר אוניברסיטה״ ).B.A(, העומדים בתנאי הקבלה. 
התכנית מתוכננת ל-4 סמסטרים לסטודנטים שעמדו 
בהצלחה בבחינת הפטור ב״הנהלת חשבונות וחישובים 

מסחריים״, לפני תחילת הלימודים.

תכנית הלימודים מקבילה לתכנית השלוש-שנתית במסגרת 
הדו-חוגית.

בוגרים בעלי תואר שאינו כלכלה חייבים בקורסי השלמה 
המוצעים בפקולטה לניהול.

עם השלמת כל חובותיהם האקדמיים במסלול לבעלי תואר 
אקדמי, יהיו הסטודנטים זכאים לתעודה המעידה על 
השלמת לימודי חוג נוסף בחשבונאות כחוג אחד 

מתכנית דו-חוגית לתואר ״בוגר אוניברסיטה״. 

1החוג לחשבונאות
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תעודה זו תקנה לבעליה אותם הפטורים מבחינות מועצת 
רואי חשבון, להם זכאים בוגרי החוג לחשבונאות , שסיימו 
תכנית שלוש שנתית לקראת התואר ״בוגר אוניברסיטה״. 
בוגרי תוכנית זו יוכלו להשתלב בתכנית לימודי שנת ההשלמה 

בחוג לחשבונאות.

שנת השלמה )שנה ד׳( 
לימודי המשך שאליה  תכנית  מקיים  לחשבונאות  החוג 
נרשמים בוגרי החוג. לימודים אלה נמשכים שני סמסטרים 
והם מוקדשים לאינטגרציה של נושאי הלימודים והכנה 

מעמיקה לבחינות הסופיות מטעם מועצת רואי החשבון. 

הלימודים במסגרת שנת ההשלמה כוללים נושאים החופפים 
את הבחינות המקצועיות של מועצת רואי החשבון. הענקת 
פטורים מבחינות המועצה, על סמך הלימודים, היא בסמכות 
המועצה בלבד. תכנית לימודי שנת ההשלמה סוכמה עם 
מועצת רואי החשבון ומכוונת, ע״י הפקולטה לניהול, להיות 

רב-תכליתית: 

תקנה בסיומה תעודה על סיום לימודי המשך בחשבונאות.	 

תפטור את הבוגר מבחינות ״סופיות א׳״ ומחלק מבחינות 	 
״סופיות ב׳״ של מועצת רואי-חשבון. המסיים יהיה חייב 
בשתי בחינות ״סופיות ב׳״ בלבד: ״חשבונאות פיננסית 

מתקדמת״ ו״ביקורת חשבונות מתקדמת״.

*לתכנית זו נקבע שכר לימוד ייעודי.

לבוגרי אוניברסיטת תל אביב שיעורי הצלחה 
גבוהים ביותר בבחינות ההסמכה של מועצת 

רואי החשבון

הנחיות רישום לכל המועמדים
הרישום לתואר ראשון יתקיים לסמסטר א' בלבד.. 1

השכלה . 2 על-סמך  להתקבל  המעוניינים  למועמדים 
אקדמית חלקית או מלאה, מומלץ לגשת לכל הבחינות 

במועד א׳ של סמסטר ב׳ בחוגי התואר הראשון.

ציוני ההתאמה של כל המועמדים )למעט עתודאים או . 3
תלמידי מכינות(, ייקבעו על-סמך הציונים )פסיכומטרי, 
בגרות וכו׳( שיועברו בהתאם ללוח הזמנים המפורט באתר 
של המרכז למרשם www.go.tau.ac.il. מועמדים 
שישפרו ציוניהם לאחר המועדים שנקבעו, יהיו רשאים 
להגיש בקשה מיוחדת לוועדת הקבלה של החוג עם 

נתוניהם החדשים.

על מועמדים המבקשים להחליף או להוסיף חוג, . 4
לעבור הליכי רישום כמקובל )בתאריכי הרישום הרגילים(.

נטרנט: . 5 האי ר  ת א ת  עו צ מ א ב ם  ש ר להי ן  ת ני
www.tau.ac.il )רישום מקוון(.

המסמכים  להגשת  אחרונים  מועדים 
בבחינה  ולהיבחנות  לרישום  הנדרשים 
הפסיכומטרית מתפרסמים באתר המידע 

www.go.tau.ac.il :למועמדים

בחינת פטור ב״הנהלת חשבונות 
וחישובים מסחריים״ לכל תכניות 

הלימוד:
בחינת הפטור ב״הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים״ מהווה 
דרישה מוקדמת לקורס ״יסודות החשבונאות״, הקורס הראשון 
והבסיסי בלימודי החשבונאות. תלמידי חשבונאות חייבים 
לעמוד בהצלחה בבחינת פטור זו עד תום השנה הראשונה 

ללימודיהם.

נפרדים. האחד  מורכבת משני חלקים    בחינת הפטור 
בהנהלת חשבונות והשני בחישובים מסחריים. ציון המעבר 
בבחינת הפטור הינו: 60 לפחות, בכל אחד משני החלקים. 
ורשימת  הפטור  לבחינת  הנדרשים  הנושאים  ימת  רש
קריאות מומלצות ניתנות להורדה מאתר החוג לחשבונאות: 
http://recanati.tau.ac.il וכ״כ נמצאת לחלוקה במזכירות 

החוג לחשבונאות.

סטודנטים המעוניינים בכך יוכלו לרכוש את הידע הנדרש 
לבחינת הפטור במסגרת מכינה המוצעת ע״י החוג לחשבונאות 
באמצעות לימודי הכשרה בניהול )לה״ב(. המכינה נערכת 
פעמיים בשנה, בסמסטר קיץ ובסמסטר א׳. ההשתתפות 
במכינה כרוכה בתשלום שכר לימוד מיוחד של: 1,700 ש״ח. 
תלמידי המכינה יהיו זכאים לקבל את חומרי הלימוד )ספר 
הלימוד בחישובים מסחריים, חוברת התרגילים והפתרונות 
וחומרים נוספים( ללא כל תשלום נוסף ויהיו פטורים מתשלום 

דמי רישום לבחינת הפטור )עבור מועד בחינה אחד(. 

במהלך המכינה תתקיים בחינת ביניים )מגן( המורכבת אף 
היא משני חלקים: האחד הנהלת חשבונות והשני חישובים 
מסחריים. משקל ציון המגן בבחינת הפטור הינו 15% מהציון 
הסופי של כל חלק )ציון מגן משמעו שהוא לא יילקח בחשבון 
אם יוריד את הציון הסופי בחלק כלשהו בבחינת הפטור(. 
שקלול ציון בחינת הביניים כציון מגן תקף אך רק לסמסטר 

בו למד התלמיד במכינה.

אנו ממליצים לסטודנטים, המעוניינים ללמוד במכינה, לעשות 
זאת בסמסטר הקיץ, כדי שיתאפשר להם ללמוד את הקורס 

״יסודות החשבונאות״ בסמסטר הראשון ללימודיהם

סטודנטים רשאים לבחור לא להשתתף במכינה ולגשת 
לבחינת הפטור בלבד, בסך 80 ש״ח. הסטודנטים רשאים, 
בתיאום מראש, לרכוש במזכירות החוג לחשבונאות את ספר 
הלימוד ״חישובים מסחריים״ )80 ש״ח( ואת חוברת התרגילים 
והפתרונות )100 ש״ח(. הספר ב״חישובים מסחריים״ עומד 
להשאלה בספריית מדעי החברה וניהול. רשימת הנושאים 
לבחינת הפטור, כולל ביבליוגרפיה מתאימה, מצורפת בסוף 
החוברת. בחינת הפטור מוצעת שלוש פעמים בכל שנת 

לימודים. 

 פרטים נוספים: הגב׳ שלי מנדינך 
בימים א-ה בין 9:00-12:00 בבניין רקנאטי, חדר 209 

shelym@tauex.tau.ac.il :טל׳: 03-6408744, דוא״ל

החוג לחשבונאות – צרו קשר
ראש החוג לחשבונאות: פרופ׳ אלי אמיר, רואה חשבון

eliamir@post.tau.ac.il :דוא״ל

מזכירות החוג לחשבונאות
הפקולטה לניהול, חדר 209

שעות הקבלה: ימים א׳-ה׳ בשעות 09:00–16:00
baaccnt@post.tau.ac.il :דוא״ל

טל׳: 03-6408744, בימים א׳ עד ה׳ בשעות 09:00–12:00

recanati.tau.ac.il/accounting :אתר החוג לחשבונאות
https://www.facebook.com/taurecanati :עמוד הפייסבוק
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ראש החוג: ד״ר ירון יחזקאל

מטרת החוג לניהול היא להקנות לסטודנטים ידע אקדמי וכלים 
מעשיים בתחום הניהול העסקי. תכנית הלימודים בחוג משלבת 
קורסי חובה בסיסיים במתמטיקה, סטטיסטיקה ושיטות מחקר, 
עם מגוון רחב של קורסי חובה מתקדמים בניהול הכוללים 
מימון, שיווק, התנהגות ארגונית, אסטרטגיה חקר ביצועים 
ומערכות מידע. בנוסף לזה, יוכלו הסטודנטים לבחור בקורסי 
בחירה בהתאם להתעניינותם, או לבחור להתמקד בהתמחות 
ייעודית בתחום ״ניהול נתוני עתק ובינה עסקית״ או  בתחום 
״הניהול הפיננסי ושוק ההון״. החוג מאפשר לסטודנטים 
להתנסות בפרויקטים מעשיים המשלבים ייעוץ ניהולי עם עזרה 
לקהילה וללמוד סמסטר בבתי הספר למנהל עסקים בחו״ל.  

הפקולטה לניהול היא היחידה בישראל הנושאת תו תקן 
בינלאומי של איכות ומצוינות בבתי ספר למנהל עסקים מטעם 

.BSCAA-ארגון ה

ייחודה של הפקולטה הוא באיכות הגבוהה של הסטודנטים 
שלנו וכן בשאיפתנו הבלתי מתפשרת למצוינות. אנו נעשה 
את המיטב  כדי לסייע בהשגת היעדים בלימודים על ידי 
יצירת אקלים לימודים נעים וסגל אקדמי ומנהלי מסביר פנים. 

מסלולי הלימודים המוצעים 
בחוג לניהול

הלימודים בתכנית מתקיימים במסגרת דו-חוגית. ניתן לשלב את 
לימודי הניהול בצרוף כל חוג אחר כאשר השילובים הנפוצים 

הם: כלכלה, משפטים, פסיכולוגיה, מדעי המחשב ועוד.

מסלול דו-חוגי חשבונאות-ניהול )חדש(
שילוב זה ייחודי מכיוון שכל הקורסים ניתנים בפקולטה לניהול. 
השילוב בחשבונאות- ניהול נועד להכשיר מנהלים בעלי ידע 
ובקיאות בתחומי הניהול השונים )שיווק, התנהגות ארגונית, 
ניהול מידע, חקר ביצועים, אסטרטגיה עסקית(, בנוסף לידע 

נרחב בחשבונאות, דיווח כספי ומימון. 

תואר ראשון בפקולטה למשפטים עם 
לימודים בחוג לניהול

תכנית המאפשרת לימודים לתואר ראשון בפקולטה למשפטים 
עם לימודים בחוג לניהול. עם תום הלימודים בפקולטה 
למשפטים ובחוג לניהול יהיה הסטודנט זכאי לתואר בוגר 

אוניברסיטה במשפטים).LL.B( ולתעודה על השלמת חוג 
נוסף בניהול כחוג אחד מתכנית דו-חוגית. התעודה בניהול 
תוענק לסטודנט לאחר קבלת אישור זכאות לתואר מהפקולטה 

למשפטים.

משך הלימודים והיקף השעות 
תכנית הלימודים מתוכננת לשישה סמסטרים, למשך שלוש 
שנים. משך הזמן בו חייב הסטודנט לסיים את כל חובותיו 
  ,)B.A.( האקדמיות ולהיות זכאי לתואר ״בוגר אוניברסיטה״

לא יעלה על 4 שנים.

היקף השעות לתואר בחוג נע בין 83-62 שעות סמסטריאליות 
)ש״ס(, בהתאם לחוג לימודיו השני של הסטודנט. 

מבנה תכנית הלימודים
קורסי חובה

קורסי חובה בסיסיים במתמטיקה, סטטיסטיקה ושיטות 	 
מחקר

קורסי חובה מתקדמים בניהול הכוללים כלכלה, מימון, 	 
שיווק, התנהגות ארגונית, חקר ביצועים, אסטרטגיה 

ומערכות מידע

קורסי בחירה
קורסי בחירה במגוון תחומים ובהתאם להתעניינות של 	 

הסטודנט כגון: מבוא לדיני מסים, ניהול משא ומתן, נוירו 
כלכלה ונוירו שיווק, כלכלה התנהגותית לניהול, תורת 
המשחקים הלא שיתופיים, מנהיגות, אתיקה ועסקים, 

התנהגות צרכנים

קורסי פרויקט שנתיים: התכנית אוניברסיטה בעם, ייעוץ 	 
עסקי/ניהולי בארגונים חברתיים )פרויקט נובה(, יזמות 

חברתית – עסקית, יזמות ויזמים צעירים בישראל

קורסי בחירה באנגלית בנושא יזמות: קורסים יחודיים 	 
במסגרת התכנית לחילופי סטודנטים של הפקולטה 

TAU International-ו

לימודי סמסטר בחו״ל: במסגרת שיתופי פעולה בין הפקולטה 	 
לניהול לבתי ספר למנהל עסקים בעולם

1החוג לניהול

שון
רא

ר 
וא

ת

recanati.tau.ac.il/management
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חדש: לימודי התמחות הכוללים 
הקבץ של קורסי בחירה ייעודיים 
החוג לניהול מציע התמחויות חדשות המאפשרות לשלב בין 
לימודי החובה בחוג לניהול עם הקבץ של קורסים יעודיים.*

סטודנטים המעוניינים בכך ועומדים בתנאי הקבלה, יוכלו 
ללמוד את ההקבצים במסגרת קורסי הבחירה בתואר.

*בכפוף לאישור סופי של מוסדות האוניברסיטה.

1. ניהול נתוני עתק )Big Data( ובינה עסקית
בעולם שבו צוברות חברות כמות מידע עצומה – היכולת 
להפיק ממנו מידע עסקי רלבנטי, בזמן אמת, היא חשובה 
ביותר להצלחתן. תחום האנליטיקה של נתונים עסקיים  
)Business Data Analytics( תופס תאוצה בארץ ובעולם 
כאשר יותר ויותר חברות מבינות שהמידע הוא משאב חיוני 

שלא ניתן לוותר עליו. 

ישנן דוגמאות רבות לשימושים עסקיים ב-Big Data, כגון: 
חיזוי התנהגות צרכנים, התאמה אישית בהיקף נרחב של 
פרסומות והצעות עסקיות, מסחר אלגוריתמי בניירות ערך, 
זיהוי אנומליות בדו״חות כספיים, ניתוח וזיהוי מוקדם של צרכי 

לקוחות, זיהוי לקוחות בסכנת נטישה ועוד.

במסגרת לימודי ההתמחות, רוכשים הסטודנטים בנוסף 
בשימוש  מקיף  ידע  גם  והניהולי,  העסקי  בתחום  לידע 
במתודולוגיות וכלי Data Science לצורך הפיכת הנתונים 
הגולמיים למידע שימושי שיכול לשמש לצורך קבלת החלטות 
עסקיות. ההתמחות מעניקה לסטודנטים בסיס מקצועי נרחב 
לעבודה בתחום זה, באמצעות חשיפתם למתודולוגיות וכלים 

מתקדמים לטיפול והפקת תובנות מנתונים. 

דוגמת קורסים במסגרת ההקבץ:
מבוא לאנליטיקה עסקית, טיפול יישומי בנתונים, טכנולוגיות 
ביג דאטה, רשתות המונים ומדיה חברתית, ניסויים עסקיים 
דיגיטליים ומקוונים, כריית מידע עסקי, סמינר באנליטיקה עסקית.

ההרשמה פתוחה החל משנה ב׳ בכפוף לתנאי הקבלה 	 
להקבץ.

 2. ניהול פיננסי ושוק ההון
 )Financial Management and

Capital Markets(
ההתמחות מאפשרת לשלב בין לימודי החובה בחוג לניהול 
עם הקבץ של קורסים מעשיים בתחום הניהול הפיננסי ושוק 
ההון. ההתמחות מיועדת לסטודנטים לניהול המעוניינים 
להעמיק את הידע התחומי הפיננסים, בנקאות, ביטוח ושווקי 
הון במטרה לאפשר לסטודנטים לפנות לקרירה בחברות 
פיננסים, בנקים, חברות ביטוח וחברות העוסקות בשוק ההון 
)אנליסט, מנהל תיקים, מנהל סיכונים, ועוד(. כמו כן מיועדת 
ההתמחות לסטודנטים לניהול המעוניינים בקרירה כמנהלים 
פיננסיים בחברות עסקיות בכלל, ציבוריות ופרטיות, מלכ״רים 
וכו׳, המקבלים החלטות הקשורות למבנה הון החברה ומימון 

השקעותיה.

דוגמת קורסים במסגרת ההקבץ:
תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך לניהול, ניהול פיננסי 

לתואר ראשון, אופציות ומכשירים עתידיים לתואר ראשון.

ההרשמה פתוחה החל משנה ב׳ בכפוף לתנאי הקבלה 	 
להקבץ.

אפשרויות תעסוקה לבוגרי החוג 
לניהול

תואר בניהול מקנה הבנה ארגונית רחבה ואיתה מיומנויות 
וכלים לניתוח בעיות ניהוליות ופתרונן בתחומים שונים ומסייע 
בהשתלבות מהירה בשוק העבודה בתפקידים מגוונים. רבים 

מבוגרי החוג לניהול באוניברסיטת תל אביב תופסים כיום 
עמדות מפתח רבות במשק הישראלי. 

תואר דו-חוגי המשלב את החוג לניהול עם תחום מעשי נוסף: 
חשבונאות, משפטים, מדעי המחשב )ועוד( מקנה לבוגרים ידע 
עסקי וניהולי במטרה לאפשר לבוגרים להתקדם לתפקידים 
ניהוליים במסגרת התחומים המקצועיים אותם הם בחרו בחוג 
השני. ניתן גם לבחור בהתמחות הכוללת הקבץ של קורסי 

בחירה בתחום יעודי:  

הקבץ בניהול נתוני עתק ובינה עסקית )Big Data( מעניק 	 
לסטודנטים בסיס מקצועי נרחב ביישומים של ביג דאטה 
וסט כלים כמותי אשר באמצעותו, כתלות בחוג לימוד השני 
שלהם, יוכלו במגוון רחב של תחומים לנתח ולהפיק תובנות 
עסקיות או לבנות כלים לניתוח מידע עסקי לדוגמא: חיזוי 
התנהגות צרכנים, פיתוח כלי התאמה אישית בהיקף נרחב 
של פרסומות והצעות עסקיות באינטרנט , זיהוי אנומליות 
בדו״חות כספיים, חיזוי מגמות שוק, ניתוח מידע אוטומטי 

באינטרנט לגבי לקוחות ומתחרים, ועוד. 

תחום נתוני עתק )Big Data( האנליטיקה של נתונים 
עסקיים )Business Data Analytics( תופס תאוצה 
בארץ ובעולם כאשר יותר ויותר חברות מבינות שהמידע 

הוא משאב חיוני שלא ניתן לוותר עליו.

 	 Financial Management( הקבץ בניהול פיננסי ושוק ההון
and Capital Markets( מאפשר לבוגרים לפנות לקרירה 
בחברות פיננסים, בנקים, חברות ביטוח וחברות העוסקות 
בשוק ההון )אנליסט, מנהל תיקים, מנהל סיכונים, ועוד(. 
כמו כן ההקבץ מיועד לסטודנטים לניהול המעוניינים 
בקריירה כמנהלים פיננסיים בחברות עסקיות בכלל, 
וכו׳, המקבלים החלטות  ציבוריות ופרטיות, מלכ״רים 

הקשורות למבנה הון החברה ומימון השקעותיה.

הנחיות רישום לכל המועמדים
הרישום לתואר ראשון יתקיים לסמסטר א׳ בלבד.	 

סטודנטים הלומדים באוניברסיטת תל-אביב ומבקשים 	 
לשנות/ להוסיף את החוג לניהול כחוג שני מתבקשים 
לעבור הליכי רישום כמקובל, בתאריכי הרישום הרגילים.

למועמדים המעוניינים להתקבל על-סמך השכלה אקדמית 	 
חלקית או מלאה, מומלץ לגשת לכל הבחינות במועד א׳ 

של סמסטר ב׳.

מועמדים )למעט עתודאים או תלמידי מכינות(,  שישפרו 	 
ציוניהם לאחר המועדים שנקבעו, יהיו רשאים להגיש 
בקשה מיוחדת לוועדת הקבלה של החוג, כשבידיהם 

נתוניהם החדשים.

מועדים אחרונים להגשת המסמכים הנדרשים 
פסיכומטרית  בחינה  ולמועדי  לרישום 
למועמדים:  המידע  באתר  מתפרסמים 

www.go.tau.ac.il

החוג לניהול – צרו קשר
ראש החוג לניהול: ד״ר ירון יחזקאל

yehezkel@post.tau.ac.il :דוא״ל

מזכירות החוג: זהבה בדיחי, לימור צ׳רנוסקי, רעות לוי-בחשי
חדר 218, קומה 2, טל׳: 03-6408931

banihul@tauex.tau.ac.il :דוא״ל
שעות קבלה ומענה לפניות טלפוניות:

ימים א׳–ה׳ בשעות: 12:15-09:45
recanati.tau.ac.il/management :כתובת אתר החוג לניהול
facebook.com/taurecanati :עמוד הפייסבוק שלנו
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המרכז לניהול קריירה – צרו קשר
zhavitl@tauex.tau.ac.il

 להצטרפות לרשימת התפוצה:
http://recanati.tau.ac.il/career/joining_form 

מרכז לניהול קריירה

המרכז לניהול קריירה הינו מרכז ייחודי של הפקולטה לניהול, 
אשר פועל במטרה ללוות באופן בלעדי את אלפי הסטודנטים 

ובוגרי הפקולטה לאורך כל הקריירה המקצועית שלהם.

המרכז פועל לסיוע במימוש הפוטנציאל האישי והתעסוקתי 
של הסטודנטים והבוגרים תוך מתן שירותים באפיקים שונים.

סדנאות מקצועיות לפיתוח 
קריירה

סדנת פיתוח וניהול קריירה.	 

סדנת  נטוורקינג, מיתוג אישי ורשתות חברתיות.	 

סדנא לכתיבת קורות חיים ומכתב מקדים.	 

סדנת נטוורקינג ומיתוג אישי.	 

 	.LinkedIn סדנת

סדנת הכנה לראיון עבודה.	 

סדנת הכנה למבחני הערכה.	 

סדנת תגמול הלכה למעשה.	 

סדנת ניהול משא ומתן.	 

סדנת יזמות – יש לי רעיון לסטארט-אפ, מה עושים עכשיו?	 

סדנת יזמות – זיהוי הזדמנות ליזמות עסקית.	 

חשיפה לארגונים מובילים 
במשק הישראלי והבינלאומי

אירועי פגוש את המגייס: הרצאות ומפגשי נטוורקינג עם 	 
חברות מובילות.

 איתור ופרסום משרות ייעודיות לבוגרי תואר ראשון בניהול 	 
וחשבונאות, סטודנטים ובוגרים של התואר השני במנהל 

עסקים )על כל התמחויותיהם(.

פרסום משרות התמחות )בתשלום( בארץ ובחו"ל.	 

פרסום הזדמנויות תעסוקה ייחודיות: מלגות בחסות ארגונים, 	 
קול קורא.

אתר משרות ייעודי לסטודנטים 
ולבוגרי הפקולטה בלבד

 http://recanati.tau.ac.il/career-jobs-entrance-wanted

חילופי סטודנטים – סמסטר בחו״ל

לפרטים ולמידע נוסף
הילה רחמני

hilara@tauex.tau.ac.il :טל׳: 03-6408069, דוא״ל

תכנית חילופי הסטודנטים של הפקולטה לניהול מאפשרת 
ללמוד סמסטר באחד מעשרות בתי הספר המובילים למנהל 

עסקים בעולם, במסגרת מארג הקשרים של הפקולטה.

לפניכם הזדמנות להרחיב אופקים ולהתנסות בחוויה ייחודית!

לפקולטה יש הסכמים עם מעל 100 בתי ספר ברחבי העולם, 
לדוגמה:

צפון אמריקה
ארצות הברית: Colombia )ניו יורק(, UCLA )לוס אנג'לס(, 
Duke )צפון קרולינה(, Emory )ג'ורג'יה (, Kellogg )אילינוי(, 

Booth )שיקאגו(.

 University of ,)מונטריאול( McGill University :קנדה
Toronto )טורונטו(, York University )טורונטו(.

דרום אמריקה
Universidad Torcuato Di Tella )ארגנטינה(, FGV )ברזיל(.

אירופה
 , )ברצלונה(  ESADE  , ד( )מדרי  IE  , ) ז )פרי  H EC
University of Cologne )קלן, גרמניה(, Humboldt )ברלין(.

אסיה
 Peking University ,)שנחאי, סין( Fudan University
)בייג'ינג(, National University of Singapore )סינגפור(, 

Indian School of Business )הודו(.

אוסטרליה
Melbourne Business School )מלבורן(.

דרום אפריקה
Wits Business School )יוהנסבורג(.

וקבלה לתכנית חילופי סטודנטים  נאי הרשמה  ת
מופיעים בפירוט באתר הפקולטה.



בעקבות הלא נודע

go.tau.ac.il :מידע והרשמה
ובמוקד כל האוניברסיתל אביב

im@tau.ac.il :דוא״ל
טלפון: 03-6405550

פרטים בנושאי רישום וקבלה 
לאוניברסיטה:

tau2go אוניברסיטת תל אביב

תכניות מצטיינים | רפואה ובריאות | מדעי החיים
מדעי המוח | מדעים מדויקים | הנדסה | לימודי הסביבה

מדעי הרוח | חינוך | אמנויות
מדעי החברה | עבודה סוציאלית | ניהול | משפטים

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

הפקולטה לניהול
אוניברסיטת תל אביב


