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 ושנה"ל תשע"לפי ידיעון תכנית הלימודים בחוג לניהול 
 1לתלמיד החדש והממשיך

 בשנה זו. לפניך רשימת כל קורסי החובה והבחירה שנלמדים בחוג לניהול
 1היקף השעות הנדרש לסיום התואר בחוג לניהול. לקבל פטור, בשל לימודיו בחוג השני, כמו כן מפורטהם זכאי התלמיד מ קורסים, בציון האפשריים הטבלה מפרטת שילוב של  חוגים

 בידיעון(. תכנית הלימודיםחלה חובת הבירור לגבי קורסים אלה )ראה בהרחבה  ועליובשני חוגי הלימוד חופפים קורסים  לא ילמדתלמיד 
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          קורסי חובה: לימודי שנה א': 

 מידע מפורט באתר:                             התכנית: "כלים שלובים" 
                                                                                 http://recanati.tau.ac.il//?CategoryID=1954&ArticleID=6810&dbsAuthToken=GByMB0GT88&rnd=9141517 

 השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית 1111.1111
 חובה כל כל תלמיד בשנה הראשונה ללימודיו בחוג, מיד מפורט בהרחבה באתר החוג לניהול.       

 הדרכה בספרייה: שימוש במאגרי מידע בניהול 1111.1111

         1 מבוא לטכנולוגיות מידע 1111.1111

  פטור       1 יסודות המשפט 1111.1221

         6 יסודות החשבונאות 1111.1221

    פטור פטור פטור פטור פטור 7 מתמטיקה לניהוליסודות ה 1111.1111

  (1)       1 2דיני עסקים 1111.1222

         2 התנהגות ארגונית מאקרו 1111.2121

         2 התנהגות ארגונית מיקרו 1111.2122

   פטור (3) פטור פטור פטור טורפ 2 מבוא לסטטיסטיקה 1111.1111

   פטור   פטור  פטור 6 סטטיסטיקה לניהול 1111.1112

        פטור 6 כלכלת עסקים א' 1111.1119

http://recanati.tau.ac.il/?CategoryID=1954&ArticleID=6810&dbsAuthToken=GByMB0GT88&rnd=9141517


 2 

 

          קורסי חובה: לימודי שנה ב' / ג'  

        פטור 2 כלכלת עסקים ב' 1111.1112

        פטור 2 מאקרו כלכלה והמשק הישראלי 1111.1118

         1 יסודות מערכות מידע 1111.1121

    2פטור 2פטור 2פטור 2פטור 2פטור 1 4חקר ביצועים והחלטות 1111.1116

 1פטור 1פטור 1פטור      2 1תיסודות תורת ההחלטו 1111.1122

 1פטור 1פטור 1פטור      1 1מבוא לחקר ביצועים 1111.2121

ללא נקודות  6אריתהשלמה פרונטלית באלגברה לינ 1111.2122

 זיכוי
 6פטור 6פטור 6פטור 6פטור 6פטור 6פטור 6פטור 

שיטות מחקר אמפירי 1111.2121
7

   7פטור      1 

         2 יסודות השיווק 1111.2221

         6 יסודות המימון  1111.2221

         2 לוגיסטיקה תפעולית 1111.2222

יסודות האסטרטגיה  1111.2222
8

 81         

 9:קורס חובה: לימודי שנה ג' 

 סמינר מחקר אמפירי
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 2 2 2 2 2 2 2 12 2/12 12ג'לימודי שנה ב/ – בחירה קורסי 

 1היקף השעות לסיום התואר סה"כ
 61 72 68 72 78 66 79 81 

 
 ראה הערות בעמוד הבא

 וע"שתקורסי בחירה המוצעים בשנה"ל 
הערכת  התנהגות צרכנים,אתיקה ועסקים, , מנהיגות, יתופיים לא שתורת המשחקים הניהול משא ומתן, נוירו כלכלה ונוירו שיווק, כלכלה התנהגותית לניהול, מבוא לדיני מסים, 

עסקית,  יזמות ויזמים צעירים  –יזמות חברתית ,פרויקט נובהקורסים שנתיים: התכנית אוניברסיטה בעם, ייעוץ עסקי/ניהולי בארגונים חברתיים )שווי נכסים פיננסיים, 
 . TAU International-ו  מסגרת התכנית לחילופי סטודנטים של הפקולטהב קורסים יחודיים -בנושא יזמותבחירה באנגלית  קורסי 2 ,בישראל

 וע"תשסמינרי מחקר המוצעים בשנה"ל 
 , יצרתיות וחדשנות בארגונים -, סמינרכח והיררכיה בארגונים -רסמינ, תיות בקבלת החלטותים פסיכולגיים והטיות התנהגותהליכ -סמינר יש לבחור סמינר אחד בלבד:

  ניהול לחצי עובדים: אבחון והתערבות -סמינר
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 שתנה תרגיל הפרונטלי נכלל במניין שעות ההוראה של הקורס(. היקף השעות מ)שעות ה  ולתלמיד שהחל לימודיו בשנה"ל תשע" לסיום התואר בחוג לניהולהנדרש היקף השעות בטבלה שלהלן מפורט   .1

  ראה פירוט תכנית הלימודים בחוג המתאים. -חוג השני היקף השעות הנדרש בלגבי . השני בחוג לימודיולפטורים שהתלמיד זכאי בשל  בהתאם

   ת  תכנית הלימודים, לפי  שנים. המפורטת בהרחבה בידיעון הפקולטה של השנה בה התקבל  התלמיד ללימודים בחוג לניהול. , להיעזר בטבלה זו ובטבלומומלץ לתלמיד שהחל לימודיו לפני שנה"ל תשע"

 ש צורך להגיש בקשה לפטור מהקורס.  י. י תאגידים"למד בפקולטה למשפטים את הקורסים: "דיני חוזים" ו"דיניהיה פטור מהקורס "דיני עסקים" בחוג לניהול,  אם  -תלמיד הלומד בחוג לימוד שני מהפקולטה למשפטים .2

המוצע במסגרת לימודיו בפיזיקה. או לחילופין יבחר התלמיד בקורס "סטטיסטיקה  6321.1236לפיזיקאים"  תלמיד פיזיקה שילמד מבוא לסטטיסטיקה בחוג לניהול מנוע מללמוד את קורס הבחירה "סטטיסטיקה והסתברות  .3

 יש לשים לב שאפשרות זו תעכב את הלימודים בחוג לניהול . להבהרות מומלץ לפנות למזכירות החוג לניהול. -ויבקש בקשה לפטור מהקורס המוצע בחוג לניהול המוצע  כקורס בחירה רק בשנה ב'והסתברות לפזיקאים" 

 טות" אך חייב בשני קורסים חלופיים "מבוא לחקר ביצועים" ו"יסודות תורת ההחלטות"תלמיד הלומד בחוג לימוד שני מבי"הס לכלכלה/מדעים מדויקים פטור מהקורס  "חקר ביצועים והחל .4

 "חקר ביצועים והחלטות".חלופי: חייב בקורס מביה"ס לכלכלה/מדעים מדויקים פטור משני הקורסים "מבוא לחקר ביצועים" ו"יסודות תורת ההחלטות" אך  שאינותלמיד הלומד בחוג לימוד שני   .5

לחקר ביצועים". מידע נוסף מתפרסם בהרחבה בהערה המתייחסת  ל"השלמה פרונטלית באלגברה לינארית" מיועדת רק לתלמיד הלומד בחוג לימוד שני מביה"ס לכלכלה, לצורך עמידה בדרישה המקבילה לקורס "מבואהדרישה  .6

 לקורס זה בתכנית הלימודים באתר החוג.

 לימודי חובה שנה ב'/ ג'. –מידע מפורט בהרחבה בתכנית הלימודים לפי שנים  –אנגלית הקורס "יסודות האסטרטגיה" ניתן בשפה ה  .2

 צורך להגיש בקשהרי" יוענק רק לתלמיד המשלב ניהול ופסיכולוגיה. אין הקורס "שיטות מחקר אמפירי" מאז שהוצע בשנה"ל תשס"ג עבר שינויים רבים במתכונתו ובהיקף השעות. לפיכך, הפטור מהקורס "שיטות מחקר אמפי  .7

 .שיטות מחקר בנושא יועל התלמיד מתבקש לפנות לחוג השני בנוגע לחובות המוטלות אמפירי" בחוג לניהול. מחקר חייב ללמוד את הקורס "שיטות וחוג אחר למיד המשלב ניהולתלפטור. 

 נקודות. 4ש"ס אך משקלו בציון הסופי הוא   2המוצע כקורס חובה בהיקף  למעט סמינר המחקרלכל שעה סמסטריאלית בתכנית הלימודים ינתן משקל שווה בשיקלול הציון הסופי בקורס,  .9

 היצע הסמינרים מפורטים לעיל. 

 בה התקבל לחוג. היצע קורסי הבחירה מפורטים לעיל.ימודים של השנה היקף השעות בלימודי הבחירה משתנה בהתאם לחוג לימודיו השני של התלמיד. מומלץ לתלמיד שהחל לימודיו לפני שנים קודמות לעיין בתכנית הל  .16

                                                 
 

   

  

 

 


