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 (סילבוסים)תוכן הקורסים 

 

 חובהמקצועות                                  
 

70001 
 מיקרו - מבוא לכלכלה

Introduction to 
Micro- Economics  
 

 ת"שו: אופן הוראה
 3: שעות שבועיות

 2.5:  נקודות זכות
 :דרישות קדם

 

  

 : מטרת הקורס

הפירמה , להכיר את התיאוריה הכלכלית של הצרכן, להקנות מושגי יסוד בכלכלה

. ממשלתית עליהםהמעורבות הוהשפעת , והשוק

  :קורסם שיילמדו בנושאיה

הביקוש . עקומת התמורה והשימושים. שיקולים כלכליים בהקצאת משאבים

קביעת מחיר בשוק . ההיצע והגורמים המשפיעים עליו. והגורמים המשפיעים עליו

השפעת המעורבות הממשלתית על . התערבות ממשלתית בשוק המוצר. תחרותי

. יבוא ומעורבות ממשלתית המשפיעה עליהם, יצוא,  משק פתוח.המשק

 :ספרי לימוד

 .האוניברסיטה הפתוחה, מבוא לכלכלה מיקרו. 1

. מהדורה חדשה, הוצאת אקדמון, מבוא לכלכלה, גרוס נחום. 2

 .הוצאת ביאליק, גרסה ישראלית, מבוא לכלכלה, חת מאיר. 3
 
 

 

 

70002 
 חשבונאותה  יסודות 

 הפיננסית
Principles Of   
Financial Accounting  

 
ת "שו: אופן הוראה

   3 :שעות שבועיות
 2.5: נקודות זכות

 :דרישות קדם
 

 : מטרת הקורס

בקורס ייסקרו . מושגי יסוד בחשבונאות ובכללי הדיווח החשבונאייםלהקנות 

תוך שימת , חות הכספיים"טכניקות הרישום החשבונאי ויפורט תהליך הכנת הדו

 .דגש בהבנת תהליך הדיווח ומשמעות המידע החשבונאי

 :קורסם שיילמדו בנושאיה

חייבים . מלאי. עקרונות חשבונאיים. הרישום החשבונאי. ח"ח רו"המאזן ודו

הון . עתודה למסמך. התחייבויות לזמן ארוך. רכוש קבוע ופחת. ס"והפרשה להומ

. חות לאינפלציה"התאמת דו. ח תזרימי מזומן"דו. עצמי

 :ספרי לימוד

 .הוצאת אחיאסף, מהדורה שנייה, חשבונאות פיננסית, סמט יעקב

 

 

 

70004 

התנהגות  ארגונית 
Organization 
Behavior 

 
 'ש:אופן הוראה
  3: שעות שבועיות
                               3: נקודות זכות

 :דרישות קדם

 

:  מטרת הקורס
להקנות ידע תיאורטי ויישומי להבנת התהליכים המשפיעים על התנהגותם של 

 .במגוון של מצבים וסביבות ארגוניות, יחידים וקבוצות בארגונים
ישומיות הקשורות לאינטראקציה בין יהקורס יסקור סוגיות תיאורטיות וטכניקות 

להבנת ההתנהגות האנושית , הפרט לארגון תוך התנסות עצמית של הלומדים
  .בארגונים

  תחומי ההתנהגות הארגונית מציעים כלים מעשיים לפיתוח מיומנויות
 .ולטיפול במשברים ארגוניים ניהוליות

 
: הנושאים שיילמדו בקורס

  ,אישיות, תפיסה)בארגון  הפרט; מהותה ותחומיה של ההתנהגות הארגונית
;  קבוצות בארגונים;  (מוטיבציה) גישות ושיטות להנעת עובדים;  (עמדות

תהליכי   ;תרבות ארגונית, בעבודה לחצים ושחיקה; תקשורת ארגונית ובינאישית
קונפליקטים ופתרון בעיות  : מוקדי כוח ופוליטיקה בארגון;| קבלת החלטות

 .בארגונים ניהול תהליכי שינויים ;מנהיגות בניהול  ;ניהוליות 
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:  ספרי לימוד
. מטר, מבחן המנהיגות בתוצאה(. 2001). נ, וסמולווד. 'ג, זנגר, .ד, אולריך

. האוניברסיטה הפתוחה, התנהגות ארגונית(. 2002). א, חיים-בר
. משרד הביטחון, מנהיגות ופיתוח מנהיגות(. 2000). א, וזכאי. י, גונן

אוניברסיטת , עוצמה והשפעה בארגון– המשחק הפוליטי (. 2002). י, סמואל
. זמורה ביתן– חיפה 
. אילן-אוניברסיטת בר, הפסיכולוגיה של התנגדות לשינוי(. 1998). ש, פוקס

. מטר, הצוות המנצח(. 1994). ר, פט
Porter, L (2003). Motivation and Work Behavior, McGraw-Hill. 
Robbins, S.P. (2005). Organizational behavior, Prentice-Hall, 11th ed. 

 

 

 

70005 

- מבוא לכלכלה 
 מאקרו

Introduction to 
Macro- 
Economics 

 
ת "שו: אופן הוראה

 3: שעות שבועיות
 2.5: נקודות זכות

  :דרישות קדם 
 מיקרו-  מבוא לכלכלה 70001

 : מטרת הקורס
ביקוש , חשבונאות לאומית: להקנות לתלמיד ידע בסיסי בנושאי מקרו כלכלה

פער . יבוא ויצוא. השקעות ותקציב ממשלה, צריכה פרטית, והיצע לסחורות
קביעת שער ריבית בשוק . הביקוש לכסף, היצע הכסף-כמות הכסף. דיפלציוני

מדיניות מוניטרית . היצע לטווח קצר וארוך. מודל הביקוש הכללי במשק. הכסף
 .ופיסקלית

פונקציית . משק סגור ופתוח–תוצר לאומי גולמי ונקי והרכבי התוצר : מיקרו כלכלה
 .החיסכון הפרטית ופונקציית התצרוכת הפרטית

סגירת פער דיפלציוני -מודל קיינס. פער דפלציוני,  תוצר שיווי משקל–מודל קיינס 
שיווי משקל כללי . מערכת הבנקים. באמצעות מדיניות פיסקלית טהורה ומסים

 (.AD-AS)מודל ביקוש והיצע מצרפי .  משק סגור–במשק 
 

  :ספרי לימוד
 ,עופרי. ג, נחמיאס.  א–האוניברסיטה הפתוחה , מבוא לכלכלה מאקרו. 1

. רוזנברג.  י
 .אץ עופר, נץ מארק, אורון. י– הוצאת עמיחי , מבוא למאקרו כלכלה. 2
 .זימון. י, פפר. ד– הוצאת לומדון , ספר השאלות הגדול לכלכלה מאקרו. 3
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70006  
 יסודות החשבונאות
 הניהולית
Principles of 
Managerial 
Accounting 

 
ת "שו: אופן הוראה

  3: שעות שבועיות

 2.5: נקודות זכות

:  ת קדםודריש

70002  

 יסודות חשבונאות פיננסית

 

 : מטרת הקורס
הקורס נועד להקנות לתלמיד ידע בסיסי על מבנה הדיווח החשבונאי הפנימי 

יודגשו השימושים של האינפורמציה . בפירמה ובעיקר זה הקשור לייצור ולעלויות
בקורס יידונו בהתאם שלוש קבוצות . תכנון ובקרה, החשבונאית לצורך החלטות

כלי דיווח חשבונאים ; שיטות נהוגות לרישום החשבונאי של עלויות: נושאים
שימוש בנתוני עלות לצורך קבלת ; המשרתים את פונקציית התכנון והבקרה

. החלטות

  :קורסם שיילמדו בנושאיה

עלויות , התנהגות. מטרות החשבונאות הניהולית לעומת החשבונאות הפיננסית
', תמחיר תהליך א, תמחיר: שיטות איסוף ורישום עלות, חשבונאות ייצור. ומינון

הקצאת , הקצאת עלויות משותפות, טיפול במוצרים פגומים: 'תמחיר תהליך ב
הכנת : כלים ניהוליים לתכנון ולבקרה .עלויות של מחלקות שירות למחלקות ייצור

ניתוח סטיית עלויות עבור חומרים ישירים : תמחיר תקן, תקציב ותכנון רווחים
- תמחיר ישיר ותמחיר ספיגה , עקיפות הייצור: תמחיר תקן, ועבודה ישירה

ניתוח נקודת - מחירים ותפוקה , הקשר בין הוצאות, השפעות על מדידת הרווח
. עלויות רלוונטיות לצורך קבלת החלטות, האיזון

 :ספרי לימוד
כלכליים , היבטים חשבונאיים: תורת התמחיר והתקציב ,גולדשמיד יעקב

. הוצאת חשב, והתנהגותיים

, הוצאת דיונון, תקציב ובקרה, תמחיר- חשבונאות ניהולית , גבעול' ופרופ' ברן א
 .(אחרת אלא אם צוין, התרגילים יינתנו מתוך ספר זה. )(1984)א "אוניברסיטת ת

נלקחו מחוברת תרגילים בחשבונאות ניהולית , שיחולקו בכיתה, תרגילים נוספים
 .ר יוסף אהרוני"בעריכת ד, ותמחיר

 

70007   

סטטיסטיקה לניהול 
Statistics for 
Management   

 
ת "שו: אופן הוראה

  4: שעות שבועיות
 3.5: נקודות זכות

  20019: ת קדםודריש
 הסתברות וסטטיסטיקה

  

 : מטרת הקורס

 סטטיסטיקה והכרת שיטות .הרחבת הרקע התיאורטי והמעשי בהסקה
הקורס כולל את . סטטיסטיות להסקה ממדגם על תכונות או על מדדים בעלי עניין

, בדיקת השערות, אמידה, התפלגות דגימה: המעבר ממדגם ועד להסקת מסקנות
ורמת הסיכון וההסתברות , פרמטרים-פרמטרים וא, סטייםיהתאמת מבחנים סטט

.  לטעות במסקנות
במסגרת השיעורים ותרגילי , במהלך הקורס ישובצו בעיות מעשיות מתחומי הניהול

. הבית

  :קורסם שיילמדו בנושאיה

שלבים . נקודתית ולפי רווח- אמידה . פרמטרים, סטטיסטי- התפלגות דגימה 
הסקה על תוחלת והפרש תוחלות בידיעה ובאי . בבדיקת השערות טעות ועוצמה

. מבחן לטיב התאמה ואי תלות. הסקה לגבי שונות ויחס שונויות; ידיעת השונות
 .שימוש בסיסי בתוכנה סטטיסטית לביצוע תרגילים

 :ספרי לימוד
(. 1989) (חובה )עם עובד , מבוא לסטטיסטיקה, מרום רות-בייט

(. 1978 )( חובה 15-10יחידות - סטית יהסקה סטט, אוניברסיטה פתוחה
(.  1993)אקדמון , ללא סטטיסטיקאים-  סטטיסטיקה, איזנבך רונית
(.  1987) (נמצא בספרייה)יסודות סטטיסטיקה למדעי ההתנהגות , מאיר אלחנן

Introduction to the theory of statistics (1974). Mood A.M., Graybel 
F.A. and D.U. Boes, 
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70008 
 לניהומבוא ל

Introduction to 
Management               
        

 'ש: אופן הוראה
  3: שעות שבועיות
 3:  נקודות זכות

:    דרישות קדם
 התנהגות ארגונית 70004

   :מטרת הקורס
, ניהול ואפיון מערכות ארגוניות, להקנות ידע תיאורטי ויישומי בתחומי ארגון

בשילוב עקרונות של חשיבה וראיה מערכתית התורמות לשיפור מיומנויות 
 . ניהוליות של הפרט והאפקטיביות הארגונית בכללותה

מבנים ארגוניים , הקורס יסקור את מערכות יחסי הגומלין בין הארגון וסביבתו
. ותהליכי ניהול בסיסיים וכן שיטות ניהול מתקדמות

מרכיביהם ודרכי פעולתם יאפשרו להבין את הגורמים המשפיעים , ניתוח ארגונים
. דאיתועל התמודדותם של ארגונים בסביבה לא 

 
  :הנושאים שיילמדו בקורס

אסכולות וגישות  ;מבנים ארגוניים ועיצובם .מטרות, סוגים מאפיינים ארגונים
סמכות ואחריות  ; מבנה ותפקידים -דירקטוריון חברה ;בהתפתחות הניהול

, גודל,  טכנולוגיה-גורמי השפעה על ארגון ;אסטרטגיה ומדיניות ארגונית; ניהולית
מחזור ; אפקטיביות וכישלון ארגוני ;בקרה, תיאום, תכנון: תהליכי ניהול ;סביבה

 תהליכי ;התחדשות, שקיעה ,התפתחות, צמיחה,  הקמה–חיים של ארגון 
 .ניהול גלובאלי, שיטות ניהול מתקדמות ;יותציבור חברות הפרטת

: ספרי לימוד
הפרטת חברות בישראל . (1998). ש, ורוזביץ. צ.ב, זילברפרב, .ש, אקשטיין
. אילן-אוניברסיטת בר, ובעולם
 משרד הביטחון –מטר ,  בביצוע–מבחן הניהול . (2003). ר, אראן'וצ. ל, בוסידי

 .ההוצאה לאור
. אביב-אוניברסיטת תל- רמות, זמננו-מחשבה מנהלית בת. (1990). ח, גזיאל
. ידיעות אחרונות, עסקים במהירות המחשבה. (1999). ב, גייטס
. מטר, 21-אתגרי הניהול במאה ה(. 2000). פ, דרוקר

. מטר, להוביל ולנצח(. 2005. )'ס, וולץ, 'ג, וולץ
 .האוניברסיטה הפתוחה, ניהול בינלאומי. (2005). א, יחזקאל
  .אוניברסיטת חיפה, ארגונים. (1996). י, סמואל

 

Daft, R.L. (2004). Organization theory and design, West Publishing 
Company, 8th ed. 

Dessler, G. (2004). Management: Principles and Practices for 
Tomorrow's Leaders.   

 

 

 

70009 

מבוא לחקר ביצועים 
מודלים )' א

 (דטרמיניסטיים
Introduction to 
Operations 
Research A 

 
 ת"שו: אופן הוראה

  3: שעות שבועיות
 2.5: נקודות זכות

 : דרישות קדם
 ',  חשבון אינפיניטסימלי א20027

 ' חשבון אינפיניטסימלי ב20028
 

 

 : מטרת הקורס

העשויים לסייע בניתוח בעיות מגוונות  (דטרמיניסטיים)הקניית כלים כמותיים 

בהערכת ביצוע , בתיאור וניסוח מודלים של מערכות, במערכות ניהוליות

 .אופטימליים  וניתוח רגישות/ מציאת פתרונות חילופיים, המערכות

  :קורסם שיילמדו בנושאיה

, אופטימיזציה ללא אילוצים, קבוצות ופונקציות קמורות)אופטימיזציה קלאסית 

ותכנון ליניארי ויישומיו לבעיות תכנון והקצאת : (תחת מגבלות שוויון ואי שוויון

ניתוח רגישות ובעיה , שיטת סימפלקס, פתרון גרפי ובעזרת מחשב)משאבים 

 .(דואלית

 :ספרי לימוד
Hillier F.S. and G.J. Lieberman, Introduction to Operations Research 
6th. ed, McGraw-hill (1995). 
Winston W. L., Operations Reserch: Applications and Algorithms, 3rd 
Ed., Duxbury Press, Wadsworth Publishing Co. (1994) 
Taha H.A. Operations Research: An Introduction, Macmillan 
Publishing, 4nd ed (2001). 

Winston W.L. and S. C. Albright, Practical Management Scince, 2nd 
edition, Duxbury Press (2001). 

 .הוצאת דקל', חלק א, "מבוא לחקר ביצועים", זאבי אבי
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70010 

  יסודות המימון
Principles of 
Finance 

 
ת "שו: אופן הוראה

  3שעות שבועיות 
  2.5: נקודות זכות

:  דרישות קדם
,  מאקרו-מבוא לכלכלה 70005

  הסתברות וסטטיסטיקה 20019

 :  מטרת הקורס

לימוד הרקע . הכרת היבטים פיננסיים ושילובם במערכת של שיקולים ניהוליים

עלות , ערך כסף, צבירת הון, צמיחה, מושג הריבית- התיאורטי בתורת המימון 

הקניית כלים פיננסיים לבחינה של כדאיות השקעה בפרויקטים . גיוס הון ואשראי

המשמעות הכלכלית של מגבלות הון . עם תזרימי מזומנים שונים על פני זמן

החלפת ציוד בתנאים של שינויים טכנולוגיים כבעיית . ותכנון פיננסי של מקורות

במסגרת , במהלך הקורס ישובצו בעיות מעשיות מתחומי המימון והניהול. מימון

.  השיעורים ותרגילי הבית

  :קורסם שיילמדו בנושאיה

, היוון ,חישובי הון- אלגברה של מימון . ריבית פשוטה וריבית דריבית- ריבית 

שיעור , ערך נוכחי נקי. יקטים ודירוגםוהערכת פר- כדאיות השקעה . סדרות

 .השקעות תחת אילוצי הון- קיצוב הון . נקודת איזון- תכנון פיננסי . תשואה פנימי

 . CAPMאי ודאות מודל ההמחרה , איגרות חוב ומניות

השפעת . החלפת ציוד אופטימלית. החלפת ציוד מדיניות. היצע וביקוש להון
 .שינויים טכנולוגיים

 :ספרי לימוד
Brealey Richard and Stewart Myers Principles of Corporate Finance  
7th ed. 2003 Mc Graw-Hill      
Levi  H. and M. Sarnat  (1986) Capital Investment and Financial 
Decision                     

 
, ניהול פיננסי של גופים עסקים: תורת המימון, (1988),  נחמיאס אריה

פתוחה האוניברסיטה ה
 .ריקובר' הוצאת צ1996, שוק ההון וניירות הערך, בן חורין משה 
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יסודות ניהול 
טכנולוגיה  

                Introduction 
to Management of 
Technology  

 
 'ש: אופן הוראה

  3: שעות שבועיות

 3: נקודות זכות

:  דרישות קדם
   מבוא לניהול70008

 

 : רקע

 2001 ומאז  עם האצת ההתפתחות הטכנולוגית לנוכח התגברות התחרות בעולם
מגלים ארגונים רבים כי ניצול נכון של , אף על רקע המשברים העולמיים

. הטכנולוגיה הופך להיות גורם מרכזי להצלחה ולרכישת יתרון תחרותי
הוא תחום  (Management Of Technology)התחום של ניהול הטכנולוגיה 

התחום כולל מודלים וכלי ניהול שמסייעים למנהל בקבלת .  יחסית ניהולי חדש
 בתוך ומחוץ לאירגון תוך שילוב של כל הגורמים  החלטות ובהבנת תהליכים

. בארגונים טכנולוגיים
הקורס יערוך הכרות עם הנושאים השונים בהם עוסק התחום של ניהול 

ארגוניים והתנהגותיים , פונקציונליים, הטכנולוגיה תוך הצגת מודלים איסטרטגיים
הקורס ישלב מודלים תיאורטיים יחד עם מצבים . לניהול אירגונים טכנולוגיים

י נושאי משרות בכירים בתעשיה "מעשיים מחיי ארגונים טכנולוגיים חלקם יוצגו ע
. הטכנולוגית

 :מטרת הקורס
  כושר התחרות של על להכיר את השפעתה של הטכנולוגיה על ההצלחה ו. א

. ארגונים תעשייתיים
לאפיין את יסודות הניהול והתהליכים המשולבים בארגונים טכנולוגיים ולפתח . ב

.  טכנולוגיתשיקול דעת ומיומנויות לקבלת החלטות ניהוליות בסביבה
 

  :קורסם שיילמדו בנושאיה
תהליכים ופונקציות בארגון , ארגון ובעלי תפקידים, מבוא לניהול טכנולוגיה

. משאבי אנוש בארגונים טכנולוגיים, טכנולוגי
 
ספרים . א

1.  Riggs, Henry, E.  “Managing High - Technology Companies”  
Van Nostrand, 1983.  

2.  Tushman, Michael and Moore, William, L. (1986): (eds.), (2nd 
ed) "Readings inthe  Management of Innovation”, Pitman. 

3. Steele, Lowell,W. (1989). ”Managing Technology - The Strategic 
View”. McGraw Hill.  

4. Twiss, Brian, C. (1986).  “Managing Technological Innovation”, 
(3rd ed.) Longman. 

5. Betz, Frederick. (1987).  “Managing Technology”, Prentice-Hall.  
6. Bhalla, Sushil, K. (1987).   “The Effective Management of 

Technology”, Addison Wesley. 
7. Foster, Richard. (1986).  “Innovation, The Attacker’s Advantage”, 

Summit Books.  
 לפי מקראה- מאמרים . ב

1.  Dvir, D., Lipovetsky S., Shenhar A. and Tishler A.” (1994). 
Identifying managerial variables critical to the success of 
projects”. 

2. Dvir, D. and Shenhar A., (1992). “Success factors of SBUs in the 
Electronics and Computers Industry”. 

3. Lipovetsky, S., Tishler, A., Dvir, D. and Shenhar, A. (1995).  “The 
relative importance of defense project success dimensios”. 

Twiss Brian, C. “Managing Technological Innovation”, (3rd ed.) 
Longman (1986). 
Betz Frederick “Managing Technology”, Prentice-Hall (1987). 
Bhalla Sushil, K. “The Effective Management of Technology”, 

 :מאמרים
משאבי ". המסגרת הקונספטואלית: ניהול משאבי אנוש עתירי ידע", שנהר. א

(. 1989)נובמבר  , אנוש
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 Marquis D.G. “The Anatomy of Successful Innovations” NSF (1969).    

Roberts E.B. & Frohman, A.L.  “Strategies For Improving Research 
Utilization”. Innovation Technology Review, Winter (1983). 
Maidique M.A. & Patch P. “Corporate Strategy and Technological 
Policy”. 
Ansoff  I.H., “Strategic Management of Technology”, The Journal of 
Business Strategy, Winter ( 1987). 
Adler P.E., Shenhar, A. “Adapting Your Technological Base: The 
Organizational Challenge” Sloan Mgmt. Rev (1990). 
Greiner L.E. “Evolution and Revolution as Organizations Grow”, 
Harvard Business Review July-August  (1972). 
Bahrami, H. & Evans, S. “Stratocracy in High-Technology Firms”. 
California Management Review (1987). 
Shenhar A. “Project Management Style and Technological 
Uncertinty”: From Low-to High-Tech. Project Management Journal, 
December (1991). 

Clealand David. “ Product Design Teams”: Project Management 
Journal, December (1991).. 
Wheelwright S.C., Hayes R.H. “Competing Through Manufacturing”, 
Harvard Business Review Jan. – Feb. (1985). 
Shanklin W.L., Ryans J.K., Jr. “Organizing for High-Tech Marketing”, 
Harvard Business Review, Nov. –Dec. (1984). 
Roberts E. B. & Fusfeld A. R. “Staffing the Innovative Technology - 
Based Organization”. Sloan Management Reviw”, Spring  (1981). 
Dvir D., Segev E. and Shenhar A. “Technology’s varying impact on 
the success of SBUs Within the Miles and Snow typology” (1992). 
Dvir D., Lipovetsky S., Shenhar A. and Tishler A. “Identifying 
managerial variables critical to the success of projects” (1994). 
Dvir D. and Shenhar A., “Success factors of SBUs in the Electronics 
and Computers Industry” ( 1992). 
Lipovetsky, S., Tishler, A., Dvir, D. and Shenhar, A. “ The relative 
importance of defense project success dimensions” (1995). 
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מבוא לחקר ביצועים 
מודלים )' ב

  (סטוכסטיים
Introduction to 
Operations         
Research B 

 
ת"שו: אופן הוראה  

  3: שעות שבועיות
 2.5:   נקודות זכות

   70009: דרישות קדם
 'חקר ביצועים אמבוא ל
                       

 :  מטרת הקורס

העשויים לסייע בניתוח בעיות מגוונות  (סטוכסטיים)הקניית כלים כמותיים 

בהערכת ביצוע , בתיאור וניסוח מודלים של מערכות, במערכות ניהוליות

 .אופטימליים וניתוח רגישות/ מציאת פתרונות חילופיים , המערכות

 

  :קורסם שיילמדו בנושאיה

 .תורת המשחקים, תורת התורים, שרשרות מרקוב

 

 :ספרי לימוד

. הוצאת דקל', ג', חלקים ב, "מבוא לחקר ביצועים", זאבי אבי
Winston W. L., Operations Reserch: Applications and Algorithms, 3rd 
Ed., Duxbury Press, Wadsworth Publishing Co. (1994) 
Taha H.A. Operations Research: An Introduction, Macmillan 

Publishing, 4nd ed (2001). 

Winston W.L. and S. C. Albright, Practical Management Scince, 2nd 

edition, Duxbury Press (2001). 

Hillier F.S& G.J Lieberman, “Introduction to Operations”. 6th, ed. 
McGraw - Hill. (1995). 
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                                                            תעשייתיתכלכלה 
Industrial 
Economics 

 
  ת"שו: אופן הוראה

 4: שעות שבועיות
 3.5:  נקודות זכות

: דרישות קדם
 יסודות המימון 70010

 : מטרת הקורס 

המבקשים ליישם את התיאוריה ואת המתודולוגיה , הקורס מיועד לתלמידי ניהול

, זהו קורס מתקדם בתיאוריה כלכלית. לצורך קבלת החלטות בתעשייה, הכלכלית

, פונקציות עלות ורווח ומדידתן: כגון, המכוון לנושאים הייחודיים של התעשייה

-סיכון ואי, ריכוזיות, חדירה לתעשייה והישרדות, גודל של פירמה, היקפי ייצור

. ולמידה, עלויות התאמה, צמיחה: כגון, נושאים הכרוכים בדינמיות. ודאות

. פ"חשיבות כלכלית של מו

 

  :קורסם שיילמדו בנושאיה
שוק לא משוכלל ותחרות בין , מונופול. שוק משוכלל, פונקציית עלות של פירמה

הדואליות בין כמויות של . טווח קצר וטווח ארוך, יתרונות– תשואה לגודל .מעטים
כלכלת מחקר . עלויות התאמה. גודל של פירמה. ןהתפוקות ותשומות לבין מחירי

לעומת עתירות , עתירות הון. ייצור בתנאי ודאות. וחדשנות טכנולוגית, ופיתוח
תנאים כלכליים . רווחיות ויעילות כלכלית, שיווק, ריכוזיות התעשייה. עבודה

. לכניסה לתעשייה

 :ספרי לימוד

 (.1992)פ "כלכלה תעשייתית הוצאת או, שפר מיכאל
 .אקדמון, תורת המחירים, בלומנטל וחבריו

Tirole, J. “The Theory of Industrial Organization”, MIT Press (1990). 
Scherer, F.M "Industrial Market Structure and Economic 
Performance, Houghton Miffin" (1980). 
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                                                                    יווקהש סודותי

Principles of 
Marketing 

 
 ת"שו: אופן ההוראה

 3: שעות שבועיות
 2.5: נקודות זכות

: דרישות קדם

 

 : ת הקורסמטר

החלטות , פיתוח תוכניות שיווקיות, להקנות לסטודנט מושגי יסוד בתחום השיווק

במהלך . מדיניות קידום ופרסום, התנהגות צרכנים, צינורות שיווק, שיווקיות

התרגול ייעשה על אירועים הלקוחים . הקורס הסטודנט ייחשף למודלים כמותיים

 .טק-מתחומי התעשייה וההיי

 

  :קורסם שיילמדו בנושאיה

שלבים בפיתוח תכניות , תפיסה שיווקית, תמהיל השיווק: הגדרות בסיסיות בשיווק

מודלים להחלטות , התנהגות צרכנים, כלים למציאת הזדמנויות שוק, שיווקיות

אירועים , תמחור, מדיניות קידום ופרסום, מיצוב, פילוח וכיסוי שוק, קנייה

  . משפטיים בשיווק

 :ספרי לימוד
 P.Kotler, Marketing Management, The Millenium, 2000, D.Prentice-
Hall Inc. 
G.L. Lilen and A. Rangaswamy, Marketing Engineering, 2003, 
Second Edition. Prentice Hall, Nj 

(.2000)האוניברסיטה הפתוחה, ניהול השיווק, הורניק,  קוטלר  

 (.1996)האוניברסיטה הפתוחה , ניהול הפרסום, ליברמן, הורניק
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 ' אניהול פרויקטים
Project 
Management A  
 

ת"שו: אופן הוראה  
  3: שעות שבועיות

  2.5: נקודות זכות
:  דרישות קדם

  ,יסודות ניהול טכנולוגיה 70011
  הסתברות  וסטטיסטיקה20019

 : רקע

ניהול פרויקטים הפך להיות אחת מהפעילויות המרכזיות בארגונים תעשייתיים 

תחום ניהול הפרויקטים , בהיותו תחום העוסק בפתרון בעיות. ובארגונים אחרים

. כלים  וטכניקות חדשים נוספים בהתמדה, רעיונות חדשים, מתפתח במהירות

 

 : מטרת הקורס

התכנון  , תוך שימת דגש בתהליכי הניהול, הבנת תהליך ניהול פרויקטים בתעשייה

. ובקרת הפרויקט

נושאים אסטרטגיים עם , הקורס ישלב נושאים תיאורטיים עם נושאים מעשיים

נושאים אופרטיביים ויציע נקודת מבט כוללת לטיפול בבעיות הכרוכות בניהול 

הקורס יעסוק בניהול פרויקטים בתעשיות שונות וברמות שונות של . פרויקטים

  נדון ביעדים של. עם שימת דגש בפרויקטים בתעשייה עתירת הידע, טכנולוגיה

נושאים טכניים והטיפול בגורם , תהליכים ותוצאות, מבנים ארגוניים, פרויקטים

. לאורך כל שלבי מחזור החיים של הפרויקט, האנושי בפרויקטים

 

  :קורסם שיילמדו בנושאיה

, הערכת הצלחה של פרויקט, יעדי הפרויקט, הגדרות, מבוא לניהול פרויקטים

. מודל כללי לניהול פרויקטים, תפקידי מנהל הפרויקט

, סיווג פרויקטים, גורמי ההצלחה של פרויקטים: ניהול אסטרטגי של פרויקטים

. ודאות-ניהול אי,  ניהול פרויקטים עתירי  ידע

, מבנים ארגוניים, תכנית המימוש של הפרויקט: תהליך הייזום של פרויקט וארגונו

. בחירת המבנה המתאים

מבנה , (SOW)מסמך תכולת העבודה , מחזור חיים של פרויקט: תכנון הפרויקט

, הערכת צורכי משאבים, עלות מחזור חיים, מפרטים, WBS))תכולת העבודה 

.  תקצוב הפרויקט, תכנון, תזמון פעילויות

.  עדכון התכנון, בקרת תקציב, בקרת התקדמות הפרויקט: בקרת הפרויקט

תהליך , חבילות תוכנה לניהול פרויקטים, סקרי תיכון, בקרת ביצועים  ותצורה

. סיום הפרויקט

, בניית צוות הפרויקט, ניהול והנעת עובדים מקצועיים: ניהול צוות הפרויקט

. תקשורת אפקטיבית בפרויקט, מנהיגות טכנולוגית

 :ספרי לימוד
ריקובר מוציאים 'צ, גומא ספרי מדע ומחקר, ניהול פרויקטים', ושטוב א' גלוברזון ש

(. 1992)מ "לאור בע
Meredith J.R. and Mantel S.J., “Project Management - A Managerial 
Approach". (2nd ed.), John Wiley and Sons (1989). 

Shtub A. Bard and Globerson S. “Project Management”, Prentice 
Hall (1994). 
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                                  תקשורת טכנית

Technical 
Communication       
   

' ש: אופן הוראה
  2: שעות שבועיות
 2: נקודות זכות

: דרישות קדם

 

 :מטרת הקורס
הקורס עוסק בלימוד עקרונות של תקשורת טכנית בכתב ובעל פה ויישומן בסביבה 

, נלמד את כללי השיח והעבודה המקובלים בעולם האקדמי. ארגונית וטכנולוגית
איתור מידע , תוך דגש על מימוש עצמי ופיתוח חשיבה ביקורתית ומקורית

 .ארגון המידע באופן אפקטיבי והצגתו בכתב ומול קהל, והערכתו
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 :ספרי לימוד 
כתיבה אפקטיבית למנהלים ואנשי , כוון כתיבתך לתכלית (1995). כץ ש .1

. הוצא לאור משרד הביטחון, מקצוע
. האוניברסיטה הפתוחה', ב- ' כתיבה מינהלית חלקים א .2
3.   Charles T.B. & Gerald  J.A. (1993), The Business Writers 

Handbook, St. Marlins Press inc. 
4. Dwight E.Gray (1990) So you have to write a technical report. 

Information resources Press, Washington D.C. 
5. Hamilton A. (1987) Writing  wining report and proposal, Spring 

Valley Av. Maywood N .J.  
יופנו הסטודנטים במהלך הקורס למאמרים נוספים , רשימה זועל נוסף *          

 .ן המבח רועייבהתאם לא
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                                                                                               דיני עסקים

Business Law 
 

' ש: אופן הוראה
  3: שעות שבועיות
 3: נקודות זכות

: דרישות קדם

 

 :רקע

הקניית ידע והבנה בסיסיים של מבנה גופים עסקיים ויחסים עם גופים עסקיים 

וכן סקירות , דיני חוזים ודיני חברות: הקורס יתמקד בשני נושאים עיקריים. אחרים

 .נזיקין ושותפויות, על מושגי יסוד בתחום דיני הקניין

  :הנושאים שיילמדו בקורס

יסודות בדיני , יסודות בדיני קנין,שותפויות, דיני חברות, דיני חוזים, עקרונות יסוד

. נזיקין

 :ספרי לימוד

כל פסקי הדין מרוכזים בדיני עסקים אוניברסיטת תל אביב הפקולטה לניהול 

 .1996הוצאת דיונון 
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חדשנות וחיזוי 
טכנולוגי 
Innovation and 

Technological 
Forecasting  

 
' ש: אופן הוראה

  2: שעות שבועיות
 2: נקודות זכות

: דרישות קדם
    סטטיסטיקה לניהול70007 

 

 : רקע 

חמשת העשורים האחרונים מתאפיינים בהתפתחות נחשונית בתחומים 
המלחמות שימשו רקע לתחרות בפיתוח משאבים . הטכנולוגיים השונים

 –אלקטרוניקה , תחומי המחשוב. שהופנו בעיקר לצרכים צבאיים, טכנולוגיים
תוכנת זמן אמת ורבים אחרים הציגו הישגים והחלו , תקשורת, מיקרו אלקטרוניקה

 .לשמש מוצרים וטכנולוגיות גם לשימושים אזרחיים

העקרונות של חיזוי הקורס סוקר את . םייקורס זה עוסק בחיזוי ובחדשנות טכנולוג

תוך , יידונו גם תחומים טכנולוגיים חדשניים. טכנולוגי ודן בשיטות חיזוי עיקריות

  .הצגת סטטוס  הפיתוח ותכניות פיתוח עתידיות

 :מטרת הקורס

טכנולוגית  (חדשנות)לתאר הישגיות ולהציג וללמד שיטות לחיזוי טכנולוגי 

.  בתחומים שונים

 
  :קורסם שיילמדו בנושאיה

שיטות , שיטות אינטואיטיביות: שיטות חיזוי. מבוא לחיזוי ולהערכה טכנולוגית
עץ ,  שיטת דלפי–שיטות נורמטיביות ,  וקווי מגמהS עקומת –אקספלורטוריות 

.  .הרלוונטיות
 :ייסקרו אחד או יותר מהנושאים הבאים   -חדשנות טכנולוגית

טכנולוגיה במדעי החיים , טכנולוגיה- ננו– חומרים , תעופה וחלל,תקשורת
 .כוח ואנרגיה, (ביואינפורמטיקה והנדסה גנטית, ביוטכנולוגיה)והרפואה 

 :ספרי לימוד 
Twiss, B. C., Forecasting for technologists and engineers (1992) 
Peter Peregrinus, IEE Management of Technology Series 15. 
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70024 

 סימולציה
Simulation 

 
 ת"שו: אופן הוראה

 3: שעות שבועיות 
 2.5: נקודות זכות 

 :דרישות קדם 
  סטטיסטיקה לניהול70007 

 

 : מטרת הקורס
ניהולי , סימולציה היא כלי ניתוח לבעיות עם מרכיבים אקראיים בתחום ההנדסי

מטרת הקורס היא ללמד . התחום עוסק בדימוי תהליכים לצורך ניתוחם. ומחקרי
כיצד מבדילים בין , כיצד בונים מודל סימולציה, ובעיקר, את עקרונות הסימולציה

העקרונות שיילמדו . עיקר לטפל במודל וכיצד מנתחים את תוצאות הסימולציה
  .ARENA-בקורס ייושמו בעזרת תוכנת ה

 
  :קורסם שיילמדו בנושאיה

סימולציית מונטה ? מתי כדאי ומתי אין להשתמש בסימולציה? מהי סימולציה
 .סימולציות ידניות, קרלו

בחינת נתוני קלט לסימולציה . יצירת מספרים לפי  התפלגויות הסתברותיות
 .  לימוד השימוש בהתפלגויות השונות .  Input Analyzerבאמצעות 

מודלים של ייצור , מודלים פשוטים בתורים:   לרבותARENAלימוד תוכנת 
.  מודלים של מלאי, מודלים מורכבים של שירות, מודלים של אמינות, במפעל

מספר ריצות נדרש לקבלת תוצאות , ניתוח תוצאות סימולציה,PERTמודלים של 
 .שימוש בסימולציה למחקרים השוואתיים, מהימנות

 
 :ספרי לימוד

W. D. Kelton, R. P. , Sadowski, D. A. , Sadowski,,(2004). “Simulation 
with Arena”, 4th edition,  Mc Graw-Hill. 
J. Banks, J.S. Carson, B. L. Nelson, D. M. Nicol (2002) "Discrete-
Event System Simulation"  Prentice-Hall. 
Arena User Guide 
Arena On-Line Help 

 

 

70025 

                       ניהול משאבי אנוש
Human Resources  
Management 

 

 'ש: אופן הוראה
   3: שעות שבועיות
 3: נקודות זכות

:  דרישות קדם
התנהגות ארגונית  70004

      ניהולמבוא ל  70008 
 

  :מטרת הקורס

כחלק , שומיים בנושאי ניהול משאבי אנוש בארגוניםיילהקנות ללומדים ידע וכלים 
.  הניהול  מהמסגרת הכוללת של

כשותפה  , קצית משאבי אנוש בארגוןנהקורס יאפיין את תפקידיה של פו
, באסטרטגיה העסקית של הארגון תוך התמקדות  בנושאים המרכזיים בתחום

במיוחד בעידן של שינויים , הצגת הבעיות המתעוררות ודרכי ההתמודדות עמן
.  בלתי פוסקים וסביבה לא ודאית

:  הנושאים שיילמדו בקורס

, פונקצית משאבי אנוש בארגון ;סקירת התפתחות תחום ניהול משאבי אנוש
הערכת  ;ניתוח והערכת עיסוקים, עיצוב ;מיון וקליטת עובדים, גיוס ;מבנה ופעולות

הארגון , העצמת עובדים, הדרכה ופיתוח עובדים ;ביצועי עובדים ומתן משוב
שירותי רווחה ושיפור איכות חיים  ;תכנון ופיתוח מסלולי קידום וקריירה ;הלומד

פרישה , עובדים  תהליכי סיום העסקה תגמול ותמרוץ, מערכות שכר ;בעבודה
. (כתיבת קורות חיים והכנה לראיון עבודה) בשיווק עצמי הסדנ ;ופיטורין

: ספרי לימוד
 .ניהול משאבי אנוש. (1992). האוניברסיטה הפתוחה

. ריקובר'צ, פיתוח משאבי אנוש והדרכה. (1995). ר, פורת-וגרנט. ב, כהן
 .המרכז הישראלי לניהול, מטר, הארגון הלומד(. 1995). פ, י'סנג

Dessler, G. (2005). Human resource management, Prentice Hall, 
10th ed. 

Goldstein, I.L. & Ford, J.K. (2002) Training in Organizations, 4th ed., 
Wadsworth. 
Ulrich, D. (1997). Human resource champions, Harvard Bussiness 
School. 
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70026  

                         שיווק טכנולוגיה
Marketing of 
Technology               
    

 
 ת"וש: אופן הוראה

  3: שעות שבועיות
 2.5: נקודות זכות

:  דרישות קדם
  יסודות  השיווק 70016 

 

  :מטרת הקורס

 הקניית משגי יסוד . בניית מתודולוגיות של תהליכי השיווק של מוצרים טכנולוגיים
הקורס יתבסס על ניתוח . לקבלת החלטות לתכנון אסטרטגי של שיווק טכנולוגיות

 .אירועים והכרת מודלים שיווקים תומכי החלטות
 

  :קורסם שיילמדו בנושאיה
אינטגרציה אנכית , רכיותישווקים והי: מערכות הערך, ניתוח סביבת הפירמה

  ,Value Multiplier SWO     : ת מיקודו רמ,פנימי וחיצוני: יתרון לגודל, ואופקית
 :גישות לתכנון אסטרטגי

ניתוח ענפים , ניתוח לקוחות עסקיים, השגת שווקים בעזרת תכנון אסטרטגי
אסטרטגיות בידול ומיצוב של , זיהוי פלח שוק ובחירת שוקי מטרה, ומתחרים

  Value Chain,  –מערכת שרשרת ערך . מוצרים טכנולוגיים
קביעת , מחזור חיים של טכנולוגיה, Sעקומת , בחירה בין אסטרטגיות גנריות

, בניית תיק מחקר, רכישת ושיווק טכנולוגיה, עמדה טכנולוגית ובחירת מקור
 .והערכת פרויקטים

מודלים לקבלת החלטות שיווקיות בתעשיות עתירות : מודלים כמותיים שיווקים
 .טכנולוגיה

 
 :ספרי לימוד

G.L. Lilen and A.Rangswamy, Marketing Engineering, 2003, 
Second Edition. 
Marketing High Technology, William H. Davidow, 1986 
Marketing High Technology Produces and Innovations/ Jakki J. 
Mohr, Jakki Mohr, 2nd edition, 2004 
Product Strategy for High Technology Companies, Michael E. 
McGrath, 2000  

 

70028 
בקרה , מדידה

 ותגמול
Measurement, 
Control and  
Compensation 

 
 ת"וש: אופן הוראה

 3: שעות שבועיות

 2.5:  נקודות זכות

: דרישות קדם

,  סטטיסטיקה לניהול70007 

,   יסודות ניהול טכנולוגיה70011

  ניהול משאבי אנוש70025
 

 : מטרת הקורס

הערכת ביצועים , להקנות ידע תיאורטי ומיומנות למדידת ביצועים לצורך תקינה
כולל מדדים להערכת הביצוע ולמדידת החיסכון , ותמרוץ להגברת מוטיבציה

. הכלכלי
 :קורסם שיילמדו בנושאיה
 .תגמולבהערכה וב, מדידהבהצורך : מבוא. א
יחידות . קצב ושיטות הערכה. השיטות לקביעת תקני זמן: מדידת עבודה.ב

. עבודה מחזורית ועבודה בלתי מחזורית/מחקר זמן ישיר. תפוקה ויעילות ביצוע
דיוק , שימושים, תכנון, שיטות: חקר רב תצפיתי. רמת דיוק ומספר תצפיות נדרש

תקני זמן באמצעות רגרסיה . תופעת הלמידה והשכחה. ומספר תצפיות נדרש
גמול ושכר . ג. ח אדםוחישוב תקני כ. תקני זמן סינתטיים וסטנדרטיים. אריתילינ

תנאים לפיתוח מערכת . יתרונות וחסרונות: עקרונות תגמול שכר עידוד: עידוד
קבוצתי , תגמול אישי. ההיבטים הכלכליים והארגוניים של שיטות תגמול. תגמול

שיטות . עקרונות ושיטות: שכר עידוד רב גורמי. שיטות שכר עידוד. וכלל ארגוני
הערכת השיטות . שיטות שכר עידוד כוללני. תגמול על פי יעדים קבועים ומשתנים

בעבודת , בייצור: שיטות תגמול והערכה. תחזוקה של שיטות התגמול. השונות
דוגמאות לשיטות הערכה ותפעול מענפים . נהלהיבעבודות שירותים ומ, אחזקה
. שונים

 
 :ספרי לימוד

 . 1998, הוצאה רביעית, הנדסת ייצור, .חדדי י
. המכון לפריון העבודה והייצור, "מדידת עבודה"', יערי א

 .2000, ריקובר'צ, ניהול התפעול ושיפור ביצועים', גלוברזון ש
Barnes R.H, “Motion and Time Study”, Design & Measurement of 
Work 7th ed, Willey (1980). 
Niebel B. W, “Motion and Time Study”  9th ed, Richard D. Irwin  
(1993). 
Meyers F. E, “Motion and Time Study”, Prentice-Hall (1992). 
Hodson W. K, “Maynard’s Industrial Engineering Handbook”, 
Mcgraw-Hill  (1992). 
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70030  

                                             'ניהול פרויקטים ב

Project 
Management B.  

 

:  שעות שבועיות

  שעתיים מעבדה, שעתיים שיעור

 3: נקודות זכות

:  דרישות קדם

  'א ניהול פרויקטים 70017     

   :מטרת הקורס

תוך שימוש בתוכנת ניהול , לתרגל באופן מעשי את תהליך ניהול פרויקטים

, קביעת לוחות זמנים, המאפשרת תכנון מהלך ביצוע פרויקט, פרויקטים מסחרית

מעקב אחר התקדמות פרויקט וביצוע שינויים הנדרשים , הקצאת וניהול משאבים

. במהלכו

 

:  הנושאים שיילמדו בקורס

הגדרת הפעילות . MS Project 2000לימוד יסודות תוכנת ניהול פרויקטים  

.  משאבי הפרויקטניתוח נתיב קריטי תכנון.תכנון לוח זמנים לביצוע. בפרויקט

מעקב אחר התקדמות . תזמון אילוצי פעילויות. תכנון עומסים. תזמון משאבים

.  הפרויקט

 . הלכה למעשה הכולל את שלבי התכנון וניתוח הפרויקטביצוע פרויקט כיתתי

 .הרצת סימולציה של ביצוע הפרויקט לאימון עבודת צוות בניהול הפרויקט

 

: ספרי לימוד

, הוצאת דיונון, "ניהול פרויקטים תכנון ביצוע ובקרה", אבי שטוב, שלמה גלוברזון

2003. 

PROJECT 2000 ערכת לימוד  – 

   ר עופר צביקאל" וד אמנון גונןר" די"נכתב ע  - MS-Projectחוברת לימוד תוכנת 

“PMBOK - A Guide to Project Management Body Of  Knowledge” 

Published  by PMI publications 2000 

http://www.pmi.org/publictn/pmboktoc.htm 

“Project Management” J.R. Meredith, S.J. Mantel 

 “Project Management- Engineering Technology and 

implementation” – A. Shtub, J. Bard, S. Globerson.   
 

 

 

 

70031 
פרויקט גמר 
 בתעשייה
Final Project 

 
  6: שעות שבועיות 

 6: נקודות זכות

 : דרישות קדם

 ,  תקשורת טכנית70018

 ' ג–' כל המקצועות מהשנים א

 : מטרת הקורס

פרויקט הגמר מיועד לאפשר לבוגרי המחלקה לניהול טכנולוגיה לרכוש ניסיון 

ולהמחיש את יכולתם להתמודד עם אתגרי הביצוע של פרויקט מעשי בארגון 

הפרויקט יעסוק . טכנולוגי או לביצוע פרויקט מחקרי בתחום ניהול הטכנולוגיה

, הכספים, בסוגיות ניהוליות הקשורות למערכת המשולבת של פונקציות השיווק

 . התפעול והפתוח בארגונים טכנולוגיים

וזאת כדי לאפשר פתוח של , שלושה סטודנטיםהפרויקט יבוצע בצוותים של 

הפרויקט יתמקד בבעיה ניהולית או מחקרית אשר . מסגרת עבודה צוותית

.  פתרונה עשוי ליצור ערך מוסף לארגונים או לידע הקיים בתחום

, צוות הפרויקט מצופה להמחיש יכולתו לבצע באופן עצמאי פעילות מקצועית

כדי . המתבטאת בייזום וביישום מתודולוגיות אשר נרכשו במהלך הלימודים

כבר בשלבים - הצוות יגדיר  , לאפשר את המחשת הערך המוסף של הפרויקט

 שורת מדדים לאבחון אפקטיביות ולמדידת התרומה והערך המוסף, הראשונים
 .של הפרויקט

 

 

 

http://www.hait.ac.il/staff/agonen/
http://www.hait.ac.il/staff/agonen/
http://www.hait.ac.il/staff/agonen/
http://www.hait.ac.il/staff/agonen/
http://www.pmi.org/publictn/pmboktoc.htm
http://www.pmi.org/publictn/pmboktoc.htm
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70034 

רגרסיה לניהול 
Linear Regression 
for Management 

 

ת "שו: אופן הוראה
 3: שעות שבועיות 

  2.5: נקודות זכות
 :דרישות קדם

   הסתברות וסטטיסטיקה20019

 

  : מטרת הקורס

הקניית מושגים ראשוניים של רגרסיה ליניארית בעלת משתנה מסביר אחד 
הכרת יישומי המודל בביצוע תחזיות וניתוח . ובעלת משתנים מסבירים רבים

במהלך הקורס ישובצו בעיות מעשיות . השפעות של גורמים מרכזיים במודל
וכן יתבצעו ניתוחי מודל הרגרסיה באמצעות גיליון אלקטרוני , מתחומי הניהול

(EXCEL.) 

 

  : נושאים שיילמדו בקורסה

 :המודל הליניארי הפשוט משתנה מסביר אחד .1

  קו הריבועים הפחותים u,המשתנה האקראי , המודל הליניארי הפשוט
שיערוך פונקציית הרגרסיה ותכונות אומדני . תכונות הרגרסיה, ומקדמיו

 uהנחת ההתפלגות הנורמלית של . (משפט גאוס מרקוב)הרבועים הפחותים 

-  ו בדיקת השערות של פרמטרי המודל , -  ו סמך לפרמטרי מודל -רווחי

 . תכונות אלגבראיות שלb , מקדם המתאםr , מדד טיב ההתאמה R2חיזוי. 

 :המודל הליניארי הפשוט עם מספר משתנים מסבירים .2

 . משתנים מסביריםK    מודלים עם 

 .    בעיית הריבועים הפחותים במטריצות

 .חיזוי, בדיקת השערות, מינימום שונות,     בדיקות הטיח

 .R2 , R2  adjustedמבחן 

 .D-Wמבחן , אוטוקורלציה

 .מולטיקולינאריות,  Dummyמשתני

 :ספרי לימוד

 .1994, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, מושגי יסוד באקונומטריקה

Ramanthan R. (1989) Introductory Econometrics, 

Draper N. (1978) Applied Regression Analysis 

 
 
 
 

70038  

 חומרים ותהליכים

 לניהול

                Materials 
and Processes             

 

  ת"שו: אופן הוראה

  3: שעות שבועיות

 2.5:  נקודות זכות

 20163 :דרישות קדם 

  לניהול טכנולוגי1פיסיקה 

 

   :מטרת הקורס

וכן תהליכי עיבוד ,  תכונותיהם של חומרים הנדסיים שוניםלתלמיד ידע עללהקנות 
להקנות הבנה בסיסית בשיקולים של . שבאמצעותם הופך חומר הגלם למוצר סופי

תוך התחשבות בגורמים הנדסיים , בחירת החומר ותהליך הייצור המתאים לו
. וכלכליים

 

  :קורסם שיילמדו בנושאיה

המבנה ותכונות הייצור . התכונות המכניות של חומרים. מבוא כללי לתהליכי ייצור
עיבוד של פולימרים . עיבוד שבבי. עיבוד בלתי שבבי. תהליכי יציקה. של מתכות

. היבטים כלכליים של תהליכי ייצור. ושל פלסטיק

 

 : לימודיספר

Kalpakjian S. and Schmid, S., Manufacturing Processes for 
Engineering Materials, 4th ed. Pearson Education, Inc. (2003). 

Kalpakjian S., Manufacturing Processes for Engineering Materials, 
2nd ed. Addison-Wesley Publishing Company (1991). 
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70039 

מערכות מידע 
אינטגרטיביות 

 ERPומערכות מידע 
Integration of 
Information 
Systems and ERP 

 

:  אופן הוראה

 שעה מעבדה,שעתיים שיעור

 3: שעות שבועיות

 2.50: נקודות זכות

:  דרישות קדם

 מבוא למערכות מידע 70003
 

   :מטרת הקורס

היכרות עם מבנה מערכות המידע האינטגרטיביות בתעשייה ותמיכתן בצרכים 
. הארגוניים לתקשורת ובקרה בין היחידות העסקיות השונות הקיימות בארגון

 ERP (Enterprise Resource-הכרות עם חבילות תוכנה מובילות בתחום ה
Planning). 

 

  :קורסם שיילמדו בנושאיה

טכנולוגיות , היחידות העסקיות בארגון ותהליכים עסקיים, אינטגרציה של מערכות
תכנון והטמעה , ארכיטקטורה של מערכות מידע אינטגרטיביות, מידע מבוזרות

 .של מערכות מידע ארגוניות

 :ספרי לימוד

Kent Sandoe, Gali Corbitt, Raymond Boykin, Enterprise Integration, 
2000 Prentice Hall. 

Scott Hamilton, Maximizing your ERP System; A Practical Guide for 
Managers, 2000 Prentice Hall. 

 

 

70041  

מערכות ייצור 
 משולבות מחשב

Computer 
Integrated 
Manufacturing                                                  

 
:  אופן הוראה

 שעה מעבדה, שיעור  שעות3
  4: שעות שבועיות

 3.5: נקודות זכות
:  דרישות קדם

70042  
 הייצורהתפעול ויסודות ניהול 

 

 : מטרת הקורס 

הצגת טכנולוגיות . הקורס מיועד להקנות הבנה בטכנולוגיות ייצור מתקדמות
אוטומטיות בסביבת הייצור המודרנית והיבטים כלכליים וטכניים הקשורים 

הוראת . כמו כן ייחשף הסטודנט לישומי אוטומציה בתעשייה, לאוטומציה
 .הקורס תכלול הוראה פרונטלית ומעבדות

  :קורסם שיילמדו בנושאיה

רובוטים , בקרה ספרתית, קווי יצור: נושאים העוסקים בייצור אוטומטי
מערכות , מערכות ייצור גמישות, מערכות אחסון אוטומטיות, תעשייתיים

 (.CIM)תכנון תהליכים ומערכות משולבות מחשב   , בקרה
 :ספרי לימוד

Automation' Production Systems, and Computer Intrgrated 
Manufacturing, Mikell P. Groover, Prentice – Hall International 
Editions, 2nd Edition 20002. 
Fundamental of Modern Manufacturing: Processes, and 
Systems. 

Mikell P. Groover, Prentice-Hall International Editions, 2nd 
Edition 2002. 
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70042  

 יסודות ניהול 
                       הייצורהתפעול ו

Fundamentals of 
Operations and 
Production 
Management  

 ת"שו: אופן הוראה
  4: שעות שבועיות

 3.5: נקודות זכות
: דרישות קדם

   סטטיסטיקה לניהול70007 
 

  :רקע

, פונקציית התפעול אחראית על תהליכי ההמרה של תשומות לתוצרים סופיים
ולכן היא יצרנית הערך המוסף בכל , בכל מגזרי המשק, או שירותים\מוצרים ו

ניהול , תשתית הייצור: ניהול התפעול עוסק בתחומים הבאים. ארגון יצרני
, משאבי האנוש בתפעול מערכת ההמרה, המערכת הלוגיסטית, כושר הביצוע

 .וניהול האיכות

  :מטרת הקורס
על רקע , יצרנייםתפקידה בארגונים מקומה ו, הבנת מהות פונקציית התפעול

של ותפקידו  והבנת מקומ. והמחשת תכונת האוניברסליות הסביבה העסקית
אינטגרטיבית תפיסה ניהולית ולקיום של  לעיצוב ותרומת, נהל התפעול בארגוןמ

הכרת תחומי קבלת החלטות . והשפעתה על כושר התחרות של הארגון, בארגון
כרת וה, ביצועים-יישום גישות וכלים מתחום חקר. המשמשים בניהול התפעול

.שיטות וכלים המשמשים בניהול התפעול  

 

 

  :קורסם שיילמדו בנושאיה
החלטות , שיטות חיזוי, ניהול התפעול בגישה של קבלת החלטותמהות 

של ו, ייצור של מוצרים תהליכי, ייצור הליכי ות טכנולוגיה,בנושאי תשתית
, תכנון מצרפי, ניהול כושר הביצוע, איפיונם וכלים בקבלת החלטות, יםשרות
, ניהול המערכת הלוגיסטית, איוש במערכות שירות, והקצאה, סידרור, זימון

גישות ניהול חדשניות , ניהול איכות, תכנית עסקית,    שרשרות אספקה
. בניהול התפעול J.I.T. -  ו  

 :ספרי לימוד

הוצאת דיונון , ניהול התפעול ושיפור ביצועים. 2002. שלמה גלוברזון .1
הוצאת האוניברסיטה . תכנון היצור והתפעול. 2004. סטיבן נחמיאס .2

. הפתוחה
 .די גור הפקות, המטרה. 1998. אליהו גולדרט .3

ניהול , תכנון– ניהול פרויקטים , אבי שטוב. 2004. שלמה גלוברזון .4
. הוצאת דיונון, ובקרה

 הוצאת לוגיק, תכנון ופיקוח הייצור. 2000. אביבה בשן, שמעון עדן .5

 

6. Chase R., Aquilano N. 1998. Production and 
Operations Management, IRWIN, 8th edition. 

7. Render, B., Heizer, J. 2001. Operations Management, 
Prentice Hall. 

8. Krajewski, L. J., Ritzman, L. P. 2002. Operations 
Management, Prentice Hall. 

9.   Russell, R. S., Taylor, B. W. 2003. Operations Management, 
w 
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70043 

  ניהול איכות
Quality 
Management  

 

 ת"שו: אופן הוראה
 3: שעות שבועיות

 2.5:  נקודות זכות
: דרישות קדם

,   סטטיסטיקה לניהול70007 
', מבוא לחקר ביצועים א 70009 

התפעול             יסודות ניהול 70042 
 הייצורו

 

 :  מטרת הקורס

הקניית מודעות להיבטים הניהוליים של איכות בארגונים יצרניים ובארגוני 
הקניית כלים של . הקניית כלים בסיסיים של תורות האיכות העיקריות. שירותים

. (ניהול כולל לאיכות) TQMלימוד מעמיק של גישת  .בקרת תהליכים סטטיסטית
הבנת תפיסת צוותי שיפור . הקניית כלים ניהוליים לניתוח ולשיפור תהליכים

. בארגון

 
  :קורסם שיילמדו בנושאיה

 .איכות כוללת, אבטחת איכות, בקרת איכות, התפתחות תורת האיכות המודרנית
תורת האיכות של , Feigenbaum, Taguchi, Juran– ת האיכות העיקריות ותור

Deming – 14עלויות איכות . ם בארגוני תעשייה ושירותיםי העקרונות ויישומי –
– עקרונות בקרת תהליכים סטטיסטית . איכות והשימוש בהם-חישוב עלויות אי

(SPC) דוגמאות ליישום הגישה בארץ . תרשימי בקרה, ויישומם בארגונים
 – TQMגישת  .ניתוח ותרגול הכלים על תהליכים ועל ארגונים בישראל. ובעולם

 TQMדוגמאות לתהליכי יישום . יתרונות וחסרונות, דרכי יישום, שלבים, עקרונות
הפעלת תהליך שיטתי לניתוח . הפעלת צוותי שיפור בארגון. בארץ  ובעולם

צוותיים וכלל ארגוניים , שימוש בכלים לשיפור כישורים אישיים .תהליכים ושיפורם
כחלק ,  ומשמעותו בתורת האיכות המודרניתISO – 9000. לשיפור האיכות

, שלבים– תכנית ארגונית כוללת ליישום הליכים . מתהליך שיפור איכות כוללת
. גורמי אחריות, בעיות צפויות, עלויות, לוח זמנים

 

 
: ספרי לימוד

1. Douglas C. Montgomery, 2004, Introduction to Statistical 
Quality Control, 5 th edition, John Wiley &Sons 

2. Juran J. M. and Gryna F. M., Quality planning and analysis, rd  
Ed., McGraw Hill, 1993.     

   .(1999)הוצאת האוניברסיטה הפתוחה , הנדסת איכות.  שור ח. 3

הוצאת המחבר  , בקרת איכות ותכנון לאיכות, איכות כוללת. שור ח. 4
(1992 .)

: חומר עזר

Shigeru Mizuno, Management for quality improvement: the 
seven new QC tools, Productivity Press, 1988. 

Crosby P. Quality is Free, McGraw Hill  (1979). 

Feigenbaum A.V.,Total Quality Control Engineering and 
Management McGraw -  Hill (1985). 

 

 

 

 
 



34 
 

70044 

 ניהול לוגיסטיקה
 ורכש
Logistics 
Management and 
Purchasing 

 
 ת"וש: אופן הוראה

   3: שעות שבועיות
 2.5: נקודות זכות

: דרישות קדם
 ,' מבוא לחקר ביצועים ב70012

התפעול ניהול   יסודות70042
 הייצורו

                                                                   

 : רקע ומטרת הקורס

 כיתהליהיא עוסקת ב, האספקה לארגונים יצרנייםאת , היא תורתלוגיסטיקה 
ובקרה של מערך החומרים והשירותים בארגון החל משלב ההזמנה , ניהול, תכנון

, ושירותיםומרים הרכש של חהיא כוללת ניהול . ועד לשלב האספקה למשתמש
.  מוצריםהניהול הפצת כמו גם את 

 
 :קורסם שיילמדו בנושאיה

אסטרטגיה . ומטרות של תהליך הלוגיסטיקה, פעילויות, תיחום, הגדרה- מבוא 
מערכות . ניהול הזמנות. ית הלוגיסטיקהירמת השירות של פונקצ. לוגיסטית

מערכות אחסון ושינוע . ניהול תובלה, מחסנים ומלאי, ניהול רכש. המידע הלוגיסטי
. ספקהאניהול כולל של שרשרת ה. תכנון וניהול מערכת הפצה. חומרים

 
 :ספרי לימוד

Coyle J. J., Bardi E. J., Langley C. J., The management of business 
logistics, 7th Ed., 2003. 

Simchi-Levi D., Kaminski P., Simchi-Levi E., Designing and 
managing the supply chain, 2nd Ed., McGraw Hill Irwin, 2003. 

Ballou R.H., “Business Logistics Management”, 4th  Ed., Prentice 
Hall 1999. 

Douglas M. Lambert, James R. Stock, Lisa M. Ellram, Fundamentals 
of Logistics Management, McGraw-Hill, 1998. 

Dale S. Rogers, Ronald S. Tibben-Lembke, Going Backwards: 
Reverse Logistics Trends and Practices, 1999. Can be downloaded 
free of charge at www.RLEC.org 
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70045 

מבוא להנדסת 
אלקטרוניקה לניהול 
טכנולוגיה 
Electronics 
Engineering 
Fundamentals for 
Technology 
Managers 

 
:  ת"שו: אופן ההוראה

   3: שעות שבועיות
 2.5: נקודות זכות

 : דרישות קדם
מבוא להנדסת חשמל לניהול "

 50079, "טכנולוגיה
 

:  מטרת הקורס
להקנות למנהלי טכנולוגיה ידע בסיסי לניתוח והבנה קונספטואלית של מערכות 

 .  אלקטרוניות
 

טרנזיסטורים : אשוןנושא ר
. מושגים בסיסיים במוליכים למחצה. מבנה ועיקרון פעולה: דיודה, PNצומת 

, המעגל: .C.Eטרנזיסטור בחיבור פולט משותף ,  מבנה ועקרון פעולה:רנזיסטורט
מבוא למעגלים , פעולת ההגבר. רוויה, טעוןיק, תחום פעיל, אופיינים, ממתח

  .ספרתיים
  

מגברים  : שנינושא 
חישובי הגבר (, הסבר איכותי) כמגבר .C.Eטרנזיסטור בחיבור  , מושג ההגבר

.  תגובת תדר,  תמסורת של מגברןייאופ, בדציבלים
 :תכונות. אגרמת בלוקים של מגבר עם משוב שלילייד– מגברים עם משוב שלילי 

הגדלת התנגדות הכניסה , הגדלת רוחב הפס, ירידת ההגבר אך הגדלת היציבות
.  הקטנת הפרעות ועיוותים, והקטנת התנגדות היציאה

מגבר שרת , נוסחת ההגבר, סימול–  (Operational Amplifier)מגברי שרת 
. בחוג סגור

 
יסודות הנדסת תקשורת : לישינושא ש

. מרכיבי מערכת תקשורת בסיסית, יעודה של מערכת תקשורת: מבוא
אפנון . הגדרת האפנון, מהות האפנון, הצורך באפנון– תקשורת תקבילית 

חסרונות , יתרונות, ספקטרום, ניתוח מתמטי, צורות גלים: .A.Mאמפליטודה 
. חסרונות ושימושים, יתרונות, צורות גלים: .F.Mאפנון תדר . ושימושים

, מבנה ערוץ תקשורת ספרתי, (בקצרה)רית אספירה בינ– תקשורת ספרתית 
יתרונות תקשורת . שיטות אפנון ספרתיות. ריבוב. קצב שגיאות, רוחב סרט

.  ספרתית ביחס לאנלוגית
 

ביבליוגרפיה 
רשתות , מערכות תקשורת, תקשורת: פרקים מתוך ספרי האוניברסיטה הפתוחה

. תקשורת מחשבים
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מבוא להנדסה 
 מכאנית לניהול

 
Introductory 
mechanical 
engineering for 
management. 

 
 ת"וש: אופן הוראה

   3: שעות שבועיות
 2.5: נקודות זכות

: דרישות קדם
(20163 )1פיסיקה    

 

 :רקע כללי
בתעשייה המודרנית עתירת הטכנולוגיה נדרש איש הניהול להתמודד עם מערכות 

במרבית .  הנדסיותתהמבוססות על מגוון רחב של דיסציפלינו, טכנולוגיות מורכבות
קירור , לדוגמה, המערכות המודרניות קיימים אספקטים שונים של הנדסה מכאנית

זרימה במתקני ייצור , תהליכי ייצור של חומרים מתקדמים, של רכיבים אלקטרוניים
 . ועוד, מערכות מיזוג אוויר, מחזורי ייצור כוח במנועים ותחנות כוח, בתעשייה הכימית

 
 : מטרת הקורס

, מתחומי מכאניקת המוצקים, להציג בפני הסטודנט מספר פרקים בהנדסה מכאנית
הרלוונטיים לתחומי העיסוק של מנהלים , הזרימה ומעבר החום, ההתרמודינאמיק

בתום הקורס יהיו בידי . ומספר יישומים של פרקים אלו, בתעשייה עתירת הטכנולוגיה
הקורס . התלמיד כלים להבנת מושגי יסוד בתחום והתמודדות עם בעיות מעשיות

 . מיועד לסטודנטים לקראת תואר ראשון טכנולוגי שאינו תואר בהנדסה מכאנית
 

 .חומרים ותהליכים לניהול: קורס זה יהיה דרישת קדם לקורס ההמשך
 

 :הנושאים שיילמדו בקורס הם
 .חיכוך, כוח מפולג,  שקול כוחות– של גוף קשיח ה ודינאמיקהסטאטיק .1
 .עקומת מאמץ מעוות, אלסטיות-  המוצקים תמבוא למכאניק .2
מערכות מיזוג , מחזורי מנועים לייצור כוח,  חוק ראשון ושני– התרמודינאמיק .3

 .אוויר
 .משאבות ומדחסים, זרימה בצנרת,  משוואת ברנולי–מערכות זרימה  .4
 .קירור רכיבים אלקטרוניים, קרינה, הסעה,  הולכה–מעבר חום  .5

 
: ספרי  לימוד

1. Vector Mechanics for Engineers: Statics and Dynamics 
Ferdinand Beer, E. Russell Johnston, Jr., Elliot Eisenberg, 
William Clausen, David Mazurek, Phillip Cornwell, McGraw-Hill, 
2006. 

2. Fundamentals of Thermodynamics, 6th Edition  
Richard E. Sonntag, Claus Borgnakke, Gordon J. Van Wylen, 
Wiely, 2003. 

3. Mechanics of Fluids 
I. Shames, McGraw-Hill, 2003. 

4. Heat Transfer 
J. P. Holman, McGraw-Hill, 2002. 
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70067 

                                                          ויזואל בייסיק
Visual Basic  

 
:  אופן הוראה

 שעתיים מעבדה, שעתיים שיעור
  4: שעות שבועיות

 3: כותזקודות נ
 :דרישות קדם

          מבוא למערכות מידע70003

 
 

 

   :מטרת הקורס

מטרת הקורס הנה להקנות לתלמידים הכרות עם עקרונות בסיסיים של פיתוח 
הקורס .  תוכנה ומיומנות מעשית בסיסית בשימוש בכלי פיתוח של ויזואל בייסיק

וכן יקנה , ישלב למוד תיאורטי והתנסות מעשית בתכנות לפתרון בעיות
 . לסטודנטים כלים שיאפשרו להם להמשיך בלימוד עצמי של  השפה

 

  :קורסם שיילמדו בנושאיה

-,נתונים ושיטות: אוביקטים פשוטים, VB- סביבת עבודה ב,מהי תוכנית מחשב
מקש , דוגמאות לעבודה עם טופס,אובייקטים שימושיים בבניית משק המשתמש

שימוש במשתנים לאחסון מידע ,טיפול באירועים בתוכנית,פקד טקסט, הפעלה
, מערכים, התניות ולולאות: מבני בקרת זרימה,שגרות-פונקציות ותת,בתוכנית

 .פלט, קלט, בנית ממשק משתמש מתקדם, שימוש בפקדים
 :ספרי לימוד 

VB(גירסה עדכנית)אופוס ופוקוס ,  בהוצאת הוד עמי. 
 

 

 

70069 

ניתוח ועיצוב 
מידע                                                              מערכות

Analysis and 
Design of 
Information 
Systems 

 
  :אופן הוראה

 שעה מעבדה,  שעות שיעור3
  4: שעות שבועיות

 3.5: כותזקודות נ
 :דרישות קדם

  מבוא למערכות מידע70003

 

 

  :מטרת הקורס
הקורס נועד להכשיר את הלומד לבצע את מגוון הפעולות שיש לבצע על מנת 

הקורס יתמקד בעיקר בגישת פיתוח מערכת וימומש נושא . להשיג מערכת מידע
 . ACCESSבניית בסיס נתונים באמצעות חבילת התוכנה 

 
  :קורסם שיילמדו בנושאיה

עיצוב מערכות , ניתוח מערכות מידע, הגדרת דרישות, מבוא למערכות מידע
, ACCESSבנית אב טיפוס של מערכת מידע בעזרת , ממשק למשתמש, מידע

נושאים נבחרים , ח"הכרות עם נוהל מפת, UML, מבוא למערכות מונחות עצמים
 .בניתוח ועיצוב מערכות מידע

 
: ספרי לימוד

 1998, אוניברסיטה הפתוחה', ג-'כרכים א, תכנון ועיצוב מערכות מידע, .שובל פ
J.A. Hoffer, J.F. George, J.S. Valacich, Modern Systems Analysis & 
Design, 3rd ed., Addison Wesley, 2002.  
Laudon K, and Laudon J., Management Information Systems, 
Organization and Technology, Sixth Edition, Prentice Hall, 2000. 
I.T.Hawryszkiewycz, Introduction to System Analysis and Design 
(1994), Third edition, Prentice Hall. 

 הוצאת דיונון, מערכות מידע לניהול, משה צבירן, זאב נוימן, ניב אחיטוב
ACCESSמהדורה אחרונה, עמי-הוד,  סדנת לימוד. 

 .2001, הוצאת דיונון,  הלכה למעשה–מערכות מידע , משה צבירן, זאב נוימן
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70070  
שיטות מחקר לניהול 
 טכנולוגיה

 Research Methods 
in Technology 
Management 

 
 ת"שו: אופן ההוראה

 שעות 2 )3: שעות שבועיות
 ( שעה תרגול1, הרצאה

 2.5: נקודות זכות

 

:  מטרת הקורס
הקורס מציג תיאוריות וטכניקות של שיטות מחקר אשר ניתן להשתמש בהן 

לקורס שתי מטרות . בהנדסה ולחקר תהליכים ניהוליים ואירגוניים, במדעים
, כמשתמש פוטנציאלי של ממצאי מחקרים, להקנות לסטודנט, האחת– עיקריות 

להקנות לסטודנט ידע וכלים , כלים להבנת והערכת ממצאי מחקרים והשנייה
.  לביצוע מחקרים בתחומי המדעים והניהול

 
: הנושאים שיילמדו בקורס

במדעי הניהול , מטרות המחקר במדעי החברה. תיאוריה מדעית ומחקר מדעי
משתנה תלוי ובלתי , הגדרות אופרציונליות, מונחים תיאורטיים. ובניהול טכנולוגיה

מחקר , סקר, מעבדה ושדה– מחקר ניסויי : סוגי מחקרים כמותיים. תלוי
 . קורלטיבי

 

 

 

מטרות המחקר ושאלות , הגדרת בעיית המחקר- שלבי המחקר הכמותי 

הפרדיגמה , מקום המחקר)תכנון שיטת ומערך המחקר , סקר ספרות, המחקר

תכנון כלי , תכנון המדגם, משך המחקר, סוג המחקר, הנבדקים, המחקרית

, פירוש הממצאים/ניתוח/דיון/אנליזה, איסוף ועיבוד הנתונים, (איסוף הנתונים

, אובייקטיביות- קריטריונים לבדיקת טיב מחקר כמותי . מסקנות והמלצות

.  מהימנות ותוקף, אמפיריות, שיטתיות

, הסקת מסקנות על המערכת מתוך המודל, מחקר בעזרת מודלים וסימולציות

תיקוף , בדיקות מערכת, ניסוי וטעייה, שיטות איטרטיביות, מודלים אנליטיים

(. verification and validation)ואימות 

 

, סטטיסטיקה תיאורית– שימוש בסטטיסטיקה להצגת וניתוח ממצאי מחקר 

.  מתאם וסיבתיות, מובהקות סטטיסטית, מבחן חי בריבוע, ניתוחי שונות

 

אתנוגרפי במדעי /עקרונות ומאפייני המחקר האיכותי, מגבלות המחקר הכמותי

הבדלים בין מחקר כמותי למחקר , מדעי הניהול וניהול טכנולוגיה, החברה

זיהוי , ניתוח תוכן. הראיון, התצפית, כלי איסוף הנתונים במחקר איכותי. איכותי

.  תוקף ומהימנות במחקר איכותי, קטגוריות

 

: ספרי לימוד

Sekaran, U. Research Methods for Business: A Skill Building 

Approach (2nd Edition). NY: Wiley, 1992. 

: א"ת. (1-12יחידות ) שיטות מחקר במדעי החברה. רות, בייט מרום

 .1990, האוניברסיטה הפתוחה

 

:  עזרחומר

. 1997, מודן: גבעתיים. המחקר האיכותי. נעמה, צבר בן יהושע

Denzin, N. & Lincoln, Y. (eds.) Handbook of Qualitative Research. 
Thousand Oaks: Sage publications, 1994.  
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70071 

מבוא למערכות 
             מידע
Introduction to 
Information Systems  
                 

ת "שו: אופן הוראה
  3: שעות שבועיות

 2.5: נקודות זכות
 :דרישות קדם

 

 
 

 : מטרת הקורס
כולל , הקורס מתמקד במושגי היסוד של טכנולוגיות המידע העכשוויות
במהלך . התנסות בשימוש במחשב אישי לפתרון בעיות בעלות אופי עסקי

הקורס יסקרו מונחים עיקריים בתחום חומרת המחשב ומערכות ההפעלה שלו 
, ילמד ויתורגל עיצוב גיליונות חישוב אלקטרוניים,  (PC- במיוחד מסביב ל)

ילמד ויתורגל עיצוב בסיס , תילמד הצגת נתוני גיליון חישוב באופן גראפי
ויוצג השימוש , יסקרו מונחים בסיסיים בתקשורת נתונים, נתונים פשוט

. במשאבי רשת האינטרנט
 

   :קורסם שיילמדו בנושאיה

   

 Excel –אלקטרוני חישובים  

 הגיליון האלקטרוני  הכרת- 

 (גיליון, תחום, תא)בסיסיים בגיליון   מרכיבים -

 (נוסחא, תאריך, מספר, טקסט)סוגי נתונים   -

 עיצוב הגיליון -

 ( SUM ,AVERAGE )שימוש בפונקציות בסיסיות -

 כתובות יחסיות וכתובות מוחלטות -

 (RAND ,STDEV ,PMT)קטגוריות שונות של פונקציות , אשף הפונקציות -

  מקוננתIF-  ובIFשימוש בפונקצית  -

 ניתוח רגישות -

 (עיצוב ומיקום, סוגי תרשימים, אשף)יצירת תרשימים -   
 מידע וידע, נתונים -

 גישת מערכות- 

  מודל של סיימן -

 מודל של אנטוני -

  סוגי החלטות, סוגי מידע- 

  מערכות המידע בארגוןסוגי- 

סוגי , אמצעי קלט, אמצעי אחסון, זיכרון, מעבד)חומרה : רכיב מערכות מידע- 
 (מחשבים

 תקשורת נתונים: רכיב מערכות מידע -

  חיווט וערוצי תקשורת , שיטת העברה, מהירות)מושגים עיקריים
 (עכשוויים

  מודלOSI 

  רשתות תקשורת מקומיות -LAN (כוכב, טבעת, אפיק) 

 רשתות תקשורת מרחביות–  WAN (שער, נתב, גשר, מודם) 

  אינטרנט(IP/TCP ,שירותים עיקריים, כתובת באינטרנט) 

  (תכניות שירות, מערכות הפעלה)תוכנה המערכת : רכיב מערכות מידע -
 מולטימדיה , ותוכנה יישומית

 נתונים: רכיב מערכות מידע -

 מבנה פיזי ומבנה לוגי  

  מודל היררכי ורשתי , עקרונות)מסדי נתונים 

  מודל טבלאי(ייצוג קשרים, טבלאות ,SQL) 

 מחסני נתונים 
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: ספרי לימוד                                                        

הוצאות , זאב נוימן ומשה צבירן, מאת, " הלכה למעשה–מערכות מידע " .1

 .2001, "דיונון"

2. Laudon K.C. and Laudon J.P.,”Management Information Systems 

Managing the Digital Firm”, Prentice Hall, Eighth Ed., 2004. 

3. Turban E., Rainer R.K., and Potter R.E., “Introduction to Information 

Technology”, John Wiley & Sons, Third Ed., 2005. 

 .הוצאת פוקוס, "Windows XP –המדריך השלם " .4

5. "Office XP" ,עמי לספרי מחשבים-הוצאת הוד.  

 .וכן כל ספרות אחרת הדנה בנושאים אלו
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70072 
יסודות תורת 
 ההחלטות
Principles Of    
 Decision Making 
                

 ת"וש: אופן הוראה

  3: שעות שבועיות

 2.5:  נקודות זכות

:  דרישות קדם
 סטטיסטיקה לניהול 70007

                       הסתברות וסטטיסטיקה20019

 : מטרת הקורס
, להקנות לסטודנטים כלים בסיסיים בניתוח והבנת בעיות החלטה בתנאי ודאות

 .ואי ודאות,  סיכון
 :תיאור הקורס

נעסוק בעיקר . הקורס יעסוק באופן שבו אנשים מקבלים החלטות ופותרים בעיות
פועל באופן ,  כלומר–" פאסיבית"במצבים בהן מקבל ההחלטות פועל בסביבה 

בקורס יתוארו כלים המבוססים על . עצמאי ובלתי תלוי במקבלי החלטות אחרים
נתאר .  ומאפשרים ניתוח תהליך קבלת החלטות במצבים אלוםעקרונות רציונאליי

נדון בקריטריונים , את הגישה הקלאסית ונציג את הביקורת עליה וגישות חלופיות
 .בבעיות ניהוליות ובממצאים ניסויים, לקבלת החלטות

  :קורסם שיילמדו בנושאיה
תיאור התהליך באמצעות עצי : החלטות סדרתיות, מבוא לקבלת החלטות

שילוב מידע בתהליך קבלת ,תיאור בצורה נורמלית באמצעות מטריצה, החלטות
 מודל תוחלת הערך הכספי , (מושלם/חלקי)חישוב ערך המידע : ההחלטות

(EMV)דוגמאות . 
 .מין-מקס, חרטה, לפלס, קריטריונים: ודאות מוחלטת-קבלת החלטות בתנאי אי

,  פונקציות מקובלות, ייצוג העדפות באמצעות המודל: מודל תוחלת התועלת
: ניתוח ביקורתי של  מודל תוחלת התועלת, יישומים, שנאת סיכון ואהבת סיכון

פרדוכסים ,  כלכליתתתפיסה התנהגותית מול רציונאליו, גישות חלופיות
החלטות ,  Prospect Theory,סנט פטרסבורג, הפרדוכס של אלה: התנהגותיים

 .חלוקת סיכון בין פרטים, כללים להחלטה קבוצתית ומגבלותיהם: אינטראקטיביות
 

 :לימודספרי 

1. Bell D., Raiffa H. and Tversky A. "Decision Making - 

Descriptive, Normative and Prespective Interactions", 

Cambridge University Press (1988).  

2. Eppen G.D. and Gould F.J. "Introductory Management 

Science", Prentice-Hall (1998).  

3. Raiffa H. "Decision Analysis", Addison-Wesley (1968).  

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://alefcteh.hit.ac.il:4330/ALEPH/HEB/CTE/CTE/CTE/FULL/0024139?
http://alefcteh.hit.ac.il:4330/ALEPH/HEB/CTE/CTE/CTE/FULL/0024139?
http://alefcteh.hit.ac.il:4330/ALEPH/HEB/CTE/CTE/CTE/FULL/0012123?
http://alefcteh.hit.ac.il:4330/ALEPH/HEB/CTE/CTE/CTE/FULL/0012123?
http://alefcteh.hit.ac.il:4330/ALEPH/HEB/CTE/CTE/CTE/FULL/0012123?
http://alefcteh.hit.ac.il:4330/ALEPH/HEB/CTE/CTE/CTE/FULL/0010657?
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 (ט"מב) מקצועות בחירה                             

72001 

תכנות מונחה 
–קטים בייאוב

JAVA  

Object Oriented 
Programming          

 

 שיעור: אופן ההוראה

 3: ז"נ

 :דרישות קדם

 Visual-Basic תכנות 70067
          מבוא למערכות מידע70003

 

: מטרת הקורס

 על תכונותיה המיוחדות שהפכו אותה JAVA מטרת הקורס היא הכרת שפת 
. לפופולרית מאוד הן באפליקציות מבוססות אינטרנט והן באפליקציות אחרות

הלימוד העיוני . במסגרת הקורס יסקרו נושאים מגוונים הנתמכים על ידי השפה
. הלימודים והתרגול יתנהלו במעבדת מחשבים. יהיה משולב בתרגול מעשי

 
:  הנושאים שיילמדו בקורס

, סוגי תונים ,APPLICATIONS לעומת JAVA,APPLETSמבנה תכנית 
קריאות לפי ערך ולפי ,EXEPTIONS- טיפול ב,שיטות,משתנים והצבות

ממשק  ,THREADS,הורשה,ממשקים,JAVA-  מחלקות ואובייקטים ב,התייחסות
 (*)לקוח – שרת ,TCP/IP (*),הצפנה , PIPES,גרפיקה,משתמש

 
: ספרי לימוד

Using Java 2 Platform, 2   Ed., J.L. Weber, QUE, 1998 
2 JAVA , 1998, הוצאת הוד עמי, פיני כהן .

 .1997, אופוס, JAVAיסודות 

 

72005 

                    יחסי עבודה
Labor  Relations 

  

  שיעור: אופן ההוראה

 3: ס"ש

 3: ז"נ

 

: מטרת הקורס
את , לסקור את התיאוריות והמרכיבים השונים של מערכות יחסי העבודה

התפתחותן ההיסטורית תוך היבט השוואתי למערכות יחסי עבודה בישראל 
; להבין את המניעים והדינמיקה של סכסוכי עבודה והדרכים ליישובם; ובעולם

. מ האישי והקיבוצי ברמות שונות ובסקטורים שונים"ולאפיין את תהליכי המו
הדגש מיוחד יינתן בקורס על יחסי עבודה ברמת הארגון בעידן של שינויים 

וכן על ניתוח אירועים , גלובליזציה וסביבה משתנה, ניהול גמיש, מבניים
. אקטואליים ביחסי עבודה

 

  :הנושאים שיילמדו בקורס
תפקידיה , הממשלה במערכות יחסי עבודה ;תיאוריות וגישות ביחסי עבודה 

איגודים מקצועיים ; מאפייניהם ודרכי פעולתם , ארגוני מעסיקים; והשפעתה 
תהליכי ניהול משא ומתן לקביעת תנאי עבודה ;  מבנה ופעולות –בישראל ובעולם 

התפתחותם , סכסוכי עבודה ושביתות; הסכמי עבודה קיבוציים והסכמים אישיים ; 
 –מערכות יחסי עבודה בעולם ; שיטות שיתוף עובדים בניהול ; וכלים ליישובם 

יחסי עבודה בעידן של שינויים טכנולוגיים וסביבה משתנה ; היבטים השוואתיים 
, עובדים זרים, חברות לכוח אדם, הפרטות, מיזוגים, גלובאליזציה)

OUTSOURCING.) 
 

: ספרי לימוד
הפרטת חברות בישראל (. 1998). ש, ורוזביץ. ב, זילברפרב, .ש, אקשטיין
. אילן-אוניברסיטת בר, ובעולם

 משאבי אנוש ויחסי עבודה בישראל. (1990). א, ורוזנשטיין. א, גלין, .א, גלוברזון
. רמות, אופקים חדשים– 

. רמות, דינמיקה של משא ומתן מתיאוריה ליישום(. 1996). א, גלין
. ספריית המינהל, 2000ניהול – ניהול גמיש . (1990). ע, וכרמי. א, גלין

. יחסי עבודה. (1998). האוניברסיטה הפתוחה
מעמדו בהסתדרות , עבר והווה– האיגוד המקצועי בישראל . (1994). א, מרגלית
. רמות, ובחברה

עובדים ממדינות זרות - הפועלים החדשים . (1999). ל, ואחדות. ר, נתנזון
. הקיבוץ המאוחד, בישראל

. רמות, כלכלת ישראל במילכוד יחסי העבודה. (1991). א, שנהר
Ballot, M. (1992). Labor management relations in a changing 
environment, John Wiley & Sons. 
Bowers & De Kenzo. (1992). Esentials of labor relations, N.Y.: 
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Prentice-Hall. 

 

72010 
 ניהול רכש ומכרזים
Purchasing and 
Bid Management 

 
  שיעור:אופן ההוראה

  3:ס"ש

 3: ז"נ

 

  :מטרת הקורס
הקורס . להקנות לסטודנט את האלמנטים המרכזיים של ניהול רכש ומכרזים

: מחולק לשלושה מודולים מרכזיים
ניהול רכש  -  
 ניהול חומרים-  
ניהול מכרזים -  

 

:  הנושאים  שיילמדו בקורס

, מחירים הערכת, הרכש ארגון ניהול, ספקהאוה הרכש עקרונות:  ניהול רכש

 הארגוני במבנה הרכש מקום, ברכש מקצועית אתיקה, הרכש מקורות בחירת

, ההזמנה מחיר, ברכש הזמנות ומעקב בקרה, ברכש ותהליכים מדיניות,ברשות

  .מלאי עיתוד, וממצאי מלאי ,רכש לניהול תקנות, מסגרת הסכמי

,  ברשויות מצאי ניהול, לוגיסטי בהיבט פרויקטים ניהול, כלכלי בהיבט מלאי ניהול

 המכרזים  חוק ,ברשויות המכרזים תקנות, המחשוב ועקרונות האפסנאי הרישום

, חוזים דיני, הסיום לפרויקט הדרכה, JIT לפי  מלאי ניהול,  ברשויות המשותפים

, קבלה בדיקת, הרכש הערכת, ומונופולים קרטלים, עסקיים הגבלים,  מכרזים דיני

 עקרונות, ברשות קטנות רכישות, הרכש מנהל ואחריות סמכויות, ושינוע הובלה

 עקרונות, לתקנות בהתאם רכישות תכנון, מצאי ציוד ורישום רכישות,  ברכש מ"מו

 מלאי ,ברכש המחשוב עקרונות, פרויקט' קב עם פרטניות פגישות, ברכש מ"מו

 מערכות מחשוב, והמעבד אלקטרוני גיליון מחשוב, ותוכנות הכרה מחשוב, ומצאי

. ומצאי מלאי רכש

 

  :ניהול חומרים

צורכי  חיזוי. מטרות פונקציות ניהול החומר ומקומה במבנה הארגוני- מבוא 

תכנון דרישות , (demand forecasting)חיזוי הביקוש : הארגון לחומרים ומוצרים

: ניהול ובקרת מלאי, תכנון. MRP) (material requirement planning חומרים

מודלים לבקרה של המלאי  , order quantity models)מודלים לתכנון מלאי 

(inventory control models) ,נהלים ומערכות , אחסון חומרים וניהול מחסנים

מידע לניהול מלאי 

 

: ניהול מכרזים

בדיקה וניתוח  ,הכנת המכרז, הכנת מידע למכרז, סוגי מכרזים, קיום מכרזים

 .שיטת תשלום ובטחונות, מעקב אחר הצעות, תוצאות המכרז

 
: ספרי לימוד

Leenders M., and Fearon H., “Purchasing and Materials 

Management”, 10Ed., Irwin  1993. 

Arnold J.R.T., “Introduction to Materials Management”, 2 Ed., 

Prentice Hall 1996. 
 מהדורה ,טחוןיהוצאה לאור משרד הב, "ניהול רכש הלכה למעשה", צבי לביא

 .2001 ,שלישית

 

 

 

 



44 
 

72011 

מבוא לניהול 
 שרשרת אספקה

Introduction to 

Supply Chain 
Management 

 שיעור: אופן ההוראה
 3:  ס"ש

 3: ז" נ

 

:  הקורס מטרת
ניהול שרשרת אספקה היא גישה יחסית חדשה שבה נוקטים ארגונים שהבינו 
שניהול נכון ופיקוח על  שרשרת אספקה יוביל לאופטימיזציה משולבת של כל 

 .החוליות בשרשרת ותגרום להעלאת הרווחיות ומיצוב בשוק מול המתחרים

, אחסון, ייצור,הרכש , שרשרת אספקה חולשת על חמש חוליות עיקריות בארגון
כל חוליה היא חלק מרכזי שווה בשרשרת האספקה והצלחת . הפצה ותובלה

. הםינישרשרת האספקה מותנה בשלוב החוליות ואינטגרציה ב

: מבנה הקורס  
:  הקורס עוסק בכל נדבכי ניהול שרשראות אספקה

 זיהוי מרכיבי שרשרת האספקה . א
. חיזוי משתנים מסבירים. ב
מערכות        ,אלגוריתמים, אנליטיים וסימולטיביים). מודלים לקביעות כמותיות. ג

. (מומחה
 . היזון חוזר ועדכונים, מדידת ביצועים. ד

שרשרת אספקה היא הפונקציות הממלאות את רצון הלקוח הפונקציות הללו 
כוללות בין השאר פיתוח מוצרים שווק ניתוח השוק תחזיות מימון הפצה ושירות 

לצורך תכנון שרשרת האספקה בצורה אופטימלית על הארגון להגיע . לקוחות
תוך ,הסביבה החיצונית – לתחזיות מדויקות ככל שניתן הן מבחינת השוק 

. התייחסות לגורמים שאינם בשליטת הארגון
אריזה ,  יצור, אחסון החומרים, ניהול חומרים  כולל בתוכו את סקטורי הרכש

כמו כן שימוש במערכות מידע  המתאימות והמתואמות בכול , הובלה והפצה
. המחלקות

.  בחירת ספק והתאמת סוג הספק לדרישות ממנו ומהמוצר
מאפשרת לכל חוליה , ארגון המידע ושיתופו עם כל החוליות בשרשרת האספקה

השיתוף מאפשר תגובה מהירה ויעילה לשוק , לראות מעבר למידע שברשותה
. דינאמי משתנה

: ספרי לימוד
Steven Nahmias, Production and Operational Analysis, Third Edition, 
McGraw-Hill International Editions (1997). (Chapters 2, 4 and 5)  
David Simchi-Levi, Philip Kaminsky, Edith Simchi-Levi, “Managing 
the Supply Chain: The Definitive Guide for the Business 
Professional”;  McGraw-Hill, 2003  
David Simchi-Levi, Philip Kaminsky, Edith Simchi-Levi, “Designing & 
Managing the Supply Chain”; McGraw-Hill, 2003  

David Simchi-Levi, Xin Chen and J. Brame “Logic Of Logistics: 
Theory, Algorithms, And Applications For Logistics Management”  
2nd Edition, Springer Series in Operations Research, 2004. 

David Simchi-Levi, S. David Wu, Z.J. Shen “Handbook of 
Quantitative Supply Chain Analysis: Modeling in the E-Business Era” 
;; Kluwer's, 2004  

Sunil Chopra, Peter Meindl; “Supply chain management:, Second 
Edition” ; Prentice Hall; 2 edition ,May, 2003 

Taylor, David H. ” Global cases in logistics and supply chain 
management” 

Supply-Chain Operations Reference-model, Overview of SCOR 
Version 5.0, Supply- Chain Council, Pittsburg. (www.supply-
chain.org\slides\scor5.00verviewbooklet.pdf). 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Sunil%20Chopra/102-6595300-5865769
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author=Peter%20Meindl/102-6595300-5865769
http://www.supply/
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72012 

סמינר בניהול 
 פרויקטים

Seminar in Project 
Management 
 

 3: ס"ש
 3: ז"נ

70011: דרישות קדם  
,   יסודות ניהול טכנולוגיה

' א  ניהול פרויקטים70017  
 

 

 :מטרת הסמינר
. טכניקות וכלים מתקדמים וחדשים בניהול פרויקטים, ללמוד וליישם גישות

במסגרת הסמינר יוצגו נושאים מתקדמים בניהול פרויקטים וכן יוצגו דוגמאות 
. מפרויקטים שבוצעו בפועל וייושמו כלים מתקדמים אלה

. הסטודנטים יבחרו אחד מהנושאים וירחיבו אותו לכדי עבודה מסכמת
 

:  הנושאים  שיילמדו בקורס
 –  PMBOK– סטנדרט לניהול פרויקטים 

Project Management Body of Knowledge  
 Theory of Constraints– תורת האילוצים של גולדרט 

 Maturity Models and CMM– בגרות ארגונית בניהול פרויקטים 
 Project Management Planning Quality– איכות תכנון פרויקטים 

 Project Office– מחלקה לניהול פרויקטים 
 Configuration Management– ניהול תצורה 

 מסגרת לכתיבת מסמכי הפרויקט– ח "נוהל מפת

 Project Closure– סגירת פרויקט והארגון הלומד 

 :ספרי לימוד
, הוצאת דיונון, "ניהול פרויקטים תכנון ביצוע ובקרה", אבי שטוב, שלמה גלוברזון

2003 .
 PMBOKתרגום ה).  ל"ערך צבי רז הוצאת המי– גוף הידע בניהול פרויקטים 

 .(לעברית
 

. 2000, ריקובר'הוצאת צ, "ניהול התפעול ושיפור ביצועים", שלמה גלוברזון
 ".תכנון ופיקוח היצור", אביבה בשן, שמעון עדן

 .6גירסה , "ח"מחזור חיים נוהל מפת", חברת מתודה
 .1988, די גור הפקות, המטרה, אליהו גולדרט

PMI – Project Management Institute Standards Committee, A Guide 
to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK), PMI, 
2004. 

 

72014 

יישומי מחשב 
 בלוגיסטיקה  

Computer 
Applications in 
Logistics 

 
ת "שו: אופן הוראה

 3: שעות שבועיות
  3: נקודות זכות

: דרישות קדם
 הסתברות וסטטיסטיקה 20019

 ' מבוא לחקר ביצועים ב70012

 

:  מטרת הקורס
 מערכת: לימוד הנושאים העיקריים של לוגיסטיקה עבורם קיימים יישומי מחשב

  .והתחזוקה האספקה ,המלאי ,הצריכה ,הייצור

  : הנושאים  שיילמדו בקורס
שרשרת ) -הלקוח ועד מהספק הלוגיסטי התהליך בניהול הקשורים יסוד מושגי

 .השונים רכיביו על בארגון הלוגיסטי ובמערך  (אספקה

 . לימוד של תוכנות בתחום הלוגיסטי ויישומים לבעיות לוגיסטיותהקורס יכלול
ישום סימולציות . תוכנת אופטימיזציה – LINGOהתוכנות שיילמדו כוללות את 

.  אפליקציות לוגיסיטיות ומערכות לוגיסטיות בשוק -  EXCEL ,LOGWAREמעל 
 

: בהן יתרכז הקורסשהבעיות הלוגיסטיות 
חיזוי כמרכיב משותף לכל יתר אבני הבניין של הלוגיסטיקה 

. ניתוח צרכים של לקוחות ורמת השרות הניתנת:  שירות לקוחות
.  routing, בעיות תובלה:  היסעים

. מיקום אופטימלי למחסנים
. התאמה מיטבית של עובדים למשימות

יישומים בתכנון ניהול מלאי 
תוכנת ),  מיקום מיטבי של פריטים, תכנון מחסנים לגובה, מרחב המיחסון: מיחסון

FlowX  ) 
בחירת מיקום : טיפול בחומרי גלם

   MTBFאמינות , חלקי חילוף, תיקונים– תחזוקה 
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: ספרי לימוד 
Crystal Ball 2000 – Decision Engineering product 

Ronald H Ballou  - “Business Logistics Management”, Fourth edition, 
Prentice Hall, 1999 

W. L. Winston “Operations Research Applications” and Algorithms, 
PWS – Kent, second edition, 1990. 

LINGO – The Modeling Language and optimizer – Lindo System Inc. 
 .2001, הוצאת לוגיק. ושות, בשן. א, עדן. ש- ניהול מערכות מלאי ולוגיסטיקה   

 

 

 

 

72015 

                     ניהול סיכונים

Risk Management 

 
 

  3: שעות שבועות
 3: נקודות זכות
  :םדרישות קד

,  סטטיסטיקה לניהול70007
 ' א ניהול פרויקטים70017

 

  :הקורס תמטר

הכרה , לימוד. אפיון וזיהוי של סוגי סיכון העומדים בפני מנהל המקבל החלטות
הערכה כלכלית . ושימוש בדרכי פעולה להערכת סיכונים ושיטות להפחתת סיכונים

הערכת ערך אינפורמציה חלקית . וכספית של סיכון העומד בפני חברה עסקית
 ויישומים פרקטיים של מניעה םמודלים תאורטיי .ככלי חלופי למניעת סיכון
מימון , בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בהיבטי ניהול.  והתמודדות עם סיכונים

.  וכלכלה של סיכונים ובחלקו השני בהיבטים לפי גישת ניהול פרויקטים
 

במסגרת פרק זה יוצגו שיטות . קטיםימרכיב מיוחד בקורס הוא ניהול סיכונים בפרו
. דרכים לכימות סיכונים ודרכי מענה לסיכונים, בניהול סיכונים בפרויקטים

אפליקציית תוכנה תאפשר לתלמידים לבצע ניהול סיכונים מסודר עבור פרויקט 
במהלך הקורס ישובצו בעיות מעשיות מתחומי הניהול במסגרת . שייבחרו

. השיעורים ותרגילי הבית
 

:   שיילמדו בקורס הנושאים
. מבוא לתורת התועלת וניהול סיכונים

. ערך כלכלי של אינפורמציה
הערכת אופציות – סיכון פיננסי 
. מודל ההמחרה– פיזור סיכון 

 :ניהול סיכונים בפרויקטים
 PMBOKגישת - הגדרת הסיכונים ואבחונם  -
עלות תועלת  ,  גישות לכימות סיכונים -
מענה לסיכונים  -
ניהול ובקרת סיכונים  -
 אפליקציה לניהול הסיכונים -

 :לימוד יספר
. ניהול סיכונים מההיבט הניהולי, 1999, שפירא צור
 .הוצאת לומדון. ספר האגח וניהול סיכונים, 2001, רויטר  אדם

.   ריקובר'הוצאת צ. שוק ההון וניירות הערך, 1996, בן חורין משה
 
 “A Guide to Project Management Body of Knowledge”  - Chapter 
11, PMI Standards Committee - William R. Duncan, Director of 
Standard; Project Management Institute, 130 South State Road, 
Upper Darby, PA 19082 USA.  (www.pmi.org) 

- R. M. Wideman; Project and Program Risk Management –1992 

PMI. 
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72016 

 מבוא לניהול
מערכות הפצה 
Introduction To 
Distribution 
Systems 

 
 ת"שו: אופן ההוראה

 3:ת "שו
 3: ז"נ

 : דרישות קדם
 ' חשבון אינפיניסטימלי א20027
   אלגברה לינארית20046  

  הסתברות וסטטיסטיקה20019

  :מטרת הקורס
מטרת הקורס להקנות כלים כדי להעביר ולקבל החלטות בנושא מערך ההפצה 

 :בין השאר יוקנה ידע בנושאים הבאים. של ארגונים בתעשייה ובשירותים
 .ציוד לשינוע ותובלה, מיקום מרכזי הפצה,  מערכות הפצה:ניהול מערכת הפצה

 . מודלים של ניתוב משאיות:ניהול תובלה
 . תכנון פנים של מרכזי הפצה ומערכת השינוע שלהם:ניהול מרכז הפצה 
 . מודלים של קידוד וניהול מלאי:ניהול מרכז אחסון

 
:   שיילמדו בקורס הנושאים

 .אפשרויות שינוע ותובלה, שירות לקוחות, שיווק ולוגיסטיקה: רקע
תכנון רשתות .  צינורות הפצה ובחירת אסטרטגיית הפצה:עיצוב רשתות הפצה

מודלים לתכנון רשתות . דמוגרפים וכלכליים, שיקולים גיאוגרפיים: לוגיסטיות
כולל תכנון המרחב הפנימי ומערכות )עיצוב מבני הפצה ותחזוקתם , לוגיסטיות

 .(שינוע
ניהול כוח , תכנון דרישות ההפצה,  מערכות מידע בהפצה:ניהול מערת הפצה

ניהול , ניהול התובלה, תכנון ותקצוב, לוגיסטיקה בינלומית, אדם במערכות הפצה
 .מלאי

תעריפי , מיקור חוץ של שירותים לוגיסטיים,  צי פרטי:נושאים במערכות הפצה
, ניהול חומרים מסוכנים, תיעוד ההובלה, תפעול התובלה, מובילים חיצוניים

פיקוח על , תפעול מחסנים, ציוד שינוע, אחסנת ציוד, מערכות קבלה ומשלוח
 .ניתח אירועים, שביעות רצון הלקוח, רשתות הפצה

 
 :ספרי לימוד

1. James A. Tompkins (Editor)  Dale Harmelink (Editor),  The 
Distribution Management Handbook, McGraw-Hill Companies, 
The, 1994. 

2. Donald Waters (Editor), Global Logistics and Distribution 
Planning: Strategies for Management,  3rd  ed. , CRC Press,  
1999. 

3. Christopher Gopal  Harold Cypress, Integrated Distribution 
Management: Competing on Customer Service,Time and 
Cost, McGraw-Hill, 1993. 

4. International Thomson Pub  Charles R. Bigelow, Hazardous 
Materials Management in Physical Distribution, John Wiley & 
Sons, 1997. 

 

72019 

                                        עיצוב בסיסי נתונים
Database Design  

 
 3: ס"ש
  3: ז"נ

:  שות קדםידר
  מבוא למערכות מידע70003 

 

 

  :מטרת הקורס
המהווה כיום את אח המרכיבים , ההתפתחות של טכנולוגיית בסיסי הנתונים סקירת 

 . המרכזיים של המערכות המידע המודרניות
 

 : נושאים שיילמדו בקורס
יוצגו , במסגרת הקורס ייסקרו עקרונות הפעולה של מערכות לניהול בסיסי נתונים

טכניקות לעיצוב לוגי של בסיסי הנתונים ויפורטו העקרונות של מערכות בסיסי 
הקורס ילווה בלימוד ותרגול מערכת .  לגישה לנתוניםSQLנתונים טבלאיים ושפת 
 משפות SQLבנוסף יוצגו שיטות שונות להפעלת משפטי . בסיסי נתונים מסחרית

 .עליות

 :ספרי לימוד

A First Course un Database Systems, Uliman, Jeffrey D., 
Prentice-Hall 1997. 

.1998, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, פרץ שובל, ניתוח ועיצוב מערכות מידע, תכנון  
הוצאת הוד , הייפרמן רז,  עקרונות ועיצובSQLבסיסי נתונים טבלאיים ושפת 

 .2000, עמי
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72020 

סמינר בניהול 
פרויקטי מחקר 
             ופיתוח

Seminar in 
R&D Projects 

 
 3: ס"ש
 3: ז"נ

:  דרישות קדם
 יסודות ניהול 70011

 ,טכנולוגיה
 ' א ניהול פרויקטים70017 

 

  : הסמינרמטרת
. יחודיים של פרויקט מחקר ופיתוחישם את המאפיינים היללמוד ולי

דרך בחינת , החל בחקר הצורך, בסמינר יוצגו השלבים של פרויקט מחקר ופיתוח
 .בניית אב טיפוס ועד לשלב הישום, הפיתוח, התכנון, היתכנות

 
  :הנושאים שיילמדו בסמינר

תיכון ,שלון של פרויקטי מחקר ופיתוחיגורמי הצלחה וכ,יחודיות פרויקטי מחקר ופיתוח
גישות לבחירת  ,הפרויקט השפעת רמת הסיכון על הצלחת, הנדסת מערכת, המוצר

 .פ"פרויקט מו
 

: ספרי לימוד
 .1992, ריקובר'הוצאת צ, "ניהול פרויקטים", אבי שטוב, שלמה גלוברזון
. 2000, ריקובר'הוצאת צ, "ניהול התפעול ושיפור ביצועים", שלמה גלוברזון

 ."תכנון ופיקוח היצור", אביבה בשן, שמעון עדן
PMI - Project Management Institute Standards Committee (2000). A 
Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK), 
PMI, 2000. 
Buttrick, R. (1997). The Project Workout. Pantek Arts. 
Martino, J. P. (1995). R&D Project Selection. John Wiley & Sons, 
Inc. 
Meredith, J. R. & Mantel, S. J. (1995). Project Management – A 
Managerial Approach, John Wiley & Sons, Inc. 
Shtub, A., Bard, J. F. & Globerson, S. (1994). Project Management – 
Engineering, Technology and Implementation. Prentice International, 
Inc. 

  
 
 

72021 
היבטים מימוניים 

בשיווק                                        
Financial Aspects in 
Marketing 

  
 3: ס"ש
  3: ז"נ

:  דרשות קדם
 ,יסודות המימון 70010
 יסודות השיווק 70016

 

:  מטרת הקורס
פיננסיים הנחוצים לאיש השיווק והמכירות /הקניית הידע והכלים הכלכליים

. בפעילותו
 

:  הנושאים שיילמדו בקורס
אשראי , תנאי תשלום. שיטות תמחיר והתחשבנות, הכנת הצעה מסחרית ללקוח

שיווק מוצרים . גבייה ותנאים כלליים, ניהול חוזים, ניהול משא ומתן, ובטחונות
האירועים וכל מטלות המקראה מחייבים /נושא ההרצאות ומטלות הבית. פיננסיים

. לבחינת הסמסטר
 

 :ספרי לימוד
B. Ronen, H.C. Lucas, Y. Eden, The Declining Price of Personal 
Computers- The Question of When to Invest 
K.B. Monroe, Pricing Making Profitable Decisions, McGrow Hill Book 
Company.  

 .סדן, אוקספורד,  מדריך אנגלי עברי–תכתובת עסקית בינלאומית 
. מכון היצוא הישראלי, דרכים לניטרול סיכוני מטבע חוץ, בועז ברק
מכון היצוא , ניטרול סיכוני מטבע חוץ באמצעות מכשירים שקליים, יובל גולן
. הישראלי

. מכון היצוא הישראלי, מכשירי סיוע ותמריצים ליצוא
. 97אפריל , בנק הפועלים, "בולרו אשראי דוקומנטרי וכל השאר", רמי שפרייר

עבודת גמר , "הגשת הצעות מחיר בחברות מסחריות", פרימור עמית וקפלן ראובן
. במסלול האקדמי של המכללה למינהל

 .קובץ שקפים וחומר נוסף שיחולקו במהלך הקורס
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72022  

 מערכות תומכות

                                החלטה 

Decision Support 
Systems 

 
ת "שו: אופן הוראה

  3: שעות שבועיות
 3: נקודות זכות

: דרישות קדם
  יסודות תורת ההחלטות70072

 

 : מטרת הקורס

. הבנת ערך המידע בקבלת החלטות בהקשרים השונים של הארגון הלומד
 

 : הנושאים שיילמדו בקורס
מערכות , (MIS)מערכות מידע ניהוליות : הקורס יכלול את הנושאים הבאים

מערכות  , EIS))מערכות מידע לדרג הבכיר , (DSS- ה"מת)תומכות החלטה 
, בניה עסקית, ה"ארכיטקטורה של מת: ( GDSS)תומכות החלטה לקבוצות 

, סוכנים אינטליגנטיים, מערכות מומחה ומערכות אינטליגנטיות, מחסני נתונים
טכנולוגיות למסחר אלקטרוני , Intranet, Internet)תמיכה בהחלטות ברשת 

 .(ומערכות בין ארגוניות
 

: ספרי לימוד
E. Turban, J.E., Aronson, Decision Support Systems and Intelligent 
Systems, Prentice Hall, 1998 
N. Ahituv and Seev Neumann, “principles of Information Systems for 
Management”, Brown 4th Ed., (1994). 

 

 

 

 

 

 

72023 

ניהול פרויקטי 
 תוכנה

Management of 
Information 
Technology 
Projects 

 
 3: שעות שבועיות
  3: נקודות זכות

 :דרישות קדם
 ', ניהול פרויקטים א70017
  'ב  ניהול פרויקטים70030

 

  :רקע ומטרת הקורס

מטרת הקורס היא . הסטודנט ילמד להכיר ניהול פרויקטים בתחום התוכנה
 .להקנות לסטודנט הבנה בסיסית בתהליך ניהול פרויקטים בתחום התוכנה

 : הנושאים שיילמדו בקורס

, תהליכי קבלת החלטות, הכרת מושגי יסוד בתחום ניהול פרויקטי תוכנה
, התכונות הנדרשות ממנהל הפרויקט וקריטריונים לבחירת מנהל פרויקט

הערכת סיכונים וכלים , כלים לניהול משאבים, מחזור החיים של פרויקט תוכנה
ניגודי , התמודדות עם משברים, כלי ניהול ובקרת הפרויקט, להקטנת סיכונים

 .אינטרסים

 :ספרי לימוד

 .הוצאת דינור, 1977תל אביב . שרשרת קריטית, גולדרט אלי

 .במהלך הסמסטר יופנו הסטודנטים לחומר קריאה רלוונטי

A. Shtub, J.F. Bard and S.Globerson. Project Management 
Engineering, Technology, and Management 1994, Prentice Hall. 
www.pmi.org. 
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72024 

 קניין רוחני 
Intellectual 
Property 

 
 

הרצאה : אופן ההוראה
  3: ס"ש
 3: ז"נ

דיני עסקים - ; דרישות קדם
( במקביל)

 

 : הקורסמטרת

ההתפתחות הטכנולוגית המואצת של השנים האחרונות ופיתוחן של טכנולוגיות 
מעלה דילמות משפטיות מעניינות והופכת את ההגנה על נכסים לא , חדשות

. מוחשיים לצורך הכרחי ולידע חיוני לעוסקים בתחומי הניהול והטכנולוגיה
: הקורס יבחן את סוגיית הקניין הרוחני תוך התמקדות בשלושה תחומים מרכזיים

. סימני מסחר וזכויות יוצרים, דיני פטנטים
כמו כן נדון בהיבטים של קניין רוחני הבאים לידי ביטוי במחשבים ובטכנולוגיות 

(, Domain Name)שימוש בשמות מתחם : כמו, מתקדמות  נוספות
Cybersquating ,סוגיית החתימה האלקטורונית ועוד , מסחר מקוון .

. במהלך הקורס ייבחנו ארועי מחקר וסוגיות עדכניות בתחום
 

 :הנושאים שיילמדו בקורס
  משפט וטכנולוגיה–מבוא 

 מבט משווה : קניין רוחני
 היוצר, הזכות ביצירה, היצירה המוגנת, איזון אינטרסים: זכויות יוצרים

 .הזכות לתבוע ולהתבע: הפרה בקניין רוחני

 סימני מסחר ומדגמים

 פטנטים

 קניין רוחני ועוולות מסחריות

 קניין רוחני ודיני מחשבים

 
 ביבליוגרפיה 

: חקיקה
 1971אמנת ברן נוסח פאריז 

 1961יצרני רשומות קול ותאגידי שידור רומא , אמנה להגנת זכויות מבצעים
( Trips)הסכמי טריפס 

 1911, חוק זכויות יוצרים
- ס "התש, (התאמה להוראות הסכם הטריפס)חוק לתיקון דיני הקניין הרוחני  

1999. 
 1999- ט "חוק עוולות מסחריות התשנ

 המדגמיםופקודת הפטנטים 
 .389 (א)364, (ע)' עמ', י כרך א" חא1924, פקודת זכויות יוצרים

Utah Digital Signature Act 1995 

 

 :פסיקה 

 16( 4)ד מד"עופר אחיטוב פ'  ישראל הרפז נ139/89א "ע

 808( 3)ד מח"משה ונטורה פ'  רשם מאגרי המידע נ439/88א "ע

 749 (3) ב"מ ד"פ' אורבוך ואח 'נ' הרשקו ואח 23/81 א"ע

, 24.2.1998ניתן ביום )גיל פז ' מדינת ישראל נ (חיפה, שלום) 8243/97פ "ת

 .(טרם פורסם

ניתן ביום )עופר שדות '  מדינת ישראל נ12214/99 (א"ת, שלום)מ "ת

21.1.1999 , 

 .(טרם פורסם) CDI' נ'  ואחEMI 5592/97'  המר622/97 (נצרת). א.ת

 The Roy Export Company 9496/91 המרצה 1376/91 (א"ת). א.ת

Establishמפעל הפיס  '  נ

. 458( 1)ב "מ תשנ"פ', ואח

.* 825( 1)ד "ד כ"פ' מ ואח"גיורא גודיק בע'  דן אלמגור נ559/69א  "ע

 45ב   ג"תשמ מ"פ' וידאוקסט ואח' נ. י. מ916/80פ "ת

 

 :מאמרים

שערי , "יעדים ותיקים בעידן חדש –זכויות יוצרים בעידן המידע ", קורן ניבה-אלקין

 ( 2)משפט א
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, "כתובות באינטרנט כסימני מסחר", אביבה גולדשטיין, אסיא נעמי מרטין פורמן

שערי                 

(. 2)משפט א

, חוברת ב, כרך מה, הפרקליט"  מעניין לעיין בזכויות יוצרים "(2001)ויסמן יהושע 

 . 229-242' עמ

שערי משפט , "השלכות רשת האינטרנט על המשפט המהותי", טננבוים  אברהם

 133( 2)א

David K. Djavaherian, (1998)  "First Amendment: Indecency: Reno v. 

ACLU", Technology Law Journal 371 13 Berkle 

Michael A. Geist, (1998) " The Reality of Bytes: Regulation Economic 

Activity in The Age of the Internet", 73 Washington Law Review 521 

Myrna L. Wigod, (1998) "Privacy in Public and Private E-mail and 

On-line Systems", 19 Pace Review Law  

Needham J. Boddie & Thomas C. Mcthenia, (1998) A Review of 

Copyright and the Internet, 20 

Campbell Law Review 193     

Philip S. Crowin, (1998) "Electronic Authentication: The Emerging 

Federal Rule", 38 Jurimetrics Journal  

Susan E. Gindin, (1997) "Lost and Found in Cyberspace: 

International Privacy in the Age of the  

Internet" 34 San Diego Law Review 1153 

William E. Wyrough & Ron Klien, (1997)"The Electronic Signature 

Act of 1996: Breaking Down Barriers to Widespread Electronic 

Commerce in Florida", 24 

Florida State University Law Review 407. 

 

 

 

72025 

                            הנדסת אנוש

Human 
Engineering 

 

שעות שיעור : אופן הוראה
  3: שבועיות

  3: נקודות זכות

:  דרישות קדם

,  התנהגות ארגונית70004
  יסודות ניהול טכנולוגיה 70011

  :מטרת הקורס

, סביבה-מכונה ואדם-עקרונות של הקשר אדםלבקורס יינתן מבוא לתיאוריות ו
מטרת הקורס היא להציג בפני הסטודנט את . ויסודות התכנון של מערכות כאלה

ולספק לו כלים שבאמצעותם יוכל לנתח מערכות , גורמי האנוש בתכנון ובהנדסה
. מהיבטים שונים של הנדסת אנוש

  :הנושאים שיילמדו בקורס 

קליטה ועיבוד . מכונה-מערכות אדם. הגדרה והיסטוריה של גורמי אנוש בהנדסה
תכנון . עבודה פיסית ויכולת מוטורית. תצוגה חזותית ותצוגת שמע. של מידע

רעש , אקלים, תאורה: תנאי סביבה. יה ותכנון אתר העבודהיאנטרופומטר. בקרות
. יישום גורמי אנוש בתיכון מכוניות. תאונות ובטיחות, טעויות אנוש. ותנועה

 :ספרי לימוד

Sanders M.S. and McCormick E. J., Human Factors in Engineering 
and Design McGraw-Hill, 7th Ed., Singapore  (1993. 

Huchingson R.D. New Horizons for Human Factors in Design 
McGraw-Hill, USA (1981). 

Tufte E. The visual display of quantitative information. Cheshire, CT: 
Graphics Press (1983). 

Human Factors, The Journal of the Human Factors and Ergonomics 
Society.  
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72026 

מערכות לניהול 
  קשרי לקוחות
Customer 
Relationship 
Management 
Systems 

 
 שיעור: אופן הוראה

 3: שעות שבועיות
  3: נקודות זכות

 :דרישות קדם

 מערכות מידע 70039
   ERPאינטגרטיביות ומערכות

 

   :מטרת הקורס

תחום .  ניהול קשרי לקוחות בארגוניםלנושאילסקור מספר נושאים החשובים 
 הופך(   Customer Relationship Management-CRM)ניהול קשרי הלקוחות 

בבסיס . מתחומי הפעילות העיקרים במדיניות השיווקית של פירמות רבות לאחד
, ולאו דווקא מוצר זה או אחר,  ההכרה שהלקוח הבודדנמצאת CRMאסטרטגיית 

 ברמתאיסוף מידע מפורט  , לפיכך,   הפירמהשל הניתוח העיקרית  יחידתהוא 
.  הארגוןהלקוח וניתוחו יכולים לתרום רבות להצלחת 

 
  :הנושאים שיילמדו בקורס

, שיטות להערכת רווחיות לקוחות,  של קשרי לקוחותהתנהגותיים היבטים סקרויי
 שביעותניתוח  , שיווק יחידני,  נאמנות של לקוחותחשיבותסוגי לקוחות והערכת 

 הקשורים בהחדרת מערכות ונושאיםשימוש במועדוני לקוחות  , רצון ונטישות
CRM לארגונים .

: ספרי לימוד

Rust, Ronald  T., Valarie A. Zeithaml and Katherine N. Lemon 
(2000). Driving Customer Equity, The Free Press. 

Blattberg, Robert C., Gary Getz and Jacquelyn S. Thomas (2001). 
Customer Equity, Harvard Business School Press. 
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יישומי בינה 
  מלאכותית בניהול
Artificial 
Intelligence 
Applications in 
Management 

 
 שיעור: אופן הוראה

 3: שעות שבועיות
  3: נקודות זכות

 :דרישות קדם
  מבוא למערכות מידע 70071

   רגרסיה לניהול70034
 
  

  :מטרת הקורס

. מודלים של בינה מלאכותית הפכו בשנים האחרונות לכלי ניהולי חשוב מאד
למידת מכונה ודלית , הקורס יקנה לסטודנטים כלים בתחומי מערכות מומחה

 .מידע והסטודנטים יתרגלו את השימוש במודלים אלו על בעיות מתחום הניהול

 

  :הנושאים שיילמדו בקורס

המתודולוגיות והטכניקות הבסיסיות המקובלות כיום , הקורס יציג את המושגים
הקורס יתמקד .  של יישומים מעשייםמגווןוכן יסקור , בתחום הבינה המלאכותית

רשתות , עצי החלטה: כגון )שיטות ללמידת מכונה , בעיקר במערכות מומחה
חוקים : כגון)ושיטות לכריית נתונים וגילוי ידע בבסיסי נתונים  (נוירונים

הסטודנט ירכוש ניסיון בהכרת הבעיות המתאימות . (אסוציאטיבים ובחירת תכונות
 . ושימוש בתוכנות מחשב מתאימות לפתרון בשיטות אלו

 

: ספרי לימוד

E. Alpaydin, Introduction to Machine Learning, MIT Press, 2004. 

I. Witten and E. Frank, Data Mining, Morgan Kaufman Publishers, 
2000. 

W. Klosgen and Jan M. Zytkow (Editors), “Handbook of Data Mining 
and Knowledge Discovery”, 2002, Oxford Press. 

T. Mitchell, Machine Learning, McGraw Hill, 1997. 
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 של אסטרטגיה
 טכנולוגי ניהול

Strategy of  
Technology 
Management 

 
  3: שעות שבועיות
 3: נקודות זכות

 :דרישות קדם
  יסודות ניהול טכנולוגיה 70011

 

:  רקע
ניתוח : כולל, עוסק בעיצוב אסטרטגיה עסקית לחברות מוטות טכנולוגיה הקורס

, הערכת יכולות של החברה העסקית, השיווקית והעסקית, הסביבה הטכנולוגית
   .בניית הארגון וקביעת דפוסי פעולה, קביעת מטרות ויעדים

 
:  מטרת הקורס

הקורס מפתח כושר חשיבה אסטרטגית הכולל מציאת פתרונות יצירתיים לבעיות 
הקורס חושף הסטודנטים למודלים ותיאוריות . מורכבות בתחום הניהול הטכנולוגי

של אסטרטגיה בניהול טכנולוגי ויזמות עסקית בתחום הטכנולוגי במיגזרי תעשייה 
ומקנה , תוכנה, סחר אלקטרוני, ננוטכנולוגיה, ביוטכנולוגיה, תקשוב: כגון, שונים

יישום ובקרה של אסטרטגיה ויזמות , עיצוב, פרספקטיבה של מנהל בכיר בתכנון
פה -ניתן דגש לפיתוח יכולת לתקשורת בעל. עסקית בחברות עתירות טכנולוגיה

תוך שימוש במונחים מקצועיים ושימוש , ובכתב של נושאי אסטרטגיה עסקית
 .בכלים ניהוליים

. החשיבה המערכתית ההנדסית
 

: ספרי לימוד
Burgelman, R., Maidique, M.A.,Wheelwright, S.C. 2003 . Strategic 
Management of Technology and Innovation 3rd ed., New York: 
McGraw Hill/Irwin. 
Hill, C. W.L., Jones G.R. 2001. Strategic Management. 5th ed., 
Boston: Houghton Mifflin Company. 

 אופציות טכנולוגיות: תל אביב . תהליך התוכנית העסקית. 2001. הלל ל, .גלאי ד
 .איך להצליח ביצוא ויבוא, מאיר לירז

. 2001בנק הפועלים , סחר חוץ ומימון בינלאומי

Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, Doing Business in the United 

States, 1995. 
Aaron N. Wise & Elliott L. Katz, An Israel Businessman’s Guide to 
American Law, Business Practices, Taxation, Government of Israel, 
Trade Center 1987. 

 

72029 

ייצוא ושיווק 
 בינלאומי
International 
Import and Export 

 
שיעור : אופן הוראה

 3: שעות שבועיות
  3: נקודות זכות

: דרישות קדם
בוא למערכות מידע    מ70071 

 רגרסיה לניהול  70034

 

: מטרת הקורס
, שיטות מסחר מתקדמות, הבנת עקרונות היסוד של השווקים והמסחר הבינלאומי

EDI .מינוי סוכנים,הכרת צינורות השיווק והשינוע הבינלאומיים. איסוף מידע שיווקי  .
. ל"שיתופי פעולה רכש חברות והקמת שלוחות בחו, גלובליזציה

 
: הנושאים שיילמדו בקורס

. שווקי היצוא של ישראל, הסיבות לקיומו של סחר בינלאומי, מבוא . 1
. אילוצים וסיכונים בסחר בינלאומי, מגבלות . 2
. הסכמי הסחר של מדינת ישראל . 3
.  הסיוע הממשלתי ליצואן . 4
. בסיסי מחיר להתקשרות בינלאומית . 5
, דוקומנטים לגביה, חשבון פתוח).  שיטות תשלום ואשראי בינלאומי,בנקים . 6

 (.אשראי דוקומנטרי
. מסמכים בסחר בינלאומי . 7
. מידע שיווקי . 8
, סוכנים: צינורות השיווק-  אסטרטגיה וטקטיקה –פריצה לשווקים בינלאומיים  . 9

. תערוכות, חברות קשורות שיתופי פעולה אסטרטגיים, מפיצים
. שינוע הבינלאומי. 01
. התאמת מוצר ליצוא. 11
. ל"אחריות ושרות ללקוחות בחו. 21
. סחר חליפין. 31
. מכשירים פיננסיים לגידור סיכונים בסחר חוץ. 41
. ערבויות. 51
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 :ספרי לימוד 
. 1995יצוא ויבוא - סחר בינלאומי , חיים שחק

מכון היצוא , כללי מקור ומסמכים על פי הסכמי הסחר של ישראל, משה סמדר
. הישראלי

 .איך להצליח ביצוא ויבוא, מאיר לירז
 2001בנק הפועלים , סחר חוץ ומימון בינלאומי

 .איך להצליח ביצוא ויבוא, מאיר לירז
. 2001בנק הפועלים , סחר חוץ ומימון בינלאומי

Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, Doing Business in the United 
States, 1995. 
Aaron N. Wise & Elliott L. Katz, An Israel Businessman’s Guide to 
American Law, Business Practices, Taxation, Government of Israel, 
Trade Center 1987. 

 

72030 

כלכלת משאבי 
טכנולוגיה , טבע

  וסביבה
Economics of 
Natural Resource, 
Technology, and 
Environment  
 

, ת"שו: אופן הוראה
 3: שעות שבועיות
 3:  נקודות זכות

 :דרישות קדם

   

:  מטרת הקורס

להקנות הבנה בסיסית בתיאוריה הכלכלית של ניצול משאבי טבע וסביבה והשפעת 

. לימוד דרכי פעולתם של מוסדות להקצאת משאבי טבע. פעילות זו על הסביבה

. הקניית יכולת ליישם את התיאוריה לניתוח אירועי אמת
  :הנושאים שיילמדו בקורס

: כשל שוק והשפעות חיצוניות. שיקולים כלכליים בהקצאת משאבי טבע והסביבה
זיהום על . זיהום מים ואוויר. השפעות חיצוניות בחקלאות. מסגרת מושגית ויישומים

. ידי תעשיות
 :ספרי לימוד

1. J. M. Hartwick and N.O.  Olewiler. The Economics of Natural 

Resource Use. NY, Harper & Row, 1986.  

2. T. Tietenberg. Environmental and Natural Resource Economics. 3rd 

Ed., NY, HarperCollins Publishers, 1992. 

3. G.A. Carlson, D. Zilberman, and J. A. Miranowski. Agricultural and 

Environmental Resource Economics. Oxford Press, 1993. 
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72032 

 דיני עבודה

Labor Law   
 

שיעור : אופן הוראה

 3: שעות שבועיות

  3: נקודות זכות
 :דרישות קדם

 

  

 

  

: מטרת הקורס
הקורס  נועד להקנות ידע בסיסי במשפט העבודה הקיבוצי והאינדווידואלי כפי 

 במהלך הקורס נבחן. בפסיקה ובספרות  המשפטית, שהוא מתבטא  בחקיקה
.  התייחסות דיני העבודה בישראל לסוגיות אקטואליות בתחום

: נושאי הקורס 
סמכויות ומבנה בתי הדין לעבודה . 1
מבחנים לקיום יחסי עובד מעביד . 2
התקשרות בחוזה העבודה . 3
מניעת הפלייה  - שוויון הזדמנוית בעבודה. 4
הזכות לשכר והזכויות בעת הלנת שכר : שכר עבודה.  5
ההגנה על חופש ההתאגדות ואכיפת חוזה העבודה  . 6
 הפררוגטיבה הניהולית . רצף זכויות וחילופי מעבידים, כוונה לסיים יחסי עבודה. 7

. וסייגיה
. התפטרות ופיצויי פיטורים, פיטורים . 8
. הגבלת חופש עיסוקו של עובד בעת עבודתו ולאחר סיומה. 9

. מניעת תחרות ושמירת סודות עסקיים. 10
 

 ביבליוגרפיה 
(. 2002)האוניברסיטה הפתוחה   , 2,3' פר' כרך א,דיני  עבודה . ישראל   ר-בן. 1
הוצאת האוניברסיטה , שוויון הזדמנויות ואיסור הפליה בעבודה. ישראל   ר-בן. 2

(. 1998)הפתוחה 
( 2001), אוגדן , הוצאת ניצן, חוזה העבודה וזכויות העובד. לובוצקי  י. 3

 

 
  

 
: חקיקה

, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
. חוק יסוד חופש העיסוק
.  1969  -ט"תשכהחוק בית הדין לעבודה 

. 1988 -ח"התשמ,  חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
. 1958 -ח "חוק הגנת השכר התשי

.  1987- ז " התשמ,חוק שכר מינימום
. 1991-ב"תשנ ה(סדרי דין)תקנות בית הדין לעבודה 

 
: פסיקה

( 5)ח "ד מ"ד הארצי לעבודה פ"יהונתן דנילוביץ וביה' מ נ" אל על בע721/94ץ "בג
745 ;

ד "פס, 663( 6)ד נו "פ, ח"ד הארצי  וקופ"ביה.  איתנה ניב נ6485 /  00ץ "בג
 9.10.02מיום 

 14.10.98ד מיום "פס, ד הארצי לעבודה"ביה'  חי סרוסי נ4601/95צ "דנג
; 16.10.01ד מיום "פס, ל"גלי צה- מדינת ישראל'  צדקא נ300274/96ע "ע

; 23.5.02ד מיום "פס, מ"הנדסה בע. ב.ש.מ.   טויטו  נ300267/98ע " ע
;  18.6.00ד מיום "פס, נהרי' י נ" מד300353/97ע "ע

. 24.4.02ד  מיום "פס, הדרי.   טוילי נ001054/01ע "ע
; 27.6.01ד מיום "פס, יצחק צויזנר ' א נ"ס התיכון אליאנס ת" ביה3211/00ע "ע

; 309' ע ו"פד, נאמנות התיאטרון הלאומי הבימה '  מרים זוהר נ30-3/ ע לה"דב
ד מיום "פס, ההסתדרות הכללית' מ נ"דלק בע, 11-4 98, /10-4 98/ע "דב

29.10.98 ;
. 25.2.97ד מיום "פס, הסתדרות הדסה' ר מזר נ"ד- 3/ 269ע נו"דב
' עמ', ע לז"פד, המועצה האזורית גדרות.   מוטי לקסמן נ001006/00 (א"ת)ב "ע

. 17.7.02ד מיום "פס', צא
ד מיום "פס, ההסתדרות הכללית ' מ נ" הורן את ליבוביץ בע1008/00ק "עס

.23.7.00 
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72033 
 ניהול שינויים בארגון
Managing 
Organizational 
Changes 

 

 ' ש3: אופן ההוראה

 3: ס"ש

 3: ז"נ

 :דרישות קדם

 

 

  :מטרות הקורס
המחייבים , להציג את מאפייני השינויים התכופים והמהירים בסביבה הארגונית

את הארגון בגמישות מערכתית של שילוב השינוי הארגוני עם החזון והאסטרטגיה 
שינוי אשר יאפשר את התאמת הארגון לסביבה ויגרום לו לפעול . הארגונית

.  בסיטואציה של שינויים והתחדשות תמידיים
כולל טכניקות של שינוי , הקורס יעסוק בהיבטים שונים של תכנון וביצוע השינויים

. ארגוני וניתוח הגורמים המשפיעים על תהליכי השינוי
בחינת ההשלכות היישומיות של תהליכי השינוי כמנוף לצמיחה מחודשת של 

. י ניתוח אירועים"הארגון ייעשה ע
 

:  הנושאים שיילמדו בקורס
גורמי סביבה פנימיים ; מודלים של שינויים ארגוניים ; מהותו של תהליך השינוי 

; תכנון אסטרטגי להפעלת שינויים ; וחיצוניים המשפיעים על שינויים ארגוניים 
התנגדות לשינויים ; היועצים ושיתוף עובדים בתהליכי השינוי ; מעורבות המנהל 

; תרבות ארגונית כגורם שינוי ; ודרכי ההתמודדות עימם ברמת הפרט והארגון 
הטמעת איכות ; מיזוגים ורכישות ; הפרטות ; מנהיגות וחזון ארגוני כמוביל שינוי 

 .הערכת תהליכי שינוי; ושינויים במוצרים ושירותים 
 

: ספרי לימוד
 .ריקובר'צ: אביב-תל. עיצוב ושינוי– ארגון וניהול . (1997). א, כפיר

 .ריקובר'צ: אביב-תל. ניהול שינוי ארגוני. (2000). ע, לוי
/ אוניברסיטת חיפה . תהליכים, מבנים, מאפיינים– ארגונים . (1996). י, סמואל

. 307-332' עמ, 14פרק , זמורה ביתן
 .אילן-אוניברסיטת בר. הפסיכולוגיה של התנגדות לשינוי. (1998). ש, פוקס
. משרד הביטחון/ מטר . להוביל לשינוי. (2003). 'ג, קוטר

Cummings, G.T. & Worley, G.C. (2000). Organizational 
developmet and change. (6th ed.). Southeren Westeren College 
Pub. 
Senior, B. (2000). Organizational change. London: Pitman. 
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הדרכה ופיתוח 
עובדים

 Training and 
Human Resources 
Development 

  
  'ש 3: אופן ההוראה

 3: ס"ש
 3: ז"נ

 :דרישות קדם

 

  :מטרות הקורס
ית ראייה מערכתית על מיקומה ותפקידה של מערכת ההדרכה בניהול והקניית זו

. ופיתוח משאבי אנוש בארגון כחלק מהאסטרטגיה הארגונית
הקורס מתמקד בשיטות וטכניקות בהן מסייעת מערכת ההדרכה לארגונים 

המאפיינים את ארגוני האלף השלישי , בהתמודדות עם קצב השינויים ואי הוודאות
. במאבקי הישרדות תוך כדי תחרות

תוך הבניית , מערך ההדרכה חייב להיגזר מהמטרות העסקיות של הארגון
. תהליכים לשיפור הביצועים

סקירת , הציר המרכזי של הקורס מתמקד במעגל ההדרכה על שלביו השונים
מתודולוגיות , וכן מודלים, הרציונאל בבסיס כל שלב, השלבים השונים במעגל

. שומיים האופייניים לתהליךיוכלים י
ולמידה , למידה ברמת הארגון: סוגיית הלמידה תיבחן בשני היבטים עיקריים

ברמת הפרט תוך כדי אבחון היבטים הנעתיים הקשורים ללמידה כגון חוללות 
. 'אפקט פיגמליון וכו, עצמית

ניהול , כמו כן עוסק הקורס בשיטות וטכניקות בהדרכה ופיתוח עובדים ומנהלים
הידע ומגמות ושינויים בהתפתחות ניהול משאבי אנוש בארגונים והשלכותיהם על 

. תחומי ההדרכה ופיתוח עובדים
תוכנית הקורס כוללת היכרות והתנסות יישומית עם שיטות וטכניקות מתקדמות 

יודגש ההבדל המהותי בין הדרכה ופיתוח משאבי אנוש . בהדרכה ופיתוח עובדים
וכן הקשר ביניהם לבין המטרות הארגוניות והטמעת נושא ההדרכה כחלק 

. מהתרבות הארגונית בארגון
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מגמות ושינויים בהתפתחות ניהול משאבי אנוש : הנושאים שיילמדו בקורס
 ;בארגונים מקומה ותפקידיה של פונקצית ההדרכה ; 21- בארגונים במאה ה

אבחון צרכי ההדרכה וקביעת מטרותיה ביחס ; השקעות וניהול ההון האנושי 
; ניהולה ופיתוחה; שיווקה ; בניית תוכנית הדרכה ; לאסטרטגיה של הארגון 

, למידה מרחוק, הדרכה ממוחשבת, חניכה)טכניקות ושיטות בהדרכת עובדים 
הדרכה באמצעות , משחקי תפקידים וניתוח אירועים, סימולציות, סרטי הדרכה

הצגת נושא ;  (הדרכת פנים והדרכת חוץ, רוטציות, העשרת תפקידים, האינטרנט
פיתוח ; הערכת אפקטיביות תוכניות ההדרכה ; תקצוב ותמחור תוכניות הדרכה ; 

.  י מנהל הדרכה בארגון"הרצאת אורח ע; הארגון הלומד ; ניהול הידע ; מנהלים 
 
 

: ספרי לימוד
:  אביב-תל. פיתוח משאבי אנוש והדרכה(. 1995). ר, פורת-וגרנט. ב, כהן
. המרכז הישראלי לניהול, מטר. הארגון הלומד(. 1995). פ, י'סנג

 Blanchard, P.N. & James, W.T. (1999). Effective training. N.J.: 
Prentice Hall.  
Goldstein, I.L. & Ford, J.K. (2002). Training in organizations. (4th 
Ed.). Wadsworth.  
Kroehnert, G. (1995). Basic training for trainers. (2nd Ed.). 
McGraw-Hill Book Comp. 
Marquardt, M.J. (1996). Building the learning organization. 
McGraw-Hill Book Comp.  
Wexley, K.N. & Latham, G.P. (2002). Developing and training 
human resources in            
 organizations. N.J.: Prentice Hall. 

 
 

72035 

ניהול משא ומתן 
Negotiation  
Management 

 
 ' ש3: אופן ההוראה

  3: שעות שבועיות
 3: נקודות זכות

 :דרישות קדם
 

 

 : מטרת הקורס
הקורס נועד להקנות ידע תיאורטי  ומיומנויות שונות בניהול  משא ומתן כחלק 

במהלך הקורס יושם דגש על הידע . מפיתרון קונפליקטים המתעוררים בארגון 
ותרומתו להבנה וניתוח של הדינמיקה האנושית , האינטרדסצפלינרי הרחב בתחום

. בעת המשא ומתן ורכישת יכולת טובה יותר לניהול משא ומתן
, הכנה לקראת משא ומתן, הקורס יבחן בין השאר מודלים לניהול משא ומתן

סגנונות ניהול , תהליכים קוגנטיביים ומוטיבציוניים במשא ומתן, אינטרסים ועמדות
יצירתיות במשא ומתן וניהול משא ומתן , גישור, פשרה במשא ומתן, משא ומתן

 .ינטציה עסקיתיקבוצתי בעל אור
: ספרי לימוד

 :(מדגם)בבליוגרפיה 
אוניברסיטת : תל אביב,מתיאוריה ליישום : דינמיקה של משא ומתן, אמירה גלין

 .40-29' עמ, 1996, תל אביב
Aumann, R. J., Maschler, M., “The Bargaining Set for Cooperative 
Games”, Kuhn, H.W., (ed.), Classics in Game Theory, Princeton, 
New Jersey: Princeton University Press, 1997.  
Brams, S.J., Negotiation Games, Applying Game Theory to 
Bargaining and Arbitration, New York and London: 1990. 
Brams, S.J., Theory of Moves, Cambridge: University Press, 1994. 
Fisher, R., Ury, W., Getting to Yes: Negotiating Agreement Without 
Giving In, Boston: Houghton Mifflin Company, 1981. 
Kolb, D.M., Coolidge, G.G., “Her Place at the Table: A Consideration 
of Gender Issues in Negotiation”, Breslin, J.W., Rubin, J.Z., (eds.), 
Negotiation Theory and Practice, Cambridge, Mass. : The Program 
on Negotiation at Harvard Law School, 1995. Pp. 261-277. 
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72036 
עקרונות בהנדסת 
 מערכות
Systems 
Engineering and 
Engineering 
Management 

 
  3: שעות שבועיות

 3: נקודות זכות

:  דרישות קדם

  ' א ניהול פרויקטים70017

 : רקע
משולבים כיום בפרויקטים הנדסיים  (systems engineers)מהנדסי מערכות 

החל בשלב בחינת הצורך ואופן השתלבות - רחבי היקף בכל שלבי הפרויקט 
, הביצוע, התיכון, המשך בגיבוש הקונספט, הפרויקט באסטרטגיה הארגונית

, האימות ומסירת המערכת ועד לתמיכה בתפעול שוטף, הבדיקות, האינטגרציה
ניתן למצוא מהנדסי מערכת . ביצוע שינוים ושדרוגים והוצאת המערכת מהשרות

המהנדס הראשי הוא מהנדס , ברמה העליונה. בכל רמות התפקידים בפרויקט
, בישראל. לסיומו המוצלח של הפרויקט, יחד עם ראש הפרויקט, מערכת האחראי

קיים צורך , מדינה בה רבות מחברות הטכנולוגיה עוסקות בפרויקטים מערכתיים
ל ובגופים ממשלתיים "צורך דומה קיים גם בצה. גובר והולך במהנדסי מערכות

.   אחרים
 

:  מטרת הקורס
הקורס מיועד לסטודנטים המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בניהול והנדסת 

לקורס יש . פרויקטים מערכתיים ולפתח את יכולת החשיבה המערכתית ההנדסית
מטרת החלק הראשון הינה לחשוף את הסטודנטים לעקרונות . שני חלקים

   . ופרקטיקה בהנדסת מערכות תוך שילוב של לימוד תיאוריה
יילמדו בקורס כלים ושיטות לניהול , בצד הכרת תהליכים בהנדסת מערכות

מטרת החלק השני הינה ללמוד את עקרונות . והנדסת פרויקטים מערכתיים
החשיבה המערכתית ודרכים ליישום תיאורית המערכות לפיתוח יכולת החשיבה 

.     המערכתית ההנדסית
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 רובוטיקה
 במערכות ייצור 

 

Fundamentals 
Of Robotics in 
Manufacturing 
System 

 
  3: שעות שבועיות
 3: נקודות זכות

:  דרישות קדם

 

: רקע
ניתוח : כולל, הקורס עוסק בעיצוב אסטרטגיה עסקית לחברות מוטות טכנולוגיה

, הערכת יכולות של החברה העסקית, השיווקית והעסקית, הסביבה הטכנולוגית
   .בניית הארגון וקביעת דפוסי פעולה, קביעת מטרות ויעדים

 : מטרת הקורס
אופני שילובו במערכות ייצור וכיווני מחקר , יכולותיו, הכרת הרובוט התעשייתי

 . ופיתוח בתחום
. החשיבה המערכתית ההנדסית

: ספרי לימוד
Groover, M.P., Weiss, M., Nagel, R. N., and Odrey, N. G. 
Industrial Robotics Technology, Programming, and applications, 
McGraw-Hill, Singapore 1986 
Nof, S. Y. Ed. Handbook of Industrial Robotics, John Wiley & 
Sons, USA 1999. 
Koren, y. Robotics for Engineers, McGraw-Hill 1985 
Fu, K. S., Gonzalez, R. C., and Lee, C. S. G., Robotics control, 
sensing, vision and intelligence, McGraw-Hill, USA 1987. 
Groover, M.P. Automation, production systems, and computer 
integrated manufacturing, Prentice-Hall, USA, 1987. 
Papers from refereed Intl. Journals. 
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72038 

 טכנולוגיה 
 במערכות 
 צבאיות 
Technology in 
Military Systems 

 
  3: שעות שבועיות
 3: נקודות זכות

:  דרישות קדם

 

  :ת הקורסמטר
לימוד השפעות , מוד הקשרים ההדדיים בין טכנולוגיה לבין מלחמה מודרניתיל

הקניית בסיס ידע והערכה שיטתיים , הטכנולוגיה על עיצוב דוקטרינה מודרנית
התמודדות , להבנת סוגיות מרכזיות בהשפעת הטכנולוגיה על הביטחון הלאומי

.  ניטור והגנה, מודיעין , ביטחוניות כגון תקשורת-עם סוגיות טכנולוגיות
 

  : שיילמדו בקורסנושאים
טכנולוגיה ושיטות מחקר צבאיות , המפנה הטכנולוגי והמהפכה במלחמה וביטחון

המרכיב הטכנולוגי בסוגיית , המרכיב הטכנולוגי בסוגיית איכות וכמות, ותרומתן
 .המרכיב הטכנולוגי בסוגיית הגנה והתקפה, הפתעה והתרעה

 

: ספרי לימוד

: א"ת)דוקטרינה ובטחון ישראל , טכנולוגיה: קשתו של פאריס. שמואל גורדון
 .1997, ספרית פועלים

נדפס לראשונה . 1084, מערכות: א"ת). מלחמה סודית ביותר. 1978. ו. ר, ונס'ג
1978.) 

אסטרטגיה אווירית מודרנית : מסדר האבירים האחרון. 1998. גורדון שמואל
 .(רמות: א"ת)

-1914פרקים באסטרטגיה האווירית של גרמניה ובריטניה : עימות באוויר. 1985
 (.1985, מערכות: א"ת). 1945

Creveld, Martin Van. 1991. The Transformation of War (New York; 
Free Press;1991). 

1989. Technology and War, From 2000 B.c. to the Present (New 
York; Free Press; 1989). 

Department of Defense. (DoD) 1992. Conduct and Lessons of the 
Persian Gulf War: Final Report to Congress 3 Vols. (Washington 

DC.; Departman of Defense; 1992). 

 
 

72040 
סימולציה  מתקדמת 
 בלוגיסטיקה וניהול
 פרויקטים
Advance 
Simulation in 
Logistics and 
Project 
Management  

 

  3: שעות שבועות

 3: נקודות זכות

:  דרישות קדם

 סימולציה 70024

    , ורכשניהול לוגיסטיקה 70044 

 ' בניהול פרויקטים 70030

 

:   מטרת הקורס
.  ללמוד פתרון בעיות בתחום הלוגיסטיקה וניהול פרויקטים באמצעות סימולציה

 
:  הנושאים  שיילמדו בקורס

אמדן ,  כמו שיטות להקטנת השונות– העמקת המרכיב התיאורטי של סימולציה 
. ומגבלות תקציב, העמקה בנושאי עלויות, למספר ריצות רצוי

 (  Verification and Validation)אימות מודל סימולציה ובדיקות תקפות למודל 
  : הנדרשים לקורס המתקדם ARENAמרכיבים ב 

( כתחליף לניסוי וטעייה )ARENA ( Optquest  )אופטימיזציה ב
 SETSשימושי בקבוצות משאבים 

 ARENA (  Transporters, conveyers  )מרכיבי מסועים ב
,  EXCEL או VBAאינטגרציה בארנה עם 

 Flowסימולציה רציפה 
 התמודדות מול בעיות בניהולך פרויקטים 

דימוי פרויקט עם אי וודאויות במשכי הפעילויות 
דימוי פרויקט עם אירועי סיכון  אחרים 

דימוי פרויקט עם אילוצי משאבים 
התמודדות מול בעיות בלוגיסטיקה דימוי  פרויקט עם אירועים תלויים

מודלים של תעבורה ברשתות 
מודלים של מסועים  

מחסן אוטומטי וניהולו 
 מודל  אחזקה ותיקונים
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: ספרי לימוד 
1. W. D. Kelton, R. P. , Sadowski, D. A. , Sadowski,,(2004). 

“Simulation with Arena”, 3rd  Mc Graw-Hill. 
2. J. Banks, J.S. Carson, B. L. Nelson, D. M. Nicol (2002) 

"Discrete-Event System Simulation" Prentice-Hall 
3. Arena User Guide 
4. Arena On-Line Help 

 
 
 

72043 

תכנון ופיקוח על 
 הייצור
Production 
Planning and 
Control 

  
 שיעור: סוג הקורס

 3: ז"נ
 שעות 3- הרצאה  : שעות לימוד

 : דרישות קדם
יסודות ניהול התפעול  70042 

 , והיצור
 ' מבוא לחקר ביצועים ב70012

 

  :מטרת הקורס
הכרת עקרונות מתקדמים וכלים בתכנון ובבקרת הייצור לשימוש מהנדס תעשייה 

. פיתוח הכישורים וההבנה ויכולת הפתרון של בעיות בתכנון ופיקוח ייצור. וניהול
הכרת ספרות . פיתוח היכולת לנתח בעיות מורכבות ולפתור אותן באופן עצמאי

הרחבת הידע , מקצועית במקצוע ופיתוח יכולת קריאת מקורות באופן עצמאי
. וההבנה הכוללים

 :הנושאים שיילמדו בקורס
. וזימון, איזון קווי יצור, מודלים סטוכסטיים של מלאי, הרחבה בנושאי תכנון מצרפי

הצגת הבעיה , פתרון בעיות תכנון מצרפי בעזרת תכנות ליניארי– תכנון מצרפי 
. כבעיית תעבורה

רציפה ומודל , מודל בקרה, מודל חד תקופתי– מודלים סטוכסטיים של מלאי 
 .בקרה תקופתית

. מודלים יוריסטיים ואופטימאליים– איזון קווי הרכבה ויצור 
, שתי מכונות, בעיות זימון במכונה אחת, קריטריונים לביצוע, תבניות זימון– זימון 

הגדרת בעיית הזימון כבעיית תכנון , Flow Shop ,Job Shop, שלוש מכונות
 .מקומיים וגלובליים/ מודלים סטטיים ודינאמיים, ליניארי בשלמים

 :ספרי לימוד
 הוצאת דיונון, ניהול התפעול ושיפור ביצועים. 2002. שלמה גלוברזון .1
הוצאת האוניברסיטה . תכנון היצור והתפעול. 2004. סטיבן נחמיאס .2

. הפתוחה
. די גור הפקות, המטרה. 1998. אליהו גולדרט .3
, ניהול ובקרה, תכנון– ניהול פרויקטים , אבי שטוב. 2004. שלמה גלוברזון .4

 .הוצאת דיונון
הוצאת לוגיק , תכנון ופיקוח הייצור. 2000. אביבה בשן, שמעון עדן .5

6. Chase R., Aquilano N. 1998. Production and Operations 
Management, IRWIN, 8th edition. 

7. Render, B., Heizer, J. 2001. Operations Management, 
Prentice Hall. 

8. Krajewski, L. J., Ritzman, L. P. 2002. Operations 
Management, Prentice Hall. 

9. Russell, R. S., Taylor, B. W. 2003. Operations Management, 
Prentice Hall. 
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72044 

ניתוח מערכות 
 תפעול
Analysis of 
Manufacturing 
Systems 

 
 שיעור: סוג הקורס

 3: ז"נ

 .שעות 3- הרצאה  : שעות לימוד

 תכנון 72043: דרישות קדם

 ופיקוח על היצור

 

:  מטרת הקורס
קורס סמינריוני העוסק בפרקטיקה המתחדשת בנושא הגישות השונות לניהול 

והכרת , מטרת הקורס היא הבנת המושגים והעקרונות. וניתוח של מערכות תפעול
מטרה נוספת היא אינטגרציה של ידע . כלים ושיטות לניתוח מערכות ותהליכים

הקורס יטפל . נלמד בקורסים שונים לגישה מוכללת של ניתוח מערכות תפעול
: בעיקר בשני סוגי תהליכים

תהליכים רב שלביים ומחזוריים הכוללים מערכות בדיקה ובקרה להפקת  .1
. מוצרים או שירותים

או , משימה צבאית, פעמיים כגון פרויקט פיתוח מוצר חדש-תהליכים חד .2
. הקמת מערכת

 : הנושאים שיילמדו בקורס
: החלק הראשון של הקורס מבוסס על הרצאות על מושגים ושיטות יסוד לרבות

, עקרונות לקיצור זמני מחזור, מדדי ביצוע תפעוליים, מודל הישרדות ארגונית
 לניתוח מתודה ,שירות במערכות ושהייה המתנה זמני לקיצור ושיטות גישות

. וניתוח וניהול סיכונים ,מדדים מבוסס תועלת עלות ומודל האספקה שרשרת
" מאמן התפעולי"ח על אירוע ה"לסיכום החלק הראשון הסטודנטים יגישו דו

כל זוג , בחלק השני. (TOCפ מתודולוגית "תוכנת סימולציה של מפעל ע)
כל זוג , בחלק השלישי. סטודנטים יציג נושא או שיטה שיבחרו מהספרות

בחינת היתכנות היישום : כגון, סטודנטים יבצעו ניתוח כלשהו בנושא שבחרו
העבודות . וכדומה, פיתוח כלי רלוונטי, ביקורת כנגד שיטה אחרת, בארגון מעשי

 .יוצגו ויידונו  בכיתה
 

:ספרי לימוד  
1. Jim Collins, Good To Great, 2001( מטוב , גלגל התנופה:  בעברית

 (למצוין
2. Goldratt, E.M. and Fox, R.E., “The Race,” North River Press, 

Croton-on-Hudson, NY, 1986. 
3. Goldratt, E.M. and Cox, J., “The Goal,” North River Press, 

Croton-on -Hudson, NY, 1985. 
4. S. Nahmias, “Production and Operations Analysis,” 2nd Ed., 

IRWIN, 1993. 
 :עת כתבי

Annals Of Operations Research (AOR) 
Computer (IEEE) 
Decision Support Systems (DSS) 
Ergonomics 
International Journal Of Computer Integrated Manufacturing 
(IJCIM) 
International Journal Of Production Research (IJPR) 
Journal Of Behavioral Decision Making (JBDM) 
Journal Of Management Information Systems (JMIS) 
Organizational Behavior And Human Decision Processes (OBHDP) 
Computers And Industrial Engineering (C&IE) 
Computers And Operations Research (C&OR) 
Engineering Optimization (EO) 

European Journal Of Operations Research (EJOR). 

 
 1.  
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יישומים עסקיים 
של תורת 
 המשחקים
Business 
Applications of 
game theory 

 
 

שיעור : סוג הקורס

 3: ז"נ

 3- הרצאה  : שעות לימוד

 .שעות

 :דרישות קדם

 יסודות תורת 70072

 הסתברות 20019, ההחלטות

,  וסטטיסטיקה

  כלכלה תעשייתית70015

 

: תיאור הקורס
בקורס זה יילמדו אסטרטגיות חשיבה בסיסיות בתורת המשחקים המשמשות לניתוח 

לתיאור מצבים של , בקורס  יוצגו מודלים  לניתוח מצבי שוק. תהליכים כלכליים ועסקיים
ובעיות המתעוררות במקום  (יחסי עבודה, תחרות בין פירמות, לדוגמא)קונפליקט 
תורת המשחקים מהווה כיום . (שיתוף פעולה, השתמטות והתרשלות, לדוגמא)העבודה 

. כלי מרכזי בכלכלה לניתוח מצבי שוק
 

: ספרי לימוד
 

 3.2.1יחידות , תורת המשחקים, האוניברסיטה הפתוחה
 6.5.4יחידות , תורת המשחקים, האוניברסיטה הפתוחה

מבוא לחשיבה אסטרטגית : תורת המשחקים (2006)אבינש דיקסיט ובארי ניילבאף 
פילוסופיה , הוצאת ידיעות אחרונות. במלחמה ובמשחקי החיים, בפוליטיקה, בעסקים

 .ומדע
 

 
Kreps, D.(1990) A Course in Microeconomic Theory, Chap.11-12, 
Princeton University Press. 
Miller, J.D. (2003) Game Theory at Work: How to Use Game Theory to 
Outthink and Outmaneuver Your Competition, McGraw Hill. 
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 ניהול הידע
The Knowledge 
Management 

 
 שיעור: סוג הקורס

 3: ז"נ

 3- הרצאה  : שעות לימוד

 .שעות

 :דרישות קדם

 

  :הקורס מטרת
 ידע לניהול טכנולוגיותלו םיניהולי אתגריםל ,םתהליכיל ,תלתיאוריו הסטודנטים חשיפת

 .בארגונים
 

 :הקורס תיאור
 .בשווקים הארגון של תחרותי יתרון להשגת כמפתח כיום נודע בארגון הידע ניהול

 ,מידע מערכות,ניהול) שונות מדסיפלינות ומעשיות תיאורטיות גישות יוצגו בקורס
 כלים מושגים הכרת שיכללו (ופסיכולוגיה סוציולוגיה ,ארגונית התנהגות ,הנדסה

 ,הידע רכיבי עקרונות בהבנת לסטודנטים יסייע הקורס .בארגון ידע לניהול וטכניקות
 .ידע ניהול ליישם הארגונים את המובילות והגישות העסקיות הסיבות

 
 :הנושאי שיילמדו בקורס

 ללכידה שיטות, ידע לניהול מודלים, הידע ניהול מחזור תיאוריות, ידע לניהול מבוא

 ופרקטיות אסטרטגיות אפליקציות, ידע וקהילות ידע חלוקת, ידע מפות) ידע וקידוד
 כלים, ידע בניהול ותפקידה הארגונית התרבות, והקבוצה הפרט ברמת ידע לניהול

 לניהול אתגרים, בארגון הידע ניהול צוות, ידע לניהול אסטרטגיות, ידע לניהול ומדדים

 .ידע
 :ספרי לימוד

Dalkir, K. (2005). Knowledge Management in Theory and Practice. 

Elsevier Butterworth, Heinemann. 
 :מומלצת נוספת ספרות

Todd, R.G. and Thoma, P.J. (2005). Introduction to Knowledge 
Management, KM in Business. Butterworth Heinemann 
Rao, M. (2005). Knowledge Management Tools and Techniques 
Practitioners and Experts Evaluate KM Solutions. Elsevier Butterworth 
Heinemann. 
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מדיניות מערכות 
מידע 
Information 
Systems Policy 

 

 
 שיעור: סוג הקורס

 3: ז"נ

 .שעות 3- הרצאה  : שעות לימוד

: דרישות קדם

,     מבוא למערכות מידע70071

 ' ניהול פרויקטים א70017
 

:  מטרת הקורס
הבנת צורכי המידע של הארגון והתפקיד של פונקצית מערכות המידע במילוי צרכים 

למבנה ולתרבות של , אלו ובחינת ההתאמה של  מערכות המידע לאסטרטגיה
ט  של ניהול מערכות "זהו קורס אינטגרטיבי הניתן לקראת סיום במסגרת מב. הארגון

, הקורס משלב את המושגים שנלמדו בתכנית ודן בהיבטים הניהוליים. מידע
נושאי הקורס מועברים . הפונקציונליים והכלכליים של מערכות מידע, ההתנהגותיים

 .מנקודת מבטה של ההנהלה הבכירה של הארגון

 
 :הנושאי שיילמדו בקורס

מערכות  ,ר"תפקידו של מנמ, אתגרי מערכות מידע, טכנולוגיות מידע בעידן המודרני
רכש  אינטרנט ככלי תחרותיה, מערכות מידע אסטרטגיות, מידע אינטגרטיביות

( outsourcing)מיקור חוץ ,המחרת שרותי מידע וחיוב משתמשים , חומרה ותוכנה
מ "תכנית אב למ, מ"תכנון ארגוני למ, מ"בקרת ההנהלה הכללית על מ, מ"של מ

. בארגון
 

: לימודספרי 
Applegate, Austin, and McFarlan, Corporate Information Strategy and 

Management, 6th ed., McGraw Hill, 2003. 
Laudon and Laudon, Management Information Systems: Managing the 
Digital Firm, 9th ed., Prentice Hall, 2006. 
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מסחר אלקטרוני 
Electronic 
Commerce 

 
 שיעור: סוג הקורס

 3: ז"נ
 3- הרצאה  : שעות לימוד

 .שעות
: דרישות קדם

 מבוא למערכות 70071
  מידע

  :מטרת הקורס
תוך ניתוח , להקנות הבנה של המושגים הרווחים בתחום המסחר האלקטרוני

. הפוטנציאל העסקי של שווקים אלקטרוניים והאלטרנטיבות למימוש פוטנציאל זה
גוון נושאים הנוגעים לשימוש ברשת האינטרנט כתשתית למסחר יהקורס עוסק במ

השפעות האינטרנט על , כגון אספקטים אסטרטגיים של מוצרי מידע, אלקטרוני
מודלים עסקיים מבוססי , יישומים טיפוסיים של מסחר אלקטרוני, שרשרת הערך

. וסוגיות אבטחת מידע, טכניקות שיווק באינטרנט, (B2B- וB2C: כגון)אינטרנט 
 

 :הנושאי שיילמדו בקורס
שיווק , מודלים עסקיים ומושגים במסחר אלקטרוני, מבוא למסחר אלקטרוני

 .תעשיית השירותים המקוונים, קמעונאות ברשת, פרסום באינטרנט, באינטרנט
, למידה אלקטרונית ומסחר בין צרכנים,  ממשל זמין:מסחר אלקטרוני בין עסקים

  .וקהילות וירטואליות, פורטלים, מכירות פומביות ברשת, מסחר נייד
מערכות תשלומים , אבטחת מידע ברשת, מדיה דיגיטלית: ספקי תוכן מקוונים
כדאיות , ועוד שירותים תומכים, אספקה, ניהול קשרי לקוחות, במסחר אלקטרוני

חברתיות ופוליטיות , חוקיות, סוגיות אתיות, ההשקעה במסחר אלקטרוני
 

: י לימודספר
Laudon and Laudon, Management Information Systems: Managing the 
Digital Firm, 9th ed., Prentice Hall, 2006. 
Shapiro C. and Varian H. R., Information Rule, Harvard Business 
School Press, Boston, MA, 1999. 
Turban E. et al., Electronic Commerce: A Managerial Perspective, 
Prentice Hall, 2000. 
Turban E., King D., Introduction to E-Commerce, Prentice Hall, 2003. 
“All about the Internet” – ISOC (Internet Society) 
http://www.isoc.org/internet. 

 
 

http://www.isoc.org/internet
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 ניתוח עלות תועלת
Cost-Benefit  
Analysis 

 
 שיעור: סוג הקורס

 3: ז"נ

 .שעות 3- הרצאה  : שעות לימוד

 :דרישות קדם

 ,  יסודות תורת ההחלטות70072

  ' ניהול פרויקטים א70017

 :רקע
הדרך הכלכלית העיקרית המשמשת לבחינת . אין כמעט החלטה שאין לה חלופות

.  חלופות והשוואה ביניהן היא באמצעות ניתוח עלות תועלת
ניתוח זה מכמת את כל התועלות והעלויות הרלוונטיות הנובעות מכל חלופה בערכים 

אך כימות התועלות והעלויות וההשוואה בין חלופות שונות גוררים קשיים . כספיים
.  מתודיים רבים

 
בקורס נפרט את הגורמים השונים המשפיעים על הניתוח ונלמד כיצד להתמודד 

. עימם ואיך לאבחן הטיות אפשריות של הניתוח

 
 :הנושאי שיילמדו בקורס

ניתוח עלות תועלת , כשלי שוק ומוצרים ציבוריים: הצורך בניתוח עלות תועלת 
יחס עלות תועלת ושיעור , עלות מול תועלת ומיקסום עודף כלכלי:  עקרונות בסיסיים

שער ניכיון פרטי , בחירת שער ריבית והשלכותיה: היוון, תשואה פנימי של פרויקטים
, ניתוח עלות תועלת בתנאי סיכון ואי ודאות, היוון בתנאי אינפלציה, מול חברתי

,  קרובים,עלויות ישירות ועקיפות מדידת עלויות ותועלות דרך שווקים: ההערכה
, ערכי שימוש ואי שימוש ערך שוק וערכים לא שוקיים ערך חיי אדם, תועלות: הערכה
מחירים : מדידת ערכים למוצרים חסרי שוק, התנאים להעברת תועלות: הערכה
העדפה , CVMהערכה מותנית  ,צור ביתיתית יופונקצי, שיטת עלות הנסיעה, הדוניים

. ניגלית ותורת הבחירה
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תכנון מערכות 
 תחבורה
Planning  
Transportation 
Systems  

 
 

 שיעור: סוג הקורס

 3: ז"נ

 .שעות 3- הרצאה  : שעות לימוד

 :דרישות קדם

 ,  כלכלה תעשייתית70015

 ',  מבוא לחקר ביצועים ב70012 

  הסתברות וסטטיסטיקה20019
 

 

 :הרקע
 . קורס זה מתאר את היסודות הדרושים לניתוח והבנת מערכת התחבורה

 

 :הנושאי שיילמדו בקורס
, גודש,  לדוגמה)הקורס עוסק בניתוח והבנת תהליכים ובעיות בסיסיות במערכת 

בקורס יילמדו . תכנוניים וניהוליים, באמצעות יישום עקרונות כלכליים (תאונות דרכים
להערכת מאפייני הביקוש וההיצע במערכת  ועקרונות , של מערכת התחבורה מושגים

  .התנהגות הנוסעים וחברות התחבורה
 . העירונית ככללהשפעתם של פתרונות תחבורה שונים על המערכתכמו כן תיבחן 

 
 :הנושאי שיילמדו בקורס

, זמן ומרחב בתחבורה, מאפייני מערכת התחבורה ותפקידה בפיתוח הסביבתי: מבוא
מאפייני זרם התעבורה והקשרים : עקרונות התחבורה והתנועה, רכב ותשתית, נהג

תכנון ובקרה  של כבישים , מודלים של זרימת תנועה, מדידת המאפיינים, בניהם
 : וצמתים

הערכת רמת השירות של , בקרת צמתים, תכנון צמתים, סיווג והיררכיית כבישים
, התהליך הקלאסי לחיזוי הביקוש לנסיעות: הביקוש לתחבורה, כבישים וצמתים

 .ערך הזמן, תועלות למשתמש במערכת התחבורה, בחירת אמצעי הנסיעה
, הצבת נסיעות על רשת הדרכים: היצע המערכת התחבורתית וניתוח שווי משקל

 .שווי משקל למשתמש ושווי משקל למערכת, פונקציות העלויות במערכת התחבורה
, איגרות שימוש ומימון כבישים, השפעות חיצוניות במערכת התחבורה: גודש התנועה

 .דוגמאות יישומיות, קביעת גובה איגרת גודש
תכנון , שירות ומאפיינים, תפעול, סווג מערכות הסעה המוניות: תחבורה ציבורית

, תועלת-ניתוח עלות: הערכת פרוייקטים תחבורתיים, מסלולי תחבורה ציבורית
 .שפל/תמחור שעת השיא

 
 :בבליוגרפיה

 
1. Button, K., 1994, Transport Economics, Edward Elgar, Chs. 3-6. 

 
2. Hensher D. A., Button K. J. (ed.) , 2000, Handbook of transport 

modelling, Amsterdam: Pergamon. 
 

3. Khisty, C. Jotin., Lall, B. Kent., 2003, Transportation Engineering: An 
Introduction, Pearson Education, Inc., Third Edition, Chs. 2, 11, 15. 
 

4. Cole, S., 2005, Applied Transport Economics: Policy, Management 
and Decision Making. Third Edition, Kogan Page, London. 
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מבוא להנדסה 
 פיננסית

Introduction to 
Financial 
Engineering 

 

 שיעור: סוג הקורס

 3: ז"נ

 .שעות 3- הרצאה  : שעות לימוד

 

  :מטרת הקורס
ומענה על שאלות המפתח , להקנות את היסודות של תחום ההנדסה הפיננסית

 :הבאות

 חוב בזמן בדיד ובזמן רציף-כיצד למדל מחירי מניות ומחירי איגרות? 

 מה תכונותיהם? כיצד משתמשים בהם? מהם נגזרים פיננסיים? 

 כיצד מתמחרים וכיצד מגדרים נגזרים פיננסיים? 

 כיצד מבצעים אופטימיזציה של תיקי השקעות    ? 
 :הנושאי שיילמדו בקורס

 . יסודות: אופציות,  נומנקלטורה: אופציות, מבתי קזינו לשווקי מניות, פרדוקס הימורים
 ,מעצים בינומיים לתנועת בראון גאומטרית, רובינשטיין, רוס, העצים הבינומיים של קוקס

תמחור , ושולס, בלק, האנליזה של מרטון, המודל של סמואלסון למחירי מניות
 .תמחור וגידור של אופציות מיוחדות, סיכון של אופציות-חסר

 :ספרי לימוד
2. John C. Hull, Options, Futures and Other Derivatives (6th Edition), 

Prentice Hall, 2005. 
3. Salih N. Neftci, Introduction to the Mathematics of Financial 

Derivatives (3rd Edition), Academic Press, 2006. 
4. Paul Wilmott, Paul Wilmott on Quantitative Finance (3 Volume Set; 

2nd Edition), John Wiley & Sons, 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 


