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 מבוא
. הפקולטה לניהול טכנולוגיה כוללת את התכנית לתואר ראשון ולתואר שני בניהול טכנולוגיה

לימודי בוקר : והלימודים מתנהלים בשלשה מסלולים, אנשי הסגל עוסקים במחקר והוראה
 5 -לימודי הבוקר משלים הסטודנט את לימודיו בבמסלול . ושני מסלולי לימוד גמיש, רגילים
לומדים כל שבוע ביום , ואילו במסלול הגמיש המיועד לסטודנטים עובדים, סמסטרים 8= שנים 

במסלול הגמיש הנוסף יום הלימודים המלא הוא יום אחר מימי . שישי ושני ימים אחרי הצהריים
סמסטרי  6מתוכם )סמסטרים  11= ם שני 5 -במסלול הגמיש משלימים את הלימודים ב. השבוע

 (.קיץ
 

-5 - מדי שנה מתקיימים במכון כ . הפקולטה פעילה מאוד בהכנת ימי עיון וסמינרים מחלקתיים
ימי עיון אלה מיועדים לחשיפת הסטודנטים . ימי עיון בנושאים שהם בחזית הטכנולוגיה  8

 .לנושאים מתקדמים בתחומי הלימודים
 
 

 

 התכנית
, דים בניהול טכנולוגיה מתמקדת בצרכים המיוחדים של התעשייה הישראליתתכנית הלימו

הלימודים נמשכים ארבע שנים לקראת התואר (. High Tech)ובמיוחד בתעשייה עתירת ידע 
B.Sc. בניהול טכנולוגיה. 

 

mailto:ilanab@hit.ac.il
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 ייעוד
בתעשייה , התכנית מיועדת להכשרת בוגרים לתפקידי ניהול בחברות ובארגונים טכנולוגיים

. או בניהול קבוצות מקצועיות, יום בניהול פרויקטים-העוסקים בחיי היום, זר השירותיםובמג
: כגון, בתחומים, תפקידים בתעשייה עתירת הידע מגווןהתכנית מתאימה גם לאנשים שימלאו 

 .תכנון ובקרה ואבטחת איכות, שיווק, ניהול משאבי אנוש, ניהול תפעול ולוגיסטיקה

 

 מבנה התכנית
, שתתאים גם לתלמידים, והיא נבנתה כך, פני ארבע שנות לימוד-הלימודים משתרעת עלתכנית 

או , ספר תיכוניים-בוגרי מגמות עיוניות בבתי)מקצועי מוקדם /שאינם בעלי רקע טכנולוגי
 (.במסלולים מקבילים

 

והמקצועות הטכנולוגיים ( פיסיקה, מתמטיקה)בסמסטרים הראשונים נלמדים מקצועות המדעים 
, המיועדים לתת לתלמיד רקע בסיסי והבנה של אופי העבודה, (אלקטרוניקה, מכניקה)

 .המבוצעת בידי מהנדסים ובעלי מקצועות מדעיים וטכנולוגיים בתעשייה

 

התנהגות , שיווק,  כלכלה ומימון: כגון, במקביל למקצועות אלה נלמדים מקצועות הרקע לניהול
ירים את הדרך ללימוד מקצועות הניהול המתקדמים המכש, ארגונית ויישומי שיטות כמותיות

 .יותר ומקצועות הניהול הטכנולוגי בפרט

ניהול : כגון, השנתיים האחרונות מוקדשות למקצועות הליבה של ניהול טכנולוגיה, נוסף על כך
, יישומי מערכות מידע, ניהול מערכות לוגיסטיות  ושרשרות אספקה, ניהול פרויקטים, התפעול
 .לאומי ועוד-סחר בין

בשנה האחרונה ללימודים יוכל כל סטודנט לבחור שישה מקצועות בחירה מבין תחומי הלימוד  
 :הבאים

 ניהול פרויקטים  .א

 ניהול מערכות מידע  .ב

 ניהול משאבי אנוש  .ג

 תפעול ולוגיסטיקה הניהול  .ד

 תעשייה וניהול  .ה

 

 תשתיות

 .הסטודנטים לומדים במעבדות מחשבים ובמעבדת מערכות ייצור משולבות מחשב
 

  

 הרכב תכנית הלימודים

 : להלן פירוט הפרקים העיקריים בתכנית הלימודים

 לימודי יסוד . 1
 (.פיסיקה וכימיה, מתמטיקה)לימודי מדעים  .א
 (.אלקטרוניקה ומערכות מידע)לימודים טכנולוגיים  .ב
 (.התנהגות ארגונית וכלכלה, חקר ביצועים, סטטיסטיקה)לימודי רקע לניהול  .ג
 (.דיני עסקים, חשבונאות, ימוןמ, שיווק, מבוא לניהול וארגון)לימודי ניהול  .ד
 .לימודי תשתית .ה
 

 . חישוביםמרכז , מעבדות, ספרייה: כמו, הפקולטה נעזרת בתשתיות המכון
כריית , סטטיסטיקה, סימולציה, ERP-תוכנות מחשב ייחודיות בתחומי ה מגווןהמחלקה רכשה 

 . חקר ביצועים ופיתוח תוכנות, נתונים
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 מקצועות המסלול בניהול טכנולוגיה. 2

אדם -ניהול כוח, ניהול פרויקטים, ניהול התפעול, ניהול טכנולוגיה)לימודי ניהול טכנולוגיה    .א

 (.ניהול איכות ועוד, כלכלה תעשייתית, שיווק טכנולוגי, עתיר ידע

,  מערכות ייצור משולבות מחשב,  סימולציה)בניהול  יישומי  מחשב  ומערכות  מידע   .ב

 (. ERP)מערכות מידע ארגוניות , מעבדה בניהול פרויקטים
 

 לימודי בחירה בניהול טכנולוגיה .3
סטודנט יבחר שישה , מוצעים קורסי בחירה מתחומי הלימוד השונים של ניהול טכנולוגיה

 . קורסי בחירה מתוך הרשימה המוצעת להלן

 .לבחור מסלול לימודי בחירה כפי שמוצג להלן ניתן: הערה

המתקיימים במחלקה לניהול טכנולוגיה , הסטודנט מחויב להשתתף בסמינרים ובימי עיון
עמידה בתנאי  . כפי שיקבע ראש המחלקה, בהיקף של שמונה מפגשים במשך שנות הלימוד

 .נוכחות בימי העיון תיבדק בתהליך בדיקת הזכאות לתואר

 

 
 :הליבה בתכניתקורסי 

 
 (23311)יסודות ניהול טכנולוגיה 

 ( 23328) ומאקרו מבוא לכלכלה מיקרו

 ( 23312)' ניהול פרויקטים א

 ( 82233)מבוא למערכות מידע 

 (  23337)' מבוא לחקר ביצועים א

 (  23332)סטטיסטיקה לניהול 

 ( 23323)תורת המימון 

 

 בחירה –מסלולי לימוד 
 

ראשון של הפקולטה לניהול טכנולוגיה מציעה לסטודנטים התמקדות  תכנית הלימודים לתואר

מסלול בחירה בניהול )ט "אשר נקראת מב, באשכול קורסי בחירה מתחומי ניהול הטכנולוגיה

 (.טכנולוגיה

תעודת התואר שמעניק המכון אחידה לכל  , על פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה

 .בניהול טכנולוגיה   .B.Scהתוארהתעודה  מציינת  רק  את  .  הסטודנטים

יזכה בתעודה , ט"לרבות פרויקט גמר בתחום המב, ט"סטודנט העומד בכל דרישות המב

 .מתאימה מהפקולטה

  :הפקולטה לניהול טכנולוגיה מציעה את מסלולי לימודי הבחירה הבאים

 

 .ניהול פרויקטים .א

 .ניהול מערכות מידע .ב

 .ניהול התפעול ולוגיסטיקה .ג

 .אנוש ניהול משאבי .ד

 .תעשייה וניהול .ה

 

כל אחד מן המסלולים כולל . תיאור הקורסים בכל מסלול לימודי בחירה מופיע בטבלאות בהמשך

 .שישה קורסי בחירה וכן פרויקט גמר בתחום

הפקולטה  שומרת לעצמה את . פתיחת מסלול בחירה טכנולוגי מותנית במספר נרשמים למסלול
 .מספר הנרשמים נמוךאם , הזכות לא לפתוח מסלול התמחות

 

 



 ג"תשע, טכנולוגיה הפקולטה לניהול

 
6 

 כללים לבחירת מסלולי לימודי בחירה
 

על הסטודנט למלא , לקראת סיום שנת הלימודים השלישית בפקולטה לניהול טכנולוגיה .1

שני , לפי סדר עדיפות יורד, הסטודנט יסמן. טופס לרישום מוקדם למסלולי לימודי בחירה

 . מסלולים

על בסיס הרישום המוקדם למסלולי לימודי  ,בסמסטר הראשון של שנת הלימודים הרביעית .2

הפקולטה תאשר לסטודנט  . תודיע הפקולטה על מסלולי הבחירה שייפתחו, הבחירה

 .מסלול מן הרשימה שסימן ברישום המוקדם

אך הפקולטה , לא ייפתח באותה שנת לימודים, שלא נרשמו אליו מספיק סטודנטים, מסלול .3

לול בתור קורסי בחירה ללומדים במסלולים שומרת על הזכות להציע קורסים מן המס

 . האחרים

הפקולטה תרשום , אם מספר הסטודנטים הנרשמים למסלול מסוים גדול מקיבולת התכנית .4

 . סטודנטים למסלול לפי קריטריונים אקדמיים

שיתקיימו באותם , הפקולטה תפרסם על לוחות המודעות רשימה של קורסי בחירה .5

הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתכניות , עם זאת. המסלולים שייפתחו

 . אם יתקיימו אילוצים שיחייבו פעולה כזו, הלימודים של המסלולים

 .סטודנט יבחר בנושא פרויקט הגמר המתאים למסלול הבחירה בו בחר .6

 

 *:לפחות בקורסים הבאים 83טים הוא ממוצע ציונים של "תנאי קדם לרישום למב .7

 
וכאשר  היצע , בתנאים חריגים, ט"בסמכותו של ראש התכנית לתואר ראשון לאשר רישום במב* 

 .הקורסים מוגבל
 

 ".טכנולוגיהניהול "ט הוא חלק מתכנית הלימודים לקראת התואר ב"לימוד המב
 

 

 פרויקט גמר
 

במסגרת לימודי ניהול טכנולוגיה נדרשים הסטודנטים להכין פרויקט גמר לקראת סיום 
פרויקט הגמר מיועד לאפשר לבוגרי התכנית לתואר ראשון בניהול טכנולוגיה לרכוש . לימודיהם

או , ניסיון ולהמחיש את יכולתם להתמודד עם אתגרי הביצוע של פרויקט מעשי בארגון טכנולוגי
הפרויקט יעסוק בסוגיות ניהוליות הקשורות . מחקרי בתחום ניהול הטכנולוגיהלביצוע פרויקט 

 . התפעול והפיתוח בארגונים טכנולוגיים, הכספים, למערכת המשולבת של פונקציות השיווק
. כדי לאפשר פיתוח של מסגרת עבודה צוותית, שני סטודנטיםהפרויקט יבוצע בצוותים של 

או , אשר פתרונה עשוי ליצור ערך מוסף לארגונים, הפרויקט יתמקד בבעיה ניהולית או מחקרית
 . לידע הקיים בתחום

הבאה לידי , צוות הפרויקט מצופה להמחיש את יכולתו לבצע באופן עצמאי פעילות מקצועית
כדי לאפשר את המחשת . אשר נרכשו במהלך הלימודים, ביטוי בייזום וביישום מתודולוגיות

כבר בשלבים הראשונים שורת מדדים לאבחון  -הצוות יגדיר  , הערך המוסף של הפרויקט
 .אפקטיביות ולמדידת התרומה והערך המוסף של הפרויקט

 
 

  

 קורסים נכללים בממוצע        ט"מב

 'ניהול פרויקטים ב', ניהול פרויקטים א ניהול פרויקטים

 ניתוח ועיצוב בסיסי נתונים, VBמבוא לתכנות  ניהול מערכות מידע

 ניהול לוגיסטיקה ורכש, יסודות ניהול התפעול והייצור ניהול התפעול ולוגיסטיקה

 ניהול משאבי אנוש, התנהגות ארגוניתיסודות בניהול ו ניהול משאבי אנוש

 ניהול רכש ולוגיסטיקה, יסודות ניהול התפעול והייצור תעשייה וניהול
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 1פירוט לפי סמסטרים במסלול הרגיל –תכנית הלימודים 
נקודות  –ז "נ; שעות סמסטריאליות –ס "ש;  מעבדה –' מ;  תרגיל –' ת;  שיעור –' ש: מקרא

 .זכות
 

 
 'סמסטר א' שנה א

 

 שם הקורס קורס' מס
 סוג שיעור

 ז"נ ס"ש
 דרישות קדם

 שם הקורס      קורס' מס 'מ 'ת 'ש

'א ליאינפיניטסימחשבון  73372  5 6  -2 4.4  - -

- -  6.4 5-  1 6 אלגברה ליניארית לניהול 73353

70078 
מבוא לכלכלה מיקרו 

 ומאקרו
6 1  -5 6.4  - -

- -  6 5 7 - 7 מבוא למערכות מידע 70082

70080 
יסודות בניהול והתנהגות 

 ארגונית 
5 -  -5 6.4  - -

   19 76 כ"סה

 
 

 'סמסטר ב' שנה א
 

 שם הקורס קורס' מס
 סוג שיעור

 ז"נ ס"ש
 דרישות קדם    

 שם  קורס    קורס' מס 'מ 'ת 'ש

73373 
הסתברות לניהול 

 טכנולוגיה
'א ליאינפיניטסימחשבון  73372 6.4 5-  1 6  

'ב ליאינפיניטסימחשבון  73378 'א ליאינפיניטסימחשבון  73372 4.0 3-  7 5   

73136 
לניהול  1פיסיקה 

 טכנולוגיה
'א ליאינפיניטסימחשבון  73372 6.4 5-  1 6  

- -  6.4 5-  1 6 יסודות החשבונאות  70079

 - - 6.4 5-  1 6 יסודות השיווק 70081
 - - 7.3 7-  - 7 לימודי תשתית  

כ"סה  74 21   
 
 

 'סמסטר א' שנה ב
 

 שם הקורס קורס' מס
 סוג שיעור

 ז"נ ס"ש
 דרישות קדם

 שם  הקורס   קורס' מס 'מ 'ת 'ש

- -  7.4 6-  1 7 מתמטיקה בדידה ואלגוריתם 73124

לניהול טכנולוגיה 7פיסיקה  73135 לניהול טכנולוגיה 1פיסיקה  73136 6.4 5-  1 6   

ניהול טכנולוגיהכימיה ל 20053  2 1  -6 7.4 - - 

 הסתברות לניהול טכנולוגיה  73373 6.4 5 1  6 סטטיסטיקה לניהול 23332

'מבוא לחקר ביצועים א 23337 'ב ליאינפיניטסימחשבון  73378 7.4 6-  1 7   

 73135 6.4 5-  1 6 מבוא להנדסת חשמל לניהול  43327
לניהול טכנולוגיה  7פיסיקה 

[במקביל]  

   2 2   2 לימודי תשתית 

   20 23 כ"סה
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 'סמסטר ב' שנה ב
 

' מס
 קורס

 שם הקורס
 סוג שיעור

 ז"נ ס"ש
 דרישות קדם

 שם הקורס קורס' מס 'מ 'ת 'ש

 1 2 2   מעבדה בפיסיקה 73125
20163 

20164 

לניהול טכנולוגיה 1פיסיקה   

לניהול טכנולוגיה  7פיסיקה   

 3.5 4-  1 3 תורת המימון 23323
23328 
73373 

 מבוא לכלכלה מיקרו ומאקרו
 הסתברות לניהול טכנולוגיה 

 23383 6.3 6-  - 6 יסודות ניהול טכנולוגיה 23311
יסודות בניהול והתנהגות 

 ארגונית

'לחקר ביצועים במבוא  23317 'מבוא לחקר ביצועים א 23337 7.4 6-  1 7   

 סטטיסטיקה לניהול 23332 7.4 3-  1 7 יסודות תורת ההחלטות 23327

 7.4 6-  1 7 רגרסיה לניהול 70034
73373 

23332 

 הסתברות לניהול טכנולוגיה 

 סטטיסטיקה לניהול

  מבוא למערכות מידע 23382 6.0 5 7 - 7 ואל בייסיק'מבוא לתכנות בוויז 23332

70077 
 מערכותמבוא להנדסת אלקטרוניקה ו

לניהולתקשורת   
 מבוא להנדסת חשמל לניהול  50079 6.5 5  1 6

   21.5 26 כ"סה

 

 'סמסטר א' שנה ג
 

' מס
 קורס

 שם הקורס
 סוג שיעור

 ז"נ ס"ש
 דרישות קדם

 שם הקורס        קורס' מס 'מ 'ת 'ש

 6.4 5-  1 6 כלכלה תעשייתית 23314
23337 

23328 

'מבוא לחקר ביצועים א  

ומאקרו מיקרו מבוא לכלכלה  

 סטטיסטיקה לניהול 23332 2.5 3 1 - 2 סימולציה 70024

'ניהול פרויקטים א 23312  7 1  -6 7.4 
73373 

23311 

 הסתברות לניהול טכנולוגיה 

 יסודות ניהול טכנולוגיה

הערכה ותגמול, בקרה, מדידה 23378  7 1  -6 7.4 

23383 

23332 

23311 

יסודות בניהול והתנהגות 

 ארגונית 

 סטטיסטיקה לניהול

 יסודות ניהול טכנולוגיה

 סטטיסטיקה לניהול 23332 3.5 4-  1 3 יסודות ניהול התפעול והייצור 70042

ואל בייסיק'מבוא לתכנות בוויז 23332 3.5 4 1 - 3 ניתוח ועיצוב בסיסי נתונים 70075  

לניהול טכנולוגיה 1פיסיקה  20163 2.5 3  1 2 מבוא להנדסה מכאנית לניהול 70046  

 - - 7.3 7-  - 7 ניהול חדשנות 23325

   22.5 26 כ"סה

 'סמסטר ב' שנה ג
 

' מס
 קורס

 שם הקורס
 סוג שיעור

 ז"נ ס"ש
 דרישות קדם

 הקורסשם         קורס' מס 'מ 'ת 'ש

- -  3 6-  - 6 דיני עסקים 23317

 3.0 6-  - 6 ניהול משאבי אנוש 23374
23383 

 

התנהגות יסודות בניהול ו

 ארגונית

'ניהול פרויקטים ב 23363  'ניהול פרויקטים א 23312 3.0 5 7 - 7 

 יסודות ניהול התפעול והייצור 70042 6.4 5 1 - 3 מערכות ייצור משולבות מחשב 23351

 7.4 6-  1 7 ניהול לוגיסטיקה ורכש 70044
23317 

70042 

' מבוא לחקר ביצועים ב

 [במקביל]

 יסודות ניהול התפעול והייצור

- -  7.3 2-  - 2 תקשורת טכנית 70018

   2 2   2 לימודי תשתית 

   11 21 כ"סה                     
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 'סמסטר א' שנה ד
 

' מס
 קורס

 שם הקורס
 סוג שיעור

 ז"נ ס"ש
 דרישות קדם

 שם הקורס        קורס' מס 'מ 'ת 'ש

 7.4 6-  1 7 שיווק טכנולוגיה 23373
23381 

 

 יסודות השיווק

 

 7.4 3-  1 2 ניהול איכות 70043
23332 

70042 

 סטטיסטיקה  לניהול

 יסודות ניהול התפעול והייצור

1 -בתעשייה פרויקט גמר  23361  6 -  -6 6.3 
 תקשורת טכנית 23318

 'ג–'כל המקצועות מהשנים א

 - - 2.0 7-  - 2 לימודי תשתית 

קורסי בחירה 6   7 -  -9 9.0  - -

   19.0 20 כ"סה

 
 

 'סמסטר ב' שנה ד
 

 שם הקורס קורס' מס

 סוג שיעור

 ז"נ ס"ש

 דרישות קדם

 'מ 'ת 'ש
 'מס

 קורס
 שם הקורס      

 מבוא למערכות מידע 70082 7.4 6  1 7 מערכות מידע ארגוניות 23367

7פרויקט גמר בתעשייה  70031  3 -  -3 3.0 23318 
 תקשורת טכנית

 'ג–'כל המקצועות מהשנים א

קורסי בחירה  5 -  17  -- 17 17  -- 

 - - 7.3 7 - - 7 לימודי תשתית 

   11.5 21 כ"סה

 

 
 סיכום שנתי

 

 סמסטר שנה
לימודי 
 מדעים

לימודי 
 ניהול

 בחירה
לימודי 
 תשתית

 ז"נ ס"ש
 –שנתי 

 ס"ש
      –שנתי 

 ז"נ

 'א
1 11 17 3 3 62 19 

52 53 
7 14 8 3 7 75 71 

 'ב
6 10 11 3 2 76 73 

57 51.4 
5 2 24 3 0 26 71.4 

 'ג
4 0 26 3 0 73 77.4 

52 51.4 
3 3 19 3 7 71 17.3 

 'ד
2 3 7 7 7 73 17.3 53 68.4 

8 3 3 17 7 73 17.4 

 161.5 183 161.5 183 11 21 115 37 כ"סה
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   2פירוט לפי סמסטרים במסלול הגמיש –תכנית הלימודים 
 

נקודות  –ז "נ; שעות סמסטריאליות –ס "ש;  מעבדה –' מ;  תרגיל –' ת;  שיעור –' ש: מקרא
 .זכות
 

 'סמסטר א' שנה א
 

' מס
 קורס

 שם הקורס
 סוג שיעור

 ז"נ ס"ש
 דרישות קדם

 שם הקורס        קורס' מס 'מ 'ת 'ש

'א ליאינפיניטסימחשבון  73372  5 6  -2 4.4 - - 

- -  6.4 5-  1 6 מבוא לכלכלה מיקרו ומאקרו 70078

- -  6 5 7 - 7 מבוא למערכות מידע 70082

- -  6.4 5-  1 6 יסודות החשבונאות  70079

  15.5 19 כ"סה                     

 
 'סמסטר ב' שנה א

 

' מס
 קורס

 שם הקורס
 סוג שיעור

 ז"נ ס"ש
 דרישות קדם

 שם הקורס        קורס' מס 'מ 'ת 'ש

'ב ליאינפיניטסימחשבון  73378 'א ליאינפיניטסימחשבון  73372 4.0 3-  7 5   

'א ליאינפיניטסימחשבון  73372 6.4 5-  1 6 לניהול טכנולוגיה 1פיסיקה  20163  

- -  6.4 5-  - 5 יסודות בניהול והתנהגות ארגונית  70080

 - - 2.0 2-  - 7 לימודי תשתית  

  14 16 כ"סה                     

 
 

 סמסטר קיץ' שנה א
 

' מס
 קורס

 שם הקורס
 סוג שיעור

 ז"נ ס"ש
 דרישות קדם

 שם הקורס        קורס' מס 'מ 'ת 'ש

'א ליאינפיניטסימחשבון  20027 6.4 5-  1 3 הסתברות לניהול טכנולוגיה  73373  

 - - 6.4 5-  1 6 אלגברה ליניארית לניהול 73353

 - - 6.4 5-  1 6 יסודות השיווק 70081

  10.5 12 כ"סה                     
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 'סמסטר א' שנה ב
 

' מס
 קורס

 שם הקורס
 סוג שיעור

 ז"נ ס"ש
 דרישות קדם

 שם הקורס        קורס' מס 'מ 'ת 'ש

לניהול טכנולוגיה 7פיסיקה  73135 לניהול טכנולוגיה 1פיסיקה  73136                                                                                    6.4   5-  1 6   

ניהול טכנולוגיהלכימיה  20053  2 1  -6 7.4 - - 

 הסתברות לניהול טכנולוגיה 73373 6.4 5 1  6 סטטיסטיקה לניהול 23332

'מבוא לחקר ביצועים א 23337 'ב ליאינפיניטסימחשבון  73378 7.4 6-  1 7   

  12 14 כ"סה                     

 
 
 

 'סמסטר ב' שנה ב
 

 'מס
 קורס

 שם הקורס
 סוג שיעור

 ז"נ ס"ש
 דרישות קדם

 שם הקורס        קורס' מס 'מ 'ת 'ש

- -  2.5 3-  1 2 מתמטיקה בדידה ואלגוריתם 73124

 6.4 5-  1 6 תורת המימון 23323
23328 

73373 

 מבוא לכלכלה מיקרו ומאקרו

 הסתברות לניהול טכנולוגיה 

ואל בייסיק 'מבוא לתכנות בוויז 23332   מבוא למערכות מידע 70082 6.3 5 7 - 7 

'מבוא לחקר ביצועים ב 23317 'מבוא לחקר ביצועים א 70009 2.5 3-  1 2   

 73164 6.4 5-  1 6 מבוא להנדסת חשמל לניהול  43327
לניהול טכנולוגיה  7פיסיקה 

[במקביל]  

 - - 2.0 2-  - 7 לימודי תשתית  

    17 21 כ"סה                     

 
 
 

 סמסטר קיץ' שנה ב
 

' מס
 קורס

 שם הקורס
 סוג שיעור

 ז"נ ס"ש
 דרישות קדם

 שם הקורס        קורס' מס 'מ 'ת 'ש

 1 2 2   מעבדה בפיסיקה 73125
20163 

20164 

לניהול טכנולוגיה 1פיסיקה   

לניהול טכנולוגיה  7פיסיקה   

 רגרסיה לניהול 23365
7 1  -6 7.4 

73373 

23332 

 הסתברות לניהול טכנולוגיה 

 סטטיסטיקה לניהול

 סטטיסטיקה לניהול 70007 2.5 3-  1 7 יסודות תורת ההחלטות 23327

23311 
 יסודות ניהול טכנולוגיה

6 -  -6 6.3 23383 
יסודות בניהול והתנהגות 

 ארגונית

70022 
מבוא להנדסת אלקטרוניקה 

לניהולתקשורת מערכות ו  
 מבוא להנדסת חשמל לניהול  50079 6.5 5  1 6

  12.5 15 כ"סה                     
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 'סמסטר א' שנה ג

 

' מס
 קורס

 שם הקורס
 סוג שיעור

 ז"נ ס"ש
 דרישות קדם

 שם הקורס        קורס' מס 'מ 'ת 'ש

 6.4 5-  1 6 כלכלה תעשייתית 23314
23337 

23328 

'מבוא לחקר ביצועים א  

ומאקרו מיקרו מבוא לכלכלה  

'ניהול פרויקטים א 23312  7 1  -6 7.4 
 הסתברות לניהול טכנולוגיה  73320

 יסודות ניהול טכנולוגיה 70011

 סטטיסטיקה לניהול 23332 7.4 6 1 - 7 סימולציה 23375

 סטטיסטיקה לניהול 70007 6.4 5-  1 6 יסודות ניהול התפעול והייצור 23342

הערכה ותגמול, בקרה, מדידה 23378  7 1  -6 7.4 

23383 

23332 

23311 

יסודות בניהול והתנהגות 

 ארגונית 

 סטטיסטיקה לניהול

 יסודות ניהול טכנולוגיה

  14.5 17 כ"סה                     
 
 
 
 
 
 
 

 'סמסטר ב' שנה ג
 

' מס
 קורס

 שם הקורס
 סוג שיעור

 ז"נ ס"ש
 דרישות קדם

 שם הקורס        קורס' מס 'מ 'ת 'ש

 - - 6.3 6-  - 6 דיני עסקים 23317

 6.0 6-  - 6 ניהול משאבי אנוש 23374
23383 

 

התנהגות וניהול ביסודות 

 ארגונית

'ניהול פרויקטים ב 23363 'א ל פרויקטיםניהו 23312 6.3 5 7 - 7   

 - - 2 2-  - 2 ניהול חדשנות 23325

 7.4 6-  1 7 ניהול לוגיסטיקה ורכש 23344

23317 

 

70042 

' מבוא לחקר ביצועים ב

 [במקביל]

 יסודות ניהול התפעול והייצור

   2.0 2-   2 לימודי תשתית  

  15.5 17 כ"סה                     

 
 

 סמסטר קיץ' שנה ג
 

' מס
 קורס

 שם הקורס
 סוג שיעור

 ז"נ ס"ש
 דרישות קדם

 שם הקורס        קורס' מס 'מ 'ת 'ש

 ואל בייסיק'מבוא לתכנות בוויז 23332 3.5 4 1 - 3 ניתוח ועיצוב בסיסי נתונים 70075

 לניהול טכנולוגיה 1פיסיקה  73136 2.5 3  1 2 מבוא להנדסה מכאנית לניהול 70046

  יסודות ניהול התפעול והייצור 23357 6.4 5 1 - 6 מערכות ייצור משולבות מחשב 23351

תקשורת טכנית  23318  2 -  -2 2.0 - - 

  11.5 13 כ"סה                     
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 'סמסטר א' שנה ד

 

' מס
 קורס

 שם הקורס
 סוג שיעור

 ז"נ ס"ש
 דרישות קדם

 שם הקורס        קורס' מס 'מ 'ת 'ש

 7.4 6-  1 7 שיווק טכנולוגיה 23373
23381 

 

 יסודות השיווק

 

1 -גמר בתעשייה  פרויקט 23361  6 -  -6 6.3 23318 
 תקשורת טכנית

 'ג –' אכל המקצועות מהשנים 

 7.4 3-  1 2 ניהול איכות 70043
23332 

70042 

 סטטיסטיקה  לניהול

 יסודות ניהול התפעול והייצור

קורסי בחירה 6   7 -  -9 9.0  - -

לימודי תשתית    2 -  -7 2.0 - - 

   19.0 20 כ"סה

 
 'סמסטר ב' שנה ד

 

 שם הקורס קורס' מס
 סוג שיעור

 ז"נ ס"ש
 דרישות קדם

 שם הקורס        קורס' מס 'מ 'ת 'ש

 מבוא למערכות מידע 70082 7.5 6  1 7   מערכות מידע ארגוניות 23367

7פרויקט גמר בתעשייה  70031  3 -  -3 3 
 תקשורת טכנית 23318

 'ג –' כל המקצועות מהשנים א

קורסי בחירה 5   17 -  -17 17  - -

לימודי תשתית    2 -  -7 2.0 - - 

   11.5 21 כ"סה

 
 
 
 
 

סיכום שעות סמסטריאליות ונקודות זכות לפי שנות לימוד במסלול 
 הגמיש

 
 

 סמסטר שנה
 לימודי 
 מדעים

לימודי 
 ניהול

 קורסי
 בחירה

 לימודי
 תשתית

 כ בשנה "סה כ בסמסטר "סה

 ז"נ ס"ש ז"נ ס"ש

 'א

1 2 17 3 3 17 14.4 

52 53.3 2 13 5 3 7 13 15.3 

3 8 5 3 3 17 13.4 

 'ב

4 7 2 3 3 15 17.3 

57 51.4 5 3 14 3 7 20 12.3 

6 2 13 3 3 15 12.5 

 'ג

7 0 12 3 3 12 15.4 

52 51.4 8 3 14 3 7 12 14.4 

1 3 16 3 3 16 11.4 

 'ד
11 3 7 7 7 73 17.3 

53 68.4 
11 3 3 17 7 73 17.4 

 161.5 183 161.5 183 11 21 115 37 כ"סה
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 ג"טים תשע"מב

 שם הקורס
מספר 
 הקורס

תעשיה 
 וניהול

 מערכות 
 מידע

 ניהול 
 פרויקטים

ניהול 
משאבי 

 אנוש

ניהול 
התפעו

ל 
והלוגיס
 טיקה

אריק ' פרופ  ט"ראש המב
 שדה

ר אירנה "ד
 מילשטיין

ר ורד "ד
 הולצמן

ר שלמה "ד
 קנדלשיין

דוד ר "ד
 רז

   חובה חובה  27331 ניהול פרויקטים בטכנולוגיות מידע
    חובה  27342 ניתוח ועיצוב בסיסי נתונים מתקדם

    חובה  27372 יישומי בינה מלאכותית בניהול
    חובה  27331 תכנות מונחה אובייקטים

 *חובה     27313 מבוא לניהול מערכות הפצה

 חובה     27313 ניהול רכש ומכרזים

 חובה     22133 ניהול שרשרת הספקה

 חובה     27315 יישומי מחשב בלוגיסטיקה

      27376 ניהול פרויקטי תוכנה
   חובה   27314 ניהול סיכונים בפרויקטים

   חובה   27317 סמינר מתקדם בניהול פרויקטים
   חובה   27343 ניהול פרויקטים ברמת הארגון

  חובה    22153 ניהול משא ומתן
  חובה    27378 אסטרטגיה של ניהול טכנולוגיה

  חובה    27334 יחסי עבודה
  חובה    27366 ניהול שינויים בארגון

     חובה 27356 (7י"תפ)תכנון ופיקוח על הייצור 

     חובה 27362 ייצוררובוטיקה במערכות 

     חובה 27335 תכן ומערך מפעלים
     חובה 27374 הנדסת אנוש

      27373 פ"ניהול פרויקטי מו
      27377 מערכות תומכות החלטה

      27365 ניהול הדרכה ופיתוח עובדים
      27377 יצוא ושיווק בינלאומי

      27347 טכנולוגיה היבטים מימוניים בשיווק
      27373 מערכות לניהול קשרי לקוחות 
      27353 פ"ונ' סימולציה  מתקדמת בלוגיסט

      27368 טכנולוגיה במערכות לחימה
      27367 דיני עבודה

      22173 כלכלת משאבי טבע וסביבה
      22177 טכנולוגיתויזמות עסקית 
      27354 (שיבוץ)תורת הזימון 

      27353 בעזרת מחשבשרטוט 
      27357 ניהול ידע

      27352 מבוא להנדסה פיננסית
      22157 יישומי תורת המשחקים
      22158 תכנון מערכות תחבורה
      27343 מדיניות מערכות מידע

      27341 מסחר אלקטרוני
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      27347 ניתוח עלות תועלת

      27333 ניהול ותכנון תקציב בקהילה
      27337 אגרות חוב וסיכונים, ריבית

      27336 הערכת שווי חברות
      22174 אופציות וחוזים
      27348 כלכלה ציבורית

      27355 ניתוח מערכות תפעול
ט מחייבת לימוד כל ארבעת מקצועות החובה בהתמחות וביצוע פרויקט גמר "עמידה בדרישות כל מב

 .יש לקחת שני קורסי בחירה מהרשימה, בנוסף. ט"המבבתחום 
 
 

 י הפקולטה לניהול טכנולוגיה"הניתנים ע( סילבוסים)תוכן הקורסים 

 הסילבוסים  מסודרים בסדר עולה של מספרי הקורסים             

 

–  מבוא להנדסת חשמל לניהול - 51171
Engineering Introduction to Electric 

 For Management 
שעור ותרגיל: אופן ההוראה  

 (1 –תרגיל   6 –שעור ) 5: שעות סמסטריאליות

  6.4: ז"נ

 (במקביל)   -לניהול טכנולוגיה  7פיזיקה  - 73135:  דרישות קדם

 

 : מטרת הקורס

להקנות לסטודנט את היכולת לנתח ולפתור מעגלים חשמליים בזרם ישר ובזרם חילופין עם 
 . . מוסדיות ותעשייתיות, זיקה למערכות חשמל ביתיות

בקורס זה ילמד הסטודנט להכיר תכונות בסיסיות של מעגלים ומערכות חשמליים לזרם ישר 
 .ולזרם חילופין

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

פעולת . הזרם והמתח החשמלי. מוליכים ומבדדים, המטען החשמלי, החשמל מבוא לתורת
מעגלים , מערכות חשמליות של זרם ישר, מעגלים חשמליים. סוגי זרם חשמלי. הזרם החשמלי

משפטי , הספק ואנרגיה חשמלית, משפטי קירכהוף, חוק אום, חשמליים ופרמטרים שלהם
. RC -ו RLתופעות מעבר במעגלי , מיתוגחוקי , תופעות מעבר במעגלים חשמליים, רשת

זרם חילופין ופרמטרים המאפיינים . חד פאזי ותלת פאזי, מערכות חשמליות של זרם חילופין
זרם . מישור קומפלקסי, ערך יעיל וערך ממוצע, שיטות הצגה של אותות סינוסואידליות. אותו

רוחב פס , נן מעביר תחוםמס. תהודה טורית ותהודה מקבילית. בסליל ובקבל, חילופין בנגד
מושגים , משפט פוריה וטור פוריה עבור אותות מחזוריים, ספקטרום. ונקודות חצי הספק

 AC. -ו DCבסיסיים באלקטרומגנטיות ועקרונות פעולה של מכונות חשמל 

 : ספרי לימוד

. 'כרך ב', כרך א, תורת החשמל, (1992). אורן לינה. משה, קלרטג. יעקב, גל .1
 . הפתוחה האוניברסיטה

האוניברסיטה (. כרך ב', כרך א. )עולם החשמל והאלקטרוניקה. (2006). אדיר, לב-בר .2
 הפתוחה 

3. Boctor, S.A. (1992). Electric Circuit Analysis (2nd edition). Prentice  Hall 

4. Sarma, M.S. (2000). Introduction to Electrical Engineering. Oxford, UK: 
Oxford University Press. 
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 : ספרי לימוד

. האוניברסיטה הפתוחה: רעננה. מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר(. 1772. )י, לבנת .1

 .ריקובר'צ: אביב-תל(. מהדורה שניה)תמחיר להלכה ולמעשה (. 1772. )ר, איינהורן

2. Horngren, C.T., Foster, G., and Datar, S.M. (1999). Cost accounting: 

 A managerial emphasis (10th ed.). Prentice-Hall College. 

3. Warren, C.S., and Reeve, J.M. (2006). Financial & managerial 

accounting (9th ed.).    South-Western College.  

 

 
 

 Statistics for Management -ה לניהולסטטיסטיק -71117
 

 שעור ותרגיל: אופן ההוראה

 ( 1 –תרגיל   6 –שעור ) 5: שעות סמסטריאליות

  6.4: ז"נ

 הסתברות לניהול טכנולוגיה  - 73373: דרישות קדם

 
 : מטרת הקורס

הרחבת הרקע התיאורטי והמעשי בהסקה סטטיסטית והכרת שיטות סטטיסטיות להסקה 
 . ממדגם על תכונות או על מדדים בעלי עניין

בדיקת , אמידה, התפלגות דגימה: הקורס כולל את המעבר ממדגם ועד להסקת מסקנות
 ורמת הסיכון וההסתברות, פרמטרים-פרמטרים וא, התאמת מבחנים סטטיסטיים, השערות

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

 
 : הנושאים שיילמדו בקורס

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

. מבחן לטיב התאמה ואי תלות, הסקה לגבי שונות אחת ולגבי שתי שונויות;  ידיעת השונות
 t-test, גרפים, סטטיסטיקה תיאורית: לבצוע תרגילים  SPSSשימוש בסיסי בתוכנה סטטיסטית 

ניתוח טבלת , וואת שונויותלהש Fמבחן , למדגם אחד ולשני מדגמים בלתי תלויים ומזווגים
 .מימדית לאי תלות-שכיחויות חד ודו

 
 : ספרי לימוד

כרך , מבוא להסתברות לניהול טכנולוגיה וסטטיסטיקה(. 7331. )רביב א, .לויתן ת .1
 . הוצאת עמיחי. כרך שני הסקה סטטיסטית, הסתברות לניהול טכנולוגיה –ראשון 

 . עם עובד, מבוא לסטטיסטיקה(.  1787)מרום רות -בייט .2
דגימה : הסקה סטטיסטית(. 1728. )פיין מ, .ס, ברקן, .רות, מרום-ת בייט.ש, זמיר .3

 . האוניברסיטה הפתוחה, אמידה הוצאת למדא. ומשפטי גבול
 . אקדמון, ללא סטטיסטיקאים -סטטיסטיקה (. 1776)איזנבך רונית  .4

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Carl%20S.%20Warren
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=James%20M.%20Reeve
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5. Freedman, Pisani & Purves  (2007). Statistics (4th edition). W. W. Norton 
& Company, Inc.  

 

 

 

 

 

 Introduction to Operations -' מבוא לחקר ביצועים א - 71111
Research A  

 שעור ותרגיל: אופן ההוראה
 ( 1 -תרגיל , 7 –שעור ) 6: שעות סמסטריאליות

  7.4: ז"נ
 ' ב ליאינפיניטסימחשבון  - 73378:  דרישות קדם

 

 : מטרת הקורס

להכיר לסטודנטים את תחום חקר הביצועים ולהקנות לתלמידים כלים כמותיים דטרמיניסטיים 
 . בסיסיים העשויים לסייע להם בניתוח ופתרון בעיות בתחום

. תחום חקר הביצועים הוא התחום העוסק בשימוש במודלים מתמטיים לפתרון בעיות תפעול
בניגוד לטכניקות )ספציפית בפתרון בעיות באמצעות טכניקות דטרמיניסטיות קורס זה עוסק 

 . ברובן תחת אילוצים, הן בעיות אופטימיזציה, רובן ככולן, בעיות אלו(. סטוכסטיות

בחלקו . בחלקו הראשון הקורס עוסק באופטימיזציה קלאסית לבעיות שאינן בהכרח ליניאריות
וספציפית בניתוח בעיות ופתרונן באמצעים גרפיים השני הקורס מתמקד בתכנון ליניארי 

דגש מיוחד ניתן על ניסוח בעיות ועל שימוש בניתוח . על מחשב Simplexובאמצעות שיטת 
 .שיטת הלימוד ככלל היא דרך ניסוח ופתרון בעיות מציאותיות. רגישות לפתרון בעיות מציאותיות

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

קבוצות ופונקציות :  אופטימיזציה קלאסית, קור הקשיים בתפעולמ, תיחום, הגדרה: מבוא
(. 'כופלי לגרנז)אופטימיזציה תחת אילוצי שוויון , אופטימיזציה ללא אילוצים, קמורות

ניסוח בעיות כבעיות תכנון : תכנון ליניארי, (KKTתנאי )שוויון -אופטימיזציה תחת אילוצי אי
ניתוח , לפתרון EXCELשימוש בתכנת , אמצעים גרפייםניתוח רגישות ב, פתרון גרפי, ליניארי

משחק , השמה, תובלה, תמהיל: הרחבה ושימושים, בעיה דואלית, EXCELרגישות באמצעות 
 . בשני שחקנים 3סכום 

 

 : ספרי לימוד

הוצאת : א"ת. תכנות ליניארי ויישומיו: 'חלק א, מבוא לחקר ביצועים(. 1786)אבי , זאבי .1
 דקל 

2. Winston W.L. (2004). Operations Research: Applications and Algorithms, 
5th 

 edition. Duxbury Press, Wadsworth Publishing Co. 

3. Hillier G. & Lieberman F. (2001). Introduction to Operations Research, 7th 

 edition. McGraw Hill. 

4. Taha H. (2003). Operations Research: An Introduction, 7th edition. 
Macmillan. 
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 Introduction to Management of   -יסודות ניהול טכנולוגיה  -71111
Technology 

 שעור: אופן ההוראה

  6: שעות סמסטריאליות

 6: ז"נ

 יסודות בניהול והתנהגות ארגונית  - 23383:  דרישות קדם

 

:  מטרת הקורס  

הכולל מציאת פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות בתחום הניהול פיתוח כושר חשיבה אסטרטגי 
הקניית ידע ומיומנויות עסקיות מהותיות לצורך הכנת תכנית עסקית עבור חברה , הטכנולוגיה

יישום ובקרה , עיצוב, הקניית פרספקטיבה של מנהל בכיר בתכנון, הפועלת במגזרים טכנולוגיים
פיתוח , .על בזירה העסקית בעידן התחרות הגלובליתהמיזם הטכנולוגי הפו –של אסטרטגית 

תוך שימוש מינוחים מקצועיים , פה ובכתב של נושאי ניהול הטכנולוגיה-יכולת לתקשורת בעל
הכנת תכנית עסקית מתבססת על חשיבה אסטרטגית ויישום של ההחלטות . וכלים ניהוליים

לעסוק בתכנון עסקי לאורך זמן  בקורס זה נלמד כיצד אפשר. האסטרטגיות ברמות ניהול שונות
בה התנהגות בעלי העניין משתנה באופן , תוך כדי התייחסות לסביבה דינאמית ובלתי ודאית

נתייחס לדרכים שונות בהם אפשר למצב את האסטרטגיה העסקית של המיזם החדשני . קבוע
 .ונבדוק כיצד לנהל פורטפוליו של עסקים

 
 :  הנושאים שיילמדו בקורס

הגדרת מהות , מושגי יסוד. חשיבה ויישום, מודל ניהול אסטרטגי. יהול הטכנולוגיהיסודות נ
סביבת : ניתוח סביבה עסקית, עניין –ניתוח בעלי , יעדים, על  -מטרות , חזון, המיזם החדשני

: ניתוח סביבה עסקית, מודל חמשת הכוחות של פורטר לבחינת אטרקטיביות ענפית, המאקרו
מודל בסיס : ניתוח סביבה פנימית של המיזם החדשני, צעות מודל מחזורהמשך ניתוח ענפי באמ

מימדי תרבות  2מודל , ניתוח יכולות ארגוניות באמצעות מודל שרשרת הערך, המשאבים
בניית יתרונות , The Music Industry (H&J 11)ניתוח אירוע  , מבנה ארגוני, ארגונית

 (ניתוח אירוע  , וס הכחול עבור המיזם החדשניאסטרטגיית האוקיאנ –קיימא  -תחרותיים ברי 
The Home video game industry(H&J 8 , בניית אסטרטגיה של הובלה בעלויות למיזם

, אסטרטגיות צמיחה בחברות הזנק, בניית אסטרטגיה של בידול  למיזם החדשני, החדשני
, אות למיזם החדשניווד -אסטרטגיית שינו כיוון בתנאי אי , Huawei (H&J 7)ניתוח אירוע 

סוגיות אתיות ותרבותיות בניהול המיזמים , (מאתר של הקורס) Tecnomatixניתוח אירוע  
מאתר של ) Teva & Biogalניתוח אירוע , שיתופי פעולה וקואליציות ארגונית, החדשניים

 (הקורס

 

: ספרי לימוד  

1. Hill, C.W.L. & Jones, G.R. (2007). Strategic Management. Seventh 
Edition. Boston: Houghton Mifflin Company.  

: חומר עזר  

המרכז הישראלי  תהוצא. הכחולאסטרטגיית האוקיינוס (. 7334. )ר, מובורן, ו,קים .2
 .לניהול

 
 

 Introduction to Operations -' מבוא לחקר ביצועים ב - 71112
Research B 

 שעור ותרגיל: אופן ההוראה

 (  1 –תרגיל , 7 –שעור ) 6: שעות סמסטריאליות

 7.4: ז"נ
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 ' מבוא לחקר ביצועים א - 23337: דרישות קדם

 

: מטרת הקורס  

להכיר לסטודנטים את תחום חקר הביצועים סטוכסטי ולהקנות לתלמידים כלים כמותיים 
 . העשויים לסייע להם בניתוח ופתרון בעיות בתחום

תחום חקר הביצועים הוא התחום העוסק בשימוש במודלים מתמטיים לפתרון אופטימיזציה עם 
( המקדמים), הנתונים. קורס זה עוסק ספציפית בפתרון בעיות בהן שולטת האקראיות. אילוצים

בחלקו הראשון עוסק הקורס . טכנולוגיותמתנהגים לפי חוקי התפלגויות הסתברות לניהול 
תהליכים אלה מאופיינים בתכונה שמצב המערכת בזמן . ל תהליכי מרקובבניתוח ויישומים ש

בחלקו השני . הנוכחי תלוי אך ורק במצבה בצעד הזמן הקודם ולא בכל ההיסטוריה שעברה
זמן המתנת השרת , הקורס מתמקד במודלים של תורים ומציג את משך זמן המתנת הלקוח

הלימוד ככלל היא דרך ניסוח ופתרון בעיות שיטת . ומשך שהיית הלקוח במערכת בתנאים שונים
 .מציאותיות

 

: הנושאים שיילמדו בקורס  

, שווי משקל, מיון מצבים, בסיס:  שרשראות מרקוב, הסתברות לניהול טכנולוגיה ןריענו
-תהליכי לידה, (המשך)מופע ושרות , מופע ושרות:  תורת התורים, הסתברויות וזמני הגעה

 G/M/1תור , חוק ליטל, מודלים מרקוביים, מוות 

   

 :ספרי לימוד

1.  Winston, W.L. (2004). Operations Research. 4th edition. Brooks/Cole. 

 :חומר עזר

 . הוצאת דקל: א"ת. מבוא לחקר בצועים ג, אבי זאבי .2

3. Hillier G., & Lieberman, F. (1995). Intro. To Operations Research. 6th 
edition. McGraw-Hill. 

4. Taha H. (2003). Operations Research: An Introduction, 7th edition. 
Macmillan.  

 

 

 

 Industrial Economics -כלכלה תעשייתית - 71115
 שעור ותרגיל: אופן ההוראה

 (  1 -תרגיל , 6 –שעור )  5: שעות סמסטריאליות

 6.4: ז"נ

 ' מבוא לחקר ביצועים א - 23337, ומאקרומבוא לכלכלה מיקרו  - 23328: דרישות קדם

 

 : מטרת הקורס

לאפשר לסטודנטים להבין ולבחון את אופן קבלת ההחלטות והתנהגות הפירמה במצבי שוק 
כלכלה תעשייתית זהו תחום בכלכלה . שונים באמצעות התיאוריה והמתודולוגיה הכלכלית

המתמקד בבעיות הכלכליות של היצרנים והתעשייה  ובתיאור תהליך קבלת ההחלטות על ייצור 
השקעות , לדוגמא)החלטות שמתקבלות הן רבות ומגוונות . יםבמצבי שוק שונ, אופטימאלי

 . ומשפיעות על מצבה וחוסנה של הפירמה( בחירת הטכנולוגיה, ותכניות פיננסיות

 
 :  הנושאים שיילמדו בקורס

, גמישות הביקוש, עקומות ביקוש של צרכן בודד ושל שוק,  גורמי ייצור, בעיות היסוד: מבוא
 תפונקציי: תורת הצרכן, מחיר וכמות: שווי משקל בשוק, ל שוקעקומת היצע של פירמה וש
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ומציאת עקומת הביקוש של , מיקסום תועלת והשקה, מגבלת התקציב, עקומות אדישות, תועלת
חוק התפוקה השולית . טווח קצר וטווח ארוך. שולי וממוצע, יצור כולל, ייצור תפונקציי, הצרכן

, תכונת התשואה לגודל, הייצור תפונקצייתכונות . צורהקצאה אופטימלית של גורמי יי. הפוחתת
דואליות הקשר בין עלות שולית לתפוקה . שולית וממוצעת, עלות כוללת: עלויות תפונקציי
בטווח הקצר , קביעת תפוקה אופטימלית בתנאי תחרות משוכללת: אופטימיזציה בייצור, שולית

, ההיצע הענפי וכמות הפירמות בענף, הגמישות ההיצע של פירמ, עקומת ההיצע. ובטווח הארוך
הקשר . מונופול, מבנה שווקים לא תחרותיים: תחרות לא משוכללת, עודף היצרן ועודף הצרכן

השוואת שווי משקל . קביעת התפוקה האופטימאלית על ידי מונופול. בין גמישות הביקוש לפדיון
תחרות . מחקר ופיתוח: נולוגיתחדשנות טכ. מונופול מפלה, מונופול טבעי. תחרותי ללא תחרותי

פירמה מובילה ופירמה . תגובה תפונקצייקבלת החלטות באמצעות . דואופול: בין מעטים
התערבות ממשלתית בשוק בתחרות משוכללת ובתחרות לא , ריכוזיות התעשייה. עוקבת

, מכס ,יבוא ויצוא, קביעת מכסות ייצור, מחירי מינימום ומקסימום, מיסים סובסידיות. משוכללת
קבלת החלטות בתנאים של . השפעות חיצוניות חיוביות ושליליות:  השפעות חיצוניות בייצור

 . קיום השפעות חיצוניות

 
 : ספרי לימוד

 

, הוצאת עמיחי, מיקרו כלכלה: מבוא לכלכלה , גליה עופר,  נילי מארק,  יצחק אורון .1
1773. 

 . 1777, האוניברסיטה הפתוחה,  1-7-6יחידות , כלכלת תעשייה, שפר מיכאל .2
 .1777, האוניברסיטה הפתוחה,  5-4-3יחידות , ייהכלכלת תעש, שפר מיכאל .3

4. Frank, R. H. (2003). Microeconomics and Behavior, (3th edition). 
McGraw-Hill.  

Nicholson, W., Snyder, C. M., Microeconomic Theory: Basic 
Principles   

      and Extensions, South-Western College Pub; 11th edition, 
2011. 

 
 

 

 

 

  Project Management A -'ניהול פרויקטים א - 71117
 שעור ותרגיל: ההוראה ןאופ

 ( 1 –תרגיל , 7 –שעור ) 6: שעות סמסטריאליות

 7.4: ז"נ

 הסתברות לניהול טכנולוגיה  - 73313,  יסודות ניהול טכנולוגיה - 23311: דרישות קדם

 

 : מטרת הקורס

בסיום . הערכה ובקרת פרויקטים טכנולוגיים, ניהול, ביצוע, להעניק לסטודנטים ידע וכלים לתכנון
.  לנהל ולהעריך פרויקטים טכנולוגיים, לארגן, היו מסוגלים לתכנןהקורס הסטודנטים ידעו וי

הבסיס לקורס היא המתודולוגיה ". ניהול פרויקטים"קורס זה עוסק ביסודות של הדיסציפלינה 
כפי שהיא מתוארת PMI (Project Management Institute )-לניהול פרויקטים של ארגון ה

 . PMBOK-Project Management Body of Knowledgeבספר

 

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

http://alefcteh.hit.ac.il:4330/ALEPH/HEB/CTE/CTE/CTE/FULL/0019823?
http://alefcteh.hit.ac.il:4330/ALEPH/HEB/CTE/CTE/CTE/FULL/0019823?
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Christopher%20M.%20Snyder&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
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המשולש , האילוצים והפשרות בניהול פרויקטים, בעיות היסוד, בעלי עניין, מהו ניהול פרויקטים
תשעת .  אפיונים פונקציונאליים ומפרטים, מחזור חיים ושלבי פרויקט, ז"עלויות ולו, ביצועים

, ניתוח דרישות, הגדרת הצורך והדרישות: ניהול תכולת הפרויקט: תחומי הידע בניהול פרויקטים
ניהול , וחבילות עבודה של הפרויקט WBSמבנה תכולת עבודה , SOWמסמך תכולת העבודה 

, (תרשים צמתים, תרשים חיצים, גאנט), ז"כלים ותרשימים לתזמון וניהול לו: לוחות הזמנים
תזמון בתנאי , החלקת משאבים, ז"גישה סטוכסטית לניהול לו, אבני דרך, מרווחים, נתיב קריטי

עלות האצת , קציב פרויקטבניית ת, הערכת עלויות: ניהול עלויות הפרויקט, אילוץ משאבים
, תועלת-ניתוח עלות, השוואת חלופות ובחירת פתרון, LCCמודל עלות מחזור החיים , פעולות

 תכנית: ניהול האינטגרציה, כלים כמותיים ושיטת הערך המזוכה לבקרת פרויקטים, עצי החלטה
 תכנית: רויקטיםניהול סיכונים בפ, ניהול שינויים ובקרת תצורה, סקרי תיכון, עבודה לפרויקט

, הבטחת איכות, תכנון איכות: ניהול האיכות, תכנון מענה לסיכונים, ניתוח, זיהוי, ניהול סיכונים
, ראש הפרויקט, מבנה ארגוני של פרויקט: ניהול משאבי אנוש, הערכת פרויקטים, בקרת איכות
: בפרויקטניהול התקשורת (. נושא זה יילמד בלמידה עצמית)גישה מערכתית , עבודת צוות

, תכנון הרכש: ניהול הרכש בפרויקט, דיווח ביצועים, הפצת מידע בפרויקט, תכנון התקשורת
 .בחירת ספקים, סוגי חוזים, בקשה להצעת מחיר

 

 : ספרי לימוד

. ביצוע, בקרה, תכנון: ניהול פרויקטים(. 7337) .ע, צביקאל, .א, שטוב, .ש, גלוברזון .1
 . דיונון: א"ת

הוצאת . PMBOK Guideמדריך גוף הידע בניהול פרויקטים (. 7313. )ג, בן ישראל .2
 . דיונון

 :חומר עזר

1. Eisner, H. (2008). Essentials of Project and Systems Engineering 
Management, 3rd edition. John Wiley & Sons, Inc.  

2. Laufer A. & Hoffman E. (2000). Project Management. NY: Wiley. 
3. Shtub, A., Bard, J. F. & Globerson, S. (1994). Project Management – 

Engineering, Technology and Implementation. NY: Prentice International. 

 

 

 Technical Communication-תקשורת טכנית  - 71118
 שעור : אופן ההוראה

  7: שעות סמסטריאליות

  7: ז"נ

 אין: דרישות קדם

 
 : מטרת הקורס

הקורס עוסק בלימוד עקרונות של תקשורת טכנית בכתב ובעל פה ויישומן בסביבה ארגונית 
תוך דגש על , נלמד את כללי השיח והעבודה המקובלים בעולם האקדמי והמקצועי. וטכנולוגית

הערכה וארגון המידע באופן אפקטיבי והצגתו באופן מקצועי בכתב , גישה מדעית לפתרון בעיות
 .תוך פיתוח חשיבה ביקורתית ומקורית, מול קהלו
 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

משתני , איסוף נתונים ראשוני והגדרת הבעיה, איתור אזור הבעיה, המחקר המדעי והמקצועי
תוקף , תכנון מחקר ניסוי, תכנון המחקר, המודל התיאורטי והשערות המחקר. המחקר

 -תקשורת מהי , בחירת נושאי המחקר, מבנה עבודת מחקר וכללי כתיבה טכניים, ומהימנות
 , ים בתקשורתרעש, מודלים בתקשורת, מבוא
Nvc – פענוח מידע ועיבודו, זכירה וזיהוי, זיכרון, תקשורת לא מילולית. 

 
 : ספרי לימוד
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 .אוניברסיטה הפתוחהה ,החברהמחקר במדעי  שיטות (1990). .ר, מרום-בייט .1

אוניברסיטאיים להוצאה לאור  מפעלים, מי מפחד מעבודת מחקר (.3991) .מ, בירנבוים .2
 .מ"בע

 
 .דיונון: אביב-תל, כלים וכללים –לכתוב עבודת מחקר  (.3991) .ע, וולפה .1

 

4. American Psychological Association (2009). Publication manual of the 
American  Psychological Association, 6th edit., Washington, DC: Author. 

 

5. Cozby, P.C. (2010). Methods in Behavioral Research, 10th edit., Boston : 

 McGraw-Hill. 
 

 
 

   Business Law-דיני עסקים  - 71111
 שעור: אופן ההוראה

 6: שעות סמסטריאליות

  6: ז"נ

 אין: דרישות קדם

 
 : מטרת הקורס

החקיקה , הכרת המערכת המשפטית האזרחית. הקניית ידע והבנה בסיסיים של דיני העסקים
 . העיקרית ופסקי דין תקדימיים וחשובים בתחום

הבנת התהליך המשפטי של יצירת חוזה עסקי והמשמעויות המשפטיות הנלוות להפרתו או 
ומושגים , אחריות דירקטורים ובעלי תפקידים, הקמת חברה ובעלי התפקידים בה. ביטולו

 . נוספים של דיני חברות בישראל

 תוך סקירה היסטורית קצרה, מתאר הקורס את מבנה המערכת המשפטית בישראל, בתחילתו
שמטרתה לאפשר בסיס  להבנת האופן בו פועלת המערכת המשפטית בישראל בכל הנוגע 

מהם  התנאים , מהו חוזה: החטיבה הראשונה של הקורס עוסקת בדיני חוזים. לדיני עסקים
, פגמים בכריתת חוזה, שלבים טרום חוזיים ומשמעותם המשפטית, הנדרשים להיווצרותו

חוזי מקש ברשת , כמו כן יבחנו חוזים אחידים. ת חוזה ועודביטול או פיצויים על הפר, אכיפה
נכיר את דיני העבודה העיקריים , כחלק מחטיבת החוזים. האינטרנט וחוזים ייחודים אחרים

, מהי חברה: החטיבה השנייה עוסקת בדיני חברות. הנהוגים בישראל ונבחן חוזה עבודה אישי
אחריות בעלי , ניתן לתבוע בעלים של חברהכיצד , מהן סמכויות הרשם, כיצד רושמים חברה

 .תפקידים בחברה ועוד

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

: יסוד קחו, חוקתיותיסוד  תזכויו, בישראלעקרונות יסוד וסקירת מערכת המשפט  -מבוא לקורס 
פקודת סדרי השלטון , השפיטה: חוק יסוד, חופש העיסוק: חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו

חוק : חקיקה, דיני חוזים, 1783 –ם "התש, חוק יסודות המשפט, 1758 –ח "התש, והמשפט
, (תרופות בשל הפרת חוזה)חוק החוזים , [ח"חוה: להלן] 1726-ג"תשל(  חלק כללי)החוזים 

מהות וכוונה ליצור יחסים , שפיטות, 1787-ג"התשמ, חוק החוזים האחידים, 1723 -א"התשל
כריתת , חופש החוזים ותום לב, הצעה וקיבול: יצירת חוזה, משא ומתן לכריתת חוזה, משפטיים

תרופות , קיום חוזה, ד שלישיחוזה לטובת צ, תוכן החוזה וצורתו, פגמים בכריתת חוזה, חוזה
עקרון האישיות המשפטית : דיני חברות . חוזים אחידים, סעדים עצמיים, בשל הפרת חוזה

יתרונות וחסרונות בניהול עסקים באמצעות , הרמת מסך ההתאגדות, הנפרדת של החברה
 מבנה הון, תזכיר ותקנון החברה, מקדמיים, יזמי החברה וחוזים, התאגדות החברה, חברה

 אספות, התורה האורגנית בדיני חברות, אגרות חוב ושעבודים, החברה והחברות בחברה

http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/law_and_order.htm
http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/law_and_order.htm
http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/law_and_order.htm
http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/law_and_order.htm
http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/laws_order.htm
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, חובות האמון של בעלי מניות בחברה, הגנת המיעוט ותביעה נגזרת, הדירקטורים, החברה
 .ניירות ערך, פירוק חברה

 
 : ספרי לימוד

 (. ג"תשנ), ביטול חוזה בעקבות הפרתו, דויטש. מ .1
 (.ו"תשנ), של חוזיםפירוש והשלמה , זמיר .א

 (. א"תשנ', ב' חלקים א), תרופות של הפרת חוזה, קציר . ד .2
 (.ד"תשס' חלק ג, ג"תשנ' חלק ב, א"חלק א תשנ), חוזים, כהן. נ, פרידמן. ד .3
 (. ה"תשס)לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי  –דיני חוזים החלק הכללי , שלו' ג .4
 .ברסיטה הפתוחההוצאת האוני, (ח"תשס)דיני חוזים , שלו. ג .5

6. Elliott, C., Quinn, F. (2007). Contract Law. Pearson Longman . 

7. Kaplan, A. (1999). Israeli Business Law: An Essential Guide. The 
Hague: Kluwer Law International. 

8.  

 Simulation -סימולציה - 71124
 שעור ומעבדה: אופן ההוראה

 (  1 -מעבדה , 7 –שעור ) 6: שעות סמסטריאליות

  7.4: ז"נ

 סטטיסטיקה לניהול  - 23332: דרישות קדם

 

 : מטרת הקורס

כיצד להבחין בין עיקר לטפל , כיצד נבנה מודל סימולציה, לימוד תורת הסימולציה על עקרונותיה
ס ייושמו באמצעות העקרונות שיילמדו בקור. במודל וכיצד לנתח נכון את תוצאות הסימולציה

. EXCELו   ARENAהקורס יילמד בכיתת מחשבים עם התוכנה . ARENA-תוכנת ה
עותקים נמצאים )לצורך הלימודים ( גרסת הדמו)הסטודנטים יוכלו להעתיק את התוכנה 

 ( בספריה

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

? בסימולציה מתי כדאי להשתמש –סימולציה לעומת פתרונות אנליטיים ? מהי סימולציה
 .קביעת קריטריונים לעצירה וסיום הסימולציה, סימולציות ידניות, סימולציית מונטה קרלו

יצירת מספרים אקראיים והתפלגויות ,  Input Analyzerבחינת נתוני קלט לסימולציה באמצעות 
סימולציה של מודלים ? , מתי להשתמש בהתפלגויות השונות. טכנולוגיותהסתברות לניהול 

מודלים של , מודלים מורכבים של שירות, מודלים פשוטים בתורים:  ARENAמצעות תוכנת בא
ניתוח תוצאות , PERTמודלים של , מודלים של אמינות, מודלים של מלאי , ייצור במפעל

 .שימוש בסימולציה למחקרים השוואתיים, סימולציה כולל התייחסות למספר ריצות נדרש

 

 : ספרי לימוד

 הוצאת האוניברסיטה הפתוחה', חלק א" סימולציה למהנדסי תעשיה", משה פולטשק .1

2. W. D. Kelton, R. P., Sadowski, D. A. Sadowski (2004). Simulation with 
Arena, 3rd edition. McGraw-Hill. 

3. J. Banks, J.S. Carson, B. L. Nelson, D. M. Nicol (2002). Discrete-Event 
System Simulation. Prentice-Hall 

:חומר עזר  

1. Arena User Guide 

2. Arena On-Line Help 
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 Human Resources Management -ניהול משאבי אנוש  - 71125
 שעור: אופן ההוראה

  6: שעות סמסטריאליות

  6: ז"נ

 התנהגות ארגונית וניהול ביסודות  - 23383: דרישות קדם

 

 :מטרת הקורס

כחלק מהמסגרת , להקנות ללומדים ידע וכלים יישומיים בנושאי ניהול משאבי אנוש בארגונים
 . הכוללת של הניהול

 

 :תיאור הקורס

 

כשותפה  באסטרטגיה העסקית , משאבי אנוש בארגון תפונקצייהקורס יאפיין את תפקידיה של 
 . של הארגון תוך התמקדות  בנושאים המרכזיים בתחום

בעיות וסוגיות בניהול משאבי אנוש בעידן של שינויים בלתי פוסקים בסביבה לא כ יוצגו "כמו
 .ודאית ודרכי ההתמודדות עמן

 

 :נושאי הקורס

 .סקירת התפתחות תחום ניהול משאבי אנוש  

 .מבנה ופעולות, משאבי אנוש בארגון תפונקציי  

 .אסטרטגיות בניהול משאבי אנוש  

 .ניתוח עיסוקים ותכנון משאבי אנוש  

 . גיוס ומיון עובדים  

 .ראיון עובדים  

 .קליטת עובדים  

 .הדרכה ופיתוח עובדים  

 .הערכת עובדים  

 .מערכות שכר ותגמול עובדים  

 .שירותי רווחה בארגון  

 .ניהול קריירות  

 .פיטורין, פרישה לגמלאות, התפטרות –תהליכי סיום העסקה   

 . ניהול משאבי אנוש בחברות גלובאליות  

 

 ביבליוגרפיה

 ספרי לימוד

 :חובה

 .ניהול משאבי אנוש( 7337. )האוניברסיטה הפתוחה

 .מטר, להוביל ולנצח( 7333. )'ג', וולץ

 האוניברסיטה הפתוחה , ניהול בינלאומי( 7334. )ע, שנקר. א, יחזקאל
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 .לאומית-ה רבניהול משאבי אנוש בחבר 776-756' ע           

Dessler, G(2011). resource management, Prentice Hall, 14th ed. 
 

 .:רשות

Ulrich, D. (1997). Human Resource Champions, Harvard Business School. 

 . פקר. טיפוח מיומנויות וכישורים לשיפור ביצועים –הדרכה (. 7333. )א, אבירם

 .  הוצאת מטר. עקרונות הניהול של מייקרוסופט –המנהל הממוקד (. 7332. )א, סקופ

 

 

 

 Marketing of Technology -שיווק טכנולוגיה  - 71126
 שעור ותרגיל: אופן ההוראה

 (  1–תרגיל , 7 –שעור ) 6: שעות סמסטריאליות

  7.4: ז"נ

 יסודות השיווק  - 23381: דרישות קדם

 

 : מטרת הקורס

או יזם , ל שיווק"סמנכ, ל"לאפשר לסטודנט לנתח את ההיבטים השיווקיים העומדים בפני מנכ
מתוך מטרה לפתח ולמכור מוצרים עתירי  -הפועלים במסגרת חברת טכנולוגיה עילית 

ומעשיים ( מודלים)הקורס מקנה כלים תיאורטיים . לשווקים בינלאומיים( טק –היי)טכנולוגיה 
התקצרות אורך חיי , ערוצי הפצה ומכירות, מסחור, כגון פילוח שוק  להתמודדות עם אתגרים

 .מחזור החיים הטכנולוגי וכולל מרשמים מעשיים להתמודדות עם אתגרים אילו ונוספים

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

אסטרטגיות , ניתוח הסביבה העסקית, חדשנות טכנולוגית, מבוא  -שיווק מוצרי טכנולוגיה עילית 
עקומת , דפוסי התנהגות, אימוץ טכנולוגיות חדשות, מחזור חיים טכנולוגי, מוצרי הייטק בשיווק

S ,4)כלי ניתוח , ניהול מוצרPs, PEST, time-to-market, SWOT, 5-Forces, Bass 
model) ,שירות , ערוצי הפצה, .תחרות, אסטרטגיות חדירה ופריצת חסמי כניסה, פילוח שוק
מקורות מימון לחברות ,  שיווק בינלאומי בשוק גלובלי, מיתוג, מיצוב, קידום מכירות, לקוחות

 .הזנק

 

 : ספרי לימוד

1. Davidow, W.H. (1996). Marketing High Technology. NY: The Free Press. 

2. Moore, G. (2002). Crossing the Chasm. NY: HarperCollins Publishers. 

3. Moore, G. (2002). Inside the Tornado. NY: HarperCollins Publishers. 

 

 

      - הערכה ותגמול, בקרה, מדידה -71128
     Measuring, Control, Evaluation and  Compensation                                                                                

 
 שעור: אופן ההוראה

 ( 1 –תרגיל  7 –שעור ) 6: שעות סמסטריאליות
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  7.4: ז"נ

 - 23383,  סטטיסטיקה לניהול - 23332, יסודות ניהול טכנולוגיה - 23311: דרישות קדם
 יסודות בניהול והתנהגות ארגונית

 

 : מטרת הקורס

הערכת ביצועים ותמרוץ , שיפור, להקנות ידע תיאורטי ומיומנויות למדידת ביצועים לצורך תקינה
.  ידע בנושא מדדים להערכת הביצוע ולמדידת החיסכון הכללי תהקניי, מוטיבציהלהגברת 

הקורס משלב שיטות כמותיות ושיטות איכותיות על מנת לנתח וללמוד בעיות הקשורות לאופן 
מדידת ; ניתוח שיטות; שיפור שיטות: נושאי הקורס מסווגים לארבעה חלקים. ביצוע העבודה

, אבל בגלל ריבוי משתני ההחלטה, הקורס הינו אינטגרטיבי, מעצם טבעו. עבודה ושכר עידוד
 .נוצרת זיקה חלקית בלבד בין הנושאים השונים במהלך הקורס

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

חקר . ושינוי ארגוני, Kaizen ,BPR ,Benchmarking, ארגוניתלמידה : שיפור ביצועים, מבוא
, תרשימי פעולה, תרשימי תעסוקה, תרשימי תהליך, כדאיות השקעה בשיפורים: שיטות

מדדי , (חקר רב תצפיתי)דגימת עבודה , קביעת זמן מוקצב: מדידת עבודה, ותרשימי הרכבה
שיטות שכר , יתרונות וחסרונות, מההקד: שכר עידוד, אדם-ותקן כוח, תפוקה ויעילות ביצוע

 .וגישות גמול נוספות, גורמים סובייקטיביים, שיטות כוללניות, גורמיות-שיטות רב, עידוד

 

 : ספרי לימוד

פרקים נבחרים מתוך הספרים הבאים כוללים הרחבה והעמקה של החומר הנלמד  .1
 .בכיתה והם מומלצים בהחלט

 .1778, רביעיתהוצאה , יק'לוג, הנדסת ייצור, .חדד י .2
 .7333, ריקובר'צ, ניהול התפעול ושיפור ביצועים, .גלוברזון ש .3
 .1783, ריקובר'צ ,ניהול התפעול והייצור, .גלוברזון ש .4
  .1772, נור-דניאלה די, שרשרת קריטית, .גולדרט א .5
 7335, האוניברסיטה הפתוחה', כרך א –תכנון הייצור והתפעול , סטיבן נחמיאס .6
 7331, מערכות ייעוץ והדרכה LOGIC, ניהול התפעול והייצור, בשן אביבה, שמעון עדן .7

8. Barnes, Ralph M., Motion and Time Study, Wiley, New York, 1980. 
9. Niebel, Benjamin W., Motion and Time Study, Irwin, Homewood, I11, 

1988. 
10. Meyers F.E., Stewart, J.R., Motion and Time Study for Lean 

Manufacturing, 3rd edition, Prentice Hall, 2001. 

 

 

 

 

 

 Project Management B-'ניהול פרויקטים ב -71131
 שעור ומעבדה: אופן ההוראה

 (7 –מעבדה , 7 –שעור ) 5: שעות סמסטריאליות

  6: ז"נ

 ' ניהול פרויקטים א - 23312: דרישות קדם

 

 : מטרת הקורס

 MSלהכיר את תוכנת : ניהול ובקרת פרויקטים ויישומם, לימוד נושאים מתקדמים בתכנון
Project להבין . להכיר כלי עזר ממוחשבים נוספים לתכנון וניהול פרויקטים, לניהול פרויקטים

, להתנסות בניהול ובקבלת החלטות של מנהלי פרויקטים, וליישם את תהליך התכנון של פרויקט
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במהלך הקורס יכירו . מוש בשיטות ובכלים המשמשים לניהול ולבקרת פרויקטיםלתרגל את השי
תוך שימוש בכלים לניהול לוחות , וילמדו להפעיל אותה MS Projectהסטודנטים את תוכנת 

הסטודנטים בקורס יתרגלו יישום תהליך של ניהול פרויקטים . ובקרה, עלויות, משאבים, זמנים
, התכנון מבוסס על מסמך ייזום וכולל תכנון תכולה. ויקט מוגדרכפי שנלמד באמצעות תכנון פר

הסטודנטים יידרשו לתכנון ולהציג את ההיבטים השונים . סיכונים ובקרה, עלויות, משאבים, ז"לו
בחלק האחרון של הקורס ישתתפו הסטודנטים במשחק סימולציה לניהול . של תכנון הפרויקט

ם השונים של תכנון וניהול פרויקט עם היכולת להפעיל אשר במהלכו ישולבו ההיבטי, פרויקטים
 .MS Project -וליישם את ההחלטות שהתקבלו בתוכנת ה

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

, לוחות זמנים ופעילויות: MS-Project, מסמך ייזום הפרויקט, MS Project-הכרת ה: פתיחה
, ז"לו, תכולה: מצגות, Risk Matrixתוכנת , הצגת נתוני פרויקט, בקרה, עלויות, משאבים

 סימולציה, מ"מל -ניהול פרויקטים הלכה למעשה : סמינר, סיכונים, בקרה, משאבים ותקציב

 

 : ספרי לימוד

 MS Project 2007חוברת לימוד תוכנת  .1
 הוצאת דיונון, ביצוע ובקרה, תכנון: ניהול פרויקטים( 7335), גלוברזון שלמה ושטוב אבי .2
3. PMI ,(7336 ) הוצאת מטר, (בתרגום של צבי רז), הידע בניהול פרויקטיםגוף  
, מתן מחשוב, Project 2007המדריך לניהול פרויקטים באמצעות ( 7332), אבישי גילי .4

 מ"תפעול וניהול בע
5. “PMBOK - A Guide to Project Management Body of Knowledge” 

Published by PMI publications, 7335.  

  

 

 Linear Regression for Management -רגרסיה לניהול - 71134

 שעור ותרגיל: אופן ההוראה

 (   1-תרגיל , 7 –שעור ) 6: שעות סמסטריאליות

 7.4: ז"נ

 הסתברות לניהול טכנולוגיה  - 73373: דרישות קדם

 

 : מטרת הקורס

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

הקניית החשיבות בביצוע ניסוי מבוקר להבנת חקר הפרמטרים והכרת הסוגים השונים . במודל
  .של הניסויים המבוקרים

במסגרת השיעורים ותרגילי הבית וכן , במהלך הקורס ישובצו בעיות מעשיות מתחומי הניהול
 . SPSSוכן באמצעות תוכנת  (Excel)יתבצעו ניתוחי מודל הרגרסיה באמצעות גיליון אלקטרוני  

קורס זה עוסק בהכרת מודל הרגרסיה הקלאסי הכולל משתנה מסביר אחד ומציג את גזירת 
במהלך הקורס ננסח את ההנחות הקלאסיות . ים הפחותים עבור מודל זהאומדני הריבוע

תחזיות ומדד לטיב , בנוסף נערוך בדיקת השערות. והתכונות הסטטיסטיות של אומדני המודל
יוצגו . הקורס גם עוסק ברגרסיה מרובה ובבעיית המולטי קולינאריות. ההתאמה של קו הרגרסיה

לוח , משתנים מסבירים איכותיים, ובדיקת השערות התכונות של אומדני הרגרסיה המרובה
בנוסף לכך . מקדם ההסבר המתוכנן ובדיקת השערות על קשרים בין הפרמטרים, ניתוח שונות

 . ממוצע נע משוקלל והחלקה מעריכית, ממוצע נע: נציג שיטות חיזוי שונות כגון

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס



 ג"תשע, טכנולוגיה הפקולטה לניהול

 
28 

קריטריון הריבועים , המודל הליניארי הפשוט: חדהמודל הליניארי הפשוט משתנה מסביר א
מקדם , (מרקוב-משפט גאוס)תכונות אומדני הריבועים הפחותים , תכונות הרגרסיה, הפחותים
, הסקה על השיפוע ועל החותך, הנחות מודל הרגרסיה, R2מדד טיב ההתאמה ,  rהמתאם 

השפעת תצפיות חריגות , ניתוח השאריות. חיזוי תצפיות עתידיות, הסקה על קו הרגרסיה
מודל ליניארי פשוט עם : המודל הליניארי הפשוט עם מספר משתנים מסבירים. במודל ובדיקתן

הסקה על , אמידת מקדמי הרגרסיה, משתנים מסבירים Kמודלים עם . מספר משתנים מסבירים
ונות חד ניתוח ש, שיטות חיזוי שונות, .בעיית המולטיקולינאריות, משתני דמה, מקדמי הרגרסיה

 .כיווני

 

 : ספרי לימוד

 .1775, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, מושגי יסוד באקונומטריקה .1

2. Ramanthan R. (2001). Introductory Econometrics with Application. South 
Western College Publishing. 

3. Draper N.R., Smith, H.  (1998). Applied Regression Analysis. NY: Wiley-
Interscience. 

 

 

 

 Materials and Processes for-חומרים ותהליכים לניהול -71138
Management  

 שעור: אופן ההוראה

 ( 1 -תרגיל , 7 –שעור ) 6: שעות סמסטריאליות

 7.4: ז"נ

 לניהול טכנולוגיה  1פיסיקה   - 73136: דרישות קדם

 

 : מטרת הקורס

 עיבוד שבאמצעותם תהליכי וכן ,שונים הנדסיים חומרים של תכונותיהם על ידע לתלמיד להקנות
 ותהליך החומר של בחירת בשיקולים בסיסית הבנה להקנות .סופי למוצר הגלם חומר הופך

קורס זה מתאר את היסודות  .הנדסיים וכלכליים בגורמים התחשבות תוך ,לו המתאים הייצור
הקורס סוקר את התכונות המכאניות . יםשל תכונות מכאניות ותכונות ייצור של חומרים הנדסי

בקורס יילמדו .  העיקריות הרלוונטיות לתהליכי ייצור שונים וכן סוקר מספר תהליכי עיבוד וייצור
תכונות של חומרים פלסטיים , והנדסי אמתימאמץ ומעוות , מושגים של קשר מאמץ מעוות

קורס יוצגו נוסחאות עיקריות במסגרת ה. התעייפות וזחילה ועוד, מאמצים שיוריים, ואלסטיים
לחיצה , והמודלים הבסיסיים להערכת החוזק של חומרים שונים הנתונים למאמצי מתיחה

 .כן יילמדו תהליכי ייצור בסיסיים כגון יציקה וחישול. וגזירה

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

, הייצור של מתכותהמבנה ותכונות , התכונות המכאניות של חומרים, מבוא כללי לתהליכי ייצור
 .היבטים כלכליים של תהליכי ייצור,  עבוד בלתי שבבי, תהליכי יציקה

 

 : ספרי לימוד

 .מכלול, 1725, נדיב ורוזן, ברנדון, אלון, מבוא להנדסת חומרים .1
2. Kalpakjian, S. and Schmid, S. (2003). Manufacturing Processes for 

Engineering Materials, 4th Edition, Pearson Education. 
3. Kalpakjian S. (1991). Manufacturing Processes for Engineering 

Materials, 2nd Edition, Addison-Wesley Publishing Co. 
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 Enterprise Resource Planning -מערכות מידע ארגוניות -71131
Systems 
 ותרגילשעור : אופן ההוראה

 (1 – תרגיל, 7 –שעור ) 6: שעות סמסטריאליות

  7.4: ז"נ

 מבוא למערכות מידע  - 70082: דרישות קדם

 

 : מטרת הקורס

הטכנולוגיים והארגוניים הקשורים לניהול פרויקטים ליישום מערכות , הכרת ההיבטים הניהוליים
וניות בדגש על זיהוי הפונקציונליות הנדרשת ממערכות מידע כלל ארג. מידע אינטגרטיביות

התנסות . הכרת הצרכים הארגוניים והבין ארגוניים לשילוב בין מערכות מידע. ERPמערכות 
בזיהוי והתמודדות עם סוגיות ניהוליות  וטכנולוגיות הקשורות למחזור החיים  של יישום מערכות 

ERP. 

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

 ERPמהן מערכות , הצורך בשילוב בין מערכות מידע, אתגרי מערכות מידע –הכרת התחום 
 ERPהיבטים מיוחדים ליישום מערכות . ERPמחזור החיים של מערכות .  וכיצד התפתחו

הכרת .  בפרט בהקשר לאפיון צרכים ולשילוב בין מערכות מידע ,לאורך מחזור החיים שלהן
שיווק , ייצור, כוח אדם, כספים, לוגיסטיקה -( SAPבדגש על ) ERPהפונקציונליות של מערכות 

מערכות מידע . מידול של תהליכים עסקיים.  SAPתהליכים עסקיים בסביבת . ומכירות
שיקולים באימוץ ובחירה של מערכות .  GIS ,CIS  ,CRM -אינטגרטיביות כלל ארגוניות נוספות

ארכיטקטורות  -אינטגרציה בין מערכות מידע(. SCM)ניהול שרשרת האספקה . מידע נוספות
סוגיות ביישום , NetWeaverוטכנולוגית  EAI ,Middleware –של מערכות מידע משולבות 

. ERPניהוליים וארגוניים של פרויקט יישום , היבטים טכנולוגיים.  ERPוהטמעת מערכות 
 . אמידת ההצלחה של מערכות מידע ארגוניות

 

 : ספרי לימוד
 

1. Sandoe, K., Corbitt, G., and Boykin, R. (2000).  Enterprise Integration, 
Prentice Hall. 

 
2. Hamilton, S. (2000). Maximizing your ERP System; A Practical Guide for 

Managers, Prentice Hall. 
 

3. Ptak, A., C., and Schragenheim, E. (2007). ERP: Tools, Techniques, and 
Applications for Integrating the Supply Chain (Resource Management), 2nd, 
edition (kindle edition), Taylor & Francis.   

 

 Computer Integrated-מערכות ייצור משולבות מחשב -71141
Manufacturing 

 שעור: אופן ההוראה

 ( 1 –מעבדה , 6 –שעור ) 5: שעות סמסטריאליות

  6.4: ז"נ

 יסודות ניהול התפעול והייצור  - 23357: דרישות קדם

 

 : מטרת הקורס

 .הקורס מיועד להקנות הבנה בטכנולוגית ייצור מתקדמות
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 :  הנושאים שיילמדו בקורס

מערכות ייצור , מערכות אחסון אוטומטיות, רובוטים תעשייתיים, בקרה ספרתית, קווי ייצור
החומר יועבר .  (CIM)מערכות משולבות מחשב תכנון תהליכים ו, מערכות בקרה, גמישות

 . CIMבאמצעות הרצאות ומעבדות בהן יעשה שימוש בציוד 

 

 : ספרי לימוד

1. Mikell P. Groover (2000). Automation, Production Systems, and 

Computer Integrated Manufacturing. 2nd edition. Prentice- Hall 

International.  

2. Mikell P. Groover (2002). Fundamental of Modern Manufacturing: 

Materials, Processes, and Systems. 2nd edition. Prentice- Hall 

International. 

 

 

 

 Fundamentals of Operations  -יסודות ניהול התפעול והייצור  -71142
and  Production Management  

                                                                        
 שעור ותרגיל: אופן ההוראה

 ( 1 -תרגיל  , 6 –שעור ) 5: שעות סמסטריאליות

  6.4: ז"נ

 סטטיסטיקה לניהול  - 23332: דרישות קדם

 

 : מטרת הקורס

של תהליך התפעולי בפירמה  פיקוח ובקרה, ארגון, ניהול התפעול הוא תהליך כולל של תכנון
מטרת הקורס היא . התעשייתית בין אם היא מייצרת המוצר מוחשי או שירות שאינו ניתן לאחסון

לסקור את הנושאים העיקריים בתחום הייצור וללמוד כלים אנאליטיים בסיסיים הנחוצים למנהל 
זה מצטרף לקורסים  קורס. בתכנון ובבקרת תהליך התפעול או הייצור, התפעול או מנהל הייצור

 .  וניהול לוגיסטיקה למערך שלם של לימודי ניהול התפעול, ניהול איכות, בניהול פרויקטים

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

פי מספר -חיזוי הביקוש על: שיטות חיזוי, אסטרטגיה תפעולית והחלטות אסטרטגיות: מבוא
 –לניהול מלאי " שיני המשור"מודל בסיסי של : מלאי, .תכנון מצרפי ולמידה תעשייתית, מודלים
EOQ. ,ניהול מלאי במצב של חוסר וודאות לגבי , שיטות לתכנון מלאי עבור ביקוש קבוע

שיטות זימון :  תזמון וסידור, MRPושיקולי מלאי בסביבת  MRPשיטת .: ח.ד.שיטת ת, הביקוש
 ,Push,Pull, Kanban: משטרי ייצור, תכנון עבודה בקווי ייצור, יתרונות וחסרונות, שונות

Conwip, OPT ,גישות  :JIT ,Reengineering ,VA/VE. 

 .חלק מהם יילמד רק ברמת ההיכרות הבסיסית, בשל ריבוי הנושאים* 

 

 : ספרי לימוד

יוסף הוצאת -בני בר: תרגום, מאת סטיבן נחמיאס -' כרך א -תכנון הייצור והתפעול  .1
 .734-33-3217-7ב "מסת.  7338, האוניברסיטה הפתוחה

יוסף הוצאת -בני בר: תרגום, מאת סטיבן נחמיאס -' כרך ב -תכנון הייצור והתפעול  .2
 .734-33-3282-3ב  "מסת. 7338, האוניברסיטה הפתוחה



 ג"תשע, טכנולוגיה הפקולטה לניהול

 
31 

3. Nahmias S. (2001). Production and Operations Analysis. McGraw-Hill 
4. Render, B. , Heizer, J.(2009). Principles of Operations Management with 

Tutorials. Prentice Hall. 

 

 

 
 

 Quality Management  -ניהול איכות -71143
 שעור ותרגיל: אופן ההוראה 

 ( 1 –תרגיל   7 –שעור ) 6: שעות סמסטריאליות

  7.4: ז"נ

 יסודות ניהול התפעול והייצור  - 23357, סטטיסטיקה לניהול - 23332: דרישות קדם

 

 : מטרת הקורס

; מדדים; הכרת הכלים הבסיסיים, הכרה של מושגי ניהול האיכות בארגון: להקנות לסטודנט
מערכות ניהול  , שיפור נמשך; ניתוח תהליכים,  איכות תקני; תקנים; נהלים; תהליכים, ניטור 

איכות המוצרים והשירותים מהווה גורם מוביל . ביטחון, בטיחות וגהות, סביבה, איכות: משולבות
האיכות שבעבר נתפסה כנושא טכני המתייחס . בתחרותיות של המגזר התעשייתי והעסקי

האיכות אינם מתרכזים  ימאמצ. בארגון מקיפה היום את כלל התהליכים, לתהליכי ייצור בלבד
שכן תהליכים נכונים יובילו לייצור מוצרים , אלא במכלול התהליכים( או השירות)דווקא במוצר 

, השוקיעלו את הפריון וישפרו את כושר התגובה של הארגון לדרישות , תקינים  וראויים לשימוש
 .  זאת בעלויות נמוכות יותר לוכ

יועד להקנות את הכלים העיקריים להפעלת מכלול פעילויות שיטתי מ,הקורס ניהול איכות 
הן בשלבי פיתוח  -המשאבים והבקרה לשם מימוש יעדי איכות תהקצא, התכנוןומתוכנן בתחומי 

 .והן בשלבי ייצורו( או השירות)המוצר 

 

 : הנושאים שיילמדו בקורס

; עלויות האיכות, המובילים העיקריים; ניהול איכות כוללת; התפתחות הגישות של תורת האיכות
תקן ; הכלים השכיחים בהנדסת איכות, אמינות; י'ההפסד של טגוצ תפונקציי; בקרת תהליכים

7331ISO  ,7333תקנים נוספים בתבנית של סדרת , סיגמות 3; ייצור רזהISO ; מודל
 CMMI; פרסים; המצוינות

 

 : ספרי לימוד

 . 1777, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה. הנדסת איכות. חיים, שור .1
 . 7335, הוצאת לוגיק. ניהול האיכות. אביבה, בשן .2
 . 7335, דגימת קבלה ובקרת איכות סטטיסטית. אביבה, בשן .3

4. Montgomery, D.C. (2004). Introduction to Statistical Quality Control. John 
Wiley and Sons. 

5. Kemp, S. (2006). Quality Management Demystified. McGraw-Hill. 

 
 

 Logistics Management and -ניהול לוגיסטיקה ורכש -71144
Procurement 

 שעור ותרגיל: אופן ההוראה

 ( 1 -תרגיל , 7 –שעור ) 6: שעות סמסטריאליות

  7.4: ז"נ
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'  מבוא לחקר ביצועים ב - 23317, והייצוריסודות ניהול התפעול  - 23357: דרישות קדם
 (במקביל)

 

 : מטרת הקורס

להכיר לסטודנטים את תחום הלוגיסטיקה ולאפשר להם לנתח ופתור מספר בעיות בסיסיות 
ניהול ובקרה של מערך החומרים , לוגיסטיקה עסקית היא תהליך של תכנון.  בתחום זה

היא כוללת הן את . האספקה למשתמשוהשירותים בארגון החל משלב ההזמנה ועד לשלב 
התפקיד העיקרי של (. מוצרים ושירותים)ניהול השגת החומרים והן את ניהול הפצת החומרים 

במחיר , בכמות הנכונה, בזמן הנכון, להביא את המוצר הנכון: תהליך הלוגיסטיקה בארגון הוא
הקורס מתאר את תהליך  .כדי לעמוד בדרישות הלקוחות, באיכות הדרושה, למקום הנכון, הנכון

עבור כל שלב נבחרו מספר בעיות בסיסיות שמנותחות ומוצגים להם . הלוגיסטי לשלביו השונים
 .הקורס מקנה גם גישה כללית להתמודד עם בעיות נפוצות בתחום. מודלים ופתרונות מקובלים

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

שלבי , חשיבות הרכש: רכש, הלוגיסטיקהומטרות של תהליך , פעילויות, תיחום, הגדרה: מבוא
עקרונות ושיקולים : מיקום מבנים, דגימה. כטכניקה לבחירת ספק AHPשיטת . תהליך הרכש

חיפוש : שיטות לפתרון. הקושי בפתרון. Discrete Plant Locationמודל . במיקום מבנים
קולים שי, מבוא: מערכות הפצה, Efroymson & Rayשיטת , Branch & Bound, ממצה

. פתרון ידני באמצעות טבלת תעבורה ומעגלי שיפור. פתרון ממוחשב: בעיית תובלה. עיקריים
שיטות שונות , בעיית הסוכן הנושא. פתרון בשיטה ההונגרית, בעיית השמה. בעיית השטעון

פתרון , בעיית ניתוב רכבים. סקירת שיטות אחרות, Branch & Boundלפתרון באמצעות 
Clarke & Wright  , פתרוןSweep .פתרון באמצעות מעגל , בעיית הדוור הסיני עם וללא כיוון

חזרה : ניהול מלאי מתקדם, .Dijkstraפתרון , בעיית מסלול קצר ביותר. אוילר ובעיית תעבורה
ביקוש . פרטו בניהול מלאי. רכש מלאי רב פריטי במגבלת תקציב. EOQקצרה על שיטת 

מרחק קצר , פתרון באמצעות חיפוש ממצה, Wagner-Whitinשיטת , משתנה וידוע מראש
החלקה בשני , (Brown)החלקה מעריכית , תיקון מגמה, ממוצע נע: חיזוי, תכנות דינמי, ביותר

 (.Winters)החלקה מעריכית עם עונתיות , (Holt)פרמטרים 

 

 : ספרי לימוד

 . ילמדו פרקים נבחרים מכל ספר

המכון לפריון , מהדורה שנייה, לוגיסטיקה בעסקים, 1774, שאול חי ואלי יצחקוב .1
 העבודה

 הלכה למעשה-ניהול רכש, 7336,  צבי לביא .2

3. Ballou. R. H., 1992, Business Logistics Management, 3rd Ed., Prentice 
Hall 

4. Coyl J. J., Bardi E. J., Langley J. C., 2003, The Management of Business 
Logistics: 
 A Supply Chain Perspective, 7th Ed., South-Western. 

5. Sule R. Dileep, 2001, Logistics of Facility location and allocation, Marcel 
Dekker 

6. Nahmias S. 2001, Production and Operations Analysis, McGraw-Hill 

7. Taylor D. H., 1997, Global Cases in Logistics and Supply Chain 
Management, Thomson Business Press 
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 Introductory Mechanical -מבוא להנדסה מכאנית לניהול  -71146
Engineering for Management                                                           
    

 שעור ותרגיל: אופן ההוראה

 ( 1 –תרגיל   7 -שעור ) 6: שעות סמסטריאליות

  7.4: ז"נ

 לניהול טכנולוגיה  1פיסיקה  - 73136: דרישות קדם

 

 :  מטרת הקורס

בתעשייה המודרנית עתירת הטכנולוגיה נדרש איש הניהול להתמודד עם מערכות טכנולוגיות 
במרבית המערכות המודרניות . המבוססות על מגוון רחב של דיסציפלינות הנדסיות, מורכבות

תהליכי , קירור של רכיבים אלקטרוניים, לדוגמה, נדסה מכאניתקיימים אספקטים שונים של ה
מחזורי ייצור כוח במנועים , זרימה במתקני ייצור בתעשייה הכימית, ייצור של חומרים מתקדמים

, להציג בפני הסטודנט מספר פרקים בהנדסה מכאנית. ועוד, מערכות מיזוג אוויר, ותחנות כוח
הרלוונטיים לתחומי , הזרימה ומעבר החום, אמיקההתרמודינ, מתחומי מכאניקת המוצקים

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

 . בהנדסה מכאנית הקורס מיועד לסטודנטים לקראת תואר ראשון טכנולוגי שאינו תואר

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

 -מבוא למכאניקת המוצקים , חיכוך, כוח מפולג, שקול כוחות –סטטיקה ודינמיקה של גוף קשיח 
, מחזורי מנועים לייצור כוח, חוק ראשון ושני –תרמודינמיקה , עקומת מאמץ מעוות, אלסטיות

, משאבות ומדחסים, זרימה בצנרת, לימשוואת ברנו –מערכות זרימה , מערכות מיזוג אוויר
 .קירור רכיבים אלקטרוניים, קרינה, הסעה, הולכה –מעבר חום 

 

 : ספרי לימוד

1. Manufacturing Processes for Engineering Materials, 4th Edition  
Kalpakjian, S. and Schmid, S., Pearson Education, 2003. 

2. Claus Borgnakke, Richard E. Sonntag, Fundamentals of 
Thermodynamics, 7th Edition. Wiely, 2008 

3. I.Shames, Mechanics of Fluids. McGraw-Hill, 2003 
4. J. P. Holman, Heat Transfer, 10th Ed. McGraw-Hill, 2009. 

 

 
 
 

          -ואל בייסיק 'מבוא לתכנות בוויז -71167
Introduction to Programming in Visual Basic                                
                                

 
 שעור ומעבדה: אופן ההוראה

 (  7 –מעבדה  7 –שעור ) 5: שעות סמסטריאליות

  6: ז"נ

 מבוא למערכות מידע  - 70082: דרישות קדם

 

 : מטרת הקורס
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הקורס מסייע גם .  להקנות לסטודנטים הכרות עם עקרונות בסיסיים של פיתוח תוכנה מודרנית
הקורס . והתנסות  עם פיתרון בעיות בעזרת כתיבת תכנה, תכנון נכון, לפיתוח מחשבה מסודרת

הקורס יקנה לסטודנטים כלים . תכניותמשלב לימוד תיאוריה והתנסות מעשית בכתיבת 
ולהעמיק בעתיד בלימוד עצמי של השפה לכתיבת אפליקציות בקורסים  שיאפשרו להם להמשיך

, תכנות ניהול פרויקטים, םטבלאיימסדי נתונים , ופרויקטים העושים שימוש בגיליון אלקטרוני
 Visualכלי ההתנסות בקורס יהיה . הקורס יתנהל במעבדת המחשבים. סימולציה ועוד

Basic.NET 

 

 :   הנושאים שיילמדו בקורס

קומפיילר ועזרי , אינטרפטר) VBסביבת , עקרונות תכנות בסיסיים, מחשב תכניתי מה
DEBUGGING) ,תכונות , נתונים: אובייקטים פשוטים, מבוא לתכנות מונחה אובייקטים

, תגובות לאירועים, מקש הפעלה ופקד טקסט, דוגמה של טופס: אובייקטים פשוטים, ושיטות
התניות : מבני בקרה, וסטטיים, ציבוריים, תנים פרטייםמש, רוטינות פרטיות וציבוריות-סב

, תכנות רקרוסיבי, פונקציות, מערכים דינמיים, ממדייםמערכים חד ורב , ולולאות מסוגים שונים
 .תיעוד, פלט\קלט, פקדי טקסט: ממשק למשתמש

 

 :  ספרי לימוד
1. Michael Halvorson, Visual Basic 2010, Microsoft Press, 2010. 

2. Matthew MacDonald, Visual Basic. Net Programmer's Cookbook, Microsoft 

Press, 2003. 

הוצאת פוקוס , (  7336לגרסה )ערכת לימוד למפתחים ,  VB.NETמייקל הלוורסון   .6

 7335מחשבים 

 

 

 Principles of Decision Making -יסודות תורת ההחלטות  -71172
 שעור ותרגול: אופן ההוראה

 ( 1 -תרגיל ,  7 –שעור ) 6: שעות סמסטריאליות

  7.4: ז"נ

 סטטיסטיקה לניהול  - 23332: דרישות קדם

 

 :  מטרת הקורס

הבנת ופתרון בעיות החלטה , מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים כלים בסיסיים בניתוח
. ים בעיותהקורס יעסוק באופן שבו אנשים מקבלים החלטות ופותר. בתנאי סיכון ואי וודאות

פועל באופן , כלומר –" פאסיבית"נעסוק בעיקר במצבים בהן מקבל ההחלטות פועל בסביבה 
בקורס יתוארו כלים המבוססים על עקרונות . עצמאי ובלתי תלוי במקבלי החלטות אחרים

נתאר את הגישה הקלאסית . רציונאליים ומאפשרים ניתוח תהליך קבלת החלטות במצבים אלו
בבעיות ניהוליות , נדון בקריטריונים לקבלת החלטות, רת עליה וגישות חלופיותונציג את הביקו

 .ובממצאים ניסויים

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

, עצי החלטה, מטריצת החלטות:  תיאור תהליך קבלת ההחלטות.  מבוא לקבלת החלטות
שילוב מידע בתהליך , .דוגמאות,  (EMV)מודל תוחלת הערך הכספי . סדרתיות, החלטות 

וודאות -קבלת החלטות בתנאי אי, (מושלם/חלקי)חישוב ערך המידע : קבלת ההחלטות
ייצוג העדפות באמצעות : מודל תוחלת התועלת, מין-מקס, חרטה, לפלס, קריטריונים: מוחלטת

י והרחבה של  ניתוח ביקורת, שנאת סיכון ואהבת סיכון,  פונקציות מקובלות, אקסיומות, המודל
, מחירי קנייה ומכירה גבוליים, תפיסה התנהגותית מול רציונליות כלכלית: מודל תוחלת התועלת

 Prospect, סנט פטרסבורג, אלסברג, הפרדוכס של אלה: פרדוכסים התנהגותיים, יישומים
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Theory ,חלוקת סיכון בין , כללים להחלטה קבוצתית ומגבלותיהם: החלטות אינטראקטיביות
 .טיםפר

 

 :  ספרי לימוד

1. Bell D., Raiffa H. and Tversky A. "Decision Making - Descriptive, 
Normative and Perspective Interactions", Cambridge University Press, 
1998.  

2. Eppen G.D. and Gould F.J. "Introductory Management Science", 
Prentice-Hall, 1998. 

 

 

 Innovation Management  -ניהול חדשנות  -71174
 שעור : אופן ההוראה

  7 :שעות סמסטריאליות

 7: ז"נ

 אין:  דרישות קדם

 
 :  מטרת הקורס

שירותים , לנהל תהליכים של רעיונאות לגבי מוצרים: בסיומו של הקורס יוכלו הסטודנטים
המכיל את מרחב ההתפתחות של המוצר או , לפתח בעצמם בנק רעיונות, ומערכות בארגוניהם

באמצעות כלי החשיבה טכנולוגיות שונות / לפתור בעיות ארגוניות, המערכת שעל הפרק
 .הנלמדים

 
 :  הנושאים שיילמדו בקורס

מאפייניו של הרעיון היצירתי , הגדרות לפתרון יצירתי, סקירה של תיאוריות חדשנות עכשוויות
, סיעור מוחות: גישות לניהול חדשנות בארגון, וגישות מחקר היצירתיות המקובלות בארגונים

גרף התפשטות המידע והגדרת התבניות , ראקראם אתגורגירוי , שיטת ששת הכובעים
עקרון , מקור המידע לחדשנות על סמך התפיסה האבולוציונית של שוק המוצרים; היצירתיות

שימוש במשאבים  -תבנית האיחוד , FFF (Function follows form)העולם הסגור ועקרון 
ה לשיפור שימוש בעקרונות ההפחת -תבנית ההחסרה , קיימים לכינון ערך שיווקי חדש

תבנית , ודיפרנציאציה של מרכיבי המערכת יריבו -תבנית ההכפלה, פונקציונלי של המערכת
יצירת תלות בין  -תבנית הוספת הממד , חלוקה מחדשת של מרכיבי המערכת -החלוקה

כיצד ניתן לנהל את עיקרון הוספת הממד תחת אילוצים  -מטריצת חיזוי  ; משתנים בלתי תלויים
 .גישות להטמעת חדשנות בארגון, (חדשנות ערך)ות אסטרטגית חדשנ, נתונים

 

 :  ספרי לימוד

 

1. Goldenberg, J., & Mazursky, D. (2002). Creativity in product innovation. 
United Kingdom: Cambridge Press. 

2. Harvard Business essensials (2003). Managing creativity and innovation. 
Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press. 

מטר הוצאה לאור : א"ת. אסטרטגיית האוקיינוס הכחול(. 7334. )ר, ומובורן. 'צ. ו, קים .3
 .מ"בע

 :ספרות עזר

4. Amabile, T. M. (1996). The Motivation for Creativity in Organizations. 
Harvard Business School Note ,396-240. 

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?
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5. Amabile, T. M. (1998). How to kill creativity?. Harvard business review, 
Sep-Oct, 77-87. 

6. Amabile, T.M., Hadley, C.N., & Kramer, S.J. (2002). Creativity under the 
gun. Harvard Business Review, August 2002, 52-61. 

7. Arieli, S., Goldenberg, J., Goldschmidt, A., & Sagiv, L. (2010). Structure 
and freedom in creativity: The interplay between externally imposed 
structure and personal cognitive style. Journal of Organizational 
Behavior, 31, 1086-1110. 

8. Calantone ,R.J., &  Benedetto, C. A. (1988 ). Integrative model of the 
new product development process: An empirical validation. Journal of 
Product Innovation Management,  5(3), 201-215. 

9. Coman, A., & Ronen, B. (2010). Icarus' predicament: Managing the 
pathologies of over specification and overdesign. International Journal of 
Project Management, 28, 237-244. 

10. Ellis, A.P.J., Evans, J.M. & Pearsall, M.J. (2008). Unlocking the effects of 
gender faultiness on team creativity: is activation the key?. Journal of 
Applied Psychology, 93(1), 225-234. 

11. Elron, E., & Goldenebrg, J. (1999). Brainstorming – Thunder and 
lightening or a storm in a teacup?. Executive, 32, 10-15. 

12. Goldenberg, J., Mazursky, DD., & Solomon, S. (1999). Toward 
identifying the inventive templates of new products: A channeled ideation 
approach. Journal of Marketing Research, 36, 200-210. 

13. Goldenberg, J., & Mazursky, D.(1999). The voice of the product: 
Templates of new product emergence. Innovation and Creativity 
Management, 8(3), 157-164. 

14. Goldenberg, J., Lehmann, D.R., & Mazursky, D. (2001). The idea itself 
and the circumstances of its emergence as predictors of new product 
success. Management science, 47(1), 69-84. 

15. Goldenberg, J., & Mazursky, D. (2000). First we throw dust in the air, 
then we claim we can't see: Navigating in the creativity storm. Creativity 
and Innovation Management, 9(2), 131-43. 

16. Hardagon, A. (2000). Building an innovation factory. Havard Business 
Review, May-June, 156-165.  

17. Kim, W.C.& Mauborne, R.A (2005). Value innovation: A leap into the blue 
ocean. The Journal of Business Strategy, 26(4), 22-28. 

18. Levav-Waynberg, A. & Leikin, R. (2012). The role of multiple solution 
tasks in developing knowledge and creativity in geometry. Journal of 
Mathematical Behavior, 31, 73-90. 

19. Litchfield, R.C. (2008). Brainstorming reconsidered: A goal-based view. 
Academy of management Review, 33(3), 649-668. 

20. Oldham, G.R. & Cummings, A.(1996). Employee Creativity: Personal and 
Contextual Factors at Work. Academy of Management Journal, 39(3), 607-634. 

' עמ, שיווק וחדשנות, The Marker. קסמם המרפא של מותגים(. 7311אוקטובר .)י, רגגולדנב .21

175. 

 .148' עמ, שיווק וחדשנות, The Marker. פחות זה יותר(. 7311מאי . )י, גולדנברג .22

 .183' עמ, שיווק וחדשנות, The Marker. ?מה לקוחות רוצים(. 7311אפריל . )י, גולדנברג .23

 .78' נוב-'אוק, אקזקיוטיב. ?למי ניתנה נבואת המוצרים החדשים (.1778. )י, גולדנברג .24

, מוסף כלכליסט, בארץ-כלכליסט. בלי מיקוד. בלחץ. מבחוץ. לבד(. 7317. )א, הוברמן .25

61.34.7317. 

 .151-153' עמ, מדור חדשנות, The Marker. לצאת מהפינה(. 7333אוקטובר . )ש, לארי .26

 .157-158' עמ, מדור חדשנות, The Marker. פשר הקשר(. 7332אפריל . )ש, לארי .27

http://hbr.org/2002/08/creativity-under-the-gun/ar/1
http://hbr.org/2002/08/creativity-under-the-gun/ar/1
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' עמ, The Marker. אילוצים מגבירים יצירתיות(. 7333יוני . )מ, ואולמרט ניישטיין. ש, לארי .22

715-714. 

' עמ, מדור חדשנות, The Marker. תקלה מופלאה(. 7333יולי . )מ, ואולמרט ניישטיין. מ, לארי .22

157-156. 

מדור , The Marker. להישאר בקופסא(. 7333אוגוסט . )מ, ואולמרט ניישטיין. לארי מ .33

 .137-136' עמ, חדשנות

 . The Marker. הופכים את הדפקט לאפקט(. 7333ספטמבר . )מ, ואולמרט ניישטיין. ש, לארי .31

מדור , The Marker!. מתוק, רחוק, קרוב(. 7333אוקטובר . )מ, ואולמרט ניישטיין. ש, לארי .32

 .175-174' עמ, חדשנות

 .135-137' עמ, מדור חדשנות, The Marker. איזו טעות נפלאה(. 7337נובמבר . )ע ,מאיר .33

 

 Analysis and Design of -ניתוח ועיצוב בסיסי נתונים  - 71175
Data  Bases  

 שעור ומעבדה: אופן ההוראה

 (1 -מעבדה , 6 –שעור ) 5: שעות סמסטריאליות

 6.4: ז"נ

 ואל בייסיק 'מבוא לתכנות בוויז - 23324: דרישות קדם

 :  מטרת הקורס

שלבי  בעת/ ידע ויכולות בעיצוב מערכות ממוחשבות לניהול נתונים לאורך, הקניית הבנה
לצורך כך ייסקרו השלבים השונים של תהליך . האיפיון והתיכון במחזור חייהן של מערכות מידע

הקורס מיועד לכל הסטודנטים לניהול . לניתוח ועיצוב תילמדנה ותיושמנה שיטות, העיצוב
הטכנולוגיה ולכן תודגשנה במיוחד הזויות המושגיות והיישומיות ותודגש פחות הזווית הטכנית 

 .של אחסנת נתונים ושליפתם

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

, (ER)וקשרים  ישויותמודל , סכמות ומודלים, מבוא -בסיס הנתונים בעיצוב מערכת המידע 
הגישה הפונקציונלית , SQLושאילתות ( MySQL -או ב) Access -תרגול ב, המודל הרלציוני

טרנזקציות ועיצוב , DFDניתוח תהליכים ותרשימי , ניתוח ואיסוף מידע, לניתוח מערכות מידע
 .מחסני נתונים וייצוג מידע ניהולי, עיצוב קלטים ופלטים, ממשקים

 

 :  ספרי לימוד

, האוניברסיטה הפתוחה', ג-'כרכים א, מידע-ניתוח ועיצוב מערכות, תכנון, שובלפרץ  .1

1778. 

   .7335, הוצאת דיונון, הלכה למעשה -מערכות מידע , משה צבירן, זאב נוימן .2

, הוצאת הוד עמי, עקרונות ועיצוב SQLבסיסי נתונים טבלאיים ושפת , הייפרמן רז .3

7333. 

4. Hoffer, J.A., George, J.F., & Valacich, J.S. Modern Systems Analysis & 

Design, 

      3rd Ed., Addison Wesley, 2002.  
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5. Date C. J., An Introduction to Database Systems, 7th Ed., Addison-

Wesley, 2000. 

 

 

 

 

  Theory of Finance -תורת המימון  – 71176
 שעור ותרגיל: אופן ההוראה

 (1 -תרגיל , 6 -שעור ) 5: שעות סמסטריאליות

 6.4: ז"נ

 הסתברות לניהול טכנולוגיה  - 73373, מאקרומיקרו ו מבוא לכלכלה - 23328: דרישות קדם
 

 : מטרת הקורס

לימוד הרקע התיאורטי בתורת . הכרת היבטים פיננסים ושילובם במערכת של שיקולים ניהוליים

בחלק הראשון של הקורס נעסוק במשמעות המימונית והכלכלית . מושגי היסוד ויישומם, המימון

לאחר מכן יישומים . בחלק השני נעסוק באלגברה של מימון. של החלטות השקעה וערך הזמן

הקורס . נושאים נבחרים ביסודות המימון, נשלב. קריטריונים לכדאיות השקעהו, בתנאי ודאות

עלות , ערך כסף, צבירת הון, צמיחה, שוק ההון, כולל את היבטים תיאורטיים על מושג הריבית

הקנית כלים פיננסיים לבחינה של כדאיות השקעה בפרויקטים עם תזרימי . גיוס הון ואשראי

. המשמעות הכלכלית של מגבלות הון ותכנון פיננסי של מקורות .מזומנים שונים על פני זמן

במהלך הקורס ישובצו בעיות מעשיות מתחומי המימון והניהול במסגרת השיעורים ותרגילי 

 . הבית

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס
 . מטרת הארגון והמנהל הפיננסי .1
 .עתידימשואת ערך , ריבית דריבית, ריבית פשוטה, מושג הריבית, ערך הזמן .2
 צריכה וחיסכון, החלטות השקעה .3
 .סדרה אינסופית, מקדם החזר הון, ערך עתידי ונוכחי, סדרות: אלגברה של מימון  .4
 ריבית תעריפית ואפקטיבית, לוחות סילוקין  .5
מדד . שיעור תשואה פנימי, ערך נוכחי נקי, הערכה ודירוג פרויקטים -כדאיות השקעה .6

 .תשואה שנתית ממוצעת, הרווחיות
 ריבית ריאלית ונומינלית, מדדים, פלציהאינ .7
 וייצור לעומת רכישה, החלטות תחלופה .2
 אגרות חוב .2
 הערכת מניות .13
 וקיצוב הון, ביקוש והיצע של הון .11
 (CAPM)מחיר ההון בתנאי ודאות ובתנאי אי ודאות  .12

 
 

 

 : ספרי לימוד

  ריקובר'הוצאת צ: א"ת. שוק ההון וניירות הערך(. 1773)משה , בן חורין .1

2. Berk J and De Marzo(2007) Corporate Finance  Adisoon Welley 

3. Brealey Richard and Stewart Myers (2003) Principles of Corporate 

Finance 

            2th ed. Mc Graw-Hill      

4. Levi  H. and M. Sarnat, (1986) Capital Investment and Financial Decision 

                    

 הוצאת גלובס( 7337)יסודות המימון והניהול הפיננסי , בן חורין משה .5

אוניברסיטה , ניהול פיננסי של גופים עסקים: תורת המימון, (7335), נחמיאס אריה .6

 פתוחה
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 ריקובר'הוצאת צ 1773, ההון וניירות הערך שוק( 1773), בן חורין משה .7

 

 מבוא להנדסת אלקטרוניקה ומערכות תקשורת לניהול   71177
Electronics Engineering and Communication Systems 
Fundamentals for Technology Management 
 

 שעור ותרגיל: אופן ההוראה

   1 –תרגיל  3 –שעור : שעות סמסטריאליות

 ז"נ 6.4: ז"נ

 (43327)מבוא להנדסת חשמל לניהול : דרישות קדם
 

 מטרה ותיאור הקורס 
 :תיאור הקורס

בקורס זה ילמד הסטודנט להכיר תכונות בסיסיות של מעגלים ומערכות אלקטרוניות 
 . ועקרונות של מערכות תקשורת

 
 : מטרת הקורס

להקנות למנהלי טכנולוגיה ידע בסיסי לניתוח והבנה קונספטואלית של מערכות אלקטרוניות 
 . ושל מערכות תקשורת

 
 :נושאי הקורס

ותחום  םאופייניי, מבנה ועקרון פעולה של טרנזיסטור, מבנה ועקרון פעולה של דיודה .1
 .פעולת ההגבר של טרנזיסטור, פעולה של טרנזיסטור

תלות היציבות , מגברים עם משוב שלילי, עקום הענות, חישובי הגבר, מושג ההגבר .2
 .ורוחב הפס במשוב השלילי

שימושים , חיבורי מגבר שרת בחוג פתוח וסגור, ותכונותמבנה עקרוני , מגברי שרת .3
 .נפוצים של מגברי שרת

טווח תקשורת והספקטרום , ערוצי תקשורת, מרכיבי מערכת תקשורת בסיסית .4
 .FM -ו AMשידור וקליטה . האלקטרומגנטי

עקרון , המרת אות אנלוגי לדיגיטלי, ספירה בינארית, דיגיטלית/תקשורת ספרתית .5
 .FDMוריבוב במישור התדר  TDMוב במישור הזמן ריב, "דחיסה"ה

 TCP/IP יפרוטוקולמשפחת , OSIמודל השכבות של , תקשורת מחשבים .6
תקשורת , (Network)ניתוב , (Datalink)גישה משותפת : נושאים ממודל השכבות .7

 (Transport)אמינה 
 

 ביבליוגרפיה
 :ספרי לימוד חובה

האוניברסיטה . כרך ב, כרך א. והאלקטרוניקהעולם החשמל , (2006)לב -אדיר בר
 הפתוחה

Sedra and Smith (2003), Microelectronic Circuits, Oxford University Press 
 

 :ספרי לימוד נוספים
אלקטרוניקה , אלקטרוניקה תקבילית: פרקים מתוך ספרי האוניברסיטה הפתוחה

עיצוב ספרתי של , יםרשתות תקשורת מחשב, מערכות תקשורת, תקשורת, ספרתית
 .לייזרים, מבוא לאופטיקה, מבוא אלקטרואופטיקה, תמונות

Horowitz and Hill (2001), The Art of Electronics, Cambridge University Press 
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71178 

 מבוא לכלכלה מיקרו ומאקרו 
Principles of Micro and Macro Economics 

 
  שיעור ותרגיל

 5: שעות שבועיות
 6.4: נקודות זכות
 אין : דרישות קדם

 
הכרת  מושגי יסוד בכלכלה והבנת העקרונות של חשיבה כלכלית ברמת המיקרו 

ברמת המיקרו יבחנו  הגורמים המשפיעים על השחקנים בשוק המוצרים ותהליך .והמאקרו
קבלת ההחלטות שלהם המתורגם להיצע וביקוש השוק ויבדקו ההשפעות הגורמות לשינויים 

והסיבות , כן יבחנו סטיות משוק משוכלל ותנאים ליעילותו של שוק זה. בשיווי משקל השוק
להתערבות ממשלה בשווקי המוצרים והשפעת ההתערבות הזו על מחירים וכמויות של שיווי 

ברמת המאקרו ילמדו הכלים הבסיסיים של קבלת ההחלטות  ברמת המשק . משקל בשווקים
ניות כלכלית דרך תקציב המדינה או שינויים בשערי הריבית ושערי ויחקרו השלכות של סוגי מדי

גרעון בתקציב המדינה ושינויים במאזן , רמת התעסוקה במשק, החליפין על גודל התוצר הלאומי
 .התשלומים

 
 :ספרי לימוד

 .7337, הוצאת רונאל, מבוא לכלכלה, זימון יאיר .1

 1774, הוצאת עמיחי, יקרו כלכלהמ -, מבוא לכלכלה,  , .ג עופר, .נ מארק, .י אורון .2

 1774, הוצאת עמיחי, מאקרו כלכלה -, מבוא לכלכלה,  , .ג עופר, .נ מארק, .י אורון .3

4. Frank, R. H., and B. S. Bernanke, Principles of Economics, 4rd ed., McGraw-

Hill, 2012 
 

71171 

 יסודות החשבונאות 
Principles of Accounting 

 
  ותרגילשיעור 

 5: שעות שבועיות
 6.4: נקודות זכות
 אין : דרישות קדם

 
יערך .  החשבונאות ומקומה במערכת המידע בעסק תמהו, יסודמושגי , הקורס עוסק במבוא

 רושא, והפסדודוח רווח  עצמו מאזןלימוד רישום נכסים התחייבויות והון , ניתוח עסקאות
 יעיתו, תקופתייםחתך  תחשבונו, צבירהחשבונאות על בסיס : עקרונות הרישום החשבונאי כגון

לחובות  ההפרש, לקוחות, רישומי התאמה, הוצאות להכנסות תהקבל, בהכנסהההכרה 
 .קבוע פחת והפחתות שרכו. מסופקים

שבונאות בין ח ההשווא, הניהוליתבהמשך נעסוק במטרות החשבונאות . דוח תזרים מזומנים
תמחיר הזמנה וקביעת ,  התקציב בחברה ,עלויות ומיונן תהתנהגו. ניהוליתפיננסית לחשבונאות 

 ..וניתוח נקודת איזון בחברה, תמחיר תהליך כולל טיפול במוצרים פגומים, עלות ההזמנה
 

 :ספרי לימוד
1. Harrison, W.T., Horngren, C.T. (2008). Financial accounting and financial 

tips (7th ed.). Prentice Hall. 
2. Kimmel, P.D., Weygandt, J.J.,and Kieso, D.E.  (2006). Financial 

accounting: Tools for business decision making (4th ed.). Wiley. 

 .האוניברסיטה הפתוחה: רעננה. יסודות החשבונאות ודווח פיננסי(. 1777. )י, אהרוני .3

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Paul%20D.%20Kimmel
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Jerry%20J.%20Weygandt
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_3?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Donald%20E.%20Kieso
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האניברסיטה  :אביב-תל.לחשבונאות ניהולית ותמחירמבוא (.  1772. )י, לבנת .4

 . הפתוחה

 .גלובס הספריה: ישראל. IFRS:חשבונאות פיננסית חדשה(. 7332. )ש, שוב .5

 

71181 

 יסודות בניהול והתנהגות ארגונית 
PRINCIPLES  OF  MANAGEMENT AND  ORGANIZATION BEHAVIOR 

 
 שיעור: אופן הוראה

 5: שעות שבועיות
 6.4: זכותנקודות 

  אין: דרישות קדם
 

 הבנת . ניהול ואפיון מערכות ארגוניות, ידע תיאורטי ויישומי בתחומי ארגוןקורס זה מקנה 
, התהליכים המשפיעים על התנהגותם של יחידים וקבוצות במגוון מצבים וסביבות ארגוניות

ליות של הפרט תורמים לשיפור מיומנויות ניהו בשילוב עקרונות של חשיבה וראיה מערכתית
, הקורס יסקור את מערכות יחסי הגומלין בין הארגון וסביבתו. והאפקטיביות הארגונית בכללותה

כמו כן נתמקד בשיטות ניהול מתקדמות וסוגיות . מבנים ארגוניים ותהליכי ניהול בסיסיים
 .הקשורות להנעת עובדים ולאינטראקציה בין הפרט לארגון, תיאורטיות וטכניקות יישומיות

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

 -ארגונים , אסכולות וגישות בהתפתחות החשיבה הניהולית: הנושאים שיילמדו בקורס
סמכות , מבנה ותפקידיםדירקטוריון חברה , מבנים  ארגוניים ועיצובם, מטרות, סוגים, מאפיינים

גישות ושיטות להנעת , שיטות ניהול מתקדמות, מחזור חיים וסביבה ארגונית , ואחריות ניהולית
, תרבות ארגונית , לחצים ושחיקה בעבודה, תקשורת ארגונית ובינאישית, (מוטיבציה)עובדים 

 .ניהול תהליכי שינויים, מוקדי כוח ופוליטיקה בארגון, מנהיגות בארגונים
 
 

 :ספרי לימוד
 ןהביטחומשרד  –מטר , בביצוע –מבחן הניהול (. 7336. )ר, אראן'וצ. ל, בוסידי .1

 .ההוצאה לאור

 .האוניברסיטה הפתוחה, התנהגות ארגונית(. 7337. )א, חיים-בר .2

 .מטר, מנהיגות(. 7337. )ר, וליאני'ג .3

 .מטר, להוביל ולנצח(. 7334. )'וס' ג, וולץ .4

 .אוניברסיטת חיפה, ארגונים(. 1773. )י, סמואל .5

 .מטר, (עקרונות הניהול של מייקרוסופט)המנהל הממוקד (. 7332. )א, סקופ .6

7. Daft, R. L. (2013). Organization theory and design, West Publishing 
Company, 7th ed. 

8. Robbins, S.P. (2011). Organizational Behavior, Prentice-Hall, 15th ed. 

 
 

 

 
 



 ג"תשע, טכנולוגיה הפקולטה לניהול

 
42 

71181 

 יסודות השיווק 
Principles of Marketing 

 
 

  שיעור ותרגיל
 5: שעות שבועיות

 6.4   : נקודות זכות
  אין  : קדםדרישות 

 
תאוריות וטכניקות של השיווק והכרת התפיסה , מושגים, חשיפה והקניית ידע למערכות

 . השיווקית כקו מנחה לניהול ארגונים עסקיים
תוך שימוש בכלים שיווקיים , הארגוניתלים מעשיים להתמודדות עם הסביבה השיווקית הקניית כ

, כלים אלה. תוך אינטגרציה עם מערכות אחרות פנים וחוץ ארגוניות , והצעת פתרונות רלוונטיים
שימוש במודלים שיווקיים , מיצוב ומיתוג, מערכת מידע ומחקרי שוק, ניתוח ופילוח שוק :לרבות

(5 P's ,2 P's  ,SWOT ועוד) , קידום מכירות, מחיר, מוצר)חיי המוצר דרך תמהיל השיווק ,

כן תעשה היכרות עם השיווק הבינלאומי באמצעות . ניהול מכירות ותמחיר, (שיווק תצינורו
 . הסכמי סחר ותמריצים, חשיפה לגופים

עכשוויות  שאלותב, בהרחבה באמצעות אירועים רבים ונותחיסטרטגיה שיווקית סוגיות בא
תוך מתן פתרונות ישימים , באופן תדיר בעידן המודרניוהמשתלבות בשינויים המתרחשים 

  .במצבים אלו
 
 

 :ספר לימוד

 .הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, רעננה. ניהול השיווק(. 7333. )י, הורניק. פ, וטלרק
 

 :חומר עזר

Kotler ,P. (2002). A Framework for Marketing Management  ,NJ: Prentice Hall, 

 
 

 

 
71182 

 מבוא למערכות מידע
Introduction to Information Systems 

 
 שיעור ומעבדה  :אופן הוראה

 5 –כ שעות "סה, שעות 7 -מעבדה , שעות 7 -הרצאה : שעות שבועיות
 6 :נקודות זכות
 אין :דרישות קדם

 
כולל התנסות בשימוש , הקורס מתמקד במושגי היסוד של טכנולוגיות המידע העכשוויות

במהלך הקורס יסקרו מונחים עיקריים בתחום . במחשב אישי לפתרון בעיות בעלות אופי עסקי
נתונים  יבסיס בתחום, (PC -במיוחד מסביב ל)חומרת המחשב ומערכות ההפעלה שלו 

ילמד ויתורגל עיצוב גיליונות , כמו כן .במשאבי רשת האינטרנטויוצג השימוש , תקשורת נתוניםו
  .חישוב אלקטרוניים

 
 :ספרי לימוד

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

Managing the Digital Firm”, 11 Ed., Prentice Hall, 2010. 
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2. Turban E., Rainer R.K., and Potter R.E., “Introduction to Information 

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

 .7337, דיונון, "הלכה למעשה –מערכות מידע " ,צבירן .נוימן ומ .ז .3

 
 
 
 

 Object Oriented-תכנות מונחה אובייקטים  - 72111
Programming  

 שעור: אופן ההוראה

 6: שעות סמסטריאליות

  6: ז"נ

 מבוא למערכות מידע  -70082, ואל בייסיק'מבוא לתכנות בוויז - 23332: דרישות קדם

 

 :  מטרת הקורס

הקורס .  שהוא בסיס לכל תכנות מודרני, מטרת הקורס היא הכרת תכנות מונחה אובייקטים
 . Javaמתמקד בהבנת מושגי יסוד בתכנות מונחה אובייקטים ובתרגולם בשפת התכנות 

בגישה זו  מבצעים הפשטה . צמים הוא הגישה העיקרית כיום לנושא התכנותתכנות מונחה ע
יכולת : ומאפשרים לאובייקטים אלו להיות בעלי תכונות חשובות, של המציאות לאובייקטי תוכנה

תרגול המושגים שילמדו יעשה בשפת . 'הורשת תכונות וכו, תגובה לאירועים, קומוניקציה
הינה פופולארית מאד הן באפליקציות , תיה המיוחדותעל תכונו, שפה זו. Javaהתכנות 

המושגים שילמדו תקפים גם לשפות תכנות אחרות . מבוססות אינטרנט והן באפליקציות אחרות
הלימודים והתרגול יתנהלו . הלימוד העיוני יהיה משולב בתרגול מעשי. ועוד #C++ ,Cכמו 

 .במעבדת המחשבים

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

  APPLETS , עבודה בסביבת פיתוח, Javaדוגמאות ב . מונחת אובייקטים ניתתכמבנה 
שיטות , .השמות ולולאות, תנאים לוגיים, משתנים, סוגי נתונים, APPLICATIONSלעומת 

, JAVAמחלקות ואובייקטים ב , קריאות לפי ערך ולפי התייחסות, EXEPTIONSטיפול ב 
 )*(  PIPES, גרפיקה, ממשק למשתמש, READS, , הורשה, ממשקים

 .ככל שהזמן יאפשר)*( 

 

 : ספרי לימוד

1. Java2 ,1777, הוצאת הוד עמי, פיני כהן . 
 .1772, אופוס, JAVAיסודות  .2
3. java (מהדורה אחרונה) 7331, 7333מרכז ההדרכה , מאיר סלע, על כוס קפה 

4. Weber, J.L. (1999). Using Java 2 Platform. Special edition. Que 
Publishing. 

 

  - Purchasing and Bidding ניהול רכש ומכרזים - 72111
 

 שיעור: אופן ההוראה
 6: סמסטריאליותשעות 

 6: ז"נ
 אין: דרישות קדם
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 :  מטרת הקורס

 
, הקניית ידע לאספקטים הניהוליים בתהליכי הרכש והמכרזים בארגונים יצרניים וארגוני שרות 

היכרות עם . הכרות אם מבנים ארגוניים שונים של מחלקות הרכש ושונות התהליכים בהם
, ספקים ראיתו, הנכוניםתהליכי הרכש החל מהכרה בצורך דרך אפיון ובניית מסמכי הרכש 

בקרת תהליכי ,   AHPי מודל "מסמכי המכרז  בחירה בין ספקים עפ ,הגדרת שיטת המכרז 
,  BSC ,SCOR -סרגל הכלים המאוזן)והערכת ביצועים (  KPI)הרכש באמצעות מדדים 

CAPS  ,ניהול סיכונים ,( פריזמת הביצועים. 
במסגרת הקורס יבחנו ההשפעות ההדדיות  בין מחלקת הרכש לבין מחלקת התכנון 

 .ההפצה והייצור, מחסן ה, הלוגיסטיקה,
 .  PBH  ,CLS ,PFI  ,BOT: במסגרת הקורס ילמדו שיטות רכש מתקדמות כגון

 (מכרז דינמי מקוון, מיוחד, סגור, רגיל)יסקרו שיטות מכרז שונות 
 .יסקר נושא אתיקה ברכש ועבודה מול ספקים

 
 :ספרי לימוד

 

 Purchasing & Supply Management  – Leenders, Fearon .Flynn. Johnson  
17מהדורה         

 7311,ארגון לשכות המסחר  -ניהול רכש מתקדם-צבי , לביא 

 1777-ב"חוק חובת המכרזים התשנ . 

 
 
 

         -סמינר מתקדם בניהול פרויקטים  -72112
Advanced Seminar in Project Management                                          
                                        

 סמינר: אופן ההוראה

  6: שעות סמסטריאליות

  6: ז"נ

 ' ניהול פרויקטים א - 23312, יסודות ניהול טכנולוגיה  - 23311: דרישות קדם

 : מטרת הקורס

 . וחדשים בניהול פרויקטים טכניקות וכלים מתקדמים, ללמוד וליישם גישות

במסגרת הסמינר יוצגו נושאים מתקדמים בניהול פרויקטים וכן יוצגו כלים המאפשרים שימוש 
. case studyהסטודנטים יבצעו עבודה המבוססת על מאמר או על . MS Project -מתקדם ב

 -פי שמבוטא בכ)הנושא שיבחר צריך לכלול חידוש או שינוי מול הידע המקורי לניהול פרויקטים 
PMBOK.) 

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

ויישומה לתחום ניהול ( Theory of Constraints - TOC)תורת האילוצים של גולדרט 
 CMM –בגרות ארגונית בניהול פרויקטים , (שיטת השרשרת הקריטית)הפרויקטים 

(Capability Maturity Model)  , המשרד לניהול פרויקטים –

 PMO (Project Management Office) , סביבה מרובת פרויקטים– Multi Projects 
Environment ,תוכנת , מדדים ארגוניים ומדידת ביצועי פרויקטיםProChain  ליישום שיטת

 .השרשרת הקריטית בניהול פרויקטים

 : ספרי לימוד

 1772, די נור הפקות, שרשרת קריטית, אליהו גולדרט .1
 1788, די נור הפקות, ההמטר, אליהו גולדרט .2
 3גירסה  -חברת מתודה , ח"מחזור חיים נוהל מפת .3
 העמותה לניהול פרויקטים בישראל, PMBOK Guide -גוף הידע בניהול פרויקטים  .4
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  7335, עמי-הוצאת הוד, ניהול ממוקד, רד פיש'ון ויקלנד וריצ'ג, פאול ואצלאוויק .5
, עקרונות של יצירת בעיות ופתירתן: ישינו, רד פיש'ון ויקלנד וריצ'ג, פאול ואצלאוויק .6

 1727, ספריית הפועלים
 7335, הוצאת דיונון, ביצוע ובקרה, תכנון -ניהול פרויקטים , שלמה גלוברזון ואבי שטוב .7

8. Debra Smith, The Measurement Nightmare, The St. Lucie Press, 2000 

9. Eli Schragenheim, Management Dilemmas, The St. Lucie Press, 1998 

10. Eric Uyttewaal, Dynamic Scheduling with MS Project 2003, Ross, 2003 

11. Frederick Brooks, The Mythical Man-Month, Addison Wesley, 1995 

12. Gerald Kendall and Steven Rollins, Advanced Project Portfolio 
Management and the PMO, Ross, 2003 

13. Robert Newbold, Project Management in the Fast Lane, The St. Lucie 
Press, 1998 

14. Ted Hutchin, Enterprise-Focused Management - Changing the Face of 
PM, Thomas Telford, 2001 

15. William Dettmer, Breaking the Constraints to World-Class Performance, 
ASQ Quality, 1998 

 

 

 Project Risk Management -ניהול סיכונים בפרויקטים  - 72115
 שעור: אופן ההוראה

 6:  שעות סמסטריאליות

 6: ז"נ

 ' ניהול פרויקטים א - 23312, סטטיסטיקה לניהול - 23332: דרישות קדם

 

 : מטרת הקורס

 כלכלית, הערכה כמותית, זיהוי וסיווג של סוגי סיכון העומדים בפני מקבלי החלטות, אפיון
הכרה ושימוש של דרכי פעולה ואמצעים להפחתת , לימוד, וכספית של מידת הנזק הנובע מסיכון

י הקטנת שיעור "י הקטנת ההסתברות לניהול טכנולוגיה להופעתו והן ע"הן ע, שיעור הסיכון
מניעה , שימוש במודלים תיאורטיים וביישומים פרקטיים לצורך זיהוי, הנזק הנובע ממנו

ניהול סיכונים בפרויקטים תוך שימוש בגישות מתאימות מתחום ניהול . יכוניםוהתמודדות עם ס
התמודדות עם סיכונים פרויקטאליים והקניית ידע להתמודדות עם סיכונים , פרויקטים
 . מדידת ערך המידע של אינפורמציה חלקית ככלי למניעת סיכון, .תפעוליים

בנוסף מוצגים בקורס . מחזור החיים של פרויקטהקורס דן במתודולוגיות לניהול סיכונים במהלך 
 .מודלים כלכליים להערכת סיכונים ודרכים להתמודדות עם אירועי סיכון

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

מתודולוגיות ופרקטיקה להגדרת , PMBOKגישת , תיאוריית ניהול הסיכונים –הכרת התחום 
, דירוג סיכונים, כימות סיכונים, זיהוי סיכונים –אבחונם ולניהול סיכונים פרויקטאליים , הסיכונים

גישות כמותיות , מעקב ובקרה, אימוץ, גידור -ניתוח עלות תועלת קביעת חלופות להתמודדות
, ביטוח, ערך המידע של אינפורמציה, חישוב תוחלת הנזק, מודלים כלכליים  –לניהול סיכונים 

 .  ן של פעילויות פרויקטאליותמודלים לניהול הערכה ותזמו –ניהול לוחות זמנים 

ניהול סיכונים , .ניהול סיכונים הנובעים מתחרות באמצעות טכנולוגיית מידע: הרחבות
 .תפעוליים
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: ספרי לימוד  

 . ריקובר'הוצאת צ, נטילת סיכון מהיבט ניהולי, 7333, שפירא צור .1

 . הוצאת עמיחי, ניהול סיכונים פיננסיים, 7334, רויטר אדם .2

 : מומלץ לעיין בספר, כמו כן .3

 .הוצאת כתר, אושר, הוגנות, רציונליות, 7334, כהנמן דניאל ועמיתים
 

4. PMI, A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 

5. Smith, M., G., and Merrit G., M. (2002). Proactive Risk Management, 

Productivity Press. 

6. Cooper, D., Grey, S., Raymond, G., Walker, F. (2005). Project Risk 

Management Guidelines, Managing Risks in Large Projects and 

Complex Procurements, John Wiley & Sons. 

 

 

 

-היבטים מימוניים בשיווק טכנולוגיה -72121  
 Finance Aspects in Technology Marketing  

 שעור: אופן ההוראה

 6: שעות סמסטריאליות

  6: ז"נ

 יסודות השיווק  - 23381, המימון תורת - 23323: דרישות קדם

 

 : מטרת הקורס

תוך הכרת . פיננסיים הנחוצים לאיש השיווק והמכירות בפעילותו/הקניית הידע והכלים הכלכליים
כתיבת  ההיבטים המימוניים הקשורים בתהליך השיווק והמכירה החל מהפעילות השיווקית דרך

 . אחריות וגבייה, אספקה, חתימת הסכמים, משא ומתן מסחרי, הצעות מחיר

 הקורס מביא לאיש המכירות התנסות בסביבה העסקית עם דגש על ההיבטים 

 .הקורס מבוסס על תרגול רב ודיונים בכיתה. כלכליים של פעילותו, המימוניים

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

, תהליכים פנימיים וחיצוניים בהצעת מחיר, וטיפול בו RFPת קריא, גישה למכרזים, מבוא
Bid/No Bid ,כתיבת הצעת מחיר, הערכת עלות ,BAFO ,חתימה וסגירת הסכם, משא ומתן .

. עץ מוצר מתומחר, תעריפון,  WBS. כלי תמחור והערכת עלות, .כתיבת הצעת מחיר ללקוח
, אשראי מסחרי, משא ומתן מסחרי, מובניםהקטנת אי ודאות על ידי שימוש נכון בכלי תמחור 

ומה (   + Cost)החזר עלות , מחיר קבוע, שיטות התקשרות, התאמת האשראי ללקוח
בחירת , סוכנים ומפיצים, גביה, מכרזים בינלאומיים, .קווי אשראי ובטחונות וערבויות, שביניהם

, .ויים בחוזה ואחריותשינ, התחשבנות בגין הצמדות, חוזי סוכנות והפצה, הנציג בארץ היעד
ROI 

 

 : ספרי לימוד

 : חובה

עבודת גמר , "הגשת הצעות מחיר בחברות מסחריות", פרימור עמית וקפלן ראובן .1
 . במסלול האקדמי של המכללה למינהל

 . מכון היצוא הישראלי, מכשירי סיוע ותמריצים ליצוא .2
 .קובץ שקפים וחומר נוסף שיחולקו במהלך הקורס .3
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4. B. Ronen, H.C. Lucas, Y. Eden.  (1990). The Declining Price of Personal 
Computers: The Question of When to Invest. Human Systems 
Management, 9(3), 187-194. 

 

 

 :  רשות

תכתובת . 72אפריל , בנק הפועלים, "בולרו אשראי דוקומנטרי וכל השאר", רמי שפרייר .1
 . סדן, אוקספורד, עברי מדריך אנגלי –עסקית בינלאומית 

 . מכון היצוא הישראלי, דרכים לניטרול סיכוני מטבע חוץ, בועז ברק .2
 .מכון היצוא הישראלי, ניטרול סיכוני מטבע חוץ באמצעות מכשירים שקליים, יובל גולן .3

4. K.B. Monroe, (1990). Pricing Making Profitable Decisions, NY; McGraw-
Hill. 

 

 
 

  Decision Support Systems -תומכות החלטה מערכות  - 72122
 שעור: אופן ההוראה

 6:  שעות סמסטריאליות

  6: ז"נ

 יסודות תורת ההחלטות  - 23327: דרישות קדם

 

   : מטרת הקורס

אפיון .  לספק ידע תיאורטי ומעשי על צרכי המידע בתהליכי קבלת החלטות של יחידים וארגונים
ומודלים שיסייעו , המידע הנדרש , אופן ההצגה, רמת המבניות: של סיטואציות החלטה מבחינת

סיווג והצגת העקרונות של מערכות מידע המסייעות בתהליכי בקבלת . בקבלת החלטות
הקניית יכולת מתודולוגית להיעזר במערכות מידע , DSS  ,GDSS ,EIS:  החלטות למשל

הקורס , כולל גישות ושיטות לעיצוב מערכות תומכות החלטה. ממוחשבות בסיטואציות החלטה
הקורס מציע , בנוסף. החלטה והמידע הנדרש לקבלת החלטות דן ביחסי הגומלין בין סיטואציות 

 .ע לתמיכה בקבלת החלטותגישות ומתודולוגיות לעיצוב מערכות מיד

 

 : הנושאים שיילמדו בקורס

אפיונים של סיטואציות , מודלים לתמיכה בקבלת החלטות, ערך המידע בתהליכי קבלת החלטות
סוגים , תהליכי קבלת החלטות בארגון, אפיוני מידע לתמיכה בקבלת החלטות, החלטה

מת מערכות תומכות החלטה אפיון התא, ומאפיינים של מערכות מידע לתמיכה בקבלת החלטות
ממשק המודלים ומודל הנתונים של מערכות תומכות , ממשק המשתמש, לסיטואציות החלטה

 .ניהול ידע בארגון, החלטה

 

: ספרי לימוד  

1. Ariav, G. and Ginzberg, M.J. (1996). Decision Support: The Design and 
Implementation of DSS.  NY: McGraw Hill Publishing. 

2. Turban, E., Sharda, R., and Delen, D. (2010), Decision Support Systems 
and Intelligence Systems, 9th edition, Prentice Hall. 
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 -Human Engineering הנדסת אנוש -   72125
 

 שיעור: אופן ההוראה

 6 –שעור :  שעות סמסטריאליות

  6: ז"נ 

 יסודות  – 23311, יסודות בניהול והתנהגות ארגונית  - 23383: דרישות קדם
 ניהול טכנולוגיה

 

 : מטרות הקורס

הצגת עקרונות היסוד בתכנון מערכות ידידותיות למשתמשים והצגת תיאוריות ושיטות מחקר 

, מערכת-הקורס יעניק כלים להבנה ולחיזוי יחסי הגומלין אדם. מתקדמות בהנדסת גורמי אנוש

על פי מאפייני משימות ומשתמשים ועל פי ידע על תהליכי עיבוד המידע וקבלת ההחלטות של 

 . יעו לניתוח ולתכנון מערכות המופעלות על ידי אנשיםהכלים יסי. האדם
 

 : הנושאים שיילמדו בקורס
, מהו מודל מנטאלי וכיצד הוא  מתקשר לתפעול מערכות:  מערכת-מבוא ומודלים למנשקי אדם

חיזוי המודל המנטאלי באמצעות  , חיזוי המודל המנטאלי באמצעות עקרונות של הצגת מידע

 .תרשים מערכת באמצעות המודל המנטאלי הצפוייצירת , ניתוח עיסוקים

מדדים , הצגתם והצגת נקודות החוזק והחולשה שלהם -מדדים כמותיים: בדיקות שימושיות

 .שיטות לאיסוף מדדים אלו ונקודות החוזק והחולשה שלהם -איכותניים

 .תכנון תחנות עבודה ותכנון בקרים וחיוויים

הגדרות כמותיות לעומס , איכותניות לעומס עבודההגדרות כמותיות ו: עומס עבודה מנטאלי

חיזוי עומס עיבוד מידע , מודלים של עיבוד מידע מתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, עיבוד מידע

מדדים נוספים לעומס עיבוד , ותכנון להפחתת עומס עיבוד המידע על פי מודלים קוגניטיביים

 .מנטאלימדדים למאמץ , מדדים לעומס עבודה מנטאלי, מידע

 , תיאור כמותי של תגובות משתמשים להתרעות, מערכות התרעה: . מערכות תומכות החלטה

מערכות תומכות החלטה      , ממצאים אמפיריים והשפעותיהם על תכנון מערכות התרעה

כשלים בהבנת מידע הסתברותי והצגת מידע על פי הפתרונות , המציגות מידע מורכב

ות קוגניטיביות בקבלת החלטות והצגת מידע תוך התחשבות הטי, האפשריים לכשלים אלו

 .בגורמים אלו

 

 :לימודספרי 

 

1. Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D. (2007). About Face 3: The 

Essentials of Interaction Design. Indianapolis: Wiley. 

2. Proctor, R.W., & Vu, K.P.L. (2005). Handbook of human factors in web 

design. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

3. Wickens, C.D., & Hollands, J.G. (2000). Engineering psychology and 

human performance. 3rd edn, New Jersey: Prentice Hall. 
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  -מערכות לניהול קשרי לקוחות  - 72126
Customer Relationship Management Systems  

 

 שעור: אופן ההוראה

 6: שעות סמסטריאליות

  6: ז"נ

 אין : דרישות קדם

 

:   מטרת הקורס  

בין השאר . מטרת הקורס לסקור מספר נושאים החשובים לנושאי ניהול קשרי לקוחות בארגונים
סוגי לקוחות , שיטות להערכת רווחיות לקוחות, יסקרו היבטים התנהגותיים של קשרי לקוחות

שימוש , ניתוח  שביעות רצון ונטישות, שיווק יחידני, והערכת חשיבות נאמנות של לקוחות
הקורס סוקר את . לארגוניםCRMת  ונושאים   הקשורים בהחדרת מערכות במועדוני לקוחו

ההופך (   Customer Relationship Management-CRM)תחום ניהול קשרי הלקוחות 
בקורס נלמדים . לאחד מתחומי הפעילות העיקרים במדיניות השיווקית של פירמות רבות

בבסיס . למדידת ניהול קשרי הלקוחותאסטרטגית ניהול הלקוחות של הפירמה ומדדים כמותיים 
הוא יחידת , ולאו דווקא מוצר זה או אחר, נמצאת ההכרה שהלקוח הבודד CRMאסטרטגיית 

איסוף מידע מפורט  ברמת הלקוח וניתוחו יכולים , לפיכך,  הניתוח העיקרית  של הפירמה
 . לתרום רבות להצלחת הארגון

 

:  הנושאים שיילמדו בקורס  

אסטרטגיות לניהול קשרי , התפתחות סביבת ניהול קשרי לקוחות, רי לקוחותמבוא לניהול קש
מדידת ערך , מדדים להערכת קשרי לקוחות, יישום אסטרטגיות לניהול קשרי לקוחות, לקוחות

אפקטיביות תוכניות נאמנות , תוכניות נאמנות לקוחות, בסיסי מידע לניהול קשרי לקוחות, לקוח
 .ניהול קמפיין, לקוחות

 

: רי לימודספ  

1. V. Kumar and .W.. Reinartz (2006). Customer Relationships 
Management: A Database Approach. NJ: Wiley & Sons. 

2. William, G., Zikmond, Raymond McLeod, JR, Faye, W. Gilbert. (2003). 
Customer Relationship Management, Integrating Marketing Strategy and 
information Technology. Wiley. 

 
 

– יישומי בינה מלאכותית בניהול  -72127
Artificial Intelligence Applications in Management        

 

 שעור: אופן ההוראה

 6: שעות סמסטריאליות

  6: ז"נ

 רגרסיה לניהול  - 23365, מבוא למערכות מידע - 70082: דרישות קדם

  : מטרת הקורס

למידת מכונה וכרית מידע הפכו בשנים האחרונות לנושאים רבי חשיבות עבור ,  מערכות מומחה
מטרת . ארגונים המחפשים דרכים ליעל את פעילותם ולרכוש יתרון אסטרטגי על פני מתחריהם

מודלים וכלים , מתודולוגיות, הקורס היא להקנות לסטודנט הכרות ראשונה עם מושגים
דלית : עוסק בשני נושאים עיקריים הבאים להתמודד עם משימות דומותהקורס . בתחומים אלו
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לעיתים . ידע ממאגרי מידע גדולים וממומחים בשר ודם באופן שהידע יהיה מועיל לארגון
השילוב בין שתי גישות אלו מסייע לקבלת תוצאות טובות יותר מאשר שימוש בגישה אחת 

יים ועל הבנת המתודולוגיות המקובלות כיום דגש יושם על לימוד מספר מודלים בסיס.  בלבד
הקורס . המושגים והמודלים שילמדו יתורגלו בעזרת כלי תוכנה. בהשוואת ביצועי המודלים 
 מתנהל במעבדת המחשבים

 : הנושאים שיילמדו בקורס

 -למידת מכונה וכרית מידע , מהם מערכות מומחה, תחומים עיקריים, מהי בינה מלאכותית
דלית , .כלים ועזרים לפיתוח, דוגמאות ליישומים, ההבדלים ביניהם, מושגים בסיסים

סוגי דלית , המשותף והמבדיל ביניהם, מהם דלית מידע ולמידת מכונה: למידת מכונה/מידע
/ דלית מידע, הכרות עם וקה, מתודולוגיות של למידת מכונה ודלית מידע, מידת מכונה\מידע

, שיטות ולידציה, הגדרת ומדידת שגיאות, סוגי מודלים(: המשך)הכרות עם וקה : למידת מכונה
: למידת מכונה/דלית מידע, מודלי למידת מכונה מבוססי אנטרופיה: למידת מכונה/דלית מידע

מודלים מבוססי : למידת מכונה/דלית מידע, )*(.מודלי למידת מכונה מבוססי רשתות עצביות
, עובדות: הכרות עם שפת פרולוג: מומחה. מ, דרוג דיוק מודלים, הערכת שגיאה, כללים

עצי  , חיפוש פתרונות, עובדות כחוקים. חוקים בפרולוג: פרולוג: מומחה. מ, משתנים, שאילתות
And-Or  ,תכנות , מציאת כל הפתרונות, רשימות: מומחה. מ, תרגול, אריתמטיקה, נסיגה
, בדות בזמן ריצהעדכון חוקים ועו, שלילה: פרולוג: מומחה. מ, מניעת נסיגה, רקורסיבי

 Depth first, Breadth first, Best:שיטות חיפוש: פרולוג: מומחה. מ, )*(אינטרפרטרי על
First ,חיפוש הסתברות לניהול טכנולוגיה :מומחה. מ  ((certainty factors  )*( דוגמאות

יישומי מערכות , יצירת הסברים למשתמש, מבני ידע בתוכנת מחשב םיישו, למערכת מומחה
מתי , יישומים אפשריים והרחבות, דיון בפרויקטים: סיכום, ומחה בשפות תכנות אחרותמ

 .ככל שיאפשר הזמן)*( . מודלים היברידיים, להשתמש במערכות מומחה ומתי בלמידת מכונה

 

: ספרי לימוד  

1. I. Witten and Eibe Frank, Data Mining, 2nd Ed.  Morgan Kaufmann, 
2005. 

2. Etham Alpaydin, Introduction to Machine Learning, MIT PRESS, 2004. 

3. Leon Sterling and Ehud Shapiro, The Art of Prolog, MIT PRESS, 1994. 

4. Ivan Bratko, Prolog, 3rd edition. Addison-Wesley, 2000. 
 
 
 
 

 Export and International-יצוא ושיווק בינלאומי - 72121
Marketing  

 שעור :אופן ההוראה

  6: שעות סמסטריאליות

  6: ז"נ

 יסודות השיווק  - 23381: דרישות קדם

 

 :  מטרת הקורס

איסוף מידע , שיטות מסחר מתקדמות, הבנת עקרונות היסוד של השווקים והמסחר הבינלאומי
שיתופי פעולה , גלובליזציה. מינוי סוכנים ,הכרת צינורות השיווק והשינוע הבינלאומיים. שיווקי

הקורס מציג את פעילות היצוא והשיווק הבינלאומי ממדינת ישראל החל ממניעי .  בינלאומיים
היצואן הפוטנציאלי לכניסה לפעילות יצוא ושיווק דרך מניעי הממשלה לעידוד היצוא דרך הכרת 

הקורס . לפעילות יצוא ודרך מימושה תכניתהכנת , המגבלות והסיכונים הכרוכים בפעילות שכזו
 .מציג את הדילמות והקשיים של היצואן וכן דוגמאות לפתרונות יישומיות
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 : הנושאים שיילמדו בקורס

שעורי . התפתחות ומגמות בשווקי היצוא של ישראל, הסיבות לקיומו של סחר בינלאומי, מבוא
הגורמים להתפתחות התעשייה , התפתחות ענפית,  התפתחות בשווקי היצוא, הגידול ביצוא

אילוצים וסיכונים בסחר , מגבלות, מגמות ההתפתחות של היצוא הטכנולוגי, עתירת הטכנולוגיה
תפקידי , הסיוע הממשלתי ליצואן, כלכלה, מידע, תרבות וחוק, מיקום וזמן, מרחק, בינלאומי

שתופי פעולה  ,פ ואחרים"חוק המו, מרכז ההשקעות -חוקי הסיוע, הממשלות בסחר בינלאומי
, ביטוח סיכוני סחר חוץ, הסכמי הסחר של מדינת ישראל, רב לאומיות/בינלאומיים וקרנות דו
הדרכים להתקשרות חוזית בינלאומית והמשתתפים , ת"רשפ, מכון היצוא, שגרירויות ונספחויות

, ייםמוסדות פיננס, ממשלות ורשויות, מבטחים, מובילים, מתווכים, קונה ומוכר, בתהליך הסחר
שיטות  ,בנקים. העברת אחריות ועלות, שיקולים, נהלים, בסיסי מחיר להתקשרות בינלאומית

אשראי , דוקומנטים לגביה, חשבון פתוח, עקרון הפרדת החזקות, תשלום ואשראי בינלאומי
מידע . ז "תקציב ולו, קביעת המוצרים והתאמתם, קביעת שוקי היעד, היצוא תכנית, דוקומנטארי

חברות קשורות , צינורות השיווק, אסטרטגיה וטקטיקה –יצה לשווקים בינלאומיים פר, שיווק
חוזי סוכנות , בחירת הנציג בארץ היעד, סוכנים ומפיצים. תערוכות, שיתופי פעולה אסטרטגיים

, מטרות ההשתתפות בתערוכה, מקורות מידע, איתור לקוחות והשתתפות בתערוכות, והפצה
, פעילות בסיום התערוכה, לקראת והתנהגות בזמן התערוכההתארגנות , בחירת התערוכה

ערבויות ומכשירים פיננסיים לגידור סיכונים בסחר , סחר חליפין, ל"אחריות ושרות ללקוחות בחו
 .חוץ

 

:ספרי לימוד   

פרקים נבחרים מתוך הספרים הבאים כוללים הרחבה והעמקה של החומר הנלמד  .1
 .  בכיתה והם מומלצים בהחלט

 . 1774יצוא ויבוא  -סחר בינלאומי , חיים שחק .2

מכון היצוא , כללי מקור ומסמכים על פי הסכמי הסחר של ישראל, משה סמדר .3
 . הישראלי

 . 1773הוצאת סדן , תכתובת עסקית בינלאומית, עמנואל לוטם .4

 . איך להצליח ביצוא ויבוא, מאיר לירז .5

 .7331בנק הפועלים , סחר חוץ ומימון בינלאומי .6

7. Hill, C.W.L. (1994). International Business – Competing in the Global 
Marketplace. IRWIN. 

8. Albaum, G., Duerr, E., Strandskov, J. (2008). International Marketing and 
Export Management (6th edition). Prentice-Hall.  

 
 
 
 

 Training and Human -הדרכה ופיתוח עובדים  - 72134
Resources Development                                                   

 שעור: אופן ההוראה

  6: שעות סמסטריאליות

  6: ז"נ

 ניהול משאבי אנוש  - 23374,  התנהגות ארגוניתיסודות בניהול ו – 23383: דרישות קדם
 
 

 :מטרות הקורס

הקניית זווית ראייה מערכתית על מיקומה ותפקידה של מערכת ההדרכה בניהול ופיתוח משאבי 

הקורס מתמקד בשיטות וטכניקות בהן מסייעת . אנוש בארגון כחלק מהאסטרטגיה הארגונית

המאפיינים את ארגוני , מערכת ההדרכה לארגונים בהתמודדות עם קצב השינויים ואי הוודאות
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מערך ההדרכה חייב להיגזר מהמטרות . י הישרדות תוך כדי תחרותהאלף השלישי במאבק

 . תוך הבניית תהליכים לשיפור הביצועים, העסקיות של הארגון

סקירת השלבים השונים , הציר המרכזי של הקורס מתמקד במעגל ההדרכה על שלביו השונים

 .האופייניים לתהליך םיישומיימתודולוגיות וכלים , וכן מודלים, בבסיס כל שלב הרציונל, במעגל

ולמידה ברמת הפרט תוך , למידה ברמת הארגון: סוגיית הלמידה תיבחן בשני היבטים עיקריים

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

ומגמות ניהול הידע , כמו כן עוסק הקורס בשיטות וטכניקות בהדרכה ופיתוח עובדים ומנהלים

ושינויים בהתפתחות ניהול משאבי אנוש בארגונים והשלכותיהם על תחומי ההדרכה ופיתוח 

 .עובדים

הקורס כוללת היכרות והתנסות יישומית עם שיטות וטכניקות מתקדמות בהדרכה ופיתוח  תכנית

 .עובדים

 יודגש ההבדל המהותי בין הדרכה ופיתוח משאבי אנוש וכן הקשר ביניהם לבין המטרות

 .הארגוניות והטמעת נושא ההדרכה כחלק מהתרבות הארגונית בארגון

 

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

מקומה ותפקידיה של , 71 -מגמות ושינויים בהתפתחות ניהול משאבי אנוש בארגונים במאה ה

אבחון צרכי ההדרכה וקביעת ,  השקעות וניהול ההון האנושי,  ההדרכה בארגונים תפונקציי

,  ניהולה ופיתוחה, שיווקה, הדרכה תכניתבניית , יחס לאסטרטגיה של הארגוןמטרותיה ב

סרטי הדרכה , למידה מרחוק, ממוחשבת ההדרכ, חניכה, טכניקות ושיטות בהדרכת עובדים

, הדרכה באמצעות האינטרנט, משחקי תפקידים וניתוח אירועים, סימולציות, (צפייה בסרט)

 ,הצגת נושא, הדרכת פנים והדרכת חוץ, רוטציות, העשרת תפקידים

ניהול ,  פיתוח מנהלים,  ההדרכה תכניותהערכת אפקטיביות ,  הדרכה תכניותתקצוב ותמחור 

 ,הידע

 .הארגון הלומד

 

:ספרי לימוד  

 . פקר. טיפוח מיומנויות וכישורים לשיפור ביצועים –הדרכה (. 7333. )א, אבירם .1

 .ריקובר'צ. פיתוח משאבי אנוש והדרכה(. 1774. )ר, פורת-גרנט. ב, כהן .2

9. Dessler, G. (2007). Human resource management, Prentice Hall, 17th 
ed. ch.8. 

10. Goldstein, I.L. & Ford, J.K. (2002). Training in organizations. (4th Ed.). 
Wadsworth. 

11. Noe, R.A. (2005). Employee Training and Development. McGraw-Hill, 
(3rd Ed.). 

 

 Knowledge Management -ניהול ידע - 72141
 שעור: אופן ההוראה

  6: שעות סמסטריאליות
  6: ז"נ

 יסודות ניהול טכנולוגיה 70011 ,מבוא למערכות מידע 70082: דרישות קדם
 
 

 :   מטרת הקורס

. וטכנולוגיות לניהול ידע בארגונים םניהולייאתגרים , תהליכים, חשיפת הסטודנטים לתיאוריות
בקורס יוצגו . ניהול הידע בארגון נודע כיום כמפתח להשגת יתרון תחרותי של הארגון בשווקים
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התנהגות , הנדסה, מערכות מידע, ניהול)שונות  ותמדיסציפלינגישות תיאורטיות ומעשיות 
. שיכללו הכרת מושגים כלים וטכניקות לניהול ידע בארגון( סוציולוגיה ופסיכולוגיה, ארגונית

הסיבות העסקיות והגישות המובילות , הקורס יסייע לסטודנטים בהבנת עקרונות מרכיבי הידע
 .ליישם ניהול ידע את הארגונים

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

שיטות ללכידה וקידוד ידע , מודלים לניהול ידע, תיאוריות מחזור ניהול הידע, מבוא לניהול ידע
אפליקציות אסטרטגיות ופרקטיות לניהול ידע ברמת , חלוקת ידע וקהילות ידע, (מפות ידע)

, כלים ומדדים לניהול ידע, ידעהתרבות הארגונית ותפקידה בניהול , הפרט והקבוצה
 אתגרים לניהול ידע, צוות ניהול הידע בארגון, אסטרטגיות לניהול ידע

 : ספרי לימוד

 

 . אביב-תל, מטר. הארגון הלומד(. 1778. )מ.פ', סנגי .1

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

  Butterworth Heinemann.  

3.  Davenport, T. H. (2005). Thinking for living How to get better performance    

and results from knowledge workers. Harvard Business School Press.  
Boston. Mass. 2005.  
 

4. Harvard business review on knowledge management (1998). Harvard 
Business school press.  

5. Gallaugher, J. (2010). Information Systems A manager guide to harnessing 
technology. Flat World Knowledge Inc.  

6. Holsapple, C,H. Ed. (2004). Handbook on knowledge management. 
Vol. 1 - Knowledge matters; Vol. 2 - Knowledge directions Springer, 
Berlin-Heidelberg 

7. Jennex, M. (2005). Case studies in knowledge management. IDEA, London.  

8. Rao, M. (2005). Knowledge Management Tools and Techniques 
Practitioners and Experts Evaluate KM Solutions. Elsevier Butterworth 
Heinemann. 

9. Uriarte F.A. (2008). Introduction to knowledge management. ASEAN, 
Indonesia. 

10. Weinberger, H., Te`eni, D., and Frank, J. A. (2008). Knowledge Eco: 
Ontology for the Domain of Organizational Memory. In: Handbook of 
Ontologies for Business Interaction. Peter Rittgen (Ed.). Hershey, USA: IGI 
Global. 

11. Wenger, E. McDermontt, R. Snyder W. M. (2002). Cultivating communities of 
practice. Harvard Business School Press, Boston, Mass. 2002.  

 

 

 Information Systems Policy -מדיניות מערכות מידע  - 72151
 שעור: אופן ההוראה

 6: שעות סמסטריאליות

  6: ז"נ

 ' ניהול פרויקטים א - 23312, מבוא למערכות מידע - 70082: דרישות קדם

 

 :  מטרת הקורס



 ג"תשע, טכנולוגיה הפקולטה לניהול

 
55 

הכרה . הבנת צורכי המידע של הארגון והתפקיד של פונקצית מערכות המידע במילוי צרכים אלו
זהו קורס אינטגרטיבי הניתן . והתנסות בתכנון אסטרטגי וניהול של מערכות מידע בארגון גדול

הקורס משלב את המושגים שנלמדו . ט של ניהול מערכות מידע"ום במסגרת המבלקראת הסי
. הפונקציונאליים והכלכליים של מערכות מידע, ההתנהגותיים, בתכנית ודן בהיבטים הניהוליים

 .נושאי הקורס מועברים מנקודת מבטה של ההנהלה הבכירה של הארגון

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

, .מודל אנתוני, סוגי מערכות מידע בארגון, תכנון תהליך הייעוץ, הקורססקירת נושאי : מבוא
, Productivity Paradox)תרומת טכנולוגיות ומערכות מידע לארגון ,  מודל הסריג האסטרטגי
IT does not matter) ,מודל חמשת בכורות של פורטר ומודל : מערכות מידע אסטרטגיות

שליטת אנשי , ריכוזיות לעומת מפוזרות: מערכות מידעארכיטקטורת , שרשרת הערך של פורטר
 .של מערכות מידע( outsourcing)מיקור חוץ , מערכות מידע לעומת שליטת משתמשים

 

 :  ספרי לימוד

 . 7331, "דיונון"הוצאות , מאת זאב נוימן ומשה צבירן, "הלכה למעשה –מערכות מידע " .1
, מאת זאב נוימן, "ע אסטרטגיותמערכות מיד: תחרות באמצעות טכנולוגיות מידע" .2

 .1778הוצאת האוניברסיטה הפתוחה 

3. Applegate, Austin, and McFarlan (2007). Corporate Information Strategy 
and Management, 2th ed., McGraw Hill. 

 
 Organizational Project  -ניהול פרויקטים ברמת הארגון  - 72156

Management 

 שעור : אופן ההוראה

  6: שעות סמסטריאליות

  6: ז"נ

 ' ניהול פרויקטים ב - 23363', ניהול פרויקטים א  - 23312: דרישות קדם

 

 : מטרת הקורס

, ניהול פורטפוליו: כגון: ובחלק מהנושאים להתנסות נושאים מתקדמים בניהול פרויקטים, להכיר
ניהול תקשורת , ניהול דרישות, פרויקטים גלובלייםהייחוד בניהול , (PROGRAM) תכניתניהול 

 .ניהול רכש וקבלני משנה, ניתוח וניהול בעלי העניין בפרויקט, ודיווחים

 

 

 :הנושאים שיילמדו בקורס

תכנון הפרויקטים הנכנסים , מהו תיק פרויקטים –( פורטפוליו)ניהול תיק הפרויקטים  
ניהול . תיק הפרויקטים לאסטרטגיה הארגונית הקשר בין. כלים, בקרה, שיקולים, לפורטפוליו

ההבדל בשיטות הניהול , (Project)לבין פרויקט ( Program) תכניתההבדל בין  – תכנית
. תרבויות, תקשורת, קשיים –ניהול פרויקטים גלובליים (. PMO)משרד ניהול פרויקטים . ביניהם

, הן ברמת הפרויקט –דיווחים , ניתוח בעלי העניין – Governance-ניהול התקשורת בפרויקט ו
מה מייחד כל סוג דיווח ואיך , איך לדווח, למה לדווח –ברמת התוכנית וברמת הפורטפוליו 

אמצעי התקשורת . אמצעי התקשורת הקיימים בפרויקט.  מתאימים את הדיווח לבעל העניין
הצגת כלים הקיימים בשוק . גלובלייםבפרויקטים המנוהלים במקום פיזי אחד לעומת פרויקטים 

 ,Primavera: כגון ( Enterprise Project Management ) לניהול ודיווח פרויקטים מרובים
Microsoft Project Server  . מהו תהליך  –ריכוז הדרישות וניהול השינויים בתכולת הפרויקט

 –ל הרכש וקבלני המשנה ניהו. מדוע הוא חשוב וכיצד הוא מבוקר ומנוהל, ניהול השינויים
בניית , בניית בקשות להציע הצעות, (make or buy" )ביצוע או רכישה"שיקולים בהחלטות 

נושאים חשובים שיש להגדיר בחוזה , נושאים חשובים במשא ומתן מול הספקים, הצעות מחיר
יקט ניהול משאבי האנוש בפרו. ניהול הספקים וקבלני המשנה, תהליך בחירת הספק, מול ספק

 ניהול צוות הפרויקט –
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 :ספרי לימוד

 7335, דיונון ,ובקרה ביצוע ,תכנון :פרויקטים ניהול. אבי, שטוב, גלוברזון שלמה .1

2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® 
Guide) 
 Fourth Edition, Project Management Institute, Inc. 2008 

Binder, J. Global Project Management: Communication, 
Collaboration and 
 Management Across Borders, Ashgate, 2007. 

 :חומר עזר

1. Brown, J.T. The Handbook of Program Management: How to Facilitate 
Project Success with Optimal Program Management. McGraw-Hill, 2007 

2. Moran, R.T., Youngdahl, W. Leading Global Projects. Butterworth-
Heinemann, 2008. 

 
 

 

 

 Analysis and Design -ניתוח ועיצוב בסיסי נתונים מתקדם  - 72157

of Data Bases Advanced                                                                  
      

 שעור : אופן ההוראה

  6: שעות סמסטריאליות

  6: ז"נ

 ניתוח ועיצוב בסיסי נתונים  - 23324:  דרישות קדם

 

 : מטרת הקורס

 האפיוןשלבי  בעת/ הצגת נושאים מתקדמים בעיצוב מערכות ממוחשבות לניהול נתונים לאורך
 . והתיכון במחזור חייהן של מערכות מידע

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

שפת , נתונים ונרמולאלגברה טבלאית , מודל טבלאי, מסד הנתונים מודלים חלופיים ליישום
SQL ,SQL-Server , מערכות מוכוונות עצמים(OO ), מבוא לניתוח מוכוון עצמים(OOA ) תוך

 UML :,Class diagram ,Use case ,State diagram  Sequence diagram -שימוש ב

 

 :  ספרי לימוד
 

1. Elmasri R., Navathe S.B., Database Systems Models, Languages, 
Design, and Application Programming, Sixth Edition, 2011. 

 

2. Fowler M., UML Distilled, 3rd Ed., A Brief Guide to the Standard Object-
Modeling Language, Addison-Wesley, 2005. 
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3. Garcia-Molina H., Ullman J.D., Widom J., Database Systems The 
Complete Book, Pearson Prentice Hall, Second Edition, 2009. 

 
4. Kroenke D.M., Auer D.J., Database Processing Fundamentals, Design, 

and Implementation, Edition 11, 2010. 
 

5. Rob P., Cornel C., Database Systems Design, Implementation, and 
Management, Seventh Edition, 2007. 

 
 

 

 

  Public Finance -כלכלה ציבורית  – 72158
 שעור : אופן ההוראה

  6: שעות סמסטריאליות

  6: ז"נ

 ומאקרו מבוא לכלכלה מיקרו - 23328:  דרישות קדם

 
 

 : מטרת הקורס

,  הקורס עוסק בבעיות החלטה איתן מתמודדות ממשלות במסגרת המדיניות הכלכלית שלהן

בהתערבות ממשלתית במצבים בהם מתקיימים כשלי שוק ובתהליך קבלת החלטות אופטימלי 

הקורס נועד לתת לסטודנטים כלים בסיסיים להבנה ולניתוח . מול תהליך קבלת החלטות בפועל

הכרת המדדים המקובלים ליעילות כלכלית והשימוש במדדים אלה , תשל מדיניות כלכלית ציבורי

כמוכן הקורס דן בשאלה מתי צריכה ממשלה להתערב ומהו אופן . לבחינת כשלי שוק

 . ההתערבות הנדרש

 

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס
יעילות כלכלית , הגדרת התנאים ליעילות כלכלית במשק, בצריכה ובייצור: אופטימום פרטו .1

הגדרת , יתרונות לגודל, התנהגות מונופוליסטית: מונופול טבעי -כשל שוק. שוויוניותמול 
רגולציה ממשלתית על , בחינת השפעות של מונופולים על הרווחה החברתית, כשל השוק
 . מונופולים

בחינת מדיניות , והקשרו להשפעות חיצוניות" משפט קאוס: "השפעות חיצוניות -כשל שוק .2
אפקט ", חיוביות ביצור ובצריכה/קיום השפעות חיצוניות שליליותציבורית במצב של 

 .  פ"עידוד מו, "החממה
חלוקת העלות באופן , אספקה יעילה של  מוצרים ציבוריים: מוצרים ציבוריים -כשל שוק .3

קשיים ביישום מדיניות ממשלתית  ,(Lindhal Pricing)מחירי לינדהל , יעיל  בין צרכנים
 .במוצרים ציבוריים

סימטריה באינפורמציה על היעילות  -השלכות של  א: אסימטריה באינפורמציה -ל שוקכש .4
סימטריה  -בחינת התערבות ממשלתית במקרים של א, פתרונות אפשריים, הכלכלית 

 . באינפורמציה
 Arrow's)משפט ארו , אספקת מוצרים ציבוריים דרך הצבעות רוב: כלכלה פוליטית .5

Impossibility Theorem) ,מעגל העסקים הפוליטי, לובי חברתי, משפט הבוחר החציוני ,
 .ניהול ציבורי מול פרטי

עקומת , מדדים לאי השוויון בהתחלקות ההכנסות במשק: חלקות ההכנסותאי שוויון בהת .6
 . יק'גישת נוז, גישת נאש, גישת השוויוניות, גישת התועלתנות. יני'לורנץ ומדד ג

 

 

 :  ספרי לימוד
1. Stiglitz, J. E. (2000). Economics of the Public Sector (3rd edition). N.Y.: 

W. W.  Norton & Company. 
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2. Gruber, J. (2005). Public Finance and Public Policy. Boston: MIT Press. 
3. Boardman, A., Greenberg D., Vining A., Weimer D. (2001). Cost-Benefit 

Analysis. NJ: Prentice Hall. 
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 ניהול ותכנון  תקציב בקהילה
Budget Management and Planning of Budgets  in the Community 

 
 (עוקבים סמסטריםהקורס יתפרש על פני שני )שיעור וסדנא : אופן הוראה

 5: שעות שבועיות
 3: נקודות זכות
 .חשבונאותהיסודות  23327, המימון  תורת 23323 :דרישות קדם

 קורסי הקדםבכל אחד מ 83נדרש ציון מינימאלי של 
 

הכרת המסמכים הרלבנטיים  .הכרת מושגי יסוד בהכנת תקציב בכלל ותקציב למשפחה בפרט

ריכוז כלל הנכסים  ,ריכוז הכנסות והוצאות ברמה חודשית .הדרושים להכנת תקציב

תכנון להקטנת  ,רצוניותהבחנה בין הוצאות הכרחיות להוצאות  .וההתחייבויות הפיננסיות

 .ריכוז הכנסות והוצאות הצפויות בעתיד ,מעקב חודשי אחר ההוצאות .ההוצאות העתידיות

תכנון עתידי של תזרים מזומנים למשק בית  .בעלי חברות/הכנת תקציב למשקי בית עצמאיים

ה הכרת צרכי הקהיל. עזרה לקהילה בנושא ההתנהלות הכספית .המתכנן יזמות עסקית עתידית

ניתוח משותף עם הסטודנטים של בעיות  (.העזרה לקהילה תהיה באופנים שונים.)בפן הפיננסי

 .שונות או אירועים שונים שיוצגו על ידי הסטודנטים במהלך הסיוע לקהילה

 :ספרי לימוד

 
1. Horngren, C.T., Foster, G., and Datar, S.M. (1999). Cost accounting:   A 

managerial emphasis (10th ed.). Prentice-Hall College.Harrison, W.T.  
2.  Warren, C.S., and Reeve, J.M. (2006). Financial & managerial 

accounting (9th ed.).South-Western College.  
 .ריקובר'צ :אביב-תל(. מהדורה שניה)להלכה ולמעשה תמחיר (. 1772. )ר ,איינהורן .3

 ההאוניברסיט :אביב-תל .מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר(.  1772. )י, לבנת .5

 . הפתוחה

 
72161 

  ת מידעוטכנולוגיבניהול פרויקטים 
IT (Information Technology) Project Management 

 
 שיעור :אופן הוראה

 6: שעות שבועיות
 6: נקודות זכות
 'ניהול פרויקטים ב 23363', ניהול פרויקטים א 23312: דרישות קדם

 
, הכרה. ת מידעטכנולוגיי םפרויקטיהכרה והבנה של הנושאים הייחודיים והגישות לתכנון וניהול 

תכנון וביצוע של פרויקטים טכנולוגיים בכלל ופרויקטי , מתודולוגיות לפיתוח בחינה שלו יישום
 .של פרויקטים טכנולוגיים ןוכישלוגורמי הצלחה  ניתוח. פרטתוכנה ב

 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Carl%20S.%20Warren
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=James%20M.%20Reeve
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 : הנושאים שיילמדו בקורס

: IT יפרויקטימחזורי חיים של . IT ילפרויקטידיון במאפיינים הייחודיים , הצגת הקורס: מבוא

גישת הניהול האדפטיבית . Agileמודלים של פיתוח , (טיפוס-אב) פיפרוטוטי, הספירלה, המפל

והתאמת סגנון הניהול למאפייני , אפיון פרויקטים טכנולוגיים וחדשניים - (NTCPמודל היהלום )

מודלים של תמחור , לפרויקט SOWהגדרת : תקציב ולוחות זמנים, תכנון תכולה. הפרויקט

מאפייני , וחמעורבות לק: הגדרת דרישות וביצוע סקרים בפרויקט .תזמון פרויקט, פרויקטים
. וסיכום הסקרים, ביצוע הסקרים במהלך הפרויקט, ההכנה לביצוע סקרים, מסמך דרישות לקוח
ניהול צוותים , ניהול פגישות ומשימות, ניהול התקשורת, מוטיבציה בצוות: ניהול צוות הפרויקט

בדיקות  ניהול: ניהול איכות ובדיקות .ניהול עובדים פנימיים וניהול מיקור חוץ, וירטואליים

והדרכת  ITפרויקטי הטמעת  .ניהול בדיקות סיום וקבלה, ניהול בדיקות אינטגרציה, בתהליך

הגורמים , שיטות הדרכה, הטמעת מערכת בארגון, הגדרת אוכלוסיות בארגון: משתמשים
, תיעוד המוצר, מסירת תוצר הפרויקט: תיעוד ותחזוקה. הקריטיים להצלחת תהליך ההטמעה

בקרת , בקרת תכולה: בקרת פרויקטים טכנולוגיים ופרויקטי תוכנה. רכתתכנון תחזוקת מע

 .ITי מתודולוגיות וסטנדרטים לניהול פרויקט. שינויים

 
 :ספרי לימוד

Schwalbe Kathy (2011) Information Technology Project Management, 
6th ed., Course Technology Publishers. 
 
Shenhar Aaron J. and Dvir Dov (2007) Reinventing Project Management: 
The Diamond Approach to Successful Growth and Innovation, Boston: 
Harvard Business School Press. 
 
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® 
Guide)  Fourth Edition, Project Management Institute, Inc. 2008 
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  -אגרות חוב וסיכונים , ריבית - 72162

Interest rate, bonds and risks 
 
 

 שעור ותרגיל: אופן ההוראה
  6: שעות שבועיות

  3: נקודות זכות
סטטיסטיקה  23332', ב מליאינפיניטסיחשבון  73378, תורת המימון 23323: דרישות קדם

  .הסתברות 73373, לניהול
 
 
 

 : מטרת הקורס
ניהול סיכונים פיננסיים שוק , הכרת הרקע התיאורטי והמעשי של התנהלות שערי הריבית

 . הןונגזרותיוהפחתת סיכונים באמצעות אגרות חוב . אגרות החוב

הדינמיקה של . היא גורם משמעותי בהיבט המימוני של ניהול טכנולוגיה, הריבית כמחיר ההון

מחירי אגרות חוב מהוות . כים בכך משפיעים על החלטות השקעהשערי הריבית והסיכונים הכרו

שוק אגרות החוב הפך להיות אמצעי . שיקוף של שערי הריבית ולפיכך ההתעניינות הרבה בהן

מעלים , השינויים במחירי אגרות החוב וכפועל יוצא התשואה עליהן. חשוב בגיוס הון של ארגונים

שערי הריבית . והיישומי של אגרות חוב, התיאורטי אודות הרקע, את הצורך בידע של מנהלים

ולכן העניין האקדמי הרב , והתנודתיות שלהם נבחנים באמצעות התשואות על אגרות החוב

אגרות חוב צמודות מדד הן כלי הגנה מרכזי בניהול סיכוני . באגרות חוב העסקיוהעניין 

בניית . אגרות החוב השכיחות בישראלהכרת , בין נושאי הקורס. בנפרדולכן ילמדו , אינפלציה

גידור , בעזרת אסטרטגיות לגידור סיכונים, או גיוס הון מבוסס אגח, תיקי השקעות מבוססי אגח

, במסגרת הקורס יינתנו מטלות יישומיות בעיקר מתחום שוק ההון. ח"ותמחור אג, סיכוני ריבית

 ..ופתרון תרגילים

 

 :הנושאים שיילמדו בקורס

, עקום תשואה, המבנה העתי של שערי ריבית, מושגי יסוד באגרות חוב, חזרה והשלמות

 קמירות , מ"מח, אגרות חוב להמרה, אגרות חוב צמודות, אגרות החוב בישראל, ואמידתו

 מודלים לדינמיקה של שערי ריבית, אופציות על אגרות חוב, חיסון תיקי אגח

 

 : ספרי לימוד

McDonald R.L. (2008). Derivatives Markets. Pearson Addison Wesley . 

Hull  J.C. (2008). Options Futures and Other Derivatives, Prentice Hall. 

Berk J. And DeMarzo, (2007). Corporate finance Addison. Wesley.. 

 .ריקובר'הוצאת צ. שוק ההון וניירות הערך, 7313, בן חורין משה

 .הוצאת לומדון. וניהול סיכונים ח"האגספר , 7313, רויטר  אדם

 



 ג"תשע, טכנולוגיה הפקולטה לניהול

 
61 

 

  -הערכת שווי חברות  - 72163
Companies Valuation 

 
 שעור ותרגיל: אופן ההוראה

  6 :שעות שבועיות
  6: נקודות זכות
  תורת המימון 23323, יסודות החשבונאות  23327: דרישות קדם

 

 

 : מטרת הקורס
מהווה קריטריון מרכזי  –פיננסי או רעיוני , ריאלי –היכולת להעריך נכונה השקעה בכל נכס 

רבה מאד וגם כאן  ושמורכבותתאגיד עסקי הינו נכס . המאפשר סחר חליפין בין מוכר לבין קונה

השקעות , נדרשת יכולת אמידה טובה לשם ביצוע פעולות כגון העברת בעלות חלקית או מלאה

 .ואף החלטת הפירוק ועוד, הקצאת אופציות, חלוקת רווחים, ון פרטי וציבוריגיוס ה, בו

, מידע, לקוחות, צבר הזמנות, כגון מזומנים ושווי מזומנים, נכסים שונים המצויים בדי הארגון

בעלות על נכסים פיננסיים שונים וכל זאת בצד התחייבויות שחשיבותן , פיתוח או זכויות פטנטים

 .הערכת שווי ספציפית לחוד ובמאוחדמחייבים , ברורה

, (פרטיים וציבוריים)החל מבעליו , לגלות עניין בהערכת שווי של התאגיד םעשוייגורמים רבים 

רשויות הממשל , המשך במשקיעים פוטנציאלים, (ממשל והציבור, בנקים)דרך גורמים מממנים 

 .וכך גם עובדי ומנהלי הארגון

שינוי שער , מיסוי, רגולציה)שינוים מקרו כלכליים : להשתנותבמצבים שונים ערך הארגון עשוי 

, צמיחה, חברת הזנק, ייזום –כך גם השלבים שונים בחיי הפירמה . שינוים טכנולוגים, (הריבית

וכך המדיניות העסקית הנקוטה , התאגדויות ושילב בין תאגידי, שינויי מדיניות פנים ארגונית

 .יםבחברה במיוחד לעניים נטילת סיכונ

הכרת , ומעשיים שונים לביצוע הערכת שווי של החברה תיאורטייםהקורס מקנה לסטודנט כלים 

הכרת , תוך התייחסות לענף בו פועלת הפירמה, מודלים כמותיים וגישות שונות להערכה

 .וזאת בתנאי שוק מגוונים, השחקנים המשתתפים בהליך

 

 :הנושאים שיילמדו בקורס

, הערך הנכסי הנקי –גישות שונות בהערכת שווי , הגדרת הערך .אמבו –הצורך בהערכת שווי 

או ערך  EVA –הערך הכלכלי המוסף  ,EBITDA , המכפיל, DCF –היוון תזרימי המזומנים 

 נוספות" כללי אצבע"גישות , (למנוי)שווי ללקוח , (B&S)גישות האופציות  , MVAהשוק המוסף 

קביעת מחיר  – DCF,  וכלכלי יחשבונא –ערך נכסי : דיון על השיטות העיקריות המקובלות

הערכת שווי , שווי שליטה, יתרונות והחסרונות בגישות השונות, משמעות ענפית –מכפיל , ההון

 (EXIT, טק-היי, גופים פיננסיים, חברות אחזקה, נכסים מניבים, ן"נדל  -בענפי פעילות שונים 

 ניתוחי רגישות, טווח הזמן הקצר והארוך, וודאות-הסיכון והאי, ישרדותשווי לה

, ח"רו, שמאי, מומחים פנים וחוץ ארגוניים, מנהלים -: המשתתפים בתהליך" השחקנים" 

 היקף המידע ומיון, המידע הנדרש, י גורם חיצוני"הערכת שווי ע -עלויות התהליך , אקטואר
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 היבטים בינלאומיים להערכת שווי, משקיעי חוץ, מימון ציבורי, ע"רשות ני, רגולציה –רשויות 

 ח"הכנת הדו, כלים לביצוע הערכה

 

 

 : ספרי לימוד

 לומדון , רעננה, הערכת שווי חברות, (7337), .לפידות י

-רמת, הפרטת חברות בישראל ובעולם, (1778ח "תשנ), .רוזביץ ש, .זלברפרב ב, .אקשטיין ש

 אילן-בר' אונ, גן

' אונ, רמות' הוצ, אביב-תל, אפ והון סיכון-חברות סטארט, (7331ב "תשס), .פירסט א, .אגייגר 

 אביב-תל

, תמחיר והשבחת נכסים, קבלת החלטות ניהוליות –לי זה עולה יותר , (7336), .רונן ב, .עדן י

 אביב-תל' אונ, א"ת

 פקר סוכנות לספרות, באבי-תל, חברות מופת 18 –לנצח נולדו , (1774), .'פוראס ג, .'קולינס ג

Gordon J. M., (1968) The Investment, Financing and Valuation of The 

Corporation, Illinois, Richard D. Irwin Inc.   

Collins J., (2001) Good to Great, New York, HarperCollins Publishers Inc. 

 

 
 

72164 
  תכן ומערך מפעלים

Facility Layout and Location 

 
 שיעור 

 6: שעות שבועיות
 6: נקודות זכות
 ' מבוא לחקר ביצועים א 23337: דרישות קדם

 
מחסנים ומפעלים הינו תהליך של תכנון מראש המשפיע רבות על ניהול , תכן ומיקום מתקנים

של  ממדיהוא כולל ניתוח חד ורב . הלוגיסטיקה והייצור בארגון ייצרני או בארגון המספק שירות
הכמותי והן  בממדהן , מרכזי הפצה ומפעלים, מחסנים, מתקני ייצור, בעיות מיקום מחלקות

הניתוח מתייחס הן למתקני ייצור חדשים והן לתכן שיפורים ותוספות .  האיכותני בממד
 .במתקנים קיימים

, יםיתוח הכישורופ, המערכיםומיקום מטרות הקורס הן פיתוח עקרונות בסיסיים וכלים לתכנון 
 .תחוםהההבנה ויכולת הפתרון של בעיות מורכבות מ

 
 :ספרי לימוד

 Drezner, Z., and Hamacher, H.W., (editors), Facility location: applications 
and theory, Springer, 2002. 

 Francis, R.L., McGinnis, L.F., and White J.A., Facility Layout and 
Location: An Analytical Approach, Prentice Hall, 1992. 

 Heragu, S., Facility design, CRC Press Inc., 3rd Edition, 2008. 

 Groover, M.P., Automation, production systems, and computer. 
integrated manufacturing, Prentice Hall, 2008. 
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 ניהול שרשרת הספקה 77111

Supply Chain Management   
 
 

 שעור: אופן ההוראה
 6: שעות שבועיות

 ז"נ 6: נקודות זכות
 :דרישות קדם

 

 : מטרת הקורס
בין  ההבחנ, השרשרתהבנת קשרי הגומלין בין חוליות , הכרת כל מרכיבי שרשרת ההספקה

הכרת ," משחק הבירה"אופטימיזציה לוקאלית לאופטימיזציה גלובלית  בסיוע תוכנת 

סוגיות בתכנון רשתות שרשרת , בניהול השרשרת PUSH ,PUSH-PULL,PULLאסטרטגיות 

אסטרטגיות בניהול מרכיבי השרשרת  תשותפויו, מתקדמיםתהליכי רכש  תהכר, אספקה

(outsourcing ,3PL,RSP) ,השפעתן של סוגיות גלובליות. 

רכיב הקורס יעסוק בסוגיות ניהול  מלאי כמ(.RFID, מספונים)הכרות עם טכנולוגיות תומכות 

ושרשרת  LEANלימוד השילוב בין (. SCOR)הערכת ביצועי שרשרת ההספקה.  בשרשרת

 .ההספקה

 

 :הנושאים שיילמדו בקורס

תפעול וניהול אפקטיבי של שרשרת , בקרה, הקורס עוסק במכלול הנושאים הקשורים בתכנון

בשווקים המקומיים והגלובליים ויכולת  םהימצאות, ארגוניםומרכזיותם   בשיפור ביצועי , הספקה

 .תגובתם לתנאים המשתנים המאפיינים סביבה תחרותית ודינמית

– נקודות , מרכזי הפצה, מחסנים, יצור ימפעל, ספקים:מרכיבי שרשרת ההספקה 

תוצרת גמורה הזורמים בין מרכיבי  יומלא, בתהליךמלאי , גם תנועת חומרי גלם וכמ, מכירה

הקשורות בניהול מלאי  ומידת השפעתם על שרשרת האספקה ואופן הצגת סוגיות , שרתהשר

 בקורס תוצג לפחות מערכת מידע לוגיסטית אחת ,בדוחות החשבונאים של החברות המלאי

י קביעת "בחברות קיימות עפ בקורס יוצגו פרויקטים של התלמידים לניתוח שרשרת אספקה

 (. Beer Game" )משחק  הבירה"ויתורגל  גיוצ ,המרצה

 

: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, third edition 2009 
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. 
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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 9.0, 
Supply- Chain Council, Pittsburg. (www.supply-
chain.org\slides\scor9.00verviewbooklet.pdf) 

 

 

 

 

 Business Technological –יזמות עסקית טכנולוגית  - 77122
Entrepreneurship 

 שעור: אופן ההוראה

 6: שעות סמסטריאליות

  6: ז"נ

 אין: דרישות קדם

 

 :  מטרת הקורס

הקורס מכסה את . להקנות היכרות ראשונית ויסודות בסיסיים בניהול חברת הזנק טכנולוגית
וניהול חברת הזנק טכנולוגית כולל תרגול , הקמה, מגוון הנושאים העיקריים הקשורים בייזום

מ עם משקיעים בגיוס הון "מו, הכנת מצגת לגיוס הון ראשוני, עסקית תכניתמעשי של כתיבת 
כנית עסקית והתנסות ממשית בהכנתה חשובים לאלה המתעתדים לפנות ליזמות הכרת ת. 'וכד

או /הזקוקים לבחון תכניות עסקיות ו, אך לא פחות מכך לעובדים ולמנהלים בארגונים קיימים
ערוצי שיווק או , בעת תכנון פרויקטים חדשים בארגון כמו גם בחיפושיהם אחר השקעות, להכינן

 .שיתופי  פעולה

 

 :  שיילמדו בקורסהנושאים 

, (משלב הרעיון ועד שלב המוצר הסופי)השלבים בהקמתו של מיזם , מהי  יזמות: מבוא ליזמות
הבדלים בין , (דמוגרפיים-סוציו, מאפייני אישיות)מיהו יזם ומאפיינים עיקריים להגדרת יזם 

אישיות מחזור חיים של חברה ואפיון , הקמת מיזם בתוך חברה גדולה לבין הקמת סטארט אפ
אבחנה בין , מהי אסטרטגיה: אסטרטגיה עסקית, המנהל שצריך לעמוד בראשה בכל שלב

מודלים שונים לניתוח אסטרטגי וכלים לניתוח הסביבה העסקית , אסטרטגיה עסקית לשיווקית
שלבים , ניתוח לפי שרשרת הערך, GEמטריצת , BCGמטריצת , פורטר, SWOT-ניתוח מצב ו)

, פילוח שוק: אסטרטגיה שיווקית, (ומאפיינים של כל שלב וקצב אימוצו במחזור חיים של מוצר
 תכניתכתיבת ', מיתוג וכד, כלי ניתוח שיווקיים, (4Ps-7Ps)תמהיל השיווק , בידול, מיצוב

, (טובה תכניתלרבות מקורות מידע לבניית התוכנית העסקית ועצות מעשיות לבניית )עסקית 
מקורות מימון לחברות , (סוגי הפטנטים ואופן רישומם)רוחני ניהול קניין , חדשנות טכנולוגית

, (ב"ארה/האם בארץ, מסמכי התאגדות, ציבורית/פרטית)הקמת חברה וההשלכות , הזנק
אל מי כדאי לפנות : ניהול גיוס ההון הראשון, מודלים שונים: הערכות שווי לחברות הזנק

עיקריים של מודלים עסקיים ואופני השיווק  סוגים, ועצות מעשיות...( מדען ראשי/קרנות/לים'אנג)
רישוי קניין רוחני , JV -מיזם משותף , OEM ,VAR ,Distributors/Resellers)והמכירה 
מיזוג , IPO, מכירה לחברה גדולה(: ?באיזה סוג כדאי לבחור ומתי" )אקזיטים"סוגי , (ותמלוגים
 .של שווים

 

 :ספרי לימוד

 . מטר הוצאה לאור, "הליך התוכנית העסקיתת", (7332)גלאי דן והלל ליאור  .1

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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האוניברסיטה , א"ת, המהדורה הישראלית-ניהול השיווק, (7333)קוטלר והורניק  .2
 . הפתוחה

 . גומא ספרי מדע ומחקר, "סיבות וטיפול –ניהול לקוי ", (1727)יצחק , ס'אדיג .3
, ל ובקנדהבישרא .M.B.Aהפנייה ליזמות בקרב בוגרי ", (1778)גלית , ווגלטר –חימו  .4

עבודת גמר ". מחקר השוואתי: אישיותיים ודפוסי קריירה, פי משתנים דמוגרפיים"ע
 .  אביב-אוניברסיטת תל. בהתנהגות ארגונית" מוסמך למדעי הניהול"לקראת התואר 

". היבטים סוציולוגיים –דפוסי יזמות כלכלית פרטית בישראל ", (1773)מירי , לרנר .5
 . אביב-אוניברסיטת תל". סופיהדוקטור לפילו"חיבור לתואר 

 . עתרת, "יזמות תעשייתית בישראל", (1773( )עורכים)טל שלמה ושכטמן דן -מי .6
המדריך להכנת תוכניות  –תכנון עסקי לאחר עידן הבועה ", (7331)דוד , סולומון .7

, "על תחרות", (7333)פורטר . מ. הוצאת דואט, "עסקיות מנצחות בעולם דינאמי
. עתרת הוצאה לאור, "אסטרטגיה תחרותית", (1778)פורטר . מ. עתרת הוצאה לאור

, "בכל תחום –המדריך המעשי לכל יזם  –חוכמת היזמות ", (7333)גאי , קוואסאקי
 .מטר הוצאה לאור

8. Dixit A. and Nalebuff B. (1991). Thinking Strategically. Norton. 
9. Moore, G. (2002). Crossing the Chasm. NY: HarperCollins Publishers. 

Moore, G. (2002). Inside the Tornado. NY: HarperCollins Publishers. 

10. Porter, M. (1985). Competitive Advantage. Free Press. 

 

 

 Options and Financial Contracts -אופציות וחוזים  - 77125
 שעור: אופן ההוראה

 6: שעות סמסטריאליות

  6: ז"נ

 - 23337', ב ליאינפיניטסימחשבון  - 73378, תורת המימון - 23323: דרישות קדם
  הסתברות לניהול טכנולוגיה - 73373, סטטיסטיקה לניהול

 

 :  מטרת הקורס

. הכרת הרקע התיאורטי והמעשי של ניהול סיכונים פיננסיים באמצעות מכשירים פיננסיים
בהחלטותיו מחפש את האמצעים לנטרל את ההפסדים המנהל המתמודד עם סיכונים שונים 

שוק ההון מציע מגוון של אפשרויות לגידור סיכונים ובבסיס . הכספיים הכרוכים באותם סיכונים
בין . הקורס המוצע תורת האופציות ודרכים לגידור סיכונים בעזרת אופציות וחוזים עתידיים

, גידור סיכוני ריבית, לגידור סיכונים בניית תיקי השקעות בעזרת אסטרטגיות, נושאי הקורס
בוגרי הקורס יכירו את תחום הנגזרים ויוכלו לנסח אפשרויות של גידור . ותמחור אופציות

 .ופתרון תרגילים, במסגרת הקורס יינתנו מטלות יישומיות בעיקר מתחום שוק ההון. סיכונים

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

, לגידור סיכונים אסטרטגיות, לאופציות מבוא, תיק השקעות מדידת סיכון ובנית, חזרה והשלמות
 Scholes  &Black  נוסחת, בינומי להערכת אופציות מודל, Put Call Parity, אופציות מחירי

 הרקע ושימושיה

 

 : ספרי לימוד

 . הבורסה לניירות ערך, אופציות וחוזים עתידיים, 7335, אלדור רפי .1
 . ריקובר'הוצאת צ. שוק ההון וניירות הערך, 1773, בן חורין משה .2
 . הוצאת לומדון. ספר האגח וניהול סיכונים, 7331, רויטר  אדם .3
הבורסה לניירות " הכנה לבחינות אופציות וחוזים עתידיים" 7337וקרייזלר   אלדור .4

 .ערך

McDonald R.L. (2003). Derivatives Markets. Pearson Addison Wesley.  

Hull  J.C. (2003). Options Futures and Other Derivatives, Prentice Hall. 
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Berk J. And DeMarzo, (2007). Corporate finance Addison. Wesley 
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 טכנולוגיה וסביבה, כלכלת משאבי טבע

Economics of Natural Resource, Technology, and 
Environment 

 

 שעור: ההוראהאופן 

 6: שעות סמסטריאליות

  6: ז"נ

 : דרישות קדם

 

  :מטרת הקורס

הקניית הבנה בסיסית בתיאוריה הכלכלית של ניצול משאבי טבע וסביבה והשפעת פעילות זו 

את  םיכולת ליישהקניית . לימוד דרכי פעולתם של מוסדות להקצאת משאבי טבע. על הסביבה

 .התיאוריה לניתוח אירועי אמת

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס
 

השפעות חיצוניות , כלכלת רווחה, תנאי האופטימום, כלכלת שוק, מבוא לכלכלת משאבים

ושיקולים נוספים במדיניות בקרת השפעות  Coaseמשפט , כשל שוק, ומדיניות הממשלה

ת רנטה קרקעית ככלי למדידת הבדלי איכו: כלכלת קרקע, מוצר ציבורי ומוצר מידע, חיצוניות

כלכלת משאבי הטבע , שיווי משקל ברמת החברה והענף, Hotellingמשפט , ומיקום

 אנרגיה והסביבה, דוגמא של ענף הדיג, המתחדשים

 

 

 : ספרי לימוד
J. M. Hartwick and N.O.  Olewiler. The Economics of Natural Resource Use. 
NY, Harper & Row, 1986.  
T. Tietenberg. Environmental and Natural Resource Economics. 3rd Ed., 
NY, HarperCollins Publishers, 1992. 
G.A. Carlson, D. Zilberman, and J. A. Miranowski. Agricultural and 
Environmental 
Resource Economics. Oxford Press, 1993. 
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  6: שעות סמסטריאליות

  6: ז"נ

 אין: דרישות קדם

 

 :  מטרת הקורס

הבנת התהליך והגורמים המשפיעים , הכרת התיאוריות והמודלים העדכניים בניהול משא ומתן
התנסות ביישומים פרקטיים של חקר ניהול משא ומתן בארגונים טכנולוגיים ובחברות רב  . עליו

תוך דגש על , הקורס נועד להקנות יסודות תיאורטיים ומעשיים לניהול משא ומתן.  ותתרבותי
במהלך הקורס יבחנו . ניהול משא ומתן בארגונים טכנולוגיים ובסביבות גלובליות רב תרבותיות

המודל הטרנספורמטיבי והמודל , כגון המודל הפרגמאטי, מודלים שונים לניהול משא ומתן
נבחן שיטות , ננתח כשלים בניהול משא ומתן, סיבות לכשלים במשא ומתןנבחן את ה. הנרטיבי

, מעורבות צד שלישי, השפעתן של אמוציות, בניית אסטרטגיה למשא ומתן, למיפוי אינטרסים
חקר . למשברים במשא ומתן ועוד כפתרוןטכניקות ליצירתיות , יישומים מתורת המשחקים

לכן נעשה שימוש במהלך הקורס במחקרים , במהותו ריאינטרדיסציפלינולימוד משא ומתן הינו 
חקר סגנונות ניהול משא ומתן , תורת המשחקים, כגון, ותיאוריות עדכניים מתחומים שונים

יתנסו הסטודנטים , בנוסף להרצאה הפרונטאלית.  מפסיכולוגיה קוגניטיבית וחברתית ועוד
ם החומר הנלמד ובמטרה לפתח כחלק מיישו, בסימולציות של ניהול משא ומתן במצבים שונים

 .הבנה של המיומנויות הנדרשות בעת ניהול משא ומתן בארגונים

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

משא ומתן כתהליך , הגדרות והתפתחות מחקרית ופרקטית של התחום, מבוא: ניהול משא ומתן
זיהוי כשלים צפויים  ובעיות נפוצות בדינאמיקה : בעיות וכשלים במשא ומתן, ליישוב קונפליקטים

המודל הטרנספורמטיבי , המודל הפרגמאטי: מודלים בניהול משא ומתן, של ניהול משא ומתן
( (Getting to Yesהמודל הפרגמאטי לניהול משא ומתן : הגישה הרציונאלית, יביוהמודל הנרט

משא ומתן בפרספקטיבה של , ניתוח הצד האחר ובניית אסטרטגיה, הצבת יעדים, אינטרסים: 
, משחק הפחדן ומשחק הגלדיאטורים,  דילמת האסיר, סכום אפס  משחק: תורת המשחקים

הגישה ?, ללמוד מתורת המשחקים על ניהול משא ומתן מה ניתן. מינימקס ושיווי משקל נאש
דיון בתיאורית ההתקשרות : הקשר בין אישיות לבין סגנון ניהול המשא ומתן: הפרסונאלית

, זיהוי סגנון אישי לניהול משא ומתן והערכתו ביחס למטרה, וממצאי מחקר הנובעים ממנה
תרבות והשפעתה : גישה התרבותיתה, בין גישה הפרסונאלית לרציונאלית: מסגנון לאסטרטגיה

גלובליזציה , אינדיבידואליזם וקולקטיביזם: שונים של תרבות ממדים: על ניהול משא ומתן
: משא ומתן באמצעות נציגים, טקס וקונטקסט, נרטיב: תרבות ארגונית, והתכנסות תרבותית

קורות הכוח מ, השלכות מעורבות צד שלישי על התהליך ועל תוצאותיו, אסטרטגיה וטקטיקות
: יצירתי פיטרון –דינאמיקה משברית . במשא ומתן והכרתם בשלב ההכנה למשא ומתן ובמהלכו

. למשברים במשא ומתן כפתרוןטכניקות ליצירתיות , שימוש בפתרונות יצירתיים במשא ומתן
 .אתגרים ופתרונות: משא ומתן מתוקשב

 

 :ספרי לימוד

1. Adair, W.L., Brett, J.M. (2004). Culture and Negotiation Processes. In: 
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12. Lytle, A. L., Brett, J.M., Barsness,  Z. I., Tinsely, C. H., Janssens, M. 
(1995). A pardigm for confirmatory cross – cultural research in 
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 Planning Transportation -תכנון מערכות תחבורה  - 77148
Systems 

 שעור: אופן ההוראה

  6: שעות סמסטריאליות

 6: ז"נ

 - 73373', מבוא לחקר ביצועים א - 23337, כלכלה תעשייתית - 23314: דרישות קדם
 הסתברות לניהול טכנולוגיה 

 

 :  מטרת הקורס

מטרת הקורס הינה לאפשר לסטודנטים לנתח תהליכים ובעיות בסיסיות במערכת התחבורה 
קורס זה מתאר את היסודות הדרושים .  תכנוניים וניהוליים, באמצעות יישום עקרונות כלכליים
עקרונות , הקורס סוקר את תפקידה של מערכת התחבורה. לניתוח והבנת מערכת התחבורה

בקורס יילמדו מושגים של מערכת .  וחשיבות שילובה הנכון במערכת העירונית, וניהולהתכנונה 
מאפייני הביקוש וההיצע במערכת  ועקרונות להערכת , זרימת ובקרת תנועה, התחבורה

במסגרת הקורס יוצגו מודלים פשוטים של (. הספקים)התנהגות הנוסעים וחברות התחבורה 
ועקרונות כלכליים ( בעיית המסלול הקצר, לדוגמא)טימיזציה תכנון תחבורה המבוססים על אופ

כמו כן תבחן השפעתם של פתרונות תחבורה שונים על המערכת (. שווי משקל, לדוגמא)
 . העירונית ככלל תוך הצגת דוגמאות יישומיות

 

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

ותפקידה בפיתוח מאפייני המערכת התחבורה , הצורך בניהול מערכת התחבורה: מבוא
סווג : עקרונות התחבורה והתנועה, רכב ותשתית, נהג, זמן ומרחב בתחבורה, , הסביבתי

מודלים של , מדידת המאפיינים, מאפייני זרם התעבורה והקשרים בניהם, והיררכית כבישים
תכנון רמזור : רמזורים, בקרת צמתים, תכנון צמתים: תכנון ובקרה  של צמתים, זרימת תנועה

התהליך הקלאסי לחיזוי הביקוש : הביקוש לתחבורה, תכנון רמזור מופעל תנועה, ב זמןקצו
היצע המערכת , תועלות למשתמש במערכת התחבורה, בחירת אמצעי הנסיעה, לנסיעות

פונקציות העלויות במערכת , הצבת נסיעות על רשת הדרכים: התחבורתית וניתוח שווי משקל
: בעיות תחבורה והצעות לפתרונות, .י משקל למערכתשווי משקל למשתמש ושוו, התחבורה

 .תכנון מחודש של צמתים,  Braess’s Paradox of Traffic Flow,אגרות גודש
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 - 73373, יסודות תורת ההחלטות - 23327, כלכלה תעשייתית  - 23314: דרישות קדם
 הסתברות לניהול טכנולוגיה 

 : מטרת הקורס

להקנות לסטודנטים מושגי יסוד ואסטרטגיות חשיבה בסיסיות בתורת המשחקים המשמשים 
כלכלה לניתוח תורת המשחקים מהווה כיום כלי מרכזי ב.  לניתוח תהליכים כלכליים ועסקיים

בקורס יוצגו מודלים ומושגים בסיסיים המשמשים לתיאור מצבים של קונפליקט . מצבי שוק
, השתמטות והתרשלות)ובעיות המתעוררות במקום העבודה ( יחסי עבודה, תחרות בין פירמות)

חברתיים ועסקים , באמצעות תורת המשחקים ננסה להבין תהליכים כלכליים(.  שיתוף פעולה
 .  ך את ההתנהגות הרציונאלית הצפויה ואת הפתרונות האפשריים למצבים שוניםולהערי

 

 :  הנושאים שיילמדו בקורס

שימושים של תורת , סוגי משחקים, מושגי יסוד? מהו משחק: מבוא לתורת המשחקים 
תיאור המשחק  בצורה : משחקים לא שיתופיים , דוגמאות, המשחקים בתחומים שונים

דיון ביקורתי במושג , קיום הפתרון, שווי משקל נאש: מושג הפתרון, .נרחבתאסטרטגית ובצורה 
אפליקציות של . משחקים חוזרים, שווי משקל פרפקטי, הפרות של  שווי משקל, שווי המשקל

הסיבות להיווצרותן ופתרונות , דילמות חברתיות במקום העבודה:  משחקים לא שיתופיים
משחק , מיקום חברה בתוך סביבה עסקית, שחקי מיקוםהצגת מודל כלכלי כמשחק מ, אפשריים

" שידוכים יציבים", שווי משקל, מושג האסטרטגיה במכרז, סוגי מכרזים -מכרזים , הכניסה לשוק
תיאור : משחקים שיתופיים , קבלת סטודנטים ללימודים, השמת עובדים: מאפיינים ויישומים  -

: אפליקציות של משחקים לא שיתופיים, אפליערך ש, הליבה: מושגי פתרון, המשחק ומאפייניו
 .משחקי שוק, מיקוח ומשא ומתן, משחקי רוב, הרכבת קואליציות
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