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 לטה לניהול טכנולוגיההפקו
Faculty of Management of Technology 

 
 

 לב-ל ברו' שאפפרו דקאן הפקולטה:מ"מ 

 ד"ר גילה אלברט ראש החוג לתואר שני:סגנית דקאן ו

 פרופ' דוד פרי :טכנולוגיהבהנדסת תעשייה וניהול  לתואר ראשוןהחוג ראש 

 ד"ר איל בריל ראש התוכנית לתואר ראשון בניהול טכנולוגיה:

 

 גב' אתי חכים, גב' אילנה בן נון סיסקל, גב' נועה אשר  רכזות:

 
 תיאור כללי

 
תואר ראשון  ,בהנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה .B.Sc פקולטה ייחודית המציעה תואר ראשון 

B.Sc. ותואר שני  ,בניהול טכנולוגיהM.Sc. ת מבוססת על ו. התוכני(ללא תזה) בניהול טכנולוגיה
ונדרשים על ידי ארגונים וחברות עתירות ידע  המותאמים ,טכנולוגיהומדעים,  ,לימודי ניהול, הנדסה

 וטכנולוגיה בתחומי השירותים, הממשל ותעשיות מתקדמות. 
 

בקרב תלמידיה את היכולת לנהל ולהוביל פרויקטים  ותהליכים ארגוניים הפקולטה מטפחת 
במערכות ייצור, שירותים וממשל תוך בנייה של ראייה וחשיבה מערכתית, יכולת ניתוח אנליטית 

כך,  ופתרון בעיות ניהוליות מורכבות. ,וכמותית, תפישה כלכלית, העצמת היצירתיות, החדשנות
בוגרי הפקולטה  קולטה לתפקידי ניהול בתעשייה עתירת  הידע.מוכשרים בוגרי ומוסמכי הפ

מאיישים מגוון רחב של משרות ותפקידים בכירים בשלל תחומים מרתקים, ומתמודדים, באופן 
 יומיומי, עם אתגרי פיתוח, קידמה ויצירתיות.

 
 מידע, ות, כלכלה, הנדסה, ניהול ומערכהסטודנטים נחשפים לעושר רב של לימודי מדעים

חשוב הכמותי הרקע  .בסביבת העבודהו, המעניקים רקע נרחב להבנה וניתוח תהליכים בארגונים
ומחדד את היכולת להביא לידי ביטוי פתרון בעיות מעין כמותו בטיפוח רמה אנליטית גבוהה 

  מורכבות בעזרת שימוש בשיטות קלאסיות ומתקדמות.
 

הם הם זקוקים בפעילותם השוטפת לימודים  מקנים לסטודנטים את הכישורים והידע לה
כמומחים בניהול טכנולוגיה. יכולת המנהיגות והניהול מועשרת בעזרת מגוון  גדול של קורסי ניהול 
אקדמיים ופרקטיים כאחד. רוח היזמות, החדשנות, היצירתיות  והראיה המערכתית רווחת בכל 

 תחומי הלימוד.
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 סגל אקדמי
 

הסגל האקדמי של הפקולטה לניהול טכנולוגיה מורכב ברובו מבעלי דרגות אקדמיות גבוהות. 
הקידום המקצועי הוא בגין ההוראה, המחקר, הפרסום המדעי, והתרומה לפקולטה לניהול 

ניהול טכנולוגיה. הנדסה ו בתחומים שלטכנולוגיה.  הסגל צבר ניסיון רב באקדמיה, ובתעשייה 
 במחקר והוראה.  אנשי הסגל עוסקים

 

 עו"ד אורנה קופולוביץ בר נס ד"ר נעמי זיתוני ר גילה אלברט"ד

 ר דוד רז  "ד  ד"ר חדד אלרואי סופי אמדור נלקהד"ר 

  מר אהרן רטנר ר יוסי טנאי"ד ד"ר בן בולמש

  פרופ' אריק שדה מר אוריאל ישראלי ר אריאל בניס"ד

 ד"ר ענת שדה ד"ר אירנה מילשטיין ד"ר מיכאל בנדרסקי

  עמוס נוטע  פרופ' ר איל בריל"ד

  רו"ח מנשה נצראל פרופ' שאול בר לב

  פרופ' דוד פרי ד"ר גיל גרינשטיין

  ד"ר שמעון פרידקין ד"ר מיכאל וינוקור

 
 רשימת חברי הסגל האקדמי לפי א"ב של שם המשפחה. 
 
 

 קישורים: 

 בהנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה .B.Sc קישור לידיעון תואר ראשון

  בניהול טכנולוגיה .B.Scעון תואר ראשון קישור לידי

 קישור לפרשיות לימודים תואר ראשון

  ולפרשיות הלימודים בתואר שניבניהול טכנולוגיה  .M.Sc קישור לידיעון תואר שני

 

https://www.hit.ac.il/.upload/Academics/Yedion/2019-2020/nahat_Engineering_bsc.pdf
https://www.hit.ac.il/.upload/Academics/Yedion/2019-2020/nahat_bsc.pdf
https://www.hit.ac.il/.upload/Academics/Yedion/2019-2020/nahat_syllabuses.pdf
https://www.hit.ac.il/.upload/Academics/Yedion/2019-2020/nahat_syllabuses.pdf
https://www.hit.ac.il/.upload/Academics/Yedion/2019-2020/nahat_msc.pdf
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