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הפקולטה
לניהול טכנולוגיה



96  |  מדריך למועמדים  |  2022/21

הפקולטה לניהול טכנולוגיה
מזכירות הפקולטה: בניין 1, קומה 6

דקאן הפקולטה: פרופ׳ שאול בר-לב
ראש החוג לתואר שני: ד״ר גילה אלברט

ראש החוג לתואר ראשון בניהול טכנולוגיה: ד"ר איל בריל
ראש החוג לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול:  

פרופ׳ דוד פרי

דו״ח  הגישה  הפקולטה  גבוהה.  להשכלה  המועצה  של  זמנית  הסמכה  תחת  מצויה  התכנית   *
התקדמות למל״ג לצורך קבלת הסמכת קבע. כל עוד התכנית מצויה בהליכי אישור לקבלת הסמכת 

קבע, ההסמכה הזמנית עומדת בתוקפה, להענקת התואר בהנדסת תעשיה וניהול טכנולוגיה. 

ראש מינהל הפקולטה לניהול טכנולוגיה: אילנה בן-נון סיסקל
רכזת דקאן הפקולטה והתכנית לתואר שני: אתי חכים

רכזת בפקולטה לניהול טכנולוגיה: נועה אשר
רכזת בפקולטה לניהול טכנולוגיה: אורלי סליגמן

הפקולטה לניהול טכנולוגיה הוקמה בשנת 1994 כמענה לצורך 
את  שייקחו  איכותיים  במנהלים  ובעולם,  בארץ  וגדל,  ההולך 

המושכות ויובילו את תעשיית ההיי-טק.
הסביבה  את  לספק  שואפת  טכנולוגיה  לניהול  הפקולטה 
שיוכלו  מקצוע  אנשי  להכשרת  האופטימליים  והתנאים 
להיענות לצרכים החדשים והמשתנים של תעשייה זו: מנהלים 
עם ראייה רחבה, כישורים חדשים וכלים מותאמים שיאפשרו 

להם להוביל את המשק קדימה.

ואת  ומקדם את המשק  כי הפיתוח הטכנולוגי הוא שמצעיד  בעולם מקובלת ההנחה, 
כמו  האחרונות  בשנים  ישראל,  של  הכלכלית  הצמיחה  קצב  ואכן,  הלאומית.  הכלכלה 
לפתח  ויכולתה  ישראל  של  היחסי  היתרון  מן  רבה  במידה  נושפע  הבאות,  בשנים  גם 

טכנולוגיות חדשניות ותעשיות עתירות ידע.

המדינה,  של  הכלכלי  לביצורה  ביותר  החשוב  הלאומי  המשאב  למעשה,  היא  זו  יכולת 
והיא תלויה ביכולת המפעלים, החברות והתאגידים למצות את הפוטנציאל הכלכלי של 
היכולת המדעית-טכנולוגית. זהו היעד הבסיסי של הפקולטה לניהול טכנולוגיה: להכשיר 
בוגרים, שיידעו לנהל בהצלחה את המערכות הטכנולוגיות הללו, וכך, לשפר את כושר 

התחרות של המדינה בשווקים הבין-לאומיים.

הלימודים בפקולטה לניהול טכנולוגיה יקנו לכם את הידע הנדרש בכדי להצטרף למעגל 
ההצלחה,  לטפח את היכולת לנהל ולהוביל פרויקטים ותהליכים ארגוניים במערכות ייצור, 
שירותים וממשל תוך בנייה של ראייה וחשיבה מערכתית, יכולת ניתוח אנליטית וכמותית, 

תפישה כלכלית, העצמת היצירתיות, החדשנות ופתרון בעיות ניהוליות מורכבות.

הפקולטה לניהול טכנולוגיה מציעה:
תואר ראשון .B.Sc בהנדסת תעשייה וניהול*

תואר ראשון .B.Sc בניהול טכנולוגיה
תואר שני .M.Sc בניהול טכנולוגיה

בוגרי ומוסמכי הפקולטה מאיישים היום מגוון רחב של משרות בשלל תחומים מרתקים 
האווירית,  התעשייה  ויצירתיות.  קידמה  פיתוח,  אתגרי  עם  יומיומי,  באופן  ומתמודדים, 
SAP ,Ericson, אמדוקס ומשרד הביטחון הם דוגמא לארגונים וחברות בהם ניתן למצוא 

בוגרים שלנו בתפקידי מפתח בתחומי:
‹    שיווק ניהול פרויקטים    ›

‹    אבטחת איכות ניהול משאבי אנוש   ›
‹    תכנון ובקרה מערכות מידע     ›
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סגל הפקולטה
מאנשי  מורכב  טכנולוגיה  לניהול  בפקולטה  הבכיר  האקדמי  הסגל 
אקדמיה, מחקר וטכנולוגיה, שרובם בעלי ניסיון רב בחברות ובארגונים 
עתירי ידע. שילוב זה, מאפשר לסטודנטים ליהנות מתכנית לימודים 
עשירה ואתגרית, המבוססת על המציאות המקצועית בשטח ולצאת 
אל “החיים האמיתיים“, כשהם מצוידים  בכלים מעשיים, שימושיים 

ועדכניים. 

אווירה אקדמית
ומתחשבת  התומכת  אוהדת,  לימודית  אווירה  שוררת  בפקולטה 
מספר  הקורסים  ברוב  ונגישים,  זמינים  המרצים  הסטודנט.  בצרכי 

קטן של לומדים.

ידיעונים   הפקולטה,  אודות  על  מפורט  למידע 
ותוכניות הלימודים, מומלץ לפנות לאתר המכון 

.www.hit.ac.il



98  |  מדריך למועמדים  |  2022/21

B.Sc. תכנית הלימודים לתואר ראשון
בהנדסת תעשייה וניהול

מדינת ישראל ידועה כבית גידול מוצלח ביותר לטכנולוגיות חדשניות ותעשיות עתירות 
חדשה,  ניהולית  לשכבה  שמור  הללו,  בתחומים  הישראלית  מההצלחה  גדול  חלק  ידע. 
לשנים  עד  מקובלת  שהייתה  מזו  יותר  הרבה  רחבה  הסתכלות  צורת  איתה  שמביאה 
האחרונות. המנהלים החדשים מסוגלים לרתום את ההתפתחות הטכנולוגית לאינטרסים 
והכלכלי של מפעלים,  דרך הזהב למיצוי הפוטנציאל הטכנולוגי  ולמצוא את  הארגוניים 

חברות ותאגידים.
הידע הגיעו מתחומי ההנדסה, הכלכלה,  אם בעולם הישן, המנהלים בחברות עתירות 
השיווק ומינהל העסקים, בעולם החדש, אותו מייצגת בהצלחה רבה הפקולטה לניהול 
ושליטה  מערכתית  ראייה  בעלי  מבוגרים  ההיי-טק  חברות  נהנות   ,HIT-ב טכנולוגיה 
בהנדסת  הלימודים  תכנית  הניהול.  בשפת  וגם  וההנדסה  המדע  בשפת  גם  רחבה 
תעשייה וניהול, שתוכננה ועוצבה על פי הצרכים הייחודיים של תעשיית ההיי-טק, שמה 

דגש בהתנסות מעשית לכל אורך תקופת הלימודים. 
 - ארבע  תכנית  היא  וניהול  תעשייה  להנדסת   B.Sc. ראשון  בתואר  הלימודים  תכנית 
ולהעמקת  מעשית  להכשרה  מיועדת  התכנית  בארץ.  מסוגה  ויחידה  ייחודית  שנתית, 
הידע התיאורטי בשכבת המהנדסים ובשכבת הביניים של מנהלים בתעשיית ההיי-טק, 

העוסקים בניהול פרויקטים, או בניהול קבוצות מקצועיות.
ניתן למצוא בוגרים של הפקולטה לניהול טכנולוגיה במגוון תפקידים בתעשייה עתירת 
הידע, בתחומים כגון: תפעול ולוגיסטיקה, ניהול פרויקטים, ניהול משאבי אנוש, שיווק, 

תכנון ובקרה, מערכות אוטונומיות  ואבטחת איכות.

תכנית הלימודים היא מעשית
בוגרי התכנית יהיו מוכנים היטב לאתגרים, שמחכים להם בתעשייה עתירת הידע, כגון: 

רכישת ידע מעמיק בתחום התמחותם ובתחומים משיקים.   ›
רכישת השכלה ניהולית רחבה.    ›

הם  שבה  הסביבה,  את  להבין  להם  שתאפשר  מערכתית,  ראייה  יכולת  פיתוח    ›
פועלים. 

פיתוח יכולת להציע פתרונות יצירתיים למצבים בלתי צפויים.    ›
יכולת להשתלב בקלות, במגוון תחומים ותפקידים מלאי עניין.   ›

מבנה התכנית
נבנתה  היא  נ”ז.   162 וכוללת  לימוד  שנות  ארבע  על-פני  משתרעת  הלימודים  תכנית 
כך שתתאים גם לתלמידים, שאינם בעלי רקע טכנולוגי/מקצועי מוקדם )בוגרי מגמות 
עיוניות בבתי-ספר תיכוניים, או במסלולים מקבילים(. הלימודים מוצעים בשני מסלולים: 

מסלול רגיל ומסלול גמיש. 
במסלול הרגיל משלים הסטודנט את לימודיו ב- 4 שנים = 8 סמסטרים. כל שנה לומדים  

בסמסטר א׳ ובסמסטר ב׳. הלימודים מתקיימים בבוקר ובצהריים.
לימודיו ב-4 שנים  במסלול הגמיש המיועד לסטודנטים עובדים, משלים הסטודנט את 
= 11 סמסטרים, מתוכם 3 סמסטרי קיץ. הלימודים מתקיימים ביום שישי, ויומיים אחרי 

הצהריים )לא כולל לימודים רב תחומיים, קורסי בחירה מסויימים, ואנגלית(.
ההכרה בלימודים קודמים מתבצעת לפי מדיניות הפקולטה המפורסמת באתר המכון, 

בידיעון ובמרכז לרישום והרשמה.

ומעלה   85 כי לסטודנטים מצטיינים בעלי ממוצע  לציין  חשוב 
מהתואר  לפחות  נ״ז   100 צבירת  לאחר  מאפשרת,  הפקולטה 
.M.Sc  בניהול טכנולוגיה  הראשון, להתחיל ללמוד תואר שני 

ללא תזה, במקביל ללימודי התואר הראשון.

הרכב תכנית הלימודים
להלן הרכב תכנית הלימודים: 

42 נ״ז לימודי יסוד מדעיים  	›

86 נ״ז לימודי הנדסה, ניהול ומערכות מידע  	›

18 נ״ז לימודי בחירה  	›

6  נ״ז  פרוייקט גמר  	›

10 נ״ז  לימודים רב תחומיים  	›

162 נ״ז  סה״כ  
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יוכלו הסטודנטים לבחור אחד מבין שלושת תחומי הבחירה   בשנה האחרונה ללימודים 
הבאים**: )אין חובה לבחור תחום בחירה(:

ניהול פרויקטים 	›

 )Big Data( מערכות מידע וניתוח נתוני עתק 	›

תפעול ולוגיסטיקה 	›

בחירה  קורסי   6 כולל  הבחירה  מתחומי  אחד  כל  הנרשמים.  במספר  מותנת  בחירה  תחום  פתיחת    **
ופרויקט גמר.

בין קורסי הבחירה אפשר למצוא את הקורסים הבאים***:
תכנות מונחה אובייקטים 	›

ניתוח ועיצוב בסיסי נתונים מתקדם 	›

מודלים של בינה עסקית 	›

ניתוח צברי נתונים גדולים בטכנולוגיות ענן 	›

ניהול שרשרת הספקה 	›

יישומי בינה מלאכותית בניהול 	›

ניהול משא ומתן 	›

יישומי מחשוב בתפעול ולוגיסטיקה 	›

אופציות וחוזים  	›

ניהול פרויקטים ברמת הארגון  	›

יסודות מערכות תקשורת לניהול 	›

ניהול פרויקטים בטכננולוגיות מידע 	›

סמינר מתקדם בניהול פרויקטים 	›

ניהול מערכות שירות 	›

נושאים נבחרים באוטומציה תעשייתית 	›

ניהול סיכונים בפרויקטים 	›

הערכת שווי חברות 	›

מערכות תומכות החלטה 	›

הנדסת אנוש 	›

הערכת שווי חברות 	›

מיקום ומערך ומפעלים 	›

נושאים מתקדמים בקבלת החלטות ויישומם בניהול מוצר טכנולוגי 	›

מבוא לטכנולוגיית מרשתת הדברים )IOT( וסנסורים  	›

הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את היצע קורסי הבחירה.  ***

פרויקט גמר
במסגרת הלימודים, הסטודנטים נדרשים להכין פרויקט גמר. הפרויקט מאפשר לרכוש 
ביצוע  עם  או  טכנולוגי,  בארגון  מעשי  פרויקט  של  הביצוע  אתגרי  עם  ולהתמודד  ניסיון 

מחקר בתחום הנדסת תעשייה וניהול.

תנאים למתן אישור להתחלת ביצוע פרוייקט הגמר
סיום חובות הלימודים עד סוף שנה ג׳ ורמת פטור בקורס אנגלית. 

ימי עיון
עיון  ימי  בארבעה  נדרש להשתתף  וניהול  בהנדסת תעשייה  להשלמת התואר הראשון 

פקולטתיים )ללא נ״ז(.
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סמסטר ב‘סמסטר א‘שנה א‘

נ“זש“סשם הקורסנ“זש“סשם הקורס

חשבון אינפיניטסימלי 1 לנה״ט
אלגברה ליניארית לנה״ט

מבוא לכלכלה מיקרו ומקרו
מבוא למערכות מידע

יסודות בניהול והתנהגות ארגונית

7
4
4
4
4

5.5
3.5
3.5
3.0
3.5

הסתברות להנדסת תעשייה ונה״ט 
חשבון אינפיניטסימלי 2 לנה״ט

פיזיקה 1 לנה״ט
יסודות החשבונאות

יסודות השיווק
לימודים רב תחומיים 

4
6
4
4
4
2

3.5
5.0
3.5
3.5
3.5
2.0

2319.02421.0סה“כ

סמסטר ב‘סמסטר א‘שנה ב‘

נ“זש“סשם הקורסנ“זש“סשם הקורס

פיזיקה 2 לנה״ט
סטטיסטיקה

חקר ביצועים א’ – מודלים דטרמיניסטיים
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה לנה״ט

מבוא להנדסת תעשייה ונה״ט
לימודים רב תחומיים

4
4
4
4
4
2

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
2.0

Python מבוא לתכנות בשפת
חקר ביצועים ב’ - מודלים סטוכסטיים

תורת המימון
יסודות תורת ההחלטות

פרקים בכימיה וביולוגיה לנה״ט
מתמטיקה בדידה לנה״ט

4
4
4
4
4
4

3.0
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

2219.52420.5סה“כ

תכנית הלימודים לפי סמסטרים
היקף הלימודים: 162 נ״ז )במסלול הרגיל, לא כולל לימודי אנגלית ופיזיקה בסיסית(

.www.hit.ac.il למידע מפורט על אודות הפקולטה, קורסי הבחירה והידיעון, מומלץ לפנות לאתר המכון
המכון שומר על הזכויות לשנות את תכנית הלימודים ואת היצע קורסי הבחירה.
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סמסטר ב‘סמסטר א‘שנה ג‘

נ“זש“סשם הקורסנ“זש“סשם הקורס

כלכלה תעשייתית
מערכות ייצור משולבות מחשב

ניהול פרויקטים א'
הנדסת שיטות

ניהול מערכות ייצור
מבוא להנדסה מכונות ותהליכי ייצור

4
4
3
4
4
4

3.5
3.5
2.5
3.5
3.5
3.5

מעבדה בניהול פרויקטים
מערכות תפעול ולוגיסטיקה

ניהול משאבי אנוש
סימולציה

שיטת מחקר ורגרסיה
ניתוח ועיצוב בסיסי נתונים

לימודים רב תחומיים

2
4
4
4
4
4
2

1.0
3.5
3.5
3.0
3.5
3.5
2.0

2320.02420.0סה“כ

סמסטר ב‘סמסטר א‘שנה ד‘

נ“זש“סשם הקורסנ“זש“סשם הקורס

חדשנות ויזמות טכנולוגית
הנדסת איכות ובטיחות

פרויקט גמר בהנדסת תעשייה 
ונה״ט

לימודים רב תחומיים
3 קורסי בחירה

4
4

3
2
9

3.5
3.5

3.0
2.0
9.0

מערכות מידע ארגוניות
פרויקט גמר בהנדסת תעשייה

ונה״ט 
3 קורסי בחירה

לימודים רב תחומיים
דיני וקנין עסקים וקניין רוחני

4

3
9
2
4

3.5

3.0
9.0
2.0
3.5

2221.02221.0סה“כ
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תחומי בחירה בתואר הראשון
בהנדסת תעשייה וניהול

 )Big Data(  מערכות מידע וניתוח נתוני עתק
וירטואלי,  הגידול המואץ ביכולת האחסון של נתונים, בשילוב עם טכנולוגיה של אחסון 
יכולת גישה לבסיסי נתונים בצורה מאובטחת ומרוחקת והמורכבות הרבה של פרויקטי 
IT בארגונים תעשייתיים וארגוני שירותים מתוחכמים יצרו את הצורך לפתח יכולת עיבוד 

וניהול פרויקטים מורכבים. 

כפועל יוצא, היכולת להפיק מידע ותובנות מים הנתונים הפכה להיות מיומנות נדרשת 
במרבית הארגונים. במקביל לכך נדרשים הבוגרים להיות בעלי יכולת ניהול של פרויקטי 

IT ברמת מורכבות גבוהה.

בתחום בחירה זה לומדים הסטודנטים מספר נושאים מרכזיים ובהם:
שימוש בטכנולוגיות של ניתוח מידע בסביבה של בסיסי נתונים גדולים המאוחסנים    ›

בטכנולוגיית ענן.
.Big Data פיתוח יישומים ושימוש בכלים קיימים לתחומי  ›
ניתוח נתונים ובניית מודלים על גבי כלים ייחודיים לתחום.  ›

לתרגמם  ארגון,  של  המידע  צרכי  את  לנתח  כדי  מקצועי  דעת  שיקול  הפעלת   ›
ולשלב את הטכנולוגיות החדישות עם  ולטכנולוגיות המידע המתאימות  למערכות 

אסטרטגיות ארגוניות.

מיומנות  מצריך  נתונים   ניתוח  של  בתחום  מודלים  ופיתוח של  המידע,  ניהול מערכות 
ושימוש בכלים רבים מדיסציפלינות מגוונות: אלגוריתמים ניהול טכנולוגיות עיליות,  מדעי 
הקניית  לצורך  ארגונית.   והתנהגות  כלכלה  ההחלטות,  תורת  ביצועים,  חקר  המחשב, 
כלים אלו, משלבים בתחום מערכות מידע יחד עם לימודי הנדסת תעשייה וניהול שימוש 

IT, שפות תוכנה נוספות, עיצוב בסיסי נתונים  בכלים מתחום ניהול פרויקטים בתחום 
ויישום מערכות מידע ניהוליות, יישומי בינה מלאכותית, תכנות מונחה אובייקטים, ניתוח 

ועיצוב בסיסי נתונים מתקדם וניהול פרויקטים בטכנולוגיות מידע.

עמידה בתחום הבחירה במערכות מידע ונתוני עתק )Big Data( מחייבת לימוד שני    ›
קורסי הבחירה שהם חובה בתחום: תכנות מונחה אובייקטים וניתוח ועיצוב בסיסי 

נתונים מתקדם.
לימוד 2 קורסי בחירה נוספים מבין 4 הקורסים ברשימה הבאה:   ›

ניהול פרויקטים בטכנולוגיות מידע, ישומי בינה מלאכותית בניהול, מודלים של בינה 
עיסקית  וניתוח צברי נתונים גדולים בטכנולוגיית ענן.

וכן בנוסף לימוד 2 קורסי בחירה מתוך 4 קורסים שלעיל או שני קורסי בחירה מכל 
תחום שהוא וביצוע פרויקט גמר בתחום מערכות מידע וניתוח נתוני עתק. 

פרויקט הגמר בהיקף של 6 נ״ז מאפשר להתנסות ביישום והטמעה של רבים מההיבטים 
ממדרגה  הזדמנות  מהווה  הפרויקט   .IT של  בתחום  פיתוח  וניהול  נתונים  ניתוח  של 
ראשונה ליישם הלכה למעשה הליך של פיתוח יישום בטכנולוגיית ענן ובכלל זה איפיון, 
מודלים  של  וזיהוי  לחיזוי  מודלים  לבניית  הנתונים  וניתוח  נתונים  איסוף  וביצוע  תכנות 

מסחריים ומדעיים.

תעודה  יקבלו  האקדמיות  בדרישות  ועומדים  זה  בחירה  בתחום  שבוחרים  סטודנטים 
.)Big Data( המעידה על כך שלמדו בתחום מערכות מידע וניתוח נתוני עתק
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ניהול פרויקטים
הסביבה העסקית המתקדמת מבוססת ברובה על תהליכי ניהול פרויקטים.

וסיום  ונקודות התחלה  מוגדרים מראש  יעדים  הינו משימה חד פעמית בעלת  פרויקט 
ברורות שיש לבצעה במסגרת לו"ז ותקציב מוגדרים. 

שיטת עבודה פרויקטלית מתאפיינת על ידי מרווחי הזמן קצרים, מנגנוני שינוי גמישים 
וערך יחסי גבוה.

ועולה גם  ומתרחב באופן משמעותי בשנים האחרונות  הצורך במנהלי פרויקטים הולך 
בתחומים טכנולוגיים חדשניים. תופעה זו מייצרת דרישה הולכת וגדלה למנהלי פרויקטים 

בעלי הכשרה אקדמית מחד וניסיון מעשי מאידך.

תחום הבחירה ניהול פרויקטים מכשיר את הבוגרים לקראת השתלבות בצוותי עבודה 
פרויקטלים, תמיכה בפעילות ארגונית מבוססת פרויקטים וניהול אפקטיבי ומוצלח של 
רלוונטי  מקצועי  ידע  לימודיהם  במסגרת  רוכשים  התחום  בוגרי  טכנולוגיים.  פרויקטים 
וכן  אפקטיבית  תקשורת  תיאום,  מו"מ,  וניהול  החלטות  קבלת  ארגון,  יכולת  המקנה 

כישורי הובלת צוות ומנהיגות. 

בוגרי התחום משתלבים בתפקידי ניהול ובקרה של פרויקטים בקנה מידה נרחב במיוחד 
בקרב ארגונים עתירי טכנולוגיה הן בייצור והן בשירותים.

עמידה בתחום הבחירה בניהול פרויקטים מחייבת לימוד כל ארבעת מקצועות החובה 
בניהול  מתקדם  סמינר  בפרויקטים,  סיכונים  ניהול  פרויקטים:  ניהול  הבחירה  בתחום 
וביצוע  מידע  בטכנולוגיות  פרויקטים  וניהול  הארגון  ברמת  פרויקטים  ניהול  פרויקטים, 

פרויקט גמר בתחום. בנוסף, יש לקחת שני קורסי בחירה נוספים מכל תחום שהוא.

מן  אחד  של  והטמעה  ביישום  להתנסות  מאפשר  נ"ז   6 של  בהיקף  הגמר  פרויקט 
או  נבחר  בארגון  פרויקטים  ניהול  של  אינטגרציה  ביישום  פרויקט,  ניהול  של  ההיבטים 

ביישומם של מודלים מתקדמים בניהול פרויקטים.

היקף הלימודים המוצע בתחום ניהול פרויקטים הוא נרחב ומאפשר לבוגרים, להשתלב 
באופן המיטבי בארגון פרויקטלי בכלל ובניהול פרויקט בפרט.

סטודנטים שבוחרים בתחום ניהול פרויקטים ועומדים בדרישות האקדמיות יקבלו תעודה 
המעידה על כך שלמדו בתחום הבחירה ניהול פרויקטים.

תפעול ולוגיסטיקה
וחברות.  ארגונים  של  הפעילות  מרבית  את  מכסה  ולוגיסטיקה  תפעול  הבחירה  תחום 
בלוגיסטיקה לבד מושקע כיום 30% מתקציבי הארגונים. משמע,  כמעט שליש מהוצאות 
כלל  את  כוללת  בארגון  הלוגיסטיקה  בלבד.  הלוגיסטיקה  למרכיבי  מנותבות  החברות 

המרכיבים המסייעים ותומכים בפיתוח וייצור המוצרים. 

בשל היות הלוגיסטיקה נדבך כה חשוב בארגון, יש צורך לתכננו ולהפעילו בצורה יעילה 
ומתוחכמת. הלוגיסטיקה בנויה על המרכיבים הבאים: תובלה הכוללת הובלה של חומרי 
ומלאי,  מחסנים  ניהול  אחסון,  רכש,  הכוללת  הספקה  הפצה,  העברה,  הסעות,  גלם, 
תיקונים ואחזקה - לרבות שיפוצים, אחזקה שוטפת, תכנון טיפולים, תיקוני שבר ושירות 
התחום  העמקת  מטרת  ומעברים.  כבישים  מחסנים,  מבנים,  לרבות  תשתיות  ללקוח. 
כך שבוגר  בארגון  הלוגיסטיקה השונים  והבנה  בתחומי  ידע  להקנות  היא  בלוגיסטיקה 

התחום יוכל להשתלב בתפקידי הניהול בארגון. 

עמידה בתחום הבחירה בתפעול ולוגיסטיקה מחייבת לימוד כל ארבעת מקצועות החובה 
ולוגיסטיקה, ניהול שרשרת הספקה, נושאים  יישומי מחשוב בתפעול  בתחום הבחירה, 
נבחרים באופטימיזציה תעשייתית ומערך מיקום מפעלים, וביצוע פרויקט גמר בתחום. 

בנוסף, יש לקחת שני קורסי בחירה נוספים מכל תחום שהוא. 

סטודנטים שבוחרים בתחום הבחירה תפעול ולוגיסטיקה ועומדים בדרישות האקדמיות 
יקבלו תעודה המעידה על כך שלמדו בתחום הבחירה תפעול ולוגיסטיקה.
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היקף התכנית
זכות  נקודות   39 קורסים המקנים   13 לימודי  להשלים  על הסטודנט  להשלמת התואר 
)נ״ז(, עבודת גמר בתחומים הקשורים לניהול טכנולוגיה תוך הדגשת הגישות המדעית 
מסגרת  נ״ז(.  )ללא  פקולטטיים  עיון  ימי  בשני  ולהשתתף  נ״ז,   6 המקנה  והאנליטית 
בקצב  ללמוד  גם  ניתן  אך  קיץ(  סמסטרי  כולל  סמסטרים   6( דו-שנתית  היא  התכנית 
מוגבר ולהרכיב מערכת מותאמת אישית המאפשרת ולהשלים את הלימודים בזמן קצר 

יותר ואפילו בשנה )3 סמסטרים(. 
התכנית מותאמת לסטודנטים המועסקים במשרה מלאה ולכן הלימודים מתקיימים בימי 

חול בשעות אחה״צ-ערב ובימי שישי.

קורסי החובה בתכנית  
שיטות כמותיות לניהול טכנולוגיה  |  ניהול  |  משחקי עסקים  |  שיטות ניהול מתקדמות  
|  הנדסת מערכות  עיליות   |  שיווק טכנולוגיות    )*( בינלאומית  |  אסטרטגיה עסקית 
עתירות טכנולוגיה או )**( מתודולוגיות לפיתוח וישום מערכות מידע  |  שווקי הון, גיוס הון 

וניהול סיכונים  |  שיטות מחקר לניהול טכנולוגיה

קורס זה איננו חובה לבוחרים במסלול התמחות בניהול טכנולוגיות מידע  *

ואב”א.  מערכות  הנדסת  בחירה  בתחום  לבוחרים  חובה  טכנולוגיה  עתירות  מערכות  הנדסת   **
מתודולוגיות לפיתוח וישום מערכות מידע חובה לבוחרים במסלול התמחות ניהול טכנולוגיות מידע 

בתחום בחירה רב-תחומי בניהול טכנולוגיה חובה לבחור באחד משניהם.

תכנית הלימודים לתואר שני .M.Sc בניהול טכנולוגיה )ללא תזה(
התכנית מכשירה מומחים בתחום ניהול הטכנולוגיה אשר ישתלבו בהצלחה בתפקידים 
שונים של ניתוח מערכות ותהליכים בארגונים עתירי ידע וטכנולוגיה. היא מיועדת לבוגרי 
תואר ראשון בהנדסה, , מדעים, לוגיסטיקה, ניהול וכלכלה, העומדים בתנאי ההרשמה 
והרואים את עתידם בניהול טכנולוגי בכיר או כאנשי מחקר ואקדמיה, ומעוניינים להעמיק 

את הידע הניהולי-טכנולוגי שרכשו.
תכנית הלימודים מבוססת על הרקע ועל היכולות האנליטיות שצברו הסטודנטים בלימודי 

התואר הראשון ועל הניסיון המעשי שהם מביאים ממקום עבודתם.

מבנה תכנית הלימודים
של  הייחודיים  הצרכים  פי  על  ועוצבה  תוכננה   M.Sc. לתואר  הלימודים  תכנית  תכנית 
תעשיית ההיי-טק והיא מתמקדת במגוון תחומי הניהול הטכנולוגי במטרה להעמיק את 

הידע המושגי, התיאורטי, והפרקטי בניהול תעשיות עתירות טכנולוגיה.

הלימודים מתמקדים  יישומי.  מדעי-ניהולי  תואר  הוא  טכנולוגיה  בניהול   M.Sc. התואר 
מקצועות  במגוון  כמנהל  בתפקידו  לסטודנט  שיידרשו  הכמותיים  ובכלים  במרכיבים 
הניהול בתעשיית ההיי-טק. במהלך הלימודים הסטודנט ירכוש כלי ניהול עדכניים ושיטות 
ויידרש להוכיח יכולת  עבודה מתקדמות, יתמודד עם אתגרי ניהול מורכבים בזמן אמת 

מחקרית בעיקר בביצוע עבודות הגמר.  

סטודנטים שאינם בעלי רקע קודם בניהול טכנולוגיה יידרשו להשלמות, הנקבעות באופן 
פרטני. 

מאפשרת  הפקולטה   85 מעל  ראשון  בתואר  ממוצע  עם  מצטיינים  סטודנטים  עבור 
מסלול לימודים משולב של תואר ראשון ושני בחמש שנים.



107  |  מדריך למועמדים  |  2022/21

בין קורסי הבחירה אפשר למצוא את 
הקורסים הבאים*:

ניהול מערכות שירות
אופציות וחוזים

ניהול שרשרת אספקה
תפעול וניהול מערכות

תחבורה בעידן האוטונומי
יסודות מערכות תקשורת לניהול

קנין רוחני ופטנטים
ניהול משא ומתן

ניהול ממוקד איכות, בטיחות ואמינות
אבטחת איכות סטטיסטית
מטרולוגיה ומדידות באב״א

מבוא לניסויים מבוקרים  
הנדסת איכות בטכנולוגיות מידע

אבטחת מידע ארגונית והגנת סייבר

ניהול תשתיות טכנולוגיות מידע מתקדמות
מדידת ערך המידע

כריית נתונים
מערכות תומכות החלטה

מסחר אלקטרוני
ניהול ומדיניות סייבר

חקר ביצועים וסימולציה למהנדסי מערכות
תכן הנדסי 1

ממשקים ושילובים של מערכות
ניהול פיתוח מערך

הנדסת תוכנה למהנדסי מערכות
אימות, תיקוף, ובדיקה של מערכות

יסודות הבינה המלאכותית והאנושית
נושאים מתקדמים בקבלת החלטות

יישומים בניהול מוצר טכנולוגי

הפקולטה שומרת על הזכות לשנות את היצע קורסי הבחירה.  *

פריסה אפשרית של תכנית הלימודים ל-6 סמסטרים
סמסטר ג‘סמסטר ב‘סמסטר א‘שנה א‘

שיטות כמותיות לניהול טכנולוגיה
הנדסת מערכות עתירות טכנולוגיה

שווקי הון, גיוס הון, ניהול סיכונים

שווק טכנולוגיות עליות
שיטות מחקר לניהול טכנולוגיה

קורס בחירה

שיטות ניהול מתקדמות
אסטרטגיה עסקית 

בינלאומית
קורס בחירה

סמסטר ג‘סמסטר ב‘סמסטר א‘שנה ב‘

עבודת גמר
קורס בחירה

משחק עסקים

עבודת גמר 
שני קורסי בחירה

עבודת גמר
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תחומי בחירה ומסלולי התמחות*
M.Sc. במסגרת תכנית הלימודים לתואר שני

בניהול טכנולוגיה קיימות ארבע אפשרויות:
ו-6  התכנית  של  חובה  קורסי   7  - מידע  טכנולוגיות  בניהול  התמחות  מסלול    ›
המל״ג  ידי  על  מאושר  המסלול  מידע.  טכנולוגיות  בתחום  שכולם  נוספים  קורסים 

כמסלול התמחות לרישום בתעודה.

תחום בחירה הנדסת מערכות - 8 קורסי חובה של התכנית ו-5 קורסים נוספים    ›
שכולם בתחום הנדסת מערכות.

תחום בחירה איכות בטיחות ואמינות - 8 קורסי חובה של התכנית ו-5 קורסים    ›
נוספים שכולם בתחום בטיחות ואמינות.

ו-5  קורסי החובה של התכנית   8  - תחום בחירה רב תחומי בניהול טכנולוגיה    ›
קורסי בחירה מהרשימה הכוללת של קורסי הבחירה מכל התחומים. 

* פתיחת תחומי בחירה ומסלול התמחות מותנית במספר נרשמים
www.hit.ac.il  למידע מפורט על אודות הפקולטה, קורסי הבחירה והידיעון, מומלץ לפנות לאתור המכון

)IT( התמחות בניהול טכנולוגיות מידע
Management of Information Technologies )IT(

להיות  הופכת  אשר  תחרותית,  בזירה  מתמודדים  טכנולוגית  אוריינטציה  בעלי  ארגונים 
לצורך  מידע  בטכנולוגיית  הגוברת  התלות  וכן  זו  עובדה  השנים.  בחלוף  יותר  מורכבת 
שרידות, מציבות אתגרים רבים בתחום טכנולוגיית המידע ובפני הסגל הניהולי בחברות 
עתירות טכנולוגיה. על המנהלים מופעל לחץ ליזום יתרון לארגונים תחרותיים ולהקנותו, 

תוך שימוש בטכנולוגיית מידע, כדי ליישם את האסטרטגיה הארגונית.
ראוי לציין כי בעולם עתיר הטכנולוגיה השימוש בטכנולוגיית מידע ככלי ניהולי מתבצע 
יתרון תחרותי באמצעות טכנולוגיות מידע מתקדמות  יצירת  בכמה מישורים במקביל: 
הגנה  המחשוב(,  משאבי  של  וירטואליזציה   ,commerce  -  mobile יישומי  )למשל, 
ממידע  תועלת  הפקת  מידע(,  אבטחת  מנגנוני  )באמצעות  הארגוניים  הידע  נכסי  על 
חבוי )באמצעות דליית מידע(, ניהול משאבי הארגון בהתאם לנורמות כלכליות )למשל: 
באיזה אופן לתמחר שירותי מחשוב בתוך הארגון(, ייצור ערך מן השימוש במערכות מידע 
)באמצעות ניתוחי עלות תועלת וזיהוי הערך המופק( ולרתימה של אוטוסטרדת המידע 

לצרכים ארגוניים )למשל, הפצת ידע( ובין ארגוניים )בין היתר: שיתופי פעולה ושיווק(.

היכולת להתמחות  בניהול טכנולוגיית מידע מספק לסטודנטים את  מסלול להתמחות 
בתחומים אלה. 

בין נושאי הלימוד:
ניהול תשתיות טכנולוגיים מידע מתקדמות   ›

כריית מידע   ›
אבטחת מידע ארגונית, ניהול והגנת סייבר   ›

מסחר אלקטרוני   ›

למסלול התמחות זה מתקבלים סטודנטים אשר למדו והתנסו בתחום התוכנה/מערכות 
מידע. ידע בתכנות הוא חובה. הקבלה מותנית באישור ראש ההתמחות.
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)Systems Engineering( תחום בחירה בהנדסת מערכות
רב  ביקוש  היוצרים  רבים  מערכתיים  בפרויקטים  עוסקות  בישראל  הטכנולוגיה  חברות 
למהנדסי מערכות מומחים: אנשים בעלי ראייה מערכתית טובה וכישורי ניהול גבוהים, 
המסוגלים להבין את יחסי הגומלין בין רכיבי המערכת וכיצד הם משרתים את הפרויקט 

כולו.
מורגשת  והשפעתם  היקף,  רחבי  הנדסיים  בפרויקטים  משולבים  מערכות  מהנדסי 
היטב בכל אחד משלבי הפרויקט. החל בשלב בחינת הצורך ואופן השתלבות הפרויקט 
הביצוע/ התכן,  הפתרון,   )concept( תפיסת  בגיבוש  המשך  הארגונית,  באסטרטגיה 
בנייה, האינטגרציה, הבדיקות, האימות ומסירת המערכת ועד לתמיכה בתפעול שוטף, 

תחזוקה, ביצוע שינוים ושדרוגים והוצאת המערכת מהשרות.
בישראל, מדינה בה רבות מחברות הטכנולוגיה עילית עוסקות בפרויקטים מערכתיים, 
קיים צורך גובר והולך במהנדסי מערכות. צורך דומה קיים גם במערכת הביטחון ובגופים 

ממשלתיים ואזרחיים אחרים.

בין נושאי הלימוד
ניהול, תכנון ובקרת פרויקטים מערכתיים  ›

תכן הנדסי, ניתוח פונקציונלי וארכיטקטורה של מערכות הנדסת תוכנה למהנדסי   ›
מערכות

הגדרת דרישות וניתוח מערכות עתירות טכנולוגיה  ›
מודלים כמותיים לפתרון בעיות מורכבות, חקר ביצועים וסימולציה  ›

בדיקות של מערכות, אימותן ותיקופן  ›
אסטרטגיות פיתוח של מערכות ושל מודלים לתיאור חיי מוצרים ומערכות  ›

ניתוח אמינות, תחזוקתיות, בדיקותיו וזמינות של מערכות טכנולוגיות  ›
ניהול פיתוח מערך  ›

הנדסת תוכנה למהנדסי מערכות 	›

לפחות,  שנים  שלוש  בתעשייה  עבדו  אשר  סטודנטים  מתקבלים  זה,  בחירה  לתחום 
בתפקידים הקשורים להנדסת מערכות. הקבלה מותנית באישור ראש תחום הבחירה.

תחום האיכות הבטיחות והאמינות
 )Quality Assurance and Reliability(

מואצת  בשנים האחרונות מצמיחה  נהנה  )א.ב.א(,  והאמינות  האיכות הבטיחות  תחום 
ולא במקרה: קיומה של מערכת ניהול איכות משולבת מהווה עבור כל ארגון תנאי סף 
להשרדות, לכניסה לשוק הגלובלי והמקומי. ארגון חייב עתה להיענות לדרישות תקינה 

בינלאומית ולרגולציה.

מטרת הלימודים הינה להכשיר מוסמכים לתפקידי מנהל בכירים בתחום ולהקנות ידע 
כוללת:  הניהול  מערכת  של  והתחזוקה  ההטמעה  הנמשך,  הפיתוח  היבטי  בכל  מקיף 
ידע מקיף בכל  ירכשו  וביטחון. הסטודנטים  ובריאות, סביבה  איכות התהליכים, בטיחות 
פעילות אבטחת האיכות )קדם תיכון, פיתוח, ייצור ותחזוקה(, תוך שימוש בכלים עדכניים 

בתחומי הניהול, ההנדסה והשיטות הכמותיות.

בין נושאי הלימוד:
אבטחת איכות סטטיסטית  ›

מודלים חישוביים בהנדסת איכות  ›
מערך איכות  ›

ניהול ממוקד )א.ב.א(  ›
הנדסת אמינות, זמינות ותחזוקתיות  ›

מטרולוגיה/מדידות  ›

איכות.  ומתעניינים בתחום אבטחת  זה מתקבלים סטודנטים העוסקים  לתחום בחירה 
הקבלה מותנית באישור ראש תחום הבחירה.
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הפקולטה לעיצוב


