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מועמדת יקרה, מועמד יקר, 

מאז הקמתה, לפני כיובל שנים, נחשבת הפקולטה לניהול לביה"ס המוביל למנהל עסקים בישראל. 
מדי שנה לומדים בפקולטה אלפי סטודנטים ומלמדים בה עשרות חברי סגל מחקרי בכיר ואליהם 
נוספים יותר מ-300 מרצים. יחד אנחנו מכסים את מגוון התחומים והנושאים העכשוויים בתחום 

הניהול ונותנים לתלמידינו את הידע והכלים הניהוליים העדכניים ביותר.

לאורך חמישה עשורים התמקדנו ביצירת מחקר איכותי וידע חדש בסוגיות המאתגרות ביותר 
בעולם הניהול ובהצמחת דורות של מנהלים, יוצאי דופן באיכותם. עדות להצלחתנו המתמשכת 
היא רשת הבוגרים שלנו המונה יותר מ-25,000 בוגרים שתופסים עמדות מפתח בכל שדרות 

הניהול בישראל ובעולם – בסקטור הפרטי, הציבורי, באקדמיה ובמוסדות הממשל.

לאורך כל שנות קיומנו הקפדנו להפעיל כללי סינון קפדניים בתהליך המיון והקבלה כדי להבטיח 
את רמת הלימוד והדיונים בכיתה. אנו משקיעים מאמצים רבים בהרחבה והעמקה של היצע 
הקורסים ושיטות ההוראה, כדי להעשיר את תלמידינו באמצעות למידה רב-תחומית וחווייתית. אנו 
מייצרים חממה שמטפחת את יכולות החשיבה ומסייעת ברכישת ארגז כלים ניהוליים שיאפשרו 
לתלמידים להתמודד עם אתגרים חדשים בעולם גלובלי של מציאות משתנה ולנווט אל מעבר 

לגבולות – בין אם הם גיאוגרפיים, תרבותיים או פוליטיים.

על אף הישגינו הרבים ומעמדנו המוביל בארץ ובעולם אנו ממשיכים להתקדם ולהתחדש.  בשנים 
האחרונות הוביל צוות הניהול בפקולטה מהלכי שינוי מרחיקי לכת הכוללים, בין השאר, השבת 
עשרות חוקרים ישראלים מאוניברסיטאות בחו"ל, הרחבה והעמקה של המחקר האקדמי במגוון 
תחומים, הקמת מכוני מחקר חדשים וכן ביסוס, העמקה והרחבה של תכניות הלימודים. השקנו 
תכניות ייעודיות במנהל עסקים בתחומי ניהול טכנולוגיה יזמות וחדשנות, ביג דאטה ובינה עסקית, 
ייעוץ עסקי, ניהול נדל"ן, ניהול בינלאומי, ניהול פיננסי ועוד. כמו כן הקמנו מרכז לניהול קריירה 

והרחבנו את תכניות חילופי הסטודנטים שלנו עם בתי ספר מובילים בעולם.

כתוצאה ממהלכים אלה ונוספים, עשתה הפקולטה קפיצת מדרגה משמעותית בכל רבדי פעולתה 
ונמנית כיום על בתי הספר המובילים בעולם מבחינת היקפו ואיכותו של המחקר האקדמי, סגל 
החוקרים והמרצים, הסטודנטים והבוגרים. לא בכדי מדורגת הפקולטה, שנה אחר שנה, בצמרת 
בתי הספר לניהול בעולם ותכניות ה-MBA שלנו ממוקמות במקום ה-12 בעולם בהצמחת יזמים.

בכוונתנו להמשיך בתנופת הפיתוח בתחומי המחקר, ההוראה והקשר עם הקהילה על מנת לתת 
מענה לצרכי הסטודנטים והמנהלים בעולם גלובלי המשתנה במהירות לנגד עינינו. יחד עם 
עמיתי לסגל הפקולטה נמשיך בחתירה למצוינות, בפיתוח הקשר ההדוק עם הקהילה העסקית, 
בקידום הקשרים הבינלאומיים, בפיתוח תכניות חדשות ומעודכנות, בחיזוק הקשר עם תלמידינו 

ובוגרינו ובקידום נושאי האחריות החברתית. 

אני מזמין אתכם להצטרף למשפחת הפקולטה לניהול באחת ממגוון התכניות וההתמחויות 
שמוצעות לכם.

פרופ׳ משה צבירן
דקאן הפקולטה



3

 	4 MBA מוסמך במנהל עסקים 

 	5 MBA במסלול מובנה 

מגוון התמחויות:

 	6 התמחות באסטרטגיה ויזמות 

 	6 התמחות  בניהול השיווק 

 	7 התמחות  בניהול טכנולוגיה, יזמות ומערכות מידע 

 	7  )BIG DATA( התמחות בניהול נתוני עתק ובינה עסקית

 	8 התמחות  בהתנהגות ארגונית 

 	8 התמחות  בניהול בינלאומי 

 	9 התמחות  במימון וחשבונאות 

 	9 התמחות  בניהול נדל"ן 

 	10 התמחות  בייעוץ עסקי 

 	11 התמחות  בניהול מערכות בריאות 

	 12 .M.Sc מוסמך במדעי הניהול 

מגוון תכניות:

 	13 ניהול טכנולוגיה  ומערכות מידע 

 	13 מימון וחשבונאות 

 	14 התנהגות ארגונית 

 	14 ניהול השיווק 

 	15 תכניות ייעודיות ותכניות מנהלים 

 	16 MBA בהתמחות ניהול טכנולוגיה יזמות וחדשנות 

 	17 MBA בהתמחות בניהול פיננסי )לחשבונאים( 

 	18  Sofaer International MBA

 	19 Executive MBA של רקנאטי 

 	20  Kellogg-Recanati International Executive MBA

 	21 החוויה הבינלאומית 

 	21 סמסטר בחו״ל 

 	21 סמסטר קיץ מקוצר 

 	21 סיורים לימודיים בחו״ל 

 	22 חונכות אישית, מנטורינג וניהול קריירה 

תוכן
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עולם העסקים של היום מחייב חזון, יצירתיות ורב-תחומיות. 
תואר MBA בפקולטה לניהול, יפתח עבורך דלתות ויכשיר 
אותך לתפקידי ניהול מובילים במוסדות עסקיים וציבוריים 
בסקטורים השונים של התעשייה הישראלית והעולמית. 
התכנית מציעה רמה אקדמית גבוהה המתבססת על מחקר 
מעולה, הוראה איכותית וחשיפה לעולם מנהל העסקים תוך 

דיאלוג חובק עולם עם הקהילה העסקית.

הפקולטה לניהול היא היחידה בארץ אשר זכתה לדירוג הגבוה 
ביותר של בתי הספר המובילים בעולם למנהל עסקים מטעם 
EDUNIVERSAL. תכניות ה- MBA ממוקמות במקום ה- 12 
בעולם בהצמחת יזמים ונושאות באופן בלעדי בארץ את תו 
התקן הבינלאומי של איכות ומצויינות אקדמית בבתי הספר 

.AACSB ,למנהל עסקים

מבנה הלימודים
הפקולטה מייחסת חשיבות רבה למערכת לימודים נוחה 
ומותאמת אישית וכל סטודנט יכול לבנות את תכנית הלימודים 
לפי מערכת הקורסים המוצעת מדי שנה. הקורסים נלמדים 

בימים א'-ה' החל מהשעה 15:45 וגם בימי ו׳.

תכנית הלימודים מחולקת לשני 
פרקי לימוד עיקריים:

פרק א' – קורסי ליבה )16 י״ס(
בקבוצה זו נכללים קורסי תשתית תוך הדגשת היישומים 
לתחומי מנהל עסקים, קורסים הסוקרים זוויות התבוננות 
מהותיות של עבודת הפירמה וקורסים הדנים בפונקציות 

הקלאסיות בניהול ארגוני.

פרק ב' – קורסים מתקדמים )12 י״ס(
 ניתן ללמוד את הקורסים המתקדמים באחד משלושת המסלולים: 

1. ללא התמחות
2. התמחות אחת

3. שתי התמחויות

10 התמחויות לבחירתך:
אסטרטגיה ויזמות – עמ׳ 6. 1

ניהול השיווק – עמ׳ 6. 2

ניהול טכנולוגיה, יזמות ומערכות מידע – עמ׳ 7. 3

ניהול נתוני עתק ובינה עסקית )BIG DATA( – עמ׳ 7. 4

ניהול והתנהגות ארגונית – עמ׳ 8. 5

ניהול בינלאומי – עמ׳ 8. 6

מימון וחשבונאות – עמ׳ 9. 7

ניהול נדל"ן – עמ׳ 9. 8

ייעוץ עסקי – עמ׳ 10. 9

ניהול מערכות בריאות – עמ׳ 11. 10

רישום וקבלה
MBA-הגשת מועמדות לתכניות ה

בעלי תואר ראשון בציון 75 לפחות.	 

 	.GMAT-ציון 45 לפחות בחלק הכמותי של בחינת ה

בעלי תואר "מוסמך" )תואר שני( או תואר גבוה יותר.	 

הקבלה לתכניות ה-MBA מותנית בעמידה בסכם הקבלה 
הנקבע מדי שנה.

סכם הקבלה מושתת על הציון הסופי בתואר הראשון )40%( 
ואחוזון ה-GMAT הכמותי )60%(. מחשבון לחישוב סכם 

הקבלה מצוי באתר הפקולטה.

*סכם הקבלה לשנת הלימודים תשע״ח הוא 80.

  

)MBA( מוסמך במנהל עסקים
coller.tau.ac.il

GMAT-פטורים מבחינת ה
            מקצועות 

סוג תואר
מדעים הנדסה

מדויקים
מדעי כלכלה

החיים
מדעי 
הניהול

בציון סופי

90 ומעלהXXבוגרי תואר ראשון

85 ומעלהXXXXXבוגרי תואר שני

Ph.D.; MD; DMD בעלי תואר

* י"ס – יחידת לימוד סמסטריאלית
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למידע נוסף ולפגישת ייעוץ
מוקד מידע למתעניינים: טל': 03-6406333

מזכירות קבלה ופטורים: רחלי שאול, טל': 03-6405677
rachelsh@tauex.tau.ac.il :דוא"ל

הלימודים יתקיימו יומיים בשבוע: 

 	 21:30-15:45 ג'  יום 

 	13:45-08:00 ו'  יום 

לשלב לימודים, נטוורקינג 
ועבודה בשישי ושלישי אחה"צ 

מסלול מותאם המאפשר גיבוש קשרים ולמידה קבוצתית 
באמצעות ריכוז כל קורסי הליבה במתכונת מובנית, על פני 

שנה קלנדרית אחת )שני סמסטרים וסמסטר קיץ(. 

MBA במסלול מובנה

 ושלישי
 בשישי

לימודים
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 תכנית MBA – התמחות 
בניהול השיווק

בכל חברה וארגון, השיווק מהווה מרכיב מרכזי בדרך להגשמת 
המטרות העסקיות. ידע בשיווק חיוני לכל מנהל ובמיוחד למי 

שמתכנן לפתח קריירה שמתמקדת בתחום זה. 

ההתמחות בשיווק מקנה לסטודנטים ידע תיאורטי, לצד 
ידע יישומי, בנושאים מגוונים מתחום השיווק. סטודנטים 
בהתמחות מקבלים כלים מתקדמים הדרושים לכל מי שעומד 
לעבוד בתחום. בכלל זה, כלים להשגת וניתוח נתונים על 

השוק והתחרות, כלים להבנת צרכים ורצונות של צרכנים 
)פוטנציאלים וקיימים(, כלים לקביעת שוקי מטרה ובחירה 

ופיתוח מוצרים חדשים, כלי פרסום ועוד.

הסטודנטים במסלול זה לומדים בין השאר כיצד לזהות קהלי 
יעד פוטנציאלים, באיזו 'שפה' יש לפנות לצרכנים ולנהל את 
הקשר איתם וכיצד לפתח מוצרים ושירותים המתאימים לקהלי 
היעד. כמו כן, הקורסים בהתמחות בשיווק עוסקים בנושאים 
בעלי חשיבות מכרעת לחברות כגון אסטרטגיות לקביעת 
מחירים ואסטרטגיות של ניהול תקשורת עם הצרכנים באמצעי 

שיווק שונים )פרסומות, אנשי מכירות, שיווק ישיר ועוד(. 

במסגרת לימודי ההתמחות יוצעו 
בין היתר הקורסים 

ניתוח נתונים בשיווק, שיווק תעשייתי, ניהול מותגים, שיווק 
ופרסום באינטרנט, שיווק קמעונאי, חשיבה יצירתית בשיווק 

ועוד.

מרכזת 
ההתמחות – פרופ' 

יעל שטיינהרט

 תכנית MBA – התמחות 
באסטרטגיה ויזמות

כדי להצליח בשוק המודרני והתחרותי, חברות וארגונים 
זקוקים ליתרון תחרותי ולאסטרטגיה ארוכת טווח, ממנה 
נגזרות ההחלטות העסקיות של החברה. גיבוש, ניהול ועדכון 
האסטרטגיה בהתאם להתפתחויות, הוא אתגר מורכב שדורש 
מהעוסקים בו שילוב בין ידע תיאורטי נרחב לבין הבנה מיטבית 

של המאפיינים של הפירמה והתעשייה הספציפיים. 

ההתמחות מעניקה לסטודנטים כלי ניתוח ותכנון הנדרשים 
לשם גיבוש אסטרטגיה לחברות, צעירות או ותיקות. במסגרת 
ההתמחות רוכשים הסטודנטים כלים תיאורטיים ומעשיים, 
גיבוש האסטרטגיה, תוך  המסייעים למנהלים בתהליכי 
התחשבות באילוצים הנובעים מגורמים כמו המשאבים, 

הסביבה העסקית והשחקנים האחרים בשוק.

הלימודים במסגרת ההתמחות עוסקים בסוגיות רחבות 
מתחומי הכלכלה, המימון, החשבונאות, השיווק, ההתנהגות 
ארגונית ועוד. בין הנושאים הנלמדים בקורסים: אסטרטגיה 
עסקית, תורת המשחקים, רגולציה ועוד. כמו כן ישנו דגש 
רחב בנושא היזמות העסקית, שרבים מהצעירים בישראל 

בוחרים להתמקד בו.

במסגרת לימודי ההתמחות יוצעו 
בין היתר הקורסים 

ניהול וחשיבה אסטרטגית, ארגון תעשייתי, יזמות הייטק, ניהול 
משברים, ניתוח ענפים ועוד.

מרכז ההתמחות – 
ד"ר איתי אטר

למידע נוסף ולפגישת ייעוץ
מוקד מידע למתעניינים: טל': 03-6406333

מזכירות קבלה ופטורים: רחלי שאול, טל': 03-6405677
rachelsh@tauex.tau.ac.il :דוא"ל
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תכנית MBA – התמחות בניהול נתוני 
)BIG DATA( עתק ובינה עסקית

אחד התחומים המסעירים ביותר בעולם העסקי המודרני הוא 
 Business Data( תחום האנליטיקה של נתונים עסקיים
Analytics(. בעולם שבו צוברות חברות כמות מידע עצומה 
– היכולת להפיק ממנו מידע עסקי רלבנטי, בזמן אמת, היא 
קריטית להצלחתן. החשיבות הגדולה של התחום יצרה ביקוש 

רב לעובדים שהתמקצעו בו. 

 Data Business-ישנן דוגמאות רבות לשימושים עסקיים ב
Analytics כגון: חיזוי התנהגות צרכנים, התאמה אישית 

בהיקף נרחב של פרסומות והצעות עסקיות, מסחר אלגוריתמי 
בניירות ערך, זיהוי אנומליות בדו"חות כספיים, ניתוח וזיהוי 
מוקדם של צרכי לקוחות, זיהוי לקוחות בסכנת נטישה ועוד.

במסגרת ההתמחות רוכשים הסטודנטים ידע מקיף בשימוש 
בשיטות Data Science לצורך הפיכת הנתונים הגולמיים 
למידע שימושי שיכול לשמש לצורך קבלת החלטות עסקיות. 
תכנית הלימודים מעניקה לסטודנטים בסיס מקצועי נרחב, 
באמצעות חשיפתם למתודולוגיות וכלים מתקדמים לטיפול 
והפקת תובנות מנתונים. כמו כן, התכנית מכשירה אותם 

לעבודה מעשית בתחום מבוקש זה.

במסגרת לימודי ההתמחות יוצעו 
בין היתר הקורסים 

מבוא ליישומי דאטה, מבוא לטכנולוגיות נתוני עתק, היבטים 
עסקיים של ניסויים דיגיטלים, גילוי ידע ורשתות ניורונים ועוד.

 

 מרכז ההתמחות – 
ד"ר תומר גבע

ישראל, כידוע, נחשבת ל"אומת הסטארטאפ" ולמרכז עולמי 
מוביל של חדשנות טכנולוגית. ההצלחה הישראלית מבוססת 
במידה רבה על יכולות הניהול הייחודיות הדרושות בתחום זה. 

ענף ההייטק בישראל בפרט ובעולם ככלל זקוק למנהלים 
מקצועיים, בעלי ידע ספציפי בניהול יזמות וחדשנות טכנולוגית, 
עם היכרות מעמיקה של טכנולוגיות המידע מצד אחד, 

ותיאוריות ניהוליות מנגד. 

הסטודנטים בפקולטה לניהול ככלל ובמסגרת ההתמחות 
בניהול טכנולוגיה ומערכות מידע בפרט, זוכים להיחשף לידע 
הרב שנצבר בישראל בתחום. הם נחשפים מקרוב למחקרים 

העדכניים ביותר, וזוכים לרכוש גם ניסיון פרקטי. 

ההתמחות כוללת לימודי ליבה אשר חושפים את הסטודנטים 
קורסים שמקנים להם את  ולצדם  ידע רחבים,  לתחומי 
העקרונות והכלים המקצועיים הדרושים למנהלים בסביבות 
טכנולוגיות מתקדמות. ההתמחות מטפחת את היכולות 
הדרושות ליזמות טכנולוגית, ושמה דגש על עבודת צוות, 
ניתוחי אירועים ופרויקטים יישומיים. המרצים בהתמחות 
הם חברי סגל הפקולטה, לצד מרצים מובילים מהתעשייה 

הישראלית ומרצים אורחים מחו"ל. 

מסלולי ידע בהתמחות
ניהול טכנולוגיה ויזמות	 
אבטחת מידע וסייבר	 
ניהול משאב המידע בארגון	 
מסחר אלקטרוני וטכנולוגיות חברתיות	 

במסגרת לימודי ההתמחות יוצעו 
בין היתר הקורסים 

מישק אדם מחשב, עסקים, נתונים ואנליטיקה, פלטפורמות 
טכנולוגיות בעסקים, יזמות הייטק, יזמות טכנולוגית מרעיון 

לביצוע ועוד.

 תכנית MBA – התמחות 
בניהול טכנולוגיה, יזמות ומערכות מידע

 מרכזת ההתמחות – 
פרופ' גל 

אסטרייכר-זינגר

למידע נוסף ולפגישת ייעוץ
מוקד מידע למתעניינים: טל': 03-6406333

מזכירות קבלה ופטורים: רחלי שאול, טל': 03-6405677
rachelsh@tauex.tau.ac.il :דוא"ל

http://recanati.tau.ac.il/profile/galos
http://recanati.tau.ac.il/profile/galos
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התחזקות מגמת הגלובליזציה בעשורים האחרונים, לצד 
התמורות הכלכליות, המוניטריות, הדמוגרפיות, הפוליטיות 
והגיאופוליטיות, שמאפיינות את העולם המודרני, הביאו 
לעלייה משמעותית בהיקף הפעילות של חברות גלובליות. 
כמו כן, במספר השחקניות הגלובליות, בשינוי מהותי במבנה 
השווקים והתחרות הגלובלית ובצורך בפיתוח יכולות ניהול 
ומנהיגות שמתאימים לרמת המורכבות ואי הוודאות, איתן 

צריכות להתמודד חברות רב לאומיות.

בישראל פועלים כיום חברות ותאגידי ענק מכל העולם. לצידן, 
חברות ישראליות רבות, מתחומים שונים, שהשכילו לגדול 

ולהתרחב לעולם.

התמחות בניהול בינלאומי נועדה להכשיר את המשאב 
האנושי העתידי שימלא את שדרות הניהול בחברות הללו 
בשנים הבאות. התכנית מיועדת למי ששואף להשתלב בעתיד 
בתפקידים שמצריכים יכולות וידע בניהול פעילויות גלובליות, 
לצד הבנה בינתרבותית עמוקה. תפקידים שפותחים אופקי 

קריירה מגוונים.

במסגרת התכנית ירכשו הסטודנטים ידע ספציפי בהיבטים 
והניהוליים   )Business  International ( העסקיים 
)Management International( של הפעילות הגלובלית. 

תובנות  לקבל  לסטודנטים  תאפשר  הייחודית  התכנית 
ברמה  הגלובלית  הפעילות  של  אינטרדיסציפלינריות 

המערכתית, הארגונית והמנהיגותית.

במסגרת לימודי ההתמחות יוצעו 
בין היתר הקורסים 

עקרונות ניהוליים בפעילות עסקית חוצת תרבויות, אסטרטגיה 
גלובלית, ניהול צוותים גלובליים, ניהול בשווקים צומחים, 

התנסות מעשית בייעוץ אסטרטגי גלובלי ועוד.

 תכנית MBA – התמחות 
בניהול בינלאומי

 מרכזת ההתמחות – 
פרופ' אורלי 

יחזקאל

כל מנהל מוצא את עצמו מתמודד לעתים קרובות עם אתגרים 
הנוגעים לניהול עובדים: כיצד להניע עובדים לפעולה? מהי 
הדרך הטובה ביותר לבנות צוות יעיל? כיצד ניתן להעריך 
באופן המדויק ביותר ביצועי עובדים? כיצד לנתח ולנווט את 

דינמיקות הכוח והפוליטיקה בארגון וכו'.

ההתמחות בניהול והתנהגות ארגונית  מעניקה ידע חשוב לכל 
מנהל עתידי ובעיקר למי ששואף להשתלב בעתיד בתפקידים 
שדורשים ידע ספציפי בניהול כוח אדם, הדרכה ופיתוח ארגוני.

במסגרת המסלול לומדים הסטודנטים להבין לעומק את 
מורכבות המערכות הארגוניות ורוכשים כלים שמסייעים 

למנהלים למקסם את האפקטיביות של העובדים בהן. בקורסים 
השונים רוכשים הסטודנטים כלים שמסייעים לנהל עובדים 
ביעילות ולייצר סביבת עבודה חיובית המשפרת את ביצועי 

החברה.

הסטודנטים נפגשים בקורסים עם סוגיות מרתקות הנוגעות 
לפסיכולוגיה האנושית כגון הנעת עובדים להשגת יעדים 
ארגוניים, תהליכי קבלת החלטות, ניהול משא ומתן, דינמיקה 
של עבודת צוות, תהליכי כוח והשפעה בארגונים ועוד. קורסים 
נוספים עוסקים בתחומים חשובים כגון ניהול מערכות ארגוניות 
גדולות, חלוקת משאבים בארגון, פיתוח מערכי הדרכה ולמידה 

והסתגלות למציאות הרב-תרבותית בחברות גלובליות.

מסלולי ידע בהתמחות:
מנהיגות ופיתוח ארגוני	 
ניהול צוותים למצוינות	 
ניהול המשאב האנושי	 

במסגרת לימודי ההתמחות יוצעו 
בין היתר הקורסים 

מנהיגות, עיצוב ארגוני, משאבי אנוש ויחסי עבודה, ניהול 
צוותים ועוד.

 תכנית MBA – התמחות 
בהתנהגות ארגונית

מרכז ההתמחות – 
פרופ' דני הלר

למידע נוסף ולפגישת ייעוץ
מוקד מידע למתעניינים: טל': 03-6406333

מזכירות קבלה ופטורים: רחלי שאול, טל': 03-6405677
rachelsh@tauex.tau.ac.il :דוא"ל
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2  תכנית MBA – התמחות 
במימון וחשבונאות

בכל חברה וארגון לצד הפיננסי יש חשיבות מכרעת להצלחה 
העסקית. ידע בתחום חשוב לכל מנהל עתידי ומאפשר לו 
לשלוט בנעשה בחברה ולקדם אותה. בנוסף, בשוק המודרני 
ישנן חברות רבות שעוסקות באופן ישיר בתחום הפיננסי 

והן זקוקות כל העת לעובדים מוכשרים בעלי ידע רלבנטי.

ההתמחות במימון וחשבונאות מעניקה לסטודנטים הכשרה 
מלאה לתפקידי ניהול ומטה בחברות פיננסים, בנקים, חברות 

ביטוח וחברות העוסקות בשוק ההון )מנהל תיקים, מנהל 
סיכונים, אנליסט ועוד(, או לתפקידי ניהול פיננסי בחברות 
וארגונים. במסגרת הלימודים מקבלים הסטודנטים את 
הכלים הנחוצים להם לצורך הבנת הנעשה בתחום, ומקבלים 
מקפצה לתפקידים המבוקשים בעולם הניהולי ולקריירה 

עתירת אתגרים ועניין. 

מסלולי ידע בהתמחות:
מוסדות פיננסיים ושוק ההון	 
תמחור נכסים וניהול פיננסי	 

במסגרת לימודי ההתמחות יוצעו 
בין היתר הקורסים 

תורת ההשקעות ותמחור נכסים פיננסיים, הבורסה ושוק 
ההון, ניהול פיננסי והערכת שווי של חברות, תמחור אג"ח, 
אופציות וחוזים עתידיים, ניהול בנקאי, ניהול סיכוני אשראי, 
אמידת סיכונים בביטוח, מימון פרויקטים, הסדרי חוב, מימון 

התנהגותי, עריכת דו"חות פיננסים ועוד.

מרכז ההתמחות – 
ד"ר יעקב עודד

חשיבותו של ענף הנדל"ן בכלכלת ישראל, כמו במדינות רבות 
בעולם, גדולה מאוד.

הענף מרכז תשומת לב רבה ויש לו השפעה קריטית על 
מצב המשק. החברות והרשויות העוסקות בענף זקוקות כל 
העת למנהלים בעלי ידע מקצועי ורלבנטי, שיכולים להשתלב 

בתפקידי מפתח ולהוביל אותן להצלחה.

ניהול ומימון נדל"ן הוא תחום מורכב שדורש לצד הידע הניהולי 
הכללי גם ידע ספציפי מאוד. ההתמחות בניהול נדל"ן מציעה 
לסטודנטים שילוב אידיאלי בין כלים תיאורטיים לבין כלים 
מעשיים המבטיחים את אפשרות שילובם של הבוגרים במגוון 
רחב של מסלולי קריירה – בחברות המתמחות בהשקעות 

בנדל"ן, בחברות יזמות ופיתוח נדל"ן, ייעוץ נדל"ני ועוד.

במסגרת לימודי ההתמחות יוצעו 
בין היתר הקורסים 

ניתוח השקעות נדל"ן, שוקי הון ונדל"ן, מיסוי נדל"ן, קורס 
שטח בנדל"ן בינלאומי ועוד.

 תכנית MBA – התמחות 
בניהול נדל"ן

מרכז ההתמחות – 
ד"ר דני בן שחר

למידע נוסף ולפגישת ייעוץ
מוקד מידע למתעניינים: טל': 03-6406333

מזכירות קבלה ופטורים: רחלי שאול, טל': 03-6405677
rachelsh@tauex.tau.ac.il :דוא"ל
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תחום לימודים מרתק ומגוון שמשלב בין ידע תיאורטי לבין 
יישום מעשי בשטח.

תחום הייעוץ העסקי, על גווניו השונים )בעיקר בתחומי 
האסטרטגיה העסקית, אבל גם בתחום הארגוני, הפיננסי 
והטכנולוגי(, הוא התחום הקרוב ביותר בפרקטיקה העסקית 

 .MBA-לעולם התוכן האקדמי של תואר ה

הייעוץ העסקי מהווה את  בעיות במהלך  תהליך פתרון 
ההזדמנות המקיפה ביותר שיש לסטודנטים להתמודד עם 
אתגרי האינטגרציה של תכני הלימוד השונים בתואר והזדמנות 
לבחון באופן מעשי את התוכן התיאורטי ולהתנסות ביישום של 

פתרון בעיות עסקיות, באמצעות שימוש בנושאים שנלמדים 
במסגרת תחומי דעת שונים בלימודיהם.

לתחום זה שלושה מרכיבים:
יישום של ידע פונקציונלי – בדרך כלל שימוש משולב . 1

)ובפועל( במושגים מתחומי האסטרטגיה, השיווק, המימון 
וניהול הטכנולוגיה.

תהליכי הייעוץ – הכרה ושימוש במתודולוגיות לניהול תהליך . 2
הייעוץ, כולל זיהוי והבניית הקושי, בניית תכנית מחקר 
פרקטי, איסוף נתונים וניתוחם, הסקת מסקנות והצגתן 
בפני מקבלי ההחלטות, ניהול פרויקט הייעוץ וניהול הקשר 

עם לקוחות הפרויקט.

עבודת צוות – ניהול צוותים ברמות שונות של הטרוגניות . 3
מיקוד  בעל  מקומי  )מצוות  ופונקציונלית  תרבותית 
פונקציונאלי, עבור לצוות מקומי רב-תחומי וכלה בצוות 

בינלאומי, רב-תחומי, מבוזר ווירטואלי(.

במסגרת לימודי ההתמחות יוצעו 
בין היתר הקורסים 

דילמות בתהליך הייעוץ העסקי, התנסות מעשית בייעוץ עסקי 
גלובלי, עסקים חברתיים ועוד.

 תכנית MBA – התמחות 
בייעוץ עסקי
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מרכז ההתמחות – 
פרופ' גדי אריאב

למידע נוסף ולפגישת ייעוץ
מוקד מידע למתעניינים: טל': 03-6406333

מזכירות קבלה ופטורים: רחלי שאול, טל': 03-6405677
rachelsh@tauex.tau.ac.il :דוא"ל
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למידע נוסף ולפגישת ייעוץ
מזכירות סטודנטים: יפה פז, טל׳: 03-6408707

jaffap@tauex.tau.ac.il :דוא״ל

תחום הבריאות הוא אחד התחומים בעלי החשיבות החברתית 
במדינות  גם  כמו  בישראל,  ביותר  הגדולים  והכלכלית 
והטיפולים  וגדלה  רבות אחרות.  תוחלת החיים הולכת 
הרפואיים מתרבים, מתייקרים והופכים להיות מורכבים 
מאד. כתוצאה מכך, ניהול מערכות הבריאות הופך לאתגר 
 מורכב ומסובך, הדורש מנהלים מקצועיים בעלי ידע ייחודי.
במסגרת ההתמחות רוכשים הסטודנטים ידע כללי בתחומי 
הניהול ובמקביל רוכשים כלים שיסייעו להם להתמודד עם 

האתגרים הייחודים בתחום הבריאות.

מבנה הלימודים
הלימודים יתפרשו על פני 5 סמסטרים, כולל סמסטר קיץ מלא.

הלימודים יתקיימו ביום לימודים מרוכז פעם בשבוע בימי ד', 
בין השעות: 20:00-08:15.

מספר קורסי בחירה יוצעו בצורה מרוכזת על פני מספר ימים.

במסגרת לימודי ההתמחות יוצעו 
בין היתר הקורסים 

כלכלת בריאות, ניהול האיכות בשרותי הבריאות, תפעול 
מערכות בריאות, ניהול האיכות במערכות בריאות, ארגון 

שירותי בריאות בעולם ועוד.

תנאי קבלה להתמחות
בעלי תואר דוקטור לרפואה או בעלי תואר .Ph.D  במדעי 	 

החיים או תחומים קרובים.

של 	  בוועדת הקבלה  תדון  הנרשמים  של  מועמדותם 
ההתמחות.

 תכנית MBA – התמחות 
בניהול מערכות בריאות

 מרכזי ההתמחות – 
 פרופ' קובי גלזר
פרופ' רוני גמזו

ני
ש

ר 
וא

ת

2
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הלימודים בפקולטה כוללים מגוון רחב מאוד של תחומי ידע 
מעולם הניהול.

סטודנטים המעוניינים להתמקד ולהתעמק באחד מהם יכולים 
לבחור בלימודים במסגרת אחת התכניות למוסמך במדעי 
הניהול שמתמקדת במסלולי ידע ספציפיים )בשונה מתכנית 
הלימודים הרוחבית במסלול MBA – מוסמך במנהל עסקים(. 
התכניות המוצעות, במסגרת לימודי המוסמך במדעי הניהול, 
משקפות עולמות ידע עדכניים ומקנות יכולות שילוב בשוק 
העבודה בתחומי העיסוק שלהן וכוללות: ניהול טכנולוגיה 
ומערכות מידע, התנהגות ארגונית, ניהול השיווק ומימון 

וחשבונאות.

תכניות המוסמך במדעי הניהול ).M.Sc( מקנות לתלמידים 
תשתית עיונית ומחקרית, לצד הכרות מעמיקה והבנה רחבה 
של אתגרי הניהול במסלול הידע הנבחר. הסטודנטים נחשפים 
לשלל כלים ומיומנויות ולהתפתחויות העכשוויות ביותר. צוות 
המרצים מורכב מאנשי אקדמיה בעלי ידע רחב ומומחים 
ניסיון רב-שנים בעולם העסקים. בתום  מקצועיים בעלי 
הלימודים משתלבים הבוגרים בתפקידי מפתח בארגונים 

וחברות, או ממשיכים במסלול המחקרי ללימודי דוקטורט.

במסגרת תכנית המוסמך למדעי 
הניהול קיימים ארבעה מסלולי 

לימודים:
ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע. 1

מימון וחשבונאות. 2

התנהגות ארגונית. 3

ניהול השיווק. 4

מבנה הלימודים
י"ס	   4 קורסי חובה במנהל עסקים 

י"ס	   4 לימודי יסוד בניהול 

י"ס	   11-6 קורסי חובה בהתמחות 

י"ס	   14-9 קורסי בחירה בהתמחות 

סטודנטים בתכניות המוסמך במדעי הניהול אשר יהיו מעוניינים 
בביצוע מחקר )תנאי מקדים להמשך לימודים לדוקטורט( יכתבו 

במסגרת לימודיהם עבודת גמר מחקרית )תזה(. 

* י"ס – יחידת לימוד סמסטריאלית

GMAT-פטורים מבחינת ה

למידע נוסף ולפגישת ייעוץ
מוקד מידע למתעניינים: טל': 03-6406333

מזכירות קבלה ופטורים: רחלי שאול, טל': 03-6405677
rachelsh@tauex.tau.ac.il :דוא"ל

)M.Sc.( מוסמך במדעי הניהול

ניהול 
טכנולוגיה 

ומערכות מידע

מימון 
וחשבונאות

התנהגות 
ארגונית

ניהול 
השיווק

 בציון 
סופי

90 לפחותXXXXבוגרי הנדסה

90 לפחותXXXבוגרי מדעים מדויקים

90 לפחותXX Xבוגרי כלכלה

90 לפחותX XXבוגרי פסיכולוגיה

90 לפחותXXXXבוגרי מדעי המוח

Ph.D.; MD; DMD בעלי תואר

 בוגרי תואר 
ראשון במקצועות

.M.Sc במסלול

http://recanati.tau.ac.il/masters/yedion/2015-16/masters-msc3-program
http://recanati.tau.ac.il/masters/yedion/2015-16/masters-msc2-program
http://recanati.tau.ac.il/masters/yedion/2015-16/masters-msc-marketing
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למערכות מידע ממוחשבות יש כיום תפקיד קריטי בהצלחה 
של חברות וארגונים. תכנית הלימודים בניהול טכנולוגיה 
ומערכות מידע נועדה להכשיר את דור העתיד של המנהלים 
בתחום זה, שדורש מהעוסקים בו הבנה מעמיקה של תפקיד 

הטכנולוגיה ומערכות המידע בארגון המודרני.

הלימודים במסלול מורכבים מלימודי ליבה שחושפים את 
התלמידים לידע נרחב בעולמות הניהול, לצד לימודים מעמיקים 
הממוקדים בתחום הספציפי. המבנה הייחודי מקנה לבוגרי 
המסלול השכלה רחבה בתחום הניהול, לצד ידע פונקציונלי 

בתחום ההתמחות. ידע זה מעניק לבוגרים הכרות מעמיקה 
עם עקרונות וכלים מקצועיים לניהול בסביבות טכנולוגיות 
יזמות  מתקדמות ומפתח את היכולות הדרושות לפיתוח 

טכנולוגית וניהול מידע בארגונים מודרניים. 

סטודנטים מצטיינים עם אוריינטציה מחקרית המעוניינים 
להתנסות בביצוע מחקר ו/או שואפים להמשיך ללימודי 
ולכתוב  יכולים לבחור במסלול מחקרי  דוקטורט בעתיד, 

עבודת תזה. 

מסלולי ידע בתכנית:
ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע	 

מיקום מדעי הדאטה ואנליטיקה עסקית	 

במסגרת לימודי ההתמחות יוצעו 
בין היתר הקורסים 

מישק אדם מחשב, עסקים, נתונים ואנליטיקה, פלטפורמות 
טכנולוגיות בעסקים, יזמות הייטק, יזמות טכנולוגית מרעיון 

לביצוע ועוד.

 תכנית .M.Sc – ניהול טכנולוגיה 
ומערכות מידע

ני
ש

ר 
וא

ת

2

 ראש ההתמחות – 
פרופ' גל 

אסטרייכר-זינגר

מסלול מימון וחשבונאות, במסגרת התואר במדעי הניהול, 
מיועד להכשיר עתודה של מנהלים למשרות מפתח בסקטור 
הפיננסי  הניהול  בתחום  לתפקידים  גם  כמו  הפיננסי, 

והחשבונאות בחברות שונות. 

במסגרת הלימודים רוכשים הסטודנטים, לצד ידע כללי בניהול, 
גם ידע ספציפי בתחום בנושאים כגון הערכת שווי פרויקטים, 
הקצאת משאבים, בניית תיקי השקעות, הערכת סיכונים ועוד. 

הסטודנטים נחשפים למגוון נושאים עדכניים, למחקרים 
עכשוויים ולכלים חדשניים. ניתן להתמקד בנושאים שונים כגון 
מוסדות פיננסיים ושוק ההון, תמחור נכסים, מימון פירמות, 

נדל"ן, חשבונאות ועוד. 

סטודנטים מצטיינים, בעלי אוריינטציה מחקרית, המעוניינים 
להתנסות בביצוע מחקר ו/או שואפים להמשיך ללימודי 
ולכתוב  יכולים לבחור במסלול מחקרי  דוקטורט בעתיד, 

עבודת תזה. 

במסגרת לימודי ההתמחות יוצעו 
בין היתר הקורסים 

תורת ההשקעות ותמחור נכסים פיננסיים, הבורסה ושוקי 
ההון, ניהול פיננסי והערת שווי של חברות, ניהול סיכוני 

אשראי, אמידת סיכונים בביטוח ועוד.

תכנית .M.Sc – מימון וחשבונאות

 ראש התכנית – 
ד"ר יעקב עודד

למידע נוסף ולפגישת ייעוץ
מוקד מידע למתעניינים: טל': 03-6406333

מזכירות קבלה ופטורים: רחלי שאול, טל': 03-6405677
rachelsh@tauex.tau.ac.il :דוא"ל
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בכל חברה וארגון – השיווק מהווה מרכיב מרכזי בדרך להגשמת 
המטרות העסקיות. ידע בשיווק חיוני לכל מנהל ובמיוחד למי 

שמתכנן לפתח קריירה שמתמקדת בתחום זה. 

המסלול בשיווק מיועד למעוניינים להשתלב בתפקידי ניהול 
שיווקיים מובילים בתעשייה ועבור המעוניינים להעמיק במחקר 
ולהשתלב כחוקרים ואנליסטים בכירים בתעשייה או באקדמיה.

מטרת המסלול, להעניק לבוגריו נקודת מבט מקיפה על 
עולם העסקים והניהול תוך הבנה מעמיקה של הדרכים 

להשגת מטרות הארגון על-ידי פעילות שיווקית. התכנית 
מורכבת מלימודי ליבה, החושפים את התלמידים לעקרונות 
המרכזיים בעולם הניהול לצד קורסים העוסקים בתחומי 
הידע העדכניים ביותר בשיווק. בנוסף, יכולים הסטודנטים 
להתמקד במסלולי ידע מרכזיים דוגמת שיווק בעידן החדש, 

שיווק  בינלאומי ותקשורת שיווקית בעולם החברתי.

הסטודנטים יכולים לבחור במסלול ללא עבודת תזה ולקבל 
השכלה רחבה המפתחת את הכישורים המעשיים והמחקריים 
בתחום. סטודנטים מצטיינים עם אוריינטציה מחקרית 
המעוניינים להתנסות בביצוע מחקר ו/או שואפים להמשיך 
ללימודי דוקטורט בעתיד, יכולים לבחור במסלטול מחקרי 

ולכתוב עבודת תזה.

במסגרת לימודי ההתמחות יוצעו 
בין היתר הקורסים 

ניתוח נתונים בשיווק, שיווק תעשייתי, ניהול מותגים, שיווק 
ופרסום באינטרנט, שיווק קמעונאי, חשיבה יצירתית בשיווק 

ועוד.

תכנית .M.Sc – ניהול השיווק

ני
ש

ר 
וא

ת

2

 ראש התכנית – 
ד"ר יניב שני

בליבו של כל ארגון נמצאים העובדים, ולכן ניהול המשאב 
האנושי הוא חלק קריטי מעבודתו של כל מנהל. מסלול 
התנהגות ארגונית, במסגרת התואר במדעי הניהול, מקנה 
ותיאורטיים שמסייעים להם  לסטודנטים כלים מעשיים 

להתמודד עם האתגרים והבעיות הנוגעות לניהול עובדים.

התכנית מעניקה ידע חשוב לכל מנהל עתידי. המבנה הייחודי 
שלה  מגשר בין הממד הארגוני לבין הממד האנושי, ומפתח 
יכולות ניהול פרקטיות ומחקריות. לצד ההכשרה הרוחבית 

במסלולים  להתמקד  גם  יכולים  הסטודנטים  המקיפה, 
ספציפיים כגון "ניהול המשאב האנושי" )שמתמקד בסוגיות 
מתחום יחסי העבודה, מיון עובדים והכשרה(, או "ייעוץ ופיתוח 
ארגוני" )שמתמקד בניהול שינויים בחברות, עבודה בצוותים 
וכו'(. התמקדות במסלולים אלה מעניקה לסטודנטים יתרון 

עתידי בהשמה לתפקידי ניהול שעוסקים בתחומים אלה.

סטודנטים מצטיינים עם אוריינטציה מחקרית המעוניינים 
להתנסות בביצוע מחקר ו/או שואפים להמשיך ללימודי 

דוקטורט בעתיד, יכולים לבחור במסלטול מחקרי ולכתוב 
עבודת תזה.

במסגרת לימודי ההתמחות יוצעו 
בין היתר הקורסים 

מנהיגות, עיצוב ארגוני, משאבי אנוש ויחסי עבודה, ניהול 
צוותים ועוד.

תכנית .M.Sc – התנהגות ארגונית

ראש התכנית – 
פרופ' דני הלר

למידע נוסף ולפגישת ייעוץ
מוקד מידע למתעניינים: טל': 03-6406333

מזכירות קבלה ופטורים: רחלי שאול, טל': 03-6405677
rachelsh@tauex.tau.ac.il :דוא"ל
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תכניות ייעודיות ותכניות מנהלים
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תכנית ה-MBA עם התמחות בניהול טכנולוגיה יזמות וחדשנות 
מתמקדת בתחומי הניהול הקשורים ליזמות בחברות טכנולוגיות 
בתחומי ההיי-טק, ביוטכנולוגיה, קלין-טק ופארמה, וכן בחברות 
שהטכנולוגיה היא חלק בלתי נפרד מליבת העסקים שלהן.

התמחות הייעודית עוצבה עבור בעלי השכלה אקדמית בתחומי 
ההנדסה, המדעים המדויקים, מדעי המחשב ומדעי החיים. 
כמו כן, התמחות זו מתאימה לאלו המכהנים בתפקידי מפתח 

בתעשיה הטכנולוגית.

התכנית מתייחסת לכל האספקטים הדרושים לניהול טכנולגיה, 
יזמות וחדשנות לרבות: אסטרטגיה, שיווק, ניהול בינלאומי, 
מימון, יזמות טכנולוגית, ניהול חדשנות, ניהול מחקר ופיתוח, 
ניהול פרויקטים טכנולוגיים, חשיבה עיצובית, כתיבת תכנית 

עסקית, וניהול המשאב האנושי.

תכנית הלימודים שמה דגש על עבודת צוות תוך כדי שילוב 
קורסים אקדמיים עם מגוון פעילויות אקסטרה קוריקולריות. בין 
השאר, מתאפשר לתלמידים לקדם מיזמים חדשים שברצונם 
להקים או פעילויות אחרות בהן הם מעורבים. שילוב זה מבטא 
תפיסה עכשווית ופרואקטיבית בכל מה שקשור לסינרגיה בין 

אקדמיה לתעשייה, ודגש מיוחד על למידה תוך כדי עשיה.

בכל מחזור לומדים כ-75 סטודנטים. ההוראה מתבצעת על 
ידי חברי סגל האוניברסיטה, מרצים מובילים מהתעשייה 

הישראלית ומרצים אורחים מחו"ל.

תנאים להגשת מועמדות
בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" או תואר זהה המוענק ע"י 	 

מוסד להשכלה גבוהה, בציון סופי של 75 לפחות.

בעלי ניסיון ניהולי/עסקי/פיקודי/עובדים מקצועיים בכירים 	 
עם ניסיון עבודה של שלוש שנים ומעלה.

ידיעת השפות העברית והאנגלית.	 

ככלל, עמידה בבחינת ה-GMAT איננה חובה. עם זאת, 	 
רשאית ועדת הקבלה של התכנית, ככל שמצאה לנכון, 
לחייב מועמדים להיבחן בחלק הכמותי של הבחינה על 

מנת לשפר את סיכויי קבלתם.

מועמדים מתאימים יזומנו לראיון אישי עם הנהלת התכנית.	 

מבנה הלימודים
התכנית הינה תכנית מובנית הנמשכת 

כשנה וחצי קלנדרית
 הלימודים יתקיימו בשני חצאי ימים מדי שבוע: 

 21:30-15:45 ימי א’ 
14:00-08:15 ימי ו’ 

כמו כן, תתקיימנה פעילויות נוספות בימים אחרים, וכן מספר 
סדנאות מרוכזות לפני תחילת שנת הלימודים ובקיץ שבין 
השנה הראשונה לשנייה. התכנית בנויה באופן שיאפשר 

לסטודנטים לסיים את התואר בתוך שנתיים.

התלמידים לומדים כקבוצה אחת במהלך התואר, פרט למספר 
קורסי בחירה. התכנית מאפשרת חוויית לימודים ייחודית 
הנסמכת על הרקע המגוון של התלמידים וניסיונם הניהולי, 
עבודת הצוות של התלמידים במהלך התכנית, האינטראקציות 

עם המרצים והדיאלוג עם האורחים מהתעשייה.

התכנית הינה תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה, וכוללת 
28 י"ס )יחידות לימוד סמסטריאליות(.

התכנית מתחילה בכל שנה בחודש אוקטובר.

מוסמך במנהל עסקים )MBA( בהתמחות 
ניהול טכנולוגיה יזמות וחדשנות
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למידע נוסף ופגישת ייעוץ
אלקה קרן

elkak@tauex.tau.ac.il :טל׳: 03-6406324, דוא״ל
coller.tau.ac.il/mtei :אתר התכנית

מנהל אקדמי: פרופ' משה צבירן
מנהלת התכנית: ד"ר איריס גינזבורג
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תכנית ה- MBA בניהול פיננסי לחשבונאים מכשירה את 
תלמידיה לתפקידי ניהול כללי ופיננסי. התכנית מקנה יכולות 
ניהול  עכשוויות הרלוונטיות לאתגרי הסביבה והתקופה. 
הלמידה בתכנית כוללת עיסוק בכל תחומי הניהול  הדרושים 
למנהלים בעידן הנוכחי: מימון, אסטרטגיה, ניהול השיווק, יזמות 
טכנולוגית, ניהול פיננסי וכמובן ניהול המשאב האנושי בארגון. 

במסגרת התכנית ניתן לשלב לימודי יעוץ עסקי הכוללים 
לימודים תיאורטיים ופרויקט התנסותי.

הרקע ההשכלתי הדומה של הסטודנטים בכיתה מבטיח מכנה 
משותף אחיד וגבוה של הלמידה ומאפשר למידת עמיתים 
פורייה. הלמידה בתכנית מדגישה עבודת צוות, ניתוח אירועים 
ושילוב מרצים מהתעשייה. התכנית קיימת כבר 13 שנים 
ומתחדשת ומתעדכנת באופן שוטף לאור הניסיון האקדמי, 
המלצות מנהלים בכירים בשוק הפיננסי ולאור המשוב של 
הסטודנטים והבוגרים. לתכנית למעלה מ-1,150 בוגרים 
המועסקים במשרדי ראיית חשבון בארץ, במוסדות פיננסיים 

ובארגונים רבים אחרים.

באופן ייחודי לתכנית מתקיימת סדנת פתיחה המתייחסת 
להיבטים אישיים, מנהיגותיים וצוותיים בעבודת המנהל. מטרת 
הסדנה היא לגבש את צוותי העבודה, ולתת כלים להמשך 
הדרך. הסדנה מתקיימת  במשך שלושה ימים מלאים בשבוע 

שלפני תחילת הלימודים.

תנאים להגשת מועמדות
בעלי תואר ראשון בחשבונאות ממוסד אקדמי המוכר על 	 

ידי המועצה להשכלה גבוהה משנת תשס"ט )2009( 
ואילך ובציון סופי של 75 לפחות.

בעלי תעודת סיום של שנת ההשלמה בחשבונאות.	 

מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי עם הנהלת התכנית.	 

מבנה הלימודים
התכנית הינה תכנית מובנית המתפרשת  

על פני שנה אחת, במודולים בני שבעה 
שבועות כל אחד

הלימודים יתקיימו בימים: 

 21:30-14:00  ימי ה' 
14:00-8:00 ימי ו' 

התכנית מתנהלת במסגרת של כיתה קבועה 

תכנית הלימודים הינה ללא תזה, וכוללת 18 י"ס )יחידות 
לימוד סמסטריאליות(.

הרישום לתכנית נפתח מדי שנה באמצע חודש פברואר.

לימודי יעוץ עסקי
במסגרת התכנית ניתן לשלב לימודי יעוץ עסקי הכוללים 

לימודים תיאורטיים ופרויקט התנסותי.

הנחה בשכר לימוד למקדימים להירשם. 
פרטים באתר התכנית.

)MBA( מוסמך במנהל עסקים 
התמחות בניהול פיננסי )לחשבונאים(

למידע נוסף ופגישת ייעוץ
נורית כהן ירדן

nurity@tauex.tau.ac.il :טל׳: 03-6408863, דוא״ל
coller.tau.ac.il/fin :אתר התכנית
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מנהלת אקדמית: פרופ' אתי אינהורן
מנהלת התכנית: ד"ר שושי חן

mailto:nurity@tauex.tau.ac.il
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Whether you want to found your own venture, dive 
into Tel Aviv's startup culture, or lead innovative 
processes in a multinational corporation, the 
Sofaer International MBA )IMBA( provides you the 
tools, practical experience, network, and career 
support to drive the venture called "you."

Class of 2016 Profile
	 Students: 40
	 Average age: 27
	 Number of Countries: 16 )including Israelis and 

Palestinians(
	 Average years of work experience: 4
	 84% of students are interested in starting their 

own venture post-MBA

Course Structure
The IMBA's 1-year curriculum combines a 
foundational core in business management with 
a wide-variety of advanced courses focused on 
entrepreneurship and innovation.  Course offerings 
include Projects, a course that connects small-
groups of students with Israeli hi-tech companies 
for consulting-style projects, and Delta Startup 
Studio, Israel's first pre-accelerator for student-
driven ventures.  Additionally, students have access 
to direct career support, including the program's 
extensive internship program with companies 
ranging from McCann, Google, and NICE Systems to 
startups within 8200 EISP, the accelerator program 
of Israel's elite intelligence unit 8200.

Courses are taught by School of Management faculty, 
visiting lecturers from top international institutions 
like Brown University and the Wharton School of 
Management, and leading industry experts.

Admission Requirements
Applicants must have a minimum of 2 years of 
work experience, though the average student has 
4 years of experience before joining the program.  
Applicants must also hold an undergraduate 
degree from an accredited university with a 
minimum GPA of 75%.   

The Sofaer International MBA in 
Entrepreneurship & Innovation
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GMAT/GRE Requirement
A complete GMAT/GRE score is required for all 
applicants.  In rare circumstances an exemption 
from writing the exam may be granted in 
accordance with School of Management policy.

New: Video Personal Statement
New this year to our application is our Video 
Personal Statement.  Applicants are encouraged to 
be creative in finding ways to introduce themselves 
to the Admissions Committee. The Video Personal 
Statement should provide some background about 
you as an individual, why you are pursuing an 
MBA, and any additional information you believe 
will be of special interest or note and provide the 
committee with some insight into your candidacy.

How to Apply
Applications for the IMBA are online via the TAU 
International Portal.  To start your application 
today, open a profile here: https://portal.telavivuniv.
org/createprofile.php  and submit the 100 USD 
application fee upon completion of the application.  

Tuition
Tuition for the IMBA is USD 32,000 and includes 
texts, materials, and international academic 
exchange.  Preparatory Courses are an additional 
cost of USD 900.   Limited scholarships are available 
based on Merit and Financial Need.

Deadlines
	 First Deadline March 1, 2017
	 Second Deadline  May 1, 2017
	 Rolling Applications May 2 - August 30, 2017

Further details may be obtained
Admissions Office:
Paula Caplan: 972+  640 3 7378
Paulac@tauex.tau.ac.il
Website: en-coller.tau.ac.il/imba
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Academic Director: Prof. Shai Danziger
Program Director: Dr. Iris Ginzburg

https://portal.telavivuniv.org/createprofile.php
https://portal.telavivuniv.org/createprofile.php
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 Executive MBA-תכנית ה 
 של רקנאטי

למידע נוסף ופגישת ייעוץ
remba@tauex.tau.ac.il :טל׳: 03-6409955, דוא״ל

coller.tau.ac.il/r-emba

תכנית ה- Executive MBA של רקנאטי בולטת בעומק 
החיבור שלה אל המציאות של עולם העסקים, בהיקפה, 
בתובענותה, באיכות המנהלים הלומדים בה ובאיכות המרצים 
המלמדים בה.  התכנית מותאמת לצרכיהם של מנהלים, 
ומטרתה להכינם לתפקידי ניהול כללי, להכשירם כמנהיגים 

עסקיים ולהעניק להם עומק מקצועי.

התכנית הינה המובילה והוותיקה מבין תכניות המנהלים בארץ 
ומעניקה עם סיום הלימודים, תואר מוסמך אוניברסיטה במינהל 
 )MBA, Master of Business Administration( עסקים

המוכר בארץ ובעולם.

המנהלים הלומדים בכיתה מייצגים מגוון רחב של סקטורים 	 
ועיסוקים. הרכב הכיתה מבטיח העשרה והפרייה הדדית 
משמעותית וכן דו שיח מתמשך בין התיאוריה האקדמית 

לפרקטיקה.

הלמידה בתכנית מדגישה עבודה בצוותים ויישום החומר 	 
הנלמד בהקשרים אמיתיים.

תכנית הלימודים מקיפה וחדשנית ועוברת בחינה מתמדת 	 
והתחדשות לאור מיטב הניסיון האקדמי העולמי ולאור 

משוב מקיף מתלמידי התכנית ובוגריה. 

לוח הזמנים של התכנית מאפשר למשתתפים בה, ללמוד 	 
במקביל לפיתוח הקריירה וליישם ולהטמיע עוד במהלך 

הלימודים את ההבנות והיכולות שנלמדו במסגרתה. 

המנהלים הלומדים בתכניות נהנים מתמיכה לוגיסטית 	 
מקיפה של צוות מקצועי ומיומן שמטרתה לוודא ניצול 

מקסימלי של הזמן המוקדש על ידם ללימודים.

בכל שנה נפתחת כיתה של כ- 50 סטודנטים. 	 

לתכנית מעל 1,400 בוגרים.	 

תכנית הלימודים 
המודל המנחה של תכנית הלימודים משלב את כל תחומי 
הניהול. המנהלים הלומדים בתכנית רוכשים בנוסף לכלים 
אנליטיים ומודלים תיאורטיים גם דרכים בהם ניתן להשתמש 
בכלים אלה במציאות עסקית וכלכלית המשתנה במהירות. 
השילוב של המציאות עם התיאוריות האקדמיות מודגש במיוחד 
במספר קורסים אינטגרטיביים המשובצים כעוגנים לאורך 
התכנית. בקורסים אסטרטגיים אלה מיישמים  המנהלים 
באמצעות אירועים/ פרויקטים מהשטח/ וסימולציות את 
כלל הכלים שרכשו בהובלה, קידום וניהול בכיר של חברות .  

כמו כן, התכנית כוללת תכנים ואספקטים נוספים המיועדים 
לתת מענה לצרכי המנהלים, ביניהם: סיור חברות בארץ 
במסגרת קורס ניהול התפעול, שבוע לימודים בינלאומי עם 
 UCLA :למנהלים מאוניברסיטאות MBA סטודנטים מתכניות
בלוס אנג׳לס, Bocconi במילאנו, Skolkovo ממוסקווה, 

IIM  בבנגלור  ועוד.

מתכונת הלימודים
הלימודים מתחילים באוקטובר, כל שנה.	 

 	 21:00 -14:00 ה'  מי  בי ם  מי י מתקי דים  מו  הלי
ובימי ו' 14:00-8:00 ונמשכים כ-32 חודשים.

תכנית הלימודים הינה בהיקף של 28 י"ס )יחידת לימוד 	 
סמסטריאלית(, בנוסף ללימודי ההכנה.

תנאים להגשת מועמדות
רשאים להגיש מועמדות לתכנית מנהלים ומנהלות בכירים 

העומדים בתנאים הבאים:

בעלי שבע שנות ניסיון ניהולי/עסקי או פיקודי )לאנשי 	 
צבא( בעלי תפקיד ניהולי מוביל בכיר בארגון.

בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" או בעלי תואר זהה המוענק 	 
ע"י מוסד להשכלה גבוהה, בציון גמר 75 לפחות.

הליך הרישום והקבלה
הרישום כולל שלושה שלבים:

שלב ראשון: הגשת מועמדות בטופס מקוון בצירוף 	 
מסמכים רלוונטיים )פירוט באתר התכנית(.

שלב שני: ראיונות קבלה – כל מועמד יוזמן לראיונות 	 
אישיים: ראיון אקדמי עם אחד ממנהלי התכנית וראיון 

עם בוגר התכנית.

שלב שלישי: ועדת קבלה - ועדת הקבלה של התכנית 	 
עוברת על תיקי המועמדים ומאשרת את השתתפות 

המתאימים.

התכנית מציעה הנחה על רישום מוקדם ומלגות.

מנהל אקדמי: ד"ר יובל קליש

מנהלת התכנית: אורית מנדלסון שהם
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This unique program, conducted in English, is 
offered jointly by the top-rated Kellogg School 
of Management at Northwestern University 
and the Recanati Graduate School of Business 
Administration, Coller School of Management at 
Tel Aviv University. It awards a joint MBA degree 
from the two universities.

With seven Executive MBA campuses around the 
world — based in Canada, Asia, the Middle East, 
Europe and the United States — the Kellogg 
Executive MBA Global Network is the largest, 
most immersive network of its kind. It offers 
participants unparalleled access to a broad range 
of global learning opportunities and the ability 
to connect professionally and personally with 
Kellogg’s powerful global network of leaders.

	 The Kellogg-Recanati Program meets the 
needs of mid-career executives preparing for 
senior management positions in organizations 
that operate in the international arena, and it 
enhances the skills and effectiveness of senior 
executives.

	 Teaching at the program is done primarily by 
selected senior faculty members of the Kellogg 
and Recanati schools as well as selected Kellogg 
global network faculty members. They are 
distinguished faculty members, well known 
at home and abroad for their research and 
practical business experience.

	 The curriculum covers the full spectrum of 
general management principles and integrates 
all managerial functions and disciplines with a 
strong emphasis on the international aspects 
of business administration.

	 Within the framework of the program, students 
spend two weeks studying at the Kellogg School 
of Management in the USA and have an option to 
join a global elective week at one of the Kellogg 
partner schools around the world.

	 The framework of study is designed to accommodate 
the needs of working executives and enable them 
to pursue their careers while studying.

	 Teamwork is strongly emphasized.

Program Structure
The program commences every year in September.
The learning modules are structured in one 
of two formats:
	 A five-week module in which classes meet 

on Thursday afternoons and Friday mornings. 
Typically, half of the modules are offered in this 
format, with some courses conducted over two 
consecutive weeks.

	 An intensive module is conducted over five 
or six consecutive full days within a single week

Typically eight of the modules, evenly spread 
through the two years, are offered in this format.

Requirements
	 An undergraduate degree with a minimum grade 

of 75 )equivalent to a GPA of B(, or the equivalent 
for candidates from schools or countries with 
different grading systems.

	 Substantial managerial and professional experience 
)seven years or more( and a senior position in 
the organization.

	 Time sponsorship and/or tuition sponsorship 
by the employing firm.

	 At least two letters of recommendation.
	 Good and proven command of the English 

language.

Admission
The admission committee seeks to ensure diversity 
of skills and backgrounds, while forming a class with 
participants of comparable levels of management 
experience. 
The admission process consists of two main steps:
	 Fill out all the application forms on-line at the 

programs web-site.
	 Interviews – an academic interview and alumni 

interviews.
The program offers early bird discounts.

The Kellogg-Recanati International 
Executive MBA Program
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Further details may be obtained
Tel. 03-6406312; 03-6409955
en-coller.tau.ac.il/kr-emba
kr-emba@tauex.tau.ac.il

Academic Director: Dr. Yuval Kalish
Program Director: Orit Mendelson 
Shoham

mailto:kr-emba@tauex.tau.ac.il
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סיורים לימודיים לחו"ל 

במסגרת קורסים יחודיים ופעילויות ההעשרה מוצעים סיורים 
לימודיים המעניקים הבנה בינלאומית רחבה, העשרה ניהולית 

והזדמנות לפיתוח קשרים חברתיים ונטוורקינג עסקי.

החוויה הבינלאומית
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סמסטר בחו״ל – צרו קשר:
הילה רחמני

hilara@tauex.tau.ac.il :טל׳: 03-6408069, דוא״ל

סמסטר קיץ מקוצר

קורסי דקאן יחודיים במתכונת מקוצרת עם מרצים אורחים 	 
מחו"ל, מומחים מובילים בתחומם בעלי שם בינלאומי.

קורסי קיץ במתכונת מקוצרת עם מרצים מובילים של 	 
הפקולטה לניהול.

תכנית חילופי הסטודנטים של הפקולטה 
לניהול מעניקה הזדמנות להרחיב אופקים 

ולהתנסות בחוויה ייחודית!
ללמוד סמסטר באחד מבין כ-100 בתי 

הספר למנהל עסקים המובילים בעולם.

צפון אמריקה
ארצות הברית: Columbia )ניו יורק(, UCLA )לוס אנג'לס(, 
Duke )צפון קרולינה(, Emory )ג'ורג'יה (, Kellogg )אילינוי(, 

Booth )שיקאגו(.

 University of ,)מונטריאול( McGill University :קנדה
Toronto )טורונטו(, York University )טורונטו(.

דרום אמריקה
Universidad Torcuato Di Tella )ארגנטינה(, FGV )ברזיל(.

מנהל התכנית – 
פרופ' שי דנציגר, 
ע' דקאן לקשרים 

בינלאומיים

אירופה
 , נה( )ברצלו  ESADE  , ד( )מדרי  IE  , ) ז י )פר  HEC
University of Cologne )קלן, גרמניה(, Humboldt )ברלין(.

אסיה
 Peking University ,)שנחאי, סין( Fudan University
)בייג'ינג(, National University of Singapore )סינגפור(, 

Indian School of Business )הודו(.

אוסטרליה
Melbourne Business School )מלבורן(.

דרום אפריקה
Wits Business School )יוהנסבורג(.

פרטים נוספים ותנאי הרשמה באתר הפקולטה	 

סמסטר בחו"ל

mailto:hilara@tauex.tau.ac.il
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חונכות אישית, מנטורינג וניהול קריירה

פרויקט חונכות אישית
כשירות לסטודנטים, כל סטודנט המצטרף לפקולטה מצוות 
לחבר סגל בכיר המלווה אותו באופן אישי  במהלך שנת 

הלימודים הראשונה.

הליווי כולל הן הנחיה אישית והן מפגשים קבוצתיים, על מנת 
לתת הכוונה לסטודנטים בקביעת תכנית הלימודים והקורסים, 
סיוע בבחירת התמחות, פתרון בעיות נקודתיות, וכן יצירת 
תשתית עם כלים אפקטיביים לחיזוק הקשר בין הסטודנטים. 

תכנית המנטורינג
התכנית מאפשרת לבוגרים צעירים וסטודנטים לתואר שני 
בפקולטה להנות מניסיונם של בוגרינו הוותיקים המייעצים 
להם וחולקים עמם תובנות ניהוליות, ידע וניסיון, בהתנדבות, 

בדרך להגשמת מטרותיהם העסקיות.

לכל סטודנט מצוות בוגר ותיק בעל רקע מתאים, המשמש 
כמלווה לסטודנט אשר זוכה לקבל הכוונה מקצועית, בתחום 
התמחותו – הייטק, יזמות, ייעוץ ארגוני, אסטרטגיה, כלכלה, 

פיתוח עסקי, שיווק, תעשייה ועוד.

המרכז לניהול קריירה 
המרכז לניהול קריירה הינו מרכז ייחודי של הפקולטה לניהול, 
אשר פועל במטרה ללוות באופן אישי את אלפי הסטודנטים 
ובוגרי הפקולטה לאורך עיצוב הקריירה המקצועית שלהם. 

סיוע במימוש הפוטנציאל האישי  יוכל לקבל  הסטודנט 
סדנאות  במגון  השתתפות  באמצעות  שלו  והתעסוקתי 

ופעילויות שונות.

המרכז לניהול קריירה – צרו קשר
zhavitl@tauex.tau.ac.il

 להצטרפות לרשימת התפוצה:
coller.tau.ac.il/career

סדנאות מקצועיות לפיתוח קריירה
סדנת פיתוח וניהול קריירה	 

סדנת נטוורקינג, מיתוג אישי ורשתות חברתיות	 

סדנא לכתיבת קורות חיים ומכתב מקדים 	 

סדנת נטוורקינג ומיתוג אישי	 

 	LinkedIn סדנת

סדנת הכנה לראיון עבודה	 

סדנת הכנה למבחני הערכה	 

סדנת תגמול הלכה למעשה	 

סדנת ניהול משא ומתן	 

סדנת יזמות – יש לי רעיון לסטארט-אפ, מה עושים עכשיו?	 

סדנת יזמות – זיהוי הזדמנות ליזמות עסקית	 

חשיפה לארגונים מובילים במשק 
הישראלי והבינלאומי

אירועי פגוש את המגייס: הרצאות ומפגשי נטוורקינג עם 	 
חברות מובילות.

איתור ופרסום משרות ייעודיות לבוגרי תואר ראשון בניהול 	 
וחשבונאות, סטודנטים ובוגרים של התואר השני במנהל 

עסקים )על כל התמחויותיהם(.

פרסום משרות התמחות )בתשלום( בארץ ובחו"ל.	 

פרסום הזדמנויות תעסוקה ייחודיות: מלגות בחסות ארגונים, 	 
קול קורא.

אתר משרות ייעודי לסטודנטים ולבוגרי 
הפקולטה בלבד

 coller.tau.ac.il/career-jobs-entrance-wanted

mailto:alizam@tauex.tau.ac.il




בעקבות הלא נודע

go.tau.ac.il :מידע והרשמה 
ובמוקד כל האוניברסית״א

im@tau.ac.il :דוא״ל 
טלפון: 03-6405550

פרטים בנושאי רישום וקבלה 
לאוניברסיטה:

tau2go אוניברסיטת תל אביב

תכניות מצטיינים | רפואה ובריאות | מדעי החיים
מדעי המוח | מדעים מדויקים | הנדסה | לימודי הסביבה

מדעי הרוח | חינוך | אמנויות
מדעי החברה | עבודה סוציאלית | ניהול | משפטים

הפקולטה לניהול
ע״ש קולר

אוניברסיטת תל אביב


