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תואר  M.B.Aבמינהל עסקים
 1אודות התכנית
בית הספר למוסמכים במינהל עסקים של המכללה האקדמית נתניה מקיים תכנית לימודים
איכותית שמטרתה הקניית השכלה מתקדמת במינהל עסקים במסגרת התמחויות מוגדרות.
צוות חברי הסגל של בית הספר ,מרצים במשרה מלאה ועיקרית במכללה ,רובם ככולם,
פרופסורים ובעלי תואר דוקטור מאוניברסיטאות מובילות בארץ ובעולם ,הנם בעלי הישגים
מרשימים מבחינה מחקרית ומבחינה מקצועית – יישומית ,והם מצטיינים ברמת ההוראה
שלהם .תכנית הלימודים מדגישה את הקשר בין תיאוריה לפרקטיקה ומציעה גם אפשרויות
של הש תתפות בפרויקטים עכשוויים בתעשייה ובסיורים לימודיים בסין.
דגשי תכנית ה M.B.A -
בדומה לתכנית לימודי תואר ראשון במנהל עסקים ,השאיפה המרכזית של תכנית הM.B.A-
היא להקנות לסטודנטים ידע עדכני ומעמיק בכל תחומי ההתמחות הנלמדים בה.
תכנית הלימודים במכללה האקדמית נתניה דוגלת בחיבור תיאוריה עם פרקטיקה וביצירת
אינטגרציה בין האקדמיה לבין דרישות עולם העסקים על גווניו השונים.
5.5

התמחות בניהול משאבי טבע ,סביבה ,אנרגיה ומים מותאמת למורים
התכנית הייחודית מציעה תואר שני במינהל עסקים בשילוב עם לימודי סביבה.
התכנית מתאימה למורים שעוסקים בתחומי הניהול והכלכלה כמו גם למורים
בתחומים השונים של מדעי הטבע והסביבה.

בשנים האחרונות גוברת מאוד ההתעניינות באיכות הסביבה ,ונוצר צורך להפעיל כלים
ניהוליים מורכבים מתחומים שונים כדי להתמודד עם האתגר הסביבתי ועם איתור דרכי
ניצול נאותות של משאבי טבע .ולכן ,עולה חשיבותה של ההתמחות בניהול משאבי טבע,
סביבה ,אנרגיה ומים .זאת ,כהתמחות משלימה לארבע ההתמחויות המסורתיות הקיימות
בלימודי מנהל עסקים לתואר שני :מימון ,שיווק ,ניהול פרויקטים ומערכות מידע וכן וניהול
רב תחומי .המועצה להשכלה גבוהה אשרה פתיחת התמחות בניהול משאבי טבע ,סביבה,
אנרגיה ומים במסגרת תכנית ה M.B.A -במכללה האקדמית נתניה.
התמחות זאת מבליטה היבטים ניהוליים ,כלכליים ,משפטיים ,טכניים וגלובליים של ניהול
משאבי טבע וסביבה ,ומעניקה לסטודנטים את האפשרות להתמחות בהיבט חדשני ומרכזי של
ניהול ארגונים בכל מגזרי המשק ,ולהשתלב בהמשך דרכם בהובלת ההוראה והניהול הסביבתי
תוך הטמעת הכלים והכללים הסביבתיים הנדרשים.
התוכנית נבנתה בתיאום עם חברת החשמל ,איגוד חברות הדלק ,חברת 'מקורות' ואנשי
המשרד להגנת הסביבה  ,כך שתהיה רלוונטית לצרכים המודרניים של איכות הסביבה ,תוך
שילוב צרכי השטח עם הגישה התיאורטית כפי שתוצג על ידי אנשי הסגל האקדמי שילמדו
בתוכנית.
בתכנית זאת ,מלבד דרישות ה ,M.B.A-יתמקדו הלימודים בנושאי יחסי האדם והביוספרה,
בעיות משק המים בראיה עולמית ,אזורית ולאומית ,וכן משק האנרגיה בדגש על אנרגיות
מתחדשות .כמו כן ,ינותחו השלכותיהם האקולוגיות של מספר פרויקטים גדולים שהוקמו
בישראל ויודגשו התחומים השונים הקשורים לחינוך סביבתי מקיף.
התוכנית מותאמת למורים וכוללת פרויקט גמר  -פרויקט מחקר יישומי בארגון ,בו המורים
יידרש ליישם בפועל את התכנים אותם הטמיעו במסגרת לימודיהם.
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.2תנאי קבלה
תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ,המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בממוצע ציונים
משוקלל של  53לפחות .תעודת תואר ראשון שהוענקה  54שנים ויותר לפני תחילת לימודי ה-
 M.B.Aתהיה כפופה למגבלת התיישנות.
 2.1סדרי לימוד:
הלימודים ימשכו ארבעה סמסטרים (לא כולל סמסטר השלמות) רצופים .במסגרת של יום
אחד בשבוע  ,היום שנקבע הוא יום חמישי החל מהשעה  . 50:44 – 45:34מסגרת זו מאפשרת
למורה להמשיך בהוראה בהיקף מלא.
הלימודים ימשכו גם בסמסטר קיץ במתכונת הרגילה של יום לימודים מלא בשבוע (יום
חמישי) .מועד תחילת לימודים  , 2805402458מועד סיום צפוי יולי .2452

0

התמחות בניהול משאבי טבע ,סביבה ,אנרגיה ומים (סה"כ  25נ"ז)
רשימת הקורסים בתכנית

 2קורסי השלמה – (הקורסים אינם מקנים נקודות זכות)

מבוא לכימיה ,ביולוגיה ומדעי כדור הארץ – פרופ' צבי דובינסקי 2 ,נ"ז
כלכלה מיקרו – פרופ' נאוה חרובי  3 ,נ"ז
כלכלה מקרו  -פרופ' נאוה חרובי  3 ,נ"ז
מתמטיקה – מר נועם הלל 2 ,נ"ז
סטטיסטיקה  -ד"ר גיל שרוני 2 ,נ"ז
 2קורסי עקרונות –  58נ"ז
יסודות מערכות מידע – פרופ' אלי שניידר –  3נ"ז
יסודות השיווק – ד"ר אמיר פלינט גור –  3נ"ז
יסודות המימון – ד"ר תמיר לוי –  3נ"ז
יסודות הניהול – ד"ר גדי רביד –  3נ"ז
מבוא לחשבונאות – ד"ר זיו רייך –  3נ"ז
 19קורסים בהתמחות –  32נ"ז
ניהול משאבי אנרגיה – ד"ר עמית מור –  3נ"ז
כלכלת משאבי טבע וסביבה – פרופ' נאוה חרובי –  3נ"ז
סוגיות ,יזמות ומפעלים בנושאי הסביבה בישראל  -פרופ' גדליה שלף –  3נ"ז
האדם והביוספרה – פרופ' צבי דובינסקי  3 -נ"ז
שיטות מחקר בשיווק – ד"ר גיל שרוני –  3נ"ז
קורס חובה מהתמחות אחרת  -טרם נקבע –  3נ"ז
 2קורסי בחירה בהתמחות  -טרם נקבע –  6נ"ז
סמינריון – פרופ' נאוה חרובי ופרופ' צבי דובינסקי  0 ,נ"ז
פרויקט  -עו"ד ציפי איסר איציק וד"ר גדי רביד –  0נ"ז

 5קורסי חובה כלליים –  6נ"ז
מבוא למדיניות עסקית –  3נ"ז
משחק עסקים  -פרופ' שמואל סטשבסקי –  3נ"ז

 לא סופי יתכנו שינויים במערכת השעות .
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מערכת שעות לשנה"ל תשע"ו – תשע"ז
התמחות ניהול במשאבי טבע ,סביבה ,אנרגיה ומים
***לא סופי ,ייתכנו שינויים במערכת השעות***
סמסטר א' תשע"ו
יום
ד'

קורס
כלכלה מיקרו
כלכלה מקרו
מתמטיקה
סטטיסטיקה
מבוא לכימיה ביולוגיה
ומדעי כדה"א

שעות
45:34-54:08
55:44-53:34
50:44-58:34
58:58-56:08
52:44-55:34

מרצה

מס' שעות
3
3
2
2
2

טרם נקבע

סמסטר ב' תשע"ו
יום

שעות

ד'

45:34-54:08
55:44-53:34
50:44-56:58
56:34-50:44

קורס
יסודות הניהול
יסודות מערכות מידע
יסודות השיווק
האדם והביוספרה

מס'
שעות
3
3
3
3

מרצה
ד"ר גדי רביד
פרופ' אלי שניידר
ד"ר אמיר פלינט-גור
פרופ' צבי דובינסקי

סמסטר קיץ תשע"ו
יום
ד'

שעות
45:34-54:08
55:44-53:58
53:58-50:44
50:44-56:58
56:34-50:44

קורס
יסודות המימון
מבוא לחשבונאות
מבוא לחשבונאות – תרגיל
תחיקה סביבתית
שיטות מחקר

מס' שעות
3
3
5
3
3

מרצה
ד"ר תמיר לוי
ד"ר זיו רייך
תרגול  -גב' יעל ליברמן
עו"ד ציפי איסר איציק
ד"ר גיל שרוני
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מערכת שעות לשנה"ל תשע"ה – תשע"ו
התמחות ניהול משאבי טבע ,סביבה ,אנרגיה ומים

סמסטר א' תשע"ז
יום
ד'

שעות

קורס

45:34-54:08
55:44-53:34
50:44-56:58
56:34-50:44
50:44-22:44

מבוא למדיניות עסקית
משחק עסקים
כלכלת משאבי טבע וסביבה
ניהול משאבי אנרגיה
פרויקט

מס'
שעות
3
3
3
3
0

מרצה
ד"ר יורם לבנון
ד"ר שמואל סטשבסקי
פרופ' נאוה חרובי
ד"ר עמית מור
ד"ר גדי רביד
עו"ד ציפי איסר איציק

סמסטר ב' תשע"ז
יום
ד'

שעות

קורס

 45:34-54:08גז ,נפט ,אנרגיה וגיאופוליטיקה
 55:44-53:34סוגיות ,יזמות ומפעלים בנושאי הסביבה
בישראל *
 50:44-56:58סיכונים סביבתיים וניהולם
 56:34-50:34סמינריון

מס'
שעות
3
3
3
0

מרצה
מר קונסטנטין בלוז
פרופ' גדליה שלף
ד"ר זיו רייך

מר קונסטנטין בלוז
ופרופ' נאוה חרובי

*במסגרת הקורס יתקיימו  5-2סיורים מקצועיים.
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 4שכר לימוד
המכללה מעניקה למורים ,מלגה ייחודית של  34%משכר לימוד שמשלם סטודנט רגיל שאינו
מורה .שכר לימוד לשנה הוא  ₪ 24444ועבור תכנית מלאה למורים הוא  ₪ 04,444צמוד
למדד בגין חודש מרץ ( )*(.2458שכר הלימוד כולל את התשלום עבור קורסי ההשלמה).
מקדמה ע"ס  ₪ 8464שתשולם כשבועיים לאחר הקבלה ללימודים .היתרה תשולם ב58-
תשלומים משלימים באמצעות הוראת קבע החל מ 54054058 -ועד .54052056
למורים קיימת אפשרות לקבל מלגה ממשרד החינוך בסך כ ₪ 53,444 -לשנה ולתואר כולו כ-
 26,444ש"ח .בנוסף הסתדרות המורים או איגוד המורים מעניק מלגה חד פעמית בסדר גודל
של כ.₪ 8,444 -

כל מורה נדרש לבדוק את זכאותו למלגה ממשרד החינוך ומהסתדרות המורים באופן
עצמאי  .המכללה איננה אחראית על נושא המלגות החיצוניות .
(*)כאמור ,שכר לימוד צמוד למדד ,אם מדד המחירים ירד שכר הלימוד לא יופחת מהסכומים
הנ"ל בכל מקרה.
הערה  :מינימום סטודנטים בתכנית – . 34
 4.1קורסי השלמה
קורסי השלמה אינם כרוכים בתשלום נוסף .
 4.2אגרה
בנוסף לשכר הלימוד ישלם התלמיד בתוכנית אגרה עבור שירותי רווחה לאגודת הסטודנטים,
לכל שנת לימודים .סכום האגרה יהיה בהתאם למפורט בחוברת המידע של אותה שנה .תלמיד
שיתקבל ללימודים יתחייב (באמצעות חתימה על גבי טופסי ההרשמה) למלא במכללה אחר כל
תקנות המוסד הסדריו ונהליו ,ולציית לכל החלטות המוסד במשך כל זמן לימודיו בו ,כמו כן
יתחייב לשלם שכ"ל ע"פ הוראות שיפרסם המוסד.

 2הרשמה
ההרשמה ללימודי התואר השני  M.B.Aתתבצע באופן רגיל כמפורט בחוברת המידע על גבי
טפסים המיועדים לכך מטעם המכללה האקדמית נתניה אליהם יצורפו מסמכים נדרשים
מטעם המכללה.
פרטים על ביה"ס למינהל עסקים ,תכנית הלימודים ורשימת מרצים ראה בהרחבה במדריך
ההרשמה למועמדים לשנה"ל תשע"ה ובאתר המכללה www.netanya.ac.il
 2.1מידע /פגישת יעוץ
למידע נוסף  0פגישת יעוץ ,ניתן ליצור קשר עם מרכז המידע 5544-228-225 : :או *2003
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