תואר
ראשון
()B.A.

במנהל
עסקים
ע"ש ארנסט ומרגוט המבורגר

דבר הנשיא
שלום רב,

שנת הלימודים תשע"ט תהיה השנה העשרים וארבע
להיווסדה של האקדמית נתניה.
שנת תשע"ח נפתחה עם למעלה מ 3,000 -סטודנטים,
כ 20 -תוכניות לימוד לתארים ראשונים ושניים,
המעודכנות לנעשה בתחומי הלימוד השונים והמגוונים
אותם מציעה האקדמית נתניה.
האקדמית נתניה שואפת למצוינות בהוראה ובמחקר מדעי ,והיא מכשירה
את תלמידיה להמשיך לימודים לתואר שני ושלישי במוסדות להשכלה גבוהה.
המוסד שם לו למטרה להכשיר את המנהיגות העסקית והמדעית של מדינת
ישראל .להשגת מטרה זו מציע המוסד תכניות לימודים ייחודיות וגישה
חדשנית ועדכנית .דוגמא חיה לכך ,היא בקורס היזמות שפועל במכללה זו
השנה הראשונה בשיוף קרן  ,FIMIבראשותו של ישי דוידי ,במסגרתו מגיעים
אלינו מנכ"לים מובילים מהמשק והתעשייה להוראה בקורס זה ,כשגולת
הכותרת של הקורס היא זכייה בעד  ₪ 100,000כהון ראשוני למימון המיזם
הזוכה.
האקדמית נתניה זוכה להכרה ולמוניטין לאומי ובינלאומי .לאקדמית נתניה
למעלה מ 20,000 -בוגרים ,אשר אלפים מהם השתלבו בלימודי התואר
השני והשלישי במוסדות אוניברסיטאיים יוקרתיים בארץ וברחבי העולם,
ובתפקידים בכירים בתעשיית ההיי-טק ,בפרקליטות ,במשרדי עורכי  -הדין
החשובים ביותר ,בענף הנדל"ן ,בחברות כלכליות ,בביטוח ,בבנקאות ובמגזר
העסקי והציבורי.

באקדמית נתניה פועל פרויקט המצוינות ,ובו משולבים הסטודנטים המצטיינים
של בתי  -הספר השונים בפרויקטים הקשורים לגופים כלכליים מהמובילים
במשק .הצלחת הסטודנטים בפרויקטים מאפשרת שילובם בעבודה בגופים
המובילים במשק.
האקדמית נתניה הינה מוסד ציבורי ללא כוונות רווח (מלכ"ר) ,וככזאת היא
פועלת לרווחת הסטודנטים ,ומעניקה מלגות וסיוע בהסדרי מימון של שכה"ל
במיליוני שקלים מדי שנה.
המכללה פועלת לפיתוח ולשכלול אמצעי ההוראה ,המעבדות ,הספרייה,
אולפני הרדיו והטלוויזיה והמחקר .לרשות הסטודנטים מרכז ספורט מפואר
הכולל בריכת שחייה מקורה ,חדרי כושר ,מגרשי טניס ,מגרשי כדורסל ועוד.
קפיטריה ,שדרת חנויות נוחות ,מתחם מגורים מפואר ,בית-קולנוע ייחודי,
אשר מוסיף רבות להווי הסטודנטיאלי.
הקמפוס על מבניו ,תשתיתו ,יצירות האמנות הפזורות במרחביו ,מדשאותיו
וחורשותיו הינו פנינה אמתית בלב השרון.
סטודנט הבוחר להצטרף אלינו יכול לצפות לאתגר אינטלקטואלי וחוויה
כוללת ,המחברת בין האקדמיה והחברה הישראלית על כל רבדיה.
אני סמוך ובטוח שבני המחזור העשרים וארבע יטביעו את חותמם על ההוויה
הישראלית לקידום החברה במדינת ישראל.

האקדמית נתניה פועלת תוך שמירת החופש האקדמי המלא ,טיפוח נאמנות
לערכי יסוד של חברה ישראלית חופשית וסובלנית ותוך שמירת חירות האדם
למימוש עצמי בתחומי המחשבה והמעשה.
האקדמית נתניה מעמידה לרשות תלמידיה סגל מורים בעלי מוניטין לאומי
ובינלאומי המשלבים מצוינות הן ברמה המדעית והן ברמת ההוראה שלהם
עם מעורבות בעולם העשייה ,וכן מרכזי מחקר הפועלים במישור הלאומי
והבינלאומי למען חיזוק חוסנה של מדינת ישראל.
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בברכה
פרופ' יעקב הרט
נשיא

האקדמית
נתניה

האקדמית נתניה הינה אחד ממוסדות
הלימוד האקדמיים המובילים בישראל
וזוכה להכרה ולמוניטין לאומי ובינלאומי
מזה  24שנה.
באקדמית נתניה מעל  20,000בוגרים
בתארים אקדמיים שונים וייחודיים לה.
תכניות הלימוד הן חדשניות ושמות דגש
רב על חיבור לפרקטיקה ,אמצעי מחשוב,
מולטימדיה ומחקר חדשני ופורץ דרך.
בזכות שילוב מנצח בין סגל הוראה
מהשורה הראשונה ,ניסיון אקדמי עשיר,
יחס אישי ,ראיית שטח מעמיקה וסביבת
לימודים מתקדמת ,באקדמית נתניה
תצברו ניסיון מעשי כבר במהלך התואר,
ניסיון שיעניק לכם יתרון משמעותי
בהמשך דרככם וייפתח לכם דלתות
בעתיד ,עם סיום לימודי התואר.
קמפוס האקדמית נתניה הינו מרהיב
ביופיו וכולל סביבת לימודים מתקדמת.
בתוך הקמפוס ניתן למצוא אולמות לימוד
מפוארים ,מעבדות מחשבים ,תחנת
רדיו המופעלת על ידי הסטודנטים ,חדר
עסקאות ,אולפני רדיו וטלוויזיה ,ספרייה
עשירה ,מתקני ספורט מתקדמים כולל
בריכת שחייה מקורה ,מתחם מגורים
לסטודנטים ועוד.
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 3400סטודנטים

מדעי ההתנהגות

ניהול מערכות מידע
מנהל עסקים

המספרים
מדברים

 10מיליון

₪

 11מרכזי מחקר

 50משרדי עו״ד המלווים את פרויקט המצוינות
 15מסלולים לתואר ראשון ושני

מלגות

ניהול מערכות בריאות
 20,000בוגרים נדל״ן

התנהגות ארגונית ביטוח
מדעי המחשב והמתמטיקה
 300אנשי סגל תקשורת
משפטים  450מיטות בחדרי מעונות
 25משלחות חו״ל בחילופי סטודנטים
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ברוכים
הבאים
לבית הספר
למנהל
עסקים

בבואך ללמוד תואר ראשון במנהל עסקים
באקדמית נתניה ,תזכה לקבל פרספקטיבה
רחבה על כל העולם העסקי ,עולם מורכב בו
התחומים השונים קשורים אחד בשני :שיווק,
ניהול ,מימון ,ניהול פרויקטים ומערכות מידע.
במסגרת התכנית תלמד הן את קורסי
הבסיס בתחומים השונים והן מספר קורסים
מתקדמים בכל תחום ,שיספקו לך ארגז כלים
מעשי ותיאורטי של התחום לעומקו.
התואר הראשון במנהל עסקים הינו הכרחי
לכל מי שרואה את עתידו בעולם הניהול,
יזמות ועשייה עסקית ככלל.
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אקדמיה ופרקטיקה בעסקה אחת

בית-הספר למנהל עסקים באקדמית נתניה נהנה מיוקרה רבה בקרב הקהילה העסקית
והכלכלית בישראל .דורג במיקום גבוה על ידי ועדה בינלאומית מטעם המועצה להשכלה
גבוהה ,אשר בחנה את כל המוסדות שבהם מלמדים מנהל עסקים בישראל .הסטודנטים
נהנים ממגוון רחב של יתרונות :תנאי לימוד מצוינים ומתקני לימוד מתקדמים ,סביבה
סטודנטיאלית איכותית ותוססת ,מסלול ישיר לתואר ראשון ושני ב 4 -שנים ,שילוב בין
לימודי אקדמיה לפרקטיקה וסגל אקדמי איכותי הכולל מרצים בעלי שם ,המעניקים
לסטודנטים יחס חם ,ליווי אישי והתנסות מעשית במסגרת סדנאות וסמינריונים.

הלימודים שלנו ,הרווח שלכם

קריירה ניהולית בשוק העסקי המודרני מחייבת ידע במגוון היבטים ניהוליים ,החל מהבנת
צרכי הלקוח ,דרך ניהול לוגיסטי ופיננסי וכלה בהפעלת טכנולוגיות מידע ככלי עזר ניהולי.
כמקצוע רב תחומי משלבת תכנית הלימודים במנהל עסקים דיסציפלינות שונות לשם
הכשרה מקצועית רחבה ככל האפשר ובמטרה להבטיח לבוגריה השתלבות מהירה בכל
תפקיד ובכל מקום עבודה שבו הם עשויים להידרש .במקביל התוכנית מדגישה ,בפני
הסטודנט/ית המעוניינים לפתוח עסק עצמאי או יזמי ,נושאים מרכזיים ופתרונם.

עושים לכם קריירה

תכנית הלימודים בבית-הספר למנהל עסקים מכשירה את בוגריה בצורה יסודית ומקיפה.
המכללה משתפת פעולה עם חברות מובילות במשק להעברת התמחויות ופרקטיקה
מקצועית .התכנית פותחת בפני הבוגרים את הדרך לעמדות מפתח בעולם העסקים
הישראלי ,באמצעות הכנה מושלמת לקראת תארים גבוהים יותר.

הבוגרים שלנו

יריד משחק עסקים השנתי
של שנה ג' מנע"ס
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•
•
•
•

יזמים ובעלי חברות סטארט אפ
סמנכ"לי שיווק ומכירות
סמנכ"לי תחום יזמות וחדשנות
מנהלי סניפי בנקים
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בוודאי תשמחו לדעת ש...

בוגרי התכנית לתואר ראשון יזכו לעדיפות בקבלה להתמחויות בלימודי התואר השני
במכללה ,ללא חיוב בלימודי השלמה ועקרונות במסגרת לימודיהם המתקדמים .לחילופין ,יוכלו
להירשם ללימודי תואר שני בכל אוניברסיטה בארץ ובחו"ל.
()M.B.A.

"תכנית חץ"  -המסלול המהיר לתואר שני

תואר ראשון ושני במסלול של  4שנים בלבד! לממשיכים במסלול זה מלגות אטרקטיביות.

תכנית יזמים צעירים ישראל

בית הספר למנהל עסקים משתתף בתכנית עם ארגון יזמים צעירים ישראל במסגרתה
סטודנטים מבית הספר למנהל עסקים מלווים בני נוער בהקמת עסק ,התמקדות בהבנת
התהליך הכלכלי ,השיווקי והעסקי; שלבי פיתוח של מוצר ,מיתוגו ותוצאה עסקית .המשתתפים
בתכנית זו זוכים לליווי אקדמי של בית הספר ולליווי עסקי מטעם ארגון יזמים צעירים ישראל
ויזמים מחברות שונות.

בשנה השלישית
של התואר הראשון
ניתן לשלב נסיעת
לימודים לסין,
ולהשתלב בפרויקט
ייחודי שיתבצע
בחברות המנהלות
שיתוף פעולה
מקצועי עם המכללה.

תואר ראשון  B.A.במנהל עסקים להנדסאים

בעקבות ביקוש הולך וגובר מצד מועמדים בעלי תואר הנדסאי ,שמעוניינים להתקדם ולהשתלב
בתפקידי ניהול בארגונים ובחברות במשק הישראלי ,מאפשר בית הספר למנהל עסקים
להנדסאים במגמות השונות להשלים לתואר  B.A.במנהל עסקים .במסגרת מסלול ההשלמה
רוכש הסטודנט ידע מעמיק בכל ההיבטים הפיננסיים ,המשפטיים ,הניהוליים והלוגיסטיים,
המהווים חלק בלתי נפרד מעולמו של המנהל .מלגת הנדסאים ייחודית מוענקת מטעם
המכללה לכל הנדסאי שיציג אישור המעיד על סיום לימודי ההנדסאות בהצלחה.
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סטודנטים המסיימים את התואר הראשון ,מוזמנים להמשיך לתואר שני במנהל
עסקים עם סיום לימודיהם ,או במסגרת "תכנית חץ"  -המסלול הישיר לתואר
שני .המסלול מיועד לסטודנטים מצטיינים אשר יוכלו ,במסגרתו ,לסיים את
לימודיהם לתואר ראשון ולתואר שני כאחד ,בקצב מזורז ,עם אפשרות לסיים
את שני התארים במהלך ארבע שנים בלבד ,תוך חיסכון בזמן של סמסטר קיץ
ואפשרות ליהנות ממלגת לימודים נכבדה.
בית הספר למנהל עסקים מספק מספר מסלולי התמחות בתואר השני.

ממשיכים
לתואר
שני

 M.B.A.התמחות במימון

ההתמחות במימון מכשירה סטודנטים לתפקידי ניהול פיננסי בחברות ,ומסייעת
להם להשתלב במגזר הבנקאי והפיננסי בישראל .הסטודנטים יקבלו ידע
בנושאים בעלי חשיבות מרכזית ,ביניהם :תורת ההשקעות ,מימון בינלאומי,
הנדסה פיננסית וממשל תאגידי ,שוק ההון ונושאים נוספים.

 M.B.A.התמחות בשיווק

ההתמחות בשיווק מקנה לסטודנטים ידע אקדמי אשר יכשיר אותם למגוון
רחב של תפקידים בתחום השיווק .ידע זה הינו ידע מעשי אשר ניתן ליישום
וכולל בתוכו מגוון נושאים ,כגון :התנהגות צרכנים ,שיטות מחקר במדעי
הניהול ,ניהול מותגים ,שיווק חברתי ,שיווק בינלאומי ועוד.

 M.B.A.התמחות בניהול פרויקטים ומערכות מידע

ההתמחות בניהול פרויקטים ומערכות מידע מכסה את ההיבטים העסקיים ,כמו גם
הטכניים ,הכרוכים במערכות מידע .מערכות טכנולוגיות אלו הן מכשירים ניהוליים
המסייעים להתמודד עם אתגרים ניהוליים רבים .לשם הבנת מערכות המידע נבנה
מערך קורסים מגוון הכולל בתוכו בין השאר גם קורסים טכניים יותר.

 M.B.A.התמחות בניהול משאבי טבע ,סביבה ,אנרגיה ומים

ההתמחות בניהול משאבי טבע ,סביבה ,אנרגיה ומים מבליטה את כל ההיבטים של
ניהול משאבי טבע וסביבה ,ובהם היבטים ניהוליים ,טכניים ומשפטיים .ההבנה של
החשיבות של איכות הסביבה גוברת ועולה בשנים האחרונות ,ורוב העסקים היום
עושים מאמצים מיוחדים כדי להיות יותר אקולוגיים.

 M.B.A.התמחות בניהול רב-תחומי

התמחות זו מיועדת להעניק לסטודנטים ידע מקיף ורחב בתחומי מנהל העסקים.
פרישה רחבה זו של נושאי הלימוד מאפשרת לסטודנט לקבל ראייה רוחבית של
תחום הניהול העסקי ומאפשרת לו גמישות רבה לקראת מילוי מגוון תפקידים
ניהוליים בארגונים עסקיים וציבוריים .גמישות זו הכרחית במאה ה 21 -בה אחוז
גדול מהעובדים עובר בין מספר ארגונים במהלך הקריירה שלו .הלימודים יכללו
שילוב בין התאוריה הנדרשת וביישומה הפרקטי בשטח.

חדש! סייבר ומודיעין עסקי תחרותי

בישראל מתקיימת פעילות מקצועית נרחבת בתחומי הביטחון ( )Corporate Securityומודיעין עסקי
תחרותי ( )Competitive Intelligenceאך נושאים אלה נלמדים במסגרות שונות ורק חלקם נלמדים
באקדמיה .האקדמית נתניה ,הינה המוסד האקדמי היחיד מבין כלל המכללות והאוניברסיטאות
בישראל בו תוכלו לקבל את השילוב המנצח בין תכנית ה M.B.A. -לבין תחומי הסייבר ומודיעין
עסקי תחרותי.
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חברי הסגל בבית-הספר למינהל עסקים

אנשי
הסגל
האקדמי

ד"ר גד רביד ,דיקן בית הספר University of Toronto ,)1985( Ph.D.
מר שלמה ארד  ,)1995( M.B.A.אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר גיל ברוש  ,)2016( Ph.D.אוניברסיטת חיפה
ד"ר ליאמא דוידוביץ  ,)1998( Ph.D.האוניברסיטה העברית ,ירושלים
ד"ר אייל דולב  ,UCLA ,)1996( Ph.D.קליפורניה ,ארה"ב
מר נועם הלל  ,)2008( M.Sc.אוניברסיטת חיפה
ד"ר רונית ויסמל-מנור University of Cornell ,)2005( Ph.D.
פרופ' נאוה חרובי  ,)1980( Ph.D.האוניברסיטה העברית ,ירושלים
ד"ר אורן טפיארו  ,)2012( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן
עו"ד צבי יוגב  ,)2002( LL.M.מכללת רמת-גן
רו"ח צחי כהן  ,)2002( M.B.A.באוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר אורית לוריה  ,)2000( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן
גב' יעל ליברמן  ,)2008( M.A.אוניברסיטת תל-אביב
הרב ד"ר משה פינצ'וק  ,)2012( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' יעקב פיקאר Columbia University )1977( Ph.D.
פרופ׳ רות פלאטו-שנער  ,)1996( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר אמיר פלינט-גור  ,)1995( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר אלכסנדר צימרמן  ,)2008( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר לילי צרניאק-חי  ,)2011( Ph.D.אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר אייל רוזן  ,)1996( Ph.D.אוניברסיטת תל-אביב

תכנית הלימודים של בית-הספר למנהל עסקים*
שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

קורסי חובה
מבוא לכלכלה מיקרו
מבוא לכלכלה מקרו
מתמטיקה
סטטיסטיקה למנע"ס א'
סטטיסטיקה למנע"ס ב'
שימושי מחשב
יסודות הניהול
יסודות השיווק
יסודות המימון
יסודות מערכות מידע
מבוא לפסיכולוגיה
טכניקות משא ומתן
אנגלית עסקית

קורסי חובה
תורת הצרכן והפירמה
ניהול פיננסי
סדנת ניו קריאייטיב
יסודות החשבונאות
ניהול משאבי אנוש וייעוץ
כתיבה אקדמית

קורסי חובה
שוק ההון בישראל
ניהול טכנולוגיה
מיתוג עצמי ברשת
הערכה ,ביצוע ותגמול עובדים
מערכות מקרו כלכליות
אסטרטגיה שיווקית
מבוא ליזמות עסקית
קידום שיווקי באמצעות Google
עבודת גמר
סדנת פיתוח עסקים

Spss

מיתוג עצמי ברשת
למידה ארגונית – הדרכה
ופיתוח מנהלים
חשבונאות ניהולית
מימון התנהגותי
שיטות מחקר
משפט עסקי ואתיקה עסקית
ניהול ושיווק עסקים עצמאיים

פרופ׳ זיו רייך ,רו"ח
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ד"ר אנדרו שיין New York University ,)1993( Ph.D.
גב' שער ליאת  ,)2010( M.A.אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר גיל שרוני  ,)2008( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן

מדריכים ואסיסטנטים

רשימת הסגל הינה עדכנית לינואר .2018

*ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים .לימודי האנגלית בכפוף להנחיה העדכנית של המל"ג.

מר
מר
גב'
גב'
מר

אורי אוברוצקי
ניר מגנאזי
דינה קם
חן זוארץ
אבישי פרוינד
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תנאי קבלה לתכנית הלימודים

ציונים ,דרישות ,ממוצעים ,ועדת חריגים ,מועד תחילת הלימודים  -כמופיע במדריך הרישום לשנת תשע“ט.

מסגרת
הלימודים
והליך
ההרשמה

מסגרת הלימודים

משך הלימודים בתכנית הוא  3שנים ב 3 -מסלולי לימוד בהתאמה מקסימלית לצרכי הסטודנט:
• לימודי יום
• לימודי ערב
• לימודי השלמה להנדסאים

שכר לימוד

עלויות ,תשלומים ,הנחיות  -כמופיע במדריך הרישום לשנת תשע“ט.

מלגות

האקדמית נתניה מעניקה מדי שנה עד  ₪10,000,000מלגות שונות ומגוונות .מומלץ לעיין במדריך המלגות,
ולהתייעץ במדור מלגות ושכר לימוד.

הרשמה

ההרשמה ללימודי תואר ראשון  B.A.במנהל עסקים תתבצע באופן המפורט במדריך ההרשמה ,על טפסים המיועדים
לכך (העומדים לרשותכם באתר המכללה ובמדריך ההרשמה).
לטופס ההרשמה יש לצרף צילומי תעודת בגרות ,תעודת זהות ,תעודת שחרור/פטור מצה“ל/שירות לאומי,
תמונה ,אישור על מבחן פסיכומטרי (במידה ויש) ואישור על תשלום דמי רישום.
את הטפסים והמסמכים יש לשלוח למדור רישום ,באחת מהאפשרויות הבאות:
בפקס / 09-8607799 :במייל / rishum@netanya.ac.il :בדואר :רח׳ האוניברסיטה  ,1נתניה.

מידע נוסף  /פגישת ייעוץ
נשמח לסייע ולכוון באופן אישי ,אנו זמינים עבורכם:
בטלפון *2443 :שלוחה 1
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מסלולי תואר ראשון:

ממשיכים לתואר שני:

 B.A.במנהל עסקים
 B.A.בתקשורת
 LL.B.במשפטים
 B.A.במדעי ההתנהגות
 B.Sc.במדעי המחשב והמתמטיקה
 B.A.בביטוח  -בלעדי בישראל
 B.A.בבנקאות ושוק ההון  -בלעדי בישראל
 B.A.בניהול מערכות מידע
מכינה קדם אקדמית
מסלול אקדמי בשילוב בית מדרש

 M.B.A.במנהל עסקים -
שיווק | מימון | ניהול משאבי טבע ,סביבה ,אנרגיה ומים
ניהול פרויקטים ומערכות מידע  -בלעדי | ניהול רב תחומי |
סייבר ומודיעין עסקי תחרותי
 M.A.בהתנהגות ארגונית ייעוצית
 M.A.בתקשורת
 M.A.לימודי משפט ללא משפטנים*
 LL.M.במשפטים  -מסלול משפט מסחרי ועסקי
למצטיינים אפשרות למסלול עם תיזה
 M.A.בנדל“ן  -בלעדי בישראל
 M.A.בבנקאות ושוק ההון  -בלעדי בישראל
 M.H.M.בניהול מערכות בריאות

"תכנית חץ"  -תואר ראשון ותואר שני בארבע שנים בלבד**( .מלגות אטרקטיביות לנרשמים***)

| *2443

netanya.ac.il
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*המל"ג אישרה את פתיחת תוכנית הלימוד לתואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים .הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.
**בכפוף לגמר חובות אקדמיים ובהתאם להוראות המל"ג*** .בהתאם לתנאי הסף וכפוף לנהלי רישום ושכ"ל של המכללה.

