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במנהל עסקים
סייבר ,ביטחון ,מודיעין תחרותי
וניהול משברים

היתרון המעשי בתואר שני במנהל עסקים ( ) 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 ה21-
בה אחוז גדול מהעובדים עובר בין מספר ארגונים במהלך הקריירה שלו.הלימודים יכללו שילוב בין התאוריה
הנדרשת וביישומה הפרקטי בשטח.

להתקדם בתחום הסייבר ,ביטחון ,מודיעין תחרותי וניהול משברים
בישראל מתקיימת פעילות מקצועית נרחבת בתחומי הביטחון (  )Corporate Securit yומודיעין 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 . -לתחומי הביטחון והסייבר ,המודיעין העסקי
תחרותי וניהול משברים.

להתמקצע בתחום שלכם
התכנית נבנתה כך שתהיה אטרקטיבית לאלה המבקשים לתת ביטוי ליכולותיהם הניהוליות,
וכן לפורשי מערכת הביטחון (צה"ל ,המוסד ,השב"כ ,משטרת ישראל ,משרד הביטחון ואחרים) המבקשים
להשתלב בתפקידים מתאימים בעולם העסקי לאחר פרישתם וגם לשדרג את יכולתם המקצועית תוך
כדי השירות.

לפניך חלק מקורסי התואר:
ניהול האבטחה בארגון

הקניית תפיסה רחבה של אבטחת ארגון כולל היבטים תיאורטיים ופרקטיים של הנושא ,כלים לניתוח סיכונים
ובניית תכניות היערכות והתגוננות נכונה .הקורס כולל ניתוח אירועים והיערכות מעשית.

יסודות הסייבר

היכרות עם המרחב הקיברנטי הסיכונים והגורמים המשפיעים על מרחב זה ,הכרת פעילות הסייבר בארגונים,
מבוא לתשתיות קריטיות ,מוסר ואתיקה במרחב הקיברנטי וכיצד לנהל את מערך הסייבר הארגוני.

אבטחת מידע למנהלים

הכרת הנושא אבטחת מידע והאספקטים השונים של התחום  -לרבות הוראות חוק וטכנולוגיות .בין הנושאים
הנוספים שילמדו :נהיול סיכונים והערכת סיכונים בתחום מערכות המידע ,הגנה על מערכות הפעלה ,הגנה על
רשתות תקשורת ותפעול אבטחת מידע.

מודיעין עסקי תחרותי

הכרת נושא המודיעין בתחום העסקי ,שילוב בפעילות העסקית ותרומתו לפירמה ,שילוב המודיעין בתהליכי קבלת
החלטות ובניית ערכת מודיעין כחלק מפעילות הפירמה .הקורס כלל ניתוחי אירוע תרגיל מסכם והרצאת אורח
(יתקיים קורס וכן סימנריון).

ניהול משברים בארגונים

לימוד הגישה של היערכות הפירמה לניהול משברים ומצבי חירום ,דרכי פעולה מומלצות להיערכות נכונה,
היבטים שונים של ניהול משברים בתנאי אי וודאות ,וכיצד ניתן לנהל באופן מיטבי בתנאים אלו על ידי קריאה
נכונה של הסביבה הארגונית ,ומתן תגובה אפקטיבית למציאות עסקית המשתנה.

אבטחת מהימנות

כיצד על הפירמה להתמודד עם איבחון מהימנות עובדים בתהליך המיון ובהמשך במהלך ההעסקה ,הכרת שיטות
וכלים שימושיים למיון נכון של עובדי החברה ושל עובדים בגופים אחרים המשתפים עמה פעולה .בקורס יתקיימו
ניתוחי אירועים ומשחקי תפקידים רלוונטיים לנושא.

הלימודים יתקיימו ביום רביעי אחה"צ וביום שישי
לקבלת פרטים ורישום

מרכז המידע של המכללה2443 :

*

או במיילbrilldor@m.netanya.ac.il :

ראש המסלול :ד"ר אבנר ברנע,

מרצה למודיעין עסקי תחרותי ,האקדמית נתניה
יועץ אסטרטגי לניהול המודיעין בסביבת התחרות העסקית
נייד ,052-2498639 :דוא"לavnerpro@netvision.net.il :

