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מועמדים ומועמדות 
שלום רב,

  
שנת הלימודים תשפ"ב תהיה 
השנה העשרים ושבע להיווסדה 
של המכללה האקדמית נתניה. 
שנת תשפ"א נפתחה עם 
למעלה מ-3,500 סטודנטים, 
כ-20 תכניות לימוד לתארים 
ראשונים ושניים, המעודכנות 
לנעשה בתחומי הלימוד השונים 
והמגוונים אותם מציעה המכללה 
האקדמית נתניה. המכללה 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.

המכללה האקדמית נתניה זוכה להכרה ולמוניטין לאומי 
ובינלאומי, ומקיימת שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות 
מכובדות בעולם. במכללה הענקנו תוארי כבוד לשורת 
מנהיגים כמו נשיא צרפת לשעבר - ניקולאי סרקוזי, 
לנשיא בריה"מ לשעבר - מיכאל גורבצ'וב, לנשיאי ישראל 
שמעון פרס ואפרים קציר ז"ל, לאנשי אקדמיה לחתן 
פרס נובל, לאישים בולטים בתחומי החברה, הכלכלה 
והאומנות. למכללה האקדמית נתניה למעלה מ-26,000 
בוגרים, אשר אלפים מהם משתלבים 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.

המכללה האקדמית נתניה פועלת תוך שמירת החופש 
האקדמי המלא, תוך טיפוח נאמנות לערכי היסוד של 
חברה ישראלית חופשית וסובלנית ותוך שמירת חירות 

האדם למימוש עצמי בתחומי המחשבה והמעשה.
המכללה 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.
במכללה האקדמית 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. 
המכללה 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 מידי 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 ומעונות מפוארים עומדים לרשות 

הסטודנטים, וכן אולם סנאט 
ובית-קולנוע ייחודי, אשר מוסיף רבות להווי הסטודנטיאלי. 
הקמפוס על מבניו, תשתיתו, יצירות האמנות הפזורות 
במרחביו, מדשאותיו וחורשותיו הנו פנינה אמתית 

בלב השרון. 

סטודנט הבוחר להצטרף אלינו חייב לבוא עם נכונות 
לאתגר אינטלקטואלי ולחוויה כוללת, המחברת בין 

האקדמיה והחברה הישראלית על כל רבדיה.
אני סמוך ובטוח שבני המחזור העשרים ושבעה יטביעו 
את חותמם על ההוויה הישראלית לקידום החברה 

במדינת ישראל.

בברכה
פרופ' יעקב הרט
נשיא

דבר הנשיא
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הרבה מעבר ללימודים
  מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים

  מרכז קריירה להשתלבות תעסוקתית
  סגל מרצים מבכירי התעשייה

  תנאי תשלום נוחים
  ימים ושעות לימוד נוחים

  מעונות מגורים בתוך הקמפוס
  מועדון ספורט לרווחת הסטודנט

  תוכנית חץ לסיום תואר ראשון ושני ב-3 שנים בלבד
  משלחות לימודים לביקורים בחו״ל

  פקולטות ייחודית מהמבוקשות בתעשייה
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מרכז קריירה
מרכז קריירה-מבית כיוון והשמה!

מרכז המשלב בתוכו ידע ופרקטיקה בגיוס עובדים.

הסטודנטים של המכללה האקדמית נתניה נהנים משירות מקצועי ומועדף של הכנה לראיונות, 
הכנה למבחנים, שיפוץ ושדרוג קו"ח, הכרת עולם התעסוקה וחיפוש עבודה אקטיבי ואפקטיבי. 

הכל אחד על אחד וברמה האישית.

עובדי המרכז הינם עובדים מנוסים ובעלי ידע רב בעולם הקריירה והגיוס ומאפשרים לסטודנטים 
להיות תמיד צעד אחד קדימה בתהליך יצירת הקריירה.

מרכז הקריירה דוגל בהשתלבות מעשית בתחום כבר בשלב הלימודים מהשנה השניה 
והשלישית, כך שבסיום התואר - הסטודנטים יוצאים עם ניסיון והשכלה משולבים!

אחוז גבוה מהסטודנטים נכנסים למקומות עבודה בבתי השקעות, חברות הביטוח והבנקים 
הגדולים במשק וכן בחברות צרכניות מהחזקות בשוק.

בעולם המשפטי - מעל ל-90% מהסטודנטים מוצאים מקומות התמחות לקראת הכשרתם 
כעורכי דין! 

זהו הנתון הגבוה ביותר בעולם האקדמי והכל הודות להכנה נכונה כבר משנה א' ו-ב'.
בשל כך, אחוזי ההשמה של הסטודנטים והאקדמאים של המוסד - הם הגבוהים בעולם 

האקדמיה!

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז הקריירה בטל: 077-2070490
hachvana@netanya.ac.il :מייל
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דקאנט הסטודנטים

אס"א האקדמית נתניה

מרכז ספורט ע"ש אאידה ומיקי פלדמן

דקאנט הסטודנטים במכללה האקדמית נתניה פועל לרווחת הסטודנט ומעמיד לרשות הסטודנט מגוון 
שירותי סיוע, כגון: הפנייה למלגות סיוע, שיעורי עזר לסטודנטים מאוכלוסיות מסוימות )כמו עולים, 

לקויי למידה(, הפנייה לעזרה במציאת תעסוקה מקצועית לסטודנטים ובוגרים, שירות פסיכולוגי.
לימודיו. לסטודנט במהלך תקופת  לסייע  כל מאמץ  ועושה  פניה  לכל   צוות הדקאנט קשוב 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' גלית צרור, דקאנט הסטודנטים טל: 09-8607708
galittz@netanya.ac.il :דואל

תוכנית ייעודית לספורטאים המעניקה ליווי צמוד משלב המכינה ועד לקבלת התואר. 
כספורטאים במכללה האקדמית נתניה תיהנו מתוכנית לימודים מותאמת וממלגת ספורטאים ייחודית.

בקמפוס קיים מרכז ספורט ע"ש אאידה ומיקי פלדמן לשימוש הסטודנטים בהנחה משמעותית 
ומסובסדת. המרכז כולל מגרשי ספורט רב-תכליתיים )טניס, כדורסל, כדור-עף, קט-רגל ועוד( ומרכז 
ספורט מים, הכולל בריכת שחייה מקורה, חדר כושר מפואר, מלתחות ושירותים, מערכת חוגי ספורט 
מגוונת הכלולה במנוי. לסטודנטים ההורים לילדים פעילות חוגים מגוונת מגיל 3. בסמיכות למרכז 

הספורט קיימים מעונות מפוארים לרווחת הסטודנטים.

מעונות
הנהלת המכללה האקדמית נתניה עושה את מירב המאמצים על-מנת להעניק לסטודנטים המגיעים 
ללמוד במכללה האקדמית נתניה חוויה ייחודית. במסגרת זו מעמיד המוסד לרשות הסטודנטים גם 
את תנאי המגורים הטובים ביותר במחירים נוחים מאוד. במטרה להקל על הסטודנטים המגיעים ללמוד 
במכללה האקדמית נתניה התקשר המוסד עם חברת איסתא מלונות בע"מ שהשלימה בניית שלושת 
בנייני מעונות מודרניים, הממוקמים בשטח הקמפוס בסמיכות למרכז הספורט. מתחם המעונות כולל 
שלושה מבני מגורים ושטח מסחרי שבו פועלים: בתי קפה, מסעדה, מינימרקט שפועל 24 שעות ביממה 
)למעט שבתות וחגים( ועוד. המעונות החלו לפעול בשנת הלימודים תשע"א, והם מותאמים גם לסטודנטים 
שומרי מסורת. במעונות ארבעה דגמים של דירות: דירות סטודיו, דירות שניים \ שלושה \ ארבעה חדרים. 
החדרים מאובזרים במיטב החידושים והשכלולים: בכל חדר ישנו מזגן עילי, מיטה וחצי, ארון בגדים מרווח, 

שולחן וכיסא, ארונות מטבח מודרניים, מקרר, כיריים ומיקרוגל.
בכל החדרים ניתן לקבל בתוספת סמלית חיבור לכבלים, לאינטרנט ולטלפון קווי. בכל בניין מגורים קיימים 

מכונות כביסה ומייבשי כביסה לשימוש עצמי וכן מכונות אוטומטיות לממכר מזון ושתייה.

כמו כן פועל בבניין מועדון לרווחת דיירי המעונות, שבו  טלוויזיה בכבלים, אינטרנט, שולחן ביליארד, 
סוני פלייסטיישן ועוד. דיירי המעונות נהנים מ-10% הנחה במחירי המנוי השנתי לסטודנטים במרכז 
הספורט שבו בריכה וחדר כושר הצמודים למעונות. מספר וסוג הדירות מוגבל, ועל כן היענות לבקשות 

נעשית על בסיס זמינות הדירות בבחינת "כל הקודם זוכה!"

להרשמה ולפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון: 09-7736400
IsstaDormsNetanya@issta.co.il  :אילנית 052-3893505 | מאור  055-6634512 במייל |
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אגודת הסטודנטים
הנחות צרכניות

אופיס 365 חינם לכל תקופת הלימודים	 
הנחות בחבילות טיסה לחו"ל בשיתוף חברת התעופה 	 

איסתא ליינס
הנחות בתחבורה ציבורית )רכבת ישראל, אגד ודן(	 
הנחות בהיכל התרבות נתניה, תיאטרון הקאמרי, 	 

תיאטרון בית לסין ותיאטרון הבימה
הנחות בגנים לאומיים	 
הנחות במוזיאונים	 
הנחה משמעותית ברישום לנישואין ברבנות	 
הנחות והטבות בפאבים ומסעדות באזור השרון	 
כרטיס 25 אג' הנחה לליטר דלק בתחנת "דלק"	 
 	DELL הנחות ברכישת מחשבים ניידים בשיתוף חברת
35% הנחה בכל המוצרים באתר קל גב	 
כרטיסים לכל משחקי הכדורסל בארץ ב- ₪45!	 

תרבות ואירועים
קרנבל פתיחת שנה ופתיחת סמסטר	 
אירוע הצדעה למשרתי המילואים	 
אירועי יום האישה	 
הפנינג סוף שנה	 
הפנינג חנוכה	 
מסיבת "פורים אגודות" 	 
מסיבת יום העצמאות	 
יום הסטודנט	 
פרויקט "תגלית"	 
פאנג'ויה - סופ"ש סטודנטים באילת	 

אקדמיה
2 נ"ז בעבור פעילות חברתית	 
שירות הדפסת חומרי לימוד במחיר מוזל	 
סיוע בחומרי עזר	 
הדפסת מחברות בחינה בתקופת המבחנים	 
שיעורים פרטיים במחיר מסובסד	 
2 נ"ז בעבור שירות מילואים פעיל	 
מרתונים לפני הבחינות בקמפוס במחירים מסובסדים	 
מגוון רחב של מלגות לסטודנטים	 
הרחבת שעות פעילות הספריה בתקופת מבחנים	 
חדר למידה מאובזר ללמידה בכל שעות היום	 

שירותים
ייעוץ משפטי ראשוני חינם מול עו"ד	 
הנפקת תעודת סטודנט בין לאומית	 
 תו חנייה חינם בעיר נתניה לסטודנטים 	 

תושבי העיר נתניה
חלוקת מתנות פתיחת שנה	 
 עמדות קפה ותה מסובסדות ברחבי הקמפוס 	 

- קפה בשנקל! 
חדרי רווחה הפזורים ברחבי הקמפוס - עמדות 	 

מיקרוגלים,  מקררים, בר מים וסכו"ם חד פעמי
ייצוג ושימור זכויות הסטודנט מול הנהלת המכללה	 
ייצוג בוועדות משמעת וועדות לענייני סטודנטים	 

אגודת הסטודנטים הינה מלכ"ר עצמאי ומאגדת בתוכה את כל הסטודנטים הלומדים במכללה 
האקדמית נתניה. כל סטודנט המוכר על-ידי המכללה הנו חבר באגודה, על-פי הסכמה 
החתומה על-ידי הסטודנט ברישום לתואר. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה 

וליהנות משירותיה.

אגודת הסטודנטים במכללה האקדמית נתניה היא חברה מלאה בהתאחדות הסטודנטים 
בישראל. מטרת האגודה היא לפעול למען הסטודנט ולייצגו בפני מוסדות המכללה ובפני 
מוסדות ציבוריים, ממשלתיים ובינלאומיים וכן לדאוג להטבות, מתנות, אירועי תרבות, 
הנחות וכו. נציגות אגודת הסטודנטים נבחרת אחת לשנה על-ידי הסטודנטים של בתי-

הספר בבחירות אישיות, ישירות וחשאיות. הודעת פרישה תוגש לאגודה בכתב עד שלושים 
 יום, מתאריך תחילת הלימודים באותה שנת הלימודים. אגודת הסטודנטים הנה הועד שלך

והיא פועלת למענך ולרווחתך.

11*קיום האירועים השונים כפוף להנחיות משרד הבריאות והמל"ג. 10



תשלום שכר לימודהליך הרשמה

הנחיות לתשלומי שכר לימוד

לקראת שנת הלימודים תשפ"ב נפתחת במכללה האקדמית נתניה הרשמה למסגרות הלימוד השונות. 
 מועמד המבקש כי מועמדותו תישקל ביותר מבית-ספר אחד, יידרש לעמוד בתנאי הקבלה של כל אחד

מבתי-הספר שאליהם נרשם.

הליך הרשמה
המועמד מתבקש להגיש טופס הרשמה חתום ולצרף אליו את המסמכים הבאים:

תעודת בגרות, תעודת זהות, תמונה,
אישור על מבחן פסיכומטרי )לא חובה(.

שירותי יעוץ אקדמי
תפקיד הייעוץ האקדמי לתת למועמדים חדשים ייעוץ והכוונה ללימודים האקדמיים במוסד, וזאת כדי 
להקל ולפשט את תהליך הרישום ואת תהליך קבלת ההחלטות של המועמד. שירות זה ניתן ללא תשלום.

פגישת הייעוץ כוללת בין השאר:
• היכרות עם הליך ההרשמה

• בדיקת עמידה בתנאי הקבלה
• חישוב ממוצע בגרות משוקלל ומתן המלצות בהתאם

• מידע על תכניות הלימוד במוסד
• אפשרות לסיור בקמפוס ככל שמשרד הבריאות והנחיות המל"ג מאפשרים זאת

• ליווי אישי לכל אורך תהליך קליטתך ללימודים

לקביעת פגישת ייעוץ חייגו 2443*

שכר הלימוד בבתי הספר השונים הינו שכר לימוד שנתי ואינו תלוי במספר שעות הלימוד או במספר 
הקורסים אליהם רשום הסטודנט. שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן )כמתפרסם בחודש מרץ( 

ומותאם לשינויים שתפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-15 לכל חודש.
במידה ומדד המחירים ירד, שכר הלימוד לא יופחת.

מקדמה
תשלום מקדמה יתאפשר רק לאחר קבלת המועמד ללימודים ולאחר שקיבל הודעה על כך ממדור הרישום.
המקדמה הנדרשת תקוזז משכר הלימוד ויש לשלמה תוך שבועיים מהודעת הקבלה ללימודים או בפרק 

הזמן שייקבע בהודעה על הקבלה ללימודים, וזאת על-מנת להבטיח את מקומו של המועמד.
יתרת תשלומי שכר הלימוד במסלולים השונים תגבה על-פי לוח התשלומים וכללי ההצמדה כאמור ויגבו 

באמצעות הוראת קבע.

גובה המקדמה לתארים הראשונים הינו ₪5,000.	 

גובה המקדמה לתואר שני במשפטים, לימודי משפט ו/או מכינה קדם אקדמית הינו ₪2,500.	 

מועמד שלא השלים את הליכי הקבלה, על כל התשלומים הכרוכים בכך, עד למועד כנדרש-תתבטל 	 
קבלתו ללא הודעה נוספת ומקומו יימסר למועמד אחר.

 עבור סטודנטים פעילים משנה ב' ואילך, המקדמה מהווה 20% משכר הלימוד השנתי ותגבה 	 
ב-2 תשלומים בתאריכים: 8.2021 ו-9.2021.
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יתרת תשלומי שכר הלימוד

 יתרת תשלומי שכר הלימוד 
)בקיזוז המקדמה( ייגבו ב-10 לכל חודש 

החל מ-10.10.2021

בהמשך לתשלום המקדמה יש להסדיר את יתרת תשלומי שכר הלימוד עד למועד החיוב הראשון  
10.10.2021 ולפני פתיחת שנת הלימודים ב-1.11.2021 בהתאם למפורט מטה.

אי הסדרת התשלומים במועדם עלול לגרור אחריו חסימת גישה לאתר האינטרנט, אי מסירת תכנית לימודים 
אישית, חסימת גישה לפורטל הסטודנט ואובדן הזכות להבחן או לקבל ציונים, אישורים ו/או תעודות.

למידע נוסף אנא פנו למדור שכר הלימוד:
דוא"ל: sl@netanya.ac.il, טלפון: 09-8607777, שלוחה 3

מען לפונים בכתב: 
מדור שכר לימוד, המכללה האקדמית נתניה, רח' האוניברסיטה 1, קריית יצחק רבין, נתניה 4223587.

פקס: 09-8607719

את תשלומי שכר הלימוד ניתן לבצע באמצעות חלוקה לתשלומים באמצעות הוראת קבע או כתשלום 
מרוכז כמפורט להלן:

תשלום מרוכז של שכר הלימוד:
אפשרות התשלום המרוכז של שכר הלימוד מזכה את המשלמים עד לתאריך 15.12.2021 בהנחה של 2%.

ביטול / הפסקה / הקפאה וחידוש לימודים 
סטודנט אשר נרשם למכללה, ומסיבות כלשהן החליט שלא ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ב יודיע על כך 

.rishum@netanya.ac.il בכתב למדור רישום
מועד הפרישה ייחשב המועד שבו התקבלה ההודעה ואושרה על ידי מדור רישום. )הודעה טלפונית אינה 
נחשבת כהודעה על הפסקת לימודים רק הודעה בכתב שנתקבלה בפועל במדור רישום תחשב לעניין זה(. 

מלגות
המכללה האקדמית נתניה מעניקה מלגות במגוון מסלולים

  מלגות הצטיינות
  מלגות על בסיס סוציו-אקונומי

  מלגות חונכות
  מלגות סיוע

  מלגות לבוגרי המכינה
  מלגות בני משפחה

  מלגות לנרשמים מצטיינים
  מלגות תואר שני במסלול ישיר

  מלגות "חץ" לתואר שני
  מלגות לבני העדה האתיופית

  מלגות לעולים מצרפת

המכללה האקדמית נתניה מעניקה מלגות במגוון מסלולים כמפורט באתר המכללה בעמוד "מלגות 
והסדרי מימון"
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תנאי קבלה
ברוכים המתקבלים

למכללה האקדמית נתניה רשאים להירשם מועמדים העומדים באחד מהתנאים הבאים, וזאת בכפוף לחתך 
הציונים המינימלי של המוסד ולדרישות הקבלה כמפורט להלן:

בעלי תעודת בגרות מלאה שממוצע ציוניהם תואם את דרישות הקבלה של בית הספר בו הם מעוניינים 	 
ללמוד )כמפורט באתר ובייעוץ הלימודים(.

  בעלי תעודה שוות ערך מחו"ל ממוסדות מוכרים )השקולות לתעודת בגרות/תואר אקדמי(	 
 את התעודות יש לתרגם אצל מתורגמן מוסמך באישור נוטריוני, ולצרף אישור שקילות ממשרד החינוך.

בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה. 	 

בעלי תעודת מכינה ייעודית סמסטריאלית/שנתית של המכללה האקדמית נתניה.	 

בעלי תעודת מכינה ממוסד אקדמי אחר )נתון לשיקול דעת ועדת הקבלה(.	 

 נרשם מעל גיל 30, אשר אינו זכאי לבגרות, או אינו עומד בממוצע הנדרש, חייב במכינת +30. 	 
משך זמן הלימודים, כמפורט בעת הייעוץ האקדמי.

וועדות הקבלה רשאיות לקבל לתוכניות הלימודים, מטעמים ראויים ובמקרים חריגים, גם תלמידים 
שממוצע ציוניהם נמוך מהדרישה הבסיסית המפורטת בעמוד זה.

הדיון בבקשות אלו תעשה למול ועדת חריגים.

חשוב לציין
בכל בתי-הספר מספר הנרשמים גבוה ממספר המקומות, ומתקבלים בעלי הנתונים הטובים ביותר 	 

מבין הנרשמים.

 קבלה לשנים מתקדמות בכל בתי-הספר תהיה כפופה לאישור פרטני של ועדת הקבלה 	 
ועל סמך מקום פנוי.

מודגש בזאת, כי רק תשובות שנמסרו למועמדים בכתב מחייבות את המכללה האקדמית נתניה.	 

רמת עברית - בעלי תעודות מחו"ל, שביום ההרשמה ללימודיהם במוסד טרם מלאו חמש שנים 	 
לשהותם בארץ, יציגו רמה בעברית במבחן יע"ל )של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה( או אולפן 
אוניברסיטאי על-פי הפירוט הבא: לנרשמים לבתי-הספר למשפטים - סוף רמה ה'. לנרשמים לשאר 

בתי הספר - סוף רמה ד'.

בחינה פסיכומטרית - מומלץ להגיש את תוצאות המבחן הפסיכומטרי. מבחן פסיכומטרי מגדיל 	 
את סיכויי הקבלה. תלמידים שיגישו ציון פסיכומטרי - בהערכה יהווה הציון המשוקלל של בחינות 

הבגרות 75%, והציון הפסיכומטרי 25% .

הסיווג לקורסי האנגלית יבוצע לפי ציון האנגלית בבחינת אמי"ר או אמיר"ם או עפ"י חלק האנגלית 	 
בבחינה הפסיכומטרית. לפי הוראות המל"ג לא ניתן לסווג לרמת אנגלית לפי ציוני הבגרות.

 קורס במתמטיקה )לפני תחילת שנה"ל/במהלך סמסטר א'( יתקיים בחלק מבתי הספר. 	 
מידע על כך יימסר בשלב הייעוץ האקדמי ו/או במכתב הקבלה ללימודים.

מסמכים מקוריים שיישלחו למדור רישום בדואר למטרות אימות, יוחזרו אל המועמד בדואר רגיל 	 
ובאחריות המועמד.
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מועד הרשמה
מועדי ההרשמה לשנת תשפ"ב

מיום ג' 1.12.20 )טו' כסלו תשפ"א( ועד יום ד' 30.6.21 )כ' תמוז תשפ"א(*. 

מועמד אשר יירשם במועד רישום מוקדם, אך יציג נתונים לאחר מועד זה, ייחשב לעניין הקבלה, כמי 
שנרשם במועד שבו הציג את המסמכים.

דמי הרשמה
דמי ההרשמה הם בסך 350 ₪ ונועדו לכסות את העלויות השונות הכרוכות ברישום. 

את דמי ההרשמה ניתן לשלם באופנים הבאים:

 באמצעות כרטיס אשראי, דרך אתר האינטרנט של המכללה האקדמית נתניה,	 
www.netanya.ac.il :בכתובת 

 )במידת הצורך ניתן לקבל סיוע בביצוע התשלום ע"י פניה לצוות
מרכז המידע בטלפון: 09-8607777 שלוחה 1(

 בתשלום מזומן, במדור שכר לימוד במכללה האקדמית נתניה.	 

מדור רישום
פנייה למדור רישום

 .rishum@netanya.ac.il :כל פנייה למדור רישום תיעשה במייל
תשובות על קבלה או על אי קבלה נשלחות במייל בלבד ואינן נמסרות בטלפון.

rishum@netanya.ac.il :לבירורים יש לפנות למדור רישום בטלפון: 09-8607777 או בדוא"ל

שינוי בפרטים אישיים
על כל שינוי בפרטים אישיים, כגון: שם משפחה, כתובת, מספר טלפון וכדומה,

יש להודיע בכתב למדור רישום.

הוראות כלליות
תוקף הודעה על קבלה ללימודים הוא לשנה אקדמית אחת בלבד. מועמד שהתקבל למכללה האקדמית 	 

נתניה בשנה מסוימת ולא מימש את זכותו ללימודים באותה שנה, יידרש להירשם מחדש ולעמוד 
בתנאי הקבלה שייקבעו לשנה"ל אליה יירשם.

תלמיד המכללה ייחשב רק מי שהתקבל בהתאם לתנאי הקבלה שפורטו לעיל, שהסדיר את ענייני 	 
שכר הלימוד בהתאם לדרישות ולנהלים שנקבעו ע״י המכללה, מועמד שיתקבל ללימודים ולא יסדיר 

את הרשמתו כמפורט בהודעת הקבלה ייחשב כמי שוויתר על מקומו.

חוק זכויות הסטודנט
 www.netanya.ac.il :ניתן לעיין בחוק זכויות הסטודנט באתר, בכתובת

אודות - נהלים.

*דמי ההרשמה לא יוחזרו. האקדמית נתניה רשאית לשנות את מועדי הרישום בכפוף לשיקול דעתה.
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פטור באנגלית
חלוקה לרמות אנגלית לפי ציוני אמיר/ם החל מחודש מרץ 2020. כל סטודנט ישובץ ללימודי 

אנגלית אך ורק על פי ציוני מבחני אמי"ר, אמיר"ם או פסיכומטרי, לפי החלוקה הבאה:

סטודנט שלא יהיה בידיו ציון באחד מהמבחנים הפסיכומטריים באנגלית, יסווג לקורס ברמת 
טרום בסיסי א'. לפי הוראות מל"ג על התלמידים לסיים את לימודי האנגלית, כלומר להגיע 
לרמת פטור - עד שנה שלפני סיום התואר. מתן התואר מותנה בהשגת ציון "פטור" באנגלית.

תלמיד, שלא ישיג ציון "פטור" באנגלית לא יוכל לקבל את התואר.

* במכללה נהוג לקיים את הקורס טרום בסיסי א+ב כקורס אחד.

ציון אמיר"ם / אמי״ר /פסיכומטרירמות אנגלית

69 – 50טרום בסיסי א *

84 – 70 טרום בסיסי ב*

99 – 85בסיסי

119 – 100מתקדמים א

133 – 120מתקדמים ב

150 -134פטור

ישנן שתי אפשרויות להשיג פטור באנגלית:
לימודי אנגלית במכללה, במסגרת הקורסים הפרונטליים המוצעים, הכוללים הרצאות ותרגולים בעזרת 	 

המרצה לאנגלית. זאת האפשרות המומלצת, כיוון שבדרך זו התלמידים רוכשים מיומנויות וכלים להבנת 
טקסטים אקדמיים באנגלית. בנוסף, ציון הכיתה שיושג יהווה 60% מציון הקורס.

*  אין אפשרות לגשת לבחינה בלבד במסגרת לימודי האנגלית במכללה. הציון הסופי המושג בקורס מתקדמים  ב'
     נכנס לממוצע הציונים ושווה 2 נ"ז.

הבחנות בבחינת אמי"ר/אמיר"ם: בחינות אלו הן באחריות המרכז הארצי לבחינות, ולמכללה אין כל 	 
נגיעה אליהן. מדי פעם המכללה מארחת בחינת אמיר"ם, במועדים שהוקצבו לנו ע"י המרכז הארצי 

לבחינות.

*  הציון בבחינות אלו מסווג את התלמיד לאחת מהרמות המצויינות לעיל. באחריות התלמיד ליידע את המכללה
     לגבי ציון אמי"ר / אמיר"ם שהשיג.

זכאות להקלות בקורסי האנגלית ובמבחנים
סטודנט, שיש לו אישור בתוקף לזכאות להארכת זמן ולהקראה, יקבל את ההקלות במבחנים שיערכו 

במהלך השעורים הפרונטאליים במכללה, ובמהלך המבחנים הסופיים של הקורסים.

הערה: הוראות אלו הן בהתאם להוראות המל"ג. אם יהיו שינויים בהחלטות המל"ג ישתנו ההוראות בהתאם.

 פרטים לגבי הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמי"ר או אמיר"ם לצורך סיווג רמת הידע באנגלית ניתן לקבל 
 על-ידי פנייה אל: המרכז ארצי לבחינות ולהערכה, מדור לפניות הציבור ת"ד 26015 ירושלים 9126001, 

www.nite.org.il :טלפון 02-6759555 פקס 02-6759543 או דרך האתר

מועמד, המעוניין להציג את ציון המבחן הפסיכומטרי/אמי"ר/אמיר"ם מתבקש לצרף לטופס ההרשמה 
את האישור על הציון, כפי שנשלח אליו ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
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מדור בחינות
מדור בחינות עוסק בתכנון, ניהול ותפעול מערך הבחינות של מסלולי הלימוד האקדמאיים 

במוסד, תוך הקפדה על נהלי המוסד ושמירה על טוהר הבחינות. 

המדור כולל בין היתר: תיאום לוח בחינות, מעקב אחר קבלת ציונים ופרסומם, סריקת מחברות 
בחינה, טיפול בערעורים, שיבוץ משגיחות וחדרי בחינה, שמירה על כללי התנהגות נאותה 
בעת הבחינה ועוד. המדור עובד בשתוף פעולה עם מגוון רחב של גורמים, מתוך המוסד 
ומחוצה לו, מתוך רצון להעניק שירות מקיף ויעיל, ולאפשר מענה טוב וראוי בכל העניינים 

הנוגעים לנושא בחינות וציונים. 

מועדי הבחינות במוסד מתפרסים על פני כל ימי השבוע )ימים א'-ו'( למעט שבתות וחגי 
ישראל, והם נקבעים תוך התחשבות מירבית בהגדרת הקורסים לפי שיוכם למסלולי הלימוד, 

ובכפוף ללוח הזמנים האקדמי, ללוח השנה העברי, ולצרכים אקדמאיים תפעוליים. 
בחינות לא יתקיימו בהכרח בימי הלימוד הקבועים של תוכניות הלימוד.

הקלות לסטודנטים
סטודנטים שיש ברשותם אבחון תקף יגישו אותו למזכירות דיקן הסטודנטים בתחילת שנת הלימודים 	 

על מנת לבדוק את הזכאות להקלות.

סטודנטים שאין ברשותם אבחון או שהאבחון אינו בתוקף יוכלו לעשות אבחון במכללה בתיאום עם 	 
מזכירות דיקן הסטודנטים.

האבחון יערך במכללה בתשלום על ידי מאבחן חיצוני. האבחון הינו פסיכודידקטי פנימי הנעשה 	 
לצרכי המכללה בלבד.

סטודנטים מעל גיל 50 יהיו זכאים להארכת זמן של 25% בהצגת תעודת זהות.	 

עולים חדשים עד 7 שנים בארץ יהיו זכאים לתוספת זמן של 25% בהצגת תעודת עולה בפני מזכירות 	 
דיקן הסטודנטים.

תוספת זמן של 25% ניתנת אוטומטית למגזר הערבי בכל המקצועות מלבד אנגלית.	 

תוספת זמן של 25% ניתנת אוטומטית לעדה האתיופית בכל המקצועות מלבד אנגלית.	 

לפרטים יש לפנות לגב' גלית צרור במזכירות הכללית:
galittz@netanya.ac.il :טל: 09-8607708 או במייל

23 22



מכינה קדם אקדמית
המכינות הקדם-אקדמיות שבמכללה האקדמית נתניה מהוות מסגרת לימודים הפועלת בזיקה 
ובתיאום עם המסלול לתואר ראשון. המכינות הוקמו על-ידי המכללה מתוך הכרה בחשיבות 
החברתית של הרחבת בסיס ההשכלה הגבוהה בישראל. אנו רואים בתלמידי המכינות עתודה 
חשובה של בעלי המקצועות האקדמיים בישראל. המכינות פועלות בחסות המועצה להשכלה 

גבוהה ובשיתוף הקרן לקליטת חיילים משוחררים.

מטרות המכינה
מתן הזדמנות להשכלה גבוהה לאוכלוסייה ראויה לקידום	 
גשר לאקדמיה - שיפור או השלמת הישגיו הלימודיים של התלמיד	 
הענקת חוויית למידה חיובית	 
מתן כלים ואסטרטגיות ללמידה יעילה	 
היכרות מקדימה עם העולם האקדמי	 

מה מקבל תלמיד מכינה?
אפשרות למלגת לימודים ממשרד הביטחון או ממשרד החינוך	 
מלגת לימודים ע"ס ₪2,500 לשנה הראשונה בתואר, בכפוף לנוהל כפל מלגות 	 
מעונות חדשים ומאובזרים בצמידות לקמפוס המכללה )בתשלום נוסף(	 
יחס חם ואישי מצוות מורים מנוסה ובעל וותק	 
מערך ייעוץ תומך ומלווה	 
היכרות עם מרצים מהאקדמיה	 
פטור מקורס אקדמי	 
שימוש בכל שירותי הקמפוס: מחשוב, ספריות וכו' וקרבה לתחנת הרכבת	 

הנתיב הייעודי
מכינה ייחודית זו הינה למעשה השלב הראשון מתוך המערכת האקדמית. תלמידים אשר יסיימו בהצלחה 
לימודים במכינה הייעודית, יהיו זכאים לתעודת מכינה. תעודה זו תהא חלופה לתעודת הבגרות ותאפשר 
 כניסתם ללימודים אקדמיים במכללה האקדמית נתניה, בנוסף יידרש התלמיד לבחינת מיון באנגלית

אמי"ר / אמיר"ם, לפי הנחיות מל"ג.

אוכלוסיית היעד
יעודי חברה - מיועד לתלמידים המבקשים ללמוד: משפטים ומדעי ההתנהגות. 

יעודי כלכלה - מיועד לתלמידים המבקשים ללמוד: ניהול מערכות בריאות, בנקאות ושוק ההון, מנהל 
עסקים, ביטוח, מדעי המחשב וניהול מערכות מידע

יעודי סמסטריאלי
מועד תחילת הלימודים: אוקטובר/מרץ

משך הלימודים: סמסטר אחד

תנאי קבלה: 
מועמדים בעלי זכאות לבגרות

תכנית הלימודים:
מתמטיקה

אנגלית
אוריינות אקדמית

שני קורסים אקדמיים

יעודי שנתי 
מועד תחילת לימודים: אוקטובר

משך הלימודים: שנת לימודים )שני סמסטרים(

תנאי קבלה: 
א. מועמדים בעלי בגרות חלקית

ב. בני 28 - 19
ג. ציון מימ"ד או פסיכומטרי

תכנית הלימודים 
בסמסטר הראשון נלמדים לימודי בסיס המכינים לאותם 
מקצועות בסמסטר השני. תלמיד שיעבור בהצלחה את 
בחינות הסמסטר הראשון יהא זכאי להמשיך לימודים 

בסמסטר השני. 

בסמסטר ראשון 
לימודי בסיס במתמטיקה, אנגלית ועברית וכן קורס אקדמי.

בסמסטר שני
מתמטיקה, אנגלית, כתיבה אקדמית, שני קורסים אקדמיים.
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מכינת 30+
אוכלוסיית היעד

בני 30 ומעלה המעוניינים להתקבל ללימודי התואר הראשון ואינם עומדים בתנאי הקבלה 
)העדר בגרות, ממוצע בגרות נמוך וכו'(.

מטרות המכינה: 
פתיחת שערי המכללה לבני 30 +	 
קבלת גליון ציונים המחליף את תעודת הבגרות ומאפשר רישום לכל חוגי התואר הראשון 	 

במכללה האקדמית נתניה
הקניית כלים להתמודדות עם לימודים אקדמיים ולחזרה לספסל הלימודים	 

משך המכינה ושעות הלימוד:
כחודשיים בשעות אחה״צ והערב ובימי ו׳ בשעות הבוקר.

דרישות המכינה: סיום כל אחד מקורסי המכינה בציון 70 לפחות.
מקצועות הלימוד: אוריינות אקדמית, אנגלית, מדע וטכנולוגיה, מורשת ישראל, מתמטיקה.

במה להצטייד לקראת הרישום?
טופס הרשמה מלא וחתום	 
דף קורות חיים מעודכן	 
צילום ת.ז.	 
דמי רישום	 

הבהרות:
הקורסים הנלמדים במסגרת מכינת 30 + אינם קורסים אקדמיים, לפיכך אינם מקנים נקודות זכות . 	

/ פטור בתואר.
הנרשמים לביה"ס למדעי המחשב והמתמטיקה יידרשו ללמוד קורס מתמטיקה בהיקף של 120 . 	

שעות בנוסף ללימודיהם במכינה )כפי שייקבע על ידי מזכירות ביה"ס(.

נוהלי הרשמה למכינות
מועמדים המבקשים לבדוק את התאמתם ללימודים במכינה, מוזמנים לתאם טלפונית פגישת . 	

 ייעוץ. הייעוץ ניתן בחינם וללא כל התחייבות.
 טלפון: 2443* 09-8607788/7/9 

בפגישת הייעוץ יקבל התלמיד טפסי רישום אליהם יש לצרף:. 	
צילום תעודת הבגרות או אישור משרד החינוך על ציוני הבגרות	 
צילום תעודת זהות )בשני עותקים(	 
למשוחררי צה"ל - צילום תעודת שחרור. לבנות שירות לאומי - אישור על תקופת השירות למי 	 

שלא שירת - תעודת פטור
תמונת פספורט	 
דמי הרשמה בסך 350 ₪	 

מועמדים המעוניינים לבדוק זכאות לקבלת מלגה מטעם משרד הביטחון יצרפו: . 	
טופס 106 לשכירים ושומת מס אחרונה לעצמאים, כולל חתימה וחותמת מס הכנסה 	 
צילום תעודת זהות של אחד ההורים כולל ספח	 
אישורי מחלה / נכות	 
אישור חשבון בנק	 
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דבר הדיקן
מועמדות ומועמדים יקרים,

בית הספר למשפטים במכללה האקדמית נתניה מקיים מגוון של מסלולי לימוד 
לתואר הראשון והשני במשפטים: מסלול לימודי יום, מסלול לימודי ערב, מסלול 
לבעלי תארים קודמים )מסלול המנהלים(, מסלול לימודים לתואר השני ללא תזה 
ומסלול לימודים לתואר שני מחקרי וכן שני מסלולי לימוד לתואר שני בלימודי 
משפט ללא משפטנים. בנוסף לקורסים הרגילים, אנו מקיימים במסגרת בית 
הספר פעילות אקדמית רבה בשלל נושאים ותחומים: מגוון של קליניקות בתחומי 
המשפט השונים, פעילות בכתב העת "מאזני משפט", כיתת המצוינות, פרויקט 

"משפט מבוים", פרויקט חונכות, כנסים אקדמיים בנושאים אקטואליים ועוד. 
אני מקווה שתפיקו את המיטב והמרב מפעילות מעשירה זו. 

הלימודים במכללה האקדמית נתניה מתקיימים בסביבה אקדמית רב-תחומית. בשנת הלימודים הקרובה 
ילמדו במכללה למעלה מ-3,500 סטודנטים במגוון בתי-ספר: משפטים, מנהל-עסקים, מדעי המחשב 
והמתמטיקה, מדעי ההתנהגות, ביטוח, תקשורת, בנקאות ושוק ההון, נדל"ן, ניהול מערכות בריאות 

ומכינה קדם אקדמית. 

הבוגרים שלנו משמשים בתפקידי מפתח במשק הישראלי: בעריכת דין, בשיפוט, באקדמיה, בכלכלה, 
ובשדה הפוליטי. 

הסגל האקדמי והמנהלי של בית הספר למשפטים יעשה כל שביכולתו על מנת שחווית הלימודים שלכם 
בביה"ס למשפטים תהיה מרתקת ומעצימה. 

אני מאחל לכל אחת ואחד מכם הצלחה רבה בלימודים.

בברכה
פרופ' משה גלברד,
דיקן ביה"ס

)LL.B.( תואר ראשון
במשפטים

29 28



המקפצה שלך לעולם המשפט
הלימודים שלנו, הרווח שלכם

התכנית האקדמית של בית הספר בנויה במתכונת התכנית האקדמית בפקולטות למשפטים 
בישראל וכוללת לימודי משפטים לצד קורסים במדעי החברה, קרימינולוגיה, פסיכולוגיה, 
ניהול עסקים ופילוסופיה של המשפט. זאת במטרה להעניק לבוגרי בית הספר נקודת מבט 

רחבה ובינתחומית.

במהלך לימודיהם משתתפים כל הסטודנטים בשיעורי חובה, בתרגילים, בקורסי בחירה 
משפטיים, בסמינריונים, בקורסים באנגלית ובקורסי בחירה כלליים. 

לבוגרי התכנית מוענקת תעודת תואר .LL.B המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה ומזכה 
באפשרות להתמחות בעריכת דין. תואר זה מהווה יתרון בעולם התעסוקה בתחומי המשפט, 

השירות הציבורי והעסקי.

עושים לכם קריירה
בוגרי תואר ראשון במשפטים במכללה האקדמית נתניה מתמחים במשרדי עורכי דין מהטובים 
בארץ. רבים מבוגרינו מנהלים משרדי עורכי דין גדולים, מייצגים אנשי עסקים מובילים, עוסקים 

בייעוץ משפטי, בשירות הציבורי, מזכירות חברות ועוד.

בוודאי תשמחו לדעת ש...
בתוך כתלי הקמפוס פועל מרכז השמה המסייע לסטודנטים למשפטים למצוא משרות של 

טרום התמחות ומקומות התמחות במשרדי עורכי דין ובמגזר הציבורי.

תכנית המצוינות בביה"ס למשפטים
כבר מעל לעשור תכנית המצוינות מעניקה חשיפה שבועית רחבה לעולם המעשי של המשפט 

לצד ידע וכלים פרקטיים והיכרות בלתי אמצעית עם מיטב עוה“ד המלווים אותה.

תכנית המצוינות מיועדת לסטודנטים המצטיינים של המחזור, המוכנים להשקיע את המאמץ 
הנדרש, לאורך השנה השנייה והשלישית ללימודיהם. התכנית מציעה מסלול ייחודי הכולל 

מספר קורסים אקדמיים מעשיים נוספים על תכנית הלימודים הרגילה.

קורסים אלה יסייעו למצטיינים בעבודתם העתידית כמתמחים וכעורכי דין. הקורסים ניתנים 
בפיקוח ובהשתתפות פעילה של טובי עורכי הדין בישראל.

לרוב המשתתפים בתכנית מובטחת עבודה באחד מעשרות משרדי עורכי הדין המובילים בארץ.
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קליניקות משפטיות
המכללה האקדמית נתניה שמה דגש על תרומה לקהילה ועל הכשרה מעשית עבור הסטודנטים 
למשפטים בצד הלימוד האקדמי. לצורך כך פועלות בביה"ס למשפטים מגוון קליניקות מעשיות:

קליניקת “משפט ושיפוט הלכה למעשה“
במסגרתה מסייעים הסטודנטים לשופטים בבתי משפט שונים בביצוע עבודתם. הקליניקה

מתבצעת בשיתוף פעולה עם הנהלת בתי המשפט.

הקליניקה למשפט פלילי
במסגרתה מסייעים הסטודנטים לפרקליטים בפרקליטות הפלילית במחוז הצפון בעבודתם

היומיומית לאורך כל ההליך הפלילי.

הקליניקה ביחידות המטה של פרקליטות המדינה
במסגרתה מסייעים הסטודנטים לפרקליטים ביחידות שונות של הפרקליטות, כחלק מהגשמת

עקרון הייצוג ההולם למגזרים שונים.

הקליניקה לליווי סנגורים
במסגרתה מסייעים הסטודנטים לסניגורים הציבוריים בייצוג חשודים ונאשמים. הקליניקה

מתבצעת בשיתוף פעולה עם הסניגוריה הציבורית.

הקליניקה להתחדשות עירונית
במסגרתה לומדים ומתנסים הסטודנטים בתחום החשוב והמתפתח של קידום וביצוע פרויקטים 
להתחדשות עירונית. הקליניקה מתבצעת בשיתוף פעולה עם המנהלת להתחדשות עירונית בחדרה.

הקליניקה לסיוע משפטי
במסגרתה מסייעים הסטודנטים לכל הזקוק לסיוע משפטי בתחומים אזרחיים שונים, כאשר 
הסטודנטים פרושים בתחנות שונות ברחבי הארץ. הקליניקה מתבצעת בשיתוף פעולה עם 

לשכות שי“ל )שירות יעוץ לאזרח(.

הקליניקה לסיוע בקהילה
במסגרתה מסייעים הסטודנטים לאוכלוסיות מוחלשות ומגוונות

תרבותית בתחומים שונים על פי צרכי הקהילה.

הקליניקה לדיני אכיפה, זכויות וחובות חייבים
במסגרתה מסייעים הסטודנטים לבאי לשכות )האכיפה והגבייה(

ההוצאה לפועל שאינם בקיאים בזכויותיהם.

הקליניקה לדיני הגנת הצרכן
במסגרתה מסייעים הסטודנטים לצרכנים המתקשים במימוש

זכויותיהם. הקליניקה מתבצעת בשיתוף פעולה עם רשות ההסתדרות לצרכנות.

הקליניקה לדיני משפחה
במסגרתה מסייעים הסטודנטים לעורכי דין העוסקים בתחום דיני

המשפחה וזוכים בניסיון מעשי בתחום.

קורס גישור - לימודי תעודה
במכללה האקדמית נתניה מספר קורסים לגישור, הפתוחים בפני הסטודנטים ומאפשרים 
להם לרכוש מיומנויות וכלים מקצועיים לגישור ולניהול קונפליקטים וכלים לניהול משא ומתן 

באופן מקצועי. בוגרי הקורס לגישור מקבלים תעודת מגשר מוכרת.
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ליהנות מיתרון אקדמי
מערכת כתב העת "מאזני משפט"

בבית הספר למשפטים פועלת מערכת כתב העת “מאזני משפט“ הזוכה לחשיבות רבה בעולם 
המשפט ומפרסמת מאמרי דעה, פסיקות והתייחסויות עדכניות לנושאים אקטואליים בתחום.

ההשתתפות בעבודת המערכת מהווה הזדמנות חשובה, מרתקת ומאתגרת המאפשרת 
לסטודנטים לחוות את דעתם על מאמרים אקדמיים הנשלחים למערכת ע“י שופטים ובכירי 
עולם המשפט, לבקר, להאיר ולהציע דרכים לשיפורם, לסייע בארגון כנסים ובעבודת המערכת.

משלחות לחו"ל
המכללה האקדמית נתניה נמנית על מועדון נבחר ומצומצם של מוסדות לימוד שתלמידיה 
מורשים להשתתף בקורס של “ארגון העבודה הבינלאומי“ בז’נבה שבשוויץ. מדי שנה יוצאת 
משלחת סטודנטים לג’נבה, בשוויץ. חברי המשלחת נוטלים חלק בהרצאות מרתקות של חברי 
ארגון העבודה הבינלאומי, מסיירים במקומות מעניינים )כמו מאיץ החלקיקים בז‘נבה(, נחשפים 

לאווירה הבינלאומית ועוד. בנוסף, יוצאת מדי שנה משלחת סטודנטים לאוניברסיטה בסין.
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*רשימת הסגל הינה עדכנית לינואר 2021.
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תכנית הלימודים

שנה א'
דיני חוזים

דיני עונשין
דיני נזיקין

תורת המשפט
משפט עברי:

בין הלכה למעשה/
מבוא למשפט מוסלמי

משפט חוקתי
פרוייקט חונכות
כתיבה משפטית

מבוא לקרמינולוגיה
הכרת המשפט הישראלי

אנגלית

קורסי חובה**

שנה ב'
דיני חברות

משפט בינ"ל פומבי
דיני קניין

דיני משפחה וירושה
מיסוי מקרקעין

דיני מיסים
דיני קניין רוחני

דיני עבודה
סמינריון מונחה

אנגלית מתקדמים
משפט מנהלי

שנה ג'
סדר דין אזרחי
אמצעי תשלום
סדר דין פלילי
חוק הפלת"ד

סמינריון
קורסי בחירה

קליניקות
שנה ד'

אתיקה מקצועית
מיומנויות יישומיות במשפט

שנה ד'
סדר דין אזרחי
אמצעי תשלום
סדר דין פלילי
חוק הפלת"ד

סמינריון
קורסי בחירה

קליניקות
שנה ד'

אתיקה מקצועית
מיומנויות יישומיות במשפט

קורסי בחירה
מיומנויות יישומיות במשפט

אומנות הנאום והשכנוע
הגבלים עסקיים

דיני בוררות
דיני פטנטים

הגנת הפרטיות
הסכסוך הישראלי - פלסטיני

הפטור לדירת מגורים
 יחסי הורים וילדים
בראי דיני החוזים

כיתת מצויינות
ניהול הליך פלילי - )מן הכוח אל הפועל

נשים וגברים במשפט(
עבירות הצווארון הלבן

סוגיות מתקדמות ביחסי הורים וילדים
רפואה ומשפט

שלטון החוק ומתנגדיו

סמינריונים
היבטים פרקטיים בעסקאות מקרקעין

סוגיות בדיני משפחה
סוגיות משפטיות באיסלאם של ימינו

משפט, צדק ואידיאולוגיה בבג"צ
בית המשפט הפלילי - מי נגד מי?

משפט מבויים - חוקתי
משפחה במשבר

עבירות ועוולות בדיני מחשבים
סוגיות נבחרות במשפט ציבורי

סמינריונים מונחים
משפט פלילי

משפט חוקתי
דיני חוזים
דיני נזיקין

משפט מינהלי
דיני קנין

* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים. לימודי האנגלית בכפוף להנחיה העדכנית של המל"ג.
** כל סטודנט חייב להשתתף במהלך לימודיו בקורסים לאנגלית שיתקיימו בשנים א'-ב' בהתאם לרמתו האישית.
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)B.A.( תואר ראשון
במדעי ההתנהגות

דבר הדיקן
מועמדות ומועמדים יקרים,

בעולם הטכנולוגי של היום, דבר אחד נשאר קבוע - האדם! לכן, מדעי ההתנהגות 
שבהם תלמדו על הפסיכולוגיה האנושית והאינטראקציה הקבוצתית, יהיו 
רלוונטיים תמיד ויהוו בסיס מצוין לכל עבודה שבה תבחרו. אנחנו מאפשרים 
לכם ללמוד מגוון רחב ביותר של קורסים שיתנו לכם כלים להבנה טובה יותר 

של תהליכים חברתיים ותהליכים פסיכולוגים אישיים.

הקורסים יתרמו לכם לא רק לפיתוח יכולתכם המקצועיות אלא גם יאפשרו לכם 
גדילה אישית ופיתוח עצמי. בסוף התואר תזכו לתואר ראשון בתחום שהוא 
תמיד רלבנטי ושמאפשר קרש קפיצה למסלולי עבודה מגוונים וכן למסלולי 

המשך רבים בתואר השני בכל תחום הנוגע לאדם וליחסי אנוש.

במסגרת הלימודים תהנו ממרצים מצוינים שנבחרו כמרצים מובילים על ידי הסטודנטים. המרצים שלנו 
הם בעלי ידע רחב ויכולת הוראה ולימוד מהשורה הראשונה, אבל מעל הכל הם קשובים לסטודנטים 
ולצרכיהם. כך תזכו גם ללמידה ברורה ומעניינת וגם לקשר אישי עם מרצים שרואים אתכם כאדם 
ולא כבורג במערכת. הלמידה בבית הספר למדעי ההתנהגות היא למידה בסביבה מטפחת ומצמיחה 

שמעודדת אתכם להתקדם ולהתפתח.

בית הספר למדעי ההתנהגות מאפשר לכם ללמוד טוב יותר על עצמכם ועל העולם החברתי סביבכם 
וכל זאת בסביבה מעודדת, חמה, משפחתית ומטפחת. אז בואו להיות חלק ממשפחת בית הספר 

למדעי ההתנהגות. 

בברכה
פרופ' דויד לייזר
דיקן ביה"ס
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המקפצה שלך לעולם מדעי ההתנהגות

הלימודים שלנו, הרווח שלכם
תכנית הלימודים חושפת את הסטודנט להיבטים תיאורטיים שונים במדעי ההתנהגות לצד גישות יישומיות 
הרלוונטיות לחברה בת זמננו. זאת באמצעות הקניית השקפה מקצועית מקיפה במדעי החברה ויכולת העמקה 
בתחומי ההתמחות. תכנית הלימודים שמה דגש על העשרה ועל התפתחות אישית תוך התמחות באחד משני 
מסלולים משאבי אנוש ופסיכולוגיה, בהתאם לבחירת הסטודנט ואופקו המקצועי. לצד ההכשרה האקדמית 
משתלבים הסטודנטים בעשרות שעות של פרויקטי מחקר, התנסות במעבדת פסיכולוגיה, פעילות טיפולית 
מעשית בליווי מקצועי ובפרויקטים מובילים למען הקהילה בשיתוף המרפאה לבריאות הנפש לילדים ונוער, 
עמותת ער"ן ייעוץ ותמיכה טלפונית לבעלי מצוקה אישית ונפשית ועמותת עלם )סיוע לנוער מנותק ובמצוקה(.

עושים לכם קריירה
הידע והניסיון הנרכשים במסגרת לימודי מדעי ההתנהגות והחברה הפכו תחום זה למכריע בהכשרתם של בעלי 
תפקידי מפתח במוסדות ובארגונים פוליטיים, כלכליים - טכנולוגיים ובמוסדות של אכיפת חוק, בחינוך, בסעד 
ועוד. בוגרי התכנית זוכים להכשרה אקדמית מקיפה והתנסות פעילה במעבדת המחקר של בית הספר למדעי 
ההתנהגות אשר יאפשרו להם בתום לימודיהם לתואר ראשון להירשם ללימודים לקראת תארים מתקדמים 

בכל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל.

מתיאוריה ליישום בשטח
אחד היתרונות המשמעותיים של תכנית הלימודים הוא "לימודי שדה" המאפשרים סיוע טיפולי לצד ליווי 
מקצועי. שילוב זה מעניק ניסיון חשוב לסטודנט, מוכר כניקוד אקדמי, מהווה תרומה לקהילה ומעניק הזדמנות 

מופלאה לתת ולקבל המון בחזרה.

לימודי שדה
לצד ההכשרה האקדמית יכולים הסטודנטים לבחור בקורס לימודי שדה בו הם משתלבים בפרויקטי מחקר, 
התנסות במעבדת פסיכולוגיה, פעילות טיפולית מעשית בליווי מקצועי ובפרויקטים מובילים למען הקהילה 
בשיתוף המרפאה לבריאות הנפש לילדים ונוער, עמותת ער"ן )ייעוץ ותמיכה טלפונית לבעלי מצוקה אישית 
ונפשית( ועמותת עלם )סיוע לנוער מנותק ובמצוקה(, מסגרות שונות של עיריית נתניה בהן הם לוקחים חלק 

בתחום משאבי אנוש ועוד. בכך הם מתנסים באפשרויות השונות הקיימות בפניהם מחוץ לאקדמיה.

תכנית הצלחה
תכנית ייחודית הפורסת רשת ביטחון לסטודנטים משנה א' ומציעה ליווי אישי וחניכה ממיטב מרצי בית הספר 

במהלך שנת הלימודים הראשונה.

ללמוד מהטובים ביותר
UniversitY de Genèv)1978(  Ph.D. פרופ' דויד לייזר, דיקן

ד"ר אביטל לאופר, .Ph.D )2001(, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר ליאור ביקובסקי, .Ph.D )2017(, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר רמי אדוט, .Ph.D )2018(, אוניברסיטת בן גוריון
ד"ר שני פכטר, .Ph.D )2021(, האוניברסיטה העברית  

הרב ד"ר משה פינצ'וק, .Ph.D )2012(, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר אביבה קפלן, .Ph.D )1998(, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר עדנה רבנו, .Ph.D )2012(, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר טלי עידן-צח, .Ph.D )2019(, אוניברסיטת בן גוריון  

)CUNY( City University of New York ,)1998( Ph.D. ,ד"ר תמר שולץ
ד"ר אסף שרעבי, .Ph.D )2010(, אוניברסיטת בר-אילן

*רשימת הסגל הינה עדכנית לינואר 2021.

מורות לאנגלית
גב' סנדרה שוורצברג

גב' טובה נהרדע
גב' הלי נוסצקי

עוזרי הוראה
גב' חן מגנאזי

גב' אמיליה שמיר

מורים מן החוץ
ד"ר דניאלה אסרף כהן

ד"ר רוני בן דב
ד"ר אלעזר בן לולו
ד"ר נעמה גולדמן

ד"ר ולד וסיליו
ד"ר זוהר וידן

ד"ר עינת יאור
ד"ר שרון טויס

ד״ר יפעת עוז-איבשיץ'
ד"ר דויד קטן

גב’ שרית ארנון לרנר
מר נועם הלל

גב' יעל ליברמן
ד"ר אסף בונדי

ד"ר מיכל נס-אל
גב' מיכל עמית מינץ
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תואר ראשון במדעי ההתנהגות*

קורסי חובה במסלול לימודי פסיכולוגיה
פסיכולוגיה פיזיולוגית

שיטות סטטיסטיות מתקדמות א'
שיטות סטטיסטיות מתקדמות ב'

פסיכולוגיה ניסויית
פסיכופתולוגיה

תפישה
למידה

שנה א'
מבוא לפסיכולוגיה
מבוא לסוציולוגיה

מבוא לאנתרופולוגיה
פסיכולוגיה חברתית

מבוא להתנהגות ארגונית 
כלכלה מיקרו
כלכלה מקרו

סטטיסטיקה א'
סטטיסטיקה ב'

פסיכולוגיה התפתחותית
כתיבה אקדמית

אנגלית מתקדמים
קורס במסלול הנבחר

שנה ב'
פסיכולוגיה קוגניטיבית

שיטות מחקר
שיטות מחקר איכותניות

תיאוריות חברתיות
מבוא לקרימינולוגיה

סטייה ותגובה חברתית
2-3 קורסים במסלול הנבחר

הלכות אישות ביהדות 
ובאסלאם והשפעתם על החברה 

הישראלית 
סוציולוגיה של שוק העבודה

spss

שנה ג'
רגשות גישור ומשא ומתן

ייעוץ ארגוני
החברה הישראלית סוגיות 

סוציולוגיות
פרשנות תרבותית

תורות האישיות
2 סמינרים

3-4 קורסים במסלול הנבחר
משברים בחיים: פוסט 
טראומה, חוסן וצמיחה

אלימות והתנהגויות סיכון
אצל בני נוער

אישיות וארגונים

תכנית הלימודים
קורסי חובה במסלול לימודי ניהול ומשאבי אנוש

דיני עבודה
חקר תפקידים ואיושם
הדרכה ופיתוח עובדים

הערכת עיסוקים ותיפקוד עובדים
דילמות חברתיות

סדנה בניהול משאבי אנוש
 יסודות הניהול

יישומיים פסיכולוגיים במשאבי אנוש

סמינרים**
 עמדות והתנהגות בארגון

צמיחה לאחר טראומה
אתנוגרפיה של החיים הדתיים

הגות חברתית על החברה והתרבות בת ימינו
אוריינות מדעית ואסטרטגיות חשיבה

* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים. לימודי האנגלית בכפוף להנחיה העדכנית של המל"ג.
** בית-הספר אינו מתחייב להציע את כל הסמינרים בכל שנה.
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)B.A.( תואר ראשון
במנהל עסקים 

ותקשורת 

דבר הדיקנית - בית הספר לתקשורת

דבר הדיקן - בית הספר למינהל עסקים

מועמדות ומועמדים יקרים,
בית הספר לתקשורת חרט על דגלו שני עיקרים: מצוינות אקדמית ומצוינות מקצועית. 
בבית הספר, המעניק תואר ראשון ותואר שני, מלמדים מיטב המרצים ללימודי מדיה 
בארץ. צוות המרצים המצוין של בית הספר מעניק לכלל הסטודנטים כלים תיאורטיים 

ומעשיים להתמודדות עם העידן החדש בו אנו חיים. 

בתקופה של נגישות אינסופית למידע, "פוסט אמת" ו"עובדות אלטרנטיביות", 
עולה הצורך לחדד את היכולות לעבד מידע בצורה מושכלת ולצרוך אותו בביקורתיות. 

כישורים אלו חיוניים כיום להתמודדות עם אתגרים אישיים ומקצועיים כאחד. 
הלימודים מתקיימים במבנים נוחים וממוזגים, בתוך קמפוס שוקק חיים סטודנטיאליים 
ובאווירה טובה. לסטודנטים גישה ישירה  אל המרצים, המבטיחה כי בצד הרצינות הנדרשת מן הסטודנטים, 
הם זוכים לרצינות דומה כלפיהם מצד המרצים. בשורה התחתונה, הסטודנטים בשני התארים מקבלים כלים 
תיאורטיים ומקצועיים מן המעלה הראשונה, הפותחים בפניהם את הדלת להכרות עם עולם אמצעי התקשורת 

המסורתיים והחדשים כאחד.

מועמדות ומועמדים יקרים,
מטרת תכנית משותפת דו חוגית זו היא ליצור את הקשר הנדרש במאה ה-21 בין 

תקשורת לעסקים. 
התוכנית חושפת את הלומד לעקרונות עשיית העסקים בתחומי הלימוד השונים, והדרך 
הנכונה ביותר להביאם לידי ביטוי. במהלך התואר יילמדו קורסים בתחום התקשורת 
הישירה, הדיגיטאלית וזו שברשת ככלים מעשיים, לעורר ולהבטיח הצלחה עסקית 

לאורך זמן. 

בברכה
פרופ' ענת פירסט
דיקנית ביה"ס

בברכה 
ד"ר גד רביד, 
דיקן ביה"ס
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 יתרונות התוכנית
שילוב מנצח בין ניהול לתקשורת

רמת הלימודים
אצלנו מלמד סגל מרצים הנמנה בנשימה אחת עם טובי החוקרים באוניברסיטאות בארץ.

יחס אישי
אצלנו תזכו לסביבת לימודים מטפחת הנובעת מיחס מיטבי בין מספר הסטודנטים למספר 
אנשי הסגל הבכיר. אנשי הסגל שדלתותיהם פתוחות מלווים באופן אישי את התפתחותכם 
ועוקבים אחריה. אין לנו ספק שיתרון זה משנה לגמרי את חווית התואר. בקיצור, מזומנת לכם 

חווית לימודים אישית ותומכת.

התנסות מעשית
לימודי התקשורת כוללים היכרות מקיפה עם כלל אמצעי התקשורת והכיוונים הפרקטיים 
הפתוחים בפני הבוגר, תוך התמקדות בהענקת ידע והתנסות מעמיקים בתחומי השיווק, 
הפרסום ויחסי הציבור בעידן הדיגיטלי. אנו מציעים לכם בסיסי ידע והתנסות מעשית בעבודה 
מול המדיה )שיווק, יחסי ציבור ודוברות( ובמדיה )אינטרנט, רדיו ופודקאסטים, טלוויזיה וכו'( 
כשלרשות הסטודנטים עומדים אולפנים משוכללים ותחנת רדיו תוססת, " 106FM  - רדיו קול 
נתניה", המשדרת 24 שעות ביממה. במהלך הלימודים פוגשים הסטודנטים מקצועני מדיה 
רבים, נחשפים לאפשרויות העבודה בתחום ומוצעים להם מבחר פרויקטים של מצוינות, 

המאפשרים לפרוץ אל תעשיית התקשורת. 

תואר בשנתיים
הלימודים מתקיימים במשך שישה סמסטרים רצופים, שלושה ימים בשבוע בשעות הבוקר. כך מסיימים 

הבוגרים את חובות הלימוד לתואר ראשון בשנתיים בלבד. 

עושים לכם קריירה
המסלול המשולב שאנו מציעים בתקשורת ומנהל עסקים מאפשר לכם להשתלב בעתיד בתפקידים 
ניהוליים בתחום. קורסי הניהול מכשירים את הבוגרים להשתלבות בתחומי העסקים וכוללים קורסי 
מבואות בשיווק, ניהול, מימון, פיננסים ועוד. קורסי התקשורת משלבים ידע והתנסות בתחומי ניהול שיווק 
ופרסום, יחסי ציבור, עריכת תוכן וקידום דיגיטלי, הפקת שידורי טלוויזיה, רדיו ועוד. בוגרי התוכנית יוכלו 
להשתלב במגוון משרות בחברות או במשרדי פרסום ודיגיטל, יחסי ציבור, רדיו, טלוויזיה, עיתונאות ועוד.
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המקפצה שלך לעולם התקשורת
הלימודים שלנו, הרווח שלכם 

תוכנית הלימודים לתואר ראשון משולב במנהל עסקים ולימודי תקשורת היא מסלול דו שנתי המתאים 
למתעניינים בתחומי התקשורת, המדיה והפרסום והמעוניינים להשתלב בעתיד בתפקידים ניהוליים בתחום. 
המסלול מאפשר שילוב בין רכישת ידע ניהולי בסיסי לבין ידע והתמקצעות בתחום התקשורת וניהול המדיה. 
קורסי הניהול מכשירים את הבוגרים להשתלבות בתחומי העסקים וכוללים קורסי מבואות בשיווק, ניהול, 
מימון, פיננסים ועוד.  קורסי התקשורת משלבים ידע והתנסות בתחומי ניהול שיווק ופרסום, יחסי ציבור, 
עריכת תוכן וקידום דיגיטלי, הפקת שידורי טלוויזיה, רדיו ועוד. בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב במגוון משרות 

בחברות או במשרדי פרסום ודיגיטל, יחסי ציבור, רדיו, טלוויזיה, עיתונאות ועוד.

עושים לכם קריירה
התואר המשולב במנהל עסקים ותקשורת הינו תואר דו חוגי ייחודי, המאפשר לסטודנטים לפתח את כישוריהם 
ולהרחיב את מגוון המשרות הפוטנציאלי להשתלבות בעבודה בתום לימודיהם הן מבחינת תפקידי ניהול 

בארגונים והן מבחינת משרות בתחום התקשורת, כגון: משרדי פרסום, יחסי ציבור, טלוויזיה, רדיו ועוד. 

שני תארים ב-3 שנים!
מסלול הלימודים פרוש על פני תקופה של שנתיים בלבד ומאפשר השתלבות במסלול "חץ" הייחודי, במסגרתו 
יכול הסטודנט להמשיך בשנת הלימודים השנייה ישירות ללימודי תואר שני ולסיים את שני התארים )תואר 

ראשון ושני( תוך שלוש שנים.

מתיאוריה ליישום בשטח
התואר שם דגש על היבטים יישומיים באמצעות סדנאות והתנסות מעשית בפרסום, קידום וכתיבת תוכן 
במדיה דיגיטלית )גוגל, פייסבוק, אינסטגרם, לינקדאין, יו-טיוב ועוד(, תקשורת חזותית והתנסות מעשית 
בהיבטים ניהוליים, המכשירים את הסטודנטים לכהן בתפקידי מפתח אשר דורשים מיומנויות רבות ומגוונות 

לצד הבנה מקצועית של תחום התקשורת. 

ללמוד מהטובים ביותר
פרופ' ענת פירסט, Ph.D. האוניברסיטה העברית )1995(

)University of Northumbria upon Tyne 1998( .Ph.D ,פרופ' אמיר הר-גיל
ד"ר מיכל חמו, Ph.D. האוניברסיטה העברית )2005(

ד"ר חיים חגי,  Ph.D. אוניברסיטת חיפה )2015(
ד"ר ולד וסיליו,  Ph.D. אוניברסיטת חיפה )2019(

מר טל אברמוביץ, מוסמך המכללה האקדמית נתניה )2006(

חברי הסגל בבית-הספר למנהל עסקים
- רו"ח צחי כהן, M.B.A )2002( אוניברסיטה העברית בירושלים

- מר אמיר כהני, M.B.A )2001( אוניברסיטת מנצסטר

- ד"ר אמיר להט, .Ph.D )2017( אוניברסיטת חיפה

- מר אורן לוי, M.B.A )2007( אוניברסיטת בר אילן

- גב' יעל ליברמן, M.A )2008( אוניברסיטת תל-אביב

- ד"ר יפעת עוז-איבשיץ, .Ph.D )2007( אוניברסיטת בר אילן

- מר משה פדרבוש, M.A )1990( אוניברסיטת תל אביב

- הרב ד"ר משה פינצ'וק, .Ph.D )2012( אוניברסיטת בר-אילן

- פרופ׳ רות פלאטו-שנער, .Ph.D )1996( אוניברסיטת בר-אילן

- ד"ר אמיר פלינט-גור, .Ph.D )1995( אוניברסיטת בר-אילן

- ד"ר אלכסנדר צימרמן, .Ph.D )2008( אוניברסיטת בר-אילן

- ד"ר אייל רוזן, .Ph.D )1996( אוניברסיטת תל-אביב

- פרופ׳ זיו רייך, רו"ח

- מר צחי שאשא, M.B.A )2014( האקדמית נתניה

New York University )1993( Ph.D. ,ד"ר אנדרו שיין -

- ד"ר גיל שרוני, .Ph.D )2008( אוניברסיטת בר-אילן

University of Toronto )1985( Ph.D. ,ד"ר גד רביד, דיקן בית הספר -

- ד"ר דוד יחיעם אהרון, .Ph.D )2016( אוניברסיטת בר-אילן

- מר שלמה ארד, M.B.A )1995( אוניברסיטת בר-אילן

- מר שחר ארליך, M.B.A )2004( אוניברסיטת תל אביב

Anglia Ruskin University )2014( Ph.D. ,ד"ר יפה בן דרור -

- ד"ר גיל ברוש, .Ph.D )2016( אוניברסיטת חיפה

- מר זיו ברק

- ד"ר ליאמא דוידוביץ, .Ph.D )1998( האוניברסיטה העברית, ירושלים

- ד"ר אייל דולב, .UCLA )1996( Ph.D קליפורניה, ארה"ב

 Nelson Mandela Metropolitan )2009( Ph.D. ,ד"ר אורן דיין -
University, South Africa

- מר איציק הברברג, M.B.A )2006( אוניברסיטת דרבי

- מר נועם הלל, M.Sc )2008( אוניברסיטת חיפה

 University of Northumbria, )1998( Ph.D. ,פרופ' אמיר הר גיל -
Newcastle upon Tyne, UK

- פרופ' נאוה חרובי, .Ph.D )1980( האוניברסיטה העברית, ירושלים

- ד"ר חדוה יוסף, .Ph.D )2018( אוניברסיטת חיפה
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שנה א'

תקשורת
• מבוא למדיה

• כתיבה אקדמית
• מפגשי מדיה

• סדנה - יחסי ציבור, דוברות
     וכתיבה שיווקית

• תקשורת חזותית - צילום,
    טלוויזיה וקולנוע
• אנגלית עסקית 

• פרסום בעולם הדיגיטל -
    Google analytics ופרסום..

• תקשורת דיגיטלית: תהליכים ומגמות
• החברה הישראלית ותקשורת פוליטית

• רדיו ופודקאסט
• קידום ממומן בפייסבוק ואינסטגרם

• מה חדש במדיה החדשה

מנהל עסקים
• מבוא לכלכלה מיקרו 

• מתמטיקה 
• סטטיסטיקה א'
• יסודות הניהול
• יסודות השיווק

• מבוא לכלכלה מקרו
• יסודות המימון 

• יסודות החשבונאות
• סטטיסטיקה  ב'

תכנית הלימודים
שנה ב'

תקשורת
• שפה וחברה בעידן הדיגיטלי
• מבוא לפסיכולוגיה חברתית

• מהפכת הסרטונים )שנתי(
• סוגיות במדיה החברתית
Power to the people    

• מפגשי מדיה
• שיטות מחקר איכותיות וכמותיות

• חקר התרבות והתקשורת
• יצירת קמפיין חוצה פלטפורמות )שנתי(
• מסע בין מסכים: מערוץ 1 ועד לטיק טוק

• סמינר: שיווק פוליטי בעידן הדיגיטלי )שנתי(
• בניית פורמטים

• ניהול קריירה ואתגרי עולם העבודה
• פרויקט מצוינות- שיווק בעולם האמיתי

מנהל עסקים
• ניהול משא ומתן

• יסודות מערכות מידע
• ניהול משאבי אנוש וייעוץ

SPSS    
• משפט עסקי ואתיקה עסקית

• שוק ההון בישראל
• עבודת גמר

* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים. לימודי האנגלית בכפוף להנחיה העדכנית של המל״ג.
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)B.Sc.( תואר ראשון
במדעי המחשב 

והמתמטיקה
ע"ש עמי וטדי שגיא

דבר הדיקן
מועמדות ומועמדים יקרים,

אנו שמחים להציע לך ללמוד בבית הספר למדעי המחשב במכללה האקדמית 
נתניה. מיום הלימודים הראשון, בית הספר מציב לעצמו כמטרה ראשונה במעלה 
להכין את בוגריו להשתלבות בתעשיית ההייטק בישראל ובעולם. מאות בוגרינו 
משולבים בתפקידים מעניינים, ביניהם אף מובילים בכל חברות ההייטק המובילות 
בארץ. בד בבד, אנו מכשירים את הבוגרים לקראת המשך לימודים במדעי המחשב, 
מנהל עסקים ומגוון תחומים נוספים. מעל 95% מבוגרינו, מועסקים בתעשיית 

ההייטק.

בית הספר מציע קורסי התמחות בשני תחומים מרכזיים:
• תכנות באינטרנט, במחשבים נייחים וניידים.

• לוחמת סייבר. 

חברי הסגל, הבכיר והזוטר, משקיעים לילות כימים בהכנת קורסים מעניינים ונגישים לסטודנטים בכל רמת 
כניסה. דלתם של חברי הסגל פתוחה לסטודנטים לרווחה: אנו עומדים לרשות הסטודנטים לצורך תמיכה 

אישית בכל שלבי התהליך הלימודי. כדיקן בית הספר, אני מקיים מדיניות דלת פתוחה הלכה למעשה.

כל מועמדת וכל מועמד המעוניינים להתייעץ עמי מוזמנים בזאת לפנות אל היועץ המטפל בהם, כדי 
שייצור קשר עמי לקביעת פגישה, או שיחת טלפון. אשמח להיפגש עם כל מועמד, 

בברכת הצלחה בלימודים
פרופ' עמוס ישראלי,
דיקן ביה"ס
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הלימודים שלנו, הרווח שלכם
הכשרה מיטבית לשילוב בתעשיית ההייטק.

תכנית הלימודים כוללת:
חטיבת הסייבר

אבטחת מערכות תקשורת במרחב הסייבר	 
סדנה באבטחת מידע במרחב הסייבר	 
פרויקט מסכם בנושאי הסייבר	 

סטודנט המסיים את שלושת הקורסים מסוגל להקים מערך אבטחה מוסדי מושלם.

חטיבת תכנות באינטרנט
תכנות בסיסי באינטרנט	 
תכנות מתקדם בסביבת חלונות	 
תכנות מכשירים סלולריים	 
פרוייקט מסכם בתכנות באינטרנט	 

סטודנט המסיים את ארבעת הקורסים מסוגל להקים אתר מסחרי דינמי, ברמה מקצועית.

מסלול לימודים ארבע שנתי
מסלול המיועד למועמדים שהשכלתם המתמטית אינה מספיקה להצטרפות לשנה א', במסלול התלת שנתי 
מסלול הלימודים הינו בן 4 שנים, כאשר שנת הלימודים הראשונה )שנת ההקדמה( מעניקה הכשרה במתמטיקה 
תיכונית לצד כ-2 קורסי תוכנה מתכנית הלימודים הרגילה בשנה א'. במהלך שנת ההקדמה הסטודנטים 
יהיו במעמד סטודנטים מן המניין. סטודנטים שיסיימו את שנת ההקדמה בהצלחה יתקבלו ללימודי שנה א' 

במסלולים הרגילים בבית הספר.

אנו מחויבים לכם
טיפול פרטני, מכיל, ואוהד, בכל סטודנטית וסטודנט.	 
ייעוץ אישי מהדיקן והתאמת מסלול לימודים, לכל מועמדת ולכל מועמד.	 
דלת פתוחה ותמיכה אישית לכל סטודנט ולכל סטודנטית מהדיקן ומכל אחד מחברי הסגל	 
מלגות מצטיינים בגובה 50% משכר הלימוד בשנה א'*.	 

*בכפוף לנוהל מלגות

ללמוד מהטובים ביותר
פרופ' עמוס ישראלי דיקן, D.Sc הטכניון, חיפה )1985(

ד"ר אחמד ג'בארה, Ph.D האונברסיטה העברית, ירושלים )2016( 
)Northwestern University Ph.D )1988 ,ד"ר גיורא דולה

ד"ר דניס גולקו, Ph.D אוניברסיטת בן-גוריון, )2017(
ד"ר פנחס וייסברג, Ph.D אוניברסיטת בר אילן )2013(

ד"ר קרן כהן, Ph.D אוניברסיטת חיפה )2017(
ד"ר תמיר לוי, Ph.D הטכניון, חיפה )2013(

ד"ר נעה לוינשטיין, Ph.D אוניברסיטת בר-אילן )1999(
)2020( M.Sc. Open University ,מר אייל פז

ד"ר ערן קאופמן, Ph.D, מאוניברסיטת אריאל )2020(
ד"ר גרשון קגן, Ph.D, אוניברסיטת וורונז', רוסיה )1983(

University of Pittsburgh Ph.D )1981 ,פרופ' פרץ שובל
)Florida State University Ph.D )1987. ,פרופ' מוטי שניידר

ד"ר אורן שרון, Ph.D הטכניון, חיפה )1994( 

מדריכים ואסיסטנטים
 גב' אפרת אברהמסון

 גב' ראיה אל סלאח
 מר' מוחמד ג'בארין 

 מר' אמיר דוכן
 מר' נועם לוי

 מר' משה פדרבוש
 ד"ר אורי פנקס
 מר' ראבי ראבי

 מר' יעקב רחמני
מר' רענן שכטר

מורים לאנגלית
גב' טובה נהרדע

*רשימת הסגל הינה עדכנית לינואר 2021.
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תכנית הלימודים
שנה א'

סמסטר א׳
מבוא לתכנות מונחה 

עצמים
מתמטיקה דיסקרטית א'

אלגברה ליניארית א'
חשבון אינפינטסימלי א'

יסודות מערכות פתוחות
אנגלית טרום בסיסי

סמסטר ב׳
ארגון המחשב ושפות סף
מתמטיקה דיסקרטית ב'

אלגברה ליניארית ב'
חשבון אינפינטסימלי ב'

מבני נתונים
תכנות מונחה עצמים

אנגלית בסיסי

שנה ב'

סמסטר א׳
אלגוריתמים א'

תכנות פרוצדורלי
מערכות ספרתיות
מבוא להסתברות

אנגלית מתקדמים א'

סמסטר ב׳
מערכות הפעלה

לוגיקה ותכנות לוגי
אלגוריתמים ב'

תכנות בסביבת חלונות
מבוא לרשתות מחשבים

אנגלית מתקדמים ב'

שנה ג'

סמסטר א׳
אוטומטים ושפות פורמליות

תכנות בסיסי באינטרנט
מסדי נתונים

סמסטר ב׳
פרוייקט מסכם

חישוביות

קורסי בחירה
חטיבת סייבר )2 קורסים(

חטיבת אינטרנט )2 קורסים(
בינה מלאכותית

מבוא ליזמות עסקית
גילוי ידע וכריית מידע
מבוא לקבלת החלטות

יסודות הניהול
אחזור מידע

ניתוח מערכות מונחה עצמים 
מבוא ללמידת מכונה

תכנות מאובטח
תרבות ומנהגים

לכל מועמד יש מסלול לימוד מתאים
לימודי יום 	●

לימודי ערב והשלמת הנדסאים 	●

מסלול -4 שנתי לכל זכאי לבגרות 	●

פרחי הייטק - לימודי תואר ראשון לתלמידי תיכון 	●

כל אחד מן המסלולים מתפרס על 3-5 שנים, לפי צרכי המועמד וללא תוספת עלות.

*ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים. לימודי האנגלית בכפוף להנחיה העדכנית של המל"ג.
57 56



)B.A.( תואר ראשון
בניהול מערכות מידע

 דבר ראש תכנית הלימודים 
בניהול מערכות מידע

מועמדים ומועמדות יקרים,
מטרת תכנית הלימודים בניהול מערכות מידע להכשיר אתכם לעבוד במגוון 
תפקידים הקשורים בפיתוח, הטמעת ותחזוקת מערכות מידע בארגונים שונים, 
בעצם בכל ארגון שמשתמש במערכות מידע, ובארגונים שבהם מפתחים מערכות 

תוכנה ומידע )בתי תוכנה( עבור הארגונים המשתמשים בהן.  

בוגרי התכנית יכולים למלא מגוון של תפקידי פיתוח וניהול של מערכות מידע. 
בראשית דרכם הבוגרים יכולים לעבוד בתפקידים של מנתחי מערכת מידע או 
להשתלב בצוותי פיתוח תוכנה שכוללים בעלי התמחויות שונות ובהם מנתחי 
ומעצבי מערכות. כעבור זמן, בוגרי מערכות מידע יכולים למלא תפקידי ניהול 
שונים, כגון מנהלי צוותי תחזוקה של מערכות מידע. בוגרים מנוסים יכולים להיות מנהלי פרויקטי פיתוח 
או הצטיידות במערכת מידע. ככל שהארגון שבו עובדים גדול יותר ישנן אפשרויות רבות יותר לגיוון 
ולהתפתחות במסלול המקצועי והניהולי. התפקיד הבכיר ביותר בתחום מערכות מידע בארגונים הוא 
מנהל/ת מערכות המידע )מנמ"ר( - בדרך כלל בדרגת סמנכ"ל. גם בארגון פיתוח )בית תוכנה( בוגרי 

מערכות מידע יכולים להתקדם בתפקידים מקצועיים וניהוליים עד לדרגות הגבוהות ביותר.

כדי לצאת מוכנים כראוי לשוק העבודה, אנו מצפים שתקדישו זמן ומאמץ בלימודים. הדבר מתבטא, בין 
היתר, בהשתתפות פעילה בשיעורים ובתרגילים, קריאת החומר הנדרש, הגשת עבודות בית והצלחה 
במבחנים. הצלחתכם  בלימודים חשובה לנו כמוסד לימודים אקדמי איכותי ובעיקר לכם, כדי להצליח 

גם בהמשך הדרך במקומות העבודה הממתינים לכם.
אני וכל חברי הסגל האקדמי, המנהלי והטכני, מאחלים לכם שנת לימודים פוריה ומוצלחת.

בברכה
פרופ' שובל פרץ,
ראש התכנית
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ניהול מערכות מידע
הלימודים שלנו, הרווח שלכם

לימודי מערכות מידע מקנים ידע במגוון רחב של תחומים המשיקים לתחום מערכות המידע, 
החל ממחשבים, תקשורת נתונים ותוכנה ועד לתחומי הארגון והניהול וזאת בכדי לשקף 
לסטודנט את התמונה הכוללת של מקצועו, מהכרת המרכיבים הטכניים של המחשב ועד 

הבנת אופי ניהול הארגון וצרכיו.

עושים לכם קריירה
תכנית הלימודים נועדה להכשיר את הסטודנט לתפקידי ניהול של מערכות המידע בארגונים 
ברמות השונות, כגון: מנתח מערכות, מנהל אתרי אינטרנט, מנהל בסיסי נתונים, מנהל אבטחת 

מידע, חבר בצוות פיתוח תוכנה ועוד.

בוגר מערכות מידע יכול להתקדם לתפקידי ניהול שונים, ביניהם: מנהל מערכת מידע בארגון, 
מנהל צוות מנתחי מערכות, מנהל פרויקט פיתוח של מערכת מידע ומנהל מערכות המידע 

)מנמ"ר( של הארגון.

בוודאי תשמחו לדעת ש...
כבוגרי לימודי מערכות מידע במכללה האקדמית נתניה תשפרו את יכולת החשיבה האנליטית, 
תכירו את כישוריכם בניתוח ומידול תהליכים עסקיים, תוכלו להגדיר ולממש פתרונות טכניים, 

לנהל פרויקטים ולשלב מערכות.
תהפכו למומחים בשיטות לניתוח מערכות מידע, חיפוש נתונים, הפקת מידע והערכתו. כמו כן, 
תעצימו את מיומנויות התקשורת הבין-אישית, יכולת העבודה בצוות, ומיומנות הניהול שלכם.

University of Pittsburgh )1981( Ph.D. ,פרופ' שובל פרץ
ד"ר קרן כהן, .Ph.D, אוניברסיטת חיפה )2017(

University of Toronto )1985( Ph.D. ,ד"ר גדי רביד
Anglia Ruskin University )2013( Ph.D. ,ד"ר יפה בן-דרור

ד"ר תמיר לוי, .Ph.D הטכניון, חיפה )2013(
ד"ר אייל רוזן, .Ph.D אוניברסיטת תל-אביב )1996(

Florida State University )1987( Ph.D. ,פרופ' מוטי שניידר
ד"ר אורן שרון, .Ph.D הטכניון, חיפה )1994(

ד"ר גיל ברוש, .Ph.D אוניברסיטת חיפה )2016(
ד"ר דב שירץ, .Ph.D אוניברסיטת בן-גוריון )2015(

ד"ר גיל שרוני, .Ph.D אוניברסיטת בר-אילן )2008(
ד"ר דוד קאופמן, .Ph.D אוניברסיטת פוזנן )2016(

ד"ר פנחס וייסברג, .Ph.D אוניברסיטת בר-אילן )20(

ללמוד מהטובים ביותר

מדריכים ואסיסטנטים
מר ארי בן אפרים
מר דניאל בר-טל

מר אמיר דוכן
רו"ח צחי כהן

גב' יעל ליברמן
מר משה פדרבוש

מר יונתן קורפל
גב' דינה קם

מר רענן שכטר

מורים לאנגלית
גב' טובה נהרדע
גב' אינה ברטאש
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תוכנית הלימודים לתואר ראשון
בניהול מערכות מידע*              

לימודי ערב והשלמת הנדסאים 
מסלול לימודי הערב מאפשר שילוב נוח בין לימודים ועבודה

שנה א׳
סמסטר א׳

מתמטיקה - השלמות
מתמטיקה א'

תכנות א'
שימושי מחשב א'

אנגלית טרום בסיסי

סמסטר ב׳
יסודות המתמטיקה הבדידה

יסודות מערכות מידע ומחשבים
תכנות ב'

שימושי מחשב ב'
יסודות הניהול
אנגלית בסיסי

סמסטר קיץ
מבוא לכלכלה מיקרו

יסודות השיווק
יסודות החשבונאות

אנגלית מתקדמים א׳+ב׳

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

שנה ב'
סמסטר א׳

יסודות מבני נתונים ואלגוריתמים
תכנות מבוסס אירועים

הסתברות וסטטיסטיקה
יסודות חקר ביצועים

סמסטר ב׳
בסיסי נתונים

ניתוח ועיצוב מערכות מידע
מערכות מידע בראי הארגון

תכנות ברשת האינטרנט

סמסטר קיץ
מערכות הפעלה

מבוא ליזמות עסקית
ניהול משאבי אנוש

מבוא לרשתות מחשבים

שנה ג'
סמסטר א׳

ניהול פרויקטים בתוכנה
מסחר אלקטרוני

מבוא לקבלת החלטות
ניתוח ועיצוב מונחה עצמים

פרויקט א'

סמסטר ב׳
ביקורת מערכות מידע

אחזור מידע
אבטחת מידע

גילוי ידע וכריית מידע
פרויקט ב'

סמסטר קיץ
)ERP( מערכות מידע ארגוניות

בינה מלאכותית
נושאים מתקדמים בסייבר 

ואבטחת מידע
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)B.A.( תואר ראשון
בניהול מערכות בריאות

דבר הדיקן
המכללה האקדמית נתניה שמה לה למטרה להכשיר עובדים איכותיים למערכת 
הבריאות הצומחת, שמעוניינת בעובדים בעלי הכשרה אקדמית. המוסדות 
הרפואיים וארגוני הבריאות מעוניינים יותר ויותר באנשי מקצוע מכל התחומים, 
שיהיו בעלי הכשרה אקדמית בניהול מערכות בריאות. הכשרת עתודה מהסוג 
המדובר גם תהווה עידוד וחיזוק של המנהל בכל המקצועות בבתי החולים, קופות 
החולים והמוסדות הרפואיים בארץ. בוגרי תכנית זו יוכלו להשתלב במערכת 
הבריאות בבתי חולים ובמרפאות קופות חולים, מוסדות גריאטריים, יחידות 
פרה – רפואיות, משאבי אנוש, קליניקות, בתי מרקחת, משרד הבריאות ואף 

להמשיך בהסבה ללימודי סיעוד.

התכנית מורכבת משילוב של קורסים מתחום מדעי הניהול, מדעי ההתנהגות, כלכלה ומערכות בריאות. 
ייעודו של התואר הראשון בניהול מערכות בריאות במכללה האקדמית נתניה הינו להקנות לבוגרים ידע, 
מיומנויות וכלים ניהוליים ברמה הגבוהה והאיכותית ביותר, וכן לחשוף את הסטודנטים להתפתחויות 
העדכניות והמשמעותיות בשירותי הבריאות בארץ ובעולם ובכך לספק להם ידע אשר יעזור להם לפעול 
טוב יותר כמנהלים במערכת הבריאות ולשפר את תחום הניהול והשירות במוסדות הבריאות השונים 
הפועלים במדינת ישראל. הסטודנטים יעמיקו בלימודי מנהל, התנהגות ארגונית במערכת הבריאות, 
כלכלה וכלכלת בריאות, מערכות מידע, שיווק ושירות, ניהול רפואי, משפט ואתיקה, מדיניות ציבורית, 
איכות בשירותי בריאות וניהול מערכות שונות בתוך מערכת הבריאות )כמו ניהול מרפאות, ניהול בתי 

חולים וכדומה(.

בבית הספר לניהול מערכות בריאות תמצאו את מיטב המרצים הבכירים מתחום מערכות הבריאות: 
מומחים במנהל רפואי ובבריאות הציבור, בכירים בקופות חולים ובבתי חולים - מנהלי בתי חולים, מנהלי 

מחוזות, מנכ"לים וסמנכ"לים בקופות ובמשרד הבריאות.
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 ויפתח לכם דלתות בעתיד, עם סיום לימודי התואר.

אני סמוך ובטוח שמסיימי התואר במכללה האקדמית נתניה יטביעו את חותמם על ההוויה הישראלית 
לקידום החברה במדינת ישראל.

בברכה
פרופ' יעקב הרט
דיקן בית הספר
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המקפצה שלך לתפקידים בכירים 
במערכת הבריאות

המוסדות הרפואיים וארגוני הבריאות מעוניינים יותר ויותר בבעלי מקצוע בכל התחומים 
המשיקים לתחום הבריאות, עם הכשרה אקדמית בניהול מערכות בריאות ובבריאות הציבור. 
הכשרת עתודה מהסוג המדובר תהווה עידוד וחיזוק של המנהל בכל המקצועות בבתי החולים, 

קופות החולים והמוסדות הרפואיים בארץ.

בוגרי תוכנית זו יוכלו להשתלב במערכת הבריאות ולאייש תפקידים בעמדות ניהול בבתי חולים 
במחלקות ויחידות שונות, מרפאות ומכונים, מוסדות גריאטריים, יחידות פרה - רפואיות, 

משאבי אנוש ועוד. 

ייחודה של התכנית
התכנית מורכבת משילוב של קורסים מתחום מדעי הניהול, מדעי ההתנהגות, כלכלה ומערכות 
בריאות. ייעודו של התואר הראשון בניהול מערכות בריאות באקדמית נתניה הינו להקנות 
לבוגרים ידע, מיומנויות וכלים ניהוליים ברמה הגבוהה והאיכותית ביותר, וכן לחשוף את 
הסטודנטים להתפתחויות העדכניות והמשמעותיות בשירותי הבריאות בארץ ובעולם ובכך 
לספק להם ידע אשר יעזור להם לפעול טוב יותר כמנהלים במערכת הבריאות ולשפר את 

תחום הניהול והשירות במוסדות הבריאות השונים הפועלים במדינת ישראל.

הסטודנטים יעמיקו בלימודי מינהל, התנהגות ארגונית במערכת הבריאות, כלכלה וכלכלת 
בריאות, מערכות מידע, שיווק ושירות, ניהול רפואי, משפט ואתיקה, מדיניות ציבורית, 
איכות בשירותי בריאות וניהול מערכות שונות בתוך מערכת הבריאות( כמו ניהול מרפאות, 

ניהול בתי חולים ועוד(.

נבחרת המרצים בבית הספר 
לניהול מערכות בריאות

פרופ' יעקב הרט, דיקן ביה"ס לניהול מערכות בריאות, נשיא איגוד מנהלי בית החולים בישראל. מומחה 
במינהל רפואי, כיהן כמנהל בתי החולים השרון ובית לוינשטיין ובתפקיד מטה בשירותי בריאות כללית 

ד"ר יעקב זילברג, מומחה במינהל רפואי, כיהן כמנהל בתיה"ח העמק וכרמל וסמנכ"ל שירותי בריאות כללית
ד"ר שמעון שרף, מומחה במינהל רפואי, כיהן כמנהל ביה"ח ברזילי

ד"ר יעקב שכטר, מנהל מחלקת ילדים בביה"ח לניאדו
ד"ר איתן חי-עם, מומחה במינהל רפואי, כיהן כמנהל מחוז בכללית, כמנהל ביה''ח סורוקה וכיהן כמנכ"ל 

משרד הבריאות

ד"ר דורית וייס, כיהנה כאחות ראשית בשירותי בריאות כללית
גב' ציפי שדה, כיהנה כאחות ראשית בכללית וכיום סמנכ"ל קהילה בכללית

פרופ' מיכה הופ, כיהן ראש ביהס למדעי בריאות וסביבה, א' ניאפוליס, קפריסין
ד"ר קרלוס גרוזמן,  כיהן כמנהל מרכז רפואי קפלן ובי"ח הרצפלד

מר יחיאל גפנר, כיהן כראש אגף המיחשוב בשירותי בריאות כללית
פרופ' יוסף ריבק, בעבר ראש החוג לרפואה תעסוקתית באוניברסיטת תל אביב, ומנהל אגף לרפואה 

תעסוקתית שירותי בריאות כללית.

 ד"ר אירנה וולוביק, מנהלת מחוז חדרה, משרד הבריאות

 ד"ר טניה בוגוסלבסקי, מנהלת המרכז הרפואי שהם

פרופ' חנן מוניץ', בעבר, מנהל בית חולים גהה. יו"ר ועדת ההוראה לפקולטה ברפואה אוניברסיטת תל 
אביב וראש בית הספר למקצועות הבריאות בפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב.

ד"ר טל ברגמן-לוי, מנהלת האגף לבריאות הנפש, אגף בריאות הנפש, משרד הבריאות
מר נועז בר ניר, כיהן כמנכ"ל שירותי בריאות כללית וכמנכ"ל משרד התיירות

*רשימת הסגל הינה עדכנית לינואר 2021.
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תוכנית הלימודים לתואר ראשון
בניהול מערכות בריאות*              

בתכנית המוצעת יידרשו הסטודנטים לתואר ראשון בניהול מערכות בריאות ללמוד 120 ש"ס.
מערכת השעות מותאמת לשילוב מקסימלי בין לימודים ועבודה כך שהסטודנטים

יוכלו ללמוד ולעבוד במקביל.
שנה א׳

יסודות החשבונאות
יסודות המימון
יסודות הניהול

מבוא לכלכלה מיקרו
מבוא לכלכלה מקרו

מבוא לבריאות הציבור
מבוא לפסיכולוגיה

מושגי יסוד ברפואה
מושגי יסוד בסוציולוגיה

מערכות הבריאות בישראל
מתמטיקה

סטטיסטיקה א'
סטטיסטיקה ב'

יישומי מחשב
אנגלית

מבוא למדיניות ציבורית
יסודות הניהול

שנה ב׳
אוריינות וכתיבה אקדמית

 התנהגות ארגונית
במערכת הבריאות

חוק ומשפט בבריאות
מבוא לאפידמיולוגיה

מבוא לגרונטולוגיה
שיווק במערכת הבריאות

שירות במערכת הבריאות
חשבונאות ניהולית
יחסי מטפל-מטופל

לוגיסטיקה וניהול פרוייקטים
ניהול הרפואה בקהילה
ניהול סיכונים ובטיחות

פסיכולוגיה חברתית
אנגלית מקצועית

קורס בחירה

שנה ג׳
מינהל בריאות הנפש

מרכזים רפואיים אסטרטגיה ותכנון
ניהול רפואה במצבי חירום ורבי נפגעים

קידום בריאות
שירותי גריאטריה בישראל וניהולם

קורסי בחירה
סמינריונים

מערכות מידע בבריאות  
שירותי גריאטריה וניהולם

יסודות בבריאות העובד

קורסי בחירה
הדרכה ופיתוח המשאב האנושי בארגון

הערכת עובדים-חקר תפקידים 
מצבי לחץ חרדה וטראומה

ניהול משאבי אנוש
פסיכופתולוגיה 

 קניין רוחני ומדיניות בריאות
רפואה פרטית מול רפואה ציבורית

שינוי ופיתוח ארגוני

* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים

חדשנות ויצירתיות במערכת 
הבריאות 

שיטות מחקר בבריאות 
בריאות וסביבה  

ניהול טכנולוגיות במערכת 
הבריאות

כלכלת בריאות

69 68



)B.A.( תואר ראשון
במנהל עסקים

ע"ש ארנסט ומרגוט המבורגר

מועמדות ומועמדים יקרים,
בית הספר למינהל עסקים חרט על דיגלו את הניהול כמקצוע, ולא רק כמקצוע 

אלא גם כאומנות.
על בסיס תפישת עולם זו, בבית הספר מעודדים את הסטודנטים לחשיבה יצירתית 
בתחום מינהל העסקים בצד למידה של העקרונות המובילים את הניהול, הדרך בה 
מועברים הקורסים השונים על ידי המרצים מעוררת חשיבה ביקורתית, העלאת 

פתרונות אלטרנטיביים וגיבוש של דרכי פעולה. 
הניהול כדיספלינה אינטגרטיבית - דורש ידע, יכולות, אומץ וחשיבה לצד פעילות 
מעשית בשטח. בתואר הראשון אנו חושפים את התלמידים לידע אקדמי מתקדם 

בתחומי השווק, המימון, הניהול הטכנולוגיה והאינטגרציה ביניהם. 

לימוד זה מתחיל בקורסי בסיס הכרחיים וממשיך בקורסים מתקדמים, פורצי דרך, המשתנים לעיתים 
תכופות כדי להתאים את הנלמד לשטח וההיפך. בתואר השני יש בבית הספר מספר התמחויות: שווק, 

ניהול רב תחומי, מימון, ניהול פרויקטים ומערכות מידע וניהול משאבי טבע אנרגיה ומים. 

התמחויות אלו חושפות את הסטודנט הבוגר יותר, ולרוב בעל הנסיון, לידע עדכני בצד שילוב טכניקות 
ניהוליות לתפקידים מקצועיים. בחלק מהקורסים, ובאופן שוטף, משולבים מנהלים ומומחים מהשטח. 
חלק מתלמידי התואר השני והשנה השלישית של התואר הראשון יוצאים לסיור לימודי לשבועיים בסין. 
סיור לימודי זה משלב לימוד יום יומי באוניברסיטה סינית, סיורים מקצועיים. בבית הספר פעילויות 

נוספות של כיתות מצוינות, כיתות מחקר ופעילויות למען הקהילה.

בברכה
ד"ר גד רביד, 
דיקן ביה"ס

דבר הדיקן
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שילוב מנצח בין אקדמיה לפרקטיקה
בית הספר למנהל עסקים במכללה האקדמית נתניה נהנה מיוקרה רבה בקרב הקהילה העסקית והכלכלית 
בישראל ודורג במיקום גבוה ע"י הועדה הבינלאומית מטעם המועצה להשכלה גבוהה אשר בחנה את כל 
המוסדות שבהם מלמדים מנהל עסקים בישראל. תוכנית לימודי תואר ראשון במנהל עסקים ).B.A( היא אחת 
מתוכניות הלימודים המגוונות והעדכניות בעולם האקדמי בישראל. תכנית הלימודים כוללת מגוון רחב של 
תחומי ידע והתמקצעות רלוונטיים לניהול עסקים בסביבה עסקית, דינמית ורועשת. התוכנית משלבת בין 
תיאוריה להיבטים יישומיים על מנת להכשיר את בוגרי התוכנית לדרישות ניהוליות של העולם העסקי - המודרני 
במגוון רחב של היבטים, כגון: יזמות וחדשנות, טכנולוגיה, גלובליזציה ועוד. חיבור זה נתמך ע"י סגל מרצים 
בעלי מוניטין וניסיון בעולם האקדמי ובתפקידי ניהול בכירים וייעוץ במשק. אנו מאמינים בהוראה איכותית 

ועדכנית המכוונת לפיתוח אישי ומקצועי של בוגרי התוכנית. 

)B.A.( תוכנית לניהול עסקים פרטיים
מטרת התוכנית: עסקים פרטיים, קטנים ובינוניים מהווים אחד ממנועי הצמיחה העיקריים

של המשק הישראלי בעשור האחרון. 
עסקים אלו בשונה מחברות גדולות נתקלים בבעיות ניהול ייחודיות, כגון: אתגרי מימון,

תקציבי שיווק וקידום מוגבלים, כמות עובדים מצומצמת וכולם מתנקזים בידי המנהל עצמו. 

המנהל חייב להיות בעל ידע ניהולי רב ומגוון יכולות. תוכנית לימודים זו כוללת מגוון רחב של קורסים שהותאמו 
במיוחד לעולם עסקים זה ונועדו להקנות ידע, כלים ושיטות ניהוליות המאפשרות ניהול יעיל מוצלח במגזר 
העסקי הפרטי. לדוגמא: ניהול בנקאי לעסקים פרטיים, דיני עסקים )עבודה, חוזים, מיסים(, ניהול ושיווק 
עסקים פרטיים, קידום באמצעות גוגל, מיתוג ברשתות חברתיות, הקמת אתר אינטרנט עסקי, ניהול עובדים 

בעסק פרטי, כלכלת עסקים ועוד.

תואר ראשון במנהל עסקים ).B.A( בשנתיים
מטרת התוכנית: מסלול מואץ לתואר ראשון במנהל עסקים הוא מסלול המיועד לסטודנטים שאפתנים 
המעוניינים לסיים את לימודי התואר הראשון בתקופה קצרה על מנת להמשיך לתארים מתקדמים או 

לחילופין להיקלט בשוק העבודה במשרה מלאה כעבור שנתיים.

ניהול שונים ומגוונים מעולם העסקים  וכלי  במהלך הלימודים הסטודנטים יחשפו לתחומי ידע 
כגון: יזמות וחדשנות, ניהול מותג ופרסום, שיווק דיגיטלי, ניהול משא ומתן, ניהול אסטרטגי, 
כלכלה, מימון, שוק ההון, רגולציה ואתיקה בעסקים, כלכלה לעסקים, חשבונאות, סימולציה 
בתפקידי  להשתלבות  וכלים  ידע  יספקו  בתוכנית  המוצעים  הקורסים  ועוד.  עסקים  בניהול 
ועוד. לוגיסטיקה  פרויקטים,  ניהול  אנוש,  משאבי  כספים,  שיווק,  יזמות,  בתחומי   ניהול 
בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב במשרות ניהוליות בחברות הייטק, שירותים, מסחר ותעשייה, פיננסים, 

קמעונאות, מלונאות ועוד.

תואר ראשון במנהל עסקים ותקשורת, מסלול דו-חוגי )B.A.( בשנתיים
מטרת התוכנית: מתאימה למתעניינים בתחומי התקשורת, המדיה והפרסום ומעוניינים להשתלב 
בעתיד בתפקידים ניהוליים בתחום. המסלול מאפשר שילוב בין רכישת ידע עסקי ניהולי בסיסי לבין ידע 
והתמקצעות בתחום התקשורת וניהול המדיה. קורסי הניהול מכשירים את הבוגרים להשתלבות בתחומי 

העסקים וכוללים קורסי מבואות בשיווק, ניהול, מימון, פיננסיים ומערכות מידע. 
קורסי התקשורת והמדיה משלבים ידע והתנסות בתחומי ניהול שיווק ופרסום, יחסי ציבור, עריכת תוכן 

וקידום דיגיטלי, הפקת שידורי טלוויזיה, רדיו ועוד. 

בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב במגוון משרות בחברות או במשרדי פרסום ודיגיטל, יחסי ציבור, רדיו, 
טלוויזיה, עיתונאות ועוד.
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הבוגרים שלנו
אלפי בוגרים של המכללה האקדמית נתניה בתכנית למנהל עסקים השתלבו בהצלחה בחברות 
מובילות בתפקידי ניהול שונים או בעסקים פרטיים קטנים ובינוניים, עסקים משפחתיים 

.)Start Up( ומיזמים אישיים

משלחת לימודית לחו"ל
מדי שנה יוצאת משלחת סטודנטים במנהל עסקים לתואר ראשון ושני להתארח באוניברסיטה 

בסין ולהיחשף ליזמים ומנהלים מקהילת העסקים המקומית. 

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. הסטודנט רוכש ידע 
מעמיק בכל ההיבטים הפיננסיים, המשפטיים, הניהוליים והלוגיסטיים, המהווים חלק בלתי 
נפרד מעולמו של המנהל. מלגת הנדסאים ייחודית מוענקת מטעם המכללה להנדסאי תעשייה 
וניהול/הנדסאי תוכנה ומלונאי בכיר מתדמור שיציגו אישור המעיד על סיום לימודי ההנדסאות 

בהצלחה.

"תכנית חץ" - המסלול המהיר לתואר שני
בוגרי תוכנית לימודים לתואר ראשון במנהל עסקים ).B.A( או בוגרי המסלול הדו-חוגי במנהל

)M.B.A.( ,יוכלו להמשיך באופן ישיר לתואר שני במנהל עסקים )B.A.( עסקים ותקשורת
וזאת במידה ויעמדו בממוצע ציונים נדרש. לסטודנטים תינתן אפשרות להשתלב בקורסי

התואר השני בשנה ג' ולסיים תואר ראשון ושני במסלול של 4 שני בלבד! לממשיכים במסלול
זה מלגות אטרקטיביות.

חברי הסגל בבית-הספר למנהל עסקים
University of Toronto )1985( Ph.D.  ,ד"ר גד רביד, דיקן בית הספר -

- ד"ר דוד יחיעם אהרון,  .Ph.D )2016( אוניברסיטת בן גוריון

- מר שלמה ארד,  M.B.A )1995( אוניברסיטת בר-אילן

- מר שחר ארליך,  M.B.A )2004( אוניברסיטת תל אביב

Anglia Ruskin University )2014( Ph.D.  ,ד"ר יפה בן דרור -

- ד"ר גיל ברוש,  .Ph.D )2016( אוניברסיטת חיפה

- מר זיו ברק

- ד"ר ליאמא דוידוביץ,  .Ph.D )1998( האוניברסיטה העברית, ירושלים

- ד"ר אייל דולב,  .UCLA )1996( Ph.D, קליפורניה, ארה"ב

 Nelson Mandela Metropolitan )2009( Ph.D.  ,ד"ר אורן דיין -
University, South Africa

- מר איציק הברברג,  M.B.A )2006( אוניברסיטת דרבי

- מר נועם הלל,  M.Sc )2008( אוניברסיטת חיפה

 University of Northumbria, )1998( Ph.D.  ,פרופ' אמיר הר גיל -
Newcastle upon Tyne, UK

- פרופ' נאוה חרובי,  .Ph.D )1980( האוניברסיטה העברית, ירושלים

- ד"ר חדוה יוסף,  .Ph.D )2018( אוניברסיטת חיפה

- רו"ח צחי כהן,  M.B.A )2002( באוניברסיטה העברית בירושלים

- מר אמיר כהני, M.B.A )2001( אוניברסיטת מנצסטר

- ד"ר אמיר להט, .Ph.D )2017( אוניברסיטת חיפה

*רשימת הסגל הינה עדכנית לינואר 2021.

- מר אורן לוי, M.B.A )2007( אוניברסיטת בר אילן

- גב' יעל ליברמן, M.A )2008( אוניברסיטת תל-אביב

- ד"ר יפעת עוז-איבשיץ, .Ph.D )2007( אוניברסיטת בר אילן

- מר משה פדרבוש, M.A )1990( אוניברסיטת תל אביב

- הרב ד"ר משה פינצ'וק, .Ph.D )2012( אוניברסיטת בר-אילן

- פרופ׳ רות פלאטו-שנער, .Ph.D )1996( אוניברסיטת בר-אילן

- ד"ר אמיר פלינט-גור, .Ph.D )1995( אוניברסיטת בר-אילן

- ד"ר אלכסנדר צימרמן, .Ph.D )2008( אוניברסיטת בר-אילן

- ד"ר אייל רוזן, .Ph.D )1996( אוניברסיטת תל-אביב

- פרופ׳ זיו רייך, רו"ח

- מר צחי שאשא, M.B.A )2014( האקדמית נתניה

New York University )1993( Ph.D. ,ד"ר אנדרו שיין -

- ד"ר גיל שרוני, .Ph.D )2008( אוניברסיטת בר-אילן

מרצים ומתרגלים
מר אורי אוברוצקי

מר ניר מגנאזי
גב' דינה קם

מר אבישי פרוינד
גב' חן מגנאזי

מר טל אברמוביץ
מר מיכאל זוארי
מר איתי יחיאל
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תכנית הלימודים של בית-הספר למנהל עסקים

שנה א׳
מבוא לכלכלה מיקרו
מבוא לכלכלה מקרו

מתמטיקה
סטטיסטיקה למנע"ס א'
סטטיסטיקה למנע"ס ב'

שימושי מחשב
יסודות החשבונאות

יסודות הניהול
יסודות השיווק
יסודות המימון

יסודות מערכות מידע
ניהול משא ומתן

אנגלית עסקית

שנה ב׳
תורת הצרכן והפירמה

ניהול פיננסי
סדנת ניו קריאייטיב

ניהול משאבי אנוש וייעוץ
כתיבה אקדמית

Spss
מיתוג עצמי ברשת
חשבונאות ניהולית

מימון התנהגותי
שיטות מחקר במינהל עסקים

מבוא לפסיכולוגיה
משפט עסקי ואתיקה עסקית

ניהול ושיווק עסקים עצמאיים
ניהול מכירות
מבוא לביטוח

שיווק עסקים ברשתות 
חברתיות

ניהול בנקאי לעסקים פרטיים
מהפיכת הסרטונים

ניהול עסקים משפחתיים

שנה ג׳
שוק ההון בישראל 

תשתיות מע' מידע והגנת סייבר
מיתוג עצמי ברשת

הערכה, ביצוע ותגמול עובדים
מערכות מקרו כלכליות

אסטרטגיה שיווקית
מבוא ליזמות עסקית

Google קידום שיווקי באמצעות
עבודת גמר

סדנת פיתוח עסקים
סדנת פרסום רדיו ופודקאסט

קורס בסיסי בנדל"ן

*ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים, הקורסים הינם קורסים לדוגמא
  לימודי האנגלית בכפוף להנחיה העדכנית של המל"ג.
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)B.A.( תואר ראשון
בבנקאות ושוק ההון

ע"ש מיקי פלדמן

דבר ראש התכנית
החוג לבנקאות ושוק ההון

בית הספר לבנקאות ושוק ההון חרט על דיגלו הקמת והקניית תואר פיננסי
חדשני וייחודי לסטודנטים המייעדים עצמם לתחום זה.

שוק ההון והפיננסים מתקדם ומשתנה בקצב מהיר ולעיתים מהיר יותר מכל
ענף בעולם העסקי.

חשיבות ענף זה עולה מדי שנה כאשר טכנולוגיות השקעות, פיננסים ובנקאות
מתעדכנות ומתחדשות תדיר. לכן, כדי להשתלב ולהתאים לענף מתפתח זה 
יש לצבור ידע עדכני של חומר תיאורטי ופרקטי בתחום ההשכלה הפיננסית, 

דיגיטל, השקעות ובנקאות.

עולם הבנקאות יעבור שינוי מהותי בעשור הקרוב מבחינת הידע המקצועי הנדרש בתחומי ההשקעות, 
בנקאות,דיגיטל ומבחינת הפעילות מול מגזרי הלקוחות הפרטיים, משקיעים מוסדיים וציבוריים 

המצריכים שימוש גובר באפליקציות ושירותים דיגיטליים.
בבית הספר לבנקאות ושוק ההון אנו מעניקים לסטודנטים ידע נדרש והתנסות בעולם תוכן של כלים

פיננסיים מתקדמים שקיימים בשוק. במסגרת התארים )ראשון ושני( בית הספר מכין את הסטודנטים 
לתפקידי ניהול מקצועי בהיבטים רחבים של השווקים הפיננסיים והבנקאיים.

בברכה
זיו ברק
ראש התכנית
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בנקאות ושוק ההון
הלימודים שלנו, הרווח שלכם

תוכנית הלימודים הנה בלעדית וייחודית מסוגה בישראל ומקבילה למסלולי לימודים אקדמיים 
בתחום הבנקאות בעולם. במסגרת התוכנית, ירכשו הסטודנטים השכלה מקיפה בשוק ההון 
ובבנקאות. תוכנית הלימודים כוללת קורסים יישומים בתחומי השקעות, FINTECH שוק 
ההון, אסטרטגיה פיננסית, בנקאות, מימון ושיווק וזאת כדי להכשיר את הבוגרים להשתלבות 

מהירה ועכשווית בעולם העסקי.

עושים לכם קריירה
בוגרי התוכנית, משתלבים בהצלחה רבה זו השנה השלוש עשרה, בבתי השקעות, חברות 
ביטוח, קרנות פנסיה והשתלמות, קופות גמל, פירמות פיננסיות/כלכליות ובנקים. חלק 

מהבוגרים משתלבים בתוכניות הכרה לניהול בפירמות פיננסיות, חברות ביטוח ובנקים.

חברי הסגל הבכיר בבית-הספר לבנקאות ושוק ההון
University of Toronto )1985( Ph.D ד"ר גד רביד, דיקן בית הספר

מר זיו ברק, ראש התוכנית

Princeton University )1997( Ph.D. ,פרופ' יוסף מעלם

ד"ר מיכל עופר - צפוני, .Ph.D )2010( אוניברסיטת בר אילן

ד"ר אביחי שניר, .Ph.D )2010( אוניברסיטת בר אילן

מר עמירם מרקוביץ, M.S.C )2015( אוניברסיטת חיפה

M.A )2008( אוניברסיטת תל-אביב גב' יעל ליברמן,

ד"ר עוז-יבשיץ יפעת, .Ph.D )2007( אוניברסיטת בר אילן

עו"ד רונן מנשה, L.L.M )2002( אוניברסיטת תל-אביב

 פרופ' זילברפרב פרופ' בן ציון, דיקן ומייסד החוג לבנקאות ושוק ההון
Ph.D. University of Pensylvania )1977(

*רשימת הסגל הינה עדכנית לינואר 2021.
81 80



תוכנית הלימודים לתואר ראשון בבנקאות ושוק ההון*

שנה א׳
מבוא לכלכלה מיקרו 
מבוא לכלכלה מקרו 

מתמטיקה 
סטטיסטיקה א' 
סטטיסטיקה ב' 

יסודות החשבונאות 
יסודות המימון 
יסודות הניהול 
יסודות השיווק 
שימושי מחשב 

ניהול מו"מ 
אנגלית טרום בסיסי 

אנגלית בסיסי

שנה ב׳
מערכות מקרו כלכליות 

תורת הפירמה 
שוק ההון בישראל 

בנקאות במאה ה-21 
קורס אנליסטים 
הנדסה פיננסית 

דיני ני"ע ואתיקה מקצועית 
 קרנות השתלמות, פנסיה,
 קופת גמל וחסכון פנסיוני 

השקעות, משכנתאות ותכנון 
פיננסי 

מימון בורסאי באקסל 
Fix Income Market - עולם 

האג"ח 
 Finthech - טכנולוגיה פיננסית 

 Pyton-ושפת ה
אנגלית מתקדמים א' 
אנגלית מתקדמים ב'

שנה ג׳
כלכלת ישראל בעולם הגלובלי ועידן 

הנדל"ן 
 Alternative investments &

 Family Office
 שפת אשראי- להחליט,

לחשוב ולנהל 
כתיבה אקדמית 

 Risk Management
בנק מסחרי-ניהול הלכה למעשה 

מסחר בניירות ערך ובנגזרים 
 Financial Data

לוחמה כלכלית 
סמינריון 

*ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים. לימודי האנגלית בכפוף להנחיה העדכנית של המל"ג.
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)B.A.( תואר ראשון
בביטוח

ע"ש ארנסט ומרגוט המבורגר

מועמדים ומועמדות יקרים,
ענף הביטוח הינו ענף כלכלי חשוב וגדול במשק הישראלי, כאשר רוב שוק ההון 
מנוהל בחברות הביטוח ובחברות ההשקעות בפנסיה, בביטוחי המנהלים בקופות 
הגמל ובקרנות ההשתלמות, והיקף השקעותיו הוא עשרות מיליארדי שקלים. 
ענף זה גיוון את הפעילויות בהן הוא עוסק בעקבות הרפורמות השונות, והעוסקים 
בענף מתמחים גם בתחומי ההון, המיסים והחיסכון לטווח הארוך. לאור העובדה 
שענף הביטוח תופס מקום חשוב ביותר בכלכלה ובפעילות העסקית במשק, נדרשת 
מן העובדים בו רמת התמחות גבוהה יותר, מקיפה יותר ומקצועית יותר במגוון 
רחב של תחומים אקדמיים. לימודים ברמה אקדמית בביטוח יאפשרו לבוגרינו 
כניסה לתחום ולענף הזקוק היום, יותר מתמיד, לכוחות מקצועיים ברמה גבוהה.
העיסוק בתחום הביטוח כולל תכנון וניהול סיכונים של עסקים פרטיים וציבוריים, החל מנושאים הנוגעים

לכל אדם ולכל עסק בארץ כמו ביטוח אלמנטארי, ביטוח חיים וביטוח בריאות, ועד לנושאים מורכבים
ומסובכים כמו ביטוח סיכונים עסקיים, ביטוח אחריות, ביטוחים ימיים ועוד.

ההכשרה הנדרשת כיום בתחום הביטוח כוללת ידע והבנה פיננסית רוחבית בתחומים רבים, כגון היכרות 
עם מערכת ענפה של חוקים, ידע והבנה בכלכלה, מימון, ניהול השקעות ושוק ההון, אקטואריה ופנסיה, 
מיסים וחשבונאות לצד רמה גבוהה של מיומנויות בהתנהגות אנושית והתנהגות ארגונית. אנו מכשירים 
את בוגרינו להתמודד עם מגוון רחב של נושאים ותחומי ידע, לסייע ולייעץ - הן ללקוחות פרטיים והן 
למנהלי גופים מסחריים. אתם תהיו בעלי אופקים רחבים וידע פיננסי נרחב בתחומי הביטוח, המשפט, 
הניהול, הכלכלה המיסים ושוק ההון, ותרכשו השכלה המשלבת אקדמיה עם פרקטיקה מקצועית 
ועדכנית שתאפשר לכם להצטרף לעבודה בחברות ביטוח בנקים, חברות המימון הישיר, חברות כרטיסי 
האשראי, בקרנות פנסיה, בקופות גמל, בניהול סוכנויות ביטוח, בניהול הסיכונים והביטוח של פירמות, 
בתחום השמאות, הבנקאות ועוד. אחד המכשירים המסייעים במימוש שאיפה זו הוא שיתוף הפעולה 
עם חברות הביטוח הגדולות בישראל ועם גופים פיננסים מובילים במסגרת שילוב סטודנטים בעבודה 
בחברות פיננסיות מובילות כבר בשנת הלימודים הראשונה. בהבנה כי בעולם העסקי של ימינו רק בעלי 
כישורים מתאימים מגיעים לעמדות הובלה ומנהיגות עסקית, אנו משתדלים לטפח בכם כישורים כאלה. 
לקראת סיום שנת הלימודים האחרונה, קיימת אפשרות להכנה לבחינות המקצועיות של משרד האוצר 

והרשות לניירות ערך.

בברכה
 פרופ' זיו רייך, רו"ח

דיקן בית הספר לביטוח 

דבר הדיקן
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 הלימודים שלנו, הרווח שלכם
תכנית הלימודים הכוללת לימודי ביטוח ושוק ההון, חטיבת לימודי משפטים, חטיבה עסקית-
כלכלית ופיננסית ולימודי תשתית - מותאמת לכל השינויים והרפורמות בענף הביטוח, 
במטרה להעניק לסטודנט מוצר שלם הכולל תואר אקדמי והכנה לבחינות החיצוניות. דגש רב 
מושם על שילוב בין אקדמיה ופרקטיקה יישומית תוך חיבור הדוק לעולם הביטוח והפיננסים 
והתאמה מלאה ושוטפת לרגולציה ולחקיקה עדכנית, בין היתר בהרצאות אורח, קורסי 

פרקטיקה ייעודיים, כנסים ועוד.

ההכשרה הנדרשת כיום בתחום הביטוח מחייבת ידע והבנה בתחומים רבים, ביניהם: היכרות 
עם מערכת ענפה של חוקים, ידע והבנה בכלכלה, מימון, השקעות, אקטואריה ופנסיה לצד 
רמה גבוהה של מיומנויות בהתנהגות אנושית ובהתנהגות אירגונית. תכנית הלימודים מעניקה 
לבוגרי בית הספר לביטוח את ההכשרה לסייע, לייעץ ולעזור ללקוחות פרטיים ולמנהלי גופים 
מסחריים, ולגלות אופקים רחבים וידע נרחב בתחומי סוכנויות ביטוח, בניהול הסיכונים 
והביטוח של פירמות, בתחום השמאות, הבנקאות, ניהול הסדרים פנסיוניים, קופות החולים, 

בתי השקעות, חברות הביטוח ועוד.

עושים לכם קריירה
תכנית הלימודים בבית הספר לביטוח מכשירה את בוגריה לתפקידי ניהול בחברות המובילות 
במשק במגוון תחומי הביטוח, וזאת כבר במהלך הלימודים, ביניהם: ניהול סיכונים בשוקי 
ההון והפנסיה, ניהול קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה/התמחות בביטוח פנסיוני, 
ביטוח בריאות וביטוח סיעודי. עשרות בוגרי תואר בביטוח מטעם המכללה האקדמית נתניה 

ממלאים תפקידי מפתח בענף הביטוח ובשוק ההון.

בוודאי תשמחו לדעת ש...
התוכנית כוללת שלל חוויות מעשיות הממחישות את חומר הלימודים הלכה למעשה, ביניהן: סימולציות 
מסחר וניהול תיקי השקעות בחדר העסקאות, יצירה ומילוי של טופסי ופוליסות ביטוח, בניית תיקים 
פנסיוניים, פיתוח יכולות שיווק ושיטות מכירה, חיתומים, סיורים בבתי השקעות ובורסה לניירות ערך 
ועוד מגוון מפגשים, קורסים והרצאות שיאפשרו לכם לחדד את הפרקטיקה. זאת לצד שיתוף פעולה 
עם חברות ביטוח וחברות השמה להכוונה תעסוקתית. התוכנית הינה לימודי ערב, המאפשרת שילוב 

בין צבירת ניסיון לבין לימודים פרקטיים ואקדמיים במקביל.

בלעדי באקדמית נתניה
במסגרת תכנית הלימודים עוברים הסטודנטים קורסי הכנה לבחינות משרד האוצר והרשות לניירות 
ערך המאפשרים להם לקבל רישיון שיווק/ייעוץ פנסיוני המהווים את אחד הרישיונות המבוקשים ביותר 

במשק הישראלי כיום.
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ללמוד מהטובים ביותר
פרופ' זיו רייך, דיקן 

פרופ' נאוה חרובי, .Ph.D )1980( האוניברסיטה העברית, ירושלים

Anglia Ruskin University )2014( Ph.D. ,ד"ר יפה בן דרור

ד"ר מירב דהאן בר-יצחק, .Ph.D )2004( אוניברסיטת חיפה

הרב ד"ר משה פינצ'וק, .Ph.D )2012( אוניברסיטת בר-אילן

מר אורן לוי, .M.B.A  )2007( אוניברסיטת בר-אילן

מר עופר בן נון, .M.B.A  )1996( אוניברסיטת תל-אביב

מר שלמה ארד, .M.A  )1994( אוניברסיטת בר-אילן

שופט יובל גזית, בית משפט השלום ת"א

מר ג'קי דהן, סגן מנהל מחלקת קופות גמל חטיבה מקצועית, רשות המיסים

מר נדב טסלר, מנהל מוצר באגף השיווק במנורה מבטחים פנסיה וגמל 

מר מעודי אוהד - יועץ בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

עו"ד ישראל מוסנזון, סמנכ"ל היועץ המשפטי ומזכיר החברה, קבוצת איילון

מר יוסי סולניק, יו"ר התאחדות המשכנתאות בישראל מנכ"ל אומנה בקרה פיננסית בע"מ

מר שי שדה, יו"ר סניף נתניה לשכת סוכני ביטוח בישראל

מר אלון תמיר, אקטואר ראשי, שלמה חברה לביטוח

עו"ד אמיר לוי, - יועץ משפטי לוועדה למינוי דרקטורים בתאגידים עירוניים

מר יצחק בסון, סמנכ"ל בכיר- סגן מנהל חטיבת חיסכון טווח, הראל חברה לביטוח

RBTration עו"ד ריטה בעל טכסא, עו"ד ומגשרת בביטוח, מייסדת

*ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים. לימודי האנגלית בכפוף להנחיה העדכנית של המל"ג.*רשימת הסגל הינה עדכנית לינואר 2021.

תכנית הלימודים לתואר ראשון בביטוח*
שנתיים 6 סמסטרים

שנה א׳
סמסטר א׳

מבוא לביטוח
סטטיסטיקה א'
כלכלה למנהלים
שימושי מחשב
מתמטיקה א'

 אחריות תאגידית

סמסטר ב׳ 
ביטוח חיים ובריאות                                                     

מתמטיקה ב'
סטטיסטיקה ב'

דיני נזיקין                                                                 
ביטוח משנה 

מערכות מידע ניהוליות בביטוח                                     
                                                            

סמסטר קיץ 
דיני ביטוח                                                                 
ביטוח פנסיוני                                                             
יסודות החשבונאות                                                     

ביטוח רכב ותאונות אדם
משכנתאות

סוגיות בכלכלה בראי התרבות היהודית                                                                       

שנה ב׳
סמסטר א׳

סמינריון א' 
יסודות המימון א'

ביטוח רכוש וסיכונים נילווים
רגולוציה בביטוח וחיסכון ארוך טווח

ניהול סיכונים משפטיים
פרקטיקה בביטוח פנסיוני

 אנגלית מתקדמים ב'

סמסטר ב׳ 
סמינריון ב'

תמחור מוצרים פיננסים
ניהול סיכונים 

ניתוח דוחות כספיים
חבויות

סוגיות באתיקה עסקית וכלכלית על פי 
שלוש הדתות המונותיאיסטיות 

יסודות המימון ב' 

סמסטר קיץ 
אקטואריה 
דיני מיסים

חדר עסקאות
סיכוני חיים

ניהול תיקי השקעות
מיסוי חיסכון ארוך טווח

ביטוח קבלני והנדסי

סמינריונים
ביטוח פנסיה ופיננסים

ניהול סיכונים בביטוחי חיים
סמינריון מבוסס על עבודת מחקר/פרקטיקה בנושא ביטוח פיננסים ושוק ההון-פרויקט מצוינות

ביטוח פיננסים ושוק ההון 
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לוח זמנים אקדמי
שנה"ל תשפ"ב, 2021-2022

תאריך לועזיתאריך עברימועדשנה
1.11.21יום ב', כ"ו בחשוון תחילת שנה"ל תשפ"ב, סמסטר א'1

29.11.21יום ב', כ"ה בכסלוחופשת חנוכה

31.1.22יום ב', כ"ט בשבטסיום סמסטר א'- יום לימודים אחרון

מיום ד', י"ג באדר ב׳חופשת פורים
18.3.22-16.3.22עד יום ו', ט"ו באדר ב׳

13.3.22יום א', י' באדר ב׳תחילת סמסטר ב׳

13.4.22יום ד', י"ב בניסןיום לימודים אחרון לפני חופשת פסח

24.4.22יום א', כ"ג בניסןיום לימודים ראשון לאחר חופשת פסח

28.4.22יום ה', כ"ז בניסןיום הזיכרון2 לשואה ולגבורה

יום ד', ג' באייר יום הזיכרון3 ויום העצמאות
4.5.22-5.5.22ויום ה', ד' באייר

5.6.22יום א', ו' בסיוןחופשת חג שבועות

 ימי השלמה והכנה לבחינות סמסטר ב'- בכפוף להנחיית סגל
בית הספר )בהיעדר השלמות/הכנה, יהיו אלו ימי חופש

יום ב', כ"א בסיון
20.6.22-21.6.22 ויום ג', כ"ב בסיון

24.6.22יום ו', כ"ה בתמוזיום אחרון לסמסטר ב׳
24.7.22יום א', כ"ה בתמוז תחילת סמסטר קיץ4

7.8.22יום א', י' באבתשעה באב

25.9.22יום א', כ"ט באלולתחילת חופשת ראש השנה

27.9.22ועד יום ג', ב' בתשרייום אחרון לחופשת ראש השנה

יום ג', ט' בתשריחופשת יום כיפור
4.10.22-5.10.22 ויום ד', י' בתשרי

7.10.22יום ו', י"ב בתשרייום אחרון לסמסטר קיץ

תחילת שנה"ל תשפ"ג, סמסטר א', 1.11.2022

״ב
שפ

ת
״ג

שפ
ת
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יתכנו שינויים במועדים הנקובים לעיל בכפוף להחלטת הנהלת המכללה ו/או לאילוצים ושיקולים 
אקדמיים.

1.  בחלק מהפקולטות יתקיימו ימי היכרות והתמצאות לתלמידי שנה א' קודם לתחילת שנת הלימודים.
     הודעה על כך תישלח בהתאם לצורך ממזכירות הפקולטה.

2.  בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה יסתיימו הלימודים בשעה 18:00. ביום הזיכרון לשואה ולגבורה,
      תתקיים עצרת זיכרון, בין השעות 10:00-11:00. בשעה זו לא יתקיימו לימודים.

3.  בערב יום הזיכרון לחללי צה"ל תתקיים עצרת זיכרון בין השעות 11:00-12:00 ויסתיימו הלימודים
     בשעה 18:00.

4. סמסטר קיץ יהיה בטווח התאריכים שצוינו לעיל )24.7-7.10(, אך משכו משתנה בהתאם למסלול
     הלימודים. כמו כן, ייתכנו בחינות גם במהלך סמסטר קיץ. 
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*המל"ג אישרה את פתיחת תוכנית הלימוד לתואר שני בניהול בגרונטולוגיה. הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

מסלולי תואר ראשון:
.B.A במנהל עסקים

.B.A במנהל עסקים ותקשורת  
 .LL.B במשפטים

 .B.Sc במדעי המחשב והמתמטיקה
 .B.A בביטוח - בלעדי בישראל

 .B.A בבנקאות ושוק ההון - בלעדי בישראל
.B.A בניהול מערכות מידע

.B.A במדעי ההתנהגות
.B.A בניהול מערכות בריאות

מכינה קדם אקדמית

ממשיכים לתואר שני:
 .M.B.A במנהל עסקים -

 שיווק | מימון | ניהול משאבי טבע, סביבה, אנרגיה ומים
 ניהול פרויקטים ומערכות מידע | ניהול רב תחומי

.M.A בהתנהגות ארגונית
 .M.A בתקשורת

.M.A בלימודי 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

.M.A בניהול בגרונטולוגיה*

הירשמו עכשיו 

האקדמית נתניה
המכללה

    *2443    netanya.ac.il




