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מועמדים ומועמדות 
 שלום רב, 

שנת הלימודים תשפ"ב תהיה 
השנה העשרים ושבע להיווסדה 
של המכללה האקדמית נתניה. 
עם  נפתחה  תשפ"א  שנת 
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 
בגופים  בעבודה  שילובם  מאפשרת  בפרויקטים 
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 מדי שנה. 
המכללה פועלת לפיתוח ולשכלול אמצעי ההוראה, 
והטלוויזיה  אולפני הרדיו  המעבדות, הספרייה, 
והמחקר. לרשות הסטודנטים מרכז ספורט מפואר 
הכולל בריכת שחייה מקורה, חדרי כושר, מגרשי טניס, 
מגרשי כדורסל ועוד. וכן עומדים לרשות הסטודנטים 
קפטריה ומעונות מפוארים, אולם סנט 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 תוכן העניינים
דבר הנשיא

הרבה מעבר ללימודים
26 שנות פעילות

מלגות
מרכז קריירה

מעונות
דקאנט הסטודנטים 

אס"א המכללה האקדמית נתניה
אגודת הסטודנטים

הליך הרשמה
מועד הרשמה

מדור רישום
מדור בחינות
מנהל עסקים

מדעי התנהגות
תקשורת
משפטים

נדל"ן
בנקאות ושוק ההון

ניהול מערכות בריאות
ניהול בגרונטולוגיה

לוח זמנים אקדמי
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הרבה מעבר ללימודים
  מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים

  מרכז קריירה להשתלבות תעסוקתית
  סגל מרצים מבכירי התעשייה

  סיוע במימון התואר
  ימים ושעות לימוד נוחים

  מעונות מגורים בתוך הקמפוס
  מועדון ספורט לרווחת הסטודנט

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

  פקולטות ייחודיות מהמבוקשות בתעשייה

26 שנות פעילות
המכללה האקדמית נתניה מציינת השנה 26 שנות פעילות ומוכיחה כי רק מוסד אקדמי היודע לנהל 
דיאלוג עם המציאות המשתנה שמחוץ לגבולות הקמפוס יכול להכשיר את הסטודנטים למצוינות בשוק 

התעסוקה הדינאמי של היום וגם לשמור על רף גבוה בדירוג שביעות הרצון של הסטודנטים!

המכללה האקדמית נתניה נוסדה לפני 26 שנה מתוך חזון להנגיש את האקדמיה לפריפריה הגאוגרפית 
והחברתית של ישראל, כך שכל אדם יוכל לרכוש השכלה כל עוד הוא מגיע עם נכונות לאתגר אינטלקטואלי 

ולחוויה כוללת המחברת בין האקדמיה והחברה הישראלית על כל רבדיה. 

כיום, עם למעלה מ-26,000 בוגרים, המכללה זוכה להכרה ולמוניטין לאומי ובינלאומי. אלפים מבוגריה השתלבו 
בלימודי התואר השני והשלישי במוסדות אוניברסיטאיים יוקרתיים בארץ ובעולם ומהווים היום את חוד החנית 
בזירה העסקית, ממלאים תפקידים בכירים בתעשיית ההיי-טק, בפרקליטות, במשרדי עורכי-הדין החשובים 

ביותר, בענף הנדל"ן, בחברות כלכליות, בביטוח, בבנקאות ובמגזר העסקי והציבורי.

המכללה שמה לה למטרה להכשיר את המנהיגות העסקית והמדעית של מדינת ישראל. להשגת מטרה זו מציעה 
המכללה תכניות לימודים ייחודיות וגישה חדשנית ועדכנית. בקמפוס לומדים למעלה מ-3,500 סטודנטים 
בכל שנה, ב־20 תכניות לימוד לתארים ראשונים ושניים ופועלים בו יותר מעשרה מרכזי מחקר ייחודיים. כבר 
במהלך התואר משלבת המכללה, בכל הפקולטות, מרצים מהאקדמיה ומהתעשייה בכדי לחזק את החיבור 
של הסטודנטים לפרקטיקה התעסוקתית.  הודות לכל אלו, המכללה האקדמית נתניה דורגה במקום הראשון 

בשביעות רצון הסטודנטים מאיכות ההוראה בסקר השנתי של התאחדות הסטודנטים.  

בהיותה מוסד ציבורי ללא מטרות רווח שהוקם לטובת הציבור ושאינו מתוקצב ע"י המועצה להשכלה גבוהה, 
זוכה המכללה לחירות אקדמית ומנהלית הרואה חשיבות רבה בפעילות למען החברה והקהילה. במסגרת זו 

הוקמו פרויקטים לסיוע משפטי, חברתי וקהילתי לתושבי האזור והשכונות הקרובות.

המכללה האקדמית נתניה שואפת להפוך למוסד היוקרתי הגדול באזור השרון ובצעדי ענק פועלת לשם כך 
ומשקיעה רבות ברמת ואיכות השירות לסטודנט, נקודה שבאה לידי ביטוי בהדגשת המרכזיות של רמת 
ההוראה, שכלול אמצעי ההוראה והמחקר, הקמת בתי-ספר ותכניות לימודים ומחלקות מיוחדות בהתאם 
לצרכים העתידיים של הקהילה הבינלאומית ואשר יאפשרו לבוגריהם להשתלב בצמרת המשק והכלכלה 

בישראל גם ב-26 שנים הבאות.
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מלגות

המכללה האקדמית נתניה מעניקה מלגות במגוון מסלולים כמפורט באתר המכללה בעמוד
"מלגות והסדרי מימון"

בין יתר המלגות ניתן למצוא
  מלגות הצטיינות

  מלגות סיוע
  מלגות בני משפחה

  מלגות לנרשמים מצטיינים
  מלגות תואר שני במסלול ישיר

  מלגות "חץ" לתואר שני
  מלגות לעולים מצרפת
  מלגות לעובדי הוראה

  מלגות לעובדי מערכות בריאות
  מלגות לחברי ההסתדרות החדשה

למידע נוסף ניתן לפנות למדור שכר הלימוד:
דוא"ל: sl@netanya.ac.il, טלפון: 09-8607777 

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

פקס: 09-8607719

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 השנייה 
והשלישית, כך שבסיום התואר – הסטודנטים יוצאים עם ניסיון והשכלה משולבים!

אחוז גבוה מהסטודנטים נכנסים לעבודה 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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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 שלושה בנייני מעונות מודרניים,
הממוקמים בשטח הקמפוס בסמיכות למרכז הספורט. מתחם המעונות כולל שלושה מבני מגורים ושטח

מסחרי שבו פועלים: בתי קפה, 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 ישנם 
מכונות כביסה ומייבשי כביסה לשימוש עצמי וכן מכונות אוטומטיות לממכר מזון ושתייה.

כמו כן פועל בבניין מועדון לרווחת דיירי המעונות, ובו טלוויזיה בכבלים, אינטרנט, שולחן ביליארד,
סוני פלייסטיישן ועוד. דיירי המעונות נהנים מ -10% הנחה ממחירי המנוי השנתי לסטודנטים במרכז

הספורט הצמוד 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 | מייל

דקאנט הסטודנטים

אס"א המכללה 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.

צוות הדקאנט קשוב לכל פניה ועושה כל מאמץ לסייע לסטודנט במהלך תקופת לימודיו.
לפרטים נוספים ניתן  לפנות לגב' גלית צרור, עוזרת מנהלית לדיקן הסטודנטים

.galittz@netanya.ac.il :טל: 09-8607708, דוא"ל

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

לפרטים נוספים - מר אוהד סהר 050-6922722.

בקמפוס קיים מרכז ספורט ע"ש אאידה ומיקי פלדמן לשימוש הסטודנטים בתשלום מופחת ובהנחה 
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, הורים לילדים, פעילות חוגים מגוונת מגיל 3 . בסמיכות 

למרכז הספורט נמצאים מעונות מפוארים לרווחת הסטודנטים.
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אקדמיה
2 נק"ז בעבור פעילות חברתית	 
שירות הדפסת חומרי לימוד במחיר מוזל	 
סיוע בחומרי עזר	 
הדפסת מחברות בחינה בתקופת המבחנים	 
שיעורים פרטיים במחיר מסובסד	 
 2 נק"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	 

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	 

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	 

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!	 

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

אגודת הסטודנטים
אגודת הסטודנטים הינה מלכ"ר עצמאי, והיא מאגדת בתוכה את כל הסטודנטים הלומדים

במכללה האקדמית נתניה. כל סטודנט המוכר על-ידי המכללה הינו 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. אגודת הסטודנטים הנה הועד שלך והיא פועלת למענך ולרווחתך.
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הליך הרשמה
לקראת שנת הלימודים תשפ"ב נפתחת במכללה האקדמית נתניה ההרשמה למסגרות הלימוד השונות.

המועמדים ללימודי תואר שני במכללה האקדמית נתניה מתבקשים להגיש טופס הרשמה המופיע באתר 
המכללה או במדור הרישום במכללה, מלא וחתום, ולצרף אליו את המסמכים הבאים:

אישור זכאות לתואר ראשון, כולל גיליון ציונים סופי וממוצע תואר, תמונה, תעודת זהות. 	 
מסמכים מצולמים, כגון תעודות ממוסדות חינוך גבוהים וכדומה, צריכים להיות מאושרים "כנאמן 	 

למקור" על-ידי המוסד המנפיק או על-ידי נוטריון/עו"ד/מדור הרישום של המכללה האקדמית נתניה.

בטופס ההרשמה יש לציין את המסגרת או את המסגרות הרצויות על-פי סדר העדיפויות.  מועמד  שיתקבל 
לחוג המועדף על-ידו, ייפסק הטיפול בחלופות שצוינו בטופס ההרשמה.

עם קבלת טפסי הרישום במשרדנו יישלח למועמד אישור על קבלת הטפסים.
להלן רשימת תכניות הלימוד לתואר שני אשר יחלו בשנה"ל תשפ"ב ומיועדות לבעלי תואר ראשון ממוסד 

אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או לבעלי תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת מחו"ל:

תואר שני בלימודי משפט ).M.A(  ללא משפטנים	 
תואר שני ).M.A( בתקשורת	 
תואר שני ).M.A( בהתנהגות ארגונית	 
תואר שני ).M.A( בנדל"ן	 
תואר שני ).M.H.M( בניהול מערכות בריאות	 
תואר שני ).LL.M( במשפטים במסלול מסחרי ועסקי	 
תואר שני ).M.B.A( במנהל עסקים	 
תואר שני ).M.A( בבנקאות ושוק ההון  	 
תואר שני ).M.A( בניהול בגרונטולוגיה*   	 

* המל"ג אישרה את פתיחת תוכנית הלימוד לתואר שני בניהול בגרונטולוגיה. הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

* הוועדה ללימודים מתקדמים רשאית לקבל לתוכניות הלימודים, מטעמים ראויים ובמקרים חריגים, גם תלמידים 
שממוצע התואר שברשותם הוא נמוך מהדרישה הבסיסית כמפורט באתר המכללה.

הדיון בבקשות אלו יעשה למול ועדת חריגים.

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(.
המכללה האקדמית נתניה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את משך תקופת ההרשמה. תינתן עדיפות

בקבלה לנרשמים עד 1.7.21 .
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: 2443*.

בתשלום מזומן, במדור שכר לימוד.	 

איך ישפיע מועד הרישום על קבלתכם ללימודים?
לנרשמים שיציגו את כל המסמכים הנדרשים עד 1.7.2021 תינתן עדיפות בקבלה ללימודים.	 

ככל שההרשמה תתבצע בתאריך מאוחר יותר, מספר המקומות הפנויים יקטן. 	 

*דמי ההרשמה לא יוחזרו. המכללה האקדמית נתניה רשאית לשנות את מועדי הרישום בכפוף לשיקול דעתה.
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מדור רישום
הגשת מועמדות לשנה מתקדמת

קבלה לשנים מתקדמות בכל בתי-הספר תהיה כפופה לאישור פרטני של ועדת הקבלה ועל סמך מקום פנוי. 
המתקבלים לשנים מתקדמות יצטרכו לבנות מערכת שעות בכפוף להשלמות, לדרישות הקדם ולמקומות 
פנויים. התלמידים יצטרכו לעמוד בכל המטלות במועדן. לא תאושר חפיפה במערכת השעות. פטורים מקורסים 

אקדמיים קודמים יינתנו, לפי שיקול דעת הוועדה האקדמית, עם תחילת שנת הלימודים.

שינוי בפרטים אישיים
על כל שינוי בפרטים אישיים, כגון: שם משפחה, כתובת, מספר טלפון וכדומה, יש להודיע בכתב למדור רישום.

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

נתניה בשנה מסוימת ולא מימש את זכותו ללימודים באותה שנה, יתבקש להירשם מחדש ולעמוד בכל 
תנאי הקבלה.

תלמיד המכללה ייחשב רק מי שהתקבל בהתאם לתנאי הקבלה שפורטו לעיל, שהסדיר את ענייני שכר הלימוד 	 
בהתאם לדרישות ולנהלים שנקבעו ע״י המכללה ושקיבל תכנית לימודים בהתאם לנדרש ובמועד שייקבע.

מועמד שיתקבל ללימודים ולא יסדיר את הרשמתו כמפורט בהודעת הקבלה ייחשב כמי שוויתר על מקומו.	 

פנייה למדור רישום
כל פנייה למדור רישום תיעשה במייל המצוין מטה.

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

מדור בחינות
מדור בחינות עוסק בתכנון, ניהול ותפעול מערך הבחינות של מסלולי הלימוד האקדמיים במוסד, תוך 

הקפדה על נהלי המוסד ושמירה על טוהר הבחינות. 
מסגרת תחום אחריות המדור כוללת בית 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 בשיתוף 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, שהוא בתוקף של 6 שנים מיום שנעשה, יגישו אותו למזכירות דיקן 	 

הסטודנטים בתחילת שנת הלימודים על מנת לבדוק את הזכאות להקלות.

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

האבחון כרוך בתשלום וייערך במכללה ע"י מאבחן חיצוני. האבחון הינו פסיכו דידקטי 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 דיקן הסטודנטים
.galittz@netanya.ac.il :בטלפון: 09-8607708 או במייל
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בית הספר
למנהל עסקים

ע"ש ארנסט ומרגוט המבורגר

דבר הדיקן
מועמדות ומועמדים יקרים,

בית הספר למנהל 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 מנהל העסקים בצד למידה של העקרונות המובילים את הניהול.  הניהול 
כדיספלינה אינטגרטיבית – דורש ידע, יכולות, אומץ וחשיבה לצד פעילות מעשית 

בשטח.

בתואר הראשון אנו חושפים את התלמידים לידע אקדמי מתקדם בתחומי השיווק, 
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: שיווק, ניהול רב תחומי, מימון, ניהול פרויקטים ומערכות 
מידע וניהול משאבי טבע, סביבה, אנרגיה. התמחויות אלו חושפות את הסטודנט הבוגר יותר, ולרוב בעל 

הניסיון, 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 וסיורים מקצועיים.

בבית הספר פעילויות נוספות של כיתות מצוינות, כיתות מחקר ופעילויות למען הקהילה.

בברכה,
ד"ר גד רביד,
דיקן ביה"ס

.M.B.A במנהל עסקים
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תחומי התמחות בתוכנית
תכנית הלימודים מציעה חמישה מסלולי התמחות מבוקשים; שיווק, מימון, ניהול פרויקטים ומערכות מידע, 
ניהול רב תחומי וניהול משאבי טבע, סביבה, אנרגיה. התוכנית מורכבת משורה של קורסים ייחודיים שנועדו 
להכשרה ופיתוח אישי של מנהלים והרחבת תחומי הידע המקצועי כמומחה, בהתאמה לאתגרי הניהול בעידן 

מודרני כאשר קצב השינוי בסביבה העסקית מואץ.

בנוסף, התוכנית מציעה פעילות networking המאפשרת יצירת קשרים עם בוגרי התוכנית הנמצאים בלב 
העשייה העסקית, וכוללת חשיפה לעולם העסקי הבינלאומי. 

מבין בוגרינו בעלי חברות סטארט אפ, סמנכ"לים, עובדים בתפקידי מפתח מקצועיים )מנהלי פרוייקטים, 
יועצים פיננסים, מומחי דיגיטל( וחברי הנהלות וחברות כמו: חברת חשמל, בנק הפועלים, חברות ביטוח, 

חברות סלולר ויזמים צעירים.

The Extra mile
מדי שנה יוצאת משלחת סטודנטים מביה"ס לתואר שני להתארח באוניברסיטה בסין. מטרת הביקור היא 
למידה ייעודית של עולם העסקים הסיני ושל דרכי השתלבותו ב"כפר הגלובלי" ממקור ראשון, תוך חשיפה 

לקהילת העסקים בסין, לארגונים עסקיים ותעשייתיים, ולאנשי עסקים ומנהלים מקומיים.
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* רשימת הסגל הינה עדכנית לינואר 2021 .
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תכנית הלימודים לתואר שני במנהל עסקים  
סה"כ נקודות זכות לתואר: 49 נ"ז 

קורס השלמה מרוכז בסטטיסטיקה – 4 מפגשים )ללא נקודות זיכוי(	 

קורסי עקרונות: 10 נ"ז
מימון וניהול פיננסי	 
סוגיות ליבה בשיווק	 
חשבונאות לעסקים	 
סוגיות ליבה בניהול	 
כלכלה לעסקים  *	 
ניהול מערכות מידע	 

קורסי חובה כלליים: 23 נ"ז
חדשנות בעסקים	 
ניהול קשרי לקוחות וחוויית לקוח	 
מיומנויות אישיות למנהלים	 
דירקטורים  - כולל תעודת הסמכה	 
ניהול אסטרטגי	 
מודיעין עסקי	 
ניהול התפעול	 
ניהול השינוי בעידן הטכנולוגי	 
סימולציה בניהול עסקים	 

ניהול פרוייקטים ומע' מידע
ניהול מע' מידע ומאגרי מידע	 
קורס מתקדם בניהול פרוייקטים	 
Big Data ואנליטיקה עסקית	 
 	®PMI ניהול פרוייקטים והכנה להסמכות
סמינריון במע' מידע	 

ניהול משאבי טבע, סביבה, אנרגיה ומים
האדם והביוספירה	 
תחיקה סביבתית	 
כלכלת משאבי טבע	 
ניהול משאבי אנרגיה	 
פרוייקט גמר  סמינריון בניהול משאבי 	 

טבע

מסגרת הלימודים
קורס ההשלמה בסטטיסטיקה יתקיים במתכונת מרוכזת ביום לימודים נוסף )יום ב'( בסמסטר א'.

* נקודות הזיכוי לא נחשבות במניין נקודות הזכות לתואר.

* לא סופי יתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

קורסי חובה בהתמחויות:  16 נ"ז 
שיווק 

ניהול מותגים 	 
שיווק דיגיטלי 	 
פיתוח מוצרים חדשים	 
חקר שווקים	 
פרוייקט גמר 	 

מימון
מכשירים פיננסיים נגזריים	 
 	Financial Data
הערכת שווי נכסים	 
תורת השקעות וניתוח ניירות ערך	 
סמינריון במימון	 

ניהול רב תחומי
מיומנויות בניהול	 
 	Coaching
מנהיגות עסקית	 
חקר שווקים	 
פרוייקט גמר	 
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בית הספר
למדעי 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 שני בתחום שהוא תמיד רלבנטי ונוגע 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.

כמו כן, במסגרת לימודי התואר השני, אנחנו מאפשרים לכם להרחיב את הלמידה בנושאי ארגון וניהול 
ולקבל כלים מעשיים בתחום זה. תחום ההתנהגות הארגונית הוא רלבנטי לכל מי שמעוניין להתקדם 
ולהתפתח בעבודה במסלולי משאבי האנוש והניהול. הבנת הארגון היא בסיס לכל תפקיד ניהולי ותאפשר 

לכם כלים תאורטיים ומעשיים כדי להתמודד עם סוגיות שונות בארגון, במשאבי אנוש ובניהול.

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

.M.A בהתנהגות ארגונית
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לראות את האדם. להבין את הארגון
תכנית הלימודים מתמקדת ברכישת ידע ופרקטיקות לניהול מיטבי של ההון האנושי במסגרות ארגוניות 
כמנוע לצמיחה ועמידה ביעדים. ייחודיות התכנית היא בהתמקדותה באדם בתוך המערכת ולא על המערכת 
בה האדם משתלב, במילים אחרות: היכולת להסתכל על האדם ועל מרכיביו השונים, לסמן מאפיינים אלו ורק 

לאחר מכן לחבר אותם להיבטים הארגוניים הנדרשים.

תואר התנהגותי עם יתרון ניהולי אסטרטגי
התכנית מכשירה אנשי מקצוע בתחום ההתנהגות הארגונית תוך הכרה והבנת ניהול כלכלי ואסטרטגי של 
הארגון המודרני. לשם כך מעניקה התכנית מחד, התמחות ומיומנויות בתחומים התנהגותיים )פסיכולוגיה 
וסוציולוגיה אירגוניים( ומאידך לימודי תשתית בתחומים פונקציונאליים מנהליים מסורתיים )מימון, שיווק, 
מערכות מידע( לצד זאת כלולים בתכנית קורסים אינטגרטיביים )סמינריון ופרויקט( המביאים לידי ביטוי 
את הידע, המיומנויות והכלים מהקורסים השונים המשלבים תיאוריה עם מעשה. כמו כן, הסטודנטים יעברו 
התמחות מעשית בארגון ובנוסף, תוענק לבוגרי התוכנית תעודת הסמכה במשאבי אנוש ע"י העמותה לניהול 

פיתוח חקר משאבי אנוש*.

הקריירה, מכאן לאן?
המסלול מיועד לאנשי משאבי אנוש, הדרכה, פיתוח ארגוני, יועצים ואף מנהלים הבאים מתחומים שאינם 

התנהגותיים, אך מבינים שידע בתחום יעזור להם בהגשמת יעדיהם. 
התכנית מבטיחה הפנמה ראויה של הנושאים, כך שניהול נכון ומעצים יהפוך לטבע שני ויאפשר למנהל להתמקד 
בפיתוח העסקי והטכנולוגי של הארגון. הידע והניסיון הייחודיים הנרכשים במסגרת לימודי תואר שני בהתנהגות 
ארגונית ייעוצית מגבירים את סיכוייהם של בוגרינו להשתלב במהירות בתפקידי ניהול משאבי אנוש, ניהול 
למידה, ניהול גיוס, ניהול כללי וכו', בארגונים ומוסדות פרטיים וציבוריים במשק ובמתן ייעוץ ארגוני בחברות 

ייעוץ או כיועצים פרטיים.
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חברי הסגל בתכנית

* רשימת הסגל הינה עדכנית לינואר 2021 . * כפוף לרישום ותשלום.
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תכנית הלימודים
קורסי השלמה

מושגי בסיס בכלכלה	 
מושגים במדעי ההתנהגות	 
מבוא לשיטות מחקר ועיבוד נתונים	 

קורסי תשתית
ניהול משאבי אנוש במאה ה -21 בעבודה	 
אסטרטגיה שיווקית	 
ניתוח דו"חות כספיים	 
מנהיגות ופיתוח מנהלים	 
פסיכולוגיה ארגונית	 
סוציולוגיה ארגונית	 

* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.

קורסי חובה מתקדמים
מיומנויות ניהול ובינאישיות	 
שינוי ופיתוח ארגוני	 
הנעה ותגמול בעבודה	 
שיטות התערבות ארגונית	 
מחקר יישומי בארגונים	 
פיתוח תוכנית אסטרטגית	 
ייעוץ קריירה	 
פיתוח וניהול צוותים	 
שיטות גיוס הערכה ומשוב	 

קורסים אינטגרטיביים
סמינריון	 
פרקטיקום	 
סימולציה במשאבי אנוש	 

* בסמינריון תבוצע עבודה מסכמת בכתב בעלת אופי מחקרי, שתוגש למנחה. בפרויקט הגמר תטופל בעיה/ 
בעיות בארגון בהסתמך על הידע המקצועי, וכמו כן יוגש דו"ח סיכום כדוגמת זה המוגש על-ידי יועץ מומחה.

מסגרת הלימודים
מסלול בהתנהגות ארגונית

משך הלימודים בתוכנית הוא שנה וחצי )4 סמסטרים כולל סמסטר קיץ(
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בית הספר 
לתקשורת

דבר הדיקנית
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. 

נוחים וממוזגים, בתוך קמפוס שוקק חיים  הלימודים מתקיימים במבנים 
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.

בברכה,
פרופ' ענת פירסט, 
דיקנית ביה"ס

.M.A בתקשורת
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יתרונות התכנית
תכנית איכותית, רלוונטית ועדכנית לאנשי מערכת החינוך והמגזר הציבורי. התקשורת על תחומיה השונים 
היא רכיב מרכזי בחיי היומיום ובמרחב הציבורי בישראל. לימודי התואר השני בתקשורת נועדו לקדם ראייה 
רחבה וביקורתית של תופעות, תהליכים ומאפיינים תרבותיים וחברתיים עכשוויים, דרך בחינה מעמיקה של 

הביטויים שלהם בתקשורת. 

שילוב עבודה ולימודים: מערכת השעות מותאמת לעובדי הוראה ומאפשרת לשלב לימודים לתואר לצד 
עבודה במשרה מלאה. הלימודים הפרונטאליים מתקיימים במהלך שנה קלנדרית אחת.

התכנית מוכרת ע“י משרד החינוך: לימודי התואר מאפשרים קבלת החזר שכר לימוד לזכאים. לאחר סיום 
התואר מקבלים המוסמכים תוספת קבועה לשכרם בהתאם לתנאי משרד החינוך. כמו כן, המורים ב“אופק 
חדש“ מקבלים בנוסף תוספת שעות קידום, ומורים החברים בארגון המורים או בהסתדרות המורים זכאים 

לתנאים מיוחדים על פי הסכם שכר לימוד.

יחס אישי וליווי צמוד על ידי סגל איכותי: התוכנית הינה הראשונה מבין המכללות שזכתה בהסמכה קבועה 
מטעם המל“ג להענקת תואר שני בתקשורת. צוות הוראה מעולה בתוכנית ייחודית, המעניק יחס אישי וליווי 

צמוד לסטודנטים לאורך כל התואר.

הקניית מיומנויות תקשורת פרקטיות: הלימודים משתלבים בעשייה היומיומית מתוך חיבור קבוע לכאן 
ולעכשיו. הסטודנטים רוכשים כלים לניתוח הסביבה התקשורתית, ועוברים סדנאות בהופעה בפני קהל, הפקת 
שידורי רדיו, בימוי של סרט דוקומנטרי קצר, פרויקט גמר המטמיע את הידע מהתואר במסגרות מקצועיות 
רלוונטיות, מפגשים שבועיים עם אנשי תעשיית המדיה ועוד. מדי שנה מוענקת מלגה, מתנת קרן המלגות 

של משפחת אדרי, לסרט המצטיין שמופק במסגרת קורס המעבדה.

תנאי קבלה

מסגרת הלימודים

יתקבלו מועמדים שסיימו את התואר הראשון בתקשורת או תואר במקצועות אחרים )כולל .B.Ed( בציון 
שאינו נמוך מ-80. הוועדה ללימודים מתקדמים רשאית לקבל לתכנית, מטעמים ראויים ובמקרים חריגים, 

גם תלמידים שממוצע התואר שברשותם הוא פחות מ-80.

בעלי תואר ראשון שאינם מחזיקים בתואר בתקשורת ילמדו בנוסף לתוכנית הלימודים שלעיל ארבעה קורסים: 
תיאוריות בתקשורת המונים, מוסדות התקשורת ואתיקה, שיטות מחקר בתקשורת ושפה ומדיה בעידן 
הדיגיטלי )פטורים יינתנו על סמך מסמכי לימודים קודמים(. קורסי השלמה אלה ילמדו במסגרת של מכינה 
מרוכזת בשבועות שלפני פתיחת שנת הלימודים. סיום המכינה בהצלחה הוא תנאי לקבלה לתואר השני 

במעמד של סטודנט מן המניין.

במשך שני הסמסטרים הראשונים )סמסטר חורף ואביב( הלימודים יתקיימו ביום לימודים אחד, יום ד' החל 
מהשעה 15:15 ועד שעות הערב. בסמסטר הקיץ הלימודים יתקיימו פעמיים בשבוע בימים ב' ו-ד'.

לפי הסמכת המל"ג משך התכנית הוא ארבעה סמסטרים. שיעורים מתקיימים במשך שלושה סמסטרים 
רצופים )כולל סמסטר קיץ( - כלומר שנה קלנדרית אחת. הסמסטר הרביעי מוקדש להגשת עבודות ועבודות 
סמינריוניות וככלל אינו דורש נוכחות פעילה והשתתפות בקורסים אלא פגישות אישיות להתקדמות בליווי 

לשם השלמת חובות התואר.
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- פרופ' ענת פירסט .Ph.d )1995(, האוניברסיטה העברית

)Ph.d.(University of Northumbria upon Tyne  )1998( פרופ' אמיר הר-גיל -

- ד"ר מיכל חמו .Ph.d )2005(, האוניברסיטה העברית

- ד"ר ולד וסיליו .Ph.d )2019(,  אוניברסיטת חיפה

- מר טל אברמוביץ  )2006(, מוסמך המכללה האקדמית נתניה

- גב' רחלי לבבי אברהם 

- מר הראל יוספסון  מוסמך MFA אוניברסיטת תל אביב

תיאוריות מתקדמות בתקשורת: המדיה כסוכנת חברתית
שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות

מעבדה
התקשורת החזותית והמציאות החברתית	 

תקשורת פוליטית	 

הופעה מול מצלמה	 

סדנת משדר רדיו	 

מפגשי מדיה	 

פרויקט גמר	 

סמינריונים
שני סמינריונים לבחירה מתוך מבחר נושאים, כגון:

שפה וחברה: כלים לניתוח שיח	 

ניתוח ביקורתי של ייצוגים במרחב הציבורי	 

תכנית הלימודיםחברי הסגל בתכנית

* ייתכנו שינויים במגוון הקורסים בהתאם לדרישות המערכת. * רשימת הסגל הינה עדכנית לינואר 2021.
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בית הספר 
למשפטים

.M.A בלימודי משפט ללא משפטנים

דבר ראשת התוכנית
תכנית הלימודים לתואר "מוסמך ).M.A(" בלימודי משפט לבעלי תואר ראשון 
שאינו משפטים נועדה לאפשר לכם/ן לרכוש במסגרת בית הספר למשפטים 
במכללה האקדמית נתניה השכלה משפטית בסיסית ומתקדמת בתחום התמחות 
שהוא בעל זיקה מובהקת ללימודי התואר ראשון שלכם/ן במדעי הרוח והחברה 
ובתחום מנהל עסקים. בכל מסלול נבחרו קורסי המוסמך בזיקה ההולמת את תחומי 
התואר הראשון שלכם ואת התשתית ההשכלתית שרכשתם/ן בתואר הראשון. 

תכנית הלימודים מעוצבת על פי דרישות המל"ג ותוך התייחסות למגמות החדשות 
במשק הישראלי ובעולם.

מיד עם תחילת הלימודים תחושו בחווית הלימודים המיוחדת שקיימת בבית הספר שלנו. כולם באים 
עם רצון עז ללמוד ולהחכים, הנוכחות מלאה הן בכיתה והן במפגשים המקוונים, יוצרת קשרים חברתיים 
חדשים, וצוות ההוראה המקצועי והמסור שלנו תורם לחילופי רעיונות ואף לגיבוש חברתי. דלתי ודלתות 
הצוות שלנו תמיד פתוחות לסיוע בשעת הצורך. אנו מארגנים כנסים עם אנשי מפתח במשק ואתם/ן 
הסטודנטים/יות לוקחים/ות חלק באירועים אלו. יש סמינרים בחו"ל בהם תפגשו עם אנשי מפתח 

בעולמות העבודה, התעשיה והעסקים.

אשמח לפגוש אתכם/ן בתחילת השנה! ברוכים הבאים!

בברכה,
פרופ' הדרה בר מור,
 ראשת התוכנית
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תואר שני בלימודי משפט 
)ללא משפטנים(

העידן הפוסט מודרני מתאפיין בקשרים הדוקים בין הפרט לבין השלטון ובהגברת ההסדרה הפורמלית של 
פעילויות עסקיות ואזרחיות רבות. השינויים הללו מצריכים הבנה וידע משפטיים. הצורך הזה בא לידי ביטוי 
הן ברמה האישית והן ברמה העסקית. פעולות אישיות ועסקיות רבות, המבוצעות כיום, מושפעות מההסדרה 
המשפטית, הרגולציה שמעוצבת על ידי נבחרי העם מדגישה את הצורך בהכרה מקרוב של תחום המשפט. 
כמו כן, הגישה המשפטית, מאפשרת לבעלי התארים במדעי החברה, הרוח, הכלכלה והחשבונאות לפתח 

התבוננות והתמקצעות רב תחומית הן בתחומי עיסוקם והן במהלך חייהם האישיים והחברתיים.

ייחודה של התכנית
תכנית הלימודים לתואר מוסמך ).M.A( בלימודי משפט, למי שאינם בעלי תואר ראשון במשפטים, היא תכנית 
ייחודית שנועדה להקנות לבעלי תואר ראשון במדעי החברה, הרוח והפיננסים השכלה משפטית בסיסית 

ומתקדמת בעלת זיקה מובהקת ללימודי התואר הראשון שלהם ו/או לתחום העיסוק הנוכחי שלהם.
אל לימודי המוסמך בלימודי משפט מגיעים לאחר רכישת השכלה משפטית בסיסית על ידי לימוד במסגרת 
השלמה של מקצועות ליבה משפטיים ברמה המקבילה לרמת לימודי התואר הראשון במשפטים ובהמשך 
לומדים את לימודי המוסמך. כל הלימודים הללו מוגשים בחבילת לימודים אחת שבסופה מוענק התואר 

מוסמך בלימודי משפט.
למניעת ספק, מובהר כי הלימודים אינם מאפשרים עיסוק בעריכת דין.

הקריירה, מכאן לאן?
התכנית מציעה מגוון רחב של קורסים בתחומים שונים של משפט מסחרי, משפט ציבורי, משפט פלילי, דיני 
מעמד אישי, דיני קניין, פילוסופיה למשפטנים, ופסיכולוגיה למשפטנים. מטרת התכנית היא להרחיב ולהעמיק 
את השכלת הסטודנטים בתחומי המשפט ולתת להם כלים עדכניים להתמודד עם המציאות המשפטית בת ימינו.
במהלך הלימודים הסטודנטים מתמקצעים והופכים למומחים בתחומם ומקבלים הכשרה מלאה וממוקדת 

ממרצים מובילים מהעולם המעשי, שמובילה להם את הקריירה שלהם לשלב הבא.

המרצים 
בראש התוכנית עומדת פרופ‘ הדרה בר-מור.

חברי הסגל האקדמי הם מומחים ידועים ומוכרים מאוד בציבוריות הישראלית. חברי הסגל הם בעלי ניסיון 
עשיר באקדמיה ובפרקטיקה, לרבות שופטים ועורכי דין בכירים, המכירים את התחום המסחרי מעבודתם 

המעשית ושמים דגש על היבטים פרקטיים ויצירת ערך מוסף לבוגרי התכנית.

The Extra Mile
בנוסף לתכנית הלימודים מוצע לסטודנטים קורס ייחודי בשוויץ בנושא ארגונים בינלאומיים, עם דגש על ארגון 
העבודה הבינלאומי. הקורס מתקיים בבניין ארגון העבודה הבינלאומי בז'נבה. סגל המרצים כולל אנשי מחקר 

וקובעי מדיניות מארה"ב ואירופה.

מסגרת הלימודים
הלימודים יתקיימו בימי שלישי משעות הצהריים ובימי שישי.

הסטודנטים יוכלו לסיים את כלל הדרישות לקבלת תואר שני בתקופה של עד ארבעה עשר חודשים.
.M.A. לתלמידי התכנית אשר יסיימו את הדרישות לתואר השני, יוענק התואר מוסמך בלימודי משפט
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)M.A.( תכנית הלימודים במסלול מוסמך
בלימודי משפט לבוגרי מדעי החברה והרוח*

)M.A.( תכנית הלימודים במסלול מוסמך
בלימודי משפט לבוגרי מנהל עסקים, כלכלה 

וחשבונאות

* רשימת הסגל הינה עדכנית לינואר 2021.
* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.

* רשימת הסגל הינה עדכנית לינואר 2021.
* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.

לימודי ליבה + יסוד
תורת המשפט - ד"ר שוקי שגב	 

משפט ציבורי - ד"ר שרון וינטל	 

דיני חוזים - פרופ' משה גלברד	 

מבוא למשפט ישראלי - ד"ר מיכל עופר-צפוני	 

יסודות במשפט הפלילי - ד"ר גיא בן דוד	 

יסודות בדיני קניין - ד"ר מיכל עופר-צפוני	 

לימודי מוסמך
הגנת הפרטיות - ד"ר גיא שגיא	 

עורכי דין ותקשורת - ד"ר צבי יוגב	 

מדיניות בריאות בישראל - ד"ר עדי ניב-יגודה	 

משפט ותקשורת - השופטת ליזי פרוינד	 

דיני עבודה - ד"ר עמית גורביץ'	 

סמינריונים
קניין רוחני - ד"ר מעיין פרל	 

ההגנות במשפט הפלילי - ד"ר גיא בן דוד	 

אלימות מינית - פרופ' לימור עציוני	 

סוגיות בענייני המעמד האישי - פרופ' ישראל 	 
צבי גילת

משפט וחברה - ד"ר שרון טויס	 

סוגיות בניהול משאבי אנוש במקום העבודה – 	 
פרופ' אהרן צינר

קורס בחירה בז'נבה
קורס בחירה בנושא ארגון העבודה הבינלאומי ובארגון הסחר הבינלאומי המועבר בארגון העבודה הבינלאומי 

ILO בז'נבה, שוויץ.
מרכזות אקדמיות פרופ' הדרה בר-מור וד"ר מיכל הורוביץ.

מדובר בקורס מרוכז, בו מרצים טובי המומחים בנושא. לסטודנטים מוענקת האפשרות לעמוד מקרוב על 
תהליכי העבודה של ארגון בינלאומי, על תהליכי קבלת ההחלטות בו, ועל הקשר בין ישראל לארגון. 

הקורס מעניק 4 נקודות זכות סמסטריאליות, בסוף הקורס על הסטודנטים להגיש עבודה על אמנה בינלאומית.

* הקורס רלוונטי לשני מסלולי הלימוד.

לימודי ליבה + יסוד
תורת המשפט - ד"ר מיכל סליטרניק	 

משפט ציבורי - ד"ר שרון וינטל	 

דיני חוזים -  פרופ' משה גלברד	 

מבוא למשפט ישראלי - ד"ר מיכל עופר-צפוני	 

יסודות בדיני תאגידים - פרופ' הדרה בר-מור 	 
ועו"ד רונן מנשה

יסודות בדיני קניין - ד"ר מיכל עופר-צפוני	 

לימודי מוסמך
אחריות נושאי משרה - ד"ר יהודית קורן	 

דיני מכרזים - ד"ר דניאלה אסרף-כהן	 

הגבלים עסקיים - עו"ד צחי יגור	 

סייגים לאחריות פלילית - ד"ר שרין טויס	 

מדיניות בריאות בישראל - ד"ר עדי ניב-יגודה	 

סמינריונים
תובענות ייצוגית - ד"ר גיא שגיא	 

רגולוציה פיננסית - ד"ר רות פלאטו-שנער	 

סוגיות בניהול משאבי אנוש במקום העבודה - 	 
פרופ' אהרן צינר
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דבר ראשת התוכנית
בית הספר למשפטים במכללה האקדמית נתניה מקיים תוכנית ייחודית לתואר שני 
במשפטים, המתמקדת במשפט מסחרי ועסקי, לאור הביקוש הרב להתמקצעות 

בתחום זה. 

תחום המשפט המסחרי-עסקי הוא תחום התמחות מבוקש ובעל פוטנציאל 
השתכרות מהגבוהים במשק. התוכנית מקנה ידע משפטי מתקדם במגוון ענפי 
המשפט המסחרי-עסקי תוך דגש על ההיבטים הפרקטיים והמקצועיים, מעודכנת 
בהתאם למגמות השולטות בשוק, ומקנה יתרון חשוב להשתלבות בשוק העבודה 

המעשית.

לאור המגמה המתחזקת בארץ ובעולם של יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות, 
התוכנית כוללת קורס גישור המעניק תעודת מגשר, וקורס בוררות המעניק תעודת 

הכשרה כבורר.

בהשפעת תהליכי הגלובליזציה מוצעות לסטודנטים משלחות לחו"ל, הפותחות בפני הסטודנטים אפשרות 
להכרת עולם המשפט המסחרי-עסקי במדינות אחרות.

הסגל האקדמי מורכב מצוות מרצים מומחים בעלי ניסיון עשיר באקדמיה ובפרקטיקה, לרבות שופטים 
ועורכי דין המכירים את התחום העסקי והמסחרי מעבודתם המעשית.

לבחירתכם שני מסלולי לימוד: מסלול עיוני )ללא תיזה( ומסלול מחקרי )עם תיזה(.

הלימודים מתקיימים בימי שלישי אחה"צ ושישי בבוקר ומתאימים לאנשים עובדים. הסטודנטים הרבים 
שסיימו את התוכנית מעידים על סביבת לימודים נעימה ותומכת, מרצים מקצועיים הקשובים לצרכי 

הסטודנטים, וחוויית לימודים מאתגרת.

אשמח לראות אתכם בין תלמידי התוכנית.

בברכה,
 פרופ' רות פלאטו-שנער,
ראשת התוכנית

.LL.M במשפטים -
 מסלול מסחרי ועסקי

בית הספר 
למשפטים
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תוכנית הלימודים
שני מסלולים לבחירתכם

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון במשפטים ומתמקדת בתחום המשפט המסחרי והעסקי. התכנית 
הייחודית תקנה לכם, בנוסף לידע המשפטי, גם הבנה רחבה וראייה עסקית כוללת של עולם העסקים המעשי.

אנו מציעים לכם לבחור בין שתי תכניות:

תואר שני ללא תיזה במסלול מרוכז של 15 חודשים.	 

תואר שני עם תיזה, המקנה כרטיס כניסה לעולם האקדמי והמחקרי וללימודי תואר שלישי )דוקטורט(.	 

ייפוי כח להצלחה
התכנית ללימודי תואר שני במשפטים כוללת קורסים הנוגעים לעולם העסקים, המסחר והפיננסים. 

התכנית מציעה מגוון רחב של קורסים מתקדמים בתחום דיני תאגידים, בנקאות, עסקאות מסחריות, עבירות 
צווארון לבן, רגולציה ועוד. בהשפעת תהליך הגלובליזציה, כוללים הקורסים השונים התייחסות גם לשיטות 

משפט אחרות ובאים לבחון את הנעשה בארץ בהשוואה לתהליכים במדינות אחרות ובשוק האירופי.

חוזים מסחריים	 
עסקאות מקרקעין מתקדמות	 
דיני חדלות פרעון	 
דיני מכרזים	 
סוגיות מתקדמות בממשל תאגידי	 
יחסי בנק-לקוח	 

כסף משפט ורגולציה	 
הגנת הצרכן בעידן המודרני	 
רגולציה בהקשרים מסחריים	 
עוולות מסחריות	 
עבירות צווארון לבן	 
במסלול התיזה - קורס שיטות מחקר	 

קורסים בנושא יישוב סכסוכים
התכנית לתואר שני, המותאמת לעולם המשפט הדינמי ולמגמות החדשות של יישוב

סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות, כוללת קורסים ייחודיים בתחום זה:
קורס בוררות, המעניק תעודת הכשרה כבורר.	 
קורס גישור בסכסוכים מסחריים ועסקיים, המעניק תעודת מגשר.	 

משלחת סטודנטים - קורס בחירה בז'נבה
בנוסף לתכנית הלימודים מוצע לסטודנטים קורס ייחודי בשווייץ בנושא ארגונים בינלאומיים, בדגש על ארגון העבודה 

הבינלאומי וארגון הסחר הבינלאומי.
הקורס מתקיים בבניין ארגון העבודה הבינלאומי בז׳נבה.

סגל המרצים כולל אנשי מחקר וקובעי מדיניות מארה״ב ואירופה.

משלחת סטודנטים לסין - קורס בחירה בבייג'ין
קורס ייחודי המתקיים ב- Beijin Institute of Technology בנושא משפט ועסקים בסין. הקורס כולל מגוון הרצאות 

מפגשים וסיורים לימודיים הניתנים על ידי מיטב המומחים בסין.

* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים כוללת מגוון קורסים וסמינרים בנושאים הבאים:
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מסגרת הלימודים
תואר שני ללא תיזה

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון במשפטים בציון 80 לפחות.
משך הלימודים הוא 4 סמסטרים רצופים )כולל סמסטר קיץ(.

היקף התכנית 32 שעות לימוד הכוללות מקצועות חובה, מקצועות בחירה וסמינריונים.
הלימודים יתקיימו בימי שלישי אחה"צ וימי שישי בבוקר.

תואר שני עם תיזה
לתכנית יוכלו להירשם בעלי תואר ראשון בממוצע 85 , או בעלי תואר שני במסלול ללא תיזה אשר השיגו בכל אחד
מהתארים ממוצע 85 לפחות. הקבלה מותנית בשיקול דעת הוועדה לתואר שני, לאחר בדיקת יכולת הכתיבה של

המועמד, המלצות וראיון אישי.
משך הלימודים בקורסים הפרונטאליים הוא 4 סמסטרים רצופים )כולל סמסטר קיץ(.

היקף התכנית 28 שעות לימוד הכוללות מקצועות חובה, מקצועות בחירה, סמינריונים, וקורס בשיטות מחקר
וכתיבת תיזה. הלימודים יתקיימו בימי שלישי אחה"צ וימי שישי בבוקר.

כתיבת התיזה מתחילה בסמסטר הרביעי של הלימודים.

45 44



בית הספר 
לנדל"ן

ע"ש רוני צארום

דברי הדיקן

בברכה,
פרופ' אהרון נמדר, 
דיקן בית הספר

.M.A בנדל"ן

מועמדות ומועמדים יקרים, 
אם אתם מחפשים קריירה מאתגרת ומתגמלת, בית הספר לנדל"ן של המכללה 
האקדמית נתניה הוא המוסד האקדמי היחיד המעניק תואר שני בנדל"ן, מבין כל 

האוניברסיטאות והמכללות בישראל. 

אישור של בית הספר על ידי המל"ג לאחר שנים של הכנות, היווה הישג משמעותי 
למכללה האקדמית נתניה ועד היום שום מוסד אקדמי אחר לא קיבל אישור דומה.

תואר שני בנדל"ן, הינו שונה באופן מהותי מתואר שני במנהל עסקים במסלול 
נדל"ן, המוצע על ידי מוסדות שונים, שכן הוא עוסק אך ורק בנושא הנדל"ן ומעניק 
התמחות מקיפה יותר. בבית הספר לנדל"ן תוכלו להתמחות בכל ההיבטים הקשורים 
לנדל"ן ובכללם: תכנון, שמאות, מיסוי, שיווק, ניהול ויזמות נדל"ן, והגשת עבודת גמר מעשית ומאתגרת.

הנכם מוזמנים להצטרף למאות בוגרי תכנית זו, המשמשים כיום בתפקידים בכירים במשק הישראלי: עורכי 
דין, שופטים, ראשי ערים ואנשי מיסוי בכל תחומי הנדל"ן בישראל, שהוא הקטר של המשפט הכלכלי 

בישראל שדהירתו איננה עוצרת.
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דיקן וראש בית הספר לנדל"ן, פרופ' אהרן נמדר
פרופ' נמדר הינו מומחה בעל שם בתחום המיסים ובמיוחד במיסוי מקרקעין,

ערך כנסים ופרסם עשרות ספרים ומאות מאמרים בתחום זה.

נבחרת המרצים
צוות המרצים בבית הספר כולל מרצים מהשורה הראשונה מכלל התחומים הנושקים לתחום: מיסוי, 

משפט, עסקאות במקרקעין, ניהול, תשתיות ואנרגיה ועוד.

מפרט ההשבחה שלכם
תכנית הלימודים מתמקדת במגוון רחב של תחומים, אקדמיים ומעשיים, בעולם הנדל"ן הישראלי 
והבינלאומי, להלן חלק מהנושאים: שיווק נדל"ן, ניהול פרויקטים, מימון עסקאות נדל"ן, תכנון ובנייה, 

התחדשות עירונית, הערכות שווי, היבטים משפטיים של נדל"ן, השקעות ועוד.
יתרון הגישה הבינתחומית הוא בהכשרת הלומדים כאנשי מקצוע בעלי בסיס ידע רחב וראייה מקצועית 

מקיפה, מדעית-חברתית ואינטגרטיבית של עולם הנדל"ן.

בוודאי תשמחו לדעת ש...
תכניות הלימוד מותאמות לסטודנטים העובדים במשרה מלאה במקביל ללימודי התואר.

במסגרת לימודי התואר השני בנדל"ן זוכים הסטודנטים לקחת חלק בהשתלמויות העדכניות ביותר 
בתחום שנערכות באותה שנה בהתאם להחלטת הנהלת ביה"ס לנדל"ן, כך לדוגמא התקיימו השתלמויות 

עומק בנושא: תמ"א 38 , פינוי בינוי, מרכזי קניות, עירוב שימושים ועוד.

הקריירה, מכאן לאן?
תכנית הלימודים בבית הספר לנדל"ן מעניקה הכשרה מלאה וממוקדת למנהלים ואנשי מקצוע
בתחום הנדל"ן ומספקת עבורם כלים למחקר, לניהול, לתכנון ולעבודה מעשית בתחום הנדל"ן.

מסגרת הלימודים
משך הלימודים בתכנית הוא שנתיים )4 סמסטרים( בהתאמה מקסימלית לצרכי הסטודנט.

תוכנית הלימודים לתואר שני בנדל"ן
משך הלימודים: 4 סמסטרים

רשימת הקורסים
דיני חוזים ועסקאות מקרקעין - עו"ד מאיר בן שחר	 
הערכות שווי כלכליות - ד"ר בועז ברזילי	 
תכנון ובנייה - פרופ' אהרון נמדר ועו"ד מיכה גדרון	 
התפתחות עירונית - ד"ר בן שטרית גילת	 
הפקעות, פגיעה במקרקעין והיטל השבחה - פרופ' אהרון נמדר	 
ניתוח דוחו"ת כספיים של חברות נדל"ן - ד"ר משה ברקת	 
שיווק ויזמות - ד"ר אירית קאופמן	 
ליווי משפטי ופיננסי של עסקאות נדל"ן - ד"ר אמיר להט	 
מיסוי נדל"ן- רו"ח דורית ישראלי, פרופ' אהרון נמדר	 
בנייה ירוקה - ד"ר ציפי איסר איציק	 
יזמות נדל"ן - מרדכי גלוסקה	 
ניהול הדירקטוריון והמימשל התאגידי - ד"ר אמיר להט	 
סמינריון ופרוייקט	 

מייסד בית הספר לנדל"ן, מר רוני צארום
מר רוני צארום הינו יזם טכנולוגיה ונדל"ן בינלאומי, בעל השליטה בקבוצת

"אספן גרופ" מייסד ויו"ר עמותת "יוניסטרים" הפועלת להכשרת בני נוער בפריפריה
למנהיגות עסקית וחברתית.

* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.
* רשימת הסגל הינה עדכנית לינואר 2021.
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בית הספר לבנקאות 
ושוק ההון 

ע"ש מיקי פלדמן

.M.A בבנקאות ושוק ההון

סטודנטיות וסטודנטים יקרים
בית הספר לבנקאות ושוק ההון חרט על דיגלו הקנית ידע חדשני ואחר לסטודנטים 

המייעדים עצמם לשוק זה.

שוק הפיננסים פעיל, רותח, מתקדם ומשתנה בקצב מהיר, לעיתים מהיר יותר 
מכל שוק אחר בעולם.

כדי להיות מסוגלים להתאים לשוק זה צריך לצבור ידע עדכני של חומר תאורטי 
והבנה מעשית בתחום.

גם הבנקים עוברים ויעברו שינוי מהותי בעשור הקרוב הן מבחינת הידע המקצועי הנדרש והן מבחינת 
הפעילות מול הלקוחות הפרטיים, המוסדיים והממשלות.

במסגרת בית הספר לבנקאות ושוק ההון אנו מלמדים את הסטודנט את הידע הנדרש לצד התנסות בכלים 
ובמכשירים הפיננסים המודרנים הקיימים בשוק.

במסגרת התארים )הראשון והשני( אנו מכינים את הסטודנט לתפקידי ניהול מקצועי בהיבטים הרחבים 
של השווקים הפיננסיים והבנקים.

בברכה,
זיו ברק,
 ראש התכנית

דבר ראש התכנית
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חברי הסגל בתכניתתואר ייחודי ובלעדי בישראל
תוכנית תואר שני בבנקאות ושוק ההון הנה תוכנית ייחודית מגוונת ופרקטית היחידה בארץ ובהסמכת

המועצה להשכלה גבוהה התואמת את דרישות המעסיקים והעובדים בסקטור הפיננסי/כלכלי.
סביבת הלימודים הינה מודרנית, טכנולוגית ונעימה והמרצים מבכירי עולם האקדמיה והעולם העסקי.

הדיווידנד שלכם
תואר יישומי וייחודי שמתאים למגוון רחב של תפקידים בעולמות התעסוקה:

פירמות בתחומים הפיננסיים/כלכליים, שוק ההון ובתי השקעות, חברות ביטוח, קופות גמל,
חברות תעשייה ו"היי-טק".

Fintech, ,הערכת שווי, נדל"ן ומשכנתאות ,CYBER :תוכנית עדכנית ומקצועית עם קורסים בנושאי
מודיעין עסקי, ניהול דיגיטלי.

הקריירה, מכאן לאן?
התואר מהווה מקפצה לתפקידי ניהול בכירים בבתי השקעות, בנקים ופירמות פיננסיות.

בוודאי תשמחו לדעת ש...
תוכנית הלימוד נפרשת על חצי יום לימודים אחה"צ )יום חמישי( ויום שישי. ומותאמת לעובדים במשרה 

מלאה במקביל ללימודי התואר.

נבחרת המרצים
הסגל בתוכנית מורכב ממיטב אנשי האקדמיה והעולם העסקי בישראל בעבר ובהווה ומביאים

עמם ידע מקצועי ואקדמי רב כמו גם Networking עם עולם התעסוקה לטובת בוגרי התוכנית.

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

University of Pennsylvania ,)1977( Ph.D. פרופ' בן ציון זילברפרב  דיקן מייסד -

- מר ברק זיו  ראש התוכנית

Princenton University ,)1997( Ph.D. פרופ' יוסי מעלם -

- ד"ר מיכל עופר-צפוני  .Ph.D )2000(, אוניברסיטת בר אילן

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

C.P.A אוניברסיטת בר אילן, רואה חשבון M.B.A.  מר חיים פרייכלימן -

- מר עמירם מרקוביץ  M.S.C )2000(, אוניברסיטת חיפה

* רשימת הסגל הינה עדכנית לינואר 2021.
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קורסי עקרונות
)מיועד למי שלא למד קורסים אלו בתואר הראשון(

יסודות הבנקאות	 
תורת ההשקעות	 

קורסי חובה
סוגיות נבחרות בשוק ההון הישראלי	 
בנקאות מתקדמת	 
 	Financial & Big Data
ניהול בעידן הדיגיטל	 
 	FINTECH - טכנולוגיה פיננסית
 	Company Evaluation - הערכת שווי חברות
חדר עסקאות	 
נדל"ן, קרנות נדל"ן )REIT( ומשכנתאות	 

קורסי בחירה
מודלים מתקדמים במימון חברות	 
לוחמת סייבר כלכלית	 
השקעות אלטרנטיביות	 
אסטרטגיה בנקאית	 
 	International Financing
 	Investing Banking

סמינר ופרויקט
סמינר ופרויקט בבנקאות ובשוק ההון

תוכנית הלימודים 

מסגרת הלימודים
משך הלימודים בתוכנית הינו כשנה וחצי בהתאמה מקסימלית לצרכי הסטודנטים, 

חצי יום לימודים אחה"צ )חמישי( ויום שישי ומותאמת לעובדים במשרה מלאה במקביל ללימודי התואר.

* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.
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בית הספר לניהול 
מערכות בריאות

.M.H.M 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 ומשרד הבריאות.

מטרות תכנית המוסמך לתואר השני בניהול מערכות בריאות הן: הקניית ידע, יכולות ומיומנויות בארגון 
וניהול שירותי בריאות, כלכלת בריאות, ארגון שירותים רפואיים, קבלת החלטות ברפואה, מדיניות בריאות 

וחוקי בריאות, יכולת תכנון וניהול הרפואה בבתי חולים ובקהילה במערכות בריאות בארץ ובעולם ועוד.

השאיפה היא שהסטודנטים ידעו לאבחן ולזהות את כל הדרוש לניהול יעיל של היחידה, המחלקה, בית 
החולים והמרפאה. להכיר את מערכת הבריאות בישראל, לשלוט במושגים ותיאוריות בתחומים השונים 
של ניהול מערכות בריאות ולדעת ליישמם תוך שייחשפו לרפורמות שהיו בשנים האחרונות במערכות 

הבריאות בעולם.

בבית ספר 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, סמנכ"לי קופות ובכירים במשרד הבריאות.

רבים ממוסמכי התוכנית שלנו קודמו לתפקידי מינהל בכירים.
בזכות שילוב מנצח בין סגל הוראה מהשורה הראשונה, ניסיון אקדמי עשיר, יחס אישי, ראיית שטח 
מעמיקה וסביבת לימודים מתקדמת, במכללה האקדמית נתניה תצברו ניסיון מעשי כבר במהלך התואר, 
ניסיון שיעניק לכם יתרון משמעותי בהמשך דרככם וייפתח 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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המוסדות הרפואיים היום מעוניינים יותר ויותר בבעלי מקצוע בכל התחומים עם הכשרה אקדמית בניהול 
מערכות בריאות ובבריאות הציבור. הכשרת עתודה מהסוג המדובר, תהווה עידוד וחיזוק למנהל הרפואי, 

במוסדות הרפואה השונים ברחבי הארץ.
התואר מפתח מיומנות ומקצועיות בתחומי ניהול במערכות הבריאות, כגון: ניהול בתי חולים, ניהול מחלקות 
ויחידות, ניהול מרפאות ומכונים, ניהול מוסדות גריאטריים, ניהול יחידות פרה - רפואיות, ניהול משאבי אנוש, 

פסיכולוגיה חברתית בניהול מערכות בריאות וניהול הרפואה בקהילה.

תשמחו לדעת ש ...
התכנית מתאימה לרופאים ואחיות בדרגי ניהול שונים ולממשיכים מתואר ראשון במקצועות הפרה-רפואיים, 
טכנאי רנטגן, אנשי לוגיסטיקה ומינהל, ולאלה המעוניינים להרחיב את שירותם והשכלתם גם בתחום הפרט, גם 
בתחום הקהילה וגם בתחום מערכות בריאות גדולות. תכנית הלימודים מותאמת למציאות הנדרשת ונבחנה

על ידי מנהלים בכירים במערכות הבריאות.

ייחודה של התוכנית
מטרות תכנית המוסמך לתואר שני בניהול מערכות בריאות הן: הקניית ידע, יכולות ומיומנויות בארגון וניהול 
שירותי בריאות, כלכלת בריאות, ארגון שירותים רפואיים, קבלת החלטות ברפואה, מדיניות בריאות וחוקי 

בריאות, יכולת תכנון וניהול הרפואה בבתי חולים ובקהילה במערכות בריאות בארץ ובעולם ועוד.
השאיפה היא שהסטודנטים ידעו לאבחן ולזהות את כל הדרוש לניהול יעיל של היחידה, המחלקה, בית החולים 
והמרפאה. להכיר את מערכת הבריאות בישראל, לשלוט במושגים ותיאוריות בתחומים השונים של ניהול 
מערכות בריאות ולדעת ליישמם תוך שייחשפו לרפורמות שהיו בשנים האחרונות במערכות הבריאות בעולם.

- פרופ' הרט יעקב .M.D )1967(, האוניברסיטה העברית, ירושלים
- ד"ר זילברג יעקב .M.D )1965(, לשעבר סמנכ"ל רפואה בכללת ומנהל בתי החולים העמק בעפולה וכרמל 

בחיפה; ומומחה למנהל רפואי.
- ד"ר ניב-יגודה עדי .Ph.D )2018(, אוניברסיטת בן-גוריון

CA ,1995(, אוניברסיטת ניופורט( Ph.D. ד"ר נס-אל מיכל -
- ד"ר קפלן אביבה .Ph.D )1993(, אוניברסיטת בר אילן

- ד"ר רבנו עדנה .Ph.D )2012(, אוניברסיטת בר-אילן
New York University ,)1993( Ph.D. ד"ר שיין אנדרו -

- ד"ר שרף שמעון .M.D, M.P.H )1974(, לשעבר בהנהלת משרד הבריאות ומנהל ביה"ח ברזילי ומנהל 
מחוז משרד הבריאות באשקלון

- מר בר ניר נועז )לשעבר מנכ"ל הכללית(
- ד"ר רועי ברנע  .Ph.D )2015(, אוניברסיטת בר אילן

- ד"ר יעקב שכטר .Ph.D )1981(, אוניברסיטת תל אביב
- ד"ר אירית קאופמן .Ph.D )2015(, אוניברסיטת בר אילן

- גב' ציפי שדה סמנכ"ל קהילה בקופ"ח כללית
- ד"ר אביטל לאופר .Ph.D )2001(, אוניברסיטת בר אילן

פרופ‘ יעקב הרט, דיקן, מומחה במנהל רפואי, כיהן כראש החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת באוניברסיטת 
תל אביב. כיהן כמנהל רפואי של מחוז פתח תקווה, מנהל בתי החולים "השרון" ולוינשטין, יו"ר איגוד מנהלי 

בתי חולים, כיום נשיא איגוד מנהלי בתי חולים.

דר' שמעון שרף, כיהן כמנכ"ל בית החולים ברזילי באשקלון ובמקביל רופא ראשי ומנהל המחוז של משרד 
הבריאות באשקלון.

דר' יעקב זילברג, מומחה במנהל רפואי, בעבר סמנכ"ל לרפואה שרותי בריאות כללית, מנהל בתי החולים 
כרמל והעמק. מנהל מרחב העמק.

*רשימת הסגל הינה עדכנית לינואר 2021.

חברי הסגל בתכנית המקפצה שלך לתפקידים בכירים 
במערכת הבריאות 
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התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון )בוגר( ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה או ממוסד בעל רמה שוות 
ערך מחו“ל.

ממוצע ציונים 80 לפחות בלימודי תואר ראשון: ועדת קבלה תביא בחשבון נתוני רקע מקצועי קודם בתחומי 
הבריאות של המועמדים. מקרים חריגים ידונו בוועדת חריגים, במקרים אלה תיתכן קבלה ללימודים על תנאי.

סטודנטים שיידרשו לקורסי השלמה יצטרכו לסיים חמישה קורסי השלמה בציון 70 לפחות, כתנאי לקבלה 
ללימודי התואר השני. חמישה קורסי ההכנה המשלימה הם: מושגי יסוד בכלכלה )מיקרו ומאקרו(, יסודות 

המימון למערכות בריאות, יסודות הניהול, סטטיסטיקה בסיסית ומבוא לפסיכולוגיה.

ועדת הקבלה תשקול נתונים רלוונטיים נוספים ביחס לכלל המועמדים: ציונים נאותים בקורסים רלוונטיים, 
כגון: אנגלית, מתמטיקה, מדעי בריאות, מבוא לכלכלה )מיקרו ומאקרו(, המלצות וניסיון רלוונטי.

* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.

תוכנית הלימודים

תכנית הלימודים שנה א'
אפידימיולוגיה ובריאות הציבור	 
היבטים משפטיים ואתיים בניהול מערכות 	 

בריאות
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של הזקנה: הביטים 	 

חברתיים
כלכלת בריאות ושירותי רפואה	 
מערכות בריאות בארץ ובעולם	 
מדיניות בריאות בישראל	 
תכנון וניהול בתי חולים	 
סוציולוגיה של הבריאות	 
אסטרטגיה במערכת הבריאות	 
ניהול יוזמה באירגון	 

תכנית הלימודים לשנה ב'
טכנולוגיה רפואית והערכת טכנולוגיות	 
ניהול משאבי אנוש	 
חיסון מלחצים	 
ניהול סיכונים	 
סמינריון מחקרי	 
תכנון וניהול הרפואה בקהילה	 
מיומנות בניהול	 
סוגיות מתקדמות באפידימיולוגיה ובריאות 	 

הציבור
ביטוחי בריאות וסיעוד	 
ניהול משא ומתן	 
פסיכולוגיה חיובית	 

פירוט תוכנית השלמות הלימודים
)מיועד למי שלא למד קורסים אלו בתואר הראשון(

יסודות המימון	 
יסודות הניהול	 
סטטסיטיקה	 
מושגי יסוד בכלכלה	 
מבוא לפסיכולוגיה	 

מסגרת הלימודים
משך הלימודים בתכנית הוא שנתיים קלנדריות, 4 סמסטרים.

מתכונת הלימודים הינה יום לימודים מרוכז - יום ג׳ )למעט לימודי השלמה(.
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ניהול 
בגרונטולוגיה 

.M.A בניהול בגרונטולוגיה

דבר ראשת התוכנית 
מועמדות ומועמדים יקרים, 

מוצעת לכם בזה תכנית לימודים ברמת תואר שני בהכשרה ניהולית מקיפה בתחום 
הגרונטולוגיה.

גרונטולוגיה הוא תחום ידע הנושק לתחומים חברתיים רבים ומגוונים, בהם - 
רפואה, סיעוד, עבודה סוציאלית, משפטים, פיננסים, שיווק, כלכלה, אדריכלות, 

ועוד רבים אחרים.
מנהל בתחום הגרונטולוגיה הוא מומחה בעל ידע נרחב המכיר היטב את התחום, 
יודע לעשות חיבורים מאתגרים ויצירתיים בין כל תחומי הידע השונים, בעל יכולת 

תכלול גבוהה ובעיקר הוא  אוהב אדם.
המציאות בשנה האחרונה, בה חווינו מגפה עולמית קשה, מציבה אתגרים חדשים בחיינו ומחייבת אותנו 

להתאים את עצמינו לצורות קיום חדשניות ואחרות.
כאנשים סקרנים המבקשים לקנות ידע, אתם מודעים ודאי למהפכה הדמוגרפית  העוברת על העולם המערבי 
בעשור האחרון  –   שינויים טכנולוגיים מרחיקי לכת והתקדמות מרשימה בתחום הרפואה, הביאו להעלייה 
משמעותית בתוחלת  חייו של האדם.  לצד אלו, ירידה בילודה בעולם, תרמה גם היא ליצירת מציאות קיום 

חדשה בה אוכלוסיית העולם מזדקנת והולכת.  
למעשה, מדובר בעולם חדש בו אוכלוסייה גדולה חיה במציאות גלובלית, בה תוחלת החיים ארוכה, ושינויים 
דמוגרפיים מטביעים גם הם את חותמם. לחיים בעולם חדש זה, משמעויות כלכליות, חברתיות, אורבניות, 

רפואיות ואישיות מרחיקות לכת, שלא היו מוכרות לנו עד לאחרונה. 
המצב הנוכחי בישראל ובעולם, מציב אתגרים חדשים בפני אנשי מקצוע מתחומים שונים, 

מדובר באוכלוסייה דעתנית ומשכילה השולטת במדיה טכנולוגית ובעיקר במשאבים כלכליים לא מבוטלים. 
אוכלוסייה זו מעוניינת לעת זקנתה,  בתנאי חיים נוחים ובגירויים אינטלקטואליים בסביבה בה הם חיים. מדובר 
באנשים המחפשים פתרונות נוחים לחייהם, עובדה שהיא בבחינת אתגר חדש לבעלי מקצוע העוסקים בתחום.

אם יש לכם אוריינטציה ניהולית ואתם בעלי מיומנויות גבוהות ביחסים בין אישיים, זהו תחום חדש המתאים 
לכם. אם אתם סקרנים ומחפשים הזדמנויות ניהוליות ותעסוקתיות חדשות, שיש בהן אופקי ידע והתקדמות 
מרתקים, אנו מציעים לכם בזה תכנית לימודית חדשנית, בדומה לתוכניות הרווחות היום בטובות 

שבאוניברסיטאות העולם.  
למי שהנושא מדבר אל ליבו, ראו נא בהמשך פרטים מלאים אודות התוכנית המוצעת, ואנו נשמח להשיב 

על כל שאלותיכם.

בברכה,
ד"ר אביבה קפלן,

 ראשת התוכנית 
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על התוכנית – 
תואר מוסמך בניהול בגרונטולוגיה

העולם המערבי חווה בעשור האחרון מהפכה דמוגרפית יוצאת דופן – כתוצאה מהתפתחויות טכנולוגיות רבות 
רושם,  ופיתוחים רפואיים מרחיקי לכת – מתארכת תוחלת החיים של אוכלוסיית העולם.  כתוצאה מכך, אנשים 
מאריכים ימים בבריאות טובה,  והברכה עד 120 הופכת אט אט למציאות שרווחת יותר ויותר בעולם המערבי.

על פי דיווחי ארגון הבריאות העולמי, עד שנת 2050 מספר הזקנים בני 65 ומעלה בעולם, יגדל ביותר מ-200% 
ויגיע לכמיליארד איש ואישה. 

היום מונה אוכלוסיית הזקנים בישראל כ-11% והיא עתידה לגדול בעשור הבא עד לכדי 16% מכלל אוכלוסיית 
המדינה, ותגיע  ל - 1,600,000 נפש.

מדובר במציאות קיומית חדשה, הדורשת מיומנויות ייחודיות וידע רב מערכתי, המשלב תחומים. בין 
דיסציפלינריים, אשר הוא כיום בבחינת קרקע בתולית בעולם הניהול העתידני.  

 
אנו, במכללה האקדמית בנתניה, מציעים תוכנית לימודים חדשנית שאין דומה לה בארץ. תוכניות ניהול 
דומות קיימות בטובות שבאוניברסיטאות העולם, ביניהן - אוניברסיטת מסצ'וסטס  בבוסטון, אוניברסיטת 
לוס אנג'לס בקליפורניה, אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון במדינת וושינגטון, אוניברסיטת סלפורד במנצ'סטר 
שבבריטניה, אוניברסיטת צ'רלס סטארט באוסטרליה ואוניברסיטאות נוספות במקומות אחרים בעולם המערבי. 
ייחודה של התוכנית אותה אנו מציעים, היא בהכשרת דור חדש של מנהלים בתחום הגרונטולוגיה, המודע 

לשינויים שחלו בעולם, ועוד עתידים לחול בו, מכיר אותם, ויש בידו ידע מספיק כדי להתמודד עמם.
יהיה זה דור חדש של מנהלים המכיר את המסגרות המסורתיות לטיפול בזקנים, יודע להניע אותן ומיומן 

בהצעדתן לעולם החדש, כתוצאה מההכשרה שאותה קיבל.

דמותו של בוגר התוכנית, תאופיין בשליטה במערכות שיווק הנהוגות בעולם הגלובלי, בידע במימון ובניהול 
פיננסי של מערכות קטנות כגדולות, בשליטה בכלכלת בריאות, בניהול אנשים ובניהול תעסוקה וצרכים 

אישיים בעולם הולך ומזדקן. 
הבוגר יכיר היטב  את מדיניות הניהול של מערכות בריאות הקיימות בישראל, יהיה מודע לחשיבות התכנון 
האורבני העתידי, ויכיר את הטכנולוגיות החדישות המיועדות לעמוד לשירותם של בני הגיל השלישי. מעבר 
לכל אלו, המנהל החדש יכיר היטב את עולמו של האדם המזדקן, יכיר את צרכיו של האדם ואת מקורותיו 

הפיננסיים ובעיקר ידע לכבדו ולהוקירו.  

למי מיועדת התוכנית?
לאנשים שאוהבים בני אדם.	 
לפורשים מצה"ל ומזרועות הבטחון שעסקו בתחומים של ניהול בני אדם, ועתה הם מבקשים 	 

להשתלב בקריירה חדשנית ומאתגרת.
למורים שפרשו מהעבודה ומבקשים תחום עניין חדש, הנוגע בבני אדם.	 
מי שעוסקים היום בתחום הזקנה, ומבקשים להתעדכן, להתמחות ולהתקדם בתפקידם	 
לאנשים צעירים שנחשפו לנושא במהלך לימודיהם לתואר הראשון , ומבקשים לעצמם קריירה 	 

ייחודית בתחום בתולי שאפשרויותיו התעסוקתיות עצומות.

על ארבעה יתרונות בתוכנית המוצעת
תואר מוסמך במקצוע נדרש בשוק העבודה, המציע מיומנויות ניהול משולבות בידע בין תחומי 	 

רחב, זו תכנית הכשרה ייחודית שאין דומה לה בישראל.
תואר שני בתחום ידע חדשני המאפשר קשר ישיר עם בני אדם.	 
תואר מוסמך המקנה ידע רחב בתחומים שונים הנוגעים בבני הגיל השלישי, זהו תחום עבודה 	 

המיועד במיוחד לאנשים האוהבים אנשים.
תואר שני יישומי המאפשר השתלבות בעיסוקים כמו, כלכלה, פיננסים, ניהול מערכות מוכוונת 	 

גיל , תכנון אורבני, שיווק  ועוד...  זו תוכנית ייחודית המשולבים בה מומחים מתחומי ידע 
בגרונטולוגיה וניהול, שאין דוגמתם בשום תכנית אחרת.

ועוד יתרון אחד - הזדמנות לבוא במגע יום יומי עם אנשים מעניינים, שניתן ללמוד מהידע שלהם, 
מניסיונם העשיר ומחוכמת החיים המאפיינת אותם. זהו תחום עבודה בו האדם קם כל בוקר עם שיר 

חדש בלב.
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תכנית הלימודים לשנה א'
סמסטר א'

מבוא לגרונטולוגיה - ד"ר אביבה קפלן )2 נ"ז(	 
ניהול אנשים וארגונים בעולם גלובלי - ד"ר גדי רביד )2 נ"ז(	 
מימון וניהול פיננסי - ד"ר אביחי שניר )3 נ"ז(	 
מבוא לרפואה גריאטרית - ד"ר גדי מנדלסון )2 נ"ז(	 
פרקטיקום שנתי - ד"ר גדי מנדלסון )2 נ"ז(	 

סמסטר ב'
הזדקנות בבית במסגרת הקהילה - ד"ר יעל זילברשלג )2 נ"ז(	 
משפט ואתיקה בזקנה - פרופ' רועי גילבר )2 נ"ז(	 
שיטות מחקר מתקדמות - ד"ר גיל שרוני )3 נ"ז(	 
קוגניציה בזקנה - מר עופר חוגרי )2 נ"ז(	 
פרקטיקום שנתי - ד"ר גדי מנדלסון )2 נ"ז(	 

תכנית הלימודים לשנה ב'
סמסטר א'

כלכלת בריאות בישראל - פרופ'  נאוה חרובי )2 נ"ז(	 
ניהול מערכות שיווק בעולם גלובלי - ד"ר אמיר פלינט גור )3 נ"ז(	 
פרקים בניהול ארגוני מגורים לזקנים - ד"ר אביבה קפלן )2 נ"ז(	 
ניהול הטיפול בזקן ובמשפחה - פרופ' שירה הנטמן )2 נ"ז(	 
סמינריון סטאז' שנתי - ד"ר אביבה קפלן )2 נ"ז(	 

סמסטר ב'
התמודדות עם טראומות - ד"ר אביטל לאופר )2 נ"ז(	 
סוגיות במערכות בריאות לקשישים  - ד"ר גדי מנדלסון )2 נ"ז(	 
תכנון אורבני בעולם גלובלי מזדקן - גב' חגית קטש לוי )2 נ"ז(	 
היבטים סיעודיים בגיל הזקנה - גב' סאיידה סאדיק מסארוה )2 נ"ז(	 
סמינריון סטאז' שנתי - ד"ר אביבה קפלן )2 נ"ז(	 

קורסי השלמה*
מושגי יסוד בכלכלה - ד"ר אנדרו שיין )2 נ"ז(	 
יסודות המימון - גב' יעל ליברמן )2 נ"ז(	 
יסודות השיווק - ד"ר גיל שרוני )2 נ"ז(	 
סטטיסטיקה בסיסית - מר נועם הלל )2 נ"ז(	 

תכנית הלימודים:
תכנית הלימודים תתקיים יום אחד בשבוע, בימי חמישי, ובכך תאפשר לאנשים עובדים להשתלב בה. 

היא תשתרע על פני ארבעה סמסטרים במהלך שתי שנות לימוד אקדמיות.

* נקודות הזיכוי אינן נחשבות במניין נקודות הזכות לתואר.
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* רשימת הסגל הינה עדכנית לינואר 2021.

חברי הסגל בתכנית תנאי הקבלה לתוכנית הלימודים
- ד"ר קפלן אביבה ).Ph.D( 1998        אוניברסיטת בר אילן אנתרופולוגית מומחית בגרונטולוגיה

- פרופ' רועי גילבר ).Queen Mary University of London UK      2004 )Ph.D - משפטן
- פרופ' שירה הנטמן ).Ph.D( 2001   אוניברסיטת תל אביב -  עובדת סוציאלית

- ד"ר יעל זילברשלג ).Ph.D( 2015    אוניברסיטת חיפה - מרפאה בעיסוק
- מר עופר חוגרי  ).M.A( 2015          אוניברסיטת חיפה - פסיכולוג קליני

- פרופ' נאוה חרובי ).Ph.D ( 1980    האוניברסיטה העברית ירושלים - כלכלנית
- ד"ר אביטל לאופר ).Ph.D( 2001    אוניברסיטת בר-אילן -סוציולוגית

- ד"ר גדי מנדלסון ).M.D(  1992       אוניברסיטת בן גוריון  - רופא מומחה בגריאטריה
- גב' סאדיק סאיידה ).M.A( 2015    אוניברסיטת חיפה - אחות מוסמכת בגרונטולוגיה

- ד"ר אמיר פלינט גור ).Ph.D( 1995  אוניברסיטת בר-אילן -  מומחה בשיווק וסקרי שוק
- גב' חגית קטש לוי )M.A ( 2017      המכללה למנהל ודוקטורנטית בטכניון - אדריכלית

- ד"ר גדי רביד ).University of Toronto             1985 )Ph.D - סוציולוג
- ד"ר אביחי שניר ).Ph.D ( 2010      אוניברסיטת בר אילן - כלכלן

- ד"ר גיל שרוני ).Ph.D ( 2008         אוניברסיטת בר-אילן - מומחה לשיווק ועסקים

ד"ר אביבה קפלן  - מרצה בכירה, אנתרופולוגית, מומחית בגרונטולוגיה
מנהלת מוסמכת בניהול שירותים לזקנים ובעיצוב סביבת מגורים ידידותית גיל

  בעלי תואר בוגר ממוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעלי תארים שווי 
ערך ממוסדות ידועים בחו"ל, בממוצע של לפחות 80, יוכלו להגיש מועמדות לקבלה לתוכנית.    

  מי שחסר רקע רלוונטי, כלומר, בעלי תואר ראשון שלא למדו קורסים בכלכלה, סטטיסטיקה, מימון ושיווק. 
אך הממוצע שלהם בתואר הראשון היה לפחות 80, גם הם יוכלו להגיש מועמדות. אם יתקבלו, ידרשו לעבור 
בהצלחה )בציון ממוצע של לפחות 70( קורסי השלמה ב - מושגי יסוד בכלכלה; יסודות המימון; יסודות 

השיווק; סטטיסטיקה בסיסית.
  ועדת הקבלה תשקול נתונים רלוונטיים נוספים ביחס לכלל המועמדים, בהם - ציונים בקורסים רלוונטיים 

כמו: אנגלית, מתמטיקה, מבואות לכלכלה, המלצות וניסיון רלוונטי.
  כל המועמדים ידורגו על ידי ועדת הקבלה ובכל שנה ה-30 הגבוהים ביותר, יתקבלו ללימודים )קורסי 

ההשלמה לא יקנו נקודות זכות(.

התייחסות לנושא הכרה בלימודים אקדמיים קודמים ומדיניות מתן פטורים
אין נקודות זכות בתואר שני על קורסים שנלמדו בתואר הראשון.

קורסים שנלמדו במסגרת תוכניות שונות לתואר שני ועומדים בקריטריונים של התוכנית יוכרו.
במקרה זה יינתן פטור או יחויבו בקורס אחר.

תנאי סיום הלימודים בתוכנית, כולל הדרישות לצורך קבלת זכאות לתואר
התנאי לסיום הלימודים בתוכנית - השלמת כל הקורסים הנכללים בה, בציון ממוצע של 70 לפחות. 

בתוכנית הלימודים המוצעת 16 :קורסי חובה המקנים  35 נ"ז, ועוד פרקטיקום שנתי 
המקנה 4 נקודות זכות, וסמינריון שנתי המקנה  4נ"ז - ובסה"כ 43 שעות לימוד.

עמד הסטודנט בכל אלו, יהא זכאי לקבל תעודת מוסמך בניהול גרונטולוגי.

 * המל"ג אישרה את פתיחת תוכנית הלימוד לתואר שני בניהול בגרונטולוגיה. הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.
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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

ייתכנו 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 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 בניהול מערכות בריאות

.B.A במדעי ההתנהגות
.B.A במנהל עסקים

מסלולי תואר 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 

המכללה האקדמית נתניה

    *2443 | netanya.ac.il


