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 הקורס
 סילבוס

 

 ניהול השיווק
 

מטרות מערך כגון , הקורס יקנה מושגים בסיסיים בשיווק

, מיצוב המוצר, קידום מכירות, מדיניות מוצרים, השיווק

, פיתוח מיומנויות בניתוח מצבי שיווק ,תקשורת שיווקית

 . ניתוחים והמלצות לגבי מדיניות השיווק

 כלכלה ניהולית
 

נדון . מטרות הקורס היא להקנות יסודות בתורת הכלכלה

בהתנהגות הצרכנים והיצרנים ובביטוי התנהגותם בעזרת 

נלמד על שווקים תחרותיים ולא . עקומות ביקוש והיצע

נתאר שיווי משקל בשוק ונסיים בנושא , תחרותיים

חלוקת ההכנסות במשק ובהשפעות התערבות הממשלה 

 . על תוצאות המסחר

 ות במדעי ההתנהגותסוגי
 

, רגשות, במהלך הקורס נדון בנושאים כמו דעות קדומות

שינוי , קונפליקט ותסכול, תפיסה ולמידה, מוטיבציה

נכיר תיאוריות מרכזיות הקשורות . עמדות וקבלת החלטות

בנושאים אלה ונדון בהשלכות יישומיות במכלול תחומים 

וכלה  דרך העיסוק המקצועי, אישית-הנעים מהרמה הבין

  . במנגנונים חברתיים וארגונים עסקיים

 שיטות כמותיות
 

אשר , הקורס מקיף פרקים נבחרים בשיטות כמותיות

המיועדות לאפשר , יאפשרו הבנת שיטות לניתוח נתונים

הקורס שם . קבלת החלטות תוך הסתייעות במידע מדגמי

דגש על שימוש בתוכנות סטטיסטיות ככלי לניתוח 

 . נתונים

 מחשבים ומערכות מידע
 

הפירמה , נות יסוד של מידעעקרוהקורס יעסוק ב

שיקולים , מערכת מידע והארגון נדון בנושאי. והחברה

, ניהול קבצים ובסיסי נתונים, ניהוליים בחומרה ותוכנה

בינה מלאכותית , תקשוב, ניתוח ותכנון מערכות מידע

 . שימושים ניהוליים במחשב האישי ובתקשוב, בניהול

 חשבונאות פיננסית
 

, הבנה בסיסית למנהלים בכלי עזר חשוב הקורס יקנה

המשמש למדידת עסקאות כלכליות של ישויות 

 . לבעלי עניין חיצוניים, חשבונאיות ודיווח עליהן

 התנהגות ארגונית
 

מיומנויות וכלים לניתוח , הקורס נועד להקנות ידע

והשפעותיהם על ביצועים תהליכים חברתיים בארגונים 

במסגרת הקורס תוצגנה . בפרט ועל ניהול עובדים בכלל

תוך בחינת , תיאוריות מרכזיות בתחום הארגון והניהול

 .  הקבוצה והארגון, תהליכים ברמת הפרט
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 אסטרטגיה שיווקית

שיווק , ניהול מכירות, הקורס יעסוק בנושאים כגון

ניתוח , מיתשיווק בסביבה הבינלאו, תעשייתי ומוסדי

פיתוח אסטרטגיות שיווקיות , הזדמנויות שיווקיות

בניית , שווקים בינלאומיים, פילוח שווקים, ויישומן

 .ועוד צינורות שיווק

 ניהול פיננסי

הקורס יעסוק במושגי יסוד בתיאוריה של המימון 

נציג את . ויישומה לבעיות השקעה ברמת הפרט והפירמה

המנהל הפיננסי בפירמה הנושאים המרכזיים בהם מטפל 

יוצגו קריטריונים להחלטות פיננסיות ומכשירים , עסקית

נבחן יישומים בניהול ובתכנון , פיננסיים בסיסיים

 .הפיננסי של הפירמה

 עסקים אלקטרוניים

הקורס יעסוק בסוגיות ניהול בסביבת תקשורת מתווכת 

, מקורותיה, הבנת הטכנולוגיה של הרשת. מחשב

תכונותיה וכיווני התפתחותה הם מרכזיים לפעילות 

 . עסקית ומסחרית של ארגונים ולניהול המודרני

 חשבונאות ניהולית

הקורס נועד להקנות הבנה בסיסית במכשיר עזר בניהול 

. כלכלי למקבלי החלטות בתוך הארגוןהמספק מידע 

המכשיר משמש את שיטות הניהול המודרניות לצורכי 

לחישוב עלות של יחידות תפוקה ולניתוח , בקרת היעילות

  .כדאיות בטווח הקצר

ניהול ארגונים ואסטרטגיה של 
 משאבי אנוש

, במסגרת הקורס נסקור את התפתחות החשיבה הניהולית

המעצבים את סביבת העבודה בימינו מאפיינים ה את נכיר

השלכותיהם על מהות ניהול הארגון וניהול מערך את ו

יידונו שיטות וכלים מרכזיים בניהול . משאבי אנוש

משאבי אנוש והקשר המורכב שבינם לבין אפקטיביות 

 . ארגונית

 אתיקה ניהולית

הקורס יציג היבטים שונים הקשורים להתנהגויות אתיות 

יטפח את המודעות והרגישות של , בסביבה עסקית

הסטודנטים לתוצאות האפשריות של התנהגות לא הולמת 

מבחינה אתית של עובדים ומנהלים בארגונים  ויקנה 

כלים להתמודדות עם סוגיות אתיות בסביבה מורכבת 

  .והטמעת תרבות אתית בארגונים

 ניהול פרויקטים

קרונות לניהול פרויקטים בסביבה בקורס יילמדו ע

שיטות , תכנון ניהול ובקרה של פרויקטים .דינאמית

תוך יצירת , כמותיות של תזמון והקצאת משאבים

 .אופטימיזציות של ניצול משאבים וזמן
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 השקעות

מטרת הקורס היא לספק כלים אנליטיים וידע הדרושים 

למנהל תיקים ולמשקיע בשוק ההון לצורך תמחור והערכה 

נעסוק . של נכסים פיננסיים שונים תחת תנאי אי ודאות

הערכת שווי , יעילות השווקים הפיננסיים, בנושאים כגון

 . הערכת נגזרים פיננסיים ועוד, אגרות חוב ומניות

 מתקדם ניהול פיננסי

, ספקולציה, הקורס יעסוק במספר נושאים במימון כגון

מוסדות , קרנות פנסיה ובעיותיהן, משברים פיננסיים

בנקאות , מסחר הלוואות, איגוח, בנקאיים ומבניהם

  .בינלאומית ועוד

 ניתוח דוחות כספיים

ניתוח מאזנים לצורך , עיון בדוחות כספיים של חברות

, האיתנות הכלכלית של חברותבדיקת , קביעת ערך חברות

, חודשיים לא מבוקרים ומשמעותם-ניתוח דוחות תלת

ניתוחים על פני זמן וניתוחי חתך של חברות לאור הדוחות 

מגבלות השימוש בנתונים חשבונאים לצורך , הכספיים

  .קבלת החלטות

 יחסי עבודה ותעסוקה

הקורס יקנה ידע וכלים לניתוח מערכות ארגוניות 

יעילות ומערכות , גמישות, תופעות כגוןעם  המתמודדות

נתמקד בשינויים בעולם . יחסים בין עובדים בארגונים

עזיבה , אמון ומחויבות, התנהגות לא הולמת, העבודה

, ייבחנו הגורמים הפועלים במערכות יחסי עבודה. ועוד

כמו גם יצירת מודעות בבחינת תהליכי השירות לגיבוש 

  .מדיניות ניהולית מתאימה

 אסטרטגיה עסקית

מטרות הארגון העסקי והסביבה החיצונית בה הוא יבדקו 

ניתוח אסטרטגית הארגון ובניה של אסטרטגיה , פועל

, ל הארגון"לארגון עסקי ספציפי מנקודת הראות של מנכ

 . לאומית-הארגון כתיק השקעות בסביבה רב

 יזמות עסקית 

The course provides MBA students looking to 

improve their managerial skills and test their 

real practice abilities. Teams of 3-5 students 

each, will develope a strategic business plan for 

certain HIGH-TECH projects or firms in their 

early stage phase, thus simulating preparations 

for a financing round. 

מפגשים עם -קשר לעסקים
 לים"מנכ

הקורס יתמקד ביישום הידע התיאורטי באמצעות 

מפגשים עם מנהלים בכירים שיתרמו להיכרות רחבה 

הקורס יעניק פרספקטיבה . ועדכנית של תהליכי הניהול

כלים , יישומית וייחודית הבוחנת יישום תיאוריות

 .בתהליכי ניהול מורכבים וטכניקות
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הסביבה המשפטית של ניהול 
 עסקים

הקורס יעניק היכרות כללית עם עולם המשפט והשפעתו 

הסטודנטים  .על מנהל עסקים ופעולתו של המנהל בארגון

יכירו תחומי משפט שונים וירכשו יכולת למקד את 

כמו גם לשאול את , הבעיות העומדות בפני מנהל העסקים

צים המשפטיים שאלות רלוונטיות ולגלות הבנה היוע

   .ביקורתית כלפי התהליכים המשפטיים

 פורום עסקים

הקורס היא להפגיש את הסטודנטים עם מנהלים מטרת 

סקטור הציבורי מהתעשייה ודמויות מפתח מה בכירים

בכוונתנו לנצל . הניהולי ללמוד מניסיונםכדי , הישראלי

את פורום  העסקים גם כדי ליצור מפגש בין סטודנטים 

לאפשר להם ,  MBA-מהכיתות השונות של תוכניות ה

-להכיר אחד את השני וגם להיפגש עם בוגרי תוכניות ה

MBA  ועם קהלים אחרים שיוזמנו כאורחים.  

 משחק עסקים

קבלת  משחק העסקים הינו סימולציה עסקית של תהליכי

החלטות בחברה הפועלת במספר שווקים ובתנאים 

מטרת המשחק היא להתנסות בעבודת צוות . תחרותיים

פיתוח אסטרטגיה שיווקית , ניהולי בכיר בקבלת החלטות

תוך התמודדות בשוק , למעשהועסקית ויישומה הלכה 

וקיום שיתופי פעולה חלקיים עם חברות תחרותי 

משחק העסקים מאפשר הכללה מעשית של . מתחרות

, שיווק ואסטרטגיה: כגון, החומר הנלמד במהלך התואר

, (מימון, חשבונאות)ניהול פיננסי , ניהול הפיתוח והייצור

 . רכישות ומיזוגים ועוד, שיתופי פעולה, ניהול התפעול

 תרבות וניהול

המשלב תחומי ידע שונים במדעי תחומי -רבזהו קורס 

יגישו בכירי  במסגרת הקורס . והמדעים  החברה הרוח

החוקרים של אוניברסיטת חיפה הרצאות בתחום 

ובכך יתרמו להרחבת הידע בנושאים , התמחותם

פתיחות וראייה . המשיקים לתרבות הניהולית בישראל

הסטודנטים  רחבה של המציאות תגביר את יכולת

על הקהילה בה הם חיים  עילהשפולתרום , בלהשתל

 .ופועלים

 ניהול משא ומתן עסקי

Using a combination of lectures, structured 

interactive exercises, case analyses, role-

playing, presentations by students of own 

negotiation experience and class discussions, 

this course introduces a pragmatic and effective 

approach to reaching agreement through 

negotiation.  

 


