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לימודים

מה במבע

 מצוינות
כבר אמרנו?

בישראל יש כיום 15 תוכניות במינהל עסקים • התוכניות נועדו להכשיר 
לתפקידי ניהול בדרגים ובארגונים השונים • מינהל עסקים הפך לאחד 
התחומים המבוקשים ביותר בהשכלה הגבוהה בארץ • בלימודים אלה 

הפופולרית ביותר היא האוניברסיטה הפתוחה, שבה לומדים השנה כבר 
למעלה מ 2,500ֿ סטודנטים מינהל עסקים • ומי שחשב שמקילים כאן 
בדרישות הקבלה - טועה בגדול • ד"ר אריה נחמיאס, ראש התוכנית, 

מסביר מה כל כך חשוב וחיוני בלימודי מינהל עסקים בישראל של שנת 2011

<< ד"ר אריה נחמיאס

במה חידד בשנים האחרונות את הצורך בהשקעה בהשכ
בלה הגבוהה? אין ספק שהיו אלה המשבר הפיננסי הגלו

הסאב-פריים  במשבר  ששורשיו   ,2008 בספטמבר  בלי, 
של  הגלובלי  הריאלי  הכלכלי  המשבר   ,2007 באוגוסט 
 ,)GIPSIהב )משבר  באירופה  החובות  משבר   ,2009 שנת 
ומלחמת המטבעות שפרצו במלוא עוזה בשנת 2010. כל 

באלה, בלא ספק, רק חידדו את הצורך בהשקעה בהש
ושימוש  ביקורתית,  חשיבה  ידע,  המקנה  הגבוהה,  כלה 

בשניהם בצורה מושכלת, נבונה ויעילה.
10 באוקטובר 2010, נפתחה שנת הליב  ביום ראשון,
בישראל.  גבוהה  להשכלה  במוסדות  הנוכחית  מודים 
כב290 אלף סטודנטים פתחו את שנת הלימודים, עלייה 
ולאיכותה  להשכלה  שעברה.  השנה  לעומת   4.5% של 

וכלכ פיננסי  ממשבר  ההיחלצות  על  ניכרת  בהשפעה 
ושל  הבודד  הכלכלי  התא  של  מחודשת  צמיחה  ועל  לי, 
יש  לצמיחה  ההשכלה  שבין  לזיקה  בכללותו.  המשק 

ביסוס אמפירי רב-שנים.
ולא-ודאית, שחלים  מורכבת  פועלים במציאות  אנו 

בבה שינויים מואצים בכל מערכות החיים - מבחינה חבר
בתית, פוליטית, לאומית, כלכלית, עסקית. תוכניות הלי

טובים  כלים  מקנות  גבוהה  להשכלה  במוסדות  מודים 
לקבלת החלטות שקולות, נבונות ומבוססות, במציאות 

לא-ודאית ודינמית זאת.
אחד התחומים המבוקשים בלימודי תואר שני הוא 
הם  הזאת  בעת  מבע  לימודי  מבע.   - עסקים  מינהל 
נכס  היא  הניהולית  ביותר. ההשכלה האקדמית  חיוניים 
את  מכשירים  הלימודים  ולכלכלתה.  למדינה  אסטרטגי 
הבוגרים להתמודד עם סדר היום הדינמי והבלתי-צפוי 
של עולם העסקים הגלובלי, לנהל טוב יותר בעת משבר, 
צמיחה.  בתקופת  למשבר  המוכנות  את  מגבירים  והם 

נוס אין  והלא-ודאית  המורכבת  הגלובלית  בבמציאות 
ולכן  מראש,  וקבועים  ידועים  מרשמים  או  פלא  חאות 
המכיל  וגמיש,  ייעודי  ניהולי  כלים  ארגז  לרכוש  חשוב 
יסייעו  אשר  ביקורתיים,  חשיבה  וכלי  אנליטיים  כלים 

בקבלת החלטות שקולות, נבונות ומבוססות.

שאיפה להוביל ולעמוד בחזית 
תוכב  15 מציעים בישראל  גבוהה  להשכלה   המוסדות 

ניות לימוד במינהל עסקים. תוכניות אלה נועדו להכשיר 
ולה שונים,  ובארגונים  שונים  בדרגים  ניהול  בלתפקידי 

ניהול  וכישורים מקצועיים בתחומי  מיומנות  ידע,  קנות 
לייעודה ההשב נאמנה   MBA בומינהל עסקים. תוכנית ה
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מימין: מנכ"לית בנק 
לאומי, גליה מאור, אורחת 

הכבוד בטקס חלוקת 
תארים במינהל עסקים 
באוניברסיטה הפתוחה

למטה: בוגרי המחזור 
הראשון של לימודי מינהל 

עסקים פנים ארגוניים 
בתעשייה האווירית
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לימודים

הלימודים 
מכשירים את 

הבוגרים להתמודד 
עם סדר היום 

הדינמי והבלתי-
צפוי של עולם 

העסקים הגלובלי, 
לנהל טוב יותר 

בעת משבר, והם 
מגבירים את 

המוכנות למשבר 
בעת של צמיחה

הפתוחה,  האוניברסיטה  של  והחברתי  המדעי  כלתי, 
העס מינהל  תוכניות  בחזית  ולעמוד  להוביל  בושואפת 

קים. תוכנית הבMBA שלנו ייחודית במודל הפדגוגי שלה, 
בגמישות,  וירטואלי,  וקמפוס  פרונטלי  קמפוס  המשלב 
בעצימות השימוש בטכנולוגיות, בחומרי לימוד ייחודיים, 
ההשכלה  מוסדות  כל  את  המשמשים  לימוד  ובספרי 
הגבוהה בארץ. מרכיבים ייחודיים אלה פותחו כדי לענות 
עם  לימודים  לשלב  המעוניינים  הסטודנטים  צורכי  על 
עבודה, והלימודים עצמם אינם תלויי זמן או מקום. יש 
אותנו  המנחים  וכיווני התפתחות אסטרטגיים,  חזון  לנו 
בעיצוב התוכנית, בפיתוח הבולטות האיכותית והיתרון 

היחסי לבוגריה, ובשמירה עליהם.
גבוהה,  ניהולית  השכלה  להקנות  נועדה  התוכנית 
בארגונים  מובילים  ניהול  לתפקידי  בוגריה  את  להכשיר 
הישראלית,  הכלכלה  של  בסקטורים  וציבוריים  עסקיים 
שונים  בתחומים  מקצוע  ואנשי  אקדמאים  ולהכשיר 
בארץ.  ויוקרה רבה  מוניטין  לתוכנית  הניהול.  מדעי  של 
ועדת מומחים בינלאומית, שהקימה המועצה להשכלה 
מינהל  לימודי  איכות  של  והערכה  בחינה  לשם  גבוהה 
 MBAעסקים בארץ, שיבחה באופן מיוחד את תוכנית הב
דוחות  את  שסיקרו  התקשורת  אמצעי  גם  האו"פ.  של 
הוועדה הרעיפו שבחים ומחמאות על התוכנית. בדוחות 

באתר  לעיין  ניתן  התקשורת  אמצעי  ובסיקור  הוועדה 
 http://telem.openu.ac.il/mba :התוכנית

צמיחה כמותית ואיכותית
 MBAהב לתוכנית  להתקבל  המנסים  המועמדים  מספר 

בשל האוניברסיטה הפתוחה גדל והולך מידי שנה. בסמ
סטר א' בשנת 2009 קיבלנו עוד 600 תלמידים חדשים, 
שהתקבב המועמדים  מספר  לעומת   16% של  גידול 
הראב בסמסטר   .2008 שנת של  המקביל  בסמסטר   לו 
מועמב  714 קיבלנו   ,2010 שנת של  א'  תש"ע,  של   שון 
דים, המהווים גידול של 19% לעומת מספר המועמדים 
שהתקבלו בסמסטר המקביל של שנת 2009. בסמסטר 
 748 קיבלנו   ,2011 שנת  של  א'  תשע"א,  של  הראשון 
כב5%  של  גידול  שמהווים  נוספים,  חדשים  תלמידים 
לעומת מספר המועמדים שהתקבלו בסמסטר המקביל 
אשתקד. איננו מקילים בדרישות הקבלה, להיפך, ובכל 
זאת התוכנית שלנו היא המבוקשת ביותר מבין כל 15 

תוכניות מינהל עסקים בארץ.
במינהל  מוסמך  תארי   346 הענקנו   2010 בשנת 
המוסמכים  מספר  לעומת   27% של  גידול   - עסקים 
של  היוקרתי  למועדון  הצטרפו  אלה  בוגרים  אשתקד. 

האוניברסי של  עסקים  במינהל  השני  התואר  במוסמכי 

ד"ר אד מלבסקי, 
מאבות תעשיית הון 

הסיכון בישראל, מרצה 
באוניברסיטה הפתוחה
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ד"ר אד מלבסקי, 
בחברת סמנכ"ל האו"פ, 
אבינועם לזרוב )מימין(

בטה הפתוחה. על אודות מועדון המוסמכים הפועל לקי
גומלין  ויחסי  הדוקים  קשרים  ולפיתוח  המוסמכים  דום 
המוסמכים  בין  הפתוחה,  לאוניברסיטה  המוסמכים  בין 
וכן  לבין עצמם ובינם לבין הכלכלה, המשק והתעשייה, 
להידוק הקשר עם הקהילה, מתוך כוונה לתרום לחברה 
אנחנו   .http://telem.openu.ac.il/mba ב:  לקרוא  תוכלו 

במתברכים בסטודנטים איכותיים, מעוררי גאווה, המשו
לבים בתפקידים בכירים במגזר הפרטי והציבורי.

העס מינהל  לימודי  את  שבחנה  המומחים,  בועדת 
הפתו באוניברסיטה  ללימודים  כי  קבעה  בארץ,  בקים 
ביש הגבוהה  הניהולית  להשכלה  ייחודית  תרומה  בחה 

ללא פשרות,  דרישות אקדמיות  הוועדה הדגישה:  ראל. 
המעודד  פדגוגי  מודל  קורסים,  בפיתוח  רבה  השקעה 
תכונות  הן   - עצמית  משמעת  ותובע  עצמית  חשיבה 

חיוניות לניהול בכיר.
57 קורסים במיגוון של 10 אשכוב  התוכנית מציעה
לות ידע: חשבונאות, מימון, ניהול שיווק ופרסום, ניהול 
ומדיניות  מינהל  ותעשייה,  עסקים  כלכלת  בינלאומי, 
ציבורית, משפט, אתיקה ומיסים, ניהול התפעול, שיטות 
בניהול.  ההתנהגות  מדעי  מידע,  ומערכות  כמותיות 
ניסיון,  ועתיר  מקצועי  הוראה  בסגל  מתברכים  אנחנו 
איכפתי, איכותי, ונאמן לתלמידים ולתוכנית שהמצוינות 

בהיא נר לרגליה. אנחנו מתברכים במערכת אדמיניסטר
טיבית ובמערכת התומכת בתלמידים שאין לה מתחרים, 

ואשר יצרה לעצמה מוניטין בשוק ההשכלה הגבוה.

הכשרת מנהיגי העתיד
עם  להתמודד  להמשיך  עלינו  רבה.  עבודה  עוד  לפנינו 
לחזק  להמשיך  עלינו  מתחרות.  עסקים  מינהל  תוכניות 
מינהל  בתחום  מובילה  כתוכנית מקצועית  את מעמדנו 
העסקים, ולהמשיך להוביל בתרומה להשכלה הניהולית 
ולאיכות  למצוינות  בחתירה  להתמיד  בישראל,  הגבוה 

בלמדנית ומדעית, ולתרום בכך לתרבותה, לרווחתה ולש
גשוגה של החברה בישראל. לשם כך הצבנו לעצמנו את 

היעדים הבאים:
להעצים את ההון האנושי הניהולי של ישראל •••
המנהלים  ••• של  העתיד  דור  בהכשרת  להוביל   להמשיך 

לתפקידי מנהיגות בישראל
מעמיקה  ••• עיונית  השכלה  שלנו  לסטודנטים   להקנות 

אינטגרטיבית-אסט ראייה  בללא פשרות, תוך פיתוח 
רטגית והתמודדות עם מבחני-בוחן

ב לפתח, ליישם ולהטמיע שיטות הוראה מרחוק, מתק •••
דמות ועתירות טכנולוגיה

לקדם את חזית הידע בתחומי ניהול ומינהל עסקים.  •••

ועדת מומחים 
בינלאומית, 

שהקימה המועצה 
להשכלה גבוהה, 

לבחינה ולהערכה 
של איכות לימודי 

מינהל עסקים 
בארץ, שיבחה 

באופן מיוחד את 
לימודי הֿ MBA של 

האוניברסיטה 
הפתוחה. גם 

אמצעי התקשורת 
שסיקרו את דוחות 

הוועדה הרעיפו 
שבחים ומחמאות 

על תוכנית 
הלימודים הזאת 

של האוניברסיטה 
הפתוחה


