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מוטלת  התלמידים  בזליגת  האשמה  כי 
"יכול  לפקולטות:  חבריו  ועל  עליו  גם 
מתקפת  מול  שאננות  שגילינו  להיות 
השיווק של הפקולטות למינהל עסקים, 
לא  עדיין  העבודה  ששוק  להיות  ויכול 
הפנים את העובדה שקיים הבדל רב בין 
לימודי הכלכלה לבין מינהל העסקים". 
על  במלחמה  כי  הפנים  כבר  וינטר  גם 
את  לשנות  יש  הסטודנטים  של  לבם 
חוקי המשחק והחל מהשנה שעברה הוא 
החל להנהיג מעין יריד תעסוקה בו הוא 
סיום  לקראת  סטודנטים  בין  מפגיש 
כלכליות  חברות  נציגי  לבין  התואר 
במשק. גם פרופסור אריאל רובינשטיין, 
לכלכלה  מהחוג  עולמי  שם  בעל  חוקר 
ממליץ  שלא  אביב,  תל  באוניברסיטת 
כלכלה  בלימודי  לבחור  לסטודנטים 
לתואר ראשון, מגיב בחריפות כשעולה 
עסקים: "אני  למינהל  הפקולטות  נושא 
לא ממליץ לסטודנטים לבחור בלימודי 
כלכלה, אבל לימודי מינהל עסקים הם 
לכל  גדולה.  יותר  הרבה  קטסטרופה 
יותר  עוד  נמוכה  תחתית  יש  תחתית 
ולכן אם כבר סטודנט צריך לבחור בין 
שיב־ עדיף  עסקים,  למינהל  כלכלה 

לכלכלה,  ידוע  פרופסור  בכלכלה".  חר 
כי:  טוען  בשמו  להזדהות  לא  שביקש 
"הקרב בין כלכלה למינהל עסקים הוא 
כמו קרב בין אחים או בני דודים, לצערי 
יש סטודנטים שמעדיפים לא להתמודד 
עם לימודי כלכלה כי הם לימודים יותר 
עס־ מינהל  לימודי  בעיניי  אבל  קשים, 
קים הם בסך הכל מותג לעומת לימודי 
כלכלה שלא הצליחו למתג את עצמם. 
לזה  מתכוון  אני  מותג  אומר  כשאני 
קוקה  כמו  הם  עסקים  מינהל  שלימודי 
קולה שמורכבת בסך הכל ממים צבועים 

עם גז. אני אוהב קוקה קולה, אבל זה לא 
משקה איכותי".

היום שאחרי הלימודים
את  מחדד  החוגים  שני  בין  הקרב 
כל  כמעט  עצמו  את  ששואל  השאלה 
תחילת  לפני  כלכלה  ללימודי  מועמד 
עושים  ׳מה  והיא:  ובמהלכם  הלימודים 
עם התואר עם סיום הלימודים?׳. התשובה 
הפ־ חוסר  לגבי  הביקורת  שלמרות  היא, 

ולמרות  בכלכלה  הקורסים  של  רקטיות 
עס־ למינהל  הקורסים  של  קרנם  עליית 
יש  לכלכלה  החוגים  לבוגרי  עדיין  קים, 

הרבה מאוד הצעות עבודה בשוק.
נציגי חברות ההשמה וכוח אדם איתם 
עדיין  בכלכלה  שהתואר  טוענים  דיברנו 
הבי־ ”בתחום  ומבוקש.  רלוונטי  מאוד 
החוג  לבוגרי  עצום  ביקוש  כיום  יש  טוח 
אנחנו  קריירה  ניהול  ומבחינת  לכלכלה 
ות־ שפה  של  סוג  היא  שכלכלה  יודעים 
פיסת עולם. אנחנו יכולים להגיד באופן 
בהחלט  כלכלה  שלימודי  משמעי  חד 
אפ־ טוענת  הקריירה”,  לקידום  עוזרים 

בנקאות  חטיבת  מנהלת  גרימברג,  רת 
את  משווה  אני  ”אם  במנפאואר.  וביטוח 
עסקים  ללימודי מינהל  הכלכלה  לימודי 
אני יכולה להגיד שכמו בפרסומת לבית 
אבל  טוב,  זה  עסקים  מינהל  ההשקעות 
לא מצוין. לימודי כלכלה נחשבים ליותר 
רחבה  עולם  ראיית  ונותנים  מעמיקים 
מוחלטת  עדיפות  יש  בבנקים  גם  יותר. 
לבוגרי כלכלה בתפקידי עתודה ניהולית 
ויש תפקידים שמועמדים ללא תואר בכ־

בבנק.  לעבודה  יתקבלו  לא  פשוט  לכלה 
למי שעשה תואר בכלכלה יש סיכוי לה־

שתלב בכל מפעל כמעט בנושאים שהם 
בליבת העיסוק של המפעל ומשם להתק־

דם לתפקידי ניהול בכירים. ההמלצה הכי 
טובה למי שמעוניין בתפקידים ניהוליים 
היא לעשות תואר ראשון בכלכלה ותואר 

שני במינהל עסקים".
מחלקת  מנהלת  מנור,  שמידט  נירה 
ניהול משאבי אנוש בבנק הפועלים, מא־

שרת כי אכן יש ביקוש רב בבנק לבוגרי 
את  "כשבודקים  בכלכלה:  ראשון  תואר 
מערך הגיוסים שלנו אנחנו רואים שללא 
במגמת  היא  לכלכלנים  הדרישה  ספק 
בכלכלה  הראשון  התואר  לימודי  עלייה. 
לנו  יש  תשתית.  לימודי  הם  מבחינתינו 

שמיועדת  קורסים  של  מסועפת  רשת 
בוגרי  את  מקבלים  ואנחנו  החוג  לבוגרי 
מאוד  מקובל  פתוחות.  בזרועות  החוג 
שבוגרי התואר הראשון בכלכלה עושים 
ומבחינתנו  עסקים  במינהל  שני  תואר 
כבנק השילוב בין תואר ראשון בכלכלה 
לתואר שני במינהל עסקים הוא השילוב 
עסקית  חשיבה  גם  שנותן  האולטימטיבי 

וגם חשיבה כלכלית".
מקום עבודה נוסף שבו קיימת דרישה 
לבוגרי תואר ראשון בכלכלה הוא משרד 
האוצר. באגף התקציבים באוצר מועסקים 
מסביר  באגף  בכיר  וגורם  כלכלנים  כ־40 
לימודיו,  את  סיים  שרק  כלכלן  כי "עבור 
העבודה באגף התקציבים היא עבודה מא־

תגרת מאוד. היא מאפשרת לו לעסוק, כבר 
ברמה  כלכליות  בסוגיות  דרכו,  בתחילת 
במשק  עבודה  מקום  שום  אין  הלאומית. 
אפשרות  דרכו  בתחילת  לכלכלן  שנותן 
להתעסק בסוגיות כלכליות כל כך רחבות. 
אנחנו בוחרים בבוגרי החוג לכלכלה ולא 
בבוגרי מינהל עסקים משום שהחוג מע־

ניק לבוגריו כלים הרבה יותר מעמיקים 
לניתוח סוגיות כלכליות". 

"את התואר הראשון בכלכלה עשיתי 
באוניברסיטת חיפה. לקראת סיום לימו־

דיי עבדתי כאסיסטנט והעברתי שיעורי 
הימים  באחד  במאקרו־כלכלה.  תרגול 
ובמהלכו  החוג  סגל  לכל  ערב  נערך 
תקופה,  באותה  החוג  ראש  אליי  ניגש 
לדעתי  מה  אותי  ששאל  מלניק  פרופ׳ 
תרם לי החוג לכלכלה. אמרתי לו שזאת 
שאלה מאוד קשה כי אני לא יכול לחזור 
ללמוד  שהתחלתי  לפני  בזמן  אחורה 
כלכלה ולהשוות את מצבי לפני תחילת 

הלימודים ולאחר סיומם.
בשוק  ניסיון  שנות  עשרות  לאחר 
הפרטי אני יכול להגיד שלימודי הכלכ־

לה אולי לא מלמדים אותך מקצוע מעשי 
ולחשוב  לנתח  אותך  מלמדים  הם  אבל 
וזה חשוב מאוד. עם סיום התואר הראשון 
עשיתי עבודה סמינריונית שהשוותה בין 
לימודי הכלכלה ללימודי מינהל עסקים, 
ראיינתי  בחיתוליהם.  היו  עת  שבאותה 
כאלה  ביניהם  התחומים,  משני  מומחים 
שטענו שלימודי הכלכלה לא מכשירים 

לימודי  את  צריך  ולכן  למקצוע  אנשים 
מינהל העסקים שבמסגרתם נלמדים לי־

מודי שיווק ומחקרי שוק. מולם היו אנשי 
ראשון  תואר  שלימודי  שטענו  מקצוע 
לתת  אלא  מקצוע  להעניק  צריכים  לא 
נוטה  אני  ניתוח.  וכלי  אנליטיים  כלים 
הכלכלה  שלימודי  שטענו  אלה  לצד 
כלים  אלא  מקצוע  להעניק  צריכים  לא 
לב־ צריך  אני  אם  היום,  גם  אנליטיים. 

חור בין איש שיווק שלמד 
תואר ראשון בכלכלה לבין 
תואר  שלמד  שיווק  איש 

נתונים  בעלי  ושניהם  עסקים  במינהל 
שווים, אני אעדיף את זה שלמד כלכלה. 
יכול  אני  בעבודה  המעשי  הניסיון  את 
לנתח  היכולת  את  אבל  אותו,  ללמד 
נתונים בצורה אנליטית אין לי זמן ויכו־

לת כארגון ללמד. אם פרופ׳ מלניק היה 
ניגש אליי היום הייתי אומר לו שממרחק 
הזמן אני רואה שלימודי הכלכלה תרמו 
אותי  לימדו  הכלכלה  לימודי  רבות.  לי 

את היכולת ללמוד".

עמוס שפירא, מנכ"ל סלקום ונשיא אגודת הידידים של 
אוניברסיטת תל אביב: ”לימודי הכלכלה לימדו אותי ללמוד"

התואר שלי

פרופ� אריאל 
רובינשטיין: "אני לא 
ממליץ לסטודנטים 

לבחור בלימודי 
כלכלה, אבל לימודי 

מינהל עסקים הם 
קטסטרופה הרבה 

יותר גדולה. אם 
כבר סטודנט צריך 
לבחור בין כלכלה 

למינהל עסקים, עדיף 
שיבחר בכלכלה"
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חדר עסקאות בבנק. 
את הפרקטיקה 
מקבלים בעבודה
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מהחוג  זימון  יאיר  כשפרופסור 
לכלכלה באוניברסיטת תל אביב 
סיים את לימודי התואר הראשון בכל־
הראשון  הג׳וב  עבודה.  חיפש  כלה, הוא 
בנק  של  האשראי  במחלקת  היה  שמצא 
אמריקאי־ישראלי (היום בנק הפועלים). 
משוכנע  היה  מצטיין,  סטודנט  זימון, 
שלא יתקשה להצליח בתפקיד של פקיד 
טפחה  שהמציאות  אלא  במחלקה,  זוטר 

על פניו.
שלי  המרצים  שאם  בטוח  "הייתי 
החשיבו אותי כתלמיד מוכשר לכלכלה, 
קריירה  לי  מובטחת  שבבנק  בטח  אז 
”ידעתי  בחיוך,  משחזר  הוא  מזהירה”, 
היטב מהקורסים לכלכלה מה זה אשראי 
ומה זה ביטחונות, הבנתי היטב את כל 
הנושא מבחינה תיאורטית, פתרתי בכי־
תה בהצלחה את כל התרגילים הנוגעים 
בטוח  שהייתי  כך   — בנקאי  לאשראי 
שהבוסים שלי יבחינו מיד ביכולות שלי 
בתחום האשראי ושהקידום המהיר שלי 
בתפ־ הנחיתה  לאכזבתי,  מובטח.  בבנק 
הראשו־ בימים  קשה.  מאוד  קיד הייתה 

נכון  ומשמאלי.  מימיני  ידעתי  לא  נים 
שעם הזמן למדתי את הנושא, אבל לא 
אחרים  עובדים  על  יתרון  שום  לי  היה 
שהתקבלו לעבודה בלי תואר בכלכלה. 
הלימודים לא הכינו אותי לתפקיד, ואת 
תרגילי הבנקאות מהקורס לכלכלה לא 

יישמתי בעבודתי החדשה”.
בוגרים  מלווה  זימון  של  התיאור 
רבים של חוגי הכלכלה באוניברסיטאות 
שום  שאין  מאוד  מהר  שמגלים  בארץ 
הכל־ והמודלים  התיאוריות  בין  קשר 

ככלכלן  העבודה  לבין  שלמדו  כליים 
בשוק העבודה. זימון עצמו מודה כי אין 
כל קשר בין הלימודים לבין הפרקטיקה 
היום  שמסיים  לאדם  לבי  ”לבי  בשטח: 
שהוא  וחושב  בכלכלה  ראשון  תואר 
או  בביטוח  בבנקאות,  לעבוד  מוכשר 
את  מכשירים  לא  אנחנו  ההון.  בשוק 
ואני  העבודה,  לשוק  שלנו  הבוגרים 
למתמ־ החוג  של  בוגרים  שגם  בטוח 

להתמודד  יוכלו  סטטיסטיקה  או  טיקה 
שמכשירים יועצי  בקלות עם המבחנים 

השקעות".
אישור נוסף לתחושות שמבטא זימון 
ביה"ס  לאחרונה  שערך  בסקר  נמצא 

לכלכלה באוניברסיטת תל אביב בקרב 
על  לראשונה.  כאן  נחשף  ואשר  בוגריו 
מהבוגרים  כמחצית  הסקר,  ממצאי  פי 
סברו אמנם כי לימודי הכלכלה הועילו 
להם במציאת עבודה אולם בוגרים רבים 
פרק־ מספיק  לא  הלימודים  כי  העירו 

מתוך  כי  מציינים  הסקר  עורכי  טיים. 
כ־500 נשאלים, 100 בחרו להוסיף הע־

של  לפרקטיות  הנוגעות  חופשיות  רות 
הסקר,  עורכי  לדברי  הכלכלה.  לימודי 
"עיקר ההערות היו שתוכנית הלימודים 
תיאורטית מדי, ללא דוגמאות מספיקות 
מחיי המעשה. הבוגרים גם הוסיפו הצ־

הקורסים  הפיכת  וביניהן  לייעול  עות 
למימון לקורסי חובה, הוספת דוגמאות 
כל־ ומאירועים  המעשה  מחיי  ודיונים 

והפיכת  ללימודים  אקטואליים  כליים 
הלימודים לגמישים יותר כך שהסטוד־

נטים יוכלו לעבוד וללמוד במקביל".
בוגרי  של  לתחושתם  נוסף  אישור 
אביב  תל  באוניברסיטת  לכלכלה  החוג 
הבוגרים  את  מכינים  לא  הלימודים  כי 
לס־ יכול  המעשה  חיי  עם  להתמודדות 
שנה  תלמידי  קבוצת  הבא:  הסיפור  פק 
העב־ באוניברסיטה  לכלכלה  בחוג  א׳ 

רית בירושלים החליטה לעשות מעשה 
אלטרנטי־ כלכלה  חוג  מעין  והקימה 
תכנים  למשתתפים  מועברים  שבו  בי 
עצמו.  החוג  במסגרת  נלמדים  שאינם 
את  מתאר  הקבוצה  מארגן  וולפסון  טל 
השתלשלות העניינים שהובילה להקמת 
שהתחלתי  "לפני  האלטרנטיבי:  החוג 
בלימודי הכלכלה התנדבתי לעזור לח־

באחת  יחימוביץ׳.  שלי  הכנסת  ברת 
בעל  כלכלן  אלינו  התקשר  הפעמים 
תואר שני ממשרד ראש הממשלה ובי־

של  הנושא  לגבי  פרטים  לברר  קש 
שלמ־ לגלות  הופתעתי  קבלן.  עובדי 

את  בכלל  הכיר  לא  כלכלן  אותו  עשה 
לתחום,  שקשורים  הבסיסיים  המונחים 
שסטודנט  מצב  להיווצר  שיכול  הבנתי 
להכיר  בלי  בכלכלה  שני  תואר  יסיים 
מונחים בסיסיים שקשורים לשוק הכל־
את  לארגן  החלטתי  ולכן  בישראל  כלי 

קבוצת הלימוד".
ההרצאות  בתוכני  אקראי  עיון 
שהועברו במסגרת קבוצת הלימוד מל־
מד אולי יותר מכל על התכנים החסרים 
בלימודי הכלכלה בישראל. כך לדוגמה, 
שולבו במהלך ההרצאות לימוד של מו־

שגים מתחום שוק ההון שאינם נלמדים 
במסגרת לימודי הכלכלה הרגילים. וב־
נוסף נלמדו מודלים חברתיים־כלכליים 
מתקדמים. "נוצר מצב שמי שקורא את 
יומי  באופן  בעיתונים  הכלכלה  מדורי 
במונ־ א׳  שנה  מסטודנט  יותר  מבין 
חים שונים הקשורים לכלכלה בישראל 
לתקן",  שרצינו  מצב  וזה  ההון  ובשוק 

מסביר וולפסון. 

מי  יש  וחבריו,  לוולפסון  בניגוד 
הרעיון  עצם  את  ידיים  בשתי  שדוחים 
להכשיר  אמור  לכלכלה  החוג  שלפיו 
את תלמידיו לחיי המעשה. כך לדוגמה, 
לכלכלה  החוג  ראש  וינטר,  אייל  פרופ׳ 
"אנ־ שטוען:  ירושלים  באוניברסיטת 

המטרה  עסקים.  למינהל  החוג  לא  חנו 
שלנו היא לא להקנות כלים ספציפיים 
או  בניהול  אותם  שישמשו  לסטודנטים 
היא  שלנו  המטרה  אחרים.  בתפקידים 
חשיבה  צורת  שלנו  לבוגרים  להקנות 
חשוב  נכס  וזה  ואסטרטגית  כלכלית 
בהרבה מלימודים ספציפיים כמו מינהל 
אם  משנה  לא  זה  וחשבונאות.  עסקים 
לימודיו  סיום  לאחר  יבחר  שלנו  הבוגר 
להיות פוליטיקאי, עו"ד או מנהל עסקי. 
יכולת  האלה  מהתפקידים  אחד  בכל 
במסגרת  לו  תתרום  הכלכלית  החשיבה 

תפקידו".

ראש בראש עם מינהל עסקים
דבריו של וינטר חושפים את הקרב 
החורג  האח  לבין  הכלכלה  לימודי  בין 
— לימודי מינהל העסקים. בשנים האח־
רונות חשים אנשי הפקולטות לכלכלה 

בזליגה של סטודנטים, שבעבר הבחירה 
הטבעית שלהם הייתה בלימודי כלכלה, 
עסקים.  למינהל  הפקולטות  עבר  אל 
שנלחמים  לכלכלה,  הפקולטות  אנשי 
משתדלים  סטודנטים,  פלח  אותו  על 
לגמד את לימודי מינהל העסקים ורבים 
אלה.  בלימודים  זלזול  מביעים  מהם 
קשים,  יותר  כמובן  אצלנו  "הלימודים 
אבל בסופו של דבר הם תורמים הרבה 
מינהל  לימודי  מאשר  לסטודנט  יותר 
רו־ אתה  ”אם  וינטר.  טוען  עסקים”, 

יותר  לך  כדאי  טוב,  מנהל  להיות  צה 
ללמוד כלכלה, בלימודי מינהל עסקים 
נותנים לך כל מיני דוגמאות מחיי היום 
יום, אבל בסופו של דבר, מעדויות של 
להתמודדות  כשמגיעים  בשטח,  אנשים 
שום  לך  נותנים  לא  האלה  הלימודים 
מכשיר מעשי". וינטר מסביר את מעבר 
הסטודנטים ללימודי מינהל עסקים ב"־

הפקולטות  של  מצידן  אגרסיבי"  שיווק 
מודה  הוא  זאת,  עם  עסקים.  למינהל 

האם אתם חכמים יותר מתלמידי החוג לכלכלה? אם אתם 
קוראים בקביעות עיתונות כלכלית, יש סיכוי שהתשובה היא כן • אז עד כמה רלוונטי 

הידע של בוגרי הפקולטה לשוק העבודה?
כתבה שנייה בסדרה

מעלה  אחרונות"  בדיקת "ידיעות 
החזקות  החברות  עשרת  בקרב  כי 
במשק על פי מדד Duns 100, 7 מנכ"־
לים מחזיקים בתואר ראשון בכלכלה. 
הוא  בכלכלה  התואר  שבהן  החברות 
תואר פחות נדרש הן כנראה חברות 
הנדסיות או חברות העוסקות בתחום 
גדולה  חשיבות  יש  שם  התשתיות, 

לתארים  כנראה  יותר 
בתחום המקצועי. 

בכ־ התואר  והאם 
לכלה הופך את בעליו 

"ידיעות  בדיקת  יותר?  עשיר  לאדם 
אחרונות" מעלה כי גם לשבעה מתוך 
בעלי  השכירים  המנהלים  עשרת 
 2007 בשנת  ביותר  הגבוה  השכר 
האח־ לשלושת  בכלכלה.  תואר  יש 

ושני  בכימיה  ראשון  תואר  יש  רים 
סמנכ"ל  פורת,  (דני  עסקים  במינהל 
השכלה  אגן),  מכתשים  אסטרטגיה 
דורי  גלוב,  גזית  יו"ר  (סגן  תיכונית 
סגל), ומשפטים (גדעון תדמור, מנכל 
דלק אנרגיה). שלא במפתיע, החברות 
יש  המנהלים  לכל  שבהן  היחידות 

הבנקים:  הם  בכלכלה  ראשון  תואר 
צבי זיו, גליה מאור, אלי יונס, סמדר 
ברבר־צדיק וגיורא עופר, כולם בעלי 
תואר ראשון בכלכלה ורובם מחזיקים 
בשילוב המנצח של תואר ראשון בכ־

לכלה ותואר שני במינהל עסקים.
למנהלים  יש  הענפים  בשאר  גם 
ורק  בכלכלה  ראשון  תואר  רבים 
תארים  למיעוטם 
בתחומים  ראשונים 
יוצאי  בין  אחרים. 
פז  מנכ"ל  הדופן: 
בפ־ ראשון  תואר  בעל  פוגל,  יונה 
חיים  אל־על  מנכ"ל  סיכולוגיה, 
בביטחון  ראשון  תואר  בעל  רומנו, 

לאומי ויחסים בין לאומיים ומנכ"ל 
פרטנר דוד אבנר, בעל תואר ראשון 
ופילוסו־ המחשב  מדעי  במתמטיקה 

של  הוא  יותר  עוד  קטן  מיעוט  פיה. 
בעלי תפקידים ניהוליים שאין להם 
בקבוצה  החברים  בין  תואר.  בכלל 
שוויד,  גיל  צ׳קפוינט,  מנכ"ל  הזאת: 
יו"ר דור אלון דודי ויסמן וסגן יו"ר 

גזית־גלוב, דורי סגל.

האם התואר בכלכלה מוביל לתפקיד ניהולי? 

מבחן המנהל

פרופ� אייל וינטר: "בלימודי מינהל 
עסקים נותנים לך כל מיני דוגמאות מחיי 
היום יום, אבל בסופו של יום, כשמגיעים 

להתמודדות בשטח, הלימודים האלה 
לא נותנים לך שום מכשיר מעשי"

מבוא לכלכלה
דברים שלא ילמדו אתכם 

באוניברסיטה

יוצאים לשוק

גליה מאור.  
לכל מנהלי 
הבנקים יש תואר 
ראשון בכלכלה
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