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 ספורט ועסקי ארגוני למנהלי  –ם למנהלי MBAתכנית במנהל עסקים 
 ט"עסמסטר א' תש – ז"תשעסמסטר קיץ 

 

לראשונה בישראל לניהול ע"ש גילפורד גלייזר ומציעה  הפקולטהבמסגרת פועלת  תכנית המנהלים

התוכנית בעולם הספורט.  בעלי ניסיוןלמנהלים  (MBA)מיוחדת במנהל עסקים לימודים תכנית 

הרלוונטיים הידע והכישורים פיתוח תוך התמקדות בלקשת רחבה של תחומים,  שיפהחמאפשרת 

 תחומית,-, בצורה אינטגרטיבית ורב. התכנית שמה דגש על הפן היישומיארגוני ועסקי ספורטניהול ל

 תוך התחשבות ברקע המקצועי של התלמידים.

 

בסיס רחב בכול ו ראייה ניהולית ם המחפשיםמתאימה לאנשים עובדי מובניתהתכנית הלימודים 

תכנית הלימודים נותנת למנהלים . והתמקדות בתחום ניהול עסקי של ספורט תחומי מנהל עסקים

 .ניהול ספורטאת הכלים להתמודדות עם הסביבה העסקית המורכבת, תוך שימת דגש על 

בן גוריון בנגב, עתידה למנהלים באוניברסיטת  MBAתכנית הלימודים לתואר שני במנהל עסקים 

 .שבע-בבאר האוניברסיטהוס של קמר, הלימודים יתקיימו בקמפוס 2017יוני  22-להיפתח ב

 

 התוכנית:של ייחודה 

  התכנית מותאמת לאנשים עובדים.. לבעלי ניסיון ניהולי/מקצועיתכנית המנהלים מיועדת 

 האופציה לבחור את מועד  הלימודים מרוכזים ביום חמישי אחה"צ ויום שישי. לסטודנט מוצעת
 מועדים. 2הבחינה הנוח לו מבין 

  ,הצלחה  יאחוזגיה גבוהה בין הסטודנטים בקבוצה ומאפשרים סינרהלימודים בקבוצות מובנות
 בלימודים. יםגבוה

 שילוב של  עם דגש על שימושיים בנושאי הלימוד השונים היבטיםכנית יישומית המדגישה ת
 תיאוריה ועשייה. 

 עולם הסחר , ככלי לתכנון עסקי" –כמו: "תכנית עסקית  קורסים חדשנייםן למצוא בתכנית נית"
  וכו'.אסטרטגיה פורצת דרך"  –האלקטרוני 

  העשרה, נטוורקינג' ופעילויות שונות.  –מועדון מנהלים יוקרתי 

 מרצים אורחים מהשטח . 

  תוארMBA חודשים.  16 -ב 

 סיטאות.שכ"ל בהתאם לשכ"ל לתואר שני הקבוע באוניבר 

 .לרשותכם צוות מיומן לטיפול בכל נושא אישי/אקדמי 
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 לתכנית רשמהתנאי ה

 לפחות 80בממוצע של  טבע וכלכלה )חד מחלקתי(, הבוגרי תואר ראשון בהנדס * 

 לפחות 82בוגרי תואר ראשון במסלולים האחרים בממוצע של  *

 ההרשמה יופסיש לצרף קורות חיים לט –מקצועי ניהולי/ ןניסיושנות  5 *

 מקרים חריגים ידונו בנפרד *

 

 תכנית הלימודים

 קורסי השלמה 3קורסים לתואר +  14 -תכנית מורכבת מה

 נק"ז 42סה"כ 

 סמסטרים רצופים בחלוקה הבאה: 5התכנית תמשך 

 קורסי השלמה 3  -   ז"תשע  - סמסטר קיץ 

 קורסים 4 -  חתשע"  - סמסטר א' 

 קורסים 4 -  חתשע"  - סמסטר ב' 

 קורסים 4 -  חתשע"  -  *מסטר קיץס

 קורסים 2 -  טתשע"  -  *סמסטר א'

 קורסים. 2הלימודים יתקיימו יומיים בשבוע, כשבכל יום יתקיימו 

 קורסים( 2) 14:00-20:00בין השעות חמישי : יום ימי הלימוד

 קורסים( 2) 08:00-14:00 בין השעות   שישייום 

 יתכנו שינויים 

 הרשמה לתכנית

 .14.05.2017 –22.01.2017ין התאריכים ב ערךתההרשמה 

 : גוריון-ההרשמה דרך אתר האינטרנט של אוניברסיטת בן

MA.aspx-http://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/Rishum/harshama  

ולאחר מכן יש  סמסטר קיץ זתשע"לבחור בשנת לימודים  לתשומת לבכם בעת מילוי הפרטים יש

 .מנהל עסקים תכנית מנהלים ללא עבודת גמרלבחור במסלול 

 לאחר מילוי הטפסים המקוונים ותשלום דמי ההרשמה יש לשלוח למדור רישום:

  יגיליון ציונים מקור .1

 יתאישור זכאות לתואר מקור או דיפלומה מקור .2

 קורות חיים .3

 אין צורך בהצגת גיליון ציונים ואישור זכאות.  –טת בן גוריון לבוגרי אוניברסי 

http://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/Rishum/harshama-MA.aspx
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על מנת להבטיח את  את שובר המקדמה מתבקש לשלם באופן מיידיהודעת קבלה,  יקבלש ועמדמ

 .לאחר קבלת השובר המשולם רקיבוצע על ידנו  בסמסטר קיץ הרישום לקורסים בתוכנית. ומקומ

 פתיחת התכנית מותנית במספר נרשמים.

 

 שכר לימוד

  שכ"ל הינו בהתאם לשכ"ל הקבוע באוניברסיטאות.

 שכ"ל אינו כולל את קורסי ההשלמה.

 . שכ"ל אינו כולל תשלומים נלווים של רווחה ואבטחה

 או דרך כרטיס אשראי , הוראת קבעהתשלום מתבצע דרך 

 מתבקשהמחלקה מבטלת באופן גורף את תשלומי הרווחה. סטודנט שמעוניין בתשלומי הרווחה, 

 להודיע על כך למדור חשבונות הסטודנטים.  

 (:17פירוט דמי הרווחה ניתן לראות בחוברת הוראות והסברים לתשלום שכר לימוד )פרק א' סעיף 

ret_heshbon_student.pdfhttp://in.bgu.ac.il/accounts/Documents/hove 

 תשלומי אבטחה הינם חובה לכל הסטודנטים. 

 

 מקדמה ביטול הרשמה והחזרנוהל 

 .החזר מלוא המקדמה 01.6.2017 -עד ה

 .החזר מחצית המקדמה 16.6.2017ועד  02.6.2017 -מה

 .חיוב מלוא המקדמה 02.7.2017ועד  18.6.2017מפתיחת הסמסטר 

 .סמסטרחיוב מלוא ה 03.7.2017 -מה

 

 , 08-6461600 :חשבונות סטודנטיםלפרטים בנוגע לשכ"ל ניתן לפנות למדור 

http://in.bgu.ac.il/accounts/Pages/default.aspx 

 

  

http://in.bgu.ac.il/accounts/Documents/hoveret_heshbon_student.pdf
http://in.bgu.ac.il/accounts/Pages/default.aspx
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 טארגוני ספור למנהלי MBAמנהל עסקים   –תוכנית לימודים 

 

 *קורסי השלמה 

 שיטות כמותיות בניהול

 סטטיסטיקה בניהול

 כלכלה ניהולית

 

 (ארבעה)מתוכם יבחרו  *** קורסי בחירה מתקדמים    קורסי חובה **

 ניתוח דוחות כספיים   תפעול לעסקיםניהול 

 ניהול פרויקטים    חשבונאות

 תכנית עסקית ככלי ניהולי   מדעי התנהגות במנהל

 מנהיגות בארגונים     מימון

 יםיפיתוח עסקים בשווקים גלובל    יהול שיווק נ

 חדשנות לקיימות     

 ניהול סיכונים

 מימון חברות

 אתיקה וקבלת החלטות

 

 

 קורס חובה מתקדם 

 יםאסטרטגיה ומדיניות מנהל עסק

 

 (ע"י התוכנית קורסים ארבעה*** )מתוכם יבחרו  ניהול עסקי ספורט קורסי 

 ומימון כלכלת ספורט

 חסויות וניהול המותג ספורט:שיווק 

 ספורטבניהול עסקי  םוערוצי מדיה דיגיטלייתקשורת 

 ספורט אנליטיקס

 ני ספורטארגוב מנהיגות וניהול

 ואתיקה ספורט משפט

  ממשל ורגולציה של ספורט בישראל ובעולם
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 פטורים מקורסי השלמה*  

 י החלטת ועדת ההוראה.ו על סמך לימודים לתואר ראשון, ועל פ/ינתנים מקורסי ההשלמה /פטור

 לסיים את קורסי ההשלמה בסמסטר קיץ )במהלך הסמסטר הראשון(. מחויבסטודנט בתוכנית 

 

 פטורים מקורסי חובה**   

 תכנית הלימודים הינה תכנית מובנית וסגורה. 

בתכנית ומעוניין לבקש  הנלמדים במידה וסטודנט למד במסגרת התואר הראשון את קורסי החובה

 .31.08.2017יך מתארלא יאוחר  התוכנית,ם, עליו להגיש בקשה למזכירות פטור בגינ

 הנלמדים יותר מקורס חובה אחד החופף לקורסי החובה בתואר ראשון במידה וסטודנט למד

 הקורסים החופפים )לא ניתן להגיש בקשה בגין קורס בודד(.  כל בתכנית, הבקשה לפטור תכלול את

 .מאותו תחוםחייב ללמוד קורס חלופי מתקדם  סטודנט שמקבל פטור מקורס חובה

 הפטור טעון אישור ועדת הוראה.

 

  וקורסי התמחות  קורסי בחירה*** 

נבחרים וההתמחות אינה אישית לכל סטודנט, קורסי הבחירה וההתמחות בחירת קורסי הבחירה 

 ים.על ידי המחלקה ובהתאם לאילוצי המערכת והמרצים. ייתכנו שינויים בקורסים המוצע

 

 ליצירת קשר

  epc2@som.bgu.ac.il אולגה גרשליס

 08-6477911, 08-6479728 טלפון: 

 08-6472882  פקס:
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