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 B.A. (681- )המחלקה לניהול 

 ד"ר סימון מורן ראש התוכנית:

 ע' רמ"ן: גב' לינור איטח

 דרור -גב' שיר בר רכזת לענייני סטודנטים:

 08-6304548 טלפון:

 08-6304538 פקס:

 shirbar@bgu.ac.il דואר אלקטרוני:

 https://in.bgu.ac.il/eilat/Pages/default.aspx אתר הבית של אילת:

 https://in.bgu.ac.il/fom/Pages/default.aspx אתר הבית של הפקולטה לניהול:

 

 תכנית לימודים לתואר ראשון בניהול

תכנית לימודים לתואר "בוגר" במסלול דו מחלקתי עם מחלקה נוספת מהפקולטה 
 תשפ"ג -למדה"ר לשנים תשפ"א 

 

 מטרת המסלול 

מטרת המסלול היא לשלב לימודי ניהול עם לימודי תחום ידע מהפקולטה למדעי הרוח והחברה. התכנית 
והכשרה בתחום הנבחר מהפקולטה למדעי הרוח  מעניקה הכשרה בתחומי הניהול במחלקה לניהול

והחברה. שילובים אלו משקפים את הצורך במנהלים במגזרים עסקיים וציבוריים בעלי ידע מקיף בתחום 
(. שילוב יעיל 'הניהול ובתחום התוכן האחר )פסיכולוגיה, כלכלה, חינוך, גיאוגרפיה, פוליטיקה וממשל וכו

ימוד מאפשרים לקבל הכשרה מעמיקה בניהול וכן הכשרה מעמיקה  בקורסים משותפים בין שני תחומי הל
 בתחום השני.

לפקולטה לניהול ובמסגרת  -תלמידי מסלול זה משתייכים לשתי פקולטות: במסגרת לימודיהם בניהול 
תלמידים אלה נדרשים להכיר את  .לפקולטה למדעי הרוח והחברה -לימודיהם במחלקות לרוח וחברה

  ות ולפעול בהתאם להם.הנהלים בשתי הפקולט

אנו עושים מאמצים להתאים את תכניות הלימודים הדו מחלקתיות, אולם עשויה להיות חפיפה בשעות 
הלימוד של הקורסים המוצעים ע"י שתי הפקולטות שלא יאפשרו השלמת הלימודים תוך שישה 

 לא או חלקי(.סמסטרים. עפ"י שנתון הפקולטה לניהול, אין להירשם לקורסים החופפים בזמן )מ

 מבנה הלימודים 
תכנית הלימודים מורכבת מקורסי חובה במבנה סמסטריאלי. לחלק מהקורסים דרישות קדם המפורטות  

להלן וקורסי בחירה. במסגרת קורסי הבחירה לסטודנט מהמסלול הדו מחלקתי ניתנת אפשרות ללמוד  

קה לניהול. לא ניתן ללמוד קורסי  קורסים ממבחר קורסי הבחירה, קורסי המגמה וקורסי החובה של המחל

   .בחירה מפקולטות אחרות. ההרשמה לקורסים מותנית בעמידה בדרישות הקדם

http://www.bgu.ac.il/eilat
https://in.bgu.ac.il/eilat/Pages/default.aspx
https://in.bgu.ac.il/fom/Pages/default.aspx
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 נקודות זכות לפחות. 121.5להשלמת החובות לתואר ראשון במסלול הדו מחלקתי יש לצבור 

 :פירוט נקודות הזכות

 חובות לתואר נקודות זכות
 
 
0 

 
2 

 אוניברסיטאיות חובות 
 (: במדעי הרוח והחברה 151יירשמו תחת רכיב )

 הדרכה בספריה
 לומדה למניעת הטרדה מינית 

 2אנגלית מתקדמים 

 קורסים במחלקה לניהול 57.5
)בהתאם למסלול הלימוד ע"פ הפירוט המופיע 

 בתחתית הטבלה(

54 
 *קורסים במחלקה נוספת ממדעי הרוח והחברה 

8 
 מהפקולטה למדעי הרוח והחברהליים קורסים כל

121.5 
 סה"כ נקודות לתואר 

 

 .נק"ז כלליים 6 -נק"ז בחטיבות ו 58תחומיים )שתי חטיבות( כולל - מסלול ניהול ולימודים רב* 

 .נק"ז במחלקה לניהול 57מחלקתי עם פסיכולוגיה כולל -* המסלול הדו

, על הסטודנטים להשלים את הקורס  * במידה ודרישת הקדם לקורס מסוים לא נלמדת במחלקה לניהול
 המקביל במחלקה הנוספת בה הם לומדים. 

  

http://www.bgu.ac.il/eilat
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 מבנה הלימודים למסלול דו מחלקתי בניהול ושאר רו"ח  
 'שנה א' סמסטר א

נקודות  דרישות קדם 
 זכות 

סה”כ  
 ש”ש 

ש”ש  
 מעבדה 

ש”ש  
 תרגול

שעות  
שבועיות  
)ש”ש(  
 הרצאה 

 מספר הקורס  שם הקורס 

 681-1-0279 א'* יישומי מחשב      0.5 
 681-1-0101 שיטות כמותיות  3 2  5 4 
מבוא להתנהגות   3   3 3 

 מיקרו  -הארגונית 
681-1-0043 

 681-1-0280 מבוא לכלכלה לניהול 3 2  5 4 
  סה"כ  9 4  13 11.5 

 באמצעות האינטרנט. ( הינו קורס מתוקשב ללמידה עצמית 0279-1-681הקורס יישומי מחשב א' ) *
   בסוף הסמסטר תתקיים בחינה במעבדת המחשבים.

 'שנה א' סמסטר ב

נקודות  דרישות קדם 
 זכות 

סה”כ  
 ש”ש 

ש”ש  
 מעבדה 

ש”ש  
 תרגול

 ש"ש 
 הרצאה 

 מספר הקורס  שם הקורס 

מבוא לסטטיסטיקה   3 2  5 4 
 לניהול

681-1-0036 

 681-1-2041 מבוא לשיווק  3   3 3 
 681-1-0273 כלכלה וחברה 3   3 3 681-1-0280

  סה"כ  9 2  11 10 
 

  שנה ב' סמסטר א'

 

 'שנה ב' סמסטר ב 

 .שעות 12סה"כ * סדנא מרוכזת 

נקודות  דרישות קדם 
 זכות 

סה”כ  
 ש”ש 

ש”ש  
 מעבדה 

ש”ש  
 תרגול

 ש"ש 
 הרצאה 

 מספר הקורס  שם הקורס 

מבוא למערכות מידע   3   3 3 
 לניהול

364-1-4221 

 681-1-1061 מבוא לחשבונאות  3 2  5 4 
681-1-0036 
681-1-0280 

 681-1-2061 מבוא למימון  3 2  5 4

  סה"כ  9 4  13 11 

נקודות  דרישות קדם 
 זכות 

סה”כ  
 ש”ש 

ש”ש  
 מעבדה 

ש”ש  
 תרגול

 ש"ש 
 הרצאה 

 קורס ה מספר  שם הקורס 

ארגונית  מבוא להתנהגות  3   3 3 681-1-0043
 מאקרו  -

681-1-0042 

681-1-0036 
681-1-0101 

 364-1-1241 ניהול התפעול והייצור 3 2  5 4

 681-1-0232 * סדנא בכתיבה מדעית     0.5 
 2 2   2 Basic 

Entrepreneurship 
Course 

681-1-0265 

  סה"כ  8 2  10 9.5 

http://www.bgu.ac.il/eilat
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 'שנה ג' סמסטר א

 
 * פרויקט אחד, לבחירה

 

 'שנה ג' סמסטר ב 

נקודות  דרישות קדם 
 זכות 

סה”כ  
 ש”ש 

ש”ש  
 מעבדה 

ש”ש  
 תרגול

 ש"ש 
 הרצאה 

 מספר הקורס  שם הקורס 

פרויקט ניהול עסקים       3 681-1-1016
 * 'חלק ב -בישראל

681-1-1017 

 681-1-1020 *חלק ב' -פרויקט מח"ר     3 681-1-1010
  -הנחיית יזמים צעירים     3 681-1-0053

 *חלק ב'
681-1-0054 

מבוא למנהיגות וניהול   2   2 2 681-1-0042
 בארגונים 

681-1-0282 

  קורס בחירה**  2   2 2 בהתאם לקורס 
  סה"כ  5   5 7 

 המשך הפרויקט שנבחר בסמסטר א'   *

 

  

נקודות  דרישות קדם 
 זכות 

סה”כ  
 ש”ש 

ש”ש  
 מעבדה 

ש”ש  
 תרגול

 ש"ש 
 הרצאה 

 מספר הקורס  שם הקורס 

681-1-0042 
681-1-1061 
681-1-2041 
681-1-2061 

 681-1-4041 אסטרטגיה עסקית  3   3 3

 681-1-4071 אתיקה לניהול 3   3 3 0
 סיים חובות שנה 

 א' + ב' 
ניהול עסקים  פרויקט      3

 * 'חלק א -בישראל
681-1-1016 

 סיים חובות שנה 
 א' + ב' 

 681-1-1010 *חלק א' -פרויקט מח"ר     3

 סיים חובות שנה 
 א' + ב' 

  -הנחיית יזמים צעירים     3
 *חלק א'

681-1-0053 

  סה"כ  6   6 9 

http://www.bgu.ac.il/eilat
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  מבנה הלימודים למסלול דו מחלקתי בניהול ופסיכולוגיה 
( 681-1-0043מהקורסים הבאים: התנהגות ארגונית מיקרו )תלמידי המסלול ניהול ופסיכולוגיה פטורים 

 .(. במקום קורסים אלו ילמדו שני קורסי בחירה במחלקה לניהול681-1-0036וסטטיסטיקה לניהול )

 'שנה א' סמסטר א

נקודות  דרישות קדם 
 זכות 

סה”כ  
 ש”ש 

ש”ש  
 מעבדה 

ש”ש  
 תרגול

 ש"ש 
 הרצאה 

 מספר הקורס  שם הקורס 

למערכות מידע  מבוא  3   3 3 
 לניהול

36414221 

 681-1-0279 יישומי מחשב א'*      0.5 
 681-1-0101 שיטות כמותיות  3 2  5 4 
 681-1-0280 מבוא לכלכלה לניהול  3 2  5 4 
  סה"כ  9 4  13 11.5 

( הינו קורס מתוקשב ללמידה עצמית באמצעות האינטרנט. בסוף 681-1-0279)הקורס יישומי מחשב א' *
 טר תתקיים בחינה במעבדת המחשבים. הסמס

 

 'שנה א' סמסטר ב

 

 

  שנה ב' סמסטר א'

נקודות  דרישות קדם 
 זכות 

סה”כ  
 ש”ש 

ש”ש  
 מעבדה 

ש”ש  
 תרגול

 ש"ש 
 הרצאה 

 מספר הקורס  שם הקורס 

 681-1-1061 מבוא לחשבונאות  3 2  5 4 
681-1-0036* 
681-1-0280 

 681-1-2061 מבוא למימון  3 2  5 4

  קורס בחירה*  3   3 3 בהתאם לקורס 
  סה"כ  9 4  13 11 

 7* ר' עמוד 

  

נקודות  דרישות קדם 
 זכות 

סה”כ  
 ש”ש 

ש”ש  
 מעבדה 

ש”ש  
 תרגול

 ש"ש 
 הרצאה 

 מספר הקורס  שם הקורס 

 681-1-0273 כלכלה וחברה 3   3 3 681-1-0280 
 681-1-2041 לשיווק מבוא  3   3 3 
מבוא להתנהגות ארגונית   3   3 3 

  מאקרו –
681-1-0042 

  סה"כ  9   11  9 

http://www.bgu.ac.il/eilat
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 'שנה ב' סמסטר ב 

נקודות  דרישות קדם 
 זכות 

סה”כ  
 ש”ש 

ש”ש  
 מעבדה 

ש”ש  
 תרגול

 ש"ש 
 הרצאה 

 מספר הקורס  הקורס שם 

681-1-0036* 
681-1-0101 

 36411241 ניהול התפעול והייצור 3 2  5 4

 681-1-0232 ** סדנא בכתיבה מדעית     0.5 
 2 2   2 Basic 

Entrepreneurship 
Course 

 681-1-0265 

  קורס בחירה***  2   2 2 בהתאם לקורס 
  סה"כ  7 2  9 8.5 

 * או קורס מקביל בפקולטה למדה"ר 
 .שעות 12סדנא מרוכזת סה"כ  **

 7*** ר' עמוד 

 'שנה ג' סמסטר א

נקודות  דרישות קדם 
 זכות 

סה”כ  
 ש”ש 

ש”ש  
 מעבדה 

ש”ש  
 תרגול

 ש"ש 
 הרצאה 

 מספר הקורס  שם הקורס 

681-1-0042 
681-1-1061 
681-1-2041 
681-1-2061 

 681-1-4041 אסטרטגיה עסקית  3   3 3

 681-1-4071 אתיקה לניהול 3   3 3 
 סיים חובות שנה 

 א' + ב'
פרויקט ניהול עסקים       3

 * 'חלק א -בישראל
681-1-1016 

 סיים חובות שנה 
 3 א' + ב'

 681-1-1010 חלק א'*  -פרויקט מח"ר    

 סיים חובות שנה 
 3 א' + ב'

- הנחיית יזמים צעירים    
 *חלק א'

681-1-0053 

  סה"כ  6   6 9 
 * פרויקט אחד, לבחירה

 'שנה ג' סמסטר ב 

נקודות  דרישות קדם 
 זכות 

סה”כ  
 ש”ש 

ש”ש  
 מעבדה 

ש”ש  
 תרגול

 ש"ש 
 הרצאה 

 מספר הקורס  שם הקורס 

פרויקט ניהול עסקים       3 681-1-1016
 * 'חלק ב -בישראל

681-1-1017 

681-1-1010 
3 

 681-1-1020 *חלק ב' -פרויקט מח"ר    

681-1-0053 
3 

  -הנחיית יזמים צעירים    
 *חלק ב'

681-1-0054 

מבוא למנהיגות וניהול   2   2 2 681-1-0042
 בארגונים 

 681-1-0282 

 בהתאם לקורס 
3 

  קורס בחירה**  3   3

  סה"כ  5   5 8 
 *המשך הפרויקט שנבחר בסמסטר א' 

 7** ר' עמוד 
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 מבחר קורסי הבחירה הינו דוגמא מתוך קורסים שהוצעו בעבר ואינו מחייב. 

 דרישת קדם  שם הקורס מספר הקורס
  ניהול קיימות  681-1-0132
 681-1-0043 אינטיליגנציה רגשית בעבודה  681-1-0129
 681-1-0043 לחץ ושחיקה בעבודה 681-1-0007

681-1-0042 
 0 קונפליקטים גישור וניהול  681-1-0079
 0 דיני חוזים ועסקים  681-1-0041
 0 מבוא ליזמות עיסקית  681-1-5011
יצירתיות וחדשנות בשיווק בפתרון   681-1-0052

 בעיות 
681-1-2041 

 681-1-3041 ניהול משא ומתן  681-1-0002
 0 מבוא לדיני עבודה  681-1-5071
 681-1-2041 פרסום ומדיה מתקדם  681-1-0113
 681-1-0043 פסיכולוגיה חיובית בעולם העבודה 681-1-0115

681-1-0042 

 0 ניהול פרויקטים  681-1-0017
 0 שוק ההון 681-1-0149
 0 כלים להבנת שוק העבודה הישראלי  681-1-0229
 681-1-2061 יזמות והייטק  681-1-0252

681-1-2041 
681-1-0043 
681-1-0042 

 681-1-0252רישום לקורס  סדנה ביזמות בינלאומית  681-1-0254
 0 ניהול קיימות  681-1-0132
 0 יישומים ופרספקטיבות  בניהול קיימות  681-1-0227

  681-1-10036 
 0 קורס שנתי בלבד –קורס התמחויות  681-1-0257/357

 15311051 ניתוח אירוע  -בעיות הנדסיות וניהוליות 90010063
681-1-2041 

 15311051 חדשנות משבשת  681-1-0263
 0 תכנית מניטובה בניהול בינלאומי  61050008

 0 הנדסת אנוש  681-1-0255
 681-1-0279 שימושי מחשב בעולם צהפיתוח הטכנולוגי  681-1-0264
 15311051 קורס יסוד ביזמות  681-1-0265
 0 יזמות עסקית באסיה  681-1-0266
 0 גיוס הון לחברות סטארטאפ 681-1-0270
 681-1-5041 כלכלה וחברה:תאוריה ומעשה 681-1-0273

681-1-5061 
הסיפור שמאחורי המספרים, יישומים   681-1-0275

 פרקטיים 
681-1-0279 
681-1-0042 
681-1-5041 
681-1-5061 

 R 681-1-0279-פתרון בעיות ניהוליות באקסל וב 681-1-0276
681-1-0036 

http://www.bgu.ac.il/eilat
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 דרישת קדם  שם הקורס מספר הקורס
קבלת החלטות ותמריצים בתחרויות   681-1-0259

 וספורט 
681-1-0036 

מיזמים חברתיים עסקיים לשילוב   681-1-0244
 תעסוקתי 

0 

 0 יצירתיות, מיתוג ואמנות בניהול  681-1-0272
אסטרטגיות לפתרון בעיות ניהוליות   681-1-0277

 מורכבות 
0 

 0 קורס שנתי בלבד -פעמוניםסדנת  681-1-0126/226
  ניהול קיימות  681-1-0132
  אינטיליגנציה רגשית בעבודה  681-1-0129
  לחץ ושחיקה בעבודה 681-1-0007
  תולדות המחשבה הכלכלית עסקית  681-1-0070
  גישור וניהול קונפליקטים  681-1-0079
  דיני חוזים ועסקים  681-1-0041
  ליזמות עיסקית מבוא  681-1-5011
 (681-1-2041עקרונות השיווק ) יצירתיות וחדשנות בשיווק בפתרון בעיות  681-1-0052
  ניהול משא ומתן  681-1-0002
  מבוא לדיני עבודה  681-1-5071
 (681-1-2041עקרונות השיווק ) פרסום ומדיה מתקדם  681-1-0113
 (681-1-0043התנהגות ארגונית מיקרו ) פסיכולוגיה חיובית בעולם העבודה 681-1-0115

 (681-1-0042התנהגות ארגונית מאקרו )
  סגנונות ניהול, מוטיבציה ולמידה  681-1-0119
  פתרון בעיות בחברות בצמיחה  681-1-0111
  יסודות בניהול ספורט מקצועני  681-1-0112
  ניהול פרויקטים  681-1-0017
  עסקים קטנים ובינוניים ניהול סביבתי של  681-1-0147
  ניהול יצירתיות וחדשנות  681-1-0124
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