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המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
,  גוריון בנגב היא הגדולה בישראל-המחלקה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן

וממובילות התחום בעולם
תחת הפקולטה למדעי ההנדסה, 1969-המחלקה נוסדה ב•
מהגדולות והמבוקשות במחלקות האוניברסיטה•

הנחשבים למובילים  , חוקרים ומרצים בעלי שם עולמי-חברי וחברות סגל אקדמי 30-כ•
ולמשפיעים בתחומי התמחותם

סטודנטים וסטודנטיות1100-כ•

במגוון תכניות אקדמיות בכל רמות התארים, פעילות מחקר והוראה ענפה
(.Ph.D)ושלישי , (.M.Sc)שני , (.B.Sc)ראשון :תארים•
,  מערכות תפעול וייצור, מערכות מידע, מדעי הנתונים: תחומי התמחות מרכזיים•

(ארגונומיה)הנדסת גורמי אנוש , מערכות נבונות, סטטיסטיקה שימושית
מסלולים לשילוב  , חילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות בעולם:תכניות לטיפוח הצטיינות•

חוגית עם המחלקה למתמטיקה-ותכנית דו, תואר ראשון עם תואר שני
ואמצעים להעשרת חווית הלימוד, מעבדות הוראה, מגוון קורסים:למידה איכותית•



למה כדאי ללמוד הנדסת תעשייה וניהול
הנדסת תעשייה וניהול מציעה את האופק –מבין מקצועות ההנדסה והמדעים 

!המקצועי המגוון והרחב ביותר

מעניין ומגוון, תחום לימודים מאתגר
עיצוב ויישום  , חקר ביצועים, תכנות, סטטיסטיקה, מתמטיקה–תחומי ייחודי -שילוב רב•

ועוד, כלכלה, ניהול, מערכות נבונות, מערכות מידע
עניין והתמחות שונים, וצורות חשיבה מתחומי ידע, חשיפה למגוון עשיר של כלים•

מוערכת ומבוקשת, התמחות הנדסית מוכרת
בכל ענפי המשק והתעשייה–ביקוש גדול בשוק העבודה •
בתחומים מקצועיים רבים ניתנת עדיפות בולטת ומובהקת לבוגרי ולבוגרות המקצוע•

אופק נרחב וארוך טווח להעשרה ולהתפתחות מקצועית
התחום מציע ספקטרום רחב של כיווני התמקצעות•
הכשרה מיטבית לתפקידי ניהול והובלה טכנולוגית ויישומית•

עסק, ארגוןטכנולוגיה, מדע

הנדסת תעשיה וניהול

ניהול•

כלכלה •
וחשבונאות

משאבי אנוש•

•...

מתמטיקה•

מדעי המחשב•

מדעי הטבע•

/  הנדסת חשמל •
/  מכונות / תכנה 

•...



לימודים הנדסת תעשייה וניהול מכינים אותך לחיים שלאחר התואר 

ללא פשרות והנחות, איכות גבוהה:המוטו שלנו
,  רמת ידע ומקצועיות גבוהה–אנו דורשים מעצמנו ומתלמידינו •

השקעת זמן ומאמץ, התמודדות עם אתגרים

עומק עיוני והתנסות יישומית:תכנית הקורסים
,  דגש על שילוב מיטבי בין שליטה בהיבטים התיאורטיים של המקצוע•

.מקיפה בכלים רלוונטיים" Hands On"לבין התנסות 
•"State of the Art:"  שמירה על עדכנית תוכנית וטכנולוגית מול

דרישות התעשייה ומגמות ההתפתחות במקצוע

טיפוח קשר עם התעשייה
קשר מתמיד והתייעצות עם  בכירים בחברות וארגונים•
שילוב הרצאות אורח בקורסים•
שיתופי פעולה במחקר ובפרוייקטי גמר•



?מה עושים בוגרי הנדסת תעשייה וניהול
,  המחלקה מתגאה באיכות הגבוהה של הבוגרים והבוגרות

:אותם תמצאו במגוון תחומי עיסוק והתמקצעות
מדעני נתונים ואנליסטים•
מנתחי ומפתחי מערכות מידע  •
מנהלי ובקרי פרויקטים•
יועצי ארגון ושיטות•
מהנדסי תכן ובקרת איכות•
תמחירנים וכלכלנים תעשייתיים•
מנהלי רכז ולוגיסטיקה•
...ועוד•

ארגון תלמידי המחלקה בוגריה":20-80"
המציע מגוון  , ארגון גדול ופעיל של תלמידי המחלקה•

ומוביל רשת מקצועית  , פעילויות העשרה במהלך הלימודים
רחבה וענפה של אלפי בוגרים

רונית אטד

לית"מנכ

Microsoft

ישראל

זיו אבירם

ל  "מנכ

וממייסדי 

Mobileye

רוני חזקיהו

,  החשב הכללי

משרד האוצר

קושמרודני 

עיתונאי  

ושדרן טלוויזיה 

ל הדי זילברמן"תא

ל"דובר צה



?במה עוסקת הנדסת תעשייה וניהול

?כיצד יש לארגן את פעילות בית החולים בעידן הקורונה: דוגמא
והקצאת שעות העבודה, (כוח עזר, אחיות, רופאים)הרכב אנשי הסגל הרפואי •
?כמה מיטות ומכשירי הנשמה נציב בכל יחיד•
?כמה תרופות וציוד רפואי נלווה יש להזמין •

?מה מטרתנו
במסגרת התקציב האמצעים הקיימים, מתן טיפול רפואי מיטבי

?במה נרצה להתחשב
זמינות רופאים ואחיות
מיטות וציוד רפואי
  שיעורי ההדבקה ומספר הפונים
חומרת המצב הרפואי
תפוסת מחלקות האשפוז



?במה עוסקת הנדסת תעשייה וניהול

?כיצד יש לארגן ולתפעל את מרכזי החיסון:דוגמא
?ובאילו ימים שעות כדאי להפעיל אותם, היכן כדאי לפתוח מרכזי חיסון•
?ועל פי איזה סדר, מתי, אילו אזרחים יש להזמין להתחסן•
?כמה אנשי צוות ומנות חיסון יש להפנות לכל מרכז•

?מה מטרתנו
במינימום זמן ועלויות, הגעה לחיסון מלא של כלל האוכלוסיה

?במה נרצה להתחשב
מאפייני האוכלוסיה באיזורים גיאוגרפיים שונים
פילוח על פי דרגות סיכון
זמינות מקום וסגל רפואי
עלות החיסונים ותאריכי התפוגה שלהם



?במה עוסקת הנדסת תעשייה וניהול

?כיצד נתכנן באופן מיטבי את אסטרטגיית היציאה של ארגוני התרבות והפנאי:דוגמא
?ומתי , אילו מוסדות תרבות ופנאי ניתן לפתוח•
?ולאסור אחרות, האם יש לאפשר פעילויות מסוגים מסויימים בלבד•
?האם יש להגביל את ההשתתפות למחוסנים בלבד•

?מה מטרתנו
תוך מזעור הסיכון הבריאותי, לאפשר לאזרחים חזרה לפעילות תרבות ופנאי

?במה נרצה להתחשב
ותפוסתם, מיקום האולמות והמתקנים
מידת הביקוש לסוג הפעילות
מאפייני קהל הייעד סיכון הדבקה
הנזק הכספי והציבורי הכרוך בהמשך ההשבתה
  אמצעי בטיחות וצמצום מגע



?  במה עוסקת הנדסת תעשייה וניהול
הפעלה ושיפור הפריון של מערכות ותהליכים ארגוניים, הנדסת תעשייה וניהול עוסקת בתכנון

,  המשלבות אנשים, לימודי המקצוע מקנים כלים ומיומנויות לניהול סביבות עבודה מורכבות•
ומידע, ציוד, חומרים

תהליך מורכב

בארגון מורכב

:מקסום הפריון

,תפוקות מיטביות

ניצול תשומות יעיל

ארגון בתי חולים

?מה מטרתנו
במסגרת , טיפול מיטבי

התקציב האמצעים

?במה נרצה להתחשב
זמינות סגל וציוד
שיעורי תחלואה
תפוסה

...ועוד

תפעול מרכזי החיסון

מטרתנו
במינימום זמן  , חיסון מלא

ועלויות

?במה נרצה להתחשב
האוכלוסיהמאפייני
משאבים
חומרי גלם

...ועוד

פעילות תרבות ופנאי

מטרתנו
,  חזרה לפעילות

תוך מזעור הסיכון

?במה נרצה להתחשב
מיקום
ביקוש
עלויות

...ועוד 

התחשבות 

,  במשאבים

אילוצים  

וקדימויות



ארגז הכלים של מהנדסי תעשייה וניהול
עשיר ומגוון"ארגז כלים"התמודדות עם אתגרים מורכבים דורשת 

תכנוןוכלימודלים

ביצועיםחקר•

היצורעלופיקוחתכנון•

אספקהשרשראותניהול•

•...

ותכנהמידעמערכות

ואלגוריתמיםתכנות•

נתוניםבסיסי•

מערכותועיצובניתוח•

•...

הנדסייםכלים

אוטומציה•

רובוטיקה•

סימולציה•

•...

הנתוניםמדעי

סטטיסטיקה•

עסקיתבינה•

מכונהלימוד•

•...

וכלכלהניהול

ומימוןחשבונאות•

שיווק•

אנושמשאביניהול•

•...

אנושגורמי

עבודהחקר•

ארגונומיה•

ממשקיםעיצוב•

•...

לימודי הנדסת תעשייה וניהול  –גוריון בנגב -ככל תכניות ההנדסה באוניברסיטת בן
:מתאפיינים בעומס לימודים רב ובדרגת קושי גבוהה

ותכנותיות גבוהות, הנדסיות, רכישת מיומנויות מתמטיות•

פיתוח הרגלי למידה חדשים, השקעת זמן ומאמץ משמעותית•

!המאמץ משתלם-אבל ... 



מבנה תכנית לימודי התואר הראשון בהנדסת תעשייה וניהול

המושתתת על בניית נדבכי ידע  , שנתית-4תכנית 

ומדעים, תכנות, קורסי יסוד במתמטיקה: שנה ראשונה•
מבוא לתכנות, פיסיקה, הסתברות, אלגברה, א"חדו:לדוגמא•

המקנים את ליבת הידע המקצועי, קורסי חובה: שנה שנייה•
פיתוח תכנה מונחה  , תכנון ופיקוח על הייצור, חקר ביצועים: לדוגמא•

בסיסי נתונים, עצמים

קורסי ליבה מתקדמים ותחילת ההתמחות: שנה שלישית•
ניתוח ועיצוב  , סטטיסטיקה מתקדמת, גורמי אנוש, סימולציה:לדוגמא•

מערכות מידע

המשך ההתמחות ופרויקט גמר:שנה רביעית•
בינה , מחשוב ענן, לימוד מכונה, ניהול שרשראות אספקה:לדוגמא•

אסטרטגיית מערכות מידע, מערכות נבונות, ואנליטיקה עסקית

פרויקט  
גמר

התמחות

קורסי ליבה

תשתית מדעית והנדסית



מגמות התמחות בהנדסת תעשייה וניהול

ומגדירות  , (כ"סה7)מכוונות את תכנית קורסי הבחירה : מגמות התמחות בלימודי התואר הראשון
.כיוון התמקצעות ותחומי ידע ועניין

כל תלמיד רשאי לבחור התמחות , לקראת שנת הלימודים השלישית: בחירת ההתמחות•
בהתאם להעדפותיו  

"בינה מלאכותית"ל" בינה אנושית"תוך שילוב חכם בין , תכן והקמת מערכות: מערכות נבונות•
האינטרנט של "ו, מערכות מרובות סוכנים, אוטומציה, קורסים מתחומים כגון רובוטיקה•

(IOT" )הדברים

טכנולוגיות וכלים  , תוך הפעלת שיטות, תכן והקמת מערכי ייצור ושירות: מערכות תפעול•
אנליטיים מתקדמים 

וסטטיסטיקה יישומית,  ניהול שרשראות אספקה, קורסים מתחומים כגון חקר ביצועים•

.  והמידע והידע הארגוני, תכן והקמת מערכות נתמכות מחשוב לניהול הנתונים: מערכות מידע•
ניהול קשרי  , לימוד מכונה, בינה ואנליטיקה עסקית, קורסים מתחומים כגון ניהול ידע•

מחשוב ענן, יישומים מקוונים, לקוחות



?האם הנדסת תעשייה וניהול הוא תחום שמתאים לכם

:אם, התשובה היא כן

בזמן ובמקום הנכון, וחשוב לכם להוביל מהלך נכון-ולא איום , אתגר ומורכבות הם עבורכם הזדמנות•

ואתם מאמינים שאתם האנשים הנכונים לתקן זאת–תכנון לקוי וחוסר יעילות מפריעים לכם •

אתם מאמינים שהעולם המודרני אינו יכול להסתמך על , כמונו–" דברו אתנו בנתונים ובעובדות"•
"תחושות בטן"ו, שמועות, ניחושים

ניתוח עומק של  , לא ייפתרו ללא ראייה רחבה, אתם מבינים שבעיות מורכבות–" אין מטה קסמים"•
וחשיבה יצירתית, חלופות

, תרצו לשלב בלימודיכם היבטים טכנולוגיים-מימדיים -אתם תופסים את עצמכם כיצירתיים ורב•
ניהוליים וארגוניים, מדעיים

ולא להתמקד כבר עתה  –אתם מעדיפים ללמוד תחום מגוון שפותח אופק מקצועי עשיר ונרחב •
ומוגדר מראש, תחום, בתחום ספציפי



?מה מספרים תלמידי המחלקה

שיחלקו עמכם מניסיונם וחווית הלימודים שלהם, נרצה להציג בפניכם תלמידים המחלקה

עומדת לקראת סיום  . בוגרת תואר ראשון ולשעבר חברת וועד הסטודנטים: ליזה אוקופניאק
Intelבחברת Research Scientist-ומועסקת כ, לימודי התואר השני

בוגרת תואר ראשון ועומדת לקראת סיום התואר השני במסגרת מסלול המצטיינים  :זוהר פוטש
.ומשמשת כעוזרת מחקר והוראה, ר לשילוב תארים"מית

ר  "עומד לקראת סיום התואר הראשון והמשך לתואר שני במסלול המצטיינים מית:טל קורדובה
.ומשמש כעוזר מחקר והוראה, לשילוב תארים



רישום ותנאי קבלה
תחשיב הסכם ההנדסי–הקריטריון המרכזי לקבלה ללימודי תואר ראשון 

505: סף הסכם ההנדסי הנדרש לקבלה למחלקה להנדסת תעשייה וניהול•
:באתר המועמדים של האוניברסיטה-מחשבון הסכם ניתן ופרטים נוספים על הליך הקבלה •

in.bgu.ac.il/welcome

לעיתים מתאפשרת קבלה חריגה של מועמדים שאינם עומדים בתנאי הסכם
מקצועי רלוונטי קודם  /עם רקע אקדמי, (ומעלה500)סכם הנדסי קרוב לסף –למשל •
כל מקרה נבחן לגופו–הקבלה במקרים אלו אינה מובטחת מראש •

:מומלץ לבחון גם אפשרות קבלה דרך אפיקי המעבר, לאלו שאינם עומדים בתנאי הסכם
(https://www.sapir.ac.il/ba/engineering)מכללת ספיר •
(https://in.bgu.ac.il/eilat/Pages/engineering.aspx)קמפוס אילת •
-https://www.openu.ac.il/transfertrack/ben)האוניברסיטה הפתוחה •

gurion/pages/engineering_studies.aspx#industrial)
(https://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/pathtoacademy.aspx)תכנית נתיב לאקדמיה •

https://in.bgu.ac.il/welcome/
https://www.sapir.ac.il/ba/engineering
https://in.bgu.ac.il/eilat/Pages/engineering.aspx
https://www.openu.ac.il/transfertrack/ben-gurion/pages/engineering_studies.aspx#industrial
https://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/pathtoacademy.aspx


!יש למה לצפות? התקבלת

'?כיצד להתכונן לקראת תחילת שנה א

"אנחנו אתך"פרויקט חונכות 

?  זקוקים למידע נוסף?רוצים להתייעץ? מתלבטים▪

וילוו אתכם לקראת  , חונכים מטעם המחלקה ייצרו קשר עם המצטרפים למחלקה-סטודנטים▪
.תחילת שנת הלימודים ובמהלך הסמסטר הראשון

!מומלצת ביותר לכל המצטרפים למחלקה-" התחלה"תכנית ה

.מידע יישלח לקראת הקיץ–התכנית מוצעת בתשלום סמלי ▪

.  מפגשים מרוכזים במהלך הקיץ לריענון הידע במתמטיקה והיכרות מקדימה עם החומר▪

ובמיומנויות תכנות בסיסיות, (חשמל, מכניקה)בפיסיקה , כדאי להיזכר במתמטיקה-כללית ▪

. חלקם ללא תשלום, קיימים מקורות לימוד וריענון מקוונים רבים–למי שאין רקע קודם ▪

!  חשוב להגיע ולהשתתף–תדריכים למתקבלים קראת פתיחת שנת הלימודים

יש לעקוב אחר הפרסומים–הזמנות תישלחנה בהמשך ▪



צרו איתנו קשר? רוצים לדעת עוד

להתייעצות בנושאי רישום וקבלה
08-6461600: מוקד הרישום והמידע•
in.bgu.ac.il/welcome:אתר המועמדים•

-שנתון המחלקה 
:מידע פרטני על לימודי התואר הראשון

https://in.bgu.ac.il/engn/Documents/
YearBooks/2021/364-2021.pdf

:אתר המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

https://in.bgu.ac.il/engn/iem/

https://in.bgu.ac.il/welcome/
https://in.bgu.ac.il/engn/Documents/YearBooks/2021/364-2021.pdf
https://in.bgu.ac.il/engn/iem/

