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 בשנתון תשפ" –( 687המחלקה למנהל עסקים )

 מטרות התכנית

 רקע מקדים ומשך הלימודים

 מסלולים

 מסלול רגיל ללא עבודת גמר

 קורסים נדרשים לתואר –מסלול רגיל ללא עבודת גמר 

 מסלול מחקרי עם עבודת גמר

 קורסים נדרשים לתואר –מסלול מחקרי 

 הרשמה לקורסים בהתאם לדרישות קדם

 השלמת קורסי בסיס

 מגמות הלימוד במנהל עסקים

 פירוט מבנה הלימודים במגמות הלימוד

 המגמה למימון

 קורסי בחירה במימון

 המגמה למימון וביטוח

 מבנה הלימודים במגמה למימון וביטוח

 המגמה לשיווק

 המגמה להתנהגות ארגונית

 המגמה לאסטרטגיה וניהול בינלאומי

 טק-המגמה ליזמות, חדשנות וניהול היי

 המגמה ליזמות חברתית וניהול חדשני

 תחומיים-תחומית ושילובים דו-הרבהמגמה 

 ניהול אתגר חברתי

 תכנית משואות למצטיינים

 תכנית באקטואריה וניהול סיכונים לבוגרים

 קורסי בחירה כלליים

 קורסים מרוכזים )סדנאות(

 נוהל הבחינות האוניברסיטאי

 זכויות וחובות הסטודנט

 אקדמי לא תקיןמצב 
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 איסור חזרה על קורסים

 הכרה בקורסים ממוסדות אחרים
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 ב"פתששנתון  –( 687המחלקה למנהל עסקים )

 BarkanR@bgu.ac.il ,פרופ' רחלי ברקן    –ראש מחלקה 

 Salganik@bgu.ac.il ,שושן ד"ר גאלה סלאגניק   –יו"ר ועדת הוראה 

 fom.baha@bgu.ac.il ,גב' נסרין גדעוני  –מנהל במחלקה הממונה על 

 fom.basc1@bgu.ac.il, רם-תמר ברקאי גב'   –רכזות לענייני סטודנטים 

 fom.basc2@bgu.ac.il ,אולגה גרשליסגב' 

 6472246/8-08  :מספרי טלפון במזכירות

     

 http://in.bgu.ac.il/fom/BusinessDep/Pages/default.aspxכתובת באינטרנט: 

 מטרות התכנית

, איכותית לימודים בתוכנית מתאפיינת גלייזר גילפורד ש"ע לניהול בפקולטה עסקים למנהל המחלקה

 הדינאמיים ההיבטים על דגש שימת תוך, המתהווה העסקית הסביבה עם להתמודד תלמידיה את המכשירה

  .וחברתיים אקולוגיים, טכנולוגיים בשינויים המתאפיין בעולם ניהול של

 תלמידי. הסגל חברי של המרכזי העיסוק הינו עסקים מנהל של השונים בתחומים גבוהה ברמה אקדמי מחקר

 .ביקורתית חשיבה של מיומנויות ורוכשים, השונים בתחומים עדכני ולידע למחקר נחשפים המחלקה

 כתיבת. מחקרית תיזה עם במסלול ללמוד מאפשרת לתלמידים המחלקה  MBA  - ל הלימודים מסלול לצד

 .לדוקטורט להירשם המעוניינים לתלמידים השער את פותחת תיזה

 עם טווח ארוכת יחסים מערכת של ושמירה יצירה על שוקדות לניהול והפקולטה עסקים למנהל המחלקה

 הבוגרים ארגון באמצעות תלמידיה

 מקדים ומשך הלימודים רקע

להשלים את הלימודים לתואר שני  שסטודנטים בעלי רקע אקדמי מתאים יוכלותכנית הלימודים בנויה כך 

 סטודנטים המגיעים מרקע אקדמיבמנהל עסקים בארבעה סמסטרים. תכנית הלימודים פתוחה גם בפני 

שונה. סטודנטים המגיעים מרקע אקדמי שונה נדרשים להשלים תחילה קורסי בסיס המספקים את הרקע 

 לחמישה סמסטרים מתוכנן הלימודיםבמקרה זה, משך  .טרם הרישום לקורסים של התוארוזאת, , הנדרש

 .)סמסטר מקדים + ארבעה סמסטרים(

 מסלולים

 (: MBAמוצעים שני מסלולים לתואר מוסמך במנהל עסקים )במסגרת הלימודים 

 מסלול רגיל ללא עבודת גמר 

  מסלול מחקרי עם עבודת גמר 

 השנתון מפרט ראשית את הדרישות במסלול הרגיל, ולאחר מכן מציג את הדרישות במסלול המחקרי.

 תכניות אחרות המעניקות תואר שני במנהל עסקים נמצאות תחת תיאום ובקרה אקדמית של המחלקה.  
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 מסלול רגיל ללא עבודת גמר
 

  .לפחות נקודות זכות 42להשלמת התואר במסלול ללא עבודת גמר נדרשות 

קורסים  14ללמוד נקודות זכות, ותלמיד בעל רקע אקדמי מתאים נדרש  3המשקל של קורסים רגילים הינו 

 כדי להשלים את לימודיו לתואר במסלול הרגיל.

מתמטיקה, חלק מהתלמידים לתואר שני במנהל עסקים מגיעים מרקע אקדמי מתאים )הכולל ידע קודם ב

 .(כלכלה, מדעי ההתנהגות, מימון ושיווק

 תכנית הלימודים לתלמיד בעל רקע אקדמי מתאים כוללת

 (קורסי חובה כלליים 5-7) ותפים לכלל התלמידיםרעין של קורסים מרכזיים המשג 

 ( קורסי מגמה 6קורסי מגמה המאפשרים לתלמיד למקד ולהעמיק את לימודיו בתחום תוכן ספציפי) 

 ובמצב האקדמי כתלות במגמה קורסים 2עד  קורסים מחוץ למגמה להרחבת יריעת הידע . 

ללמוד קורסי  . תלמידים אלו נדרשיםשונהמרקע אקדמי חלק מהתלמידים לתואר שני במנהל עסקים מגיעים 

. קורסים אלו מקוזזים מול קורסים נקודות זכות בלבד 1.5בסיס הינו  המשקל של קורסי .כהשלמהבסיס 

 מחוץ למגמה.*

 תכנית הלימודים לתלמיד המגיע מרקע אקדמי שונה כוללת

 ( 1-5קורסי בסיס ) 

  (קורסי חובה כלליים 5-7) התלמידים קורסים מרכזיים המשותפים לכללגרעין של 

  ראה קורסי מגמה 6המאפשרים לתלמיד למקד ולהעמיק את לימודיו בתחום תוכן ספציפי )קורסי מגמה ,

 (פירוט המגמות בהמשך

  42כולל של  לסכום)על מנת להשלים והמצב האקדמי נק"ז המצטבר בהתאם ל –קורסים מחוץ למגמה 

 .נקודות זכות לפחות בכל התואר(

יומית -של סדנה חדנק"ז  1 -ל במסגרת קורסים מחוץ למגמה, ובאישור וועדת הוראה ניתן להירשם

 .( 610-5-0100' מס סדנא) לניהול במציאות מורכבת תוך מיקוד באתגר חברתי כמקרה בוחן תהמוקדש

 .(מחלקתית נדרש אישור ועדת הוראה – אחרותיומיות -חדזו ו/או לסדנאות  יומית-חד להרשמה לסדנה)

 

קורסים כדי להשלים את  14תלמיד המגיע מרקע אקדמי מתאים )אינו נדרש לקורסי בסיס( ילמד  – הבהרה* 

)נדרש לקורסי בסיס( תלמיד המגיע מרקע אקדמי שונה לימודיו לתואר השני במנהל עסקים במסלול הרגיל. 

  במסלול הרגיל.במנהל עסקים השני קורסים כדי להשלים את לימודיו לתואר  17-15ילמד 

 .שנים מסיום התואר הראשון( 7)בכללי ההתיישנות  מותנית בעמידהזכאות לפטור על לימודים קודמים 
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  קורסים נדרשים לתואר – רגיל ללא עבודת גמרמסלול 
השני במנהל עסקים הטבלה הבאה מסכמת את הקורסים הנדרשים על ידי המחלקה כתנאי לקבלת התואר 

 במסלול הלא מחקרי:

 

 

 שם הקורס סוג הקורס
מספר 
 הקורס

שעות 
 שבועיות

נקודות 
 זכות

 הערות

 קורסי בסיס
לתלמיד רק )

מרקע אקדמי 
 (שונה

 

 מתמטיקה למנהל עסקים
 שיעור ותרגול

68720164 5 1.5 
השלמת כל קורסי הבסיס הנדרשים מהווה דרישת קדם לכל 

לקורסים  הקורסים הניתנים במחלקה. לא ניתן להירשם
 אחרים ללא השלמתם.

 ניתן להמיר קורס בסיס במעבר בהצלחה של מבחן פטור.

 1.5 3 68726051 כלכלה ניהולית 
 1.5 3 68723081 מדעי התנהגות בניהול

 1.5 3 68724211 יסודות מימון
 1.5 3 68725631 ניהול השיווק

  קורסי חובה
)לכל 

 התלמידים(

 
סטטיסטיקה והסתברות 

שיעור -במנהל עסקים
 ותרגול

  חובה לכל התלמידים 3 5 68720196

 חובה לכל התלמידים 3 3 68726091 במנהל עסקים חשבונאות

 3 3 68720197 ניהול התפעול בעסקים
 חובה לכל התלמידים

 דרישות קדם: "סטטיסטיקה" ו"חשבונאות".

 3 3 02296872 למנהל עסקיםמימון 
 למגמות למימון ולמימון וביטוח חובה לכל התלמידים, פרט

 

 3 3 68720000 למנהל עסקיםשיווק 

-בשילוב דואו  חובה לכל התלמידים, פרט למגמה לשיווק
, כאשר אחת המגמות היא תחומי במגמה הרב תחומית

 שיווק
 

ניתוח תופעות 
 התנהגותיות

68720205 

3 3 

חובה לכל התלמידים, פרט למגמה להתנהגות ארגונית  
תחומי במגמה -בשלוב דואו  יזמות חברתית וניהול חדשניול

. , כאשר אחת המגמות היא התנהגות ארגוניתהרב תחומית
גם המגמה למימון וביטוח פטור מקורס זה כקורס חובה. 

רה יתלמידים אלה יכולים לקחת את הקורס כקורס בח
 כללי.

אסטרטגיה ומדיניות מנהל 
 עסקים

68721011 3 3 

 "סטטיסטיקה", "חשבונאות", "ניהולדרישות קדם: 
 .קורסי חובה במגמה ושני התפעול"

נקודות  18ניתן להירשם לקורס זה רק לאחר צבירה של 
 זכות לפחות.

 הקורס ניתן בעברית ובאנגלית.

 קורסי מגמה
 פירוט לכל מגמה בהמשך

 קורסים( 6)
- 18 18 

וקורסי בחירה כאשר  קורסי המגמה כוללים קורסי חובה
 .קורסי המגמה נלקח כסמינרמאחד  

בחירה  קורסי
 םכלליי

  ממגמות קורסים
 אחרות

  בחירה כללייםקורסי 

 סדנאות 

  יום סדנא מרוכז בניהול
 אתגר חברתי

 
 
- 

 

0-6 0-6 

קורסי )ובהתייחס ל בהתאם למספר נקודות הזכות שנצברו
 ולדרישות התואר והנק"ז הנדרשים לתואר( הבסיס שנלמדו

 
ועדת הוראה  באישור – ותייומ-החד סדנאותכל ה)

 מחלקתית(

                                      
 נקודות לתואר ללא עבודת גמר 42-44.5סה"כ: 
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 מסלול מחקרי עם עבודת גמר
נקודות זכות לפחות. תלמיד במסלול זה נדרש ללמוד קורסי  49להשלמת התואר במסלול המחקרי נדרשות 

נקודות זכות. תלמיד במסלול  12חובה כלליים וקורסי מגמה ככל תלמיד אחר. משקלה של עבודת המחקר הינו 

 זה לא נדרש ללמוד קורסי בחירה מחוץ למגמה. 

 תלמיד יכול להתקבל למסלול עם עבודת גמר לאחר שעמד בקריטריונים הבאים:

 או יותר נקודות זכות 12עם  השלים בהצלחה לפחות סמסטר אחד 

  85ממוצע ציוניו בתואר )על פי הקורסים שבוצעו עד למועד הגשת הבקשה( לפחות 

 לעבודת הגמר )תזה(ה לשמש כמנחה /מ( שמסכיבפקולטה/איתר מנחה )חבר/ת סגל במחלקה 

 לעבודת גמר אושרה על ידי המחלקה הצעתו 

 קורסים נדרשים לתואר –מחקרי מסלול 
 ה סוגים: ארבעהקורסים במסלול זה נחלקים ל

 1- ( 1-5קורסי בסיס ) 

  (קורסי חובה כלליים 5-7) קורסים מרכזיים המשותפים לכלל התלמידיםגרעין של 

 ( קורסי מגמה, ראה  6קורסי מגמה המאפשרים לתלמיד למקד ולהעמיק את לימודיו בתחום תוכן ספציפי

 (בהמשךפירוט המגמות 

 42כולל של  לסכום)על מנת להשלים פי הנק"ז המצטבר -במידת הצורך ועל –קורסים מחוץ למגמה 

  .נקודות זכות לפחות בכל התואר(

יומית -נק"ז של סדנה חד 1 -ל במסגרת קורסים מחוץ למגמה, ובאישור וועדת הוראה ניתן להירשם

 ( 610-5-0100' מס סדנא) לניהול במציאות מורכבת תוך מיקוד באתגר חברתי כמקרה בוחן תהמוקדש

 .(מחלקתית נדרש אישור ועדת הוראה –אחרות יומיות -חדזו ו/או לסדנאות  יומית-חד )להרשמה לסדנה

 

קורסים כדי להשלים את  14תלמיד המגיע מרקע אקדמי מתאים )אינו נדרש לקורסי בסיס( ילמד  – הבהרה* 

לימודיו לתואר השני במנהל עסקים במסלול הרגיל. תלמיד המגיע מרקע אקדמי שונה )נדרש לקורסי בסיס( 

  במסלול הרגיל.במנהל עסקים השני קורסים כדי להשלים את לימודיו לתואר  17-15ילמד 

 שנים מסיום התואר הראשון(. 7) ות לפטור על לימודים קודמים מותנית בעמידה בכללי ההתיישנותזכא
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 שם הקורס סוג הקורס
מספר 
 הקורס

שעות 
 שבועיות

נקודות 
 זכות

 הערות

 קורסי בסיס
לתלמיד רק )

מרקע אקדמי 
 שונה(
 

מהווה השלמת כל קורסי הבסיס הנדרשים  1.5 5 68720164 מתמטיקה למנהל עסקים
דרישת קדם לכל הקורסים הניתנים במחלקה. 

לא ניתן להירשם לקורסים אחרים ללא 
 השלמתם.

ניתן להמיר קורס בסיס במעבר בהצלחה של 
 מבחן פטור.

 1.5 3 68726051 כלכלה ניהולית
 1.5 3 68723081 מדעי התנהגות בניהול

 1.5 3 68724211 יסודות מימון
 1.5 3 68725631 ניהול השיווק

  קורסי חובה
)לכל 

 התלמידים(

 
סטטיסטיקה והסתברות 

שיעור -במנהל עסקים
 ותרגול

  חובה לכל התלמידים 3 5 68720196

 חובה לכל התלמידים 3 3 68726091 במנהל עסקים חשבונאות

 3 3 68720197 ניהול התפעול בעסקים
 חובה לכל התלמידים

 ו"חשבונאות".דרישות קדם: "סטטיסטיקה" 

 3 3 68724211 מנהל עסקיםמימון ל
חובה לכל התלמידים, פרט למגמות למימון 

 ולמימון וביטוח
 

 3 3 68725631 מנהל עסקיםשיווק ל

חובה לכל התלמידים, פרט למגמה לשיווק או 
תחומי במגמה הרב תחומית, כאשר -בשילוב דו

 אחת המגמות היא שיווק
 

 68720205 התנהגותיותניתוח תופעות 

3 3 

חובה לכל התלמידים, פרט למגמה להתנהגות 
ארגונית  וליזמות חברתית וניהול חדשני או 

תחומי במגמה הרב תחומית, כאשר -בשלוב דו
אחת המגמות היא התנהגות ארגונית. גם 

המגמה למימון וביטוח פטור מקורס זה כקורס 
חובה. תלמידים אלה יכולים לקחת את הקורס 

 רה כללי.יכקורס בח
 

אסטרטגיה ומדיניות מנהל 
 עסקים

68721011 3 3 

"סטטיסטיקה", "חשבונאות", דרישות קדם: 
 קורסי חובה במגמה. ושניהתפעול"  "ניהול

ניתן להירשם לקורס זה רק לאחר צבירה של 
 נקודות זכות לפחות. 18

 הקורס ניתן בעברית ובאנגלית.
 

 18 6 - בהמשךפירוט לכל מגמה  קורסי מגמה
וקורסי  קורסי המגמה כוללים קורסי חובה

בחירה כאשר אחד  מקורסי המגמה נלקח 
 כסמינר.

בחירה  קורסי
 םכלליי

  ממגמות אחרותקורסים 

 קורסי בחירה כלליים 

 סדנאות 

  יום סדנא מרוכז בניהול
 אתגר חברתי

 
 
- 

 

0-6 0-6 

 בהתאם למספר נקודות הזכות שנצברו
ולדרישות  הבסיס שנלמדוקורסי )ובהתייחס ל

 התואר והנק"ז הנדרשים לתואר(
 

באישור ועדת  –יומיות -החד)כל הסדנאות 
 הוראה מחלקתית(

  12 - -  עבודת מחקר

 
 עבודת גמר עםנקודות לתואר  49סה"כ: 
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 הרשמה לקורסים בהתאם לדרישות קדם

. לקורס הספציפי קורסים שעל הסטודנטים לעבור טרם הרישום –מותנה בדרישות קדם  לכל קורסהרישום 

בסילבוסים של הקורסים(  במלואםעל הסטודנט לבחון בעיון את דרישות הקדם לקורסים השונים )המופיעים 

ולתכנן בהתאם את סדר הרישום לקורסי הבחירה. ייתכן כי בכל שלב במהלך התואר, חלק מקורסי הבחירה 

 יהיו חסומים לרישום מסיבה זו. המחלקה אינה נוהגת לאשר חריגה מדרישות קדם.

 

 או מעבר מבחני פטור ,קורסי בסיסהשלמת  סמך לימודים קודמים,-פטור על
 

  הרקע האקדמי של הסטודנטים הנרשמים לתואר במנהל עסקים הוא מגוון.

 י ההתנהגות, מימון ושיווק. בתחומים הבאים: מתמטיקה, כלכלה, מדע אנו דורשים ידע מקדים

 

 בתחומים אלו. קודםחלק מהסטודנטים מגיעים לתואר עם רקע אקדמי 

 )הדרך לקבלת פטור מוסברת להלן( .בהשלמת קורסי בסיס, ויקבלו פטור מחויביםסטודנטים אלו אינם 

 

 . חלק אחר של הסטודנטים מגיעים לתואר ללא רקע אקדמי קודם בתחומים אלו

הרשמה לקורסים  בטרםוזאת  –)או במעבר של מבחן פטור( סטודנטים אלו מחויבים בהשלמת קורסי בסיס 

 תואר שני במנהל עסקים.של השל תכנית הלימודים 

 

 קורסי הבסיס הבאים: או השלמה שלעל סמך לימודים קודמים, מעבר מבחן פטור, דורשת פטור המחלקה 

 מתמטיקה למנהל עסקים 

 כלכלה ניהולית 

 מדעי ההתנהגות בניהול 

 יסודות המימון 

  ניהול השיווק 

  :נדגיש שוב

מותנה בהשלמת כל קורסי הבסיס בהם חייב הסטודנט  של תכנית הלימודים של התואר השנירישום לקורסים 
 )או פטור(.

 : בהקשר זהשלוש אפשרויות  בפני הסטודנט עומדות
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האקדמאי הנדרש, ניתן לבצע אחת מהפעולות על מנת להוכיח עמידה בדרישות המחלקה בנוגע לרקע 
 הבאות:

ם יראה כי סיים בהצלחה קורס זה )או קורס דומה א על סמך לימודים  קודמים פטורסטודנט יקבל  .1
השנים שקדמו למועד הרישום לתואר לכל  בשבעהמכיל את החומר הנדרש( ממוסד אקדמי מקובל, 

 .היותר, באישור המחלקה

בקורס בסיס לפני תחילתו. מועדי מבחני הפטור ייקבעו מראש  פטור בחינתלסטודנט יוכל לגשת  .2
 .ויפורסמו

. רישום לקורס בסיס וסיומו בהצלחה מקנה להירשם לקורסי הבסיס ולסיימם בהצלחהסטודנט יוכל  .3
 .מחוץ למגמה אחדכקורס בחירה  ויוכר. כל שני קורסי בסיס נקודות זכות 1.5

 

 שאלות ותשובות שכיחות בנושא זה:

 ללמוד קורסי בסיס? אני נדרש/תדע אם אאיך 

סמך -מזכירות המחלקה בוחנת עבור כל תלמיד שהתקבל מאילו קורסי בסיס התלמיד פטור על .1
 לימודים קודמים. 

, במידה והתלמיד לא קיבל פטור אוטומטי, באפשרותו להגיש בקשה לקבלת פטור. כל בקשת בנוסף .2
על בדיקת הסילבוסים הרלוונטיים של לימודים  פטור טעונה אישור של ועדת הוראה ומבוססת

 קודמים.

 . ממועד סיום לימודי התואר הראשוןשנים  7מתן הפטור מקורסי הבסיס מותנה בכך שלא חלפו  .3
 

 אם אין לי פטור ואני רוצה לגשת למבחן פטור?

לגשת לבחינות  זכאיתלמיד שנמצא כי אינו זכאי לפטור, אך סבור כי הוא בקיא בחומר הנדרש,  .1
הפטור המוצעות על ידי המחלקה בתחילת סמסטר. יש להתעדכן בפרסומי המחלקה על מנת להירשם 

             ולהיערך בהתאם. 

 .בחינת פטורלניתן לגשת לפני תחילת הלימודים  .2

 . מעבר בחינת הפטור אינו מזכה בנקודות זכות .3

 .יסהבסלהירשם לקורס  יידרשתלמיד שנכשל בבחינת הפטור,  .4

 קורסי בסיסתקנות נוספות לגבי 

 תלמיד נדרש לסיים את קורסי הבסיס תוך שני סמסטרים ממועד תחילת לימודיו.  .1

 . בגינם או התקבל פטור יםהנדרש הבסיס יקורס ו כלאין להירשם לקורסים מתקדמים בטרם נלמד .2
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 גמות הלימוד במנהל עסקיםמ
 

לתלמידים להתמקד בתחומים השונים של מנהל עסקים. לכל מגמה לאפשר מגמות הלימוד של המחלקה נועדו 

 באתר המחלקה.ל מגמה תיאור תמציתי של כניתן למצוא  תכנית לימודים ייעודית ייחודית.

 

 תלמיד יוכל לבחור בין המגמות הבאות:

  מימון 

  מימון וביטוח 

  שיווק 

  התנהגות ארגונית 

  יזמות, חדשנות וניהול היי טק 

 (בשילוב עם מגמה נוספת שאיננה מימון ומימון וביטוח) וניהול חדשני יזמות חברתית 

 (בשילוב עם מגמה נוספת שאיננה מימון ומימון וביטוח) אסטרטגיה וניהול בינלאומי 

 תחומיים-ושילובים דו תחומית-רב 

 

 לכל מגמה קורסים ייחודיים, אולם המבנה היסודי משותף לכל המגמות. 

 :דגש והבהרה

  הזכות להכניס שינויים בכל הכללים, התקנות ותכניות הלימודים מחלקתית לוועדת הוראה

 מבלי למסור הודעות אישיות לנוגעים בדבר. בכל עת, המתפרסמים 

  מרבית הקורסים ניתנים בשפה העברית. קורסים מסוימים ניתנים בשפה האנגלית )באופן עקבי עם

 דרישת מל"ג(.  

 התלמידים נדרשים לבדוק מעת לעת את פרסומי גמות מתעדכנת מדי פעם. רשימת קורסי הבחירה במ

 המחלקה המתייחסים לשינויים.

  לעמוד בכללים הנדרשים ולקיים את התנאים הנדרשים להשלמת התואר. אחריות אישיתלתלמיד 

 

תלמידים החייבים ביותר מקורס בסיס אחד יוכלו לדחות את בשלב הרישום למחלקה.  תיערךבחירת מגמה 

. עבור המגמה המגמה אותה סיים התלמיד תפורט בגיליון הציוניםהחלטתם עד לסיום השלמת קורסי הבסיס. 

המגמה תפורט בגיליון הציונים בלבד ולא על גבי תחומי. -פי הרלוונטיות השילוב הדו-הרב תחומית יצוין על

 התעודה. 
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 ות הלימודפירוט מבנה הלימודים במגמ

 המגמה למימון

 ramiyo@bgu.ac.il פרופ' רמי יוסף :ראש המגמה

 
את הידע המימוני  . במהלך הלימודים הסטודנטים רוכשיםהמגמה מכשירה סטודנטים לתפקידי ניהול בתחום המימון

 זמן.  פני על שלהם המימון מקורות את מקצים אחרים וארגונים עסקיים גופים, בהם יחידים הדרכים הנדרש להבנת
מגוונת  עסקית בסביבה ההחלטות קבלת תהליך את המאפשרים להבין כלים לסטודנטים מעניק הקורסים מגוון

 ולהיחשף לדרכים בהם פועלים שוקי הון בארץ ובעולם. 
 במוסדות ,בתעשייה לעבוד שמבקשים לסטודנטים האקדמית הדרושים וההכשרה החינוך על במגמה מושם דגש

 המחלקה של ותאהעסק חדר נבחרים מוצעת האפשרות להשתתף בקורס לסטודנטים. ממשלתיים ובארגונים פיננסים
 .בפועל השקעות תיקי מנהלים בו הסטודנטים עסקים למנהל

 

 

 מימוןלמבנה הלימודים במגמה 

 שמות הקורסים סוג הקורס
 מספר
 הקורס

מספר 
קורסים 
 נדרשים

 דרישות קדם נק"ז

קורסי חובה 
 במגמה

 68720009 ניתוח ניירות ערך

3 9 

 קורסי בסיס/פטור 
 68727011 בחירת תיקי השקעות 

 ניתוח ניירות ערך 68727061 ניהול פיננסי
 בחירת תיקי השקעות

 סמינר 

מדידת ביצועי מנהלים וניהול 
 68720143 רווחים

1 3 
ניתוח ניירות ערך, 

 השקעות תיקי לניהול סדנא בחירת תיקי השקעות
 68720218 למעשה הלכה

קורסי בחירה 
קורסי בסיס/פטור +  6 2 - מפורטים בטבלה הבאה במגמה

 דרישות סילבוס

 - 18 6 - סה"כ
 

 תחומית.-תחומיים במסגרת המגמה הרב-אין אפשרות לקחת מגמה זו בשילובים דו
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 קורסי בחירה במימון

 הערות דרישות קדם מספר הקורס שם הקורס

  68720021 תמחור חוזי ביטוח חיים
 
 
 

קורסי 
בסיס/פטור + 

 דרישות סילבוס

- 
 - 68720022 תמחור חוזי ביטוח פנסיוניים

 - 68720210 יזמות בעולם של טכנולוגיה פיננסית-פינטק
 - 68720214  תרחישי קיצון בעולם הפיננסי

 - 68720215 ניהול סיכונים פיננסים ואקטוארים

 כסדנאניתן הקורס  68721171 תורת הסיכונים: הון סיכון
 בשפה העברית מרוכזת

 - 68721201 ניתוח דוחות פיננסיים
 - 68721441 דיני מיסים

 - 68727001 הערכת שווי חברות

 - 68720217 קרנות נאמנות וקרנות גידור

 68720230 מיסוי למנהלים
 
 

קורסי 
 בסיס/פטור +
 חשבונאות + 

 דרישות סילבוס
 

לא ניתן ללמוד יחד עם 
הקורס מיסוי פנסיוני 

68720167 

 68720167 מיסוי פנסיוני
לא ניתן ללמוד יחד עם 
הקורס מיסוי למנהלים 

68720230 

 
 

 קורסי בחירה כלליים

 הערות דרישות קדם מספר הקורס שם הקורס

הבחירה המוצעים במגמות השונות   קורסיכל 
 מחוץ למגמה

-  
 דרישות סילבוס

- 

    ובנוסף:
  68721031 דיני עבודה

 דרישות סילבוס
 

- 
  68720220 אוריינות הכרחית-שכר ומיסים

הביטקוין בלוקצ'יין ויזמות בעולם 
 והמטבעות הדיגיטליים

68720224   

לא ניתן למי שלמד את   68720094 ניהול עסקי של המערך הפנסיוני בישראל
 68720022ס הקור

לנוחות הסטודנט ועל מנת להבטיח את האפשרות לסיים את התואר בארבעה סמסטרים, מערכת 
 ללמוד בסדר הבא:במגמה למימון השעות מחייבת את התלמיד 

 
 :סמסטר מקדים 

 1-5  קורסי בסיס )לתלמיד מרקע
 אקדמי שונה(

 

 :סמסטר ראשון 
  קורס במנהל עסקים חשבונאות(

 חובה כללי(

  חובה כללי, סטטיסטיקה )קורס
 הרצאה ותרגול(

  ניתוח ניירות ערך/בחירת תיקי
 השקעות )חובה במגמה(

 :סמסטר שני 

 )ניהול התפעול )חובה כללי 
  ניתוח ניירות ערך/בחירת תיקי

 השקעות )חובה במגמה(
 חובה ניתוח תופעות התנהגותיות( 

 (כללי
 במגמה/מחוץ  *אחד קורסי בחירה(

 למגמה(

 

 :סמסטר שלישי 
  פיננסיניהול 
 חובה כללי( שיווק למנהל עסקים( 

 במגמה/מחוץ  *שני קורסי בחירה(
 למגמה(

  
 
 :סמסטר רביעי 

  אסטרטגיה ומדיניות מנהל עסקים
 )קורס חובה כללי(

 במגמה סמינר 
 במגמה/מחוץ  *שני קורסי בחירה(

 למגמה(
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בחירה. בפועל על המערכת המובנית מפרטת אפשרות מבנית לשיבוץ עד שישה קורסי  – דגש והבהרה
קורסי בחירה  2 עדקורסי בחירה במגמה ו 2קורסי בחירה לכל היותר )בתמהיל של  4-הסטודנט להירשם ל

 .)אם נלמדו(קורסי הבסיס מספר בהתאם לו בהתאם לדרישות התואר והמגמה מחוץ למגמה(

 

וכן את "תמחור חוזי  (68720021)הקורסים "תמחור חוזי ביטוח חיים" שלמדו את  למימון המגמה תלמידי
 ,סיכונים וניהול באקטואריה תעודה ללימודי בתכנית להמשיך מעונייניםו ,(68720022)ביטוח פנסיונים" 

  .התעודה בתכנית קורסים משני פטורים יהיו

  .27-28מידע על תכנית לימודי התעודה באקטואריה וניהול סיכונים מופיע בעמוד 
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 המגמה למימון וביטוח

 ramiyo@bgu.ac.il  פרופ' רמי יוסף :המגמה ראש

 
במסגרת המגמה נלמדים קורסים המקנים הפנסיה והביטוח.  המגמה מכשירה סטודנטים לתפקידי ניהול בתחום המימון

 החלטות במהלך הלימודים מושם דגש קבלת ידע תאורטי בשוק ההון וידע מעשי בתחום ביטוחי חיים, פנסיה וגמל.
 ההון. שוק של רחבה ראייה תוך עסקיתבסביבה  וודאות אי בתנאי

 

 וביטוחמימון ל מבנה הלימודים במגמה

 מספר שמות הקורסים סוג הקורס
 הקורס

מספר 
קורסים 
 נדרשים

 דרישות קדם נק"ז

קורסי חובה 
 במגמה

 68720009 ניתוח ניירות ערך

5 15 

 קורסי בסיס/פטור 
 

 68727061 ניהול פיננסי

 68727011 בחירת תיקי השקעות
 ניתוח ניירות ערך

בחירת תיקי 
 *השקעות

תמחור חוזי ביטוח 
 68720021 חיים

קורסי בסיס/פטור 
תמחור חוזי ביטוח  + דרישות סילבוס

 פנסיוניים
68720022 

 סמינר 
 

מדידת ביצועי מנהלים 
 וניהול רווחים

68720143 

1 3 
 ניתוח ניירות ערך,

בחירת תיקי 
 השקעות

לניהול תיקי סדנא 
השקעות הלכה 

 למעשה
68720218 

קורס בחירה 
 במגמה

קורסי בסיס/פטור  3 1  
 + דרישות סילבוס

  21 7  סה"כ
 

 תחומית.-תחומיים במסגרת המגמה הרב-אין אפשרות לקחת מגמה זו בשילובים דו

 מימון וביטוחמגמה לקורסי בחירה ב

 הערות דרישות קדם מספר הקורס שם הקורס

  68720210 יזמות בעולם של טכנולוגיה פיננסית-פינטק
 
 

קורסי 
בסיס/פטור + 

 דרישות סילבוס

- 
 - 68720214  תרחישי קיצון בעולם הפיננסי

 - 68720215 ניהול סיכונים פיננסים ואקטוארים

 68721171 תורת הסיכונים: הון סיכון
 כסדנאניתן הקורס 

בשפה  מרוכזת
 העברית

 - 68721201 פיננסייםניתוח דוחות 
 - 68721441 דיני מיסים

 - 68727001 הערכת שווי חברות
 - 68720217 קרנות נאמנות וקרנות גידור

 68720230 מיסוי למנהלים
 

קורסי 
 בסיס/פטור +
 חשבונאות + 

 דרישות סילבוס

לא ניתן ללמוד יחד 
עם הקורס מיסוי 

 68720167פנסיוני 

 68720167 מיסוי פנסיוני
לא ניתן ללמוד יחד 
עם הקורס מיסוי 

 68720230למנהלים 

 



15 

 

 
 

 קורסי בחירה כלליים

 הערות דרישות קדם מספר הקורס שם הקורס

 - - 68720205 ניתוח תופעות התנהגותיות

הבחירה המוצעים במגמות השונות  מחוץ  קורסיכל 
 למגמה

-  
 דרישות סילבוס

- 

    ובנוסף:
  68721031 דיני עבודה

 דרישות סילבוס
 

- 
  68720220 הכרחיתאוריינות -שכר ומיסים

והמטבעות הביטקוין בלוקצ'יין ויזמות בעולם 
 הדיגיטליים

68720224   

  

לנוחות הסטודנט ועל מנת להבטיח את האפשרות לסיים את התואר בארבעה סמסטרים, מערכת 
 הבא:ללמוד בסדר במגמה למימון וביטוח השעות מחייבת את התלמיד 

 
 :סמסטר מקדים 

 1-5  קורסי בסיס )לתלמיד מרקע
 אקדמי שונה(

 

 :סמסטר ראשון 
 )חשבונאות )קורס חובה כללי 
  ,סטטיסטיקה )קורס חובה כללי

 הרצאה ותרגול(

 ניירות ערך/בחירת תיקי   ניתוח
 השקעות )קורס חובה במגמה(

 
  

 
 :סמסטר שני 

 )ניהול התפעול )קורס חובה כללי 

  ערך/בחירת תיקי ניתוח ניירות
 השקעות )קורס חובה במגמה(

 קורס חובה/בחירה במגמה 
 במגמה/מחוץ  אחד קורס בחירה(

 למגמה(
 

 
 
 

 :סמסטר שלישי 
 קורס חובה במגמה( ניהול פיננסי( 
 חובה כללי( שיווק למנהל עסקים( 

 קורס  תמחור חוזי ביטוח חיים(
 חובה במגמה(

  במגמה/מחוץ שני קורסי בחירה(
 למגמה(

  
 :סמסטר רביעי 

  אסטרטגיה ומדיניות מנהל עסקים
 )קורס חובה כללי(

 במגמה סמינר 

 חובה  תמחור חוזי ביטוח פנסיוניים(
 במגמה(

 במגמה/מחוץ אחד קורס בחירה( 
 למגמה(

 

המערכת המובנית מפרטת אפשרות מבנית לשיבוץ עד שישה קורסי בחירה. בפועל על  – דגש והבהרה
התמהיל במגמה זו ייחודי, ואינו כולל קורסי בחירה קורסי בחירה לכל היותר ) 4-הסטודנט להירשם ל

 .)אם נלמדו(קורסי הבסיס מספר בהתאם לו בהתאם לדרישות התואר והמגמה (כלליים

 (68720021)הסטודנטים במגמה למימון וביטוח מחויבים ללמוד את הקורסים "תמחור חוזי ביטוח חיים" 
 בחירה כלליים. יקורסכקורסי חובה על חשבון  (68720022)וכן את "תמחור חוזי ביטוח פנסיונים" 

 
 

תלמידי המגמה למימון וביטוח המעוניינים להמשיך בתכנית ללימודי תעודה באקטואריה וניהול 
 סיכונים יהיו פטורים משני קורסים בתכנית.

 
 

  .27-28מידע על תכנית לימודי התעודה באקטואריה וניהול סיכונים מופיע בעמוד 
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 המגמה לשיווק

 shapirad@bgu.ac.il שפיראד"ר דני  :ראש המגמה

 שיווקית סביבה עם להתמודד, בפרט ומנהלי שיווק, בכלל מנהלים של הצורך על לענות לשיווק מיועדת המגמה
 מדגישה, ל"בחו והן בישראל הן השיווק את נושא הסטודנטים בפני מציגה המגמה. וגלובלית תחרותית ,משתנה
מגוון  .מסחריים ולא מסחריים לקידום פרויקטים כלים לסטודנטים ומעניקה, ובישום חדשות בתיאוריה מגמות

 הקורסים המוצע לתלמידי המגמה משלב בין היבטים כמותיים לבין היבטים התנהגותיים בתחום השיווק.

 

 שיווקלמבנה הלימודים במגמה 

 

 שיווקמגמה לקורסי בחירה ב

 הערות דרישות קדם מספר הקורס שם הקורס
  68720223 עסקית סוגיות בשיווק וביעוץ ארגוניאתיקה 

קורסי 
 בסיס/פטור +

דרישות 
 סילבוס

- 
 - 68720046 חשיבה יצירתית בפיתוח מוצרים חדשים בפרסום

  68720171 בין כלכלה לשיווק

 -  68720177 שיווק ויראלי בעידן דיגיטלי
 - 68721381 ניהול הפרסום

 - 68721561 מדיניות מוצרים
 - 68720216 שיווק ותקשורת למטרות חברתיות

  68726041 תורת המשחקים למנהלים
 מרוכזת כסדנאניתן הקורס  68720213 *אסטרטגיית שיווק תחרותי

 בשפה האנגלית
 מרוכזת כסדנאניתן הקורס  68720012 *ניהול מותגים בינלאומיים

 בשפה האנגלית
   68720221 פרקטיקום בשיווק, אסטרטגיה ויזמות

 הקשורות למשבר הקורונה יאפשרו.וההנחיות הנסיבות ש ככל ינתןי (סדנאקורס המרוכז )*ה

  

 שמות הקורסים סוג הקורס
 מספר

 הקורס

מספר 
קורסים 
 נדרשים

 דרישות קדם נק"ז
 

 הערות

קורסי חובה 
 במגמה

 68722051 שיווק שירותים
3 9 

 - בסיס/פטורקורסי 
 - 68721661 שיווק בינלאומי

 - 68726651 התנהגות צרכנים

 שיווק שירותים 3 1 68721461 חקר שווקים  סמינר
 שיווק בינלאומי

 
 

קורסי 
בחירה 
 במגמה

  
2 6 

קורסי בסיס/פטור 
 דרישות סילבוס +

- 

 - - 18 6 - סה"כ

mailto:shapirad@bgu.ac.il
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 קורסי בחירה כלליים

 הערות דרישות קדם מספר הקורס שם הקורס

הבחירה המוצעים במגמות השונות  מחוץ  קורסיכל 
 למגמה

-  
 דרישות סילבוס

- 

    ובנוסף:
  68721031 דיני עבודה

 דרישות סילבוס
 

- 
  68720220 אוריינות הכרחית-שכר ומיסים

   68720094 ניהול עסקי של המערך הפנסיוני בישראל
והמטבעות הביטקוין בלוקצ'יין ויזמות בעולם 

 הדיגיטליים
68720224   

 -  68720230 מיסוי למנהלים
   68720231 בעבודה מיינדפולנס

 
לנוחות הסטודנט ועל מנת להבטיח את האפשרות לסיים את התואר בארבעה סמסטרים, מערכת 

 ללמוד בסדר הבא:במגמה לשיווק השעות מחייבת את התלמיד 
 

 :סמסטר מקדים 

 1-5  קורסי בסיס )לתלמיד מרקע
 אקדמי שונה(

 

 :סמסטר ראשון 
 )חשבונאות )קורס חובה כללי 

  ,סטטיסטיקה )קורס חובה כללי
 הרצאה ותרגול(

  שיווק שירותים/שיווק בינלאומי
 )קורס חובה במגמה(

  
 :סמסטר שני 

 )ניהול התפעול )קורס חובה כללי 

  שיווק שירותים/שיווק בינלאומי
 )קורס חובה במגמה(

  ניתוח תופעות התנהגותיות
 )קורס חובה כללי(

 אחד קורס בחירה** 
 )במגמה/מחוץ למגמה(

 :סמסטר שלישי 
  התנהגות צרכנים )קורס חובה

 במגמה(

 קורס חובה במגמה * חקר שווקים(
 סמינר( וגם

 במגמה/מחוץ  **שני קורסי בחירה(
 למגמה(

  
 :סמסטר רביעי 

  אסטרטגיה ומדיניות מנהל עסקים
 )קורס חובה כללי(

 )מימון למנהל עסקים )חובה כללי 

 במגמה/מחוץ  **קורסי בחירה שני(
 למגמה(

 
 

 

 מי שלא השלים את הקורס חקר שווקים בסמסטר השלישי יוכל להשלים אותו בסמסטר הרביעי *
 

במגמה לשיווק המערכת המובנית מפרטת אפשרות מבנית לשיבוץ שישה קורסי בחירה.  – דגש והבהרה** 
קורסי בחירה מחוץ  2 -קורסי בחירה במגמה ו 2קורסי בחירה )בתמהיל של  4-ל להירשם הסטודנט על

 (.נלמדוקורסי הבסיס )אם  מספרבהתאם לדרישות התואר והמגמה ובהתאם ל למגמה(
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 המגמה להתנהגות ארגונית

 BarkanR@bgu.ac.il פרופ' רחלי ברקן :ראש המגמה

 
 את המאפיינים שונים הסטודנטים באספקטים של הידע את להעמיק למטרה לה להתנהגות ארגונית שמה המגמה

 משאבי אנוש בתחום ניהול תפקידי לקראת הסטודנטים בניהול. הלימודים במגמה מכשירים את ההתנהגות מדעי
 היבטים האנושי לבין המשאב של ניהול ליבה נושאי המוצע לתלמידי המגמה משלב בין הקורסים מגוון. ארגוני ויעוץ

רכישת כלים  מרכזיות. במסגרת הלימודים המגמה מושם דגש על ניהוליות של מיומנויות ויישומים תאורטיים
, והשדה התאוריה בין הקשר מדגישה את הארגונית המגמה. התנהגותיות תופעות של לניתוח ואבחון מעשיים
 .עדכניות ארגוניות אלו בסיטואציות כלים של ויישום הדגמה לבין, מדעית חקירה כלים של הקניית בין ומשלבת

 

 ארגוניתהתנהגות למבנה הלימודים במגמה 

 

  

 מספר שמות הקורסים סוג הקורס

 הקורס

מספר 
קורסים 
 נדרשים

 דרישות קדם נק"ז

קורסי חובה 
 במגמה

 68720158 הנעת עובדים בארגונים

3 9 

 קורסי בסיס/פטור

 הנעת עובדים בארגונים 68721341 סוגיות בניהול משאבי אנוש

 68725991 בארגוניםמנהיגות  

 סמינר 

שיטות מחקר במדעי 
 התנהגות

68720023 

1 3 

 

 

גברים ונשים בעולם 
 העבודה

68727091 

קורסי בחירה 
 *במגמה

-  2 6 
קורסי בסיס/פטור + 

 דרישות סילבוס

 - 18 6 - סה"כ

mailto:BarkanR@bgu.ac.il
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 קורסי בחירה במגמה בהתנהגות ארגונית

 הערות דרישות קדם מספר הקורס שם הקורס

  68720019+50 ביעוץ ארגוני פרקטיקום 
קורסי 

 בסיס/פטור +
דרישות 
 סילבוס

- 
 במעמד סמינר 68720203 לחץ בארגונים

 - 68720117 בניית צוותים וניהולם
 - 68720018 היבטים בינ"ל-התנהגות ארגונית

 - 68727471 משא ומתן: היבטים התנהגותיים 
 - 68721031 דיני עבודה

 - 68720102 מיקוד קבוצת, תצפית, ראיון
  68720225 אימון אישי ועסקי

  68720223 עסקית סוגיות בשיווק וביעוץ ארגוניאתיקה 
  68728091 תיאוריות אישיות בניהול

   68726041 תורת המשחקים למנהלים

 
 

 קורסי בחירה כלליים

 הערות דרישות קדם מספר הקורס שם הקורס

הבחירה המוצעים במגמות השונות  מחוץ  קורסיכל 
 למגמה

-  
 דרישות סילבוס

- 

   ובנוסף:
 דרישות סילבוס

 

   68720220 אוריינות הכרחית-שכר ומיסים
   68720094 ניהול עסקי של המערך הפנסיוני בישראל

בלוקצ'יין ויזמות בעולם הביטקוין והמטבעות 
 הדיגיטליים

68720224   

 -  68720230 מיסוי למנהלים
   68720231 מיינדפולנס בעבודה

 
 

לנוחות הסטודנט ועל מנת להבטיח את האפשרות לסיים את התואר בארבעה סמסטרים, מערכת 
 ללמוד בסדר הבא:במגמה להתנהגות ארגונית השעות מחייבת את התלמיד 

 
 :סמסטר מקדים 

 1-5  קורסי בסיס )לתלמיד מרקע
 אקדמי שונה(

 

 :סמסטר ראשון 

 )חשבונאות )קורס חובה כללי 

  ,סטטיסטיקה )קורס חובה כללי
 הרצאה ותרגול(

 הנעת עובדים בארגונים  /
 )חובה מנהיגות בארגונים

 מגמה(ב

 :סמסטר שני 
 )ניהול התפעול )קורס חובה כללי 
 /הנעת עובדים בארגונים 

 )קורס חובה במגמה(מנהיגות 
 חובה כללי( הל עסקיםנמימון למ( 

 במגמה/מחוץ אחד  ורס בחירהק(
 *למגמה(

 

 :סמסטר שלישי 

 סמינר במגמה 

 קורס  סוגיות בניהול משאבי אנוש(
 חובה במגמה(

 חובה כללי( שיווק למנהל עסקים( 

 במגמה/מחוץ  *שני קורסי בחירה(
 למגמה(

 :סמסטר רביעי 
  אסטרטגיה ומדיניות מנהל עסקים

 )קורס חובה כללי(

 סמינר במגמה 

 במגמה/מחוץ *שני קורסי בחירה( 
 למגמה(

 

המערכת המובנית מפרטת אפשרות מבנית לשיבוץ עד שישה קורסי בחירה. בפועל על  – דגש והבהרה* 
קורסי בחירה  2 עדקורסי בחירה במגמה ו 2קורסי בחירה לכל היותר )בתמהיל של  4-הסטודנט להירשם ל

 .נלמדו()אם קורסי הבסיס מספר בהתאם לו בהתאם לדרישות התואר והמגמה מחוץ למגמה(
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 המגמה לאסטרטגיה וניהול בינלאומי

 Zeidman@som.bgu.ac.il פרופ' נורית זיידמן :ראש המגמה

 
 םבהיבטי יעילה מעמיקה ולהתנהלות להבנה הסטודנטים וניהול בינלאומי מכשירה אתלאסטרטגיה  המגמה

 .גלובלית בסביבה וניהול, הפירמה יעדי . במגמה מושם דגש על תכנוןוניהול בינלאומי לאסטרטגיה עסקית הקשורים
 באסטרטגיה העוסקים קורסים, הגלובלי של העולם מקרו בהבנת המתמקדים קורסים נכללים במסגרת הלימודים

 אסטרטגיה ,תחרותית אסטרטגיה היתר בין כוללים במגמה מגוון הנושאים הנלמדים. והמיקרו המאקרו וניהול ברמת
 .ועסקים בינלאומיים תרבות, אסטרטגית חשיבה, בינלאומית

  (מימון ומימון וביטוחמגמות  למעט) תחומי עם מגמה נוספת-נלמדת בשילוב דומגמה זו 

 וניהול בינלאומיאסטרטגיה למבנה הלימודים במגמה 

 אסטרטגיה וניהול בינלאומימגמה לקורסי בחירה ב

 הערות דרישות קדם מספר הקורס שם הקורס

  68720018 היבטים בינ"ל-התנהגות ארגונית
 
 
 
 
 
 

קורסי 
 בסיס/פטור +

 דרישות סילבוס
 
 

- 
 - 68720048 נושאים נבחרים בניהול בינלאומי

 - 68726041 תורת המשחקים למנהלים
 - 68728001 ניהול עסקים באסיה

 - 68720102 מיקוד קבוצת, תצפית, ראיון
 - 68727001 הערכת שווי חברות

חשיבה יצירתית בפיתוח מוצרים 
 חדשים בפרסום

68720046  
- 

  68721381 ניהול הפרסום
 כסדנאניתן הקורס  68720012 *ניהול מותגים בינלאומיים

 מרוכזת בשפה העברית
סחר בינ"ל ומשמעויותיו 

 *לטכנולוגיית העילית
 כסדנאניתן הקורס  68720062

 מרוכזת בשפה האנגלית
 כסדנאניתן הקורס  68720213 *אסטרטגיית שיווק תחרותי

 מרוכזת בשפה האנגלית
 כסדנאניתן הקורס  68720182  *יזמות גלובלית

 מרוכזת בשפה העברית

 

  

 מספר שמות הקורסים סוג הקורס

 הקורס

מספר 

קורסים 

 נדרשים

דרישות  נק"ז

 קדם

 הערות

קורסי חובה 
 במגמה

 68727021 תרבות ועסקים בינלאומיים

3 9 

 
קורסי 

 בסיס/פטור

- 

עקרונות ועסקים 
 בינלאומיים

68720105 

  חובה מהמגמה הנוספת

 סמינר 

 בשיווק פרקטיקום
 ויזמות אסטרטגיה

68720221 

1 3 

ניתן ללמוד 
אחרי השלמה 

קורסי  2של 
חובה 

 מהמגמה

- 

 
 סמינר מהמגמה הנוספת

 

קורסי בחירה 
 במגמה

- - 

2 6 

קורסי 
בסיס/פטור + 

דרישות 
 סילבוס

- 

 - - 18 6 - סה"כ

file:///C:/Users/BarkanR/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1N0V7GE2/Zeidman@som.bgu.ac.il
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 קורסי בחירה כלליים

 הערות דרישות קדם מספר הקורס שם הקורס

במגמות השונות  מחוץ הבחירה המוצעים  קורסיכל 
 למגמה

-  
 דרישות סילבוס

- 

    ובנוסף:
  68721031 דיני עבודה

 דרישות סילבוס
 

- 
  68720220 אוריינות הכרחית-שכר ומיסים

   68720094 ניהול עסקי של המערך הפנסיוני בישראל
והמטבעות הביטקוין בלוקצ'יין ויזמות בעולם 

 הדיגיטליים
68720224   

   68720230 למנהליםמיסוי 
   68720231 מיינדפולנס בעבודה

 
לנוחות הסטודנט ועל מנת להבטיח את האפשרות לסיים את התואר בארבעה סמסטרים, מערכת 

 ללמוד בסדר הבא:במגמה לאסטרטגיה וניהול בינ"ל השעות מחייבת את התלמיד 
 

 :סמסטר מקדים 
 1-5  קורסי בסיס )לתלמיד מרקע

 אקדמי שונה(

 

 :סמסטר ראשון 
 )חשבונאות )חובה כללי 

  סטטיסטיקה )חובה כללי, הרצאה
 ותרגול(

 עקרונות ועסקים בינלאומיים 
 )קורס חובה במגמה(

 :סמסטר שני 
 )ניהול התפעול )קורס חובה כללי 

 תרבות ועסקים בינלאומיים 
 (קורס חובה במגמה)

  התנהגותיות ניתוח תופעות **
 )קורס חובה כללי(

 במגמה/מחוץ  *קורס בחירה(
 למגמה(

 :סמסטר שלישי 
 קורס מאחד המגמות  במגמה קורס חובה(

 הנוספות(
  חובה כללי(*** שיווק למנהל עסקים( 
 במגמה/מחוץ  *שני קורסי בחירה(

 למגמה(

 :סמסטר רביעי  
  אסטרטגיה ומדיניות מנהל עסקים )קורס

 חובה כללי(

 סמינר מאחת המגמות 

 )מימון למנהל עסקים )חובה כללי *** 

 במגמה/מחוץ  *אחד קורס בחירה(
 למגמה(

 

המערכת המובנית מפרטת אפשרות מבנית לשיבוץ עד שישה קורסי בחירה. בפועל על  – דגש והבהרה* 
קורסי בחירה  2 עדקורסי בחירה במגמה ו 2קורסי בחירה לכל היותר )בתמהיל של  4-הסטודנט להירשם ל

 .)אם נלמדו(קורסי הבסיס מספר בהתאם לו בהתאם לדרישות התואר והמגמה מחוץ למגמה(

 ה/המגמה להתנהגות ארגונית פטור תחומי הכולל את-דותלמיד/ה אשר בחר/ה בשילוב ** 
במקרה זה יש לבחור קורס אחר ממבחר ניתוח תופעות התנהגותיות . כללי החובה המקורס 

 הקורסים המוצעים באותו הסמסטר.
  

חובה המקורס  ה/פטורשיווק המגמה ל תחומי הכולל את-דותלמיד/ה אשר בחר/ה בשילוב *** 
במקרה זה יש לבחור קורס אחר ממבחר הקורסים המוצעים כללי שיווק למנהל עסקים. ה

 באותו הסמסטר.
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 טק-המגמה ליזמות, חדשנות וניהול היי

 madaril@bgu.ac.il פרופ' אילנית גביוס :ראש המגמה

 
 בעיקר ולמנהלים הנדרשים ליזמים והכלים הידע את לסטודנטים ליזמות, חדשנות וניהול הייטק מקנה המגמה
 הקשורים העסקי והציבורי בסקטור ולגורמים, ובינוניים קטנים עסקים גם לבעלי אך, טק-והביו טק-ההיי בתחום

 טק-הי עם חברות פעולה שיתוף על שמבוסס יישומי ידע עם ידע תיאורטי משולב הלימודים במסגרת. תםיא
ועם  סיכון הון כמו לדוגמה קרנות זו מתעשייה חלק עסקיים המהווים גורמים עם, ושירותים( )תעשייה

אסטרטגית  עסקית תכנית של הכנה כוללת והיא מוקד יישומי יש למגמה. בתחום המתמחות בעולם אוניברסיטאות
 .אמיתי מיזם עבור

 

 טק-, חדשנות וניהול היייזמותלמבנה הלימודים במגמה 

 מספר שמות הקורסים סוג הקורס

 הקורס

מספר 
קורסים 
 נדרשים

 דרישות קדם נק"ז

 קורסי

 חובה במגמה

יזמות בעולם של  -פינטק 
 טכנולוגיה פיננסית

68720210 

3 9 

 

 קורסי בסיס/פטור

 68720181 חדשנות

היבטים משפטיים של 
 טק-היייזמות 

68720208 

 סמינר 

מרעיון  -התנסות מעשית 
 טכנולוגי למיזם עסקי

68720154 

1 3 

 שיווק הייטק, פינטק
 

 בשיווק פרקטיקום
 ויזמות אסטרטגיה

68720221 

קורסי בחירה 
 במגמה

קורסי בסיס/פטור +  6 2  
 דרישות סילבוס

 - 18 6 - סה"כ

 וניהול היי טק, חדשנות יזמותלורסי בחירה במגמה ק

 הערות דרישות קדם מספר הקורס שם הקורס

קורסי בסיס/פטור  68720018 היבטים בינ"ל –התנהגות ארגונית 
+ 

 דרישות סילבוס

- 
 - 68720046 חשיבה יצירתית בפיתוח מוצרים ובפרסום

מרוכזת  כסדנאניתן הקורס   68720182 *יזמות גלובלית 
 בשפה העברית

מרוכזת  כסדנאניתן הקורס  68721171 *הון סיכון -תורת הסיכונים
 בשפה העברית

מרוכזת  כסדנאניתן הקורס  68720012 *ניהול מותגים בינלאומיים
 בשפה האנגלית

סחר בינ"ל ומשמעויותיו לטכנולוגיית 
 *העילית

מרוכזת  כסדנאניתן הקורס  68720062
 בשפה האנגלית

 מרוכזת כסדנאניתן הקורס  68720213 *אסטרטגיית שיווק תחרותי
 בשפה האנגלית

  68726041 תורת המשחקים למנהלים
קורסי בסיס/פטור  68727001 הערכת שווי חברות

+חשבונאות 
 דרישות סילבוס+

 

בלוקצ'יין ויזמות בעולם הביטקויין 
 והמטבעות הדיגיטליים

6872224 -  

 יאפשרו*הסדנא תינתן במידה והנסיבות הקשורות למשבר הקורונה 

 

mailto:madaril@bgu.ac.il
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 קורסי בחירה כלליים

 הערות דרישות קדם מספר הקורס שם הקורס

הבחירה המוצעים במגמות השונות  מחוץ  קורסיכל 
 למגמה

-  
 דרישות סילבוס

- 

    ובנוסף:
  68721031 דיני עבודה

 דרישות סילבוס
 

- 
  68720220 אוריינות הכרחית-שכר ומיסים

   68720094 בישראלניהול עסקי של המערך הפנסיוני 
   68720230 מיסוי למנהלים

   68720231 מיינדפולנס בעבודה

 

לנוחות הסטודנט ועל מנת להבטיח את האפשרות לסיים את התואר בארבעה סמסטרים, מערכת 
 ללמוד בסדר הבא:במגמה ליזמות חדשנות וניהול היי טק השעות מחייבת את התלמיד 

 
 :סמסטר מקדים 

 1-5 לתלמיד מרקע  קורסי בסיס(
 אקדמי שונה(

 

 :סמסטר ראשון 
 )חשבונאות )קורס חובה כללי 
  סטטיסטיקה )חובה כללי, הרצאה

 ותרגול(
 היבטים משפטיים של יזמות היי-

 חובה במגמה(קורס )פינטק  / טק

 
 :סמסטר שני

 )ניהול התפעול )קורס חובה כללי 

 היבטים משפטיים של  /פינטק
 )חובה במגמה( טק-יזמות היי

  ניתוח תופעות התנהגותיות
 )קורס חובה כללי(

 אחד קורס בחירה* 
 )במגמה/מחוץ למגמה(

 

 :סמסטר שלישי 
 חדשנות 
 )שיווק למנהל עסקים )חובה כללי 

 במגמה/מחוץ  *קורסי בחירה שני(
 למגמה(

  
  
 :סמסטר רביעי 

  אסטרטגיה ומדיניות מנהל עסקים
 )קורס חובה כללי(

 מגמהסמינר ב 

  עסקים )חובה כללי(מימון למנהל 

 במגמה/מחוץ *קורס בחירה( 
 למגמה(

 

 
המערכת המובנית מפרטת אפשרות מבנית לשיבוץ עד שישה קורסי בחירה. בפועל על  – דגש והבהרה* 

קורסי בחירה  2 עדקורסי בחירה במגמה ו 2קורסי בחירה לכל היותר )בתמהיל של  4-הסטודנט להירשם ל
 .)אם נלמדו(קורסי הבסיס מספר בהתאם לו בהתאם לדרישות התואר והמגמה מחוץ למגמה(
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 המגמה ליזמות חברתית וניהול חדשני

 Zeidman@bgu.ac.il פרופ' נורית זיידמן :ראש המגמה
 

עסקים  על משפיעים חדשות ואקולוגיות חברתיות של גישות התגבשותן עם יחד, לכת מרחיקי טכנולוגים שינויים
 אתגרי מול החברה להובלה ועיצוב מנהלים בהכשרת ליזמות חברתית וניהול חדשני מתמקדת המגמה. וארגונים

בין השאר לקורסים בתחום פיתוח ומיומנויות למנהלים כמו  הסטודנטים במגמה נחשפים. זו דינמית סביבה
מרעיון  -נס; קורסים ביזמות חברתית כמו היזם החברתי בתוך הארגון, ומנהיגות, אימון אישי ועסקי, ומיינדפול

טכנולוגי למיזם עסקי, וקורסים המתייחסים להכרת מגמות סביבת הניהול הדינמית כמו ניהול קיימות ואחריות 
 חברתית. 

 
 . (מגמות מימון ומימון וביטוח למעט)תחומי עם מגמה נוספת -מגמה זו נלמדת בשילוב דו

 

 יזמות חברתית וניהול חדשניהלימודים במגמה למבנה 

 

 שמות הקורסים סוג הקורס
 מספר
 הקורס

מספר 
קורסים 
 נדרשים

 הערות נק"ז

 קורסי
 חובה במגמה

 מנהיגות
 

68725991 
 

 קורסי בסיס/פטור 9 3

חברתית, -יזמות עסקית
השקעה חברתית וארגונים 

 היברידיים

68720232 

קורס חובה מהמגמה 
 הנוספת

 
--- 

 סמינר 

 כמפגש אנושי ניהול
 

68720219 

1 3 

ניתן להירשם לקורס זה רק 
שנלמדו הקורסים לאחר 

מנהיגות וניהול קיימות ואחריות 
 .חברתית

  מהמגמה הנוספתסמינר 

  6 2 - - קורסי בחירה
 - 18 6 - סה"כ

 
 

 ליזמות חברתית וניהול חדשניקורסי בחירה במגמה 

 הערות דרישות קדם הקורסמספר  שם הקורס

  68720102 תצפית, ראיון, קבוצת מיקוד
 
 

קורסי בסיס/פטור + 
 דרישות סילבוס

- 
  68728031 תאוריות אישיות בניהול

  68720225 אימון אישי ועסקי
  68720231 מיינדפולנס בעבודה

  68720216 שיווק ותקשורת למטרות חברתיות
  68726041 תורת המשחקים למנהלים

 
  

mailto:Zeidman@bgu.ac.il
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 קורסי בחירה כלליים

 הערות דרישות קדם מספר הקורס שם הקורס

הבחירה המוצעים במגמות השונות  מחוץ  קורסיכל 
 למגמה

-  
 דרישות סילבוס

- 

    ובנוסף:
  68721031 דיני עבודה

 דרישות סילבוס
 

- 
  68720220 אוריינות הכרחית-שכר ומיסים

   68720094 הפנסיוני בישראלניהול עסקי של המערך 
והמטבעות הביטקוין בלוקצ'יין ויזמות בעולם 

 הדיגיטליים
68720224   

 -  68720230 מיסוי למנהלים
 

לנוחות הסטודנט ועל מנת להבטיח את האפשרות לסיים את התואר בארבעה סמסטרים, מערכת 
 ללמוד בסדר הבא:במגמה ליזמות חברתית וניהול חדשני השעות מחייבת את התלמיד 

 
 :סמסטר מקדים 

 1-5  קורסי בסיס )לתלמיד מרקע
 אקדמי שונה(

 

 סמסטר ראשון: 
 )חשבונאות )קורס חובה כללי 
  ,סטטיסטיקה )קורס חובה כללי

 הרצאה ותרגול(

 יזמות  /מנהיגות בארגונים
חברתית, השקעה -עסקית

 חברתית וארגונים היברידיים
 ובה במגמה()ח

 
 סמסטר שני:

  התפעול )קורס חובה כללי(ניהול 

 חברתית, השקעה -יזמות עסקית
 / חברתית וארגונים היברידיים

)חובה  מנהיגות בארגונים
 במגמה(

 )מימון למנהל עסקים )חובה כללי 

 אחד קורס בחירה* 
 )במגמה/מחוץ למגמה(

 
 

 סמסטר שלישי: 
 הנוספת מגמהמה סמינר  
  (חובה כללי)שיווק במנהל עסקים 

 במגמה/מחוץ  *קורסי בחירה שני(
 למגמה(

  
  

 
 סמסטר רביעי: 

  אסטרטגיה ומדיניות מנהל עסקים
 )קורס חובה כללי(

 )מימון למנהל עסקים )חובה כללי 
 סמינר 
 במגמה/מחוץ  *אחד קורס בחירה(

 למגמה(

 

המערכת המובנית מפרטת אפשרות מבנית לשיבוץ עד שישה קורסי בחירה. בפועל על  – דגש והבהרה* 
קורסי בחירה  2 עדקורסי בחירה במגמה ו 2קורסי בחירה לכל היותר )בתמהיל של  4-להירשם להסטודנט 

 .)אם נלמדו(קורסי הבסיס מספר בהתאם לו בהתאם לדרישות התואר והמגמה מחוץ למגמה(

 ה/המגמה להתנהגות ארגונית פטור תחומי הכולל את-דותלמיד/ה אשר בחר/ה בשילוב ** 
במקרה זה יש לבחור קורס אחר ממבחר ניתוח תופעות התנהגותיות . החובה הכללי מקורס 

 הקורסים המוצעים באותו הסמסטר.
  

החובה מקורס  ה/פטורשיווק המגמה ל תחומי הכולל את-דותלמיד/ה אשר בחר/ה בשילוב *** 
הכללי שיווק למנהל עסקים. במקרה זה יש לבחור קורס אחר ממבחר הקורסים המוצעים 

 .באותו הסמסטר
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 תחומיים-ושילובים דו תחומית-הרבהמגמה 

  odedl@bgu.ac.il  עודד לוונגרטפרופ'  :ראש המגמה

 
תחומית מיועדת לסטודנטים המעוניינים להעשיר את ידיעותיהם במספר תחומים של מנהל עסקים. -המגמה הרב

מנהל עסקים. למשל, תחומי ומקיף יותר מתחום אחד של -היא מתאימה לסטודנטים שהעיסוק שלהם הינו רב
ההזדמנות לרכוש ידע במגוון תחומים כגון אסטרטגיה, יזמות, שיווק והתנהגות ארגונית הינה שימושית עבור 

סטודנטים המשמשים כמנהלים כלליים או חברי דירקטוריון )או המתעתדים לשמש בתפקידים כאלה בעתיד(. כמו כן 
באילו מתחומי מנהל עסקים ירצו לעסוק בעתיד ומעוניינים מתאימה המגמה לסטודנטים שאינם יודעים בשלב זה 

  לשמור על מירב האפשרויות.
 

המצוינות  מגמותהתחומי ניתן לשלב בין שלוש או ארבע -תחומי. במבנה הרב-תחומי ומבנה דו-המגמה מציעה מבנה רב
תחומי בו התלמיד משלב בין שתי -תחומית(. המחלקה ממליצה על מבנה דו-)בגיליון הציונים תצוין מגמה רב בהמשך

 מגמות )בגיליון הציונים תצוין המגמה הרב תחומית וכן השילוב הספציפי(. 
 

 ניתן לשלב בין המגמות הבאות:
 שיווק 

 התנהגות ארגונית
 אסטרטגיה וניהול בינ"ל

 קט-יזמות חדשנות והיי
 המגמה ליזמות חברתית וניהול חדשני

  

 

 מספר שמות הקורסים סוג הקורס
 הקורס

מספר 
קורסים 
 נדרשים

 הערות נק"ז

 קורסי
 חובה במגמה

בהתבסס על קורסי החובה 
 במגמות השונות 

 )למעט מימון, מימון וביטוח(
- 3 9 

 
יש לקחת קורסי  – תחומי-רב

מגמות  לפחות משתיחובה 
 .שונות

 
יש לבחור שתי  – תחומי -דו

קורסי  2ולקחת בדיוק מגמות 
 חובה מכל אחת מהן.

 

 *סמינר 

 
 

בהתבסס על קורסי הסמינר 
 במגמות השונות

 )למעט מימון, מימון וביטוח(

 
 
 
 
- 1 3 

 
ניתן לקחת סמינר  – תחומי-רב

 מכל המגמות הרלוונטיות.
 
יש לקחת סמינר  – תחומי-דו

 .מאחת משתי המגמות שנבחרו
 

להירשם לסמינר רק לאחר ניתן 
נקודות זכות  18צבירה של 

 לפחות.

 קורסי בחירה
בהתבסס על קורסי הבחירה 

 במגמות השונות
 )למעט מימון, מימון וביטוח(

- 2 6 

 
מתוך קורסי  – תחומי-רב

וכן  הבחירה במגמות הרלוונטיות
קורסי בחירה כלליים המפורטים 

 .למטה
 
יש לקחת קורסי  – תחומי-דו

 .בחירה משתי המגמות שנבחרו
 

 - 18 6 - סה"כ
 שהתלמיד יתכנן מראש איזה סמינר ברצונו ללמוד. בהתאם לכך, התלמיד יבחן מראש את הסילבוס של הסמינר חשוב *

 כדי שיוכל להיערך מראש ולהירשם לקורסים הנדרשים כקדם לסמינר. ודרישות הקדם,
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 כלליים קורסי בחירה 
 

 הערות דרישות קדם מספר הקורס הקורס שם

  - הבחירה המוצעים במגמות הרלוונטיות   קורסיכל 
 דרישות סילבוס

- 

    ובנוסף:
  68721031 דיני עבודה

 דרישות סילבוס
 

- 
  68720220 הכרחיתאוריינות -ומיסים שכר

   68720094 ניהול עסקי של המערך הפנסיוני בישראל
ויזמות בעולם הביטקוין והמטבעות  בלוקצ'יין

 הדיגיטליים
68720224   

   68720230 מיסוי למנהלים
   68720231 מיינדפולנס בעבודה

 
 
 . Bמגמה -תתו  Aמגמה -תת - מגמות-תחומי נוצר ע"י שתי תת-ילוב דוש

 החלוקה של קורסי החובה תהיה כדלקמן: 
 Aשני קורסי חובה ממגמה 

 Bקורס חובה ממגמה 
 Bסמינר ממגמה 

 Aקורס בחירה ממגמה 
 Bקורס בחירה ממגמה 

 
 ביטוח. ולשילוב עם המגמות למימון ומימון  טתחומיים תקפים, פר-כל השילובים הדו

 
תוך עמידה בכללים של תחומי נדרשים לבנות את מערכת השעות -חרים בשילוב דוותלמידים הב

המערכת המובנית בכל מגמה, ובהתאם שתי המגמות, תוך הקפדה על סדר הקורסים הנדרש לפי 
 .באופן ספציפי בכל סמסטרלמערכת השעות המוצעת 

 
 
 
 

המערכת המובנית מפרטת אפשרות מבנית לשיבוץ עד שישה קורסי בחירה. בפועל על  – דגש והבהרה
קורסי בחירה  2 עדקורסי בחירה במגמה ו 2קורסי בחירה לכל היותר )בתמהיל של  4-הסטודנט להירשם ל

 .)אם נלמדו(קורסי הבסיס מספר בהתאם לו בהתאם לדרישות התואר והמגמה מחוץ למגמה(

תחומי הכולל את המגמה להתנהגות ארגונית פטור/ה -* תלמיד/ה אשר בחר/ה בשילוב דו
ניתוח תופעות התנהגותיות . במקרה זה יש לבחור קורס אחר ממבחר מקורס החובה הכללי 

 ים באותו הסמסטר.הקורסים המוצע
  

החובה תחומי הכולל את המגמה לשיווק פטור/ה מקורס -** תלמיד/ה אשר בחר/ה בשילוב דו
הכללי שיווק למנהל עסקים. במקרה זה יש לבחור קורס אחר ממבחר הקורסים המוצעים 

 באותו הסמסטר.
 

או שיווק ויזמות חברתית  סטודנט שבחר בשילוב של המגמות לשיווק ומדעי התנהגות ***
חובה כליים: שיווק למנהל עסקים וניתוח תופעות  , פטור משני קורסיוניהול חדשני

 התנהגותיות. במקרה זה יש לבחור שני קורסים אחרים ממבחר הקורסים המוצע. 
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 אתגר חברתי -סדנה פקולטית חד יומית 

 (. 610-5-0100יומית של אתגר חברתי )קורס -הפקולטה מציעה סדנה חד

הסדנה החד יומית  מדגישה חיבור בין תיאוריה וחשיבה אנליטית לבין כלים, מיומנויות, והתנסות בעולם 

המעשה, ומתמקדת בהתמודדות עם אתגר חברתי, בניית חזון, מיומנויות מנהיגות, סדנאות עם מנהלים 

 בכירים, ועוד.  

 הקטגוריה של קורסים מחוץ למחלקת האם .נק"ז, נכנסת תחת  1 -יומית מזכה ב-הסדנה החד

 תלמדים המעוניינים להשתתף בסדנה נדרשים לפנות לוועדת הוראה מחלקתית. 

 הכרה בקורס זה תהיה בקטגוריה של קורס בחירה כללי ותינתן בהתאם למצב האקדמי ולנק"ז המצטבר.

 יומיות אחרות המוצעות ע"י הפקולטה(.-)האמור תקף גם לגבי סדנאות חד

 הרשמה. טרםוועדת הוראה מחלקתית מ לקבל אישורימו לב, יש ש

 תכנית משואות למצטיינים

 של הבא הדור את המייצגים נבחרים לקבוצת סטודנטים המיועדת שנתית-דו תכנית הינה משואות תכנית

 של התואר הלימודיםלתוכנית  מעבר שני קורסים ייעודים התכנית במסגרתהישראלית.  מנהיגים בחברה

 וחברתיים עסקיים באתגרים העוסקיםרסים ושני הק .בשבוע נפרד ביום ומתקיימיםעסקים,  במנהל השני

 בישראל.  ובחברה במשק בכירים של ליווי יםוכוללמעשית,  התנסות חברתי, רישות , מדגישיםמורכבים

  .אישי וראיון ציונים סמך-על נערכת לתכנית והקבלה ל,המועמדים מוגב מספר

  קבלה תנאי

 Fom.ppmsc@bgu.ac.il למייל: ציונים גיליוןו חיים קורות העברת באמצעות תישקל המועמדים קבלת

 תכנית באקטואריה וניהול סיכונים לבוגרים

 ד.כאח טוחייוהב הפיננסי לעולם בה הלומדים את מכשירה סיכונים וניהול אקטואריה ללימודי התכנית

 המקצועיו יהתמחות ,הפרקטי הידע על דגש שמה שהיא מכיוון בארץ ייחודית הינה זו יוקרתית תכנית

 תאוצה וצובר הולך זה בתחום ומומחים לאנליסטים הביקוש כאשר ה,והאקטוארי הסיכונים ניהול בתחומי

 נובעת זו תכנית ייחודיות ף,בנוס. והאקטואריה הסיכונים ניהול בעבור הנתונים ניתוח עולם התפתחות עם

 האחד ומפרים משלימים ככלים ה,האקטוארי תחום את והן הסיכונים ניהול תחום את הן משלבת שהיא מכך

 .עתידם את ולמנף אלו מתחומים באחד להשתלב יוכלו הסטודנטים זו תכנית בסיום כאשר י,השנ את

 ה.והחבר הפרט ועל המשק על מכרעת השפעה בעלי הינם והאקטואריה הסיכונים ניהול במלאכת העוסקים

  .בתחומם משפיע כוח כבעלי חברתית אחריות לצד והביטוח הפיננסים לעולם בוגריה את תכשיר התוכנית

 

 עדכני ,נרחב ידע בעלי סיכונים ומנהלי פיננסיים אקטוארים, כאנליסטים לעבודה קרקע מהווה התכנית

 .למועמדיה זה מבוקש מקצוע להקנות שנועדה זו לתכנית ייחודי אשר ופרקטי

 

 חשבונאות/עסקים מנהל/בכלכלה ושני ראשון תואר בוגרי לכלל ובראשונה בראש מיועדת התכנית

 סיכונים ניהול כמנתחי ה, והאקטוארי הסיכונים ניהול בתחום ותעסוקה מקצוע לרכוש המעוניינים

mailto:Fom.ppmsc@bgu.ac.il
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 כן כמו ת. חשבונאו/עסקים מנהל/בכלכלה בוגרים שאינם למועמדים יידרשו השלמה לימודי ה. ואקטוארי

 השלימו אשר בנגב גוריון בן באוניברסיטת- עסקים במנהל שני לתואר סטודנטים או בוגרים שהינם מועמדים

 .אלו מקורסים לפטור זכאים יהיו בתוכנית שנלמדים מסוימים קורסים בהצלחה

 

 בוגרים שאינם תלמידים. בסמסטר קורסים 3. בשבוע מרוכז יום ם,סמסטרי שלושה במשך יתקיימו הלימודים

 .השלמה קורסי להשלים ידרשו עסקים מנהל/חשבונאות/בכלכלה

 

 תעודה

 .בנגב גוריון בן אוניברסיטת מטעם סיכונים וניהול באקטואריה גמר תעודת תוענק בהצלחה התוכנית לבוגרי

 והאקטוארים - השווי מעריכי ללשכת להצטרף בכתב בקשות להגיש זכאים יהיו התוכנית בוגרי כן כמו

ללימודים אלו הכרה  .Affiliate  Member) "  )נלווה חבר" במעמד להכרה  IAVFA בישראל הפיננסיים

 .SOA (Society Of Actuaries)בינלאומית, והתעודה מוכרת ע"י 

 

 קבלה תנאי

 FOM.EXECUTIVE@BGU.AC.IL :למיילציונים  גיליוןו חיים קורות העברת באמצעות תישקל המועמדים קבלת

 

להלן מספר נושאים חשובים שעל הסטודנט לדעת. נושאים אלו כוללים התייחסות לקורסי בחירה כלליים, 

חזרה על קורסים  האוניברסיטאי, זכויות וחובות הסטודנט, איסורקורסים מרוכזים )סדנאות(, נוהל הבחינות 

 מלימודים קודמים, והכרה בקורסים ממוסדות אקדמיים אחרים. 

 

 קורסי בחירה כלליים

 נקודות הזכות המצטברות ומסלולל ובהתאםבנוסף לרשימת קורסי החובה והבחירה במגמות השונות, 

. קורסים הנדרש לתואר להשלמת הנק"ז קורסי בחירה כללייםלנדרשים הסטודנטים להירשם גם *, הלימודים

 זו הנם:לדרישה העונים 

 קורסי בחירה ממגמות אחרות. .1

 )מפורטים בטבלאות המתאימות לעיל בכל מגמה(.בחירה כלליים קורסים המוגדרים כקורסי  .2

 נק"ז, ראו בהמשך(. 3קורס מרוכז ) –סדנאות  .3

 .(ועדת הוראה מחלקתית באישור, נק"ז 1יומיות )-חדפקולטיות סדנאות  .4
 

לארבעה קורסי בסיס לפחות פטורים מקורסי  הנדרשיםסטודנטים הרשומים במסלול מחקר וסטודנטים  *
  בחירה כללי אחד.מקורס לשניים או שלושה קורסי בסיס פטורים  הנדרשיםסטודנטים  בחירה כלליים.

 (נק"ז 3של  קורסים מרוכזים )סדנאות

סדנה מרוכזת . חלקם בשפה האנגלית ת,מרוכז כסדנאחלק מהקורסים המוצעים על ידי המחלקה ניתנים 

 המפגשים ולעתים, שבוע של ברצף ניתנים המפגשים לעתים. מרוכזים )ימים מלאים( מפגשים 5כוללת 

 .מקבצים לשני בחלוקה ניתנים

במקרים מיוחדים יינתן אישור מוועדת הוראה של  .במהלך התואר ותמרוכז סדנאות שתיניתן ללמוד עד 

 המחלקה ללמוד סדנה נוספת.

mailto:FOM.EXECUTIVE@BGU.AC.IL
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 האוניברסיטאי בחינותנוהל ה

ראה בהרחבה בפרק "לימודי כל סטודנט וסטודנטית נדרשים להיות בקיאים בנוהל הבחינות האוניברסיטאי. 

 ."(נוהל בחינות אוניברסיטאיהתואר השני" בשנתון )תת פרק "

 זכויות וחובות הסטודנט

אתר מפורסמים בכל סטודנט וסטודנטית נדרשים להיות בקיאים בזכויות וחובות הסטודנט כפי שאלו 

 https://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/regulations.aspxהמזכירות האקדמית 

 מצב אקדמי לא תקין

או כישלונות בשלושה קורסים שונים שני כישלונות באותו הקורס  -יש לשים לב כי לפי התקנון הכללי 

 גוררים הפסקת לימודים. 

  איסור חזרה על קורסים

תלמיד יחזור על קורס נושא נקודות והיה אם  אין ללמוד בשנית קורס שנלמד בעבר במסגרת אקדמית אחרת.

בדיקה הקורס לא יחשב במסגרת חובות התלמיד לתואר. וזכות שלמד בעבר, לא יזוכה בנקודות הזכות בגינו 

. תלמידים הסבורים כי קורסים שלמדו בעבר חופפים במידה משמעותית זו תיערך במעמד סגירת התואר

ירור הנושא וזאת בטרם ההרשמה לפנות למזכירות המחלקה לב נדרשים לקורס אליו הם רוצים להירשם

  .לקורס

על התלמיד מוטלת אחריות אישית בהקשר זה. במידה ובמעמד סגירת התואר יתברר כי קיים קורס החופף 

 לקורס שנלמד בעבר, התלמיד יידרש להירשם לקורס נוסף כדי לעמוד בדרישות התואר.

 (מוסדות אחרים)כולל במוסד ובמחוץ למחלקת האם הכרה בקורסים 

הכרה בקורס המזכה בנקודות זכות תינתן אך ורק בגין קורס שנלמד בתוכנית לתואר שני במוסד אקדמי מוכר 

 על פי הקריטריונים הבאים:גוריון בנגב(, -ע"י המועצה להשכלה גבוהה )כולל אוניברסיטת בן

 חלקהרלוונטי לתכנית הלימודים של התלמיד במ על הקורס להיות 

 בהיקף מקביל לקורסי המחלקה על הקורס להיות 

 70לפחות  הסופי שקיבל התלמיד בקורס חייב להיות ציוןה 

 לצרכי קבלת תואר אחר  הוכרלא  הקורס 

נקודות הזכות להכיר בבבקשה מחלקתית יוכל התלמיד לפנות לוועדת הוראה  הללו, בהתקיים כל התנאים

. קורס 9של הקורס לצרכי לימודיו לתואר במחלקה. מספר נקודות הזכות המרבי שניתן להכיר בו לא יעלה על 

 , שמשמעותו "פטור". 600שהוכר על ידי ועדת ההוראה, ידווח ציון 

כקורסי בחירה במגמה.  במקרים חריגיםיוכרו כקורסי בחירה כלליים, או,  מחוץ למחלקת האםקורסים 

הנערכים בשיתוף עם קורסים ממוסדות אחרים  יוצאים מהכלל הינם קורסים מתודולוגיים מתקדמים, וכן 

 . (רשאית להכיר בציון מהאוניברסיטה בה נלמד הקורס)המחלקה  חילופי סטודנטיםהמחלקה וכוללים 
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