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 תוכניות מנהלים -מנהל עסקים 

 מטרות התוכנית

 אופן הלימודים

 מבנה הלימודים

 תקנון ונהלים
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  תוכניות מנהלים -מנהל עסקים  

 עופר עזרפרופ'   :תוכניתראש ה

  לבאני גב'  ממונה על המנהל:

                      רתם אבידורגב'   רכזת התוכנית:

  08-6477911 טלפון: 

 

 fom.epc@bgu.ac.ilדואר אלקטרוני:  

 fom/ExecPrograms/Pages/HomePage.aspx/https://in.bgu.ac.il  :תוכניתאתר ה

 תוכניתמטרות ה
גוריון בנגב -תוכנית המנהלים פועלת במסגרת הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר באוניברסיטת בן

למועמדים בעלי ניסיון מקצועי או ניהולי.  (MBA)ומציעה תוכנית לימודים לתואר שני במנהל עסקים 

התוכנית מאפשרת חשיפה לקשת רחבה של תחומים, ומקנה ללומדים כלים ניהוליים להתמודדות עם 

הסביבה העסקית המורכבת תוך פיתוח הידע והכישורים הרלוונטיים לתחומי הניהול השונים. תוכנית 

 מנהל עסקים, בדגש יישומי.  תחומית ומשלבת תחומים שונים של-הלימודים הינה רב

תוכנית הלימודים הינה תוכנית מובנית, ללא התמחויות, המתאימה לסטודנטים המחפשים ראייה ניהולית 

  רחבה ובסיס רחב בכל תחומי מנהל עסקים.

 לימודים ה אופן

 (8-14ושישי בין השעות  14-20יומיים בשבוע )חמישי בין השעות הלימודים מתקיימים  מרבית .

. כמו כן 10.30מקורסי הבסיס בסמסטר הראשון ללימודים יתקיים בימי חמישי החל מהשעה  אחד

 17:00בשעה  השבוע מימות באחד ישובץ החמישי הקורס. קורסים חמישה יכלול הסמסטרים אחד

סדנאות מתקיימות בפורמט של ימים מרוכזים )כולל ימים נוספים . 11:00 בשעה חמישי ביוםאו 

 .שישי( –מעבר לחמישי 

 .תיתכן דרישת נוכחות חובה בקורסים מסוימים או שיעורים מסוימים 

  ,12, ונמשכים כולל סמסטר קיץ סמסטרים ברצף 3נלמדים על פני הלימודים מתחילים באוקטובר 

 חודשים.

 בלוח הקורסים כל את ללמוד סטודנטיםה את המחייבת תהיכ של במתכונת מתקיימים הלימודים 

  .קשיח זמנים

 הקורסים בכל בהצלחה לעמודהסטודנטים  יםחייבבמנהל עסקים, שני  לתואר םזכאי להיות כדי. 

 .)ייתכן כי חלק מהקורסים או כולם יתקיימו באופן מקוון או משולב )מקוון ופרונטלי 
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  מבנה הלימודים

בסיס )מהם עשויים להינתן פטורים בהתאם לרקע האקדמי של התלמיד(,  הלימודים בנויה מקורסי תוכנית

 .מתקדמים במנהל עסקים וקורסים , סדנאותקורסי חובה

 :מבנה הלימודים מתואר בטבלה הבאה

 נק"זסה"כ  נק"ז בכל קורס מספר קורסים סוג הקורס

 * 0-9 3 * 0-3 בסיס*קורסי 

 15 3 5 קורסי חובה

 3 3 1 קורס חובה מתקדם

 3 1 3 סדנאות

 12-21 3 4-7 קורסים מתקדמים

 42  14 סה"כ

 

הדרישות לגבי קורסי הבסיס הינן אישיות לכל סטודנט, ניתן לקבל פטור מחלק מקורסי הבסיס או כולם * 

 בהתאם לקורסים אותם למד הסטודנט בתואר ראשון.

 

 פטורים מקורסי בסיס

אקדמיים קודמים. הפטור אינו מזכה בנקודות זכות.  ניתן לקבל פטור מקורסי הבסיס על סמך לימודים

הבסיס לתואר ייבדקו ע"י מזכירות המחלקה. סטודנט שלא אושר לו פטור וסבור כי הוא  פטורים מקורסי

זכאי לו, יגיש בקשה למזכירות המחלקה בצירוף הסילבוס הרלוונטי מאושר ע"י המחלקה בה למד את 

 .לת הסמסטרחודש וחצי לפני תחי עדוזאת   הקורס

 הסמסטר הראשון ללימודים. -סטודנט בתוכנית מחויב לסיים את קורסי הבסיס בסמסטר א' 
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 לימודיםהכנית ת

  

ם הקורסש   היקף הקורס 

 

קורסי בסיס )למי שלא למד קורסים מקבילים 

 בתואר ראשון(

נק"ז 3 מתמטיקה למנהלים  

נק"ז 3 סטטיסטיקה למנהלים  

הכלכלה למנהליםיסודות  זנק" 3   

 

 

 קורסי חובה

נק"ז 3 ניהול תפעול עסקים  

נק"ז 3 חשבונאות למנהלים  

התנהגות למנהליםהמדעי  נק"ז 3   

נק"ז 3 מימון למנהלים  

נק"ז 3 שיווק למנהלים  

נק"ז 3 אסטרטגיה ומדיניות מנהל עסקים קורס חובה מתקדם  

מתודולוגיות פרקטיות למנהליםסדנאות  נק"ז 1של סדנאות חד יומיות  3   

חובה היא החברתי האתגר סדנת  

הסטודנט לבחירת סדנאות 2+   

נק"ז 3  

קורסים )יבחרו ע"י המחלקה( 7-4 קורסים מתקדמים נק"ז 21-12   

נק"ז 42  סה"כ  

 

 

 פטורים מקורסי חובה 

)לא  הנלמדים בתוכניתבמידה וסטודנט למד במסגרת התואר הראשון קורס או יותר מבין קורסי החובה 

לבקש פטור בגין הקורסים שלמד או בגין חלק מהם,  ומעוניין כולל קורס החובה המתקדם באסטרטגיה(

מתן  .חודש וחצי לפני תחילת הסמסטר בו מתקיים הקורס עדוזאת עליו להגיש בקשה למזכירות התוכנית, 

אלא זו אפשרות הניתנת לבחירת  אין חובה לבקש פטור במקרה כזה הפטור טעון אישור ועדת הוראה.

שאושר על ידי ועדת  סטודנט שמקבל פטור מקורס חובה חייב ללמוד קורס חלופי מתקדם  הסטודנט.

הקורסים החלופיים ניתנים במחלקות אחרות ועשויים להתקיים בשעות שונות  הוראה של התוכנית.

 משעות ההוראה בתוכנית המנהלים.
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 קורסים מתקדמים  

בחירת הקורסים המתקדמים אינה אישית לכל סטודנט. רשימת הקורסים המתקדמים תיקבע בהמשך. 

כלל  אתומחייבים  ובהתאם לאילוצי המערכת והמרצים התוכניתהקורסים המתקדמים נבחרים על ידי 

דוגמאות לקורסים מתקדמים  .הקורסים נבחרים מתוך התחומים השונים של מנהל עסקים .הסטודנטים

חשיבה יצירתית בפיתוח ; מיזוגים ורכישות; מנהיגות בארגוניםורים האחרונים של התוכנית כוללים: במחז

; שירות רב תרבותי ותרבות עסקית בעידן הגלובלי –ניהול גלובלי ; מרעיון טכנולוגי למיזם עסקי; מוצרים

בוא ליזמות וחדשות מ; סוגיות בניתוח דוחות כספיים; ניהול פרויקטים; דירקטוריון והממשל התאגידי

              .חדשנות; יזמות ופיתוח עסקי; המדריך ליזם בגלקסיית ההייטק; טכנולוגית

 

 מתודולוגיות פרקטיות למנהלים

מספר סדנאות שונות בנושא "מתודולוגיות פרקטיות למנהלים". כל  מדי שנההפקולטה לניהול מציעה 
 .סדנה מקנה נקודת זכות אחת

ות. סדנת האתגר החברתי היא חובה ושתי סדנאות הינן סדנאבמסגרת התוכנית על הסטודנט ללמוד שלוש 
 לבחירת הסטודנט מתוך הסדנאות הנוספות שיוצעו, בכפוף למגבלת המקומות בכל סדנה.

שלא במסגרת ימי הלימוד הקבועים של  8:30-20:30הסדנאות מתקיימות לאורך יום מלא בין השעות 
 .הנוכחות הינה חובה בכל הסדנאות . התוכנית

 

 תוכנית משואות למצטיינים 

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

 עסקיים באתגרים העוסקים קורסים ייחודיים ניתנים כניתוהת הישראלית. במסגרת מנהיגים בחברה

עסקים,  במנהל השני של התואר הלימודים כניתומת קורסים לשני ערך שווי הלימודים .מורכבים וחברתיים

 בכירים של מעשית, וכוללת ליווי התנסות חברתי, רישות מדגישה כניתוהת .בשבוע נפרד ביום ומתקיימים

  .אישי וראיון ציונים סמך-על נערכת כניתולת והקבלה המועמדים מוגבל, מספר בישראל.  ובחברה במשק

 תקנון ונהלים

  בשנתון הפקולטה לניהול. לימודי התואר השנילפרטים בנושא תקנון ונהלים ראה בפרק 

http://in.bgu.ac.il/fom/DocLib/Pages/Shnaton2021/masterdegree.pdf
http://in.bgu.ac.il/fom/DocLib/Pages/Shnaton2021/masterdegree.pdf

