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 המחלקה למנהל עסקים

 

 BarkanR@bgu.ac.il פרופ' רחלי ברקן,     הראש מחלק

 Salganik@bgu.ac.ilד"ר גאלה סלאגניק שושן,    יו"ר ועדת הוראה

 fom.baha@bgu.ac.il  גב' נסרין גדעוני, ממונה על המנהל במחלקה

 fom.basc1@bgu.ac.il רם, -גב'  תמר ברקאי  דנטיםרכזות לענייני סטו

 fom.basc2@bgu.ac.il גב' אולגה גרשליס, 

 6472246/8-08  מספרי טלפון במזכירות:

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

 

 מטרות התכנית .1
 

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

ההיבטים הדינאמיים של ניהול בעולם המתאפיין בשינויים טכנולוגיים, אקולוגיים וחברתיים. תכנית  עםלהתמודד ותלמידותיה 

יריעת ידע רחבה  ולבוגרות  מנת לספק לבוגרים-בנויה באוריינטציה רוחבית על (MBA) הלימודים לתואר שני במנהל עסקים

 .ועדכנית במגוון תחומי הליבה של עולם הניהול

 

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

 .המחלקה נחשפים למחקר, הן לצורך הקניית ידע והן לשם רכישת  מיומנויות של חשיבה ביקורתית

 

במסלול מחקרי הכולל עריכה  מצטיינים ללמודותלמידות המחלקה מאפשרת לתלמידים   MBA  - לצד מסלול הלימודים ל

 .דוקטורטלימודי עוניינים במסלול אקדמי ולמוכתיבה של עבודת מחקר )תיזה(. המסלול המחקרי מיועד בעיקר 

 

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

 .ון הבוגריםבאמצעות ארגבמהלך הלימודים ו

 

 רקע מקדים ומשך הלימודים .2
 

בעלי רקע אקדמי מתאים  )שלמדו את קורסי הליבה הבסיסיים  בתחום  שתלמידים ותלמידותתכנית הלימודים בנויה כך 

  .את הלימודים לתואר שני במנהל עסקים בארבעה סמסטרים ישלימו הניהול(

 

המספקים את  קורסי בסיסלהשלים תחילה דורשת  המגיעים מרקע אקדמי שונה תלמידים ותלמידות עבורתכנית הלימודים 

הרקע הנדרש של קורסי הליבה הבסיסיים. יש להשלים ראשית את קורסי הבסיס )סמסטר מקדים(.  במקרה זה, משך 

 הלימודים מתוכנן לחמישה סמסטרים )סמסטר מקדים + ארבעה סמסטרים(.

 

 קורסי בסיס מפורטת בהמשך. רשימת קורסי הבסיס והדרך להשלמת

  

mailto:BarkanR@bgu.ac.il
mailto:fom.baha@bgu.ac.il
mailto:fom.basc1@bgu.ac.il
mailto:fom.basc2@bgu.ac.il
http://in.bgu.ac.il/fom/BusinessDep/Pages/default.aspx


3 

 

 כללי

 

 שני מסלולי לימודים  .3
 

 מסלול לימודים רגיל )ללא תזה( 3.1

המורכבות מקורסים המתוארים  תנקודות זכות לפחו 42להשלמת התואר במסלול ללא עבודת גמר נדרשות 

המגיעים ללא רקע בתחומי הליבה בניהול נדרשים לקורסי בסיס.  ותלמידות . תלמידים(3.1.1במבנה הסכמתי 

 המגיעים עם רקע בתחומי הליבה בניהול אינם נדרשים לקורסי בסיס.ותלמידות תלמידים 

 

 במסלול לימודים רגיל סכמתימבנה  3.1.1

 

 קורסים בהתאם לרקע אקדמי קודם. 5-1  : קורסי בסיס

 לכולם. קורסי חובה כלליים 7-6 : קורסי חובה כלליים

 קורסים במגמה )קורסי חובה במגמה, סמינר, קורסי בחירה במגמה(. 6  : קורסים במגמה

 חובה לכולם. –יומית של למידה התנסותית -סדנה חד : ניהול אתגר חברתי

  .קורסים בהתאם לנק"ז המצטבר 2-0 : קורסי בחירה כלליים

 

 

 מסלול לימודים מחקרי )עם עבודת תזה( 3.2

 

המעוניינים להמשיך במסלול  מצטייניםותלמידות לתלמידים )תזה( ומיועד עבודת גמר  כוללמחקרי ה מסלולה

נקודות זכות  49במסלול המחקרי נדרשות השני במנהל עסקים להשלמת התואר  אקדמי ללימודי תואר שלישי.

 . לפחות

 

הלימודים של המסלול הקורסים של תכנית  14מתוך  12לפחות ללמוד  תלמידים ותלמידות במסלול זה נדרשים

משקלה לערוך עבודת גמר מחקרית.  ים התלמידים והתלמידותבנוסף, במסלול זה נדרש. הרגיל המתואר למעלה

 נקודות זכות.  12של עבודת המחקר הינו 

 

 :למסלול עם עבודת גמרהקריטריונים לקבלה 

 

 .(או יותר נק"ז 12)פחות סמסטר אחד של לבהצלחה ל השלמה •

 .85עד למועד הגשת הבקשה לפחות  ים מצטבר בתוארציונממוצע  •

 .לשמש כמנחה לעבודת הגמר )תזה( חבר או חברת סגל הסכימו •

  והפקולטה. לעבודת גמר אושרה על ידי המחלקהההצעה 

 

 במסלול במחקריסכמתי מבנה  3.2.1

 

 .אקדמי קודםקורסים בהתאם לרקע  5-1  : קורסי בסיס

 .לכולםקורסי חובה כלליים  7-6 : קורסי חובה כלליים

 קורסים במגמה )קורסי חובה במגמה, סמינר, קורסי בחירה במגמה(. 6  : קורסים במגמה

 .לכולםחובה  –יומית של למידה התנסותית -סדנה חד : ניהול אתגר חברתי

 .קורסי בחירה כלליים לומדיםלא במסלול המחקרי  : קורסי בחירה כלליים

 .סגלאו חברת בודת תזה בהנחיית חבר ע : עבודת גמר מחקרית

 הערה:

ועדת ההוראה שומרת לעצמה את הזכות לערוך/לבצע שינויים בכללים, בתקנות ובתוכניות הלימודים מבלי למסור הודעות אישיות 

 .לנוגעים בדבר. מומלץ לבדוק מעת לעת את פרסומי המחלקה המתייחסים לשינויים בתכנית הלימודים
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 הלימודים במסלול הרגילשל  פירוט והרחבה

 

 קורסי בסיס .4

יבה של מנהל עסקים( נדרשים ללמוד להמגיעים מרקע אקדמי שונה )ללא ידע בתחומי הותלמידות  תלמידים 4.1

 קורסי בסיס

 :קורסי הבסיס כוללים 4.2

 מתמטיקה למנהל עסקים  

 כלכלה ניהולית  

 מנהלמדעי התנהגות ב  

 מימון  

 ניהול השיווק  
 

 פטור מקורסי הבסיס 4.3

 או באמצעות מעבר מבחני פטור.  פטור מקורסי הבסיס ניתן על סמך לימודים קודמים

 פטור על סמך לימודים קודמים 4.3.1

בתואר הראשון קורס מקביל במוסד אקדמי  תלמיד או תלמידה למדופטור על סמך לימודים קודמים ניתן כאשר 

 מוכר, ובהינתן שלא חלה התיישנות )עד שבע שנים מסיום התואר הראשון(.

 המחלקה בודקת פטורים באופן אוטומטי לאחר הקבלה ללימודים. 

ים תלמידים ותלמידות שלא קיבלו פטור אוטומטי ומאמינים כי מגיע להם פטור יפנו לוועדת הוראה ויצרפו סילבוס/

 של קורס/ים שלמדו בתואר הראשון.

 פטור על סמך מעבר מבחן פטור  4.3.2

 מבחני פטור נערכים בסמוך לפתיחת שנת הלימודים.

 להירשם למבחן פטור באותו קורס.  םוים, זכאיסללמוד קורס בסיס מ יםהנדרש תלמידים ותלמידות

 ללמוד את קורס הבסיס.  יידרשולא , ומעלה( 65)בציון  את מבחן הפטור והתלמיד או התלמידה עובריםבמידה 

 נק"ז. 1.5משקלו של כל קורס בסיס הינו 

 מזכים בנקודות זכות.  םמבחני פטור אינ

 

 קורסי חובה כלליים .5

 קורסי חובה כלליים.  7-6במחלקה נדרשים ללמוד והתלמידות כל התלמידים  5.1

 רשימת קורסי החובה הכלליים: 5.2

  חובה לכולם –סטטיסטיקה והסתברות במנהל עסקים. 
  חובה לכולם –חשבונאות למנהל עסקים. 
  חובה לכולם –ניהול תפעול עסקים. 
  חובה לכולם )קורס מתקדם, נלמד לקראת סיום התואר( –אסטרטגיה ומדיניות מנהל עסקים. 
  למעט תלמידי המגמה בשיווק( חובה לכולם –היבטים מתקדמים בניהול השיווק למנהע"ס(. 
 ולם )למעט תלמידי המגמות מימון, מימון וביטוח(.חובה לכ –ון למנהע"ס היבטים מתקדמים במימ 
  חובה לכולם )למעט תלמידי המגמות התנהגות ארגונית, מימון וביטוח(. –ניתוח תופעות התנהגותיות 
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 קורסים במגמה .6

 קורסים הכוללים קורסי חובה במגמה, סמינר במגמה וקורסי בחירה במגמה.  6בכל מגמה נלמדים  6.1

 לתואר עבור כל מגמה בנפרד.רשימת הקורסים מופיעה בהמשך במסגרת טבלה המפרטת את מכלול הקורסים 

 

 ניהול אתגר חברתי .7

יומית המוקדשת לניהול במציאות מורכבת תוך מיקוד באתגר -סדנה חדנדרשים להשתתף בוהתלמידות התלמידים כל  7.1

 נק"ז. 1 -. הסדנה מזכה בחברתי כמקרה בוחן

להשלמת נק"ז במקרה או נק"ז )במקום קורס בחירה כללי,  3יומיות נוספות להשלמת -ניתן להירשם לשתי סדנאות חד 7.2

 זוגי של קורסי בסיס(.-של מספר אי

נק"ז. קורס  3ניתן להירשם באופן חליפי לקורס רגיל של ניהול אתגר חברתי שניתן לאורך הסמסטר באופן סדיר ומשקלו  7.3

 פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים מינימלי.כללי.  זה נחשב כקורס בחירה

 

 קורסי בחירה כלליים .8

 קורסי בחירה כלליים. 1-2-משלימים את תכנית הלימודים בוהתלמידות בהתאם לנק"ז המצטבר לתואר התלמידים  8.1

 קורסי בחירה כלליים ניתנים בשלושה פורמטים: 8.2

 קורס רגיל )הרצאות שבועיות לאורך הסמסטר( 8.2.1

 פני שבוע אחד או שני שבועות עוקבים.-ימי לימוד מלאים הנפרשים על 5) קורס מרוכז 8.2.2

 נק"ז. 1יומיות, כאשר משקלה של כל סדנה -סדנאות חד 8.2.3

 קורסי בחירה כלליים מקוזזים מול קורסי בסיס )שני קורסי בסיס = קורס בחירה כללי(. 8.3

 במסלול המחקרי אינם נדרשים לקורסי בחירה כלליים.ותלמידות תלמידים  8.4
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 מגמות הלימוד במחלקה ותכניות הלימודים עבור כל מגמה

 

  מגמות הלימוד .9

 

 המפורטות להלן.  המחלקה מציעה לימודים במספר מגמות 9.1

 המגמה שנבחרה ע"י התלמיד/תלמידה מפורטת בגיליון הציונים )לא בתעודה(.

 להלן רשימת המגמות

 המגמה למימון* 

 המגמה למימון וביטוח* 

  ארגונית *המגמה להתנהגות 

 טק *-המגמה ליזמות חדשנות וניהול היי 

 * המגמה לשיווק 

 * וביטוח(. תחומי עם מגמה נוספת )למעט מגמות מימון ומימון-מגמה זו נלמדת בשילוב דו המגמה לאסטרטגיה וניהול בינלאומי 

 * וביטוח(.  )למעט מגמות מימון ומימוןתחומי עם מגמה נוספת -מגמה זו נלמדת בשילוב דו המגמה ליזמות חברתית וניהול חדשני 

 תחומית )שילובי מגמות( **-במגמה הרה 

 

 * פתיחת מגמה מותנית במספר התלמידים הנרשמים. 

  ** מומלץ לשלב בין שתי מגמות. ניתן לשלב גם בין שלוש מגמות ויותר.

 

 תכניות הלימודים בכל מגמה .10

הנדרשת מתלמידים  המלאהלהלן פירוט של תכנית הלימודים עבור כל אחת מהמגמות. בכל מגמה מתוארת תכנית הלימודים 

 שבחרו במגמה המסוימת.
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 המגמה למימון 10.1
 

 ramiyo@bgu.ac.il ראש המגמה: פרופ' רמי יוסף
רוכשים את הידע המימוני  התלמידים והתלמידותלתפקידי ניהול בתחום המימון. במהלך הלימודים  בוגריהאת המגמה מכשירה 

הנדרש להבנת הדרכים בהם יחידים, גופים עסקיים וארגונים אחרים מקצים את מקורות המימון שלהם על פני זמן. מגוון הקורסים 

יבה עסקית מגוונת ולהיחשף לדרכים בהם פועלים שוקי הון בארץ מעניק כלים המאפשרים להבין את תהליך קבלת ההחלטות בסב

במוסדות פיננסים ובארגונים  ,שמבקשים לעבוד בתעשייה למיובעולם. במגמה מושם דגש על החינוך וההכשרה האקדמית הדרושים 

ל עסקים בו נבחרים מוצעת האפשרות להשתתף בקורס חדר העסקאות של המחלקה למנה לתלמידים ולתלמידותממשלתיים. 

 .מנהלים תיקי השקעות בפועל התלמידים והתלמידות

 .מגמה זו איננה נכללת בשילובים במסגרת המגמה הרב תחומית
 

 למימון הבמגמלימודים ה תכנית

 

 , לפי הפירוט הבא:קורסי הבסיס מקוזזים מול מספרים יכללהבחירה ה קורסי מספר *

 סדנא יומית חובה סדנאות חד יומיות, כאשר אחת מהן היא  3ובנוסף  נק"ז 3קורס בחירה כללי בהיקף של  ומכל קורסי הבסיס ילמד מי שפטורים

 נק"ז לתואר(. 42)סה"כ . 610-5-0100בניהול אתגר חברתי 

מספר  שם הקורס סוג הקורס
 הקורס

מספר 
 קורסים

נקודות 
 זכות

  הערות

 קורסי בסיס

 )לפי הצורך(

 :מתמטיקה למנהל עסקים
 שעור ותרגול

 שעור+ 68720164
 תרגול

1.5 

השלמת כל קורסי הבסיס הנדרשים מהווה דרישת קדם לכל 

הקורסים הניתנים במחלקה. לא ניתן להירשם לקורסים 

 אחרים ללא השלמתם.

 1.5 1 68726051 כלכלה ניהולית

 1.5 1 68723081 מנהלמדעי התנהגות ב

 1.5 1 68724211 מימון

 1.5 1 68725631 ניהול השיווק

קורסי חובה 
 כלליים

סטטיסטיקה והסתברות במנהל 
 שיעור ותרגול-עסקים

68720196 
 שעור+
 תרגול

 פטור/כל קורסי הבסיסדרישות קדם:  3

 פטור/כל קורסי הבסיסדרישות קדם:  3 1 68726091 מנהל עסקיםלחשבונאות 

 3 1 68720197 ניהול תפעול עסקים
סטטיסטיקה כל קורסים הבסיס/פטור, דרישות קדם: 

 מנהל עסקיםלחשבונאות ו והסתברות במנהל עסקים

היבטים מתקדמים בניהול השיווק 
 למנהל עסקים

68720233 1 3 
 

  3 1 68720205 ניתוח תופעות התנהגותיות

 3 1 68721011 אסטרטגיה ומדיניות מנהל עסקים

סטטיסטיקה  דרישות קדם:. קורס חובה מתקדם

ניהול , מנהל עסקיםלוהסתברות במנהל עסקים, חשבונאות 

ניתן להירשם  ושני קורסי חובה במגמה.עסקים  תפעול

 נקודות זכות לפחות. 18לקורס זה רק לאחר צבירה של 

 הקורס ניתן בעברית ובאנגלית.

קורסי חובה 
 במגמה

 קורסי בסיס/פטור 3 1 68720009 ניתוח ניירות ערך

 קורסי בסיס/פטור 3 1 68727011 תיקי השקעותבחירת 

 ניתוח ניירות ערך, בחירת תיקי השקעותדרישות קדם:  3 1 68727061 ניהול פיננסי

סמינר 
 במגמה

  / מדידת ביצועי מנהלים וניהול רווחים

 ניהול תיקי השקעותסמינר יישומי ב

68720143  
/ 

68720218 
 בחירת תיקי השקעותדרישות קדם: ניתוח ניירות ערך,  3 1

קורסי בחירה 
 6 2  מתוך רשימת קורסי הבחירה במגמה

שעות הרשימת קורסי בחירה במגמה תתפרסם במערכת 
 לפני כל סמסטרבאתר המחלקה 

קורסי בחירה 
 כלליים

 מתוך רשימת קורסי הבחירה
)תתפרסם במערכת השעות לפני כל 

 סמסטר(
 

בהתאם לנק"ז 
 *.  נק"ז 3-בקורס בחירה כללי מזכה  מצטבר

בניהול סדנא 
 אתגר חברתי

 -מתודולוגיות פרקטיות למנהלים
 האתגר החברתי

 לכולםחובה  –סדנא יומית  1 1 61050100

סדנאות חד 
 יומיות נוספות

 הסדנאות מתוך רשימת 
)תתפרסם במערכת השעות לפני כל 

 סמסטר(
 

 נק"ז.  1 -סדנא יומית אחת מזכה ב 

 *נק"ז. 3בחירה כללי  בהיקף של סדנאות יומיות = קורס  3

  סה"כ
 נק"ז לתואר

 
 נק"ז לכל היותר 12בכל סמסטר ניתן ללמוד  42-44.5
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 נק"ז  42.5: סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתי + סדנא יומית נוספת + קורס כללי אחד )סה"כ וילמד 1ללמוד קורס בסיס  מי שנדרשים

  .לתואר(

 נק"ז לתואר( 42סדנאות יומיות נוספות )סה"כ  2סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתי +  ילמדו קורסי בסיס 2מוד לל מי שנדרשים. 

 נק"ז לתואר( 42.5סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתי + סדנא יומית נוספת )סה"כ ילמד  קורסי בסיס 3ללמוד  מי שנדרשים.  

 נק"ז  43ם נוספים )סה"כ יאין צורך בקורסי בחירה כללי .סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתיילמדו  קורסי בסיס 4ללמוד  מי שנדרשים

 .לתואר(

 נק"ז  44.5ים נוספים )סה"כ יאין צורך בקורסי בחירה כלל .סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתיילמדו  קורסי בסיס 5 מי שנדרשים ללמוד

  .לתואר(
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 המגמה למימון וביטוח 10.2

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

במסגרת המגמה נלמדים קורסים המקנים ידע הפנסיה והביטוח.  לתפקידי ניהול בתחום המימון את בוגריההמגמה מכשירה 

 וודאות אי בתנאי החלטות במהלך הלימודים מושם דגש קבלת תאורטי בשוק ההון וידע מעשי בתחום ביטוחי חיים, פנסיה וגמל.

ההון. שוק של רחבה ראייה תוך בסביבה עסקית  

 

 למימון וביטוח במגמהלימודים ה תכנית

   

מספר  שם הקורס סוג הקורס
 הקורס

מספר 
 קורסים

נקודות 
 זכות

 הערות

 קורסי בסיס
 )לפי הצורך(

 :מתמטיקה למנהל עסקים
 שעור ותרגול

 שעור+ 68720164
 תרגול

1.5 
 השלמת כל קורסי הבסיס הנדרשים מהווה דרישת קדם 

לכל הקורסים הניתנים במחלקה. לא ניתן להירשם לקורסים 

 אחרים ללא השלמתם.

 

 1.5 1 68726051 כלכלה ניהולית

 1.5 1 68723081 מנהלמדעי התנהגות ב

 1.5 1 68724211 מימון

 1.5 1 68725631 ניהול השיווק

קורסי חובה 
 כלליים

סטטיסטיקה והסתברות במנהל 
 שיעור ותרגול-עסקים

68720196 
 שעור+
 תרגול

 פטור/כל קורסי הבסיסדרישות קדם:  3

 פטור/כל קורסי הבסיסדרישות קדם:  3 1 68726091 מנהל עסקיםלחשבונאות 

 3 1 68720197 ניהול תפעול עסקים
סטטיסטיקה כל קורסי הבסיס/פטור, דרישות קדם: 

 מנהל עסקיםלחשבונאות ו והסתברות במנהל עסקים

היבטים מתקדמים בניהול השיווק 
 למנהל עסקים

68720233 1 3 
 

 3 1 68721011 אסטרטגיה ומדיניות מנהל עסקים

סטטיסטיקה  דרישות קדם:. קורס חובה מתקדם

ניהול , מנהל עסקיםלוהסתברות במנהל עסקים, חשבונאות 

 ושני קורסי חובה במגמה.עסקים  תפעול

נקודות  18ניתן להירשם לקורס זה רק לאחר צבירה של 

 הקורס ניתן בעברית ובאנגלית. זכות לפחות.

קורסי חובה 
 במגמה

 קורסי בסיס/פטור 3 1 68720009 ניתוח ניירות ערך

 קורסי בסיס/פטור 3 1 68727011 בחירת תיקי השקעות

 ניתוח ניירות ערך, בחירת תיקי השקעותדרישות קדם:  3 1 68727061 פיננסיניהול 

 קורסי בסיס/פטור 3 1 68720021 תמחור חוזי ביטוח חיים
 קורסי בסיס/פטור 3 1 68720022 תמחור חוזי ביטוח פנסיוניים

 סמינר במגמה
  / מדידת ביצועי מנהלים וניהול רווחים

 השקעותניהול תיקי סמינר יישומי ב

68720143  
/ 

68720218 
 דרישות קדם: ניתוח ניירות ערך, בחירת תיקי השקעות 3 1

קורסי בחירה 
 3 1  מתוך רשימת קורסי הבחירה במגמה

 

בחירה  יקורס
 יםכללי

 מתוך רשימת קורסי הבחירה
)תתפרסם במערכת השעות לפני כל 

 סמסטר(
 

בהתאם לנק"ז 
 *.  נק"ז 3-קורס בחירה כללי מזכה ב מצטבר

סדנא בניהול 
 אתגר חברתי

 -מתודולוגיות פרקטיות למנהלים
 האתגר החברתי

 לכולםחובה  –סדנא יומית  1 1 61050100

סדנאות חד 
 יומיות נוספות

 הסדנאות מתוך רשימת 
)תתפרסם במערכת השעות לפני כל 

 סמסטר(
 

 נק"ז.  1 -סדנא יומית אחת מזכה ב 

 * נק"ז. 3כללי בהיקף של סדנאות יומיות = קורס בחירה  3

  סה"כ
 נק"ז לתואר

 
42-
44.5 

 נק"ז לכל היותר 12בכל סמסטר ניתן ללמוד 

 

, לפי הפירוט הבא:קורסי הבסיס מקוזזים מול מספרים יכללהבחירה ה קורסי מספר *  

 סדנא יומית חובה סדנאות חד יומיות, כאשר אחת מהן היא  3ובנוסף  נק"ז 3קורס בחירה כללי בהיקף של  ומכל קורסי הבסיס ילמד מי שפטורים

 נק"ז לתואר(. 42)סה"כ . 610-5-0100בניהול אתגר חברתי 

mailto:ramiyo@bgu.ac.il
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 נק"ז  42.5: סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתי + סדנא יומית נוספת + קורס כללי אחד )סה"כ וילמד 1ללמוד קורס בסיס  מי שנדרשים

  .לתואר(

 נק"ז לתואר( 42סדנאות יומיות נוספות )סה"כ  2סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתי +  ילמדו קורסי בסיס 2ללמוד  מי שנדרשים. 

 נק"ז לתואר( 42.5סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתי + סדנא יומית נוספת )סה"כ ילמד  קורסי בסיס 3ללמוד  מי שנדרשים.  

 נק"ז  43ם נוספים )סה"כ יאין צורך בקורסי בחירה כללי .סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתיילמדו  קורסי בסיס 4ללמוד  מי שנדרשים

 .לתואר(

 נק"ז  44.5ים נוספים )סה"כ יאין צורך בקורסי בחירה כלל .סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתיילמדו  קורסי בסיס 5 מי שנדרשים ללמוד

  .לתואר(
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  המגמה להתנהגות ארגונית 10.3

 barkanr@bgu.ac.il  המגמה: פרופ' רחלי ברקןראש 

 ההתנהגות מדעי את המאפיינים שונים באספקטים בוגריה של הידע את להעמיק למטרה לה להתנהגות ארגונית שמה המגמה

 מגוון. ארגוני ויעוץ משאבי אנוש בתחום ניהול תפקידי לקראת בוגרי ובוגרות המגמה בניהול. הלימודים במגמה מכשירים את

 ניהוליות של מיומנויות ויישומים תאורטיים היבטים האנושי לבין המשאב של ניהול ליבה נושאי מגמה משלב ביןבהמוצע  הקורסים

 המגמה. התנהגותיות תופעות של לניתוח ואבחון רכישת כלים מעשיים מרכזיות. במסגרת הלימודים המגמה מושם דגש על

 של ויישום הדגמה לבין, מדעית חקירה כלים של הקניית בין משלבתוכמו כן  והשדה התאוריה בין הקשר מדגישה את הארגונית

 .עדכניות ארגוניות אלו בסיטואציות כלים

 .תחומית ולקחת אשכול חלקי מן המגמה-לחילופין ניתן להירשם למגמה הרבפתיחת המגמה מותנית במספר הנרשמים. 

 

 להתנהגות ארגונית במגמהלימודים ה תכנית

 

מספר  שם הקורס סוג הקורס
 הקורס

מספר 
 קורסים

נקודות 
 זכות

 הערות

 קורסי בסיס
 )לפי הצורך(

 :מתמטיקה למנהל עסקים
 שעור ותרגול

 שעור+ 68720164
 תרגול

השלמת כל קורסי הבסיס הנדרשים מהווה דרישת קדם לכל  1.5

ניתן להירשם לקורסים אחרים  הקורסים הניתנים במחלקה. לא

 ללא השלמתם.

 

 1.5 1 68726051 כלכלה ניהולית

 1.5 1 68723081 מנהלמדעי התנהגות ב

 1.5 1 68724211 מימון

 1.5 1 68725631 ניהול השיווק

קורסי חובה 
 כלליים

סטטיסטיקה והסתברות 
 שיעור ותרגול-במנהל עסקים

68720196 
 שעור+
 תרגול

 פטור/כל קורסי הבסיסדרישות קדם:  3

 פטור/כל קורסי הבסיסדרישות קדם:  3 1 68726091 מנהל עסקיםלחשבונאות 

 3 1 68720197 ניהול תפעול עסקים
סטטיסטיקה והסתברות כל קורסי הבסיס/פטור, דרישות קדם: 
 מנהל עסקיםלחשבונאות ו במנהל עסקים

 במימוןהיבטים מתקדמים 
 למנהל עסקים

68720229 1 3 
סטטיסטיקה והסתברות במנהל כל קורסי הבסיס, דרישות קדם: 

 מנהל עסקיםלחשבונאות ו עסקים

היבטים מתקדמים בניהול 
 השיווק למנהל עסקים

68720233 1 3 
 

אסטרטגיה ומדיניות מנהל 
 עסקים

68721011 1 3 

סטטיסטיקה והסתברות  דרישות קדם:. קורס חובה מתקדם

עסקים  ניהול תפעול, מנהל עסקיםלבמנהל עסקים, חשבונאות 

ניתן להירשם לקורס זה רק לאחר  ושני קורסי חובה במגמה.

 הקורס ניתן בעברית ובאנגלית. נקודות זכות לפחות. 18צבירה של 

קורסי חובה 
 במגמה

  3 1 68720158 הנעת עובדים בארגונים

  3 1 68725991 מנהיגות בארגונים

  3 1 68721341 סוגיות בניהול משאבי אנוש

סמינר אמפירי בהתנהגות  סמינר במגמה
 / ארגונית

 גברים ונשים בעולם העבודה

68720023 
/ 

68727091 
1 3 

 

קורסי בחירה 
 במגמה

מתוך רשימת קורסי 
 הבחירה

 2 6 
 

בחירה  יקורס
 יםכללי

מתוך רשימת קורסי 
 בחירהה

במערכת השעות )תתפרסם 
 לפני כל סמסטר(

 
בהתאם לנק"ז 

 *.  נק"ז 3-קורס בחירה כללי מזכה ב מצטבר

סדנא בניהול 
 אתגר חברתי

מתודולוגיות פרקטיות 
 האתגר החברתי -למנהלים

 לכולםחובה  –סדנא יומית  1 1 61050100

סדנאות חד 
 יומיות נוספות

 הסדנאות מתוך רשימת 
)תתפרסם במערכת השעות 

 כל סמסטר(לפני 
 

 נק"ז.  1 -סדנא יומית אחת מזכה ב 

 * נק"ז. 3סדנאות יומיות = קורס בחירה כללי  בהיקף של  3

  סה"כ
 נק"ז לתואר

 
42-
44.5 

 נק"ז לכל היותר 12בכל סמסטר ניתן ללמוד 
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, לפי הפירוט הבא:קורסי הבסיס מקוזזים מול מספרים יכללהבחירה ה קורסי מספר*  

 סדנא יומית חובה סדנאות חד יומיות, כאשר אחת מהן היא  3ובנוסף  נק"ז 3קורס בחירה כללי בהיקף של  ומכל קורסי הבסיס ילמד מי שפטורים

 נק"ז לתואר(. 42)סה"כ . 610-5-0100בניהול אתגר חברתי 

 נק"ז  42.5+ קורס כללי אחד )סה"כ : סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתי + סדנא יומית נוספת וילמד 1ללמוד קורס בסיס  מי שנדרשים

  .לתואר(

 נק"ז לתואר( 42סדנאות יומיות נוספות )סה"כ  2סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתי +  ילמדו קורסי בסיס 2ללמוד  מי שנדרשים. 

 נק"ז לתואר( 42.5סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתי + סדנא יומית נוספת )סה"כ ילמד  קורסי בסיס 3ללמוד  מי שנדרשים.  

 נק"ז  43ם נוספים )סה"כ יאין צורך בקורסי בחירה כללי .סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתיילמדו  קורסי בסיס 4ללמוד  מי שנדרשים

 .לתואר(

 נק"ז  44.5 ים נוספים )סה"כיאין צורך בקורסי בחירה כלל .סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתיילמדו  קורסי בסיס 5 מי שנדרשים ללמוד

  .לתואר(
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  טק-המגמה ליזמות חדשנות וניהול היי 10.4

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

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

 חלק עסקיים המהווים גורמים עם, ושירותים( )תעשייה טק-הי עם חברות פעולה שיתוף על שמבוסס יישומי ידע עם ידע תיאורטי
 הכנה כוללת והיא מוקד יישומי יש למגמה. בתחום המתמחות בעולם ועם אוניברסיטאות סיכון הון כמו לדוגמה קרנות זו מתעשייה

 .אמיתי מיזם אסטרטגית עבור עסקית תכנית של
 

 .תחומית ולקחת אשכול חלקי מן המגמה-לחילופין ניתן להירשם למגמה הרבפתיחת המגמה מותנית במספר הנרשמים. 

 
 טק-והיי תליזמות חדשנו תכנית הלימודים במגמה

מספר  מספר הקורס שם הקורס סוג הקורס
 קורסים

נקודות 
 זכות

 הערות

 קורסי בסיס
 )לפי הצורך(

 :מתמטיקה למנהל עסקים
 שעור ותרגול

 שעור+ 68720164
 תרגול

השלמת כל קורסי הבסיס הנדרשים מהווה דרישת קדם לכל  1.5

הקורסים הניתנים במחלקה. לא ניתן להירשם לקורסים 

 ללא השלמתם.אחרים 

 

 1.5 1 68726051 כלכלה ניהולית

 1.5 1 68723081 מנהלמדעי התנהגות ב

 1.5 1 68724211 מימון

 1.5 1 68725631 ניהול השיווק

קורסי חובה 
 כלליים

סטטיסטיקה והסתברות 
 שיעור ותרגול-במנהל עסקים

68720196 
 שעור+
 תרגול

 פטור/כל קורסי הבסיסדרישות קדם:  3

 פטור/כל קורסי הבסיסדרישות קדם:  3 1 68726091 מנהל עסקיםלחשבונאות 

 3 1 68720197 ניהול תפעול עסקים
סטטיסטיקה כל קורסי הבסיס/פטור, דרישות קדם: 

 מנהל עסקיםלחשבונאות ו והסתברות במנהל עסקים

 במימוןהיבטים מתקדמים 
 למנהל עסקים

68720229 1 3 
סטטיסטיקה כל קורסי הבסיס/פטור, דרישות קדם: 

 מנהל עסקיםלחשבונאות ו והסתברות במנהל עסקים

היבטים מתקדמים בניהול 
 השיווק למנהל עסקים

68720233 1 3 
 

  3 1 68720205 ניתוח תופעות התנהגותיות

אסטרטגיה ומדיניות מנהל 
 עסקים

68721011 1 3 

סטטיסטיקה והסתברות  דרישות קדם:. קורס חובה מתקדם

 ניהול תפעול, מנהל עסקיםלבמנהל עסקים, חשבונאות 

 ושני קורסי חובה במגמה.עסקים 

נקודות  18ניתן להירשם לקורס זה רק לאחר צבירה של 

 הקורס ניתן בעברית ובאנגלית. זכות לפחות.

קורסי חובה 
 במגמה

היבטים משפטיים של יזמות 
 טק-היי

68720208 1 3 
 כל קורסי הבסיסדרישות קדם: 

יזמות בעולם של  -פינטק 
 טכנולוגיה פיננסית

68720210 1 3 
 כל קורסי הבסיסדרישות קדם: 

 3 1 68720181 חדשנות
 -פינטק , טק-היבטים משפטיים של יזמות היידרישות קדם: 

 יזמות בעולם של טכנולוגיה פיננסית

מרעיון  -התנסות מעשית  סמינר במגמה
 / טכנולוגי למיזם עסקי

 אסטרטגיה בשיווק פרקטיקום
 ויזמות

68720154 
/ 
 

68720221 

1 

1 3 

 

קורסי בחירה 
 3 1  מתוך רשימת קורסי הבחירה במגמה

 

בחירה  יקורס
 יםכללי

 בחירההמתוך רשימת קורסי 
)תתפרסם במערכת השעות 

 לפני כל סמסטר(
 *.  נק"ז 3-קורס בחירה כללי מזכה ב בהתאם לנק"ז מצטבר 

סדנא בניהול 
 אתגר חברתי

מתודולוגיות פרקטיות 
 האתגר החברתי -למנהלים

 לכולםחובה  –סדנא יומית  1 1 61050100

סדנאות חד 
 יומיות נוספות

 הסדנאות מתוך רשימת 
)תתפרסם במערכת השעות 

 לפני כל סמסטר(
 

 נק"ז.  1 -סדנא יומית אחת מזכה ב 

 *נק"ז.  3סדנאות יומיות = קורס בחירה כללי  בהיקף של  3

  סה"כ
 נק"ז לתואר

 
 נק"ז לכל היותר 12בכל סמסטר ניתן ללמוד  42-44.5
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 , לפי הפירוט הבא:קורסי הבסיס מקוזזים מול מספרים יכללהבחירה ה קורסי מספר *

 סדנא יומית חובה סדנאות חד יומיות, כאשר אחת מהן היא  3ובנוסף  נק"ז 3קורס בחירה כללי בהיקף של  ומכל קורסי הבסיס ילמד מי שפטורים

 נק"ז לתואר(. 42)סה"כ . 610-5-0100בניהול אתגר חברתי 

 נק"ז  42.5: סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתי + סדנא יומית נוספת + קורס כללי אחד )סה"כ וילמד 1ללמוד קורס בסיס  מי שנדרשים

  .לתואר(

 נק"ז לתואר( 42סדנאות יומיות נוספות )סה"כ  2סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתי +  ילמדו קורסי בסיס 2ללמוד  יםמי שנדרש. 

 נק"ז לתואר( 42.5סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתי + סדנא יומית נוספת )סה"כ ילמד  קורסי בסיס 3ללמוד  מי שנדרשים.  

 נק"ז  43ם נוספים )סה"כ יאין צורך בקורסי בחירה כללי .סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתיילמדו  קורסי בסיס 4ללמוד  מי שנדרשים

 .לתואר(

 נק"ז  44.5ים נוספים )סה"כ יאין צורך בקורסי בחירה כלל .סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתיילמדו  קורסי בסיס 5 מי שנדרשים ללמוד

  .לתואר(
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 המגמה לשיווק 10.5
 

 enavfrie@bgu.ac.ilראש המגמה: ד"ר ענב פרידמן 

 תחרותית ,משתנה שיווקית סביבה עם להתמודד, בפרט ומנהלי שיווק בכלל מנהלים של הצורך על לענות לשיווק מיועדת המגמה

, ובישום חדשות בתיאוריה מגמות מדגישה, ל"בחו והן בישראל הן השיווק את נושא הסטודנטים בפני מציגה המגמה. וגלובלית

מגוון הקורסים המוצע לתלמידי המגמה משלב בין היבטים  .מסחריים ולא מסחריים לקידום פרויקטים כלים לסטודנטים ומעניקה

 כמותיים לבין היבטים התנהגותיים בתחום השיווק.

 

 .ולקחת אשכול חלקי מן המגמה תחומית-ניתן להירשם למגמה הרבלחילופין פתיחת המגמה מותנית במספר הנרשמים. 

 

 לשיווק במגמהלימודים ה תכנית

 

מספר  מספר הקורס שם הקורס סוג הקורס
 קורסים

נקודות 
 זכות

 הערות

 קורסי בסיס

 )לפי הצורך(

 :מתמטיקה למנהל עסקים
 שעור ותרגול

 שעור+ 68720164
 תרגול

מהווה דרישת קדם  השלמת כל קורסי הבסיס הנדרשים 1.5

לכל הקורסים הניתנים במחלקה. לא ניתן להירשם 

 לקורסים אחרים ללא השלמתם.

 

 1.5 1 68726051 כלכלה ניהולית

 1.5 1 68723081 מנהלמדעי התנהגות ב

 1.5 1 68724211 מימון

 1.5 1 68725631 ניהול השיווק

קורסי חובה 
 כלליים

סטטיסטיקה והסתברות 
 שיעור ותרגול-עסקיםבמנהל 

68720196 
 שעור+
 תרגול

 פטור/כל קורסי הבסיסדרישות קדם:  3

 פטור/כל קורסי הבסיסדרישות קדם:  3 1 68726091 מנהל עסקיםלחשבונאות 

 3 1 68720197 ניהול תפעול עסקים
סטטיסטיקה כל קורסי הבסיס/פטור, דרישות קדם: 

 עסקיםמנהל לחשבונאות ו והסתברות במנהל עסקים

 במימוןהיבטים מתקדמים 
 למנהל עסקים

68720229 1 3 
סטטיסטיקה כל קורסים הבסיס, דרישות קדם: 

 מנהל עסקיםלחשבונאות ו והסתברות במנהל עסקים

  3 1 68720205 ניתוח תופעות התנהגותיות

אסטרטגיה ומדיניות מנהל 
 עסקים

68721011 1 3 

סטטיסטיקה  דרישות קדם:. קורס חובה מתקדם

, מנהל עסקיםלוהסתברות במנהל עסקים, חשבונאות 

 ושני קורסי חובה במגמה.עסקים  ניהול תפעול

נקודות  18ניתן להירשם לקורס זה רק לאחר צבירה של 

 הקורס ניתן בעברית ובאנגלית. זכות לפחות.

קורסי חובה 
 במגמה

 כל קורסי הבסיסדרישות קדם:  3 1 68722051 שיווק שירותים

 כל קורסי הבסיסדרישות קדם:  3 1 68721661 שיווק בינלאומי

 דרישות קדם: שיווק שירותים, שיווק בינלאומי 3 1 68726651 התנהגות צרכנים

 שיווק שירותים, שיווק בינלאומי 3 1 68721461 חקר שווקים סמינר במגמה

קורסי בחירה 
 במגמה

 6 2  מתוך רשימת קורסי הבחירה
 

בחירה  יקורס
 יםכללי

 בחירההמתוך רשימת קורסי 
)תתפרסם במערכת השעות 

 לפני כל סמסטר(
  *.  נק"ז 3-קורס בחירה כללי מזכה ב בהתאם לנק"ז מצטבר 

סדנא בניהול 
 אתגר חברתי

מתודולוגיות פרקטיות 
 האתגר החברתי -למנהלים

 לכולםחובה  –סדנא יומית  1 1 61050100

סדנאות חד 
 יומיות נוספות

 הסדנאות מתוך רשימת 
)תתפרסם במערכת השעות 

 לפני כל סמסטר(
 

 נק"ז.  1 -סדנא יומית אחת מזכה ב 
 3סדנאות יומיות = קורס בחירה כללי  בהיקף של  3

 * נק"ז.

  סה"כ
 נק"ז לתואר

 
 נק"ז לכל היותר 12בכל סמסטר ניתן ללמוד  42-44.5

 

 :, לפי הפירוט הבאקורסי הבסיס מקוזזים מול מספרים יכללהבחירה ה קורסי מספר *
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 סדנא יומית חובה סדנאות חד יומיות, כאשר אחת מהן היא  3ובנוסף  נק"ז 3קורס בחירה כללי בהיקף של  ומכל קורסי הבסיס ילמד מי שפטורים

 נק"ז לתואר(. 42)סה"כ . 610-5-0100בניהול אתגר חברתי 

 נק"ז  42.5חובה בניהול אתגר חברתי + סדנא יומית נוספת + קורס כללי אחד )סה"כ : סדנא יומית וילמד 1ללמוד קורס בסיס  מי שנדרשים

  .לתואר(

 נק"ז לתואר( 42סדנאות יומיות נוספות )סה"כ  2סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתי +  ילמדו קורסי בסיס 2ללמוד  מי שנדרשים. 

 נק"ז לתואר( 42.5ל אתגר חברתי + סדנא יומית נוספת )סה"כ סדנא יומית חובה בניהוילמד  קורסי בסיס 3ללמוד  מי שנדרשים.  

 נק"ז  43ם נוספים )סה"כ יאין צורך בקורסי בחירה כללי .סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתיילמדו  קורסי בסיס 4ללמוד  מי שנדרשים

 .לתואר(

 נק"ז  44.5ים נוספים )סה"כ יאין צורך בקורסי בחירה כלל .סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתיילמדו  קורסי בסיס 5 מי שנדרשים ללמוד

  .לתואר(
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 המגמה לאסטרטגיה וניהול בינלאומי 10.6

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

לאסטרטגיה  הקשורים םבהיבטי יעילה ולהתנהלותמעמיקה  להבנה הסטודנטים לאסטרטגיה וניהול בינלאומי מכשירה את המגמה

 .גלובלית בסביבה וניהול הפירמה יעדי עסקית וניהול בינלאומי. במגמה מושם דגש על תכנון

 וניהול ברמת באסטרטגיה העוסקים קורסים, הגלובלי של העולם מקרו בהבנת המתמקדים קורסים נכללים במסגרת הלימודים

 חשיבה, בינלאומית אסטרטגיה ,תחרותית אסטרטגיה היתר בין כוללים במגמה ים הנלמדיםמגוון הנושא. והמיקרו המאקרו

 .ועסקים בינלאומיים תרבות, אסטרטגית

 

 תחומית.-בהתאם להנחיות המגמה הרבולקחת אשכול חלקי  תחומית-להירשם למגמה הרבניתן אשכול מן המגמה. יש בשנתון זה 

 

 לאסטרטגיה וניהול בינ'ל במגמהלימודים ה תכנית

 

מספר  שם הקורס סוג הקורס
 הקורס

מספר 
 קורסים

נקודות 
 זכות

 הערות

 קורסי בסיס

 )לפי הצורך(

 :מתמטיקה למנהל עסקים
 שעור ותרגול

 שעור+ 68720164
 תרגול

השלמת כל קורסי הבסיס הנדרשים מהווה דרישת קדם לכל  1.5

לקורסים אחרים ללא הקורסים הניתנים במחלקה. לא ניתן להירשם 

 השלמתם.

 

 1.5 1 68726051 כלכלה ניהולית

 1.5 1 68723081 מנהלמדעי התנהגות ב

 1.5 1 68724211 מימון

 1.5 1 68725631 ניהול השיווק

קורסי חובה 
 כלליים

סטטיסטיקה והסתברות 
 שיעור ותרגול-במנהל עסקים

68720196 
 שעור+
 תרגול

 פטור/קורסי הבסיסכל דרישות קדם:  3

 פטור/כל קורסי הבסיסדרישות קדם:  3 1 68726091 מנהל עסקיםלחשבונאות 

 3 1 68720197 ניהול תפעול עסקים
סטטיסטיקה והסתברות כל קורסי הבסיס/פטור, דרישות קדם: 
 מנהל עסקיםלחשבונאות ו במנהל עסקים

 במימוןהיבטים מתקדמים 
 למנהל עסקים

68720229 1 3 
סטטיסטיקה והסתברות כל קורסי הבסיס/פטור, דרישות קדם: 

 מנהל עסקיםלחשבונאות ו במנהל עסקים

היבטים מתקדמים בניהול 
 השיווק למנהל עסקים

68720233 1 3 
 

  3 1 68720205 ניתוח תופעות התנהגותיות

אסטרטגיה ומדיניות מנהל 
 עסקים

68721011 1 3 

סטטיסטיקה והסתברות במנהל  דרישות קדם:. קורס חובה מתקדם

ושני קורסי עסקים  ניהול תפעול, מנהל עסקיםלעסקים, חשבונאות 

 18ניתן להירשם לקורס זה רק לאחר צבירה של  חובה במגמה.

 הקורס ניתן בעברית ובאנגלית. נקודות זכות לפחות.

קורסי חובה 
 במגמה

 .תחומי עם מגמה נוספת-בשילוב דומגמה זו נלמדת  3 1 68727021 תרבות ועסקים בינלאומיים
אופציה א: קורס חובה וסמינר ממגמה זו ובנוסף שני קורסי חובה 

 מהמגמה הנוספת שבחרת
אופציה ב: שני קורסי חובה ממגמה זו ובנוסף קורס חובה וסמינר 

 מגמה הנוספת שבחרתהמ

 3 1 68720105 עקרונות ועסקים בינלאומיים

 3 1  קורס חובה מהמגמה הנוספת

 סמינר במגמה
פרקטיקום בשיווק אסטרטגיה 

 ויזמות
68720221 1 3 

 

קורסי בחירה 
 3-6 1-2  מתוך רשימת קורסי הבחירה במגמה

 

בחירה  יקורס
 יםכללי

 בחירההמתוך רשימת קורסי 
)תתפרסם במערכת השעות 

 לפני כל סמסטר(
 

בהתאם לנק"ז 
 *.  נק"ז 3-קורס בחירה כללי מזכה ב מצטבר

בניהול סדנא 
 אתגר חברתי

מתודולוגיות פרקטיות 
 האתגר החברתי -למנהלים

 לכולםחובה  –סדנא יומית  1 1 61050100

סדנאות חד 
 יומיות נוספות

 הסדנאות מתוך רשימת 
)תתפרסם במערכת השעות 

 לפני כל סמסטר(
 

 נק"ז.  1 -סדנא יומית אחת מזכה ב 

  *נק"ז.  3סדנאות יומיות = קורס בחירה כללי  בהיקף של  3

  סה"כ
 נק"ז לתואר

 
 נק"ז לכל היותר 12בכל סמסטר ניתן ללמוד  42-44.5

mailto:zeidman@bgu.ac.il
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 , לפי הפירוט הבא:קורסי הבסיס מקוזזים מול מספרים יכללהבחירה ה קורסי מספר *

 סדנא יומית חובה סדנאות חד יומיות, כאשר אחת מהן היא  3ובנוסף  נק"ז 3קורס בחירה כללי בהיקף של  ומכל קורסי הבסיס ילמד מי שפטורים

 נק"ז לתואר(. 42)סה"כ . 610-5-0100בניהול אתגר חברתי 

 נק"ז  42.5: סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתי + סדנא יומית נוספת + קורס כללי אחד )סה"כ וילמד 1ללמוד קורס בסיס  מי שנדרשים

  .לתואר(

 נק"ז לתואר( 42סדנאות יומיות נוספות )סה"כ  2סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתי +  וילמד קורסי בסיס 2ללמוד  יםמי שנדרש. 

 נק"ז לתואר( 42.5סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתי + סדנא יומית נוספת )סה"כ ילמד  קורסי בסיס 3ללמוד  מי שנדרשים.  

 נק"ז  43ם נוספים )סה"כ יאין צורך בקורסי בחירה כללי .סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתי וילמד קורסי בסיס 4ללמוד  מי שנדרשים

 .לתואר(

 נק"ז  44.5ים נוספים )סה"כ יאין צורך בקורסי בחירה כלל .סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתי וילמד קורסי בסיס 5 מי שנדרשים ללמוד

  .לתואר(
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 חדשני המגמה ליזמות חברתית וניהול 10.7

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

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

בין השאר לקורסים בתחום פיתוח ומיומנויות למנהלים כמו מנהיגות, אימון אישי ועסקי, ומיינדפולנס;  הסטודנטים במגמה נחשפים
תייחסים להכרת מגמות סביבת קורסים ביזמות חברתית כמו היזם החברתי בתוך הארגון ומרעיון טכנולוגי למיזם עסקי וקורסים המ

 הניהול הדינמית כמו ניהול קיימות ואחריות חברתית. 
 

 תחומית.-בהתאם להנחיות המגמה הרבולקחת אשכול חלקי  תחומית-להירשם למגמה הרבניתן אשכול מן המגמה. יש בשנתון זה 

 

 ליזמות חברתית וניהול חדשני במגמהלימודים ה תכנית

 

 מספר שם הקורס סוג הקורס
 הקורס

מספר 
 קורסים

נקודות 
 זכות

 הערות

 קורסי בסיס

 )לפי הצורך(

 :מתמטיקה למנהל עסקים
 שעור ותרגול

 שעור+ 68720164
 תרגול

השלמת כל קורסי הבסיס הנדרשים מהווה דרישת קדם לכל  1.5

הקורסים הניתנים במחלקה. לא ניתן להירשם לקורסים אחרים 

 ללא השלמתם.

 

 1.5 1 68726051 כלכלה ניהולית

 1.5 1 68723081 מנהלמדעי התנהגות ב

 1.5 1 68724211 מימון

 1.5 1 68725631 ניהול השיווק

קורסי חובה 
 כלליים

סטטיסטיקה והסתברות 
 שיעור ותרגול-במנהל עסקים

68720196 
 שעור+
 תרגול

 פטור/כל קורסי הבסיסדרישות קדם:  3

 פטור/כל קורסי הבסיסדרישות קדם:  3 1 68726091 מנהל עסקיםלחשבונאות 

 3 1 68720197 ניהול תפעול עסקים
סטטיסטיקה והסתברות כל קורסי הבסיס/פטור, דרישות קדם: 
 מנהל עסקיםלחשבונאות ו במנהל עסקים

 במימוןהיבטים מתקדמים 
 למנהל עסקים

68720229 1 3 
והסתברות סטטיסטיקה כל קורסי הבסיס/פטור, דרישות קדם: 

 מנהל עסקיםלחשבונאות ו במנהל עסקים

היבטים מתקדמים בניהול 
 השיווק למנהל עסקים

68720233 1 3 
 

  3 1 68720205 ניתוח תופעות התנהגותיות

אסטרטגיה ומדיניות מנהל 
 עסקים

68721011 1 3 

סטטיסטיקה והסתברות  דרישות קדם:. קורס חובה מתקדם

עסקים  ניהול תפעול, מנהל עסקיםלבמנהל עסקים, חשבונאות 

ניתן להירשם לקורס זה רק לאחר  ושני קורסי חובה במגמה.

הקורס ניתן בעברית  נקודות זכות לפחות. 18צבירה של 

 ובאנגלית.

קורסי חובה 
 במגמה

 מנהיגות
 

68725991 1 3 
 .תחומי עם מגמה נוספת-מגמה זו נלמדת בשילוב דו

ממגמה זו ובנוסף שני קורסי חובה אופציה א: קורס חובה וסמינר 
 מהמגמה הנוספת שבחרת

אופציה ב: שני קורסי חובה ממגמה זו ובנוסף קורס חובה וסמינר 
 ממגמה הנוספת שבחרת

חברתית, -יזמות עסקית
השקעה חברתית וארגונים 

 היברידיים
68720232 1 3 

קורס חובה מהמגמה 
 הנוספת

 1 3 

  3 1 68720219 אנושיניהול כמפגש  סמינר במגמה

קורסי בחירה 
 3-6 1-2  מתוך רשימת קורסי הבחירה במגמה

 

בחירה  יקורס
 יםכללי

 בחירההמתוך רשימת קורסי 
)תתפרסם במערכת השעות 

 לפני כל סמסטר(
 

בהתאם לנק"ז 
 *.  נק"ז 3-קורס בחירה כללי מזכה ב מצטבר

סדנא בניהול 
 אתגר חברתי

מתודולוגיות פרקטיות 
 האתגר החברתי -למנהלים

 חובה לכלל התלמידים –סדנא יומית  1 1 61050100

סדנאות חד 
 יומיות נוספות

 הסדנאות מתוך רשימת 
)תתפרסם במערכת השעות 

 לפני כל סמסטר(
 

 נק"ז.  1 -סדנא יומית אחת מזכה ב 

  * נק"ז. 3סדנאות יומיות = קורס בחירה כללי  בהיקף של  3

  סה"כ
 נק"ז לתואר

 
42-
44.5 

 נק"ז לכל היותר 12בכל סמסטר ניתן ללמוד 
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 :, לפי הפירוט הבאקורסי הבסיס מקוזזים מול מספרים יכללהבחירה ה קורסי מספר *

 סדנא יומית חובה סדנאות חד יומיות, כאשר אחת מהן היא  3ובנוסף  נק"ז 3קורס בחירה כללי בהיקף של  ומכל קורסי הבסיס ילמד מי שפטורים

 נק"ז לתואר(. 42)סה"כ . 610-5-0100בניהול אתגר חברתי 

 נק"ז  42.5: סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתי + סדנא יומית נוספת + קורס כללי אחד )סה"כ וילמד 1ללמוד קורס בסיס  מי שנדרשים

  .לתואר(

 נק"ז לתואר( 42סדנאות יומיות נוספות )סה"כ  2אתגר חברתי +  סדנא יומית חובה בניהול ילמדו קורסי בסיס 2ללמוד  מי שנדרשים. 

 נק"ז לתואר( 42.5סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתי + סדנא יומית נוספת )סה"כ ילמד  קורסי בסיס 3ללמוד  מי שנדרשים.  

 נק"ז  43ם נוספים )סה"כ יסי בחירה כלליאין צורך בקור .סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתיילמדו  קורסי בסיס 4ללמוד  מי שנדרשים

 .לתואר(

 נק"ז  44.5ים נוספים )סה"כ יאין צורך בקורסי בחירה כלל .סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתיילמדו  קורסי בסיס 5 מי שנדרשים ללמוד

  .לתואר(

 

 

 

 

  



21 

 

 

 המגמה הרב תחומית )שילוב מגמות( 10.8

 odedl@bgu.ac.il ראש המגמה: פרופ' עודד לוונגרט

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

תחומים מגוון תחומי ומקיף יותר מתחום אחד של מנהל עסקים. למשל, ההזדמנות לרכוש ידע ב-לסטודנטים שהעיסוק שלהם הינו רב

כגון אסטרטגיה, יזמות, שיווק והתנהגות ארגונית הינה שימושית עבור סטודנטים המשמשים כמנהלים כלליים או חברי דירקטוריון )או 

המתעדים לשמש בתפקידים כאלה בעתיד(. כמו כן מתאימה המגמה לסטודנטים שאינם יודעים בשלב זה באילו מתחומי מנהל עסקים 

 תחומי. -תחומי ומבנה דו-המגמה מציעה מבנה רב ד ומעוניינים לשמור על מירב האפשרויות.ירצו לעסוק בעתי

 תחומית(. -תחומי ניתן לשלב בין שלוש או ארבע המגמות המצוינות בהמשך )בגיליון הציונים תצוין מגמה רב-במבנה הרב

קורסים  3 יש ללמוד אשכול חלקי של. בשילוב בין שתי מגמות תחומי בו התלמיד משלב בין שתי מגמות-המחלקה ממליצה על מבנה דו

 ד מאחת המגמות.יש לבחור סמינר אח . האשכול החלקי יכלול לפחות קורס חובה אחד של המגמה.מכל מגמה

חברתית טק, המגמה ליזמות -: שיווק, התנהגות ארגונית, אסטרטגיה וניהול בינ"ל, יזמות חדשנות והייניתן לשלב בין המגמות הבאות

 וניהול חדשני
 

 במגמהלימודים ה תכנית

מספר  שם הקורס סוג הקורס
 הקורס

מספר 
 קורסים

נקודות 
 זכות

 הערות

 קורסי בסיס

 )לפי הצורך(

 :מתמטיקה למנהל עסקים
 שעור ותרגול

 שעור+ 68720164
 תרגול

השלמת כל קורסי הבסיס הנדרשים מהווה דרישת קדם לכל  1.5

לא ניתן להירשם לקורסים אחרים ללא  הקורסים הניתנים במחלקה.

 השלמתם.

 

 1.5 1 68726051 כלכלה ניהולית

 1.5 1 68723081 מנהלמדעי התנהגות ב

 1.5 1 68724211 מימון

 1.5 1 68725631 ניהול השיווק

 קורסי חובה כלליים

סטטיסטיקה והסתברות במנהל 
 שיעור ותרגול-עסקים

68720196 
 שעור+
 תרגול

 פטור/כל קורסי הבסיסדרישות קדם:  3

 פטור/כל קורסי הבסיסדרישות קדם:  3 1 68726091 מנהל עסקיםלחשבונאות 

 3 1 68720197 ניהול תפעול עסקים
סטטיסטיקה והסתברות כל קורסי הבסיס/פטור, דרישות קדם: 
 מנהל עסקיםלחשבונאות ו במנהל עסקים

 במימוןהיבטים מתקדמים 
 למנהל עסקים

68720229 1 3 
סטטיסטיקה והסתברות כל קורסי הבסיס/פטור, דרישות קדם: 

 מנהל עסקיםלחשבונאות ו במנהל עסקים

היבטים מתקדמים בניהול 
 השיווק למנהל עסקים

68720233 1 3 
 

  3 1 68720205 ניתוח תופעות התנהגותיות

אסטרטגיה ומדיניות מנהל 
 עסקים

68721011 1 3 

סטטיסטיקה והסתברות במנהל  דרישות קדם:. קורס חובה מתקדם

ושני קורסי עסקים  ניהול תפעול, מנהל עסקיםלעסקים, חשבונאות 

 18ניתן להירשם לקורס זה רק לאחר צבירה של  חובה במגמה.

 הקורס ניתן בעברית ובאנגלית. נקודות זכות לפחות.

 קורסי חובה במגמה
קורסי חובה ממגמות השונות  3

 מימון וביטוח()למעט מימון, 
 3 9 

 יש לקחת קורסי חובה לפחות משתי מגמות שונות. – תחומי-רב
 .יש לבחור שתי מגמות – תחומי-דו

 מנת לשלב באופן נכון יש להתייעץ עם רכזות הסטודנטים-על

 סמינר במגמה
בהתבסס על קורסי הסמינר 

 במגמות השונות
 )למעט מימון, מימון וביטוח(

 1 3 

ניתן לקחת סמינר מכל המגמות הרלוונטיות )למעט  – תחומי-רב

 מגמות מימון ומימון וביטוח(
על מנת לשלב באופן נכון יש להתייעץ עם רכזות  – תחומי-דו

 הסטודנטים
 נקודות זכות לפחות. 18ניתן להירשם לסמינר רק לאחר צבירה של 

קורסי בחירה 
 במגמה

בהתבסס על קורסי הבחירה 
מימון, )למעט  במגמות השונות

מתוך רשימת  מימון וביטוח(
 קורסי הבחירה

 
1-2 3-6 

 

 בחירההמתוך רשימת קורסי  יםבחירה כללי יקורס
)תתפרסם במערכת השעות 

 לפני כל סמסטר(

בהתאם לנק"ז  
 מצטבר

 *.  נק"ז 3-קורס בחירה כללי מזכה ב

סדנא בניהול אתגר 
 חברתי

מתודולוגיות פרקטיות 
 האתגר החברתי -למנהלים

 לכולםחובה  –סדנא יומית  1 1 61050100

סדנאות חד יומיות 
 נוספות

 

 הסדנאות מתוך רשימת 
)תתפרסם במערכת השעות 

 לפני כל סמסטר(
 

סדנאות יומיות = קורס בחירה  3נק"ז.  1 -סדנא יומית אחת מזכה ב  

 *נק"ז.  3כללי  בהיקף של 

   סה"כ נק"ז לתואר
42-
44.5 

 נק"ז לכל היותר 12בכל סמסטר ניתן ללמוד 

mailto:odedl@bgu.ac.il
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 , לפי הפירוט הבא:קורסי הבסיס עבור מקוזזים מול מספרם יכלליהבחירה  קורסי מספר *

 סדנא יומית חובה סדנאות חד יומיות, כאשר אחת מהן היא  3ובנוסף  נק"ז 3קורס בחירה כללי בהיקף של  ומכל קורסי הבסיס ילמד מי שפטורים

 נק"ז לתואר(. 42)סה"כ . 610-5-0100בניהול אתגר חברתי 

 נק"ז  42.5: סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתי + סדנא יומית נוספת + קורס כללי אחד )סה"כ וילמד 1ללמוד קורס בסיס  מי שנדרשים

  .לתואר(

 נק"ז לתואר( 42סדנאות יומיות נוספות )סה"כ  2סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתי +  ילמדו קורסי בסיס 2ללמוד  מי שנדרשים. 

 נק"ז לתואר( 42.5סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתי + סדנא יומית נוספת )סה"כ ילמד  קורסי בסיס 3ללמוד  מי שנדרשים.  

 נק"ז  43ם נוספים )סה"כ יאין צורך בקורסי בחירה כללי .סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתיילמדו  קורסי בסיס 4ללמוד  מי שנדרשים

 .לתואר(

 נק"ז  44.5ים נוספים )סה"כ יאין צורך בקורסי בחירה כלל .סדנא יומית חובה בניהול אתגר חברתיילמדו  קורסי בסיס 5 מי שנדרשים ללמוד

  .לתואר(

 

 בעת סגירת התואר תיערך בדיקה לגבי השילובים שערך התלמיד. 

קורסים ממגמה אחרת( השילוב יצוין בגיליון הציונים.  3-קורסים ממגמה אחת ו 3במידה והתלמיד ערך שילוב בין שתי מגמות בלבד )

 שילובים של שלוש מגמות ומעלה לא יצוינו בגיליון הציונים.
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 נושאים נוספים

 

 לדעת ותלמידה שעל כל תלמיד נוספיםנושאים  .11
 

 ית/זכויות וחובות הסטודנט 11.1
שאלו מפורסמים באתר המזכירות כל סטודנט וסטודנטית נדרשים להיות בקיאים בזכויות וחובות הסטודנט כפי 

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

 

 נוהל הבחינות האוניברסיטאי 11.2

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

 .(נוהל בחינות אוניברסיטאי התואר השני" בשנתון )תת פרק

 איסור חזרה על הקורסים 11.3
נושא נקודות  על קורס יחזרו ית/סטודנטאין ללמוד בשנית קורס שנלמד בעבר במסגרת אקדמית אחרת. והיה אם 

בדיקה זו תיערך חובות לתואר. הבנקודות הזכות בגינו והקורס לא יחשב במסגרת  יזוכובעבר, לא  שנלמדזכות 

הסבורים כי קורסים שלמדו בעבר חופפים במידה משמעותית לקורס אליו  יות/סטודנטים. במעמד סגירת התואר

על לבירור הנושא וזאת בטרם ההרשמה לקורס.  הם רוצים להירשם נדרשים לפנות למזכירות המחלקה

מוטלת אחריות אישית בהקשר זה. במידה ובמעמד סגירת התואר יתברר כי קיים קורס החופף  ית/סטודנטה

 .להירשם לקורס נוסף כדי לעמוד בדרישות התואר ויידרש ית/סטודנטלקורס שנלמד בעבר, ה

 

 ובמוסדות אחרים(הכרה בקורס מחוץ למחלקת האם )כולל במוסד  11.4

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

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

 במחלקה סטודנטעל הקורס להיות רלוונטי לתכנית הלימודים של ה. 

 ורס להיות בהיקף מקביל לקורסי המחלקהעל הק. 

 70.בקורס חייב להיות לפחות  סטודנטהציון הסופי שקיבל ה 

 הקורס לא הוכר לצרכי קבלת תואר אחר. 
  

לפנות לוועדת הוראה מחלקתית בבקשה להכיר בנקודות הזכות של  על התלמיד/הבהתקיים כל התנאים הללו, 

קורס ב. 9רבי שניתן להכיר בו לא יעלה על ילתואר במחלקה. מספר נקודות הזכות המ הלימודיםהקורס לצרכי 

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

כקורסי בחירה כלליים, או, במקרים חריגים כקורסי בחירה במגמה. יוצאים מהכלל  נחשבים למחלקהקורסים מחוץ 

הינם קורסים מתודולוגיים מתקדמים וכן קורסים ממוסדות אחרים הנערכים בשיתוף עם המחלקה וכוללים חילופי 

 סטודנטים )המחלקה רשאית להכיר בציון מהאוניברסיטה בה נלמד הקורס(. 

 

 מצב אקדמי לא תקין  11.5
או כישלונות בשלושה קורסים שונים גוררים  שני כישלונות באותו הקורס  -ש לשים לב כי לפי התקנון הכללי י

 הפסקת לימודים.

במועדי א' נרשמו לקורס פעם אחת ונכשלו  הינה כי התלמיד/תלמידהשלונות באותו הקורס ישני כהמשמעות של 

 ב' בקורס. -ם שנייה, וגם בפעם הזו נכשלו במועדי א' ולאחר מכן התלמיד/תלמידה נרשמו לקורס פעב' בקורס, -ו

המשמעות של שלושה כישלונות בשלושה קורסים הינה כי בשלושה קורסים שונים התלמיד/תלמידה נכשלו 

 במועדי א' ובמועדי ב' בכל קורס.

 

https://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/regulations.aspx
https://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/exams.pdf
https://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/exams.pdf
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 תכניות מיוחדות .12
 

 ללימודי התואר השני במנהל עסקים בנוסףתעודה נפרדת,  . תכניות אלו מעניקותשתי תכניות פקולטיות מפורטות כאן

 

 תכנית משואות 12.1

 הדור את המייצגים נבחרים תלמידים ותלמידותלקבוצת  המיועדת שנתית-דופקולטית  תכנית הינה משואות תכנית

 של התואר לתוכנית הלימודים בנוסף שני קורסים ייעודיםכוללת  הישראלית. התכנית בחברה המנהיגות של הבא

הנוספים שני הקורסים  אחר מימי הלימודים של המחלקה. ביום מתקיימים . שני הקורסים הללועסקים במנהל השני

מעשית,  התנסות חברתי, רישות מורכבים, מדגישים וחברתיים עסקיים באתגרים עוסקיםשל תכנית משואות 

 בישראל.  ובחברה במשק בכירים של וכוללים ליווי

  .אישי וראיון ציונים סמך-על נערכת לתכנית והקבלה ההשתתפות בתכנית מוגבלת למיעוט נבחר, 

ציונים למייל:  וגיליון חיים קורות העברת באמצעות תישקל המועמדים קבלת: קבלה תנאי

Fom.ppmsc@bgu.ac.il. 

 

 וניהול סיכונים לבוגריםתכנית באקטואריה  12.2
 

 הפיננסי לעולם בה הלומדים את מכשירההינה תכנית פקולטית ה סיכונים וניהול אקטואריה ללימודי התכנית

התכנית מספקת הכשרה רלווטית תכנית זו נפרדת מהלימודים לתואר שני במנהל עסקים.  והביטוחי כאחד.

 .סיכונים מנהלות/ומנהלי אקטואריות/, אקטואריםאנליסטיות/אנליסטיםלתפקידי 

 ניהול בתחומי והמקצועי התמחותי ,הפרקטי הידע על דגש שמה שהיא מכיוון בארץ ייחודית הינה זו תכנית

 עולם התפתחות עם תאוצה וצובר הולך זה בתחום לאנליסטים ומומחים הביקוש כאשר והאקטואריה, הסיכונים

 אלו מתחומים באחד להשתלב יוכלובוגרי ובוגרות התכנית והאקטואריה.  ניהול הסיכונים בעבור הנתונים ניתוח

  הפרט והחברה. המשק ועל על מכרעת השפעה ם המקצועי תוך קיוםעתיד את ולמנף

 ותעסוקה מקצוע לרכוש חשבונאות המעוניינים/עסקים מנהל/בכלכלה ושני ראשון תואר בוגרי לכלל מיועדת התכנית

מנהל /בכלכלה בוגרים שאינם למועמדים יידרשו השלמה לימודי ואקטואריה.  ניהול סיכונים כמנתחי

 בנגב גוריון בן באוניברסיטת עסקים במנהל שני לתואר סטודנטים או בוגרים שהינם מועמדים חשבונאות. /עסקים

 .אלו מקורסים פטוריםיהיו  בתוכנית שנלמדים מסוימים קורסים בהצלחה השלימו אשר

 בסמסטר קורסים 3בשבוע.  מרוכז יום סמסטרים, שלושה במשך יתקיימו הלימודים

 תעודה

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

 הפיננסיים והאקטואריםהשווי  מעריכי ללשכת להצטרף בכתב בקשות להגיש זכאים יהיו התוכנית בוגרי כן כמו

. ללימודים אלו הכרה בינלאומית, והתעודה Affiliate  Member) נלווה"  ) "חבר במעמד להכרה  IAVFA בישראל

 .SOA (Society Of Actuaries)מוכרת ע"י 

ציונים למייל:  וגיליון חיים קורות העברת באמצעות תישקל המועמדים קבלת: קבלה תנאי

TIVE@BGU.AC.ILFOM.EXECU 
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