
 

                                                                                                            
 

 

   
MBA ניהולי או מקצועי  לבעלי ניסיון  

  

  בואו לרכוש כלים להתמודדות עם הסביבה העסקית המורכבת, 

  תחומית עם דגש יישומי-לימודים רבבתוכנית 

  סיון מקצועי או ניהוליי בעלי נשהינם התוכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון  

  ) 8-14( ) ושישי 14-20ימי חמישי (  –הלימודים מתקיימים יומיים בשבוע רוב 

  סמסטר קיץ תוכנית מרוכזת הכוללת לימודים ב

  
  

  2022פתיחה: אוקטובר 

  : גתשפ" לשנת תאריכי ההרשמה לתוכנית מנהלים 

  31.07.22עד  26.01.22

 לפני המועד האחרון להרשמה מכסת המקומות בתוכנית עשויה להתמלא  

  . כדי להבטיח מקום בתוכנית ומומלץ להירשם בהקדם

  : ניתן ליצור קשרלתוכנית  ה בדיקת התאמעוץ אישי וילי

6477911-08,  epc@bgu.ac.ilfom. 

  

  

  ייתכנו שינויים 



  
 

  
  

  

  בעלי ניסיון ניהולי או מקצועי ל ) MBA(במנהל עסקים  תואר שני 
  

גוריון בנגב מציעה תוכנית לימודים לתואר שני במנהל עסקים  - הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר באוניברסיטת בן

(MBA)    ומקנה תחומים,  של  רחבה  לקשת  חשיפה  מאפשרת  התוכנית  ניהולי.  או  מקצועי  ניסיון  בעלי  למועמדים 

ך פיתוח הידע והכישורים הרלוונטיים לתחומי  ללומדים כלים ניהוליים להתמודדות עם הסביבה העסקית המורכבת תו 

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

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

  עסקים.  רחב בכל תחומי מנהל  

סמסטרים רצופים  בארבעה  הלימודים מתקיימים  .  2022באוקטובר    27-יפתח בת  גבשנת תשפ"תוכנית הלימודים  

  שבע. -הלימודים יתקיימו בקמפוס מרקוס של האוניברסיטה בבאר ). , א'(א', ב', קיץ 

  

  התוכנית  מאפייני

  
  היחידה בארץ עם אקרדיטציה בינלאומית של  אוניברסיטה מובילה, תואר שני מEQUIS – EFMD 

 14-8וביום שישי בין השעות  20-14הלימודים מרוכזים ביום חמישי בין השעות  מרבית   

 הוראה על ידי סגל מרצים שנבחר בקפידה 

  תוכנית המיועדת לבעלי ניסיון ניהולי או מקצועי 

  ויצירת קשרים בין הסטודנטים בקבוצההלימודים בקבוצה קבועה מאפשרים שיתוף פעולה 

 תוכנית יישומית המשלבת תיאוריה ופרקטיקה 

  הרצאות אורח של מנהלים במסגרת חלק מהקורסים 

  שכר לימוד בהתאם לשכר לימוד לתואר שני הקבוע באוניברסיטאות 

  תוארMBA חודשים  16 -ב 

  
  דרישות התוכנית 

  
  
  
  

 עבודות, תרגילים ומטלות נוספות.   םבכל קורס ישנו מבחן ובחלק מהקורסים ישנ  

  .בקורסים מסוימים ובשיעורים מסוימים תיתכן חובת נוכחות 

  דורשים הקדשת זמן רב ללימודים. באוניברסיטה מובילה יש לקחת בחשבון שלימודי תואר שני 

  
   



  
 

  
  ה לתוכניתרשמתנאי ה

  
 epc@bgu.ac.il.fomבמייל  או 08-6477911לבדיקת התאמה לתוכנית, יש לפנות למזכירות המחלקה בטלפון 

לפני  מכסת המקומות בתוכנית עשויה להתמלא  .  31.07.2022  –   26.01.2022בין התאריכים    מתקיימתההרשמה  

  כדי להבטיח מקום בתוכנית.  ומומלץ להירשם בהקדם המועד האחרון להרשמה 
  
  
  
  

   ראשון תואר  בוגרי  להירשם  התחומיםזכאים  לתואר  ,  מכל  זרה  כשפה  האנגלית  חובות  את  השלימו  אשר 

  זכאות להירשם אינה מבטיחה קבלה לתוכנית.  ראשון. 

 לתואר  גיליון ציונים ואישור זכאות להציג    )גוריון בנגב -אוניברסיטת בן (פרט לבוגרי   על המועמדים .  

   ניתן לבדוק  . יילקח בחשבון הציון הכללי והציון הכמותיפסיכומטרי המבחן  התוצאות  על המועמדים להציג את .

    area/login-https://niteop.nite.org.il/#/personalאת הציון באתר: 

 לפחות  ולי או מקצועי של חמש שניםנית המנהלים נדרש ניסיון ניה וכעל מנת להתקבל לת .  

  .יש לצרף קורות חיים 

 כנית תדון בקבלה על בסיס הישגים אקדמיים ורקע תעסוקתי של המועמד. וועדת הקבלה של הת 

 על מנת לשפר את סיכויי הקבלה מומלץ להיבחן במבחן ה-GMAT.  הציון הכללי של ה-  GMAT    בתוספת

יכול להחליף    3מוכפל פי    GMAT  -הציון הכמותי ב   .נקודות יכול להחליף את הציון הפסיכומטרי   80בונוס של  

בפסיכומטרי.   הכמותי  הציון  ביחס    GMAT  -האת  הקבלה  סיכויי  את  משפר  הוא  אם  רק  בחשבון  יילקח 

 לפסיכומטרי. 

  

- דרך אתר האינטרנט של אוניברסיטת בןמתבצעת  ההרשמה  לאחר בדיקת התאמה כאמור מול מזכירות המחלקה,  

בנגב:   ההרשמהגוריון  יש למלא את אתר  את ו הטפסים המקוונים    .  יש לשלוח למדור  כמו כן,    .דמי ההרשמה  לשלם 

  או דיפלומה מקורית.  יואר מקור גיליון ציונים מקורי ואישור זכאות לת   רישום

סמסטר א' ולאחר מכן יש לבחור במסלול מנהל    ג בכם: בעת מילוי הפרטים יש לבחור בשנת לימודים תשפ" י לתשומת ל

  לבעלי ניסיון בלבד.   – עסקים תוכנית מנהלים 

  

   :31.07.2022המועד האחרון להצגת הזכאות לתואר ראשון והמסמכים .  

  

  פתיחת התוכנית מותנית במספר נרשמים. 

 
  שכר לימוד 

  שכ"ל אינו כולל תשלומים נלווים של רווחה ואבטחה.  .שכ"ל הינו בהתאם לשכ"ל הקבוע באוניברסיטאות 

  הוראת קבע או בכרטיס אשראי.  באמצעות התשלום מתבצע  

  מועמד שיקבל הודעת קבלה, מתבקש לשלם באופן מידי את שובר המקדמה על מנת להבטיח את מקומו בתוכנית.  

  . באתר של מדור חשבונות הסטודנטים  – פרטים אודות גובה שכר לימוד, נוהל ביטול הרשמה וכו' 

   



  
 

  

    הלימודים מבנה  

  מערכת הלימודים בתוכנית הינה מובנית ונקבעת ע"י המחלקה.  

  הלימודים מתקיימים באופן מרוכז בימים הבאים:  מרבית במהלך כל התואר,  

  קורסים)  2( 14:00-20:00יום חמישי בין השעות 

  קורסים)   2(  08:00-14:00יום שישי בין השעות 

  
  : ות חשובות הער

יתקיים בימי  (המחייב סטודנטים שאין להם פטור מקורס זה)  אחד מקורסי הבסיס בסמסטר הראשון ללימודים   . 1

    .10:30חמישי החל מהשעה 

התוכנית . 2 ללמוד   במהלך  הסטודנט  הסדנאות    אותסדנ  3  על  נוספות).  סדנאות  ושתי  החברתי  האתגר  (סדנת 

באחד מימות  )  20:30ועד    08:30משעה    –(כל סדנא ניתנת ביום אחד מלא  מתקיימות בימי לימוד מרוכזים  

סדנא    השבוע  דרישת   בסדנאות   . נק"ז  1מקנה  וכל  צפויות להתקיים במהלך  נוכחות חובה  ישנה  . הסדנאות 

  סמסטר א' וסמסטר ב'.  

  

  תוכנית הלימודים בהתאם למצב הפטורים מקורסי בסיס 

  היקף הקורס  הקורס שם    

  

(למי שלא למד קורסים מקבילים בתואר  קורסי בסיס  
  ראשון) 

  

  נק"ז  1.5  מתמטיקה למנהלים 

  נק"ז  1.5  סטטיסטיקה למנהלים 

  נק"ז  1.5  יסודות הכלכלה למנהלים 

  

  

  קורסי חובה 

  נק"ז  3  ניהול תפעול עסקים 

  נק"ז  3  חשבונאות למנהלים 

  נק"ז  3  מדעי התנהגות למנהלים 

  נק"ז  3    מימון למנהלים 

  נק"ז  3  שיווק למנהלים 

  נק"ז  3  אסטרטגיה ומדיניות מנהל עסקים  קורס חובה מתקדם 

  "זנק  1 של  סדנאות חד יומיות  3  מתודולוגיות פרקטיות למנהלים סדנאות  

  חובה  היא החברתי האתגר  סדנת

  הסטודנט לבחירת   סדנאות 2+ 

  נק"ז  3

  נק"ז   21-18  קורסים (יבחרו ע"י המחלקה) 6-7  * קורסים מתקדמים

  נק"ז  42-43.5    סה"כ 

  

  .  נק"ז לתואר  42-43.5 בסך הכל על הסטודנט לצבור 

* סטודנט הלומד עד קורס בסיס אחד ילמד שבעה קורסים מתקדמים ואילו סטודנט הלומד שניים או שלושה קורסי  

  בסיס ילמד שישה קורסים מתקדמים. 

  

   



  
 

  

 מקורסי בסיס פטורים  

הבסיס לתואר ייבדקו ע"י מזכירות   ניתן לקבל פטור מקורסי הבסיס על סמך לימודים אקדמיים קודמים. פטורים מקורסי 

הסילבוס   בצירוף  המחלקה  למזכירות  בקשה  יגיש  לו,  זכאי  הוא  כי  וסבור  פטור  לו  אושר  שלא  סטודנט  המחלקה. 

  . 25.09.2022 - וזאת לא יאוחר מתאריך ה הקורסהרלוונטי מאושר ע"י המחלקה בה למד את 

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

  

  פטורים מקורסי חובה 

  תוכנית הלימודים הינה תוכנית מובנית וסגורה.  

קורס   הראשון  התואר  במסגרת  למד  וסטודנט  בתוכניתאחד  במידה  החובה הנלמדים  קורסי  מבין  יותר    ומעוניין   או 

חודש וחצי  לא יאוחר מ  לבקש פטור בגין הקורסים שלמד או בגין חלק מהם, עליו להגיש בקשה למזכירות התוכנית,

  מתן הפטור טעון אישור ועדת הוראה.  .לפני תחילת הקורס 

  חובה לבקש פטור במקרה כזה אלא זו אפשרות הניתנת לבחירת הסטודנט. אין 

הקורסים  .  התוכניתשיאושר מראש על ידי  סטודנט שמקבל פטור מקורס חובה חייב ללמוד קורס חלופי מתקדם  

  החלופיים ניתנים במחלקות אחרות ועשויים להתקיים בשעות שונות משעות ההוראה בתוכנית המנהלים. 

  

  קורסים מתקדמים   

בהתאם   המחלקה  ידי  על  נבחרים  המתקדמים  הקורסים  סטודנט.  לכל  אישית  אינה  המתקדמים  הקורסים  בחירת 

והמרצים  המערכת  הסטודנטים  לאילוצי  כלל  את  מנהל  .  ומחייבים  של  השונים  התחומים  מתוך  נבחרים  הקורסים 

  עסקים. 

  

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

  .נקודת זכות אחת 

חובה  .ות סדנא  במסגרת התוכנית על הסטודנט ללמוד שלוש האתגר החברתי היא  הינן  סדנאות    ושתי  סדנת 

  . מתוך הסדנאות הנוספות שיוצעו, בכפוף למגבלת המקומות בכל סדנה לבחירת הסטודנט 

  

  שלא במסגרת ימי הלימוד הקבועים של התוכנית.   8:30-20:30ת לאורך יום מלא בין השעות ומתקיימהסדנאות 

  . הנוכחות הינה חובה בכל הסדנאות 

  

  ליצירת קשר 

  אבידור   רתם

Fom.epc@bgu.ac.il 

  08-6477911טלפון:  

 


