
 א " פ תש הגשת מועמדות לשנת הלימודים    – כנית מצטיינים למחקר ת 

 כללי  

מיועדת לעודד תלמידים מצטיינים להמשיך בלימודי מחקר בפקולטה, ותאפשר לסטודנטים לסיים התוכנית 

מתחילת  תוך ארבע שניםב, בתלות במחלקה( MA,או   (MBAותואר שני מחקרי BA))  בניהול תואר ראשון

נדרשים להקדיש את  . המשתתפים בתכנית מקבלים מלגה, ושנתיים הוא. אורך התוכנית לימודי התואר הראשון

 מחוץ לתכנית מוגבל.  היקף העבודה המותר .  מרבית זמנם למחקר בפקולטה לניהול

 הגשת המועמדות פתוחה לתלמידי המחלקה לניהול בכלל המסלולים  

ר הלימוד לתואר שני  כלמלגה מהפקולטה לניהול. המלגה כוללת מימון מלא של שתלמידי התכנית זכאים 

 מחקרי, ומלגת קיום. גובה המלגה בשנים האחרונות:

 ₪ בחודש.  1800-מנות מלגה לתואר ראשון, כ 10  –בשנה הראשונה )שנה ג' של התואר הראשון( 

 ₪ בחודש.    2800-מנות מלגה לתואר שני, כ 8  –בשנה השנייה  

לפני תחילת  ף המימון העדכני נקבע לפני תחילת כל מחזור. המועמדים יעודכנו במקרה של שינוי*היק

   התוכנית. 

 מבנה התוכנית 

   :( תואר ראשון, שנה ג' שנה ראשונה ) 

 כל חובות התואר הראשון.   השלמת (1)

. שניכנית הלימודים במחלקות לתואר לתואר שני )שניים בכל סמסטר( מתונוספים קורסים  הארבע (2)

   המלווה. קורסים אלו יבחרו בהנחיית חבר הסגל 

בכתיבת ניתן להתחיל במידת האפשר, פיתוח רעיון המחקר לתזה, בהנחיית חבר הסגל המלווה.  (3)

 הצעת התזה.  

התזה. את ההצעה יש להגיש עד לחודש לאחר תחילת : כתיבת הצעת  במהלך חופשת הקיץ (4)

 הלימודים בשנה הרביעית.  

חוגי -עבור בוגרי תואר דו 82)  בתואר הראשון 85ציונים ממוצע  תנאי סף להישארות בתכנית הוא  (5)

בציוני קורסי התואר  85( וממוצע של מערכות מידע-ועבור בוגרי המסלול בניהול כלכלהבבניהול ו

 במהלך שנה זו.השני שנלמדו 

 שנה שניה:   

ההצעה מקנה  אישור  .לא יאוחר משלושה חודשים מתחילת הסמסטראישור הצעת המחקר לתזה,   (1)

 חבר הסגל המלווה יהפוך בשלב זה למנחה התזה. קבלה למסלול המחקרי בתואר שני. 

 זהו החלק העיקרי של התואר. . עבודת המחקר על התזה (2)



לכל  קורסים  12)סה"כ לתואר השני כלל חובות הקורסים ורסים בכל סמסטר והשלמת ארבעה ק (3)

כנית הלימודים במחלקה לתואר שני ובהתוויית  מודים אלו יתקיימו עפ"י דרישות ת(. ליהתואר

 חובה להשלים את כל חובות הקורסים בשנה זו. . התזה מנחה

   . הבאהתחילת שנת הלימודים , לא יאוחר מעבודת התזה לשיפוטהגשת  (4)

 

   ותהליך המיון   לקבלה לתוכנית קריטריונים  

על מנת שהתהליך  . בתוכנית להשתתף מועמדיםה של קפדני  מיון יערך, מוגבל בתוכנית המקומות ומספר מאחר

 יהיה יעיל, נדרש שיתוף פעולה מלא מצד הסטודנטים, לאורך כל שלבי המיון.  

 ומעלה בסוף שנה ב'.    85תנאי הסף להגשת מועמדות לתכנית הוא ממוצע ציונים של  

 הממוצע הקובע הוא הממוצע המשוקלל של שתי המחלקות.    ,תלמידי המסלול הדו מחלקתי* עבור 

, תנאי הסף הוא ממוצע  מערכות מידע ובמסלול ניהול חוגי בכלכלה וניהול-הדו סטודנטים במסלול* עבור 

 ומעלה בסוף שנה ב'.    82ציונים של  

 תהליך המיון יתבצע באופן הבא: 

לשמש כחברי סגל מלווים   רשאים בפקולטה לניהולבכיר  אקדמי סגל חברי - מורשים ללוות בתוכנית 

רשימת חברי הסגל ל הפניותראו למטה  -רשאי ללוות   לאסגל אקדמי נלווה למשתתפים בתוכנית )

 (.בתוכניתהמורשים לשמש כחברי סגל מלווים 

 

הנכם מתבקשים לפנות באופן עצמאי לחברי סגל מלווים פוטנציאליים וליזום    1.6.2020- עד לתאריך ה  .1

 טיפים חשובים: פגישה, בה תיבחן האפשרות לשיתוף פעולה במסגרת התוכנית. 

רק חברי סגל אקדמי מן המניין בפקולטה לניהול רשאים לשמש כחברי סגל מלווים למשתתפים  .א

ים מן החוץ( אינם רשאים לשאת בתפקיד זה.  בתכנית. סגל אקדמי נלווה )עמיתי הוראה, מרצ

גם חברי סגל ממחלקות אחרות  זה.בקישור  רשימת חברי הסגל של המחלקה לניהול נמצאת 

 .  בקישור זהאים לשמש כחברי סגל מלווים. רשימת חברי הסגל נמצאת בפקולטה לניהול רש

 לפנות מנת  על פוטנציאליים מלווים סגל חברי של המחקר תחומי את ולהבין לקרואחשוב מאוד  .ב

חברי הסגל יבקשו לדעת מדוע אתם מעוניינים   .להתעמק תרצו בהם המחקר תחומי בעלי לאלו

לעבוד דווקא איתם, ולכן ידע מוקדם על נושאים המחקר שלהם משפיע מאוד על נכונותם להמליץ 

    ניתן לפנות ליותר מחבר/ת סגל אחד/ת לצורך הכרות. על קבלתכם. 

כדי לבחון את כישוריכם, סגנון החשיבה שלכם ומידת הרצינות של מועמדותכם, חברי הסגל יתנו   .ג

לכם מטלה להשלמה, הקשורה במחקר באופן כללי או ספציפית בתחום המחקר שלהם. זו  

 יש לכם פוטנציאל להצטיינות במחקר.ההזדמנות שלכם להרשים את חברי הסגל ולשכנע אותם כי 

אוריאל הרן עם חבר/ת סגל, יש ליידע בעניין הפגישה את מרכז התוכנית, ד"ר  לאחר שקבעתם פגישה .2

 .  uharan@bgu.ac.ilבמייל: 

לחבר סגל מסוים  לרשום עד שני חברי סגל כמלווים, תוך ציון עדיפותמועמדות לתכנית ניתן בטופס ה .3

 .  מבין השניים

https://in.bgu.ac.il/fom/Management/Pages/Staff.aspx?view=%D7%A1%D7%92%D7%9C+%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99
https://in.bgu.ac.il/fom/Management/Pages/Staff.aspx?view=%D7%A1%D7%92%D7%9C+%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99
https://in.bgu.ac.il/fom/Management/Pages/Staff.aspx?view=%D7%A1%D7%92%D7%9C+%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99
https://in.bgu.ac.il/fom/Pages/AcademicStaff-GGFBM.aspx
mailto:uharan@bgu.ac.il


ניתן לרשום בטופס הרישום רק חברי סגל שהביעו את הסכמתם ללוות את הסטודנטים  .א

 בתוכנית. 

במידה ואתם מעוניינים לעבוד עם שני חברי סגל במידה שווה, או בהנחיה משותפת, יש לציין   .ב

 זאת בטופס.

)יתכנו מספר פגישות(.  חברי הסגל  חברי הסגל המלווים הפוטנציאליים יראיינו את הסטודנטים .4

 שירשמו בטופס הרישום יעבירו במהלך חודש יולי למרכז התוכנית את התרשמותם מהמועמדים. 

 

, על מנת שנוכל  ביוני(    1- ל בתקופת הזמן שתוארה למעלה )עד  אנא הקפידו לפנות לחברי סגל רק  

 לסיים את התהליך בזמן.  

 

. יש למלא את הטופס המצורף למטה ולהגיש אותו  21.6.2020המועד האחרון להגשת המועמדות הוא  .5

. אין צורך  mgtst2@som.bgu.ac.ilלרכזית האדמיניסטרטיבית של התכנית גב' אריקה שטיינברג במייל:  

 ם.  לצרף גיליון ציונים. מזכירות המחלקה תעביר גיליון ציונים מעודכן בתום תקופת המבחני

 

ועדת הקבלה תשקלל את כל נתוני המועמדים: ציונים, הערכות חברי הסגל המלווים, ניסיון קודם במחקר  .3

. בתחילת ספטמבריוזמנו לראיון עם מרכז התוכנית ועוד. המועמדים המדורגים במקומות הראשונים 

  הלך במהודעות למתקבלים ימסרו מתוכם ייבחרו כחמישה סטודנטים אשר נמצאו כמתאימים ביותר. 

 . ת התוכנית הינה בתחילת שנה"ל תש"פ. תחילחודש ספטמבר

או לתלמידי   uharan@bgu.ac.il  : מייל , מרכז התוכנית, באוריאל הרן פנות לד"ר  ה שאלות נוספות ניתן ל 

 התכנית: 

 ראשונה שנה  שנייה שנה 

 noadot@post.bgu.ac.il נועה דותן   koraldadon12@gmail.comקוראל דדון 

 vertlibr@post.bgu.ac.il שני ורטליב   idozig@post.bgu.ac.ilעידו זיגדון  

 leibali@post.bgu.ac.il ליאור ליבה   morkr@post.bgu.ac.ilמור קריאף 

 tairr@post.bgu.ac.il תאיר רונן   barshl@post.bgu.ac.il בר שלמה 
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 למחקר"  מצטיינים  "טופס הגשת מועמדות לתוכנית  

 

     ח.בשנת תשע"למחקר" מצטיינים "לתוכנית  להגיש מועמדות ת/אני  מבקש

 אישיים פרטים  

  ___________________________________________שם ושם משפחה:  •
 

 ___________________________________________________ ת.ז. : •
 

 _______________________________________________ טלפון נייד: •
 

 ____________________________________________ דואר אלקטרוני: •

    

 ____________________________________________ מגורים: כתובת •

 

 שאליו אני שייך/ת: _______________________________הלימודים מסלול  •
 

 מגמה: ___________________________ –לתלמידי המסלול החד מחלקתי  •

 

 ____________________המחלקה הנוספת:  -לתלמידי המסלול הדו מחלקתי •
 
 ה אני מעוניין/ת לבצע את המחקר:  /הסגל עמו ת/חברשם 

 :______________________1עדיפות 
 :______________________2עדיפות 

 תחום עניין כללי למחקר: ______________________________________
 

קורות חיים,  מכתב בקשה מנומק בו מפורט המניע להשתתפות בתוכנית,   - לטופס   נא לצרף
הקשורות לעבודה מחקרית  רקע קודם במחקר ותוכניות לעתיד . במידה ויש, נא לצרף המלצות  

מבוססות על    נא לא לצרף המלצות שאינן )לדוגמא במחקר מודרך, עוזר/ת מחקר וכו'(.  קודמת 
 .  התנסות מחקרית 


