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הפקולטה לניהול על שם גילפורד גלייזר
בפקולטה לניהול מתקיימים לימודים לתואר ראשון B.A.
הלימודים לקראת התואר הראשון  B.A.נמשכים שלוש שנים .כל הלימודים הם במתכונת תכניות לימודים
סמסטריאליות ,וכל תבנית כוללת שני סמסטרים .חלק מהקורסים עשויים להינתן בשפה האנגלית.
ניהול – במסלולים הבאים :חד-מחלקתי ,חד-מחלקתי עם חטיבה בלימודי סביבה ,דו-מחלקתי עם מחלקה ממדעי
הרוח והחברה ,דו-מחלקתי עם המחלקה סטטיסטיקה ,דו-מחלקתי עם המחלקה למדעי החיים .חטיבה בניהול
עם מחלקה ממדעי הטבע ומדעי הרוח והחברה.
ניהול מערכות מידע
ניהול מלונאות ותיירות – חד מחלקתי ,דו-מחלקתי עם המחלקה למדעי כדור הארץ או עם חטיבה בביה"ס
לקיימות ושינויי אקלים.
ניהול מערכות בריאות במסלול חד-מחלקתי או דו-מחלקתי עם כלכלה (בשיתוף עם הפקולטה למדעי הבריאות).

ניהול חד-מחלקתי
(*)במגמות :שיווק ,התנהגות ארגונית ומשאבי אנוש ,יזמות וחדשנות ,מימון ,ניהול עסקי ספורט
התוכנית לניהול במסלול חד-מחלקתי מעניקה לבוגרים כלים להתמודדות עם קבלת החלטות ניהוליות בעידן שבו
הניהול דורש הבניה וידע בתהליכים מגוונים :כלכליים ,ארגוניים ,פסיכולוגיים ,טכנולוגיים וחוקיים.
לימודי הניהול כוללים מקצועות ליבה מהתחומים הבאים :שיווק ,מימון ,חשבונאות ,מערכות מידע ,ניהול
התפעול ,שיטות כמותיות ,אסטרטגיה ,ניתוח נתונים ,מודלים אנליטיים אתיקה ,סביבה ועוד.
נוסף על כך יידרש הסטודנט לבחור מגמה הכוללת  7קורסים .קורסים אלו מעמיקים ומרחיבים ידע באחד מתחומי
הניהול ספציפי כגון :יזמות וחדשנות התנהגות ארגונית ומשאבי אנוש ,שיווק ,מימון ,ניהול עסקי ספורט.
התוכנית כוללת  120נק"ז עפ"י המבנה:
קורסי חובה בניהול

 71נק"ז

קורסי בחירה

 20נק"ז

קורסי מגמה

 21נק"ז

פרוייקט גמר

 6נק"ז

אנגלית

 2נק"ז

סה"כ

 120נק"ז

(*) המגמה תופיע בגיליון הציונים בלבד.
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ניהול חד-מחלקתי עם חטיבה בלימודי סביבה
מסלול זה מקביל למסלול החד מחלקתי הרגיל ,עם חטיבה מבית הספר ללימודי סביבה .במסלול זה לא ניתן
לבחור מגמה במחלקה לניהול ,התוכנית כוללת את כלל קורסי הליבה בניהול ובתוספת קורסי בחירה ( 11נק"ז).
התוכנית כוללת  121נק"ז עפ"י המבנה:
המחלקה לניהול

 91נק"ז

חטיבה בסביבה

 28נק"ז

אנגלית

 2נק"ז

סה"כ

 121נק"ז

ניהול דו-מחלקתי עם מחלקה נוספת
התוכנית במסלול הדו-מחלקתי מיודעת להעניק לבוגריה כלי ניהול בסיסיים שיאפשרו להם למלא תפקידי ניהול
בארגונים העוסקים בתחומי התוכן של המחלקה הנוספת שבה בחרו.

דו-מחלקתי עם מחלקה מהפקולטה למדעי הרוח והחברה
התוכנית כוללת  121.5נק"ז עפ"י המבנה:
המחלקה לניהול

 57.5נק"ז

מחלקה נוספת

 54נק"ז

קורסי בחירה

 8נק"ז

אנגלית

 2נק"ז

סה"כ

 121.5נק"ז

הקבלה למסלול זה מחייבת את המועמדים לעמוד בדרישות הקבלה הן של המחלקה לניהול הן של המחלקה
שבחרו בפקולטה למדעי הרוח והחברה.
חלק מתלמידי המסלול יסיימו את לימודיהם עם נק"ז שונה ,שלא יפחת מ 120-נק"ז .פירוט בשנתון באתר
המחלקה .שילובים לדוגמה :ניהול וכלכלה ,ניהול ופסיכולוגיה ,ניהול וסוציולוגיה-אנתרופולוגיה ,ניהול גיאוגרפיה
ופיתוח סביבתי ,ניהול ופוליטיקה וממשל ,ניהול ואומנות ועוד.
מועמד שרשם באחת מהעדיפויות ניהול במסגרת דו-מחלקתית – חייב להוסיף מחלקה נוספת ממדעי הרוח
והחברה ,במסגרת דו-מחלקתית ,להשלמת התואר.
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דו-מחלקתי עם המחלקה לסטטיסטיקה וניתוח נתונים
התכנית מיועדת להעניק לבוגריה כלי ניהול בסיסיים שיאפשרו להם למלא תפקידי ניהול בארגונים ובנוסף יכולת
לנתח נתונים בעלי אוריינטציה ניהולית והסקת מסקנות ניהוליות .התוכנית כוללת את כלל קורסי הליבה בניהול
ובתוספת מספר קורסי בחירה במחלקה לניהול ( 12נק"ז).
התוכנית כוללת  121.5נק"ז עפ"י המבנה:
המחלקה לניהול

 59.5נק"ז

המחלקה לסטטיסטיקה

 60נק"ז

אנגלית

 2נק"ז

סה"כ

 121.5נק"ז

הקבלה למסלול זה מחייבת את המועמדים לעמוד בדרישות הקבלה הן של שתי המחלקות.

דו-מחלקתי עם המחלקה למדעי החיים
התכנית מיועדת להעניק לבוגריה כלי ניהול בסיסיים שיאפשרו להם למלא תפקידי ניהול בארגונים ובנוסף יכולת
והבנה עמוקה של תחום מדעי החיים .התוכנית כוללת את כלל קורסי הליבה בניהול ובתוספת מספר קורסי
בחירה במחלקה לניהול ( 3נק"ז).
התוכנית כוללת  124.5נק"ז עפ"י המבנה:
המחלקה לניהול

 56נק"ז

המחלקה למדעי החיים

 66.5נק"ז

אנגלית

 2נק"ז

סה"כ

 124.5נק"ז

הקבלה למסלול זה מחייבת את המועמדים לעמוד בדרישות הקבלה הן של שתי המחלקות.
מידע נוסף באתר האינטרנט של המחלקה לניהול בקישור הבא :המחלקה לניהול
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חטיבה בניהול בשילוב מחלקה ראשית ממחלקות מדעי הטבע או מדעי הרוח(**)
התוכנית במסלול זה מיועדת להעניק לבוגריה היכרות עם מדעי הניהול ועם תחום תוכן נוסף מאחת המחלקות
בפקולטה למדעי הטבע/מדעי הרוח .הסטודנטים הלומדים ניהול כחטיבה ירכשו כלי ניהול בסיסיים אשר יאפשר
להם למלא תפקידי ניהול בארגונים העוסקים בתחומי התוכן של המחלקה הראשית שבה בחרו.
התוכנית עם מחלקה במדעי הטבע/רוח כוללת  122–120נק"ז על-פי המבנה הבא:
חובות לתואר

נקודות זכות

קורסים במחלקה לניהול

 30–28נק"ז

קורסים במחלקה ראשית במדעי הטבע/רוח

 92–90נק"ז

סה"כ

 122–120נק"ז

הקבלה לתוכניות אלו מחייבת את המועמדים לעמוד בדרישות הקבלה הן של המחלקה לניהול והן של המחלקה
שבחרו בפקולטה למדעי הטבע/מדעי הרוח.
(*) החטיבה אינה מופיעה בתעודה אולם מופיעה ברישום גיליון הציונים.
(**) יש להירשם למחלקה הראשית במדעי הטבע או במדעי הרוח ולמחלקה ללימודים רב תחומיים במסלול דו
מחלקתי ולבחור את החטיבה לניהול בקישור שיופיע בהודעת הקבלה.

ניהול מערכות מידע
התוכנית מתקיימת בשיתוף עם המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
בנוסף לידע הניהולי תלמידי התוכנית מקבלים הכשרה משמעותית בתחומי מערכות המידע ויוכלו להשתלב
בארגונים בתחום זה.
התוכנית כוללת  122.5נק"ז עפ"י המבנה:
קורסי חובה

 99.5נק"ז

קורסי בחירה

 15נק"ז

פרויקט

 6נק"ז

אנגלית

 2נק"ז

סה"כ

 122.5נק"ז
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מדיניות וניהול מערכות בריאות
המחלקה למדיניות ו ניהול מערכות בריאות הוקמה במטרה לסייע בשיפור ,ניהול וארגון שירותי הבריאות בישראל
ולהכשיר תלמידים ברמה מדעית בהתוויית מדיניות בריאות ,תכנון וניהול מקצועיים של שירותי הבריאות בכל
הרמות במערכות הבריאות והרפואה .תכנית הלימודים לתואר ראשון ( )B.A.ב"ניהול מערכות בריאות"
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב היא תכנית תלת-שנתית.
תכנית הלימודים משלבת לימודים בתחומי בריאות הציבור ואפידמיולוגיה ,ארגון ומנהל ,כלכלה ומימון ונועדה
להכשיר קובעי מדיניות ומנהלים בכל רמות שירותי הרפואה ,הן במגזר הציבורי הן במגזר הפרטי.
בוגרי התוכנית יוכלו להמשיך לתואר שני במגוון תכניות בפקולטה לניהול ובפקולטה למדעי הבריאות
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובמגוון תוכניות מוסמך אחרות באוניברסיטאות בארץ ובעולם.
במהלך השנה הראשונה ללימודים ישתתפו הסטודנטים במסגרת סיורים לימודיים במספר ארגוני בריאות .בשנה
השלישית ללימודים ישתתפו הסטודנטים בקורס "סמינר יישומי במערכת הבריאות" .הסמינר חושף את
הסטודנטים לעולם האמיתי של מערכ ת הבריאות וכולל הנחייה של מנהלים מתוך ארגוני הבריאות ,תוך שימוש
במיומנויות מחקריות שנרכשו בתואר כדי למפות ולהעריך בעיות אקטואליות המאפיינות ארגוני בריאות ,כמו:
קופות-חולים ,בתי -חולים ומשרד הבריאות .ההשתתפות בסיורים ובקורס "סמינר יישומי במערכת הבריאות" היא
חובה.

המחלקה מציעה שתי תכניות לימוד:
 .1תכנית במסגרת חד-מחלקתית הכוללת  120נק"ז על-פי המבנה להלן:
קורסי חובה –  108נק"ז
קורסי בחירה  10 -נק"ז
אנגלית ברמת פטור –  2נק"ז
סיורים מקצועיים
סטאז'
המועמדים המתאימים ביותר על-פי ציון הפסיכומטרי הכללי רב-תחומי ו/או ציון הסכם ו/או ממוצע הבגרות
יוזמנו לריאיון קבלה.
 .2תכנית במסגרת דו-מחלקתית :כלכלה וניהול מערכות בריאות
מערכת הבריאות בישראל מתמודדת עם צורך מתמיד לספר שירותי בריאות איכותיים וזמינים בתנאים של
חוסר מתמשך במקורות כלכליים .מציאות זו הביאה את המחלקה לכלכלה לחבור למחלקה לניהול מערכות
בריאות ולהציע ,לראשונה בישראל ,תכנית אקדמית להכשרת כלכלנים בעלי ידע מעמיק במערכת הבריאות.
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התוכנית כוללת  120נק"ז על-פי המבנה הבא:
אנגלית –  2נק"ז
המחלקה למדיניות וניהול מערכות בריאות –  56נק"ז
המחלקה לכלכלה –  54נק"ז
קורסים כלליים –  8נק"ז
סה"כ –  120נק"ז
הקבלה למסלול זה מחייבת את המועמדים לעמוד בדרישות הקבלה של שתי המחלקות.
פירוט של תכנית הלימודים ניתן למצוא בשנתון ובאתר המחלקה.
המחלקה למדיניות וניהול מערכות בריאות
לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' מיטל וקנין ,הפקולטה לניהול ,בנין  ,15קומה  ,3חדר 301
בטלפון  08-6477417או בדואר אלקטרוני.meitalv@bgu.ac.il :

ניהול מלונאות ותיירות
מטרת התוכנית
להקנות לסטודנטים ידע רב -תחומי אשר יאפשר לבוגרי התואר להשתלב ,לנהל ולהנהיג ארגונים עסקיים בתחומי
המלונאות ,התיירות וההסעדה בארץ ובחו"ל.
לסטודנטים המעוניינים ניתנת האפשרות להשתתף בתוכנית העתודה הניהולית .במסגרת זו רוכשים הסטודנטים
ניסיון מעשי בחברות עסקיות בתחומי המלונאות ,התיירות וההסעדה בארץ ובחו"ל .מטרת העתודה הניהולית היא
לעזור לסטודנטים להשתלב בעמדות ניהול בכירות ,עם סיום לימודיהם .בתוכנית הלימודים משולבים סיורים,
סדנאות והרצאות אורח.

מבנה הלימודים
תכנית הלימודים היא בת שלוש שנים .הדגש בתוכנית הלימודים הוא על קורסים ממנהל עסקים ,שיש להם
רלוונטיות לענף התיירות והמלונאות בישראל (לדוגמה :יסודות השיווק ,מבוא למערכות מידע ,ניהול יזמות) כמו גם
קורסים ייעודיים לתחומי הליבה של המחלקה (לדוגמה :שפה זרה סינית או פורטוגזית ,אנגלית עסקית) .חלק
מהקורסים יילמדו על-ידי מומחים מחו"ל.
סטודנטים מצטיינים יכולים להצטרף ללימודי התואר השני עוד במהלך השנה השלישית ללימודיהם לתואר
הראשון.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפונים  08-6477913 ,08-6472193או בדואר אלקטרוני.hotelsec@som.bgu.ac.il :
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ידיעון למועמדים לתואר ראשון ביחידה ללימודים בין-תחומיים לשנת הלימודים תשפ"ג ()2022-2023
מעודכן ליום ( 12.12.2021מונגש)

חטיבה – עתידים "צוערים לשלטון המקומי"
תכנית עתידים "צוערים לשלטון המקומי" הינה תכנית ייחודית הפועלת במחלקה לניהול ומדיניות ציבורית במטרה
לטפח ולהכשיר נבחרת מצטיינת של סטודנטים מאזורי הפריפריה של מדינת ישראל על מנת שתהווה עתודה
איכותית לניהול מנהיגותי ומקצועי בתחומי העשייה המוניציפליים ברשויות מקומיות בישראל .התוכנית מיועדת
לצעירים מוכשרים שהעשייה החברתית בוערת בקרבם ,בעלי מוטיבציה ופוטנציאל להשפיע ולהוביל לשינוי
משמעותי במגוון התשתיות הפיזיות ,החברתיות ,הכלכליות ,הסביבתיות ,התרבותיות והפוליטיות .ברשויות
מקומיות הממוקמות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של מדינת ישראל .התוכנית פועלת מתוקף יישום החלטת
הממשלה "עתודות לישראל" – תכנית אסטרטגית לפרויקט בניין עתודות כח האדם למגזר השירותים הציבוריים
בישראל ,אשר שמה לה למטרה את פיתוח ההון האנושי והעתודות למנהיגי העתיד של המגזר הציבורי ,מתוך
הבנה כי רק מנהיגים מחוללי שינוי ,המאמינים בתרבות של שיתופי פעולה ,ראיה ממלכתית וסובלנית יובילו את
מדינת ישראל להתמודדות מוצלחת עם האתגרים הניצבים לפתחה .תכנית זו ייחודית הפועלת בשיתוף פעולה בין
משרד הפנים ,משרד האוצר ,המרכז לשלטון מקומי ,מועצות מאזוריות ,מפעל הפיס וגופי ההשכלה הגבוה.

מבנה התוכנית
לתוכנית נבחרים סטודנטים מצטיינים ,שנרשמו ללימודי התואר הראשון במחלקה ראשית או במסלול דו-מחלקתי
בשילוב לימודים רב -תחומיים .לצד הלימודים במחלקות הראשיות ,צוערי עתידים זוכרים להכשרה החיונית
לתפקיד המיועד להם בחטיבת לימודים במנהל ומדיניות ציבורית בהיקף של  28נקודות זכות.

הקבלה לתוכנית מחייבת עמידה בשני תנאים:
 .1קבלה ללימודים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בפקולטה למדעי הרוח והחברה או בפקולטה לניהול בחמש
המחלקות הבאות בלבד :כלכלה ,ניהול ,פוליטיקה וממשל ,גיאוגרפיה וחינוך.
 .2מעבר בהצלחה של שלבי המיון של עמותת "ידידי עתידים" הכוללים :מילוי שאלון אישי ,ביצוע מבחנים
ממוחשבים במכון גיוס והשמה ,מרכז הערכה וריאיון אישי.
סטודנטים שיתקבלו לתוכנית ייהנו ממלגת לימודים מלאה ,מלגת קיום חודשית במשך עשרה חודשים בכל שנה
לאורך שלוש שנות התואר הראשון ,בתכנית הכשרה ייחודית ,עשירה ,מאתגרת ומעצמיה .בסיום תהליך
ההכשרה מתחייב כל צוער להשתבץ למשך ארבע שנים בתפקיד משמעותי באחת מהרשויות המקומיות
בפריפריה או באשכול רשויות מקומיות פריפריאליות המופיעות בסך הרשויות המוגדר מדי שנה ע"י משרד
הפנים.
כדי להירשם לתוכנית יש למלא את טופס ההרשמה הנמצא באתר של תוכנית עתידים או בדואר אלקטרוני:
.atidim@atidim.org.il
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