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גילפורד גלייזר ל שם הפקולטה לניהול ע  

 .B.Aבפקולטה לניהול מתקיימים לימודים לתואר ראשון 

ניות ונמשכים שלוש שנים. כל תוכניות הלימודים הם במתכונת תכ .B.Aהלימודים לקראת התואר הראשון 

 לימודים סמסטריאליות, וכל תבנית כוללת שני סמסטרים. חלק מהקורסים עשויים להינתן בשפה האנגלית. 

מחלקתי עם המחלקה למדעי כדור הארץ  -חד מחלקתי, דו –במסלולים הבאים: ניהול מלונאות ותיירות  –ניהול 

 בביה"ס לקיימות ושינויי אקלים.  או  עם חטיבה

 )בשיתוף עם הפקולטה למדעי הבריאות(.  מחלקתי עם כלכלה -מחלקתי או דו-ניהול מערכות בריאות במסלול חד

יזמות וחדשנות /התנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש/שיווק/ מימון/ ניהול  – מחלקתי עם מגמה -ניהול חד

 עסקי ספורט.

 בלימודי סביבה/ חטיבה במסלול "עתידים".  -ניהול חד חוגי עם חטיבה 

 .מחלקתי עם המחלקה לסטטיסטיקה -ניהול דו

כלכלה, פסיכולוגיה, תקשורת, סוציולוגיה אנתרופולוגיה,   -מחלקתי עם מחלקה ממדעי הרוח והחברה -ניהול דו

 פוליטיקה וממשל, גיאוגרפיה, חינוך ואומנות. 

 מחלקתי עם המחלקה למדעי החיים. -ניהול דו

 עם מחלקה ממדעי הטבע ומדעי הרוח. חטיבה בניהול

 ניהול מערכות מידע. 

 מחלקתי - ניהול חד

 )*(במגמות: יזמות וחדשנות , התנהגות ארגונית ומשאבי אנוש ,שיווק,  מימון, ניהול עסקי ספורט. 

מחלקתי מעניקה לבוגרים כלים להתמודדות עם קבלת החלטות ניהוליות בעידן שבו - התוכנית לניהול במסלול חד 

 הניהול דורש הבניה וידע בתהליכים כלכליים, ארגוניים, פסיכולוגיים, טכנולוגיים וחוקתיים.  

מערכות מידע, ניהול  לימודי הניהול כוללים מקצועות ליבה מהתחומים הבאים: שיווק, מימון, חשבונאות, 

 התפעול, שיטות כמותיות, אסטרטגיה, ניתוח נתונים, מודלים אנליטיים אתיקה, סביבה ועוד. 

קורסים(. קורסי מגמה אלו מעמיקים ומרחיבים   7-נק"ז )כ 21נוסף על כך יידרש הסטודנט לבחור מגמה הכוללת 

ארגונית ומשאבי אנוש, שיווק, מימון, ניהול  ידע באחד מתחומי הניהול ספציפי כגון: יזמות וחדשנות, התנהגות 

 עסקי ספורט.

כנית בשנה ג', משתתפים הסטודנטים בפרויקט גמר יישומי המלווה באנשי  וכחלק מלימודי הת  - פרויקט גמר

 שטח. הפרויקט מסייע לגשר בין התיאוריה לפרקטיקה. 
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  נק"ז עפ"י המבנה: 120התוכנית כוללת 

 נק"ז   71 קורסי חובה בניהול 

 נק"ז 6 פרויקט גמר 

 נק"ז  21 קורסי מגמה 

 נק"ז  20 קורסי בחירה 

 נק"ז   2 אנגלית      

 נק"ז  120 סה"כ                               

 )*( המגמה תופיע בגיליון הציונים בלבד. 

 מחלקתי עם חטיבה בלימודי סביבה - ניהול חד

מסלול זה מקביל למסלול החד מחלקתי הרגיל, עם חטיבה מבית הספר ללימודי סביבה. במסלול זה לא ניתן 

 נק"ז(. 11לבחור מגמה במחלקה לניהול, התוכנית כוללת את כלל קורסי הליבה בניהול ובתוספת קורסי בחירה )

  נק"ז עפ"י המבנה: 121התוכנית כוללת 

 נק"ז   77 המחלקה לניהול 

 נק"ז 3 קורס מתודולוגי 

 נק"ז   11 קורסי בחירה 

 נק"ז 2 אנגלית

 נק"ז  28 חטיבה בסביבה 

 נק"ז  121 סה"כ                               

מחלקתי עם מחלקה נוספת  -ניהול דו  

תפקידי ניהול  מחלקתי מיודעת להעניק לבוגריה כלי ניהול בסיסיים שיאפשרו להם למלא -התוכנית במסלול הדו

 בארגונים העוסקים בתחומי התוכן של המחלקה הנוספת שבה בחרו.
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 מחלקתי עם המחלקה לסטטיסטיקה וניתוח נתונים-דו

כנית מיועדת להעניק לבוגריה כלי ניהול בסיסיים שיאפשרו להם למלא תפקידי ניהול בארגונים ובנוסף יכולת והת 

לנתח נתונים בעלי אוריינטציה ניהולית והסקת מסקנות ניהוליות. התוכנית כוללת את כלל קורסי הליבה בניהול 

 נק"ז(. 12ובתוספת מספר קורסי בחירה במחלקה לניהול )

  נק"ז עפ"י המבנה: 123ללת התוכנית כו

 נק"ז  47.5 המחלקה לניהול 

 נק"ז  12 קורסי בחירה בניהול

 נק"ז  61.5 המחלקה לסטטיסטיקה 

 נק"ז   2 אנגלית      

 נק"ז  123 סה"כ                               

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

 מחלקתי עם מחלקה מהפקולטה למדעי הרוח והחברה -דו

  נק"ז עפ"י המבנה:  120-124.5התוכנית כוללת 

 *6נק"ז 46.5-5  המחלקה לניהול

 נק"ז  2-11* קורסי בחירה בניהול

 נק"ז  61.5-63* מחלקה נוספת

 נק"ז   2* אנגלית   

 נק"ז  120-124.5 סה"כ                               

 בהתאם למסלול בשנתון*

הקבלה למסלול זה מחייבת את המועמדים לעמוד בדרישות הקבלה הן של המחלקה לניהול והן של המחלקה 

 בפקולטה למדעי הרוח והחברה.

נק"ז. פירוט בשנתון באתר   120-חלק מתלמידי המסלול יסיימו את לימודיהם עם נק"ז שונה, שלא יפחת מ

אנתרופולוגיה, ניהול גיאוגרפיה -ניהול וכלכלה, ניהול ופסיכולוגיה, ניהול וסוציולוגיה  המחלקה. שילובים לדוגמה:

 ופיתוח סביבתי, ניהול ופוליטיקה וממשל, ניהול ואמנות ועוד. 

חייב להוסיף מחלקה נוספת ממדעי הרוח  –מחלקתית -מד שרשם באחת מהעדיפויות ניהול במסגרת דו מוע

 מחלקתית, להשלמת התואר.-והחברה, במסגרת דו
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 מחלקתי עם המחלקה למדעי החיים -דו

כנית מיועדת להעניק לבוגריה כלי ניהול בסיסיים שיאפשרו להם למלא תפקידי ניהול בארגונים ובנוסף יכולת והת 

והבנה עמוקה של תחום מדעי החיים. התוכנית כוללת את כלל קורסי הליבה בניהול ובתוספת מספר קורסי  

 נק"ז(. 3בחירה במחלקה לניהול )

  נק"ז עפ"י המבנה: 124.5התוכנית כוללת 

 נק"ז  55 המחלקה לניהול 

 נק"ז 3 קורסי בחירה בניהול

 נק"ז  64.5 המחלקה למדעי החיים 

 נק"ז   2 אנגלית      

 נק"ז  124.5 סה"כ                               

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

 המחלקה לניהולמידע נוסף באתר האינטרנט של המחלקה לניהול בקישור הבא: 

 חטיבה בניהול בשילוב מחלקה ראשית ממחלקות מדעי הטבע או מדעי הרוח)**( 

הניהול ועם תחום תוכן נוסף מאחת המחלקות   התוכנית במסלול זה מיועדת להעניק לבוגריה היכרות עם מדעי

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.

  פי המבנה הבא:-נק"ז על 122–120התוכנית עם מחלקה במדעי הטבע כוללת 

 נק"ז עפ"י המבנה:  120-122כנית כוללת והת
 

 נק"ז  23 קורסי חובה בניהול 

 נק"ז 5 קורסי בחירה בניהול

 נק"ז  90-92 קורסים במחלקה ראשית במדעי הטבע 

 נק"ז   2 אנגלית

 נק"ז  120-122 סה"כ                               

 נק"ז עפ"י המבנה:  120-122התכנית כוללת 

 נק"ז  27 קורסי חובה בניהול 

 

https://in.bgu.ac.il/fom/Management/Pages/home.aspx
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 נק"ז  1  קורסי בחירה בניהול

 נק"ז  90-92 קורסים במחלקה ראשית במדעי הרוח

 נק"ז   2 אנגלית

 נק"ז  120-122 סה"כ                               

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 

 בשיתוף עם המחלקה להנדסת תעשייה וניהולהתוכנית מתקיימת 

בנוסף לידע הניהולי תלמידי התוכנית מקבלים  כלים והבנה משמעותיים בתחומי מערכות המידע ויוכלו להשתלב 

 בארגונים בתחום זה.

  נק"ז עפ"י המבנה: 121.5התוכנית כוללת 

 נק"ז  101.5 קורסי חובה בניהול 

 נק"ז 6 קורסי בחירה בניהול

 נק"ז 6 קורסי בחירה בניהול מערכות מידע

 נק"ז 6 פרויקט גמר 

 נק"ז   2 אנגלית

 נק"ז  121.5 סה"כ                               

פי המבנה  -נק"ז על 120-122התוכנית עם מחלקה במדעי הרוח כוללת  

  הבא:
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 מדיניות וניהול מערכות בריאות

המחלקה למדיניות וניהול 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 

( ב"ניהול מערכות בריאות" .B.Aהרמות במערכות הבריאות והרפואה. תכנית הלימודים לתואר ראשון )

 שנתית.  -גוריון בנגב היא תכנית תלת -באוניברסיטת בן

משלבת לימודים בתחומי בריאות הציבור ואפידמיולוגיה, ארגון ומנהל, כלכלה ומימון ונועדה  תכנית הלימודים 

 להכשיר קובעי מדיניות ומנהלים בכל רמות שירותי הרפואה, הן במגזר הציבורי הן במגזר הפרטי.

בריאות  כניות בפקולטה לניהול ובפקולטה למדעי הובוגרי התוכנית יוכלו להמשיך לתואר שני במגוון ת 

 גוריון בנגב ובמגוון תוכניות מוסמך אחרות באוניברסיטאות בארץ ובעולם.  -באוניברסיטת בן

במהלך השנה הראשונה ללימודים ישתתפו הסטודנטים במסגרת סיורים לימודיים במספר ארגוני בריאות. בשנה 

סמינר חושף את  השלישית ללימודים ישתתפו הסטודנטים בקורס "סמינר יישומי במערכת הבריאות". ה 

הסטודנטים לעולם האמיתי של מערכת הבריאות וכולל הנחייה של מנהלים מתוך ארגוני הבריאות, תוך שימוש  

במיומנויות מחקריות שנרכשו בתואר כדי למפות ולהעריך בעיות אקטואליות המאפיינות ארגוני בריאות, כמו:  

ים ובקורס "סמינר יישומי במערכת הבריאות" היא  חולים ומשרד הבריאות. ההשתתפות בסיור-חולים, בתי-קופות 

 חובה. 

 כניות לימוד: והמחלקה מציעה שתי ת

 פי המבנה להלן:-נק"ז על 120מחלקתית הכוללת -תכנית במסגרת חד .1

 נק"ז  108 –קורסי חובה  

 נק"ז 10 - קורסי בחירה 

 נק"ז  2 –אנגלית ברמת פטור 

 סיורים מקצועיים 

 סטאז'

תחומי ו/או ציון הסכם ו/או ממוצע הבגרות  -פי ציון הפסיכומטרי הכללי רב-המתאימים ביותר על המועמדים 

 יוזמנו לריאיון קבלה. 

 מחלקתית: כלכלה וניהול מערכות בריאות-תכנית במסגרת דו .2

מערכת הבריאות בישראל מתמודדת עם צורך מתמיד לספר שירותי בריאות איכותיים וזמינים בתנאים של  

ך במקורות כלכליים. מציאות זו הביאה את המחלקה לכלכלה לחבור למחלקה לניהול מערכות  חוסר מתמש

 בריאות ולהציע, לראשונה בישראל, תכנית אקדמית להכשרת כלכלנים בעלי ידע מעמיק במערכת הבריאות.     
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 פי המבנה הבא:  -נק"ז על 120התוכנית כוללת 

 נק"ז 2 –אנגלית         

 נק"ז 56 –למדיניות וניהול מערכות בריאות  המחלקה         

 נק"ז 54 – המחלקה לכלכלה         

 נק"ז 8 –קורסים כלליים         

 נק"ז  120 – סה"כ          

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

 המחלקה: פירוט של תכנית הלימודים ניתן למצוא בשנתון ובאתר 

 המחלקה למדיניות וניהול מערכות בריאות

   301, חדר 3, קומה 15לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' מיטל וקנין, הפקולטה לניהול, בנין 

 meitalv@bgu.ac.il: או בדואר אלקטרוני 08-6477417בטלפון             

 ניהול מלונאות ותיירות

 מטרת התוכנית 

ש כוח אדם מקצועי ומיומן. לניהול תעשיית התיירות והמלונאות כמו גם תעשיות שחוויית השירות במרכזן דרו

גוריון בנגב הציבה לעצמה כיעד למלא צורך זה. תוכנית  -כנית לניהול מלונאות ותיירות באוניברסיטת בןוהת 

ניהול עדכניים המאפשרים להם לפתח קריירה בתחום התיירות, ההסעדה -הלימודים מקנה לסטודנטים ידע וכלי

תוכנית הלימודים רבים מבוגרי/ות המחלקה משתלבים בחברות עסקיות  המלונאות,  והפנאי. בזכות אופייה של 

 בתחום ניהול חוויית השירות. 

הקורסים הנלמדים הם מתחומי הניהול )לדוגמה: ניהול משאבי אנוש, שיווק, מימון, יזמות וניהול השירות( וכן 

 הגומלין בין תחומים אלו. קורסים המתמקדים בתחומי התיירות, המסעדנות, המלונאות, תוך מתן דגש ליחסי 

לסטודנטים ניתנת האפשרות להשתתף בתוכנית העתודה הניהולית שמטרתו לאפשר לסטודנטים להשתלב  

 בתפקידי ניהול בכירים עוד במהלך הלימודים. 

 כנית הלימודים קורסי בחירה ביוון, בקנדה ובגרמניה. ולאחרונה נוספו לת 

 

https://in.bgu.ac.il/fom/HealthDep/Pages/default.aspx
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 מחלקתי -חדניהול מלונאות ותיירות 

 מבנה הלימודים

סמסטרים ראשונים ניתן דגש לקורסים בסיסים בתחומי   2 - סמסטרים, כאשר ב 6שנים,   3משך הלימודים הוא 

הסמסטרים הבאים מוסב הדגש לקורסים עם זיקה לתחומי המלונאות, התיירות, המסעדנות וניהול   2 -הניהול. ב

 הסטודנטים לאינטגרציה של הידע המצטבר.  הסמסטרים האחרונים נדרשים  2 -חווית השירות. ב

סטודנטים מצטיינים יכולים להצטרף ללימודי התואר השני עוד במהלך השנה השלישית ללימודיהם לתואר 

 הראשון. 

 נק"ז ע"פ המבנה הבא: 121התוכנית כוללת  נקודות זכות 

 
2 
0 
0 

 חובות אוניברסיטאיות:  
 אנגלית מתקדמים ב'

 פעמי(- )מפגש חדהדרכה בספריה 
לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה  

 מינית

 קורסי חובה   107

 קורסי בחירה  9

 סמינר 3

 סה"כ 121

עם חטיבה בביה"ס לקיימות ושינוי  –תכנית הלימודים לתואר ראשון בניהול מלונאות ותיירות 

 אקלים  

 חטיבה בביה"ס לקיימות מבנה הלימודים למסלול ניהול מלונאות ותיירות עם 
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 נק"ז ע"פ המבנה הבא:  121.5התוכנית כוללת  נקודות זכות 

 
2 
0 
0 

 חובות אוניברסיטאיות )במסגרת הפקולטה לרוח וחברה(:  
 אנגלית מתקדמים ב'

 פעמי(- הדרכה בספריה )מפגש חד
 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית 

 לניהול מלונאות ותיירות קורסי חובה במחלקה  82.5

 קורסי בחירה במחלקה לניהול מלונאות ותיירות  6

 סמינר במחלקה לניהול מלונאות ותיירות  3

 סה"כ נקודות זכות לתואר בניהול מלונאות ותיירות  93.5

 סה"כ נקודות זכות לחטיבה 28

 סה"כ לתואר  121.5
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 מחלקתי: ניהול מלונאות ותיירות עם פסיכולוגיה -הלימודים למסלול דו תכנית

בשילוב שבין ניהול מלונאות ותיירות עם פסיכולוגיה טמונים שלל יתרונות. פסיכולוגיה בניהול מסייעת להבנת ההתנהגות  

התנהגות צרכנים ובהשלכות הניהוליות  האנושית ולרכישת מיומנויות פרקטיות בניהול. תחום זה עוסק, בין היתר, בחקר 

של הממצאים. בקונטקסט התיירותי, ממצאים של פסיכולוגיה סביבתית וחברתית משמשים כדי להבין את התנהגות  

התיירים, עמדותיהם והמניעים שלהם. בחינה מעמיקה של אופני החשיבה האנושית ודרכי עיבוד המידע בקרב צרכנים  

 ים חשובים למחקר וניהול בענפי התיירות והאירוח.ותיירים, מספקת כלים רעיוני

תוכנית לימודים זו תחשוף את הסטודנט לגוף ידע שיאפשר לו לנהל יעדים, מרחבים ועסקים תיירותיים תוך הבנה מקיפה  

 של היבטים רלוונטיים בפסיכולוגיה וחברה.   

כנית הלימודים במחלקה לפסיכולוגיה  וק"ז, ותנ 56תכנית הלימודים במחלקה לניהול מלונאות ותיירות היא בהיקף של   

  120נק"ז במסגרת לימודים כלליים בפקולטה למדעי הרוח והחברה. סה"כ   10-נק"ז. בנוסף, ייכללו בתואר כ 54היא בת 

 מחלקתי.-נק"ז לתואר דו

 מחלקתי בניהול מלונאות ותיירות ופסיכולוגיה:  -מבנה הלימודים למסלול דו

 חובות לתואר  נקודות זכות 

 
2 
0 
0 

 חובות אוניברסיטאיות )במסגרת הפקולטה לרוח וחברה(:  
 אנגלית מתקדמים ב'

 פעמי(- הדרכה בספריה )מפגש חד
 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית 

 קורסי חובה במחלקה לניהול מלונאות ותיירות  50

 קורסי בחירה במחלקה לניהול מלונאות ותיירות  6

 סה"כ נקודות זכות לתואר בניהול מלונאות ותיירות  56

 

 מחלקתי: ניהול מלונאות ותיירות עם גאוגרפיה ופיתוח סביבתי -הלימודים למסלול דו תכנית

והמחלקה לגאוגרפיה   לאור החיבור הפרקטי והתיאורטי בין תחומי הידע והפעולה של המחלקה לניהול מלונאות ותיירות

 מחלקתי.-בכוונת שתי המחלקות להציע, החל משנת הלימודים תשפ"ג תוכנית משותפת לתואר ראשון דוופיתוח סביבתי, 

ללומדים בתוכנית לימודים חדשנית זו טמונים שלל יתרונות. לימודי התיירות נשענים על ליבת המחקר הגאוגרפי שבוחן את  

- ות ההדדיות בין התיירות לסביבה הפיסית, החברתיתיחסי הגומלין שנוצרים בין מקומות, נופים ואנשים, תוך הבנת ההשפע

ופיתוח מרחבים תיירותיים.   ניהול   תרבותית והכלכלית. תכנית זאת תכשיר את הסטודנט/ית לעסוק, בין היתר, בתכנון, 

עירוני, מסלול   לבחור אחד ממסלולי ההתמקדות הבאים: מסלול  ופיתוח סביבתי תאפשר התוכנית  לגאוגרפיה  במחלקה 

 אינפורמטיקה.  -מסלול גאו סביבה,

כנית הלימודים במחלקה לגאוגרפיה היא ונק"ז  ות  56תכנית הלימודים במחלקה לניהול מלונאות ותיירות היא בהיקף של 

נק"ז    120נק"ז במסגרת לימודים כלליים בפקולטה למדעי הרוח והחברה. סה"כ   10-נק"ז. בנוסף, ייכללו בתואר כ 54בת 

 מחלקתי. -לתואר דו
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 מחלקתי בניהול מלונאות ותיירות עם גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי -ה הלימודים למסלול דומבנ

 חובות לתואר  נקודות זכות 

 
2 
0 
0 

 חובות אוניברסיטאיות )במסגרת הפקולטה לרוח וחברה(:  
 אנגלית מתקדמים ב'

 פעמי(- הדרכה בספריה )מפגש חד
 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית 

 קורסי חובה במחלקה לניהול מלונאות ותיירות  50

 קורסי בחירה במחלקה לניהול מלונאות ותיירות  6

 סה"כ נקודות זכות לתואר בניהול מלונאות ותיירות  56

 

 מחלקתי: ניהול מלונאות ותיירות עם היסטוריה כללית-הלימודים למסלול דו תכנית

לאור החיבור הפרקטי והתיאורטי בין תחומי הידע של המחלקה לניהול מלונאות ותיירות והמחלקה להיסטוריה כללית, החל  

 מחלקתי.-משנת הלימודים תשפ"ג, מוצעת תוכנית משותפת לתואר ראשון דו

מודים זו טמונים שלל יתרונות. מי שרואה את עתידו בתחום ניהול התיירות ייצא נשכר מההיכרות  ללומדים בתוכנית לי

המעמיקה עם היסטוריה של תרבויות אירופה מימי יוון ורומא ועד ימינו, ובמפגשים של תרבויות אלה עם העולם הרחב. באופן 

שומי ומחקרי נוסף להמשך דרכו המקצועית אם ישלב  הדדי, כל מי שיבחר בלימודי היסטוריה כללית, יוכל למצוא אפיק יי

לימודים אלו בלימודי ניהול המלונאות והתיירות. תוכנית לימודים זו תחשוף את הסטודנט לגוף ידע שיאפשר לו לנהל מרחבי  

 תרבות ופנאי היסטוריים הפתוחים לקהל המבקרים.

כנית הלימודים במחלקה להיסטוריה של עם  ונק"ז  ות  56 תכנית הלימודים במחלקה לניהול מלונאות ותיירות היא בהיקף של

  120סה"כ  נק"ז במסגרת לימודים כלליים בפקולטה למדעי הרוח והחברה. 10-נק"ז. בנוסף, ייכללו בתואר כ  54ישראל היא בת 

 מחלקתי.-נק"ז לתואר דו
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 מחלקתי בניהול מלונאות ותיירות עם היסטוריה כללית -מבנה הלימודים למסלול דו

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחלקתי: ניהול מלונאות ותיירות עם ההיסטוריה של עם ישראל-הלימודים למסלול דו תכנית

והמחלקה להיסטוריה   לאור החיבור הפרקטי והתיאורטי בין תחומי הידע והפעולה של המחלקה לניהול מלונאות ותיירות

 מחלקתי.-של עם ישראל, בכוונת שתי המחלקות להציע, החל משנת הלימודים תשפ"ג תוכנית חדשנית לתואר ראשון דו

ללומדים בתוכנית לימודים חדשנית זו טמונים שלל יתרונות. מי שרואה את עתידו בתחום ניהול התיירות ייצא נשכר  

היהודית , והדרכים בהן הן נחקרות. באופן הדדי, כל מי שבוחר בלימודי   מהיכרות מעמיקה עם ההיסטוריה והתרבות

ההיסטוריה של עם ישראל, יוכל למצוא אפיק יישומי ומחקרי נוסף להמשך דרכו המקצועית אם ישלב לימודים אלו בלימודי  

מרחבים תרבות ופנאי  ניהול המלונאות והתיירות. תוכנית לימודים זו תחשוף את הסטודנט לגוף ידע שיאפשר לו לנהל  

 יהודיים הפתוחים לקהל המבקרים.

כנית הלימודים במחלקה להיסטוריה של ונק"ז  ות  56תכנית הלימודים במחלקה לניהול מלונאות ותיירות היא בהיקף של 

 נק"ז במסגרת לימודים כלליים בפקולטה למדעי הרוח והחברה.  10-נק"ז. בנוסף, ייכללו בתואר כ 54עם ישראל היא בת 

 מחלקתי.-נק"ז לתואר דו 120סה"כ 

 חובות לתואר  נקודות זכות 

 
2 
0 
0 

 חובות אוניברסיטאיות )במסגרת הפקולטה לרוח וחברה(:  
 אנגלית מתקדמים ב'

 פעמי(- הדרכה בספריה )מפגש חד
 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית 

 קורסי חובה במחלקה לניהול מלונאות ותיירות  50

 קורסי בחירה במחלקה לניהול מלונאות ותיירות  6

 לתואר בניהול מלונאות ותיירות סה"כ נקודות זכות  56
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 מחלקתי בניהול מלונאות ותיירות עם היסטוריה של עם ישראל -מבנה הלימודים למסלול דו

 חובות לתואר  נקודות זכות 

 
2 
0 
0 

 חובות אוניברסיטאיות )במסגרת הפקולטה לרוח וחברה(:  
 אנגלית מתקדמים ב'

 פעמי(- הדרכה בספריה )מפגש חד
 החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית לומדה להכרת 

 קורסי חובה במחלקה לניהול מלונאות ותיירות  50

 קורסי בחירה במחלקה לניהול מלונאות ותיירות  6

 סה"כ נקודות זכות לתואר בניהול מלונאות ותיירות  56



 ( 2023-2024)  דתשפ"הלימודים לשנת  לניהול בפקולטהלתואר ראשון   ידיעון למועמדים
 )מונגש(   18.12.2022מעודכן ליום  

 

15 
 

 מחלקתי: ניהול מלונאות ותיירות עם סוציולוגיה ואנתרופולוגיה -הלימודים למסלול דו תכנית

והמחלקה לסוציולוגיה    לאור החיבור הפרקטי והתיאורטי בין תחומי הידע והפעולה של המחלקה לניהול מלונאות ותיירות

 מחלקתי.-חדשנית לתואר ראשון דוואנתרופולוגיה, בכוונת שתי המחלקות להציע, החל משנת הלימודים תשפ"ג תוכנית 

ללומדים בתוכנית לימודים חדשנית זו טמונים שלל יתרונות. מי שרואה את עתידו בתחום ניהול התיירות ייצא נשכר מחקר  

אנשים, חברות ותרבויות. באופן הדדי, כל מי שבוחר בלימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, יוכל למצוא אפיק יישומי ומחקרי 

שך דרכו המקצועית אם ישלב לימודים אלו בלימודי ניהול המלונאות והתיירות. תוכנית לימודים זו תחשוף את  נוסף להמ

 הסטודנט לגוף ידע שיאפשר לו לנהל מרחבים תיירותיים בעלי היבטים חברתיים, תרבותיים וכלכליים מגוונים. 

לסוציולוגיה כנית הלימודים במחלקה ו נק"ז  ות 56תכנית הלימודים במחלקה לניהול מלונאות ותיירות היא בהיקף של   

  10-חוגית בכל אחת מן המחלקות(. בנוסף, ייכללו בתואר כ-נק"ז )להלן מתווה התוכנית הדו  54היא בת   ואנתרופולוגיה

 מחלקתי.-נק"ז לתואר דו 120נק"ז במסגרת לימודים כלליים בפקולטה למדעי הרוח והחברה. סה"כ 

 מחלקתי בניהול מלונאות ותיירות עם סוציולוגיה ואנתרופולוגיה -מבנה הלימודים למסלול דו

 חובות לתואר  נקודות זכות 

 
2 
0 
0 

 חובות אוניברסיטאיות )במסגרת הפקולטה לרוח וחברה(:  
 אנגלית מתקדמים ב'

 פעמי(- הדרכה בספריה )מפגש חד
 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית 

 במחלקה לניהול מלונאות ותיירות קורסי חובה  50

 קורסי בחירה במחלקה לניהול מלונאות ותיירות  6

 סה"כ נקודות זכות לתואר בניהול מלונאות ותיירות  56

 

 מחלקתי: ניהול מלונאות ותיירות עם כלכלה -הלימודים למסלול דו תכנית

והמחלקה לכלכלה,    המחלקה לניהול מלונאות ותיירותלאור החיבור הפרקטי והתיאורטי בין תחומי הידע והפעולה של  

 מחלקתי.-בכוונת שתי המחלקות להציע, החל משנת הלימודים תשפ"ג תוכנית חדשנית לתואר ראשון דו

ללומדים בתוכנית לימודים חדשנית זו טמונים שלל יתרונות. ענף התיירות הוא אחד מהענפים הכלכליים הגדולים בעולם  

תהפוכות זה מחייב ידע -הבולטים מבחינת סחר בינלאומי בין מדינות בפרט. הניהול בענף מורכב ורב בכלל, ואחד הענפים

 והבנה כלכליים תוך שימוש  בכלים תיאורטיים ויישומיים לניתוח והבנה של השווקים, לחשיבה אסטרטגית ולניתוח נתונים.  

קריירה בניהול מלונאות ותיירות, מצויד בכלים   תוכנית לימודים זו תחשוף את הסטודנט לגוף ידע שיאפשר לו לפתח 

 ניהוליים ומיומנויות כלכליות הרלוונטיים להצלחה בענף.  

כנית הלימודים במחלקה לכלכלה היא בת  ונק"ז, ות 56תכנית הלימודים במחלקה לניהול מלונאות ותיירות היא בהיקף של   

נק"ז    120כלליים בפקולטה למדעי הרוח והחברה. סה"כ  נק"ז במסגרת לימודים 10-נק"ז. בנוסף, ייכללו בתואר כ  54

 מחלקתי. -לתואר דו
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 מחלקתי בניהול מלונאות ותיירות עם כלכלה -מבנה הלימודים למסלול דו

 חובות לתואר  נקודות זכות 

 
2 
0 
0 

 חובות אוניברסיטאיות )במסגרת הפקולטה לרוח וחברה(:  
 אנגלית מתקדמים ב'

 פעמי(- הדרכה בספריה )מפגש חד
 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית 

 קורסי חובה במחלקה לניהול מלונאות ותיירות  50

 קורסי בחירה במחלקה לניהול מלונאות ותיירות  6

 לתואר בניהול מלונאות ותיירות סה"כ נקודות זכות  56

 מחלקתי: ניהול מלונאות ותיירות עם תקשורת-הלימודים למסלול דו תכנית

והמחלקה לתקשורת,    לאור החיבור הפרקטי והתיאורטי בין תחומי הידע והפעולה של המחלקה לניהול מלונאות ותיירות

 מחלקתי.-בכוונת שתי המחלקות להציע, החל משנת הלימודים תשפ"ג תוכנית משותפת לתואר ראשון דו

כנית הלימודים במחלקה לתקשורת היא ונק"ז  ות  56תכנית הלימודים במחלקה לניהול מלונאות ותיירות היא בהיקף של 

נק"ז במסגרת לימודים    10-מן המחלקות(. בנוסף, ייכללו בתואר כ  חוגית בכל אחת-נק"ז )להלן מתווה התוכנית הדו 54בת 

 מחלקתי. -נק"ז לתואר דו  120כלליים בפקולטה למדעי הרוח והחברה. סה"כ 

 מחלקתי בניהול מלונאות ותיירות עם תקשורת -מבנה הלימודים למסלול דו

 חובות לתואר  נקודות זכות 

 
2 
0 
0 

 חובות אוניברסיטאיות )במסגרת הפקולטה לרוח וחברה(:  
 אנגלית מתקדמים ב'

 פעמי(- הדרכה בספריה )מפגש חד
 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית 

 קורסי חובה במחלקה לניהול מלונאות ותיירות  50

 קורסי בחירה במחלקה לניהול מלונאות ותיירות  6

 לתואר בניהול מלונאות ותיירות סה"כ נקודות זכות  56

 fom.htmha@bgu.ac.ilאו בדואר אלקטרוני:  08-6477913, 08-6472193לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפונים 

 עתידים "צוערים לשלטון המקומי"  –חטיבה 

במחלקה לניהול ומדיניות ציבורית  כנית ייחודית הפועלת המקומי" הינה ת ם "צוערים לשלטון כנית עתידי ת 

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  

 

mailto:fom.htmha@bgu.ac.il
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שהעשייה החברתית בוערת בקרבם, בעלי מוטיבציה ופוטנציאל להשפיע ולהוביל  מיועדת לצעירים מוכשרים 

לשינוי משמעותי במגוון התשתיות הפיזיות, החברתיות, הכלכליות, הסביבתיות, התרבותיות והפוליטיות. 

כנית פועלת מתוקף ברשויות מקומיות הממוקמות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של מדינת ישראל. התו

תכנית אסטרטגית לפרויקט בניין עתודות כח האדם למגזר   –יישום החלטת הממשלה "עתודות לישראל" 

השירותים הציבוריים בישראל, אשר שמה לה למטרה את פיתוח ההון האנושי והעתודות למנהיגי העתיד של 

בתרבות של שיתופי פעולה, ראיה  המגזר הציבורי, מתוך הבנה כי רק מנהיגים מחוללי שינוי, המאמינים 

ממלכתית וסובלנית יובילו את מדינת ישראל להתמודדות מוצלחת עם האתגרים הניצבים לפתחה. תכנית זו 

מועצות מאזוריות, ייחודית הפועלת בשיתוף פעולה בין משרד הפנים, משרד האוצר, המרכז לשלטון מקומי, 

 מפעל הפיס וגופי ההשכלה הגבוה. 

 מבנה התוכנית 

- לתוכנית נבחרים סטודנטים מצטיינים, שנרשמו ללימודי התואר הראשון במחלקה ראשית או במסלול דו

תחומיים. לצד הלימודים במחלקות הראשיות, צוערי עתידים זוכרים להכשרה -מחלקתי בשילוב לימודים רב

  .נקודות זכות  28חטיבת לימודים במנהל ומדיניות ציבורית בהיקף של  החיונית לתפקיד המיועד להם ב

 הקבלה לתוכנית מחייבת עמידה בשני תנאים:

בחמש גוריון בנגב בפקולטה למדעי הרוח והחברה או בפקולטה לניהול -ללימודים באוניברסיטת בן קבלה  .1

 המחלקות הבאות בלבד: כלכלה, ניהול, פוליטיקה וממשל, גיאוגרפיה וחינוך. 

של שלבי המיון של עמותת "ידידי עתידים" הכוללים: מילוי שאלון אישי, ביצוע מבחנים   מעבר בהצלחה  .2

 ממוחשבים במכון גיוס והשמה, מרכז הערכה וריאיון אישי.

כל  חודשית במשך עשרה חודשים בסטודנטים שיתקבלו לתוכנית ייהנו ממלגת לימודים מלאה, מלגת קיום 

בסיום   ייחודית, עשירה, מאתגרת ומעצמיה.כנית הכשרה ו תלאורך שלוש שנות התואר הראשון, ב שנה 

מתחייב כל צוער להשתבץ למשך ארבע שנים בתפקיד משמעותי באחת מהרשויות תהליך ההכשרה 

המקומיות בפריפריה או באשכול רשויות מקומיות פריפריאליות המופיעות בסך הרשויות המוגדר מדי שנה  

   ע"י משרד הפנים.

  ר אלקטרוני:בדואאו  עתידיםל תוכנית יש למלא את טופס ההרשמה הנמצא באתר ש כדי להירשם לתוכנית 

atidim@atidim.org.il 
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