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 במחלקה לניהול שני מסלולי לימוד לתואר ראשון: 

  מסלול לוגיסטיקה .א

  מסלול ניהול טכנולוגיה .ב

 

כסה זו ולפי הצורך להשלים . יש לשים לב למילוי ממחלקהש"ש ב 46 -כל הסטודנטים חייבים ב )1
שימו לב שהשתנה הניקוד של הקורס שיטות וכלי  – סטודנטים משנים קודמות בקורסי בחירה.

 . יש להשלים הניקוד בקורסי בחירה לפי הצורך.55-009מחקר 

 לקחת בסמסטר א' ובסמסטר ב' את אותן הקבוצות. ישסטטיסטיקה כלכלה ו יבקורס )2

 ללמוד אצל שני מרצים שונים. יש –סמינריונים בשנה ג'  )3

ש"ש, כולל קורסי יסוד ביהדות וקורסים כלליים. הקפידו על מילוי  64שימו לב: הדרישה לתואר היא  )4
 כל הדרישות כדי לקבל זכאות לתואר.

בל ציון ירשם לקורס תיאוריות ויישומים אם לא קיתלמיד שנה ב' לא יוכל להבמסלול לוגיסטיקה:  )5
 רשום, בעבר או במקביל,  לקורס מבוא לכלכלה מאקרו. וא לכלכלה מיקרו, והינועובר במב

ניהול פיננסי בחברות טכנולוגיה. הקורס יינתן  55-221בשנת הלימודים תשע"ח לא יתקיים הקורס  )6
 יסודות המימון במקומו.  55-019בקיץ תשע"ח. ניתן יהיה ללמוד במהלך השנה את הקורס 

שיטות וכלי בשנה א' גם את הקורס  ילמדוים לתואר ימי צה"ל הלומדים בשנתעתודאים ומשתל )7
 מחקר, ושני קורסי חובה נוספים.

סטודנטים המבקשים לקבל פטור על סמך לימודים אקדמיים קודמים יגישו את  -בקשות לפטורים )  8
ייעוץ  בללאוניברסיטה. ניתן לק ועדת הסטטוס באוניברסיטה, מיד עם קבלתםולפטור ל ההבקש
 רשם לתוכנית מלאה.יבמחלקה. כל עוד לא אושר הפטור ע"י ועדת הסטטוס יש לה מוקדם
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 100-55סלול מ - תואר ראשון לוגיסטיקה
 
 

 קורסי חובה: -שנה א'
 

 ש"ש 1.5 מבוא לסטטיסטיקה א'  002
 ש"ש 1.5 מבוא לסטטיסטיקה ב'  003
 ש"ש 1.5  1מתמטיקה למדעי החברה  004
 ש"ש    1  2יקה למדעי החברה מתמט 005
 ש"ש    1 מבוא להסתברות  006
 ש"ש 1.5 מיקרו  –מבוא לכלכלה  015
 ש"ש 1.5 מאקרו  -מבוא לכלכלה 016
 ש"ש 1.5 מתוקשב  - יסודות הלוגיסטיקה  025
 ש"ש 1.5 מערכות מידע  ניהול  051
 1 מתוקשב  – התנהגות ארגונית 052

 ש"ש   2 קורס בחירה 
 ש"ש 15.5 ה"כ שנה א'ס 

 
 קורסי חובה: –שנה ב' 

 
 ש"ש 1.5 חקר ביצועים א'  007
 ש"ש    1.5 חקר ביצועים ב'  008
 ש"ש SPSS 1.5מבוא לשיטות מחקר ו  009
 ש"ש 1.5 תיאוריות ויישומים במיקרו כלכלה  017
 ש"ש 1.5 תיאוריות ויישומים במאקרו כלכלה  018
 שש" 1.5 יסודות המלאי  026
 ש"ש 1.5 יסודות הרכש  027
 ש"ש 1.5 יסודות מערכות תובלה ושינוע  028
 ש"ש  1.5 ישומי מערכות מידע לוגיסטיות 050
 ש"ש   1 הבטים משפטיים בלוגיסטיקה 078

  ש"ש 1 קורסי בחירה 
 ש"ש 15.5 סה"כ שנה ב' 

 
 :קורסי חובה –שנה ג' 

 
 ש"ש 1.5 יסודות המימון  019
 ש"ש   1.5 מתוקשב -תפעול והייצור ניהול ה 030
 ש"ש 1.5  מתוקשב - תמיכה לוגיסטית משולבת  031
 ש"ש 1.5 ניהול פרויקטים  032
 ש"ש    2 מתוקשב  –ניהול מערכות לוגיסטיות  033
 ש"ש       1 ממשקי לוגיסטיקה ותעשיה 034
 ש"ש   2 סמינריון מחקרי  060
 ש"ש  2 סמינריון עיוני  061

  ש"ש  2 רסי בחירהקו 
 ש"ש 15 סה"כ שנה ג' 

 
                 ש"ש 46:                                                                                   סה"כ מסלול לוגיסטיקה

                                                                                                                            
 
 התכנית אינה סופית ונתונה לשינויים •
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 104-55סלול מ - ניהול טכנולוגיה תואר ראשון
 
 

 קורסי חובה: -שנה א'
 1.5 סטטיסטיקה אמבוא ל 002
 1.5 סטטיסטיקה במבוא ל 003
 1.5 1מתמטיקה למדעי החברה  004
 1  2מתמטיקה למדעי החברה  005
 1 מבוא להסתברות  006
 1.5 כלכלה מיקרומבוא ל 015
 1.5 כלכלה מאקרומבוא ל 016
 1.5 מתוקשב - יסודות הלוגיסטיקה 025
 1 המשאב האנושי  055
 1 התנהגות ארגונית  056
 1.5 מידע ותניהול טכנולוגי 220

 14.5 סה"כ שנה א 
 

 קורסי חובה: –שנה ב' 
 1.5 א' חקר ביצועים 007
 1.5 ב'חקר ביצועים  008
 SPSS 1.5מבוא לשיטות מחקר ו  009
 1.5 יסודות המלאי  026
 1.5 פרוייקטים טכנולוגייםניהול  222
 1.5 ניהול מחקר ופיתוח 223
 1.5   1ניהול טכנולוגיה  224
 1.5  2ניהול טכנולוגיה  225
  1.5 קבלת החלטות במערכות עתירות טכנולוגיה  226

 2  רה קורסי בחי 
 15.5 סה"כ שנה ב 
 

 :קורסי חובה –שנה ג' 
 1.5 מתוקשב  – ניהול התפעול והיצור 030
 2 מתוקשב - ניהול מערכות לוגיסטיות 033
 2 סמינריון עיוני 061
 1.5 ניהול פיננסי בחברות טכנולוגיה   221
 E_BUISNESS  1.5ן  ERPיסודות  227
 1 יהבטים משפטיים בניהול טכנולוגיה 228
 1.5 בינה עסקית  229
 2 סמינריון מחקרי בניהול טכנולוגיה 230

 3  קורסי בחירה 
 16 סה"כ שנה ג 
 

                                                                                                                                         ש"ש 46סה"כ מסלול ניהול טכנולוגיה:                                                            
 
 

 התוכנית אינה סופית ונתונה לשינויים •
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 :הנחיות לרישום

 קורסי חובה:

, בו אתם מתחילים ללמוד תואר ראשון, חע"בידיעון תשקורסי החובה המפורטים בספר המערכת 
לא שינויים, אלא אם כן קורס חובה לא יוצע יותר במערכת ישארו דרישות החובה עד סיום התואר לי

 . , או שהמחלקה תויוחלף על ידי קורס חובה אחר
 

 קורסי בחירה וסמינריונים:

, ח"עמעודכנים לשנה"ל תש, חע"בידיעון תשקורסי הבחירה והסמינריונים המפורטים בספר המערכת 
 ם, על פי החלטת המחלקה.ייתכן שבכל שנה יפתחו קורסי בחירה וסמינריונים אחרי

 
 

 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה 
 1שלוחה  03-5318276טלפון 

 03-7384041פקס' 
 

 :תואר ראשוןדוא"ל 
Ba.lm@biu.ac.il 

 
 

 ניתן להתעדכן באופן שוטף באתר המחלקה לניהול 
www.management.biu.ac.il  
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 לימודי התואר השני 

  
 תואר שני

 מגמות
  שרת הספקה ולוגיסטיקה;א. ניהול שר

 );Executiveב. ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה למנהלים (
 ג. בריאות הציבור וניהול מערכות בריאות;

 ד. ניהול תעשייתי.
 

 מסלולים
 קיימים שני מסלולים:

כולל ביצוע מחקר (תזה) והגשת עבודת גמר בכתב. כתיבת התזה בהצלחה פותחת את  -מסלול א' 
 התואר השלישי. השער ללימודי

ללא מחקר. מסלול זה מיועד לאלה המבקשים להרחיב את ידיעותיהם בנושאים הנלמדים  -מסלול ב' 
 ואינם מתכוונים להמשיך לתואר שלישי.

 
 תנאים להגשת מועמדות והליך הקבלה

ע של לתכנית הלימודים יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון, ממוסד אקדמי מוכר ובעלי ציון   ממוצ
חוגי יעשה ממוצע בין     הציונים הסופיים של -לפחות בכל לימודי התואר הראשון (לבעלי תואר דו 85

 שני החוגים). 
יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון במקצועות  למסלול ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה

 לפחות. 76), לוגיסטיקה, כלכלה בעלי ממוצע של B.Scהנדסה (
ומעלה וניסיון ניהולי מוכח של  76נדרש ממוצע  הול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה למנהליםלמסלול ני

 שנים לפחות.  3
בכלכלה, מנהל עסקים ולוגיסטיקה יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון  למסלול ניהול תעשייתי

 לפחות.*  80בעלי ממוצע 
ובעלי  MDיש מועמדות רופאים בעלי תואר יכולים להג למסלול בריאות הציבור וניהול מערכות בריאות

שנים לפחות מסיום  3ומעלה וניסיון ניהולי מוכח במערכות הבריאות של  85תואר ראשון בעלי ממוצע 
 הלימודים לתואר ראשון.

 במקרים מסוימים הממוצע הנדרש יהיה תלוי במקצוע הנלמד בתואר הראשון. .1
 הגבוהים ביותר. עדיפות תינתן למועמדים    מספר המקומות מוגבל ולכן יתקבלו בעלי הנתונים .2

 אשר בעת ההרשמה יציגו אישור זכאות לתואר הראשון וניסיון ניהולי רלוונטי.
 המחלקה לניהול אינה מתחייבת לקבל את כל המועמדים העומדים בתנאי הרישום הנקובים .3

 לעיל.
 מיון סופי של המועמדים ייערך על פי שיקול דעתה של המחלקה. .4
 על קבלת מועמד הינה בסמכות בית הספר ללימודים מתקדמים.ההחלטה  .5
תלמידים הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון בעת הגשת המועמדות, חייבים  .6

להגיש את אישור סיום הלימודים לבית הספר ללימודים מתקדמים עד סוף דצמבר של אותה 
 שנה.

הרשמה בלבד. הוועדה לא תמתין החלטות ועדת הקבלה יתבססו על הציון שהוגש בעת ה .7
לקבלת  כל הציונים של המועמדים שטרם סיימו את לימודיהם. כמו כן, הוועדה לא תתחשב 

 בממוצעי הציונים ששופרו לאחר מועד ההרשמה.
 

 לפחות. 76) בעלי ממוצע של B.Scבמדעים או בהנדסה (* בעלי תואר ראשון 
 

א מחקר). תלמיד שיהיה מעוניין לעבור למסלול א' כל תלמיד חדש מתקבל מלכתחילה למסלול ב' (לל
הכולל מחקר מתבקש להגיש בקשה לשינוי המסלול ע"ג טופס פנייה של בית הספר ללימודים 

  מתקדמים, בהתאם להנחיות המחלקה המפורטות בהמשך.
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 קריטריונים המשפיעים על הקבלה
ות בהתאם למסלול הלימודים המבוקש ציון ממוצע כללי של תואר ראשון. ציון המינימום יכול להשתנ

 ולתחומי הלימוד השונים של המועמדים.
שנים לפחות, בתחום של מסלול הלימודים המבוקש מהווה יתרון  3ניסיון ניהולי רלוונטי מוכח של 

 (בתכנית מנהלים זהו תנאי חובה), אבל לא תחליף לאי עמידה בדרישות הממוצע לתואר ראשון.
 ואר שני (או ממוצע חלקי) אם קיים.ציון ממוצע כללי של ת

 חתך הקבלה ייקבע בתום תקופת ההרשמה על סמך נתוני הנרשמים.
 
  

 סדרי הלימודים
על התלמיד להרכיב מערכת לימודים מתוך הקורסים המוצעים ע"י המחלקה ובהתאם לכללים 

 ולדרישותיה.
יום לימודים, יום ה' אחה"צ + יום ו'. הלימודים מתקיימים ברצף (סמסטרים א', ב', קיץ, א') במתכונת חצי 

 קורסי ההשלמה עשויים להתקיים בימים ובשעות אחרים.
במסלול ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה למנהלים הלימודים מתקיימים ברצף בסמס' א', ב' וקיץ 

 בלבד.
 תכנית הלימודים הינה תכנית מובנית.

 
 משך הלימודים

במסלול א' (עם מחקר) במשך שנתיים ובמסלול ב' (ללא מחקר)  התלמיד יהיה חייב לסיים את לימודיו
 במשך ארבעה סמסטרים רצופים.

במקרים מוצדקים בית הספר ללימודים מתקדמים מאפשר, לאחר המלצת יו"ר הוועדה המחלקתית 
 והמנחה, הארכה לשנת לימודים שלישית וזאת רק לתלמידים במסלול א' (עם מחקר).

ש"ש יהיו זכאים לשנת לימודים נוספת  8בפועל קורסי השלמה בהיקף שמעל  תלמידים שיחויבו וילמדו
 מעבר לארבעה סמסטרים.

במסלול ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה למנהלים לא ניתן להאריך את משך הלימודים מעבר 
 לשלושת הסמסטרים הרצופים.

 
  לימודי השלמה

תואר השני במחלקה לניהול יחויבו בלימודי תלמידים החסרים רקע אקדמי מתאים ושיתקבלו ללימודי ה
השלמה, שיקבעו בתאום עם המחלקה ועל סמך לימודים קודמים. על התלמידים להירשם ולסיים את 
דרישות קורסי ההשלמה תוך שנה אחת בלבד אשר תכלול סמסטר א', ב' וקיץ החל מהמועד בו התקבלו 

 ללימודים.
במעמד מן המניין בתנאי או במעמד מיוחד ויהיה חייב תלמיד שיחויב בלימודי השלמה יהיה תלמיד 

 לפחות. 80לסיימם במהלך שנת הלימודים הראשונה, בציון ממוצע משוקלל של 
 .  http://www.management.biu.ac.il-פרטים על הקורסים ניתן לקבל באתר המחלקה לניהול

 סד אקדמי מוכר, פטור מקורסי השלמה: תלמיד שלמד קורסים אלה במלואם או בחלקם במו
השנים האחרונות, רשאי להגיש  7בהיקף וברמה זהה לדרישות לימודי ההשלמה לתואר שני, במהלך 

 בקשה לפטור מהקורסים שנלמדו.
ספטמבר -בקשות פטור מלימודי השלמה ניתן להגיש במזכירות המחלקה בחודשים אוגוסט 

השלמה היא בידי בית הספר ללימודים לפני תחילת שנה"ל הראשונה. הסמכות לאישור פטור מקורסי ה
 מתקדמים.

לאחר סיום כל קורסי ההשלמה חובה על התלמיד להגיש בקשה לבית הספר ללימודים מתקדמים 
 לביטול התנאי.

תלמיד שלא ישלים את כל מקצועות ההשלמה בתנאים שנקבעו לו עם קבלתו, לא יוכל להמשיך בלימודיו 
 בשנה השנייה.
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 55-401 שרשרת הספקה ולוגיסטיקהניהול שם תכנית: 

 
 עם תזהמסלול: 

 
 ש"ש 13סה"כ נק"ז: 

 
 שנה א' חובה

 תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
  נק"ז 1 ניהול מערכות רכש והספקת מלאי מתקדמות 55-500
  נק"ז 1 ניהול שרשרת ההספקה 55-501
  נק"ז 1 מודלים מתקדמים של חקב"צ 55-502
 נק"ז 0  תרגיל-של חקב"צ מודלים מתקדמים 55-502
  נק"ז 1 ניהול מערכות אחזקה ושירות 55-511
  נק"ז 1 ניהול מערכות תובלה ושינוע 55-504
  נק"ז 1 ניהול מערכות מידע לוגיסטיות 55-505
  נק"ז 1 כלכלה ניהולית 55-506
 נק"ז 0  תרגיל-כלכלה ניהולית 55-506
  "זנק 1 ניהול התפעול בשרשרת הספקה 55-509

 
 בחירה מובנה) 2קורסים+ 3(יש לבחור  שנה א' בחירה

 תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
  נק"ז 1 בחירה מובנה -כלי מחקר מתקדמים 55-913
  נק"ז 1 בחירה מובנה -סדנה לתזה 55-901
  נק"ז 1 פיתוח מיומנויות בינאישיות 55-930
  נק"ז 1 הניהול מו"פ טכנולוגי בתעשיי 55-702
  נק"ז 1 שיטות חיזוי וכריית מידע 55-828
  נק"ז 1 סימולציה 55-941
  נק"ז 1 ניהול המשאב האנושי בארגונים 55-510
  נק"ז 1 היבטים משפטיים בניהול 55-934
  נק"ז 1 היבטים כספיים בניהול 55-609
  נק"ז 1 שיווק תעשייתי 55-945
  נק"ז 1 וסוגיות בתעשייה םאירועי 55-708
  נק"ז 1 יישומי תורת המשחקים 55-937
  נק"ז 1 ניהול מותגים עסקי 55-949
  נק"ז 1 אסטרטגיה עסקית וממשל תאגידי 55-948

 
  

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר
 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

 
 בחינת גמר

 ודת המחקר.הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעב
 

 קורסי ההשלמה 
 ייקבעו לכל מועמד באופן אישי בתאום עם המחלקה ועל סמך לימודיו הקודמים. 

 
 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה.
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 55-501 ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקהשם תכנית: 

 
 בלי תזהמסלול: 

 
 ש"ש 18סה"כ נק"ז: 

 
 שנה א' חובה

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
   נק"ז 1 ניהול מערכות רכש והספקת מלאי מתקדמות 55-500
   נק"ז 1 ניהול שרשרת ההספקה 55-501
   נק"ז 1 מודלים מתקדמים של חקב"צ 55-502
  נק"ז 0  תרגיל-מודלים מתקדמים של חקב"צ 55-502
   נק"ז 1 ניהול מערכות אחזקה ושירות 55-511
   נק"ז 1 ת תובלה ושינועניהול מערכו 55-504
   נק"ז 1 ניהול מערכות מידע לוגיסטיות 55-505
   נק"ז 1 כלכלה ניהולית 55-506
  נק"ז 0  תרגיל-כלכלה ניהולית 55-506
   נק"ז 1 ניהול התפעול בשרשרת הספקה 55-509
 נק"ז 2   חלק א' -סמינריון לתואר שני 55-548

 
 ם)קורסי 6(יש לבחור  שנה א' בחירה

 תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
  נק"ז 1 פיתוח מיומנויות בינאישיות 55-930
  נק"ז 1 הניהול מו"פ טכנולוגי בתעשיי 55-702
  נק"ז 1 שיטות חיזוי וכריית מידע 55-828
  נק"ז 1 סימולציה 55-941
  נק"ז 1 ניהול המשאב האנושי בארגונים 55-510
  נק"ז 1 היבטים משפטיים בניהול 55-934
  נק"ז 1 היבטים כספיים בניהול 55-609
  נק"ז 1 שיווק תעשייתי 55-945
  נק"ז 1 וסוגיות בתעשייה םאירועי 55-708
  נק"ז 1 יישומי תורת המשחקים 55-937
  נק"ז 1 ניהול מותגים עסקי 55-949
  נק"ז 1 אסטרטגיה עסקית וממשל תאגידי 55-948

 
 

 שנה ב' חובה
 סמינריון תרגיל הרצאה קורס שם קוד קורס
 נק"ז 2   חלק א' -סמינריון לתואר שני 55-549

 
 קורסי ההשלמה 

 ייקבעו לכל מועמד באופן אישי בתאום עם המחלקה ועל סמך לימודיו הקודמים. 
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 EXECUTIVE 55-503ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה למנהלים שם תכנית: 

 
 בלי תזהמסלול: 

 
 ש"ש 18 סה"כ נק"ז:

 
 שנה א' חובה

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
   נק"ז 1 סוגיות ואירועים בניהול הצטיידות ורכש 55-607
   נק"ז 2 ניהול שרשרת הספקה  55-601
   נק"ז 1 ניהול טכנולוגיות ומערכות מידע לוגיסטיות 55-608
   נק"ז 2 מתוקשב -שיטות וכלי ניהול מתקדמים 55-605
   נק"ז 1 כלכלה למנהלים 55-604
   נק"ז 1 ניהול מערכות תובלה ושינוע 55-602
   נק"ז 1 ניהול מערכות רכש והספקת מלאי מתקדמות 55-600
   נק"ז 1 היבטים כספיים בניהול 55-609
 נק"ז 4   סמינריון לתואר שני 55-649

 
 שנה א' בחירה

 תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
  נק"ז 1 היגות והנעת עובדים מנ 55-621
  נק"ז 1 ניהול תשתיות גלובליות 55-623
  נק"ז 1 היבטים משפטיים בניהול 55-934

  נק"ז 1 קורס בחירה 
 
 
 

 ** קורס השלמה
 ש"ש  2 מתוקשב -מבוא ללוגיסטיקה 
 
 

 ** ייקבע באופן אישי לכל מועמד על פי הרקע ההשכלתי שלו.
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 55-402 מערכות בריאותניהול ו בריאות הציבורשם תכנית: 

 
 תזה עםמסלול: 

 
 ש"ש 14סה"כ נק"ז: 

 
 חובה שנה א

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
   נק"ז 1 מערכות בריאות בעולם 55-800
   נק"ז 1 מערכת הבריאות בישראל 55-802
   נק"ז 1 מנהיגות בניהול אנשים 55-829
   נק"ז 1 בריאות סוגיות נבחרות במדיניות 55-801
   נק"ז 1 אפידמיולוגיה 55-804
   נק"ז 1 איכות וניהול סיכונים 55-833
   נק"ז 2 שיטות וכלי ניהול מתקדמים 55-605
   נק"ז 1 כלכלת בריאות 55-808
   נק"ז 1 ניהול טכנולוגיות 55-828
   נק"ז 1 ניהול בתי חולים 55-803
   זנק" 1 שיטות מחקר מתקדמות 55-813
   נק"ז 1 סדנת תזה 55-901

 
 

 חובהשנה ב 
 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
   נק"ז 1 היבטים משפטיים 55-806
   0 קוד תזה 55-998

 
 

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר 
 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

 
 בחינת גמר

 בליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הבי
 

 קורסי ההשלמה 
 ייקבעו לכל מועמד באופן אישי בתאום עם המחלקה ועל סמך לימודיו הקודמים. 

 
 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה.
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 55-502 מערכות בריאותניהול בריאות הציבור ושם תכנית: 

 
 בלי תזהמסלול: 

 
 ש"ש 18סה"כ נק"ז: 

 
 חובה שנה א

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
   נק"ז 1 מערכות בריאות בעולם 55-800
   נק"ז 1 מערכת הבריאות בישראל 55-802
   נק"ז 1 מנהיגות בניהול אנשים 55-829
   נק"ז 1 סוגיות נבחרות במדיניות בריאות 55-801
   נק"ז 1 אפידמיולוגיה 55-804
   נק"ז 1 יכות וניהול סיכוניםא 55-833
   נק"ז 2 שיטות וכלי ניהול מתקדמים 55-605
   נק"ז 1 כלכלת בריאות 55-808
   נק"ז 1 ניהול טכנולוגיות 55-828
   נק"ז 1 ניהול בתי חולים 55-803
 נק"ז 1.5   סמינריון לתואר שני חלק א 55-848

 
 

 בחירה שנה א
 תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
  נק"ז 1 שיטות מחקר מתקדמות 55-813
  נק"ז 1 סדנת תזה 55-901
  נק"ז 1 כלכלת תרופות 55-835
  נק"ז 1 חשבונאות ניהולית 55-826
  נק"ז 1 מודלים ושיתוף בקבלת החלטות 55-832

 
 חובהשנה ב 

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 נק"ז 1.5   סמינריון לתואר שני חלק ב 55-849
   נק"ז 1 היבטים משפטיים 55-806

 
 בחירה שנה ב

  נק"ז 1 שיווק ופרסום 55-827
  נק"ז 1 טכנולוגיות מתקדמות 55-834
  נק"ז 1 מבוא לבריאות הסביבה 55-831

 
 
 

 קורסי בחירה סה"כ. 3יש לבחור  •
 

 ש"ש  18   סה"כ
 

 קורסי ההשלמה 
 קה ועל סמך לימודיו הקודמים. ייקבעו לכל מועמד באופן אישי בתאום עם המחל
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 55-404 תעשייתיניהול שם תכנית: 

 
 עם תזהמסלול: 

 
 ש"ש 13סה"כ נק"ז: 

 
 חובה שנה א

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
   נק"ז 1 ניהול פרויקטים מתקדם 55-705
   נק"ז 1 ניהול מערכות מידע בתעשייה 55-703
   נק"ז 1 ב"צמודלים מתקדמים של חק 55-502
  נק"ז 0  תרגיל-מודלים מתקדמים של חקב"צ 55-502
   נק"ז 1 תכנון ותפעול מדדי ביצוע 55-706
   נק"ז 2 שיטות וכלי ניהול מתקדמים 55-605
   נק"ז 1 נושאים מתקדמים בניהול התפעול 55-701
   נק"ז 1 ניהול פיננסי 55-707
   נק"ז 1 כלי מחקר מתקדמים 55-913
   נק"ז 1 סדנה לתזה 55-901

 
 קורסים) 3(יש לבחור  בחירהשנה א 

 תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
  נק"ז 1 פיתוח מיומנויות בינאישיות 55-930
  נק"ז 1 הניהול מו"פ טכנולוגי בתעשיי 55-702
  נק"ז 1 שיטות חיזוי וכריית מידע 55-828
  נק"ז 1 סימולציה 55-941
  נק"ז 1 ב האנושי בארגוניםניהול המשא 55-510
  נק"ז 1 היבטים משפטיים בניהול 55-934
  נק"ז 1 היבטים כספיים בניהול 55-609
  נק"ז 1 יישומי תורת המשחקים 55-937
  נק"ז 1 ניהול מותגים עסקי 55-949
  נק"ז 1 אסטרטגיה עסקית וממשל תאגידי 55-948

 
 שנה ב חובה

 תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
  0 קוד תזה 55-998

 
 

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר 
 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

 
 בחינת גמר

 הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.
 

 קורסי ההשלמה 
 דמים. ייקבעו לכל מועמד באופן אישי בתאום עם המחלקה ועל סמך לימודיו הקו

 
 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה.
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 55-504 תעשייתיניהול שם תכנית: 

 
 בלי תזהמסלול: 

 
 ש"ש 18סה"כ נק"ז: 

 
 חובה שנה א

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
   נק"ז 1 ניהול פרויקטים מתקדם 55-705
   נק"ז 1 ניהול מערכות מידע בתעשייה 55-703
   נק"ז 1 מודלים מתקדמים של חקב"צ 55-502
  נק"ז 0  תרגיל-מודלים מתקדמים של חקב"צ 55-502
   נק"ז 1 תכנון ותפעול מדדי ביצוע 55-706
   נק"ז 2 שיטות וכלי ניהול מתקדמים 55-605
   נק"ז 1 נושאים מתקדמים בניהול התפעול 55-701
   נק"ז 1 ניהול פיננסי 55-707
 נק"ז 2   חלק א -לתואר שניסמינריון  55-548

 
 קורסים) 6(יש לבחור  בחירה שנה א

 תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
  נק"ז 1 פיתוח מיומנויות בינאישיות 55-930
  נק"ז 1 הניהול מו"פ טכנולוגי בתעשיי 55-702
  נק"ז 1 שיטות חיזוי וכריית מידע 55-828
  נק"ז 1 סימולציה 55-941
  נק"ז 1 שאב האנושי בארגוניםניהול המ 55-510
  נק"ז 1 היבטים משפטיים בניהול 55-934
  נק"ז 1 היבטים כספיים בניהול 55-609
  נק"ז 1 כלי מחקר מתקדמים 55-913
  נק"ז 1 יישומי תורת המשחקים 55-937
  נק"ז 1 ניהול מותגים עסקי 55-949
  נק"ז 1 אסטרטגיה עסקית וממשל תאגידי 55-948

 
 

 חובהב  שנה
 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 נק"ז 2   חלק ב -סמינריון לתואר שני 55-549

 
 
 

 קורסי ההשלמה 
 ייקבעו לכל מועמד באופן אישי בתאום עם המחלקה ועל סמך לימודיו הקודמים. 
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 פטור מקורסי התמחות
השנים  4-קדמי מוכר, ולמד בתלמיד שהחל אך לא סיים לימודיו לתואר שני במוסד א .1

האחרונות קורס זהה או מקביל, הן בתוכנו והן בהיקפו לזה הנדרש בתכנית לימודי תואר שני, והשיג ציון 
 לפחות, יוכל להגיש בקשה לפטור מהקורס. 80
ש"ש  4-ש"ש במסלול ב' ו 8האפשרות לפטור מקורסים בגין לימודים קודמים קיימת עד לסך  .2

 במסלול א'.
בקשות לפטור או המרה של קורסים יש להפנות למזכירות תארים מתקדמים במחלקה לניהול.  .3

הסמכות לאישור פטור או המרה של קורסים היא בידי בית הספר ללימודים מתקדמים. את הבקשה יש 
 להגיש על גבי טופס פנייה מתאים.

 
 ב')-דרישות, הנחיות והבהרות משותפות לכל המגמות (מסלול א' ו

  
 ימודי יהדותל

 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).
  

 ידיעת שפות
 אנגלית לתואר שני.

ראה בפרק  –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים 
 המבוא).

 
 התואר.ניתן להירשם לקורס מחלקתי באנגלית המשתלב בתוך מערכת השעות המובנית של 

 .הקורס אינו כלול בשכר לימוד לתואר שני וכרוך בתשלום נוסף
 

תלמידים שיעברו מבחן מיון בהצלחה יהיו פטורים מלימודי אנגלית.  - תכנית ניהול לוגיסטיקה למנהלים
תלמיד שלא יעבור במהלך סמסטר א' של השנה הראשונה את מבחן המיון יחויב ללמוד אנגלית 

 בסמסטר ב'.
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 ממסלול ב' למסלול א'מעבר 

תלמיד המעוניין לעבור למסלול א' יירשם לקורס  - ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה וניהול תעשייתי
 בסמסטר א' של שנה"ל הראשונה. 55-913"כלי מחקר מתקדמים" 

תלמידים שיעברו בהצלחה את הקורס "כלי מחקר מתקדמים" וכן ראיון אישי עם ראש התחום, יוכלו 
 קורס "סדנת תזה" בסמסטר ב'.להירשם ל

שיטות תלמיד המעוניין לעבור למסלול א' יירשם לקורס " - בריאות הציבור וניהול מערכות בריאות
 ' של שנה"ל הראשונה.בבסמסטר  "מחקר מתקדמות

" וכן ראיון אישי עם ראש התחום, יוכלו שיטות מחקר מתקדמותתלמידים שיעברו בהצלחה את הקורס "
 '.קיץ"סדנת תזה" בסמסטר להירשם לקורס 

 
 תלמיד שבתום סדנת התזה יגיש הצעה לתזה לבית הספר ללימודים מתקדמים, יוכל לעבור למסלול א'.

 תלמיד שלא ישלים הגשת הצעת מחקר עד סוף סמסטר ב' של שנה א' לא יוכל לעבור למסלול א'.
 

 שינויים ועדכונים בתכניות הלימודים
מך זה הינן בהתאם לתכניות המאושרות והשינויים המוצעים לקראת המוצגות במס תכניות הלימודים

 . טשנה"ל תשע"
 במסגרת הפעילות האקדמית לאישור תכניות הלימודים ייתכנו שינויים ועדכונים בתכניות אלה.

 עדכונים שוטפים אודות תכניות הלימודים באתר המחלקה.
 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 2שלוחה  03-5318276ניתן לפנות למחלקה בטלפון 

 03-7384041פקס 
 

 המגמה לניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה
 mares@biu.ac.ilE-mail:  
 

 )executiveהמגמה לניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה למנהלים (
malm@biu.ac.ilE-mail: 

 
 ה לבריאות הציבור וניהול מערכות בריאותהמגמ

 mha@biu.ac.il E-mail:  
 

 המגמה לניהול תעשייתי
E-mail: maim@biu.ac.il  

 
 מומלץ להתעדכן באופן שוטף באתר המחלקה לניהול

http://www.management.biu.ac.il 
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