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תוכנית הלימודים לסמסטר א' תשע"ח2017-2018 ,
החטיבה ללימודי תעודה
הכשרת מנהלים ולימודי המשך
שם התוכנית

תאריך פתיחה

היקף התוכנית

שעות הלימודים

ייעוץ ופיתוח ארגוני מחזור 9
הכשרה מקצועית ברמה גבוהה למעוניינים לעסוק בתחום.
מנהל אקדמי :פרופ' אביעד רז  -ראש התוכנית למדעי ההתנהגות
אוניברסיטת בן -גוריון בנגב.

הכשרת דירקטורים ונושאי משרה בכירה

 400שעות כולל
פרקטיקום
מונחה

יום ב' 13.11.2017

14:30-19:45

מחזור 23

הקניית ידע בתחומים המשפטיים והפיננסים הנחוצים לדירקטור
ולנושאי משרה בכירה.
מרכז אקדמי :עו"ד אבי חורש ,דירקטור וחבר סגל אקדמי
באוניברסיטת בן -גוריון בנגב.

 56שעות

יום ב'13.11.2017 ,

17:00-20:15

תכנית לימודי המשך לבעלי תואר שני במנהל עסקים
תוכנית המשלבת קורסים מרמת תואר שני מהמחלקה למנהל
עסקים בפקולטה לניהול ע"ש גילפורד-גלייזר.
להעמקה ולמידה במגמות :אסטרטגיה וניהול בינלאומי ,התנהגות
ארגונית ,יזמות חדשנות וניהול היי-טק ,מימון וביטוח ,מימון,
שיווק.

 160שעות ,
ארבעה קורסים

ימים ג' ,ו'

בהתאם ללוח
השנה האקדמי
2017-2018

תכנית ללימודי המשך לבעלי תואר שני במנהל מערכות
בריאות
תכנית המשלבת קורסים מרמת תואר שני מהמחלקה לניהול
מערכות בריאות בפקולטה לניהול ע"ש גילפורד-גלייזר ,במגמת
ניהול והערכת טכנולוגיות רפואיות.

 160שעות ,
ארבעה קורסים

ימים ב' ,ג' ,ו'

בהתאם ללוח
השנה האקדמי
2017-2018

סוגיות מתקדמות בניהול בכיר מחזור 3
הכשרת דירקטורים מתקדם  -תכנים מתקדמים בתחום המשפט
והפיננסים ,לבוגרי קורס דירקטורים

 20שעות

דצמבר2017 ,

17:00-20:15

השתתפות בקורסים אקדמיים -לימודי צבירה והעשרה
אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,באמצעות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ ,מאפשרת ללומדים חיצוניים להשתלב בקורסים
אקדמיים המתקיימים באוניברסיטה .היצע הקורסים מגוון ביותר וכולל קורסים מכל פקולטות האוניברסיטה מרמת תואר
ראשון ומרמת תואר שני .
מסגרת הלימודים כ"לומד חיצוני" מיועדת להעשרה ו/או לצבירת נקודות זכות  -הלימודים בקורסים האקדמיים מאפשרים
למידה וחשיפה לתחומי עניין חדשים ומגוונים ו/או להעמקת הידע ולהתעדכנות מקצועית בקורסי המשך מתקדמים.
ההרשמה לקורסים מתבצעת באמצעות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ וכפופה לאישור מחלקות האוניברסיטה
הערה :קורסים המוכרים לצבירת נק"ז מוכרים לגמול השתלמות ולמלגות מקרנות הידע
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תוכנית הלימודים לסמסטר א' תשע"ח2017-2018 ,
לימודי תעודה ,הסמכה והסבה מקצועית
שם התוכנית
התוכנית ללימודי תרגום ערבית מחזור 4
לימודי תעודה לתרגום מקצועי דו לשוני ולהעמקת הידע בשפה
הערבית.
מנהל אקדמי :ד"ר אלון פרגמן ,מרכז לימודי השפה הערבית,
המחלקה למזרח תיכון ,אוניברסיטת בן -גוריון בנגב.
התוכנית להכשרת יועצים לכלכלת המשפחה מחזור 3
לימודי תעודה המקנים כלים יישומיים בתחום הפיננסי
וההתנהגותי לצורך ליווי ויעוץ למשפחות בתהליך לשינוי כלכלי.
מרכז אקדמי :ד"ר ירון להב ,הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת בן-
גוריון בנגב
חשבי שכר בכירים מחזור 7
קורס מקצועי ואיכותי המקנה ידע וכלים בתחום השכר כהכנה
לבחינת ההסמכה של לשכת רואי חשבון בישראל
בפיקוח לשכת רואי חשבון בישראל

היקף התוכנית

תאריך פתיחה

שעות הלימודים

 208שעות ,בשני
סמסטרים

יום ד'08.11.2017 ,

9:00-16:15

 130שעות כולל
פרקטיקום
מונחה

יום א'19.11.2017 ,

17:00-20:15

 150שעות

יום ד'08.11.2017 ,

16:30-20:15

תוכניות הכשרה וקורסים לעוסקים במקצועות הטיפול
שם התוכנית/קורס
תכנית להכשרת מטפלים באנשים המצויים על הרצף המיני-
מגדרי * חדש
הכשרה יחודית לטיפול בא.נשים עם מגוון זהויות מיניות -
מגדריות .היכרות עם הסוגיות והאתגרים העומדים בפני
המטופלים.ות ובני משפחותיהם לאורך מעגל החיים
קורס הנחיית קבוצות*
קורס איכותי המעניק ידע תיאורטי והתנסותי לבנייה והנחיית
קבוצה
טיפול באמצעים אמנותיים*
סדנה קבוצתית להענקת כלים וטכניקות טיפוליות בעבודה עם
אוכלוסיות מגוונות המבוססת על יצירתיות והנאה

היקף

 150שעות כולל
פרקטיקום
מונחה
 220שעות כולל
פרקטיקום
מונחה
 78שעות

תאריך פתיחה

יום ב' 06.11.2017

יום א' 12.11.2017

יום ד'08.11.2017 ,

שעות הלימודים

16:30-20:00

16:30-19:45

09:00-14:30

טיפול אינטרגרטיבי ממוקד וקצר מועד*
הכרה מעמיקה של שיטה אקטיבית יעילה וממוקדת המביאה
לתוצאות משמעותיות וארוכות טווח במטופלים
 C.B.Tבטיפול *
*הקורס מוכר לגמול השתלמות

 60שעות כולל
פרקטיקום
 56שעות

יום ד'15.11.2017 ,

17:00-20:15

דצמבר2017 ,

17:00-20:15
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תוכנית הלימודים לסמסטר א' תשע"ח2017-2018 ,
החטיבה להתפתחות מקצועית ואישית
השתלמויות מקצועיות -ניהול ,פיננסים ומיומנויות רכות
שם הקורס
ניהול פרויקטים (מבוסס מתודולוגיית *)®PMI

היקף
 100שעות

תאריך פתיחה
יום ב'13.11.2017 ,

שעות הלימודים
17:00-20:15

ניהול הייצור והתפעול (תפ"י)

 56שעות

ימי ב' 27.11.2017

17:00-20:15

ניהול מערכי אחזקה ותמיכה תחזוקתית

 52שעות

יום א' 19.11.2017

17:00-20:16

פיתוח מיומנויות הניהול *
קורס בוקר

 60שעות

יום ג'14.11.2017 ,

09:00-14:30

קורס ערב

 60שעות

יום א'12.11.2017 ,

17:00-20:15

פתרון בעיות טכנולוגיות וחשיבה המצאתית בשיטת ה* TRIZ -

 40שעות

יום ג'07.11.2017 ,

17:00-20:15

אקסל  -Excelמספר רמות

 20שעות

יום ג'14.11.2017 ,

09:00-12:00

קורס בוקר

 60שעות

יום א'19.11.2017,

09:00-14:30

קורס ערב

 60שעות

יום א'19.11.2017,

17:00-20:15

אינטליגנציה רגשית בעבודה*

 60שעות

יום ה'16.11.2017 ,

09:00-14:30

גישור

 60שעות

יום א' 5.11.2017

16:30-20:30

גישור משפחתי

 42שעות

דצמבר2017 ,

17:00-20:15

עריכה לשונית וכתיבה מנהלית*

*הקורס מוכר לגמול השתלמות

החטיבה להעשרה וקורסי שפות
קורסי העשרה
היקף

שם הקורס

פתיחה

שעות הלימודים

לפרוץ אל הדף הלבן  -סדנת כתיבה יוצרת
מתחילים
ממשיכים
סדנת צילום

 40שעות
 40שעות
 40שעות

יום ב'06.11.2017 ,
יום ב'06.11.2017 ,
יום ד'08.11.2017 ,
סדנאות צילום -ימי ו'

16:00-18:00
18:10-20:10
17:00-20:15
9:00 – 12:00
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תוכנית הלימודים לסמסטר א' תשע"ח2017-2018 ,
קורסים ללימודי שפה
שם הקורס
אנגלית  -מספר רמות
אנגלית  -רמת ביניים
ערבית מדוברת (גמול השתלמות)*

היקף

תאריך פתיחה

שעות הלימודים

 60שעות

יום ג'07.11.2017 ,

17:00-20:15

 60שעות

יום ג'07.11.2017 ,

17:00-20:15

איטלקית מתחילים
קורס בוקר

 60שעות

יום ד'15.11.2017 ,

12:00-15:15

קורס ערב

 60שעות

יום ד' 15.11.2017

17:00-20:15

גרמנית -מספר רמות
 60שעות

יום ג'28.11.2017 ,

17:00 -20:15

רמת מתחילים
צרפתית מתחילים

 60שעות

דצמבר2017 ,

17:00 -20:15

סינית

 60שעות

דצמבר2017 ,

17:00 -20:15

ספרדית

 60שעות

דצמבר2017 ,

17:00 -20:15

פיתוח תכניות פנים ארגוניות
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב עוסק בפיתוח תכניות הדרכה ייחודיות לארגונים ,מפעלים
ומשרדי ממשלה ,תוך מתן ייעוץ וליווי מקצועי של הסגל האקדמי הרלוונטי לתחום וצוות המרכז.
יחודו של המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הינו בשילוב בין הידע הנרכש באקדמיה לבין
הקנייה של ידע יישומי ,באמצעות למידה אקטיבית והתנסותית של כלים ועולמות-תוכן הרלבנטיים לתחום הנלמד.

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ
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