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2017-2018,  ח"תשע' תוכנית הלימודים לסמסטר ב

החטיבה ללימודי תעודה  

הכשרת מנהלים ולימודי המשך 

שעות הלימודים תאריך פתיחההיקף התוכניתשם התוכנית

24מחזור הכשרת דירקטורים ונושאי משרה בכירה    

הקניית ידע בתחומים המשפטיים והפיננסים הנחוצים לדירקטור 
.ולנושאי משרה בכירה

13.02.201817:00-20:15',  יום ג שעות56

דירקטור  וחבר סגל אקדמי , ד אבי חורש"עו:  מרכז  אקדמי
.גוריון בנגב- באוניברסיטת בן

תכנית לימודי המשך לבעלי תואר שני במנהל עסקים

תוכנית המשלבת קורסים מרמת תואר שני מהמחלקה למנהל 
. גלייזר-ש גילפורד"עסקים בפקולטה לניהול ע
, אסטרטגיה וניהול בינלאומי: להעמקה ולמידה במגמות

, מימון וביטוח, טק-יזמות חדשנות וניהול היי, התנהגות ארגונית
.שיווק, מימון

,  שעות 160
ארבעה קורסים

סמסטר '   ו', ימים ג
2018החל ממרץ ' ב

בהתאם ללוח 
השנה האקדמי 

2017-2018

תכנית ללימודי המשך לבעלי תואר שני במנהל 
מערכות בריאות

תכנית  המשלבת קורסים מרמת תואר שני מהמחלקה לניהול 
במגמת , גלייזר-ש גילפורד"מערכות בריאות  בפקולטה לניהול ע

.ניהול והערכת טכנולוגיות רפואיות

,  שעות 160
ארבעה קורסים

' ו', ג', ימים ב
החל ' סמסטר ב
2018ממרץ 

בהתאם ללוח 
השנה האקדמי 

2017-2018

לימודי צבירה והעשרה       -  השתתפות  בקורסים אקדמיים

ז מוכרים לגמול השתלמות ולמלגות מקרנות הידע"קורסים המוכרים לצבירת נק: הערה

להשתלב בקורסים ללומדים חיצוניים מאפשרת , באמצעות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
היצע הקורסים מגוון ביותר וכולל  קורסים מכל פקולטות האוניברסיטה  מרמת  . אקדמיים המתקיימים באוניברסיטה

.תואר ראשון ומרמת תואר שני 

הלימודים בקורסים האקדמיים - או לצבירת נקודות זכות /מיועדת להעשרה ו"  לומד חיצוני"מסגרת הלימודים כ
או להעמקת הידע  ולהתעדכנות  מקצועית  בקורסי המשך /מאפשרים למידה וחשיפה לתחומי עניין חדשים ומגוונים ו

ההרשמה  לקורסים מתבצעת באמצעות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ  וכפופה לאישור מחלקות . מתקדמים
האוניברסיטה
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2017-2018,  ח"תשע' תוכנית הלימודים לסמסטר ב

תוכניות הכשרה וקורסים לעוסקים במקצועות הטיפול

שעות הלימודים תאריך פתיחההיקףקורס/שם התוכנית

*טיפול באמצעים אמנותיים 

סדנה קבוצתית להענקת כלים וטכניקות טיפוליות בעבודה עם 
אוכלוסיות מגוונות המבוססת על יצירתיות והנאה

14.02.201809:00-14:30', יום ד שעות78 

C.B.T למטפלים *
 מציעה מגוון התערבויות טיפוליות  בשל היותה CBTגישת ה

הופכת הגישה , קיצרת מועד וממוקדת, מוכחת מחקרית
למבוקשת ביותר  בשרותי הטיפול

201817:00-20:15, מרץ שעות56

הקורס מוכר לגמול השתלמות*

החטיבה להתפתחות מקצועית ואישית

פיננסים ומיומנויות רכות , ניהול- השתלמויות מקצועיות
שעות הלימודים תאריך פתיחההיקףשם הקורס

13.02.201817:00-20:15', יום ג שעות100 *(®PMIמבוסס מתודולוגיית )ניהול פרויקטים 

*פיתוח מיומנויות הניהול  
24.01.201814:30-17:00', יום ד שעות60הקורס מלא- קורס צהריים 

13.02.201817:00-20:15', יום ג שעות60קורס ערב

28.02.201817:00-20:15', יום ד שעותTRIZ* 40- פתרון בעיות טכנולוגיות וחשיבה המצאתית בשיטת ה

06.03.201809:00-12:00', יום ג שעות20מספר רמות- Excelאקסל 

*עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 

19.02.201809:00-14:30', יום ב שעות60קורס בוקר

04.03.201817:00-20:15', יום א שעות60קורס ערב

12.02.201816:30-20:30', יום ב שעות60גישור

05.03.201817:00-20:15',  יום ב  שעות42גירושין ופרידה-גישור משפחתי

*? האם השילוב אפשרי- אושר ועבודה 
פסיכולוגיה חיובית בעבודה

12.03.201817:00-20:15', יום ב שעות40

הקורס מוכר לגמול השתלמות*
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2017-2018,  ח"תשע' תוכנית הלימודים לסמסטר ב
החטיבה להעשרה וקורסי שפות

קורסי העשרה 
שעות הלימודיםפתיחההיקףשם הקורס

סדנת כתיבה יוצרת- לפרוץ אל הדף הלבן 

05.03.201816:00-18:00', יום ב שעות40מתחילים

05.03.201818:10-20:10', יום ב שעות40ממשיכים

20.02.201817:00-20:15', יום ג שעות40סדנת צילום
ימי -  סדנאות צילום

'ו
12:00 – 9:00

קורסים ללימודי שפה 
שעות הלימודים תאריך פתיחההיקףשם הקורס

מספר רמות- אנגלית 

06.03.201817:00-20:15', יום ג שעות60רמת ביניים- אנגלית 

06.03.201817:00-20:15', יום ג שעות60*(גמול השתלמות)ערבית מדוברת 

21.01.201817:45-20:15', יום א שעות40ערבית מדוברת מתקדמים

07.03.201817:00-20:15'  יום ד שעות40איטלקית מתקדמים

גרמנית                                                   
17:00- 28.02.201820:15', יום ד שעות60                                                                                 רמת מתחילים
17:00- 24.04.201820:15', יום ג שעות40רמת מתקדמים

17:00- 201820:15מרץ  שעות60צרפתית מתחילים

17:00- 201820:15מרץ  שעות60סינית

17:00- 201820:15מרץ  שעות60ספרדית

פיתוח תכניות פנים ארגוניות

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ
,3חדר , קומת קרקע, (30)בניין סם גורובוי 

שבע-באר, ש משפחת מרקוס"קריית האוניברסיטה ע

www.bgu.ac.il/uces: אתר אינטרנט  | uces@bgu.ac.il: דואר אלקטרוני

 

מפעלים , גוריון בנגב עוסק בפיתוח תכניות הדרכה ייחודיות לארגונים-המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ של אוניברסיטת בן
. תוך מתן ייעוץ וליווי מקצועי של הסגל האקדמי הרלוונטי לתחום וצוות המרכז, ומשרדי ממשלה

גוריון בנגב הינו בשילוב בין הידע הנרכש באקדמיה לבין -יחודו של המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ של אוניברסיטת בן
.תוכן הרלבנטיים לתחום הנלמד-באמצעות למידה אקטיבית והתנסותית של כלים ועולמות, הקנייה של ידע  יישומי


