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החטיבה ללימודי תעודה  

הכשרת מנהלים ולימודי המשך 

שעות הלימודים תאריך פתיחההיקף התוכניתשם התוכנית

התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני

.הכשרה מקצועית ברמה גבוהה למעוניינים לעסוק בתחום

למידה אקטיבית והתנסותית לעבודה בתפקידי הפיתוח והייעוץ 

בעלי תפקידים ויועצים , הארגוני השונים המיועדת למנהלים

.המעוניינים לקדם תהליכים מערכתיים בארגונים

 שעות כולל 400

פרקטיקום מונחה

09.11.202014:30-19:45' יום ב

ראש התוכנית למדעי ההתנהגות - אביעד רז ' פרופ: מנהל אקדמי

גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

הכשרת דירקטורים ונושאי משרה בכירה

הקניית ידע בתחומים המשפטיים והפיננסים הנחוצים לדירקטור 

.ולנושאי משרה בכירה

03.11.202017:00-20:15' יום ג שעות56

דירקטור וחבר סגל אקדמי , ד אבי חורש"עו: מרכז אקדמי

גוריון בנגב-באוניברסיטת בן

קורס לניהול בכיר במגזר העיסקי והציבורי לנשים

קורס המקנה מיומנויות וכלים ישומיים לקידום נשים לניהול הבכיר 

כח נשים ופארק ההיי טק " כן"בארגונים המתקיים בשיתוף עמותת 

.ים-גב

08.11.202017:00-20:30' יום א שעות64

הכשרת תומכים בקבלת החלטות מקצועיים

תוכנית בפיקוח האפטרופוס הכללי לכשרת תומכים בקבלת 

החלטות לבעלי מוגבלויות ולאזרחים ותיקים

01.11.202017:00-20:15' יום א שעות44

ראש , קלינאית תקשורת ומחנכת, ר ניצן כהן"ד: מרכזת אקדמית

.בעלת התמחות בתחום, ההתמחות בחינוך מיוחד במכללת קיי

חשבי שכר בכירים

הקורס , המקנה ידע וכלים בתחום השכר, קורס מקצועי ואיכותי

מהווה הכנה אופטימלית לבחינת ההסמכה של לשכת רואי חשבון 

. אחוזי מעבר בבחינות הלשכה מהגבוהים בארץ. בישראל

הקורס מתקיים בפיקוח לשכת רואי חשבון בישראל

11.11.202016:30-20:15' יום ד שעות150

לימודי צבירה ללומדים - השתתפות בקורסים אקדמיים 

חיצוניים

לומד "לימודים בקורסים האקדמיים באוניברסיטה  במעמד  

המאפשרים  צבירת נקודות זכות  וחשיפה לתחומי הידע " חיצוני

.השונים בקורסים מרמת תואר ראשון ושני 

ההרשמה לקורסים מתבצעת באמצעות המרכז האוניברסיטאי 

.ללימודי חוץ בכפוף לאישור אקדמי 

היקף השעות 

בהתאם לקורס

א  "תשפ' סמסטר א

2020החל מאוקטובר 

בהתאם לשעות 

הקורס

פיתוח תכניות פנים ארגוניות

מפעלים , גוריון בנגב בעל ניסיון רב 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 הקנייה של -יחודו של המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ של אוניברסיטת בן

.באמצעות למידה אקטיבית והתנסותית של כלים ועולמות תוכן הרלבנטיים לתחום הנלמד, ידע יישומי
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הסבה מקצועית מהטובים ביותר תכנות ומחשבים - החטיבה ללימודי תעודה 

שעות הלימודים תאריך פתיחההיקף התוכניתשם התוכנית

Data scientists-  תוכנית להכשרת מדעני מידע 

הכשרה מקצועית ברמה גבוהה לבעלי ידע בתכנות המעוניינים 

data scientists- לעסוק בתחום כ

פרטים בקרוב2020נובמבר פרטים בקרוב

 Artificial intellegence (AI) and toolkit 

טכניקות וכלים יישומיים לפתרון –  (AI)בינה מלאכותית 

בעיות

לפתרון בעיות  (AI)ידע תיאורטי וכלים יישומיים בבינה מלאכותית 

.ואתגרים בתחומי עיסוק שונים באמצעות כלי פייתון

15.11.202017:00-20:15' יום א שעות40

.גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, חבר סגל, ר גיא לשם"ד: מנהל אקדמי

Business Intelligence and Analytics (BI&A) 

בינה ואנליטיקה עסקית (BI&A)קורס  

על , הענקת ידע ישומי רחב בתחום הבינה והאנליטיקה העסקית

.הנושאים והמונחים השונים הכרוכים בו

10.11.202017:00-20:15' יום ג שעות40

, המחלקה להנדסת תעשיה וניהול, ר אדיר אבן"ד: מנהל אקדמי

.גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 Software Analysis and Design

ניתוח ועיצוב מערכות מידע למנהלים

הקניית ידע שיטות וכלים לניתוח וייעול תהליכים עסקיים 

והבנת השלבים העיקריים בתהליך , באמצעות מערכת ממוחשבת

הפיתוח של מערכות מידע בראייה מערכתית

11.11.202017:00-20:15' יום ד שעות44

, ר  דוד קודיש המחלקה להנדסת תעשייה וניהול"ד: מנהל אקדמי

גוריון בנגב-אוניברסיטת בן
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תוכניות הכשרה וקורסים לעוסקים במקצועות הטיפול

שעות הלימודים תאריך פתיחההיקףקורס/שם התוכנית

*קורס הנחיית קבוצות

התנסות בדינמיקה , הקניית עקרי התיאוריות והמושגים בתחום

מיומנויות הנחיה ושימוש בכלים השלכתיים והבעתיים , קבוצתית

. למידה סדנאית והתנסותית מתוך החוויה הקבוצתית. מגוונים

.התנסות בשדה וביצוע פרקטיקום מונחה

 שעות כולל 220

פרקטיקום מונחה

04.11.202016:30-19:45' יום ד

מנחת קבוצות ומטפלת , M.S.W,חוה קדוש ' גב: רכזת אקדמית

מקצועית של העמותה הישראלית להנחיה  ר"לשעבר יו, קבוצתית

.ולטיפול קבוצתי

*טיפול באמצעים אמנותיים

סדנה קבוצתית להענקת כלים  וטכניקות טיפוליות בעבודה עם 

אוכלוסיות מגוונות המבוססת על יצירתיות והנאה

08.11.202016:30-19:45' יום א שעות78 

C.B.T למטפלים  *

להתערבות בשיטת  קורס מקצועי למטפלים המעניק ידע יישומי

התנהגותית-הטיפול הקוגניטיבית

11.11.202017:00-20:15' יום ד שעות56

*סוגיות במיניות בחדר הטיפול

קורס סדנאי ייחודי להגברת השיח על מיניות בחדר הטיפול 

ולחשיפת המטפלים לעולם הטיפול המיני והקשר ההדדי בין 

בעיות רפואיות ונפשיות שונות לבין היבטים שונים בתפקוד המיני

04.11.202016:30-19:45' יום ד שעות40

**תיאוריה ומעשה ,  והבנה חברתית (ASD)לקות תקשורת 

הכרת שיטות ועקרונות טיפול המאפשרות ליצור סביבה מיטבית 

להתפתחותם של לקויי התקשורת ולכל אדם שזקוק לפיתוח הבנה 

(תהא אבחנתו אשר תהא)חברתית 

22.11.202016:30-19:45' יום א שעות40

קבוצת הדרכה למנחי קבוצות

 מסגרת הדרכה שוטפת למנחי קבוצות פעילים המאפשרת למידת 

לגיבוש .ניתוח דילמות והדהוד ברעיונות והתנסויות, שיתוף, עמיתים

העשרה והעצמה של היכולות האישיות , וחיזוק הזהות המקצועית

וכלי ההנחיה

202017:00-19:30נובמבר  שעות16

הקורס מוכר לגמול השתלמות*

הקורס הועבר להכרה לגמול השתלמות**

http://in.bgu.ac.il/acadsec/external_studies/Pages/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C.aspx
http://in.bgu.ac.il/acadsec/external_studies/Pages/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C.aspx
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החטיבה להתפתחות מקצועית ואישית

שעות הלימודים תאריך פתיחההיקףשם הקורס

*(®PMIמבוסס מתודולוגיית )ניהול פרויקטים 

קורס מקצועי המעניק את הידע והפרקטיקה לניהול פרויקטים 

משתנים בסדרי גודל

03.11.202017:00-20:15' יום ג שעות100

*פיתוח מיומנויות ניהול

פיתוח השפה והראייה הניהולית ורכישת כלים פרקטיים לעבודה 

כמנהלים בארגון

03.11.202013:00-16:15' יום ג שעות60קורס צהריים

02.11.202017:00-20:15' יום ב שעות60קורס ערב

היבטים מעשיים בפיתוח - ניהול ופיתוח המשאב האנושי

*נשים.וניהול א

קורס המקנה ידע עדכני וכלים מעשיים לניהול וניתוח תהליכי 

פיתוח ההון האנושי והתאמתו למטרות והיעדים בארגון, ליבה

08.11.202017:00-20:15' יום א שעות40

גישור

למידת , קורס המקנה ידע והבנה של שפת הגישור כדרך חיים

מיומנויות וכלי עבודה יישומיים לניהול ויישוב מחלוקות, טכניקות

02.11.202016:30-20:30' יום ב שעות60

*פסיכולוגיה חיובית

לתרגל וליישם שיטות וכלים בחיים האישיים המגבירים , ללמוד

בעבודה  ובחיי היום יום- סיפוק ואושר , רגשות חיוביים

03.11.202017:00-20:15' יום ג שעות40

*עריכה לשונית וכתיבה מנהלית

קורס חוויתי לשדרוג מיומנויות ההבעה בכתב והעברת מסרים 

בשפה תקנית וברורה

11.11.202013:00-16:15' יום ד שעות60קורס צהריים

מספר רמות- Excelאקסל 

קורס מרוכז למעוניינים לרכוש ולשפר הידע ומיומנויות העבודה 

מספר רמות המותאמות ללומדים- בגיליון האלקטרוני 

יום הלימודים יקבע  שעות20

בהתאם לקבוצת 

הלימוד

17:00-20:15

**סדנת פרזנטציה ותיקשורת  

קורס המקנה מיומנויות לשיפור התקשורת האישית והבינאישית 

פ בסביבה דינמית "ומחדד את אופן העברת המסרים בכתב ובע

עתירת מידע וממוחשבת

202017:00-20:15נובמבר  שעות60

הקורס מוכר לגמול השתלמות*

הקורס הועבר להכרה לגמול השתלמות**
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החטיבה להעשרה ולימודי שפה  

שעות הלימודים תאריך פתיחההיקףשם הקורס

סדנת כתיבה יוצרת

 סדנת מתחילים
202016:00-18:00נובמבר  שעות40

סדנת ממשיכים
202018:10-20:10נובמבר  שעות40

מספר רמות- ערבית מדוברת

04.11.202017:00-20:15' יום ד שעות60*(גמול השתלמות)קורס מתחילים 

10.11.202017:00-19:15' יום ג שעות40קורס  מתקדמים

202017:00-20:15נובמבר  שעות60גרמנית למתחילים

01.11.202016:30-19:45' יום א שעות60ספרדית למתחילים

הקורס מוכר לגמול השתלמות*

א    "תשפ' סמסטר א- לימודי העשרה -  השתתפות  בקורסים אקדמיים

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

המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ

08-6477386: פקס | 08-6472626:  טלפון רב קווי

,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

 

להשתלב בקורסים אקדמיים  מאפשרת ללומדים חיצוניים, באמצעות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

היצע הקורסים מגוון ביותר וכולל  קורסים מכל פקולטות האוניברסיטה  מרמת  תואר ראשון ומרמת תואר . המתקיימים באוניברסיטה

.שני 

הלימודים בקורסים האקדמיים מאפשרים למידה -  או לצבירת נקודות זכות/מיועדת להעשרה ו" לומד חיצוני"מסגרת הלימודים כ

ההרשמה לקורסים . או להעמקת הידע  ולהתעדכנות מקצועית בקורסי המשך מתקדמים/וחשיפה לתחומי עניין חדשים ומגוונים ו

מתבצעת באמצעות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ וכפופה לאישור מחלקות האוניברסיטה

לימודים עם מיטב -  בקורסי האוניברסיטה" שומע חופשי"לימודים וחשיפה לתחומי לימוד מגוונים והשתתפות בקורסים במעמד 

העמקה והרחבת , עדכון, הלימודים מאפשרים פיתוח אישי. המרצים בסביבה סטודנטיאלית צעירה ודינמית בקמפוס האוניברסיטה

.הידע בקורסים מהמחלקות והפקולטות השונות באוניברסיטה ללא חובות אקדמיות


