EXECUTIVE MBA
מסלול למנהלים ולאנשי מקצוע במגזר הציבורי
תוכנית  Executive MBAהינה תוכנית מנהלים
לתואר שני של בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת
בר אילן .התוכנית הוקמה בשנת  1996ועד היום סיימו
 32מחזורים של התוכנית ,הכוללים למעלה מ1,000-
בוגרים .בוגרי התוכנית הגיעו לתפקידי מפתח רבים
במשק.
החל מאפריל  2008נפתח מסלול ציבורי לתוכנית
 ,Executive MBAשהינו מסלול למנהלים ולאנשי
מקצוע מהמגזר הציבורי .המחזור השביעי יחל
בפברואר ( 2019סמס' ב' תשע"ט) וההרשמה אליו
החלה בסוף ינואר .2018
תוכנית  Executive MBAנועדה להכשרת מנהלים,
מפקדים ואנשי מקצוע בכירים ,המעוניינים להתקדם
לתואר שני במנהל עסקים ולרכוש כלים מעשיים
להצלחה בעולם הניהול.
ההכשרה הניתנת בתוכנית מושתתת על גישה ניהולית
אינטגרטיבית רב-תחומית וכוללת ניהול כולל של
הארגון ,מימון ,שיווק ,מערכות מידע ,משאבי אנוש
והתנהגות ארגונית ,אסטרטגיה ,יזמות וחדשנות.
הלימודים בתוכנית יוצרים חיבור בין תיאוריה
ופרקטיקה ומקנים כלים המסייעים לפיתוח החשיבה
הניהולית ולראיית הצרכים הנוכחיים והעתידיים של
העולם העסקי והציבורי .במסלול זה יושמו דגשים
על נושאים רלוונטיים לניהול במגזר הציבורי.
התואר המוענק למוסמכי התוכנית הינו תואר שני
במנהל עסקים ( )MBAבתוכנית Executive
. MBA

משך הלימודים
הלימודים הפרונטליים נמשכים כשנה וחצי ונלמדים
ברצף ,כולל בסמסטר הקיץ ,מפברואר  2019ועד
אוקטובר .2020
היקף התוכנית הינו  21קורסים סמסטריאליים
(כולל פרויקט גמר)  +לימודי יהדות ואנגלית.
תוכנית הלימודים מחולקת ל 6-מודולים ,כאשר
כל מודול נמשך  9שבועות נטו .בכל מודול
נלמדים  3-5קורסים .כל קורס מורכב מ9-
מפגשים .אורך כל מפגש הינו  3שעות אקדמיות.
בתום כל מודול מתקיימת תקופת בחינות/עבודות.

מהקורסים הנלמדים בתוכנית
מנהיגות בניהול אנשים | כוחם של יחסי ציבור |
ניהול חדשנות ויזמות | ניהול השירות | חשבונאות
פיננסית | מימון | מנהיגים בשירות הציבורי | שיטות
מחקר וניתוח נתונים | מערכות מידע ניהוליות |
כלכלה בינלאומית | מדיניות עסקית | השקעות |
ניהול השיווק | היבטים משפטיים | מו"מ בינתרבותי
| תחרות וריכוזיות בעולם העסקים | שיווק למיזמים
טכנולוגיים | נדל"ן | משחק עסקים | פרויקט גמר
*ייתכנו שינויים

שילוב של עבודה ולימודים
לוח הזמנים של התוכנית מאפשר שילוב נוח של עבודה
עם לימודים .הלימודים מתקיימים במרוכז בימי שלישי
בשעות  14:00עד  .22:00במידת הצורך ,מתווספים
תרגולי רשות ו/או מפגשים נוספים.

תנאי קבלה
•תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר
בארץ או בעולם
•בציון ממוצע מינימאלי של 76
•ניסיון ניהולי/מקצועי משמעותי מוכח
של  5שנים לפחות (במצטבר)
•מס' המקומות מוגבל
•הקבלה לתוכנית הינה בהתאם לנתוני
המועמדים ולסדר ההרשמה.

פטור ממבחן GMAT
המועמדים לתוכנית המנהלים אינם נדרשים,
בשלב זה ,בבחינת .GMAT

שלב שני
לאחר הליך הרישום באינטרנט ,יש לשלוח את מסמכי
ההרשמה המפורטים במסגרת הכחולה למטה,
בהתאם להנחיות הבאות:
1.1יש לשלוח את המסמכים המפורטים בסעיפים 1-6
למזכירות תוכנית המנהלים מסלול ציבורי בדוא"ל
emba.gov@biu.ac.il
2.2בנוסף ,יש לשלוח את המסמכים המפורטים
בסעיפים  1-4לוועדה לתואר שני בדוא"ל
ma.office@biu.ac.il
3.3יש להציג את המסמכים המקוריים ,המפורטים
בסעיפים  ,1-3במוקד הסטודנטים (מדור שמ"ע,
בניין  | 03-5317000/*9392 | 502/19קבלת
קהל :א'-ה'  ,8:30-18:00יום ו' )8:30-12:30
או במשרדי הוועדה לתואר שני (בניין  403קומת
כניסה |  | 03-5318572/24קבלת קהל :א' ו-ג'
 ,11:30-14:00ב' ו-ה'  ,08:30-10:30ד' ,ו' וערבי
חג ,אין קבלת קהל) .יש להגיע עם המסמכים
המקוריים ושני צילומים מכל מסמך.
בוגרי בר אילן פטורים מהצגת המסמכים
בסעיפים .1-3
הבקשה תובא לדיון רק לאחר הגשת כל
המסמכים במלואם.

קורסי השלמה
סטודנטים אשר לא למדו במסגרת אקדמית קורסי
מתמטיקה (חדו"א) ומבוא לכלכלה (מיקרו ומאקרו),
או סטודנטים אשר למדו קורסים אלו ועברו למעלה
מ 7-שנים מיום סיום לימודיהם ,יידרשו לבצע קורסי
השלמה במקצועות אלה במסגרת התוכנית .לימודים
אלה יתקיימו בימי שישי במהלך המודול הראשון.

עלות התוכנית
שכר לימוד עפ"י תעריף המועצה להשכלה גבוהה
לתואר שני .שכה"ל אינו כולל :דמי הרשמה ,קורסי
השלמה ,קורסי קיץ ,דמי רווחה ושירותים ודמי אבטחה.
שכר הלימוד והתשלומים הנלווים נקבעים ומתעדכנים
בהתאם להנחיות המל"ג והאוניברסיטה.

הגשת מועמדות
שלב ראשון
הגשת המועמדות ותשלום דמי הפנייה נעשים באופן
מקוון באתר האוניברסיטה באזור ההרשמה לתואר
שני לשנה"ל תשע"ט בכתובת graduate-school.
 .biu.ac.il/rishumבתחילת הרישום יש לבחור שם
משתמש וסיסמה.
בשלב בחירת מסלול לימודים יש לבחור בקטגוריית
מחלקה :ביה"ס למנהל עסקים ,ותחת מסלול :מנהל
עסקים למנהלים מסלול ציבורי ללא תזה .70536

רשימת מסמכי ההרשמה:
1.1תעודה או אישור זכאות מקוריים לתואר
הראשון
2.2גיליון ציונים מקורי לתואר הראשון
3.3אישור זכאות וגיליון ציונים מקוריים
של תארים נוספים
4.4צילום ת.ז .כולל ספח
5.5קורות חיים
6.6אישורים המעידים על ניסיון ניהולי/מקצועי
משמעותי מצטבר של  5שנים לפחות.
באישורים צריכים להופיע הפרטים הבאים:
.אשם מלא ,ת.ז ,.דרגה/דירוג ,הגדרת
התפקיד ותיאורו ,תחומי אחריות ,מס'
עובדים תחת ניהולך ,מיקום בהיררכיית
הארגון ,משך זמן בתפקיד
.בזיהוי מפורש של כותב המסמך,
תפקידו ,חתימתו ופרטי ההתקשרות
עמו
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האוניברסיטה רשאית לשנות את סדרי הקבלה ,תוכנית הלימודים (תכני הקורסים ,שמות המרצים המלמדים את הקורס וכיו"ב) ,ומערכת הלימודים (כגון,
ביטול מגמת לימוד ,הכנסת שינויים בלוח זמני הקורסים וביטול קורסים) ,ובלבד שהללו לא יהיו כרוכים בשינוי המכסה הכוללת של שעות הלימוד כפי שהיו
נהוגות בשנת לימודיו הראשונה של התלמיד.

