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)M.Sc.( התוכנית לתואר שני
בהנדסת תעשייה וניהול

התכנית מותאמת במיוחד לאנשים עובדים

הלימודים מתקיימים בימי חמישי משעות הצהריים 
ובימי שישי בבוקר, במתכונת דו־שנתית.

בתכנית שני מסלולי התמחות ייחודיים:

ניהול תפעול בדגש על טכנולוגיות וניהול דיגיטלי
וכלים  עדכני  ידע  לבוגרים  להקנות  נועדו  במסלול  הלימודים 
בטכנולוגיות  שימוש  תוך  אספקה,  שרשראות  בניהול  מתקדמים 
וביישומי  אלקטרוני  במסחר  סימולציה   ,)Big Data( דיגיטליות 
בינה מלאכותית. תכני המסלול מקנים לבוגרים מיומנות מקצועית 
ניהול  ויישומית, והכנה להשתלבות בתפקידי  גבוהה, תיאורטית 

בכירים בחברות תעשייה וטכנולוגיה מובילות. 

ניהול תעשייתי בדגש על מערכים קמעונאיים
קמעונאיים  מערכים  מנהלי  להכשרת  בישראל  ייחודי  מסלול 
)Retail Management(. הלימודים במסלול מאפשרים לבוגרים 
השתלבות בעמדות מפתח בשוק דינמי ומתפתח שכולל רשתות 
הייעוץ.  חברות  ובסקטור  גדולים,  קמעונאיים  גופים  שיווק, 
ניהול  תפקידי  למגוון  הבוגרים  את  להכשיר  מיועדים  התכנים 
יישום  תוך  הבכיר,  ובדרג  הביניים  בדרגי  קמעונאיות  בחברות 
שרשראות  ובניהול  השיווק  בניהול  בתוכנית  שנרכשו  הכלים 
ראשון  תואר  בעלי  לכלל  מיועד  המסלול  קמעונאיות.  אספקה 
החברה,  מדעי  עסקים,  מנהל  הנדסה,  שונות  בדיסציפלינות 
מדעי החיים, עיצוב, ועוד ). למועמדים שאינם בעלי תואר ראשון 

בהנדסת תעשיה וניהול מוצעים קורסי השלמה מתאימים.

תכנית דו־שנתית המיועדת 
למהנדסי תעשיה וניהול ולכלל 

בעלי התארים הראשונים 
)בכפוף להשלמות מתאימות(. 

התוכנית מיועדת להקנות 
את תשתית הידע, הכישורים 

והמיומנויות העדכניים בתחום 
שיאפשרו לכם להתקדם 

לתפקידי ניהול מובילים, 
ובמקביל להמשיך ולצבור ניסיון 

מקצועי בעבודה.
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היעדים שלנו

מספקים  אנו  העבודה  בשוק  והבוגרים  הסטודנטים  ערך  העלאת 
נוכחיים  צרכים  של  הבנה  מתוך  הנעשית  אקדמית  הכשרה 

ועתידיים של שוק העבודה בישראל.

ניסיון מעשי וסיוע בהכוון תעסוקתי
לבוגרי  הביקוש  להעלאת  ומגוונים  רבים  במישורים  פועלים  אנו 
לזה  מקביל  למעמד  זוכים  הם  כיום  העבודה.  בשוק  הספר  בית 
של בוגרי האוניברסיטאות המובילות בישראל בקרב המעסיקים. 
מבדיקה שערכנו בקרב בוגרי בית הספר נמצא כי כולם מועסקים 
כיום בתפקידים שונים בתחום, חלק ניכר מהם בחברות מובילות 
אינטל, אמדוקס,  האווירית, הראל, טבע,  ובהן התעשייה  במשק 

.Waze ,גוגל

מצוינות אקדמית ומחקרית
פעילות מחקר אקדמית ענפה מהווה מנוף למצוינות הוראתית, 
אקדמית ומוניטין בית הספר וזוכה להשקעה ניכרת לצד ההוראה 
עשרות  שנה  מדי  מפרסמים  הסגל  חברי  לסטודנטים.  והשירות 
המחקרית  ובספרות  בינלאומיים  אקדמיים  עת  בכתבי  מאמרים 
בתחומי  המובילים  לאומיים  בין  מדעיים  בכנסים  ומשתתפים 

המחקר והפעילות שלהם.

שירות איכותי ונגיש לסטודנט
הכוונה  מתן  על  האמון  מקצועי  מנהלי  סגל  פועל  הספר  בבית 
במהלך  לסטודנטים  הרלבנטיים  התחומים  בכל  וייעוץ  אקדמית 

לימודיהם. הצוות כולל מתאמת אקדמית לתואר השני.

שיתופי פעולה בינלאומיים
לבית הספר להנדסת תעשיה וניהול פעילות אינטנסיבית ליצירת 
לתחומי  הסטודנטים  ולחשיפת  בינלאומיים  קשרים  והעמקת 
וחילופי  מחקר  קשרי  פיתוחי  בינלאומיים,  ועסקים  תעשייה 
סטודנטים. כיום, בית הספר מקיים שיתופי פעולה בינלאומיים. 
האיחוד  בחסות  בינלאומי  מחקר  כולל  המחקר  בתחום  ראשית, 
 Copenhagen Business עם   Big Data בתחום  האירופאי 
מדינות  עשרות  עם  בשיתוף  בחדשנות  עולמי  ומחקר   School
ברחבי העולם. שנית, בית הספר יוזם מערכי הוראה לסטודנטים 

זרים המגיעים מאוניברסיטאות מובילות במקסיקו ובהודו.

מובילות אקדמית ומקצועית

צוות ההוראה בתכנית כולל מומחים מובילים מהארץ ומהעולם, 
פרופ'   ,Columbia Universityמ־ פריימן  נלסון  פרופ׳  ובהם: 
מאגר  בירגיט  ופרופ'   New York Universityמ־ פינדו  מייקל 
מ־Cologne University, אשר יחד עם סגל בית הספר מלמדים 
חקר  מלאכותית,  בינה  בתחומי  ביותר  העדכניים  התכנים  את 
ניהול  ויזמות,  חדשנות  לקוחות,  התנהגות  סימולציה,  ביצועים, 
פועלת  הספר  בבית  דיגיטלי.  וניהול  וטכנולוגיות  הקמעונאות 
מעבדת Big Data חדשנית ומקיפה, המשרתת את הסטודנטים 
והנדרשים  המתקדמים  בכלים  וניסיון  ידע  וברכישת  בתרגול 

ביותר בתעשייה.

התואר שיקדם אותך בתעשייה

התוכנית גובשה בשיתוף מנהלים מובילים במשק ובהם סמנכ"ל 
מידע  מערכות  וסמנכ"ל  טלדור  מנכ"ל  ישראל,  מיקרוסופט 
הנדסת  בעולמות  אקדמית  מובילות  משלבים  התכנים  בפלאפון. 
ומותאמת   Retail Managementו־ הניהול  מדעי  התעשייה, 
וארגונים  חברות  של  והנוכחיים  העדכניים  לצרכים  במיוחד 
היכולות  את  להעצים  נועדה  התוכנית  וגלובליים.  ישראליים 

והמיומנויות הנדרשות להצלחה בעולם העבודה.

בית הספר להנדסת תעשיה וניהול
נעים להכיר!

התוכנית  וראש  וניהול  תעשייה  להנדסת  הספר  בית  דיקן 
לתואר השני: פרופ' אהוד מניפז.

ארגון  נשיא,  בן־גוריון,  אוניברסיטת  אמריטוס,  פרופסור 
המדינות למחקר חדשנות ויזמות, יו״ר, קרן עירא לעסקים 
ישראל,  צעירים  יזמים  מיסד,  דירקטור  וחברה.  טכנולוגיה 
התפעול,  ניהול  סטוכסטיים,  תהליכים  בנושאי  חוקר 

אסטרטגיה בינלאומית, חדשנות ויזמות.

העקרונות והערכים המנחים את פעילות בית הספר ותכני 
ההתפתחויות  עם  הדוק  קשר  כוללים  הלימוד  מסלולי 
בתעשייה ובעסקים, בארץ ובעולם, לצד מובילות ומצוינות 
במוסד  התקיים  תשע"ז  הלימודים  בשנת  אקדמית. 
ההאקתון הלאומי הראשון להנדסת תעשיה וניהול בשיתוף 
אוניברסיטאות  המהנדסים,  ולשכת  הדיקנים  פורום 
 e-BAY, כגון  במדינה,  מובילות  חברות  ומכללות, 

Microsoft, קופת חולים כללית, מקורות.

היגוי  ועדת  עם  בשיתוף  נערך  הלימודים  תכניות  גיבוש 
שעל חבריה נמנים מנהלים בכירים (מנכ"לים וסמנכ"לים( 

מהחברות המובילות במשק הישראלי.

בית הספר להנדסת תעשייה וניהול הוא מהגדולים בארץ  
ומונה כ־800 סטודנטים לתארים ראשון ושני, המהווים 
25 אחוז מכלל הסטודנטים בשנקר. בכל שנה מצטרפים 
כ־180 סטודנטים חדשים לתואר ראשון וכ־30 לתכנית 

התואר השני.


