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 ף"תשסמסטר ב',  – מנהל עסקיםהמחלקה ל
 

 שעות יום שם המרצה  שם הקורס מס' הקורס

 

 תמחור חוזי ביטוח פנסיוניים 687-2-0022

 

 11:00-14:00 ג פרופ' ר. יוסף 

 שיטות מחקר במדעי ההתנהגות 687-2-0023

 

 17:00-20:00 ג ד"ר ח. כץ 

 אינטגרציה כלכלית ועסקית 687-2-0024

 

 8:00-11:00 ו ד"ר א. רייטמן 

 בניית צוותים וניהולם 687-2-0117

 

 11:00-14:00 ו ד"ר ש. ברקן 

 מתמטיקה למנהל עסקים 687-2-0164

 

 8:00-11:00 ו ד"ר י. טור 

 שיווק ויראלי בעידן דיגיטאלי 687-2-0177

 

 11:00-14:00 ג יצחק-ד"ר ה. טהר 

 חדשנות 687-2-0181
 
 

 11:00-14:00 ג גב' י. טורבינר 

 ניהול קשרי לקוחות בעידן מרכזיות הלקוח 687-2-0192

 

 11:00-14:00 ו ד"ר ג. יוגב 

 סטטיסטיקה והסתברות במנהל עסקים 687-2-0196

 

 14:00-17:00 ג פרופ' ר. יוסף 

 ניהול תפעול עסקים 687-2-0197
 
 

 14:00-17:00 ג שפיראד"ר ד.  

 ניתוח תופעות התנהגותיות 687-2-0205

 

 8:00-11:00 ו פרופ' ר. ברקן 

 17:00-20:00 ג כהן-ד"ר א. מילוא  יזמות בעולם של טכנולוגיה פיננסית -פינטק  687-2-0210
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 ף"תשסמסטר ב',  –מנהל עסקים המחלקה ל

 
 

 שעות יום שם המרצה  שם הקורס מס' הקורס

 

 תרחישי קיצון בעולם הפיננסי 687-2-0214

 

 11:00-14:00 ו ד"ר ת. שושי 

 שיווק ותקשורת למטרות חברתיות 687-2-0216

 

 8:00-11:00 ו סידי-גב' מ. ויס 

 קרנות נאמנות וקרנות גידור 687-2-0217

 

ד"ר ג. סלגניק  
 שושן

 11:00-14:00 ג

 אוריינות הכרחית -שכר ומיסים  687-2-0220

 

 8:00-11:00 ג רו"ח ש. מלול 

 אתיקה עסקית: סוגיות בשיווק ובייעוץ ארגוני 687-2-0223

 

 8:00-11:00 ג פרופ' י. לוריא 

 בלוקצ'יין ויזמות בעולם הביטקוין והמטבעות 687-20224

 הדיגיטליים

 

 

 11:00-14:00 ג מר א. סנטו 

 אימון אישי ועסקי 687-2-0225

 

-ד"ר ל. רמתי 
 נבון

 11:00-14:00 ג

 חברתי -אסטרטגיה וניהול סביבתי 687-2-0226

 

 11:00-14:00 ג ד"ר ת. מקוב 

 אופציות וחוזים עתידיים 687-2-1181

 

 17:00-20:00 ג פרופ' ש. האוזר 

 17:00-20:00 ג קנר-ד"ר א. כהן  סוגיות נבחרות בניהול משאבי אנוש 687-2-1341

 דיני מיסים 687-2-1441

 

 8:00-11:00 ו חדדרו"ח י.  
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 ף"תשסמסטר ב',  –מנהל עסקים המחלקה ל

 
 

 שעות יום שם המרצה  שם הקורס מס' הקורס

 

 מדעי ההתנהגות במנהל 687-2-3081

 

 8:00-11:00 ג פרופ' ר. ברקן 

 מימון 687-2-4211
 
 

 14:00-17:00 ג ד"ר ג. סלגניק שושן 

 ניהול השיווק 687-2-5631
 
 

 11:00-14:00 ג גב' ג. גוטמן 

 מנהיגות בארגונים 687-2-5991

 

 14:00-17:00 ג קנר-ד"ר א. כהן 

 חשיבה אסטרטגית 687-2-6041

 

 11:00-14:00 ג פרופ' ע. עזר 

 כלכלה ניהולית 687-2-6051

 

 17:00-20:00 ג מר נ. חן 

 חשבונאות  687-2-6091

 

 11:00-14:00 ו רו"ח י. חדד 

 8:00-11:00 ג ד"ר ח. לבון 

 התנהגות צרכנים 687-2-6651

 

 17:00-20:00 ג ד"ר ע. שור 

 הערכת שווי חברות 687-2-7001

 

 8:00-11:00 ג ד"ר צ. פניגשטיין 

 בחירת תיק השקעות 687-2-7011

 

 17:00-20:00 ג פרופ' ח. לוי 

 ניהול פיננסי 687-2-7061

 

 14:00-17:00 ג ד"ר י. להב 

 ישיווק בינלאומ       687-2-1661

 

 17:00-20:00 ג אופיר-גב' ע. אלוני 
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