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  לא סופי – "אתשפלוח בחינות לסמסטר א' 
 

מספר 

 קורס

 מועד מרצה הקורס  שם הקורס  

 א

 מועד

 ב

 הערכה חלופית

 א פלוס ב

  ת מדור בחינותהשגחבזום עם  80%מבחן  14.2 24.1 ד"ר גאלה סלגניק ניתוח ניירות ערך 68720009
 20% שיעורי בית

בטים יית, ההתנהגות ארגונ 68720018

 בינלאומיים

 ת מדור בחינות השגחעם בזום  70%מבחן  11.2 21.1 ד"ר איריס כהן קנר
 30%עבודה ומצגת 

ת השגחעם בזום בחינה בקמפוס או  90% 11.2 21.1 פרופ' רמי יוסף תמחור חוזי ביטוח חיים 68720021
תתאפשר בחינה  במידה ולא)מדור בחינות 

 בקמפוס(

 עבודות 10%

 מבחן בהשגחת אוניברסיטה 50% 14.2 24.1 פרופ' דוד ברוך עקרונות עסקים בינלאומיים 68720105

 פרזנטציה 25%

 פרוייקט 25%

גיה טארגון תעשייתי ואסטר 68720106

 תחרותית

 הקורס נסגר 8.2 18.1 פרופ' עופר עזר

טק ומוצרים -שיווק היי 68720129

 חדשניים

 20% 30% 50%:  עבודות 3 14.2 24.1 ד"ר גיא יוגב

מדידת ביצועי מנהלים וניהול  68720143

 רווחים

 עבודה 100% 8.2 18.1 פרופ' אילנית גביוס

התנסות מעשית מרעיון  68720154

 טכנולוגי למיזם עסקי

גב' יפעת  טורבינר 

 מר יוסי שביט

 70%דוח מסכם בשילוב עם סרטון  8.2 18.1

 30%עבודה/בחינה אישית 

 100%עבודה  16.2 26.1 אל-פרופ' רפי בר טק בישראל -תעשיית ההיי 68720155

 100%עבודה  14.2 24.1 נבון-ליאת רמתיד"ר  הנעת עובדים בארגונים 68720158

ת השגחעם בזום או בקמפוס  בחינה 100% 11.2 21.1 ד"ר יגאל  טור מתמטיקה למנהל עסקים 68720164
תתאפשר בחינה  במידה ולא)מדור בחינות 

 בקמפוס(

 בוטל הקורס 22.2 1.2 רו"ח חן לבון מיסוי פנסיוני 68720167

 

 בחינת בית 100% 22.2 1.2 ד"ר דני שפירא בין שיווק לכלכלה 68720171

סטטיסטיקה והסתברות  68720196

 במנהל עסקים

ת השגחעם בזום או  בחינה בקמפוס 90% 8.2 18.1 פרופ' רמי יוסף
תתאפשר בחינה  במידה ולא)מדור בחינות 

 מפוס(בק

 תרגילים 10%

ת השגחעם בזום או ס פובקמ בחינה 100% 8.2 18.1 ד"ר דני שפירא  ניהול תפעול עסקים  68720197

תתאפשר בחינה  במידה ולא)מדור בחינות 

 בקמפוס(

 60%עבודה  16.2 26.1 ד"ר דורית טרייסטר לחץ בארגונים 68720203

 30%מצגת 

 10%נוכחות 

של יזמות היבטים משפטיים  68720208

 טק-היי

 מדור בחינות תשגחבזום עם הבחינה  100% 11.2 20.1 עו"ד אולג ברודט

ניהול סיכונים פיננסיים  68720215

 ואקטואריים

 מבחן בית  80% 16.2 26.1 ד"ר תומר שושי

 עבודה 20%

שיווק ותקשורת למטרות  68720216

 חברתיות

 בחינת בית 70% 24.2 5.2 סידי-גב' מירב ויס

 ותוילישתתפות בפעה 30%

 עבודת סמינר והצגתה בכיתה 70% 8.2 18.1 פרופ' נורית זיידמן ניהול כמפגש אנושי 68720219

 תרגילים  30%

פרקטיקום בשיווק  68720221

 גיה ויזמותטאסטר

 תעבודה קבוצתי 70% 8.2 18.1 ד"ר עינב פרידמן

 עבודה אישית 30%

אסטרטגיה ומדיניות מנהל  68721011

 עסקים שתי הקבוצות

ת השגחעם בזום או בקמפוס  70%מבחן  19.2 29.1 פרופ' עופר עזר
תתאפשר בחינה  במידה ולא)מדור בחינות 

 בקמפוס(

 עבודה 30%

 30%ביניים  תעבוד 11.2 21.1 ד"ר עמית גורביץ דיני עבודה 68721031

 70%עבודה סופית 

 מדור בחינותהשגחת בזום עם בחינה  70% 24.2 5.2 פרופ' אילנית גביוס יננסייםניתוח דוחות פ 68721201

 עבודה בקבוצות   30%

 המרצהבזום עם השגחת  80%מבחן  16.2 26.1 ד"ר הילה טהר ניהול הפרסום 68721381
 20%עבודה 



מספר 

 קורס

 מועד מרצה הקורס  שם הקורס  

 א

 מועד

 ב

 הערכה חלופית

 א פלוס ב

 טקפרוי 70% 8.2 18.1 פרופ' עודד לוינגרט חקר שווקים 68721461

 עבודת בית  30%

  המרצה ת השגחבזום עם  80%מבחן  11.2 21.1 יצחק-ד"ר הילה טהר מדיניות מוצרים 68721561
 20%עבודה 

 ת מדור בחינות השגחבזום עם בחינה  100% 14.2 24.1 גב' ענבל אלוני שיווק שירותים  68722051
 

 80%+ 20%: עבודות 2 22.2 1.2 ד"ר אברהם רייטמן יזמות עסקית בינלאומית 68722081

 

 מבחן בית 22.2 1.2 פרופ' רחלי ברקן מדעי ההתנהגות במנהל 68723081

 

 ת מדור בחינות השגחבזום עם  80%מבחן  8.2 18.1 ד"ר גאלה סלגניק  מימון  68724211
 20%הגשת שיעורי בית 

 ת מדור בחינות השגחעם  בזום 70%מבחן  24.2 5.2 גב' גל גוטמן ניהול השיווק 68725631

 25%פרויקט 

 5%השתתפות 

מדור  תשגחמבחן בזום עם ה 70%מבחן  14.2 24.1 ד"ר איריס כהן קנר מנהיגות בארגונים 68725991
 בחינות

 30%בודה ומצגת ע

 מדור בחינות תשגחבזום עם ה בחינה 100% 16.2 26.1 מר ניר חן כלכלה ניהולית 68726051
 

או בחינה בזום עם בחינה בקמפוס  90% 19.2 29.1 רו"ח שנהב מלול שתי הקבוצות –חשבונאות  68726091
תתאפשר  במידה ולא)מדור בחינות  תשגחה

  בחינה בקמפוס(

 תרגילים 10%

 ת מרצהשגחמבחן בזום בה 70% 14.2 24.1 ד"ר עמוס שור התנהגות צרכנים 68726651

 עבודה 30%

 מהציון.  80%בית עם חומר פתוח מבחן  14.2 24.1 פרופ' נורית זיידמן תרבות ועסקים בילנאומיים 68727021

 מהציון 20%תרגילי כיתה 

 תהשגחעם בזום או  בחינה בקמפוס 70% 14.2 24.1 ד"ר ירון להב ניהול פיננסי 68727061
)במידה ולא תתאפשר בחינה  המרצה

 בקמפוס(

 תרגילים 30%

 עבודה 100% 8.2 18.1 ד"ר עמוס שור גברים ונשים בעולם העבודה 68727091

 

משא ומתן: היבטים  68727471

 התנהגותיים

 מבחן בזום בהשגת מרצה 70% 22.2 1.2 ד"ר עמוס שור

 עבודה 30%

 

 

 

 !בהצלחה לכולם

 מחלקה למנהל עסקים

 


