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  לא סופי – "אתשפ' בלוח בחינות לסמסטר 

 
 

מספר 

 קורס

 מועד מרצה הקורס  שם הקורס  

 א

 מועד

 ב

 הערכה חלופית

 א פלוס ב

ת השגחעם בזום בחינה בקמפוס או   90% 19.7 27.6 פרופ' רמי יוסף פנסיוניםתמחור חוזי ביטוח  68720022
תתאפשר בחינה  במידה ולא)מדור בחינות 

 מפוס(בק

 עבודות  10%

 השגחת מדור בחינות בבחינה    70% 14.7 23.6 ד"ר שרון ברקן שיטות מחקר במדעי התנהגות 68720023

 אחוז עבודת מחקר   30%

 אברהם רייטמןד"ר  אינטגרציה כלכלית ועסקית  68720024

 

 מבחן בית 100% 25.7 2.7

-גב' שני מלכה חשיבה יצירתית  68720046

 אברהם

, אחד מתוך שני תרגילים)תרגיל   20% 25.7 17.6

 ( ההגשה תתבצע ברביעיות

 ת מדור בחינותבהשגח מבחן 75%

 השעוריםמ 70%-נוכחות פעילה ב   5%

 בחינה בהשגחת מדור בחינות 30% 19.7 27.6 קנר-ד"ר איריס כהן 2פרקטיקום ביעוץ ארגוני  68720050

 קייס לניתוח 20%

 דוח ומצגת 50%

 מהשיעורים - 80% . נוכחות חובה בא 19.7 27.6 פרופ' נורית זיידמן יון תצפית , קבוצת מיקודרא 68720102

( בהשגחה של מדור בחינות 80%ב. מבחן )

על הסטודנטים לבצע  -  (20%ג. תרגיל )

של  . התרגילים יבוצעו בקבוצותתרגיל אחד

   סטודנטים. 3או  2

מדידת ביצועי מנהלים וניהול  68720143

 יםרווח

 עבודה 100% 22.7 30.6 פרופ' אילנית גביוס

 פרונטאלי בקמפוסבחן מ %75 19.7 27.6 ד"ר יגאל  טור מתמטיקה למנהל עסקים 68720164
 12-ל 10בין )יש להגיש תרגילים  25%

 (תרגילים מידי שבוע
 יתעבודה קבוצת  20% 19.7 27.6 הילה טהר יצחקד"ר  בעידן דיגיטלישיווק ויראלי  68720177

 פרונטאלי בקמפוסבחן מ  %80

בחינה בקמפוס או בזום עם השגחת   90% 14.7 23.6 גב' יפעת טורבינר חדשנות 68720181

מדור בחינות )במידה ולא תתאפשר בחינה 

 בקמפוס(

 משימת כיתה  10%

סמינר יישומי בנושא יצרתיות  68720191

 וגישה ארגונית לסיכון

 100% עבודת הסמינר - הגשת יחיד  22.7 30.6 ד"ר איליה מורגולוב

או   

 70% עבודות הסמינר - הגשה בזוגות

מטלת סיום קורס בנושא יצירתיות %30  

 20% 1עבודה מס'  30.7 8.7 ד"ר גיא יוגב ניהול קשרי לקוחות 68720192

 30% 2עבודה מס' 

או לחילופין  מבחן  50% – 3עבודה מס' 

 אחוז במקרה של חזרה לשגרה 50בקמפוס 

סטטיסטיקה והסתברות  68720196

 במנהל עסקים

 פרונטאלי בקמפוסבחן מ %90 22.7 30.6 פרופ' רמי יוסף

 תרגילים 10%

 פרונטאלי בקמפוסבחן מ %100 22.7 30.6 ד"ר דני שפירא  ניהול תפעול עסקים  68720197
 בהשגחת מדור בחינותבזום  בחינה 90% 14.7 23.6 אורית מילוא כהןד"ר  יזמות בעולם הפיננסי-פינטק  68720210

 מטלות במשך הסמסטר 10%

 פרונטאלי בקמפוסבחן מ %100 11.7 20.6 ד"ר תומר שושי תרחישי קיצון בעולם פיננסי 68720214

 נוכחות 10% 22.7 30.6 פרופ' יורם קרול סדנא לניהול תיקי השקעות  68720218

 בחינת השקעות והצגתם  10%

 בוחן ביניים 20%

יון )צ הביצוע של כל קרן משנהדירוג  15%

 קבוצתי(

)ציון  עבודת סיכום בתום בקורס 25%

 קבוצתי( 

 הערכת המרצים  20%

נוכחות חובה בשיעורים הכלליים, חיבור  22.7 30.6 פרופ' נורית זיידמן ניהול כמפגש אנושי 68720219
 לזום עם מצלמה חובה. 

 והצגתה בכיתה.  הגשת עבודת סמינר 76%
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ילי בית מבוססים על קריאת תרג 3הגשת 
 5נכשל. ) / חובה. ציון התרגילים: עובר

הגשה של -נקודות מציון הקורס ירדו על אי
 תרגיל(

 תרגילי כיתה בצוות 4הגשת  24%

גיה טפרקטיקום בשיווק אסטר 68720221

 ויזמות

 תעבודה קבוצתי 70% 22.7 30.6 ד"ר עינב פרידמן

 עבודה אישית 30%

 מבחן בית 100% 11.7 20.6 ד"ר יותם לוריא אתיקה עסקית  68720223

 

19.7 27.6 מר אור סנטו בלוקצ'יין ויזמות 68720224

  

 מצגת 30%

 פרונטאלי בקמפוסבחן מ %70

  עבודה אישית  100% 19.7 27.6 נבון-ד"ר ליאת רמתי אימון אישי ועסקי 68720225

 ברוך פרופ' דוד אסטרטגיה אחריות וקיימות  68720227

 ד"ר גף דודיק

  מרכיבי הציון:  19.7 27.6
 )דוח כתוב(  משימה פרטנית -- 30%
משימה קבוצתית )דוח כתוב  -- 50%

 בתוספת מצגת(
 מטלת כיתה -- 10%
 נוכחות והשתתפות -- 10%

 10נוכחות אקטיבית בכיתה )מינימום   5% 14.7 23.6 ד"ר תמר מקוב ניהול קיימות ואחריות חברתית 68720228

 שיעורים(

 1-2שתי קבוצות של -דיבייט  20%

סטודנטים )כתלות במספר הסטודנטים 

בקורס( מציגים טיעונים מבוססי מחקר בעד 

ונגד נושא מוגדר מראש. רשימת הדיבייטים 

 והתאריכים יפורסמו בתחילת הסמסטר

 בזוגות -ניתוח מקרה 25%

 מבחן בית/ עבודה מסכמת 50%

ות מנהל אסטרטגיה ומדיני 68721011

 עסקים שתי הקבוצות

 פרונטאלי בקמפוסבחן מ %70 27.7 5.7 דוד ברוךפרופ' 

)כולל   ”Strategic analysis“פרויקט 30%

 מצגות(

 במקרה של הוראה בזום.

 מבחן בהשגחת מדור בחינות 50%

 פרויקט 50%

 דרישות הקורס: 22.7 30.6 ירון להבד"ר  אופציות וחוזים עתידיים 68721181

ייערכו פעם בשבוע. על הסטודנטים  מפגשים

לבוא מוכנים, ולעבור על המאמרים 

הרלוונטיים. החומר בקורס אינו טריוויאלי. 

לכן על כל הסטודנטים לקרוא את חומר 

 הרקע הרלוונטי לפני ההרצאה. 

מהציון הסופי. ציון הנמוך  מבחן מסכם %70

במבחן המסכם משמעותו כישלון  65 -מ

מרכיבי הציון. בקורס, ללא קשר לשאר  

עקב משבר הקורונה המטלה הערה: 

המסכמת בקורס עשויה להשתנות בהתאם 

   לתנאים בסוף הסמסטר.

. הצגת פתרונות לתרגילים ומטלות %30

במידה ויינתנו מטלות בית, קיימת חובת 

 הגשה.

סוגיות נבחרות בניהול משאבי  68721341

 אנוש 

 מדור בחינות תשגחזום עם הב מבחן 70% 22.7 30.6 ד"ר איריס כהן קנר

 בודה ומצגתע 30%

 טקפרוי 70% 22.7 30.6 פרופ' עודד לוינגרט חקר שווקים 68721461

 עבודת בית  30%

ת מדור השגחבזום עם בחינה  100% 14.7 23.6 גב' ענבל אלוני בינלאומישיווק  68721661
 בחינות 

 מבחן בית 100% 25.7 2.7 פרופ' רחלי ברקן מדעי ההתנהגות במנהל 68723081

 

 ת מדור בחינות השגחבזום עם מבחן  80% 22.7 30.6 ד"ר גאלה סלגניק  מימון  68724211
 הגשת שיעורי בית 20%

 ת מדור בחינות השגחעם  בזום מבחן 70% 30.7 8.7 גב' גל גוטמן ניהול השיווק 68725631

 פרויקט 25%

 השתתפות 5%
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למנהלים  תורת המשחקים 68726041

 יבה אסטרטגית()חש

 פרונטאלי בקמפוסבחן מ %100 11.7 20.6 פרופ' עופר עזר

מדור  תשגחבזום עם ה בחינה 100% 11.7 20.6 מר ניר חן כלכלה ניהולית 68726051
 בחינות

  פרונטאלי בקמפוסבחן מ %90 27.7 5.7 רו"ח שנהב מלול שתי הקבוצות –חשבונאות  68726091

 תרגילים 10%

 פרונטאלי בקמפוסבחן מ %70 30.7 8.7 פרופ' אילנית גביוס שווי חברות  הערכת 68727001

 פרוייקט 30%

 ת מדור בחינות השגחבזום עם מבחן  80% 14.7 23.6 ד"ר גאלה סלגניק בחירת תיקי השקעות  68727011

 מטלה עבודה 20%

 

 

 !בהצלחה לכולם
 מחלקה למנהל עסקים


