
 
 סמסטר ב' "אתשפשנה"ל  - שעות לכל המגמותמערכת 

יום  יום שלישי יום שלישי יום שלישי יום שלישי יום שלישי יום שלישי יום שלישי יום שישי
 בשבוע

חדשנות יזמות,  יזמות חברתית התנהגות ארגונית מגמות שונות
 טק-וניהול היי

וניהול  טגיהטראס שיווק
 בינלאומי

 /  מוןמי
 ביטוחמימון ו

 בסיסקורס 
 חובהקורסי 

 מגמה

 מוצרים בפיתוח יצירתיתחשיבה 
 687-2-0046 – ובפרסום

 גב' שני מלכה אברהם
אסטרטגיה במגמות: שיווק,  בחירה

 טק-היייזמות בו
 

 חובה-למנהל עסקים נאותוחשב
 2קבוצה  – 687-2-6091

 רו"ח שנהב מלול
 

ומדיניות מנהל עסקים  אסטרטגיה
 2קב'  חובה-1011-2-687

 פרופ' דוד ברוך
 

 ועסקית כלכלית אינטגרציה
 ד"ר אברהם רייטמן 687-2-0024
טק -הייליזמות  ותבחירה במגמ

 אסטרטגיהוב
 

 בסיס – במנהל מדעי התנהגות
687-2-3081  

 פרופ' רחלי ברקן

 אתיקה עסקית: סוגיות
 - בשיווק ובייעוץ ארגוני

 בחירה
687-2-0223 

 פרופ' יותם לוריא
 

 קים למנהליםחשתורת המ
687-2-6041 

 בחירה
 פרופ' עופר עזר

הקורס זהה לקורס חשיבה )
רשם יאסטרטגית. אין לה

למד כבר לקורס זה מי ש
 חשיבה אסטרטגית(

 
 
 

אתיקה עסקית: 
סוגיות בשיווק ובייעוץ 

 בחירה -ארגוני
687-2-0223 

 פרופ' יותם לוריא
 

קים חשתורת המ
 למנהלים

687-2-6041 
 בחירה

 פרופ' עופר עזר
הקורס זהה לקורס )

חשיבה אסטרטגית. 
רשם לקורס יאין לה

למד כבר זה מי ש
 חשיבה אסטרטגית(

 
 

אתיקה עסקית: סוגיות 
 - בשיווק ובייעוץ ארגוני

 בחירה
687-2-0223 

 פרופ' יותם לוריא
 

תורת המשחקים 
 למנהלים 

687-2-6041 
 בחירה

 פרופ' עופר עזר
הקורס זהה לקורס )

חשיבה אסטרטגית. 
רשם לקורס זה יאין לה

חשיבה למד כבר מי ש
 אסטרטגית(

 

 תורת המשחקים
 למנהלים 

687-2-6041 
 בחירה

 פרופ' עופר עזר
הקורס זהה לקורס )

חשיבה אסטרטגית. 
רשם לקורס יאין לה

למד כבר זה מי ש
 חשיבה אסטרטגית(

 

 קיצון תרחישי
 - בעולם הפיננסי

 בחירה
687-2-0214 

 ד"ר תומר שושי
 

-כלכלה ניהולית
 בסיס

687-2-6051 
 מר ניר חן

 
למנהל  חשבונאות

 חובה-עסקים
687-2-6091 

 1קבוצה 
 רו"ח שנהב מלול

 

 שעות
 

08-11 
 
 
 

 חברות שוויהערכת 
687-2-7001 
 גביוסמדר פרופ' אילנית 

בחירה במגמות למימון, מימון 
 (טק-היי יזמותבוביטוח, אסטרטגיה ו

 
מרכזיות  בעידן לקוחותניהול קשרי 

 ,בחירה במגמה לשיווק - הלקוח
 טק-הייביזמות ו אסטרטגיה

687-2-0192  
 ד"ר גיא יוגב

 
 תרגול בסטטיסטיקה

 12קב'  687-2-0196
 רו"ח שנהב מלול

 
 בסיס – ניהול השיווק

687-2-5631 
 גב' גל גוטמן

 בחירה אימון עסקי ואישי
687-2-0225 

 ד"ר ליאת רמתי נבון
 

 2-ביעוץ ארגוני וםקפרקטי
0050-2-687  

 קנר-ד"ר איריס כהן
 סמינר/חירהב
 
יון, תצפית, קבוצת מיקוד  אר

 בחירה 0102-2-687
 פרופ' נורית זיידמן

 
בלוקצ'יין ויזמות בעולם 

הביטקוין והמטבעות 
 כללי - הדיגיטליים

687-2-0224 
 מר אור סנטו

 
 

אסטרטגיה, אחריות 
 כללי אתגר חברתי -וקיימות

687-2-0227 
 פרופ' דוד ברוך
 ד"ר ג'ף דודיק

 אימון עסקי ואישי
 בחירה

687-2-0225 
 ד"ר ליאת רמתי נבון

 
יון, תצפית, קבוצת אר

 בחירה –מיקוד 
687-2-0102 

 פרופ' נורית זיידמן
 
 
 
 

בלוקצ'יין ויזמות 
בעולם הביטקוין 

והמטבעות 
 כללי - הדיגיטליים

687-2-0224 
 מר אור סנטו

 
אסטרטגיה, אחריות 

 אתגר חברתי -וקיימות
 כללי

687-2-0227 
 פרופ' דוד ברוך
 ד"ר ג'ף דודיק

בלוקצ'יין ויזמות 
בעולם הביטקוין 

והמטבעות 
 - הדיגיטליים

 בחירה
687-2-0224 
 מר אור סנטו

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אסטרטגיה, אחריות 
אתגר -וקיימות
 כללי חברתי 

687-2-0227 
 פרופ' דוד ברוך
 ד"ר ג'ף דודיק

בעידן  שיווק ויראלי
 בחירה - דיגיטאלי

687-2-0177 
 יצחק-ד"ר הילה טהר

 
 
 
 
 
 
 
 
 

בלוקצ'יין ויזמות בעולם 
הביטקוין והמטבעות 

 כללי - הדיגיטליים
687-2-0224 
 מר אור סנטו

 
 

אסטרטגיה, אחריות 
 אתגר חברתי -וקיימות

 כללי
687-2-0227 

 דוד ברוך פרופ'
 ד"ר ג'ף דודיק

יון, תצפית, אר
 - קבוצת מיקוד

 בחירה
687-2-0102 

 פרופ' נורית זיידמן
 
 
 
 
 
 
 
 

בלוקצ'יין ויזמות 
בעולם הביטקוין 

והמטבעות 
 כללי - הדיגיטליים

687-2-0224 
 מר אור סנטו

 
אסטרטגיה, אחריות 

אתגר -וקיימות
 כללי חברתי 

687-2-0227 
 פרופ' דוד ברוך

 דודיקד"ר ג'ף 

ביטוח תמחור חוזי 
 חובה - םפנסיוני

687-2-0022 
 פרופ' רמי יוסף

 
 
 
 
 
 
 
 
 

בלוקצ'יין ויזמות 
בעולם הביטקוין 

והמטבעות 
 כללי - הדיגיטליים

687-2-0224 
 מר אור סנטו

 
אסטרטגיה, אחריות 

אתגר -וקיימות
 כללי חברתי 

687-2-0227 
 פרופ' דוד ברוך
 ד"ר ג'ף דודיק

למנהל  מתמטיקה
 בסיס -עסקים 

687-2-0164 
 ד"ר יגאל טור

 
תרגול 

 יקהטבסטטיס
 והסתברות 

687-2-0196  
 11קב' 

 גב' רותם איזק
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אסטרטגיה, אחריות 
אתגר -וקיימות
687- כללי  חברתי

2-0227 
 פרופ' דוד ברוך
 ד"ר ג'ף דודיק

 שעות
 

11-14 
 



 
יום  יום שלישי יום שלישי יום שלישי יום שלישי יום שלישי יום שלישי יום שלישי יום שישי

 בשבוע

חדשנות יזמות,  יזמות חברתית התנהגות ארגונית מגמות שונות
 טק-וניהול היי

וניהול  טגיהטראס שיווק
 בינלאומי

 /  מוןמי
 ביטוחמימון ו

 בסיסקורס 
 חובהקורסי 

 מגמה

סוגיות נבחרות בניהול  
 בשנה  חובה-משאבי אנוש

687-2-1341 
 ד"ר איריס כהן קנר

 
סמינר יישומי בנושא 

יצירתיות וגישה ארגונית 
 סמינר - לסיכון

687-2-0191 
 ד"ר איליה מורגולב

 
 סמינר - פגש אנושיניהול כמ

687-2-0219 
 פרופ' נורית זיידמן

פרקטיקום בשיווק  
 - אסטרטגיה ויזמות

 סמינר
687-2-0221 

 ד"ר ענב פרידמן
 
 
 

 סמינר - חקר שווקים
687-2-1461 
 נגרטופרופ' עודד לו

פרקטיקום בשיווק 
 אסטרטגיה ויזמות

 סמינר
687-2-0221 

 גב' ענב פרידמן
 
 

אופציות וחוזים 
 חובה–עתידיים
 שנה ב

687-2-1181 
 ד"ר ירון להב

 
סדנא לניהול תיקי 

השקעות הלכה 
 סמינר למעשה

687-2-0218 
 פרופ' יורם קרול

 
מדידת ביצועי 
 מנהלים וניהול

 סמינר - רווחים
687-2-0143 
מדר פרופ' אילנית 

 גביוס

 בסיס – מימון
687-2-4211 

-ד"ר גאלה סלגניק
 שושן

 
 סטטיסטיקה
 חובה -והסתברות 

687-2-0196 
 פרופ' רמי יוסף

 
 

 ניהול תפעול
 חובה-עסקים

687-2-0197 
 ד"ר דני שפירא

 שעות
 

14-17 
 

במדעי שיטות מחקר  
 שנה א חובה –התנהגות

687-2-0023 
 ד"ר שרון ברקן

 
 
 
 
 
 
 
 
 

אסטרטגיה ומדיניות מנהל 
  חובה –עסקים 

 1קב'  687-2-1011
 פרופ' דוד ברוך

ניהול קיימות ואחריות 
 חובה – חברתית

687-2-0228 
 ד"ר תמר מקוב

 
 
 
 
 

יזמות בעולם -פינטק
של טכנולוגיה 

 חובה – פיננסית
 שנה א

687-2-0210 
-ד"ר אורית מילוא

 כהן
 

 חובה – חדשנות
  שנה ב

687-2-0181 
 גב' יפעת טורבינר

 
אסטרטגיה ומדיניות 

 –מנהל עסקים 
 1011-2-687 חובה
 1קב' 

 פרופ' דוד ברוך
 

 חובה -מי ושיווק בינלא
687-2-1661 

 אופיר-גב' ענבל אלוני
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אסטרטגיה ומדיניות 
  חובה –מנהל עסקים 
 1קב'  687-2-1011

 פרופ' דוד ברוך

במדעי  שיטות מחקר
  – התנהגות

 שנה א חובה
687-2-0023 

 ד"ר שרון ברקן
 
 
 
 
 
 
 
 

אסטרטגיה ומדיניות 
 –מנהל עסקים 

  חובה
 1קב'  687-2-1011

 פרופ' דוד ברוך

בחירת תיקי 
 חובה – השקעות

 שנה א
687-2-7011 

-ד"ר גאלה סלגניק
 שושן

 
 
 
 
 
 
 

אסטרטגיה ומדיניות 
 –מנהל עסקים 

  חובה
קב'  687-2-1011

1 
 פרופ' דוד ברוך

 תרגול במתמטיקה
-למנהל עסקים

  בסיס
 מר מתן בן סימון

 17-19בין השעות 

 
 
 
 
 
 
 

 שעות
 

17-20 
 
 

  מגמת מדעי התנהגות.במיועד לתלמידים במגמה רב תחומית ו 0219-2-687סמינר כמפגש אנושי *

 

     

 

 


