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  'אסמסטר  ג"תשפשנה"ל  - שעות לכל המגמותמערכת 

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

-חדשנות וניהול היי יזמות, יזמות חברתית התנהגות ארגונית שונותמגמות 
 טק

וניהול  טגיהטראס שיווק
  בינלאומי

  /  מוןמי
  ביטוחמימון ו

  בסיסקורס 
  חובהקורסי 

  מגמה

במגמת מימון / בחירה  למנהלים וימיס
   0230-2-687כללי קורס 
   אחמד איאדד"ר 

  
  חובה-חשבונאות למנהל עסקים

  2קבוצה  687-2-6091
  רו"ח שנהב מלול

 
   מדיניות מוצרים

   יצחק-ד"ר הילה טהר 687-2-1561
טק -שיווק, הייבמגמות בחירה 

  וניהול בינלאומי ואסטרטגיה
  

 בסיס –ניהול השיווק 
687-2-5631   

  פרופ' רחלי ברקן
  

היבטים מתקדמים במימון למנהל 
  עסקים
  חובה 0229-2-687
   להב ירון פרופ'

  

משא ומתן: היבטים 
  בחירה –התנהגותיים 

687-2-7471   
  ד"ר עמוס שור

 

משא ומתן: היבטים 
 –התנהגותיים 

-687-2בחירה  
7471   

  ד"ר עמוס שור
 

משא ומתן: היבטים 
בחירה   –התנהגותיים 

687-2-7471   
  ד"ר עמוס שור

 

  ניהול הפרסום
  בחירה

687-2-1381  
-ד"ר הילה טהר

  יצחק
 

  ניהול הפרסום
  בחירה

687-2-1381  
-ד"ר הילה טהר

  יצחק
  

ניהול סיכונים 
 פיננסיים

  בחירה ואקטואריים
687-2-0215  

  ד"ר תומר שושי
 

-כלכלה ניהולית
  בסיס

687-2-6051  
  מר ניר חן

  
למנהל  חשבונאות

  חובה-עסקים
687-2-6091  

  1קבוצה 
  מלול שנהברו"ח 

 

 שעות
  

08-11  
 
 
 

  בסיס – במנהל מדעי התנהגות
687-2-3081   

  הקר-תום גורדון ד"ר
 

פיננסייםניתוח דוחות   
 בחירה במימון + מימון וביטוח

1201-2-687  
 פרופ' אילנית גביוס

 
תרגול בסטטיסטיקה והסתברות 

  חובהבמנהל עסקים 
  12קב'  687-2-0196

  גב' רותם איזק
  

  7031-2-687בניהול  לחץ ושחיקה
 ד"ר חגי כץ

קורס בחירה במגמות במדעי 
התנהגות, יזמות חברתית ויזמות, 

 חדשנות וניהול היי-טק 
 
 

תורת המשחקים 
   בחירה –למנהלים 

687-2-6041  
  פרופ' עופר עזר

  
  בחירהדיני עבודה 

687-2-1031  
  ד"ר עמית גורביץ

  
היבטים מתקדמים 

  במימון למנהל עסקים
  חובה 0229-2-687
   להב ירוןפרופ' 

  
  
  
  

תורת המשחקים 
   בחירה –למנהלים 

687-2-6041  
  עופר עזרפרופ' 

  
  

היבטים מתקדמים 
במימון למנהל 

  עסקים
  חובה 0229-2-687
   להב ירון פרופ'

  
  

 כללי דיני עבודה
687-2-1031  

 ד"ר עמית גורביץ

תורת המשחקים למנהלים 
   בחירה –

687-2-6041  
  פרופ' עופר עזר

  
  

היבטים מתקדמים במימון 
  למנהל עסקים

  חובה 0229-2-687
   להב ירון פרופ'

  
  
  

2-687- כללי דיני עבודה
1031  

  ד"ר עמית גורביץ
 

תורת המשחקים 
 –למנהלים 

   בחירה
687-2-6041  

  פרופ' עופר עזר
  

היבטים 
מתקדמים במימון 

  למנהל עסקים
687-2-0229 

  חובה
  להב ירון פרופ'

  
 כללי דיני עבודה

687-2-1031  
  ד"ר עמית גורביץ

  

 תורת המשחקים
   בחירה –למנהלים 

687-2-6041  
  פרופ' עופר עזר

  
  

היבטים מתקדמים 
מימון למנהל ב

  עסקים
  חובה 0229-2-687
  להב ירון פרופ'

  
  

 כללי דיני עבודה
687-2-1031  

  ד"ר עמית גורביץ
  

ביטוח תמחור חוזי 
 חובה – חיים

  במימון וביטוח
687-2-0021  

 פרופ' רמי יוסף
  
  
  
  
  
  
  
  

 כללי דיני עבודה
687-2-1031  

  ד"ר עמית גורביץ
  
  
  
 

למנהל  מתמטיקה
  בסיס -עסקים 

687-2-0164  
  ד"ר תומר שושי

  
תרגול 

 יקהטבסטטיס
במנהל והסתברות 

  חובהעסקים 
687-2-0196   

  11קב' 
  שנהב מלולרו"ח 

  
   

 שעות
  

11-14 
 



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

  בשבוע
-חדשנות וניהול היי יזמות, יזמות חברתית התנהגות ארגונית שונותמגמות 

 טק
וניהול  טגיהטראס שיווק

  בינלאומי
  /  מוןמי

  ביטוחמימון ו
  בסיסקורס 

  חובהקורסי 
  מגמה

סמינר אמפירי  
  בהתנהגות אירגונית 

   סמינר-
687-2-0023  

  ד"ר חגי כץ
  
  

סמינר אמפירי 
 בהתנהגות אירגונית 

  סמינר
687-2-0023  

  ד"ר חגי כץ

פרקטיקום בשיווק 
 - אסטרטגיה ויזמות

  סמינר
687-2-0221  

  ד"ר ענב פרידמן
  
  
  

  התנהגות צרכנים
  חובה

687-2-6651  
 ד"ר עמוס שור

פרקטיקום בשיווק 
 - אסטרטגיה ויזמות

  סמינר
687-2-0221  

  ד"ר ענב פרידמן
  
  
  
  
  

סמינר יישומי 
תיקי בניהול 

 מינרס השקעות
687-2-0218  

  חיים לויפרופ' 
  סורנימר ברק 

  
  

  ניהול פיננסי
  שנה ב חובה

687-2-7061  
  פרופ' אילנית גביוס

  

  בסיס – מימון
687-2-4211  

-ד"ר גאלה סלגניק
  שושן

  
 סטטיסטיקה

במנהל  והסתברות
  חובה - עסקים

687-2-0196  
  פרופ' רמי יוסף

  
 עסקים ניהול תפעול

  חובה-עסקים
687-2-0197  

  ד"ר דני שפירא

  שעות
 

14-17 
 

  בארגונים הנעת עובדים 
  חובה לשנה א'
687-2-0158  

  הקר-תום גורדוןד"ר 
 

  
  

היבטים מתקדמים 
בניהול השיווק למנהל 

  חובהעסקים 
687-2-0233  

  ד"ר דני שפירא
  
  

אסטרטגיה ומדיניות 
687- חובהמנהל עסקים 

2-1011   
  עופר עזרפרופ' 

 חובה מדו 
  

 מנהיגות בארגונים
 חובה לשנה א'

5991-2-687  
  קנר-כהןד"ר איריס 

  
היבטים מתקדמים 

בניהול השיווק 
  חובהלמנהל עסקים 
687-2-0233  

  ד"ר דני שפירא
   
  

אסטרטגיה ומדיניות 
 חובהמנהל עסקים 
687-2-1011   

 עופר עזרפרופ' 

היבטים משפטיים של 
  טק-יזמות היי

  חובה
687-2-0208  

  עו"ד אולג ברודט
  
  
  
  
  
  
  
  
  

אסטרטגיה ומדיניות מנהל 
2-687- חובהעסקים 
1011   
  עופר עזרפרופ' 

 שיווק שירותים
  חובה

687-2-2051  
-גב' ענבל אלוני

  אופיר
  
  

 -חקר שווקים 
  סמינר

687-2-1461  
  ד"ר ענב פרידמן 

  
  
  

אסטרטגיה 
ומדיניות מנהל 

 חובהעסקים 
687-2-1011   

 עופר עזרפרופ' 

  קורס חובה מדו 
  

עקרונות עסקים 
  חובה בינלאומיים

687-2-0105  
  דויד ברוךפרופ' 

  
  
  
  
  
  
  
  

אסטרטגיה ומדיניות 
 חובהמנהל עסקים 
687-2-1011   

  עופר עזרפרופ' 

ניתוח ניירות ערך 
 חובה 0009-2-687
  שנה א

-ד"ר גאלה סלגניק
  שושן

  
  

היבטים מתקדמים 
בניהול השיווק 
למנהל עסקים 

  חובה
687-2-0233  

  ד"ר דני שפירא
  

אסטרטגיה ומדיניות 
 חובהמנהל עסקים 
687-2-1011   

  עופר עזרפרופ' 

 תרגול במתמטיקה
-למנהל עסקים

   בסיס
  מר מתן בן סימון

  17-19בין השעות 
  
  
  
  
  
  
 

  שעות
 

17-20 
 
 

  

   קורסים מרוכזים

  

  14/11, 10/11, 09/11יתקיים בתאריכים הבאים: בחירה כלליקורס  – פרופ' רמי יוסף 0094-2-687 מס' קורס "ניהול עסקי של המערך הפנסיוני בישראלמרוכז "קורס ,

 .17:30בשעה  21/11. הבחינה תתקיים בתאריך 09:00-16:00בין השעות  17/11, 16/11

  

  יתקיים בין התאריכים הקורס קורס כללי/  טק חדשנות וניהול היי יזמות,קורס בחירה במגמת – פרופ' צבי וויניג 0182-2-687מס' קורס  "בליתויזמות גלמרוכז "קורס 

 09:00-17:00בין השעות  20-24/11/22

  


