
 
24/01/2023 

 ב' סמסטר - ג"תשפ שנת הלימודים – שעות לכל המגמותמערכת 

יום  ג'יום  ג'יום  ג'יום  ג'יום  ג'יום  ג'יום  ג'יום  ו'יום 
 בשבוע

וניהול  יזמות חברתית התנהגות ארגונית מגמות שונות
 חדשני

יזמות,חדשנות 
 טק-וניהול היי

וניהול  טגיהטראס שיווק
 בינלאומי

 /  מוןמי
 ביטוחמימון ו

 בסיסקורס 
 חובהקורסי 

 מגמה

חשיבה יצירתית בפיתוח מוצרים 
 687-2-0046 – ובפרסום

 גב' שני מלכה אברהם
מלבד מימון  מגמותלכל ה בחירה

 ומימון וביטוח
 
 

 במימון וביטוח בחירה –קרנות גידור 
687-2-0217 

 ד"ר גאלה סלגניק שושן
 

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

 רו"ח שנהב מלול
 

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

 
 687-2-0234עסקי -מודיעין תחרותי

במגמות הייטק, אסטרטגיה  בחירה
  לשאר ובחירה כלליושיווק 

 וביץרקד"ר עמירם מ
 

אתיקה עסקית: סוגיות 
 - בשיווק ובייעוץ ארגוני

 בחירה
687-2-0223 

 פרופ' יותם לוריא
 
 

שיווק ותקשורת למטרות 
 חברתיות

687-2-0216  
 סידי-ד"ר מירב ויס

בחירה במגמות: 
אסטרטגיה, שיווק, יזמות, 

חדשנות וניהול היי-טק, 
יזמות חברתית, התנהגות 

 ארגונית

 

אתיקה עסקית: סוגיות 
 -בשיווק ובייעוץ ארגוני

 בחירה
687-2-0223 

 פרופ' יותם לוריא
 
 

שיווק ותקשורת 
 למטרות חברתיות

687-2-0216  
 סידי-ד"ר מירב ויס

בחירה במגמות: 
אסטרטגיה, שיווק, 

יזמות, חדשנות וניהול 
היי-טק, יזמות חברתית, 

 התנהגות ארגונית

 

אתיקה עסקית: 
סוגיות בשיווק 
 -ובייעוץ ארגוני

 בחירה
687-2-0223 

 פרופ' יותם לוריא
 

שיווק ותקשורת 
 למטרות חברתיות

687-2-0216  
 סידי-ד"ר מירב ויס

בחירה במגמות: 
אסטרטגיה, שיווק, 

יזמות, חדשנות 
וניהול היי-טק, 

יזמות חברתית, 
 התנהגות ארגונית

 

אתיקה עסקית: סוגיות 
 - בשיווק ובייעוץ ארגוני

 בחירה
687-2-0223 

 פרופ' יותם לוריא
 
 

שיווק ותקשורת 
 למטרות חברתיות

687-2-0216  
 סידי-ד"ר מירב ויס

בחירה במגמות: 
אסטרטגיה, שיווק, 

יזמות, חדשנות וניהול 
היי-טק, יזמות 

חברתית, התנהגות 
 ארגונית

 

אתיקה עסקית: 
 סוגיות בשיווק
 - ובייעוץ ארגוני

 בחירה
687-2-0223 

 פרופ' יותם לוריא
 

שיווק ותקשורת 
 למטרות חברתיות

687-2-0216  
 סידי-ד"ר מירב ויס

בחירה במגמות: 
אסטרטגיה, שיווק, 

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

 ארגונית
 

 תרחישי קיצון
 - בעולם הפיננסי

 בחירה
687-2-0214 

 תומר שושיד"ר 
 
 

 

-כלכלה ניהולית
 בסיס

687-2-6051 
 מר ניר חן

 
 

למנהל  חשבונאות
 חובה-עסקים

687-2-6091 
 1קבוצה 

 רו"ח שנהב מלול

 

 שעות
 

08-11 

 
 
 

  תרגול בסטטיסטיקה
 12קב'  687-2-0196

 (11-13)שעות גב' רותם איזק 
 
 

 687-2-7001הערכת שווי חברות 
 לכל המגמות בחירה

 גביוספרופ' אילנית 
 

 יותתניתוח תופעות התנהגו
 2קב'  687-2-0205

 פרופ' רחלי ברקן חובה
 

אתגר -אסטרטגיה, אחריות וקיימות
 0227-2-687 כללי חברתי 

 ד"ר ג'ף דודיק
 
 
 
 
 
 
 

 
סימולציה עסקית 

 כלליבחירה  –למנהלים 
687-2-0236 

 ד"ר קובי מורבינסקי

 
סימולציה עסקית 

 למנהלים – בחירה כללי
ד"ר קובי מורבינסקי 

6023-2-687  

ניתוח תופעות 
 יותתהתנהגו

קב'  687-2-0205
  חובה 1

 פרופ' רחלי ברקן
 
 

שיווק ויראלי בעידן 
 בחירה -דיגיטאלי 

687-2-0177 
-ד"ר הילה טהר

 יצחק
 

סימולציה עסקית 
בחירה  –למנהלים 

 כללי
ד"ר קובי מורבינסקי 

0236-2-687  

ניתוח תופעות 
 יותתהתנהגו

 1קב'  687-2-0205
  חובה

 פרופ' רחלי ברקן
 
 

בעידן  שיווק ויראלי
 בחירה - דיגיטאלי

687-2-0177 
 יצחק-ד"ר הילה טהר

 
 
 

סימולציה עסקית 
בחירה  –למנהלים 

 כללי
687-2-0236 

 ד"ר קובי מורבינסקי

ניתוח תופעות 
 יותתהתנהגו

 1קב'  687-2-0205
  חובה

 פרופ' רחלי ברקן
 
 

שיווק ויראלי בעידן 
 בחירה -דיגיטאלי 

687-2-0177 
 יצחק-ד"ר הילה טהר

 
 
 

סימולציה עסקית 
בחירה  –למנהלים 

 כללי
687-2-0236 

 ד"ר קובי מורבינסקי

ניתוח תופעות 
 יותתהתנהגו

קב'  687-2-0205
  חובה 1

 פרופ' רחלי ברקן
 

ביטוח תמחור חוזי 
 חובה - םפנסיוני

687-2-0022 
 פרופ' רמי יוסף

 
 
 
 
 
 

סימולציה עסקית 
בחירה  –למנהלים 

 כללי
687-2-0236 

 ד"ר קובי מורבינסקי
 
 

למנהל  מתמטיקה
 בסיס -עסקים 

687-2-0164 
 תומר שושיד"ר 

 
תרגול 

 יקהטבסטטיס
 חובהוהסתברות 

687-2-0196  
 11קב' 

 רו"ח שנהב מלול
 (11-13)שעות 

 
 
 
 

 שעות
 

11-14 
 
 
 

 



 
יום  ג'יום  ג'יום  ג'יום  ג'יום  ג'יום  ג'יום  ג'יום  ו'יום 

 בשבוע

וניהול  יזמות חברתית התנהגות ארגונית מגמות שונות
 חדשני

יזמות,חדשנות 
 טק-וניהול היי

וניהול  טגיהטראס שיווק
 בינלאומי

 /  מוןמי
 ביטוחמימון ו

 בסיסקורס 
 חובהקורסי 

 מגמה

סוגיות נבחרות בניהול  
 -אנושמשאבי 

 בשנה  חובה
687-2-1341 

 ד"ר איריס כהן קנר
 

בעולם  גברים ונשים
 סמינר –העבודה 

687-2-7091 
 ד"ר עמוס שור

 
סמינר אמפירי בהתנהגות 

  סמינר-אירגונית 
687-2-0023 

 ד"ר חגי כץ
 
 
 

גברים ונשים בעולם 
 סמינר –העבודה 

687-2-7091 
 ד"ר עמוס שור

 
סמינר אמפירי 

 בהתנהגות אירגונית 
 סמינר -

687-2-0023 
 ד"ר חגי כץ

 
 

 חובה –חדשנות 
 שנה ב 

687-2-0181 
 ד"ר גלעד גולוב

 
 
 

פרקטיקום בשיווק 
 אסטרטגיה ויזמות

 בחירה
687-2-0221 

 ד"ר ענב פרידמן
 

פרקטיקום בשיווק 
 אסטרטגיה ויזמות

 סמינר
687-2-0221 

 ד"ר ענב פרידמן
 

רועים יניתוח א
 סמינר - במימון

 פרופ' ירון להב
687-2-0212 

 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 

 

 –מנהיגות בארגונים 
 שנה א חובה

687-2-5991 
 קנר-איריס כהןד"ר 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

היבטים מתקדמים בניהול 
 השיווק למנהל עסקים 

687-2-0233 
 חובה

 סידי-ד"ר מירב ויס
 
 
 
 
 
 

אסטרטגיה ומדיניות מנהל 
  חובה –עסקים 

687-2-1011  
 : פרופ' עופר עזר1קב' 

, חברתית-יזמות עסקית
השקעה חברתית 

 - וארגונים היברידיים
 חובה

687-2-0232  
 כץ ד"ר חגי

 
 
 
 
 
 
 
 
 

היבטים מתקדמים 
בניהול השיווק למנהל 

 עסקים 
687-2-0233 

 חובה
 סידי-ד"ר מירב ויס

 
 
 
 
 

אסטרטגיה ומדיניות 
 חובה –מנהל עסקים 
687-2-1011  

  : פרופ' עופר עזר1קב' 

יזמות בעולם -פינטק
של טכנולוגיה 

  – פיננסית
 שנה א חובה

687-2-0210 
 אושי שוהם רד"
 

 התנסות מעשית
מרעיון טכנולוגי 

 – למיזם עסקי
 סמינר

687-2-0154 
 ד"ר יפעת טורבינר

 מר אדם ביסמוט
 
 

היבטים מתקדמים 
בניהול השיווק 
 למנהל עסקים 
687-2-0233 

 חובה
 סידי-ד"ר מירב ויס

 
 
 
 

אסטרטגיה ומדיניות 
 –מנהל עסקים 

 1011-2-687 חובה
: פרופ' עופר 1קב' 
  עזר

  –מי ושיווק בינלא
 שנה א חובה

687-2-1661 
 אופיר-גב' ענבל אלוני

 
 
 

 –התנהגות צרכנים 
 חובה שנה ב

687-2-6651 
 ד"ר עמוס שור

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אסטרטגיה ומדיניות 
  חובה –מנהל עסקים 
687-2-1011  

 פרופ' עופר עזר
 1קבוצה 

תרבות ועסקים 
  חובה –בינלאומיים 

687-2-7021 
 פרופ' נורית זיידמן

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

היבטים מתקדמים 
בניהול השיווק 
 למנהל עסקים 
687-2-0233 

 חובה
 סידי-ד"ר מירב ויס

 
 
 
 
 

אסטרטגיה ומדיניות 
  חובה–מנהל עסקים 
687-2-1011  

 עופר עזרפרופ' 
 1קבוצה 

בחירת תיקי 
  – השקעות

 שנה א חובה
687-2-7011 
 פרופ' חיים לוי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

היבטים מתקדמים 
בניהול השיווק 
 למנהל עסקים 
687-2-0233 

 חובה
 סידי-ד"ר מירב ויס

 
 
 
 
 

אסטרטגיה ומדיניות 
 –מנהל עסקים 

  חובה
687-2-1011  

 פרופ' עופר עזר
 1קבוצה 

 תרגול במתמטיקה
-למנהל עסקים

 0164-2-687 בסיס
 מר מתן בן סימון

 (17-19בין השעות )

 
 
 
 
 
 

 

 שעות

 
17-20 

 
 

  


