
 

16/08/2021  

  'אסמסטר  ב"תשפשנה"ל  - שעות לכל המגמותמערכת 

 תשפ"ב סמסטר א'

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

חדשנות  יזמות, יזמות חברתית ארגוניתהתנהגות  מגמות שונות
 טק-וניהול היי

וניהול  טגיהטראס שיווק
  בינלאומי

  /  מוןמי
  ביטוחמימון ו

  בסיסקורס 
  חובהקורסי 

  מגמה

במגמת בחירה  למנהליםמיסים 
  כללי מימון / קורס 
  ד"ר חן לבון 687-2-0230

  
  חובה-חשבונאות למנהל עסקים

  2קבוצה  – 687-2-6091
  / מר שאולי טויטו מלולרו"ח שנהב 

 
 –שא ומתן: היבטים התנהגותיים מ

 בחירה 7471-2-687  בחירה
  במגמה להתנהגות ארגונית

  ד"ר עמוס שור
  

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

  
 בסיס – ניהול השיווק

  סידי-ד"ר מירב ויס 687-2-5631
  
  

  לחץ בארגונים 
  בחירה

687-2-0203  
  ד"ר דורית טרייסטר

 

  לחץ בארגונים 
  בחירה

687-2-0203  
  ד"ר דורית טרייסטר

 

לחץ בארגונים 
  בחירה

687-2-0203  
  ד"ר דורית טרייסטר

  
  
  
 

  ניהול הפרסום
  בחירה

687-2-1381  
  יצחק-ד"ר הילה טהר

 

  ניהול הפרסום
  בחירה

687-2-1381  
  יצחק-ד"ר הילה טהר

  

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 
/  רו"ח שנהב מלול
  מר שאולי טויטו

 

 שעות
  

08-11  
 
 
 

  בסיס –מדעי התנהגות 
  ד"ר תום גורדון 687-2-3081

 
פיננסייםניתוח דוחות   

 בחירה במימון + מימון וביטוח
1201-2-687  

 פרופ' אילנית גביוס
 

  )11-13(שעות  תרגול בסטטיסטיקה
  12קב'  687-2-0196

  שנהב מלול/ גב' רותם איזק רו"ח
  
  

 שיווק ותקשורת למטרות חברתיות
  סידי-ד"ר מירב ויס 687-2-0216

בחירה במגמות: אסטרטגיה, שיווק, 
יזמות, חדשנות וניהול היי-טק, יזמות 

 חברתית, התנהגות ארגונית
 
 
 

 -התנהגות ארגונית 
 היבטים בינלאומיים

 בחירה
0018-2-687  

  קנר-ד"ר איריס כהן
  
  

   בחירהדיני עבודה 
687-2-1031  

  ד"ר עמית גורביץ
  
  
  

מיינדפולנס בעבודה  
  כלליקורס 

687-2-0231  
   פרופ' נורית זיידמן

  
  

 -התנהגות ארגונית 
 היבטים בינלאומיים

 בחירה
0018-2-687  

  קנר-ד"ר איריס כהן
  

מיינדפולנס בעבודה 
  בחירה

687-2-0231  
  פרופ' נורית זיידמן

  
  
  

קורס  דיני עבודה
   כללי

687-2-1031  
  ד"ר עמית גורביץ

  
  
  
 

 -התנהגות ארגונית 
 היבטים בינלאומיים

 בחירה
0018-2-687  

  קנר-ד"ר איריס כהן
  

קורס  דיני עבודה
  1031-2-687 כללי

  גורביץד"ר עמית 
  
  
  
  

מיינדפולנס בעבודה  
  כלליקורס 

687-2-0231  
 פרופ' נורית זיידמן

 ות מוצריםימדינ
  בחירה

687-2-1561  
  יצחק-ד"ר הילה טהר

  
  
  כלליקורס  יני עבודהד

687-2-1031  
  ד"ר עמית גורביץ

  
  
  
  

 –מיינדפולנס בעבודה 
  כלליקורס 

687-2-0231  
  פרופ' נורית זיידמן

 -התנהגות ארגונית 
 היבטים בינלאומיים

 בחירה
0018-2-687  

קנר-ד"ר איריס כהן  
  

  כלליקורס  דיני עבודה
687-2-1031  

  ד"ר עמית גורביץ
  
  
  
  

 –מיינדפולנס בעבודה 
  כלליקורס 

687-2-0231  
  פרופ' נורית זיידמן

ביטוח תמחור חוזי 
  חובה - חיים

687-2-0021  
 פרופ' רמי יוסף

  
  

קורס  דיני עבודה
  1031-2-687 כללי

  ד"ר עמית גורביץ
  
  
  
  

מיינדפולנס בעבודה 
   קורס כללי

687-2-0231  
 פרופ' נורית זיידמן

למנהל  מתמטיקה
  בסיס -עסקים 

687-2-0164  
  יגאל טור ד"ר

  
תרגול 

 יקהטבסטטיס
במנהל והסתברות 

  חובהעסקים 
687-2-0196   

  11קב' 
  גב' רותם איזק

  
מיינדפולנס 

קורס   בעבודה
  0231-2-687 כללי

   נורית זיידמןפרופ' 

 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 ארגוניתהתנהגות  מגמות שונות

 טק-וניהול היי
וניהול  טגיהטראס שיווק

  בינלאומי
  /  מוןמי

  ביטוחמימון ו
  בסיסקורס 

  חובהקורסי 
  מגמה

במדעי  שיטות מחקר 
   סמינר- ההתנהגות

687-2-0023  
  ד"ר חגי כץ

  
  ניהול כמפגש אנושי

  סמינר
687-2-0219  

  פרופ' נורית זיידמן
  

סמינר יישומי בנושא 
יצירתיות וגישה ארגונית 

  סמינרלסיכון 
687-2-0191   

  מורגולבד"ר איליה 
  

  גש אנושיפניהול כמ
  סמינר

687-2-0219  
  פרופ' נורית זיידמן

  

פרקטיקום בשיווק 
 - אסטרטגיה ויזמות

  סמינר
687-2-0221  

  ד"ר ענב פרידמן
  
  

 -מעשית  התנסות
מרעיון טכנולוגי 

  סמינר למיזם עסקי
687-2-0154  

  גב' יפעת טורנבינר
  מר יוסי שביט

  

  התנהגות צרכנים
  חובה

687-2-6651  
 ד"ר עמוס שור

פרקטיקום בשיווק 
  אסטרטגיה ויזמות

  סמינר
687-2-0221  

  גב' ענב פרידמן
  
  

סדנא לניהול תיקי 
השקעות הלכה 

 סמינר למעשה
687-2-0218  

  חיים לויפרופ' 
  
  

  בסיס – מימון
687-2-4211  

-ד"ר גאלה סלגניק
  שושן

  
 סטטיסטיקה
במנהל  והסתברות

  חובה - עסקים
687-2-0196  

  פרופ' רמי יוסף
  

 ניהול תפעול
  חובה-עסקים

687-2-0197  
  ד"ר דני שפירא

  שעות
 

14-17 
 

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

  נבון-ד"ר ליאת רמתי
 

בארגונים מנהיגות  
 חובה לשנה ב'

5991-2-687  
קנר-ד"ר איריס כהן  

 
  

אסטרטגיה ומדיניות 
   חובהמנהל עסקים 
687-2-1011   

  1קב' 
  עופר עזרפרופ' 

 חובה מדו 
  

בארגוניםמנהיגות   
 חובה לשנה א'

5991-2-687  
   קנר-ד"ר איריס כהן

  
  
  
  
  

אסטרטגיה ומדיניות 
 חובהמנהל עסקים 
687-2-1011   

  1קב' 
  עופר עזרפרופ' 

היבטים משפטיים 
  טק-של יזמות היי

  חובה
687-2-0208  

  עו"ד אולג ברודט
  
  
  
  
  
  

אסטרטגיה ומדיניות 
 חובהמנהל עסקים 
687-2-1011   

  1קב' 
   עזר עופרפרופ' 

  חובה שיווק שירותים
687-2-2051  

  אופיר-גב' ענבל אלוני
  
  

  סמינר -חקר שווקים 
687-2-1461  

  ד"ר ענב פרידמן 
  
  
  

אסטרטגיה ומדיניות 
   חובהמנהל עסקים 
687-2-1011   

  1קב' 
 עופר עזרפרופ' 

  קורס חובה מדו 
  

עקרונות עסקים 
  חובה בינלאומיים

687-2-0105  
  פרופ' דויד ברוך

  
  
  
  
  

אסטרטגיה ומדיניות 
 חובהמנהל עסקים 
687-2-1011   

  עופר עזרפרופ'  1קב' 

ניתוח ניירות ערך 
 חובה 0009-2-687
  שנה א

-ד"ר גאלה סלגניק
  שושן

  
  ניהול פיננסי

  שנה ב חובה
687-2-7061  

  פרופ' אילנית גביוס
  

אסטרטגיה ומדיניות 
 חובהמנהל עסקים 
687-2-1011   

  1קב' 
  עופר עזרפרופ' 

 במתמטיקהתרגול 
-למנהל עסקים

   בסיס
  מר מתן בן סימון

  17-19בין השעות 
  
  
  
  
  
  
 

  שעות
 

17-20 
 
 

  הערות 

 מגמת מדעי התנהגות. במיועד לתלמידים במגמה רב תחומית ו -פרופ' נורית זיידמן  0219-2-687מס' קורס   מפגש אנושי"ניהול כ סמינר 

  

  בחירה כלליקורס  – פרופ' רמי יוסף 0094-2-687 מס' קורס "בישראלניהול עסקי של המערך הפנסיוני מרוכזת "סדנא  

  . 18/11/21בתאריך  תקייםתבחינה בקורס . 9-16בין השעות  2021לנובמבר  15, 11,10, 8, 7: תאריכי הסדנא

  

  חדשנות וניהול היי יזמות,קורס בחירה במגמת  – מר אור סנטו 0224-2-687" מס' קורס ויזמות בעולם הביטקוין והמטבעות הדיגיטליים בלוקציין"קורס מרוכז-

 . 17:00-09:00בין השעות  26/12, 23/12, 22/12, 13/12, 12/12הקורס יתקיים בתאריכים:  קורס כללי/  טק

  . 30/12/21הבחינה תתקיים בתאריך 

 

 " קורס בחירה במגמת אסטרטגיה וניהול בינלאומי /   – פרופ' צבי וויניג 0182-2-687מס' קורס  "יזמות גלבוליתסדנא מרוכזת 
  קורס כללי/  טק חדשנות וניהול היי יזמות,קורס בחירה במגמת 

  אחר הצהריים 02/12/21תאריך הבחינה תתקיים ב. 09:00-17:00בין השעות  28/11/21-02/12/21 הסדנא תתקיים בתאריכים:

















19.10.2021 ר׳רתאלמחלקהשעותמערכתדוח

בנגבגוריון־בןאוניברסיטת

ב״תשפאי סמסטרעסקיםמנהל687מחלקה

שניתואר תואר

[3.00] עבודהדיני687.2.1031

487חדר גורן-ן״גולדשט,צוקר-72בני11:00-14:00גיום
שבועכל1משבועהחלבכיתה

17.10.2021-14.01.2022

(3) שעור(60)1-קב גורביץ.ער״ד

[3.00] פיננסייםדוחותניתוח687.2.1201

206חדר גוטמן-32בני11:00-14:00ויום
שבועכל1משבועהחלהיבריד

17.10.2021-14.01.2022

(3) שעור(50)1-קב גביוס.א'פרופ

[3.00] הפרסוםניהול687.2.1381

223חדר (זימקיף)90בנין-90בני08:00-11:00גיום
שבועכל1משבועהחלבכיתה

17.10.2021-14.01.2022

(3) שעור(50)1-קב יצחק-טהר.הר״ד

[3.00] שווקיםחקר687.2.1461

(3)פרידמן.ער״ד סמינר(29) 1-קב

[3.00] מוצריםמדיניות687.2.1561

110חדר גורן-ן״גולדשט,צוקר-72בני11:00-14:00גיום
שבועכל1משבועהחלבכיתה

17.10.2021-14.01.2022

(3) שעור(55)1-קב יצחק-טהר.הר״ד

[3.00] שירותיםשיווק687.2.2051

116חדר(חדש)קי0זלוטוב-טמן״קר-34בני17:00-20:00גיוםאופיר-אלוני.עגבי
שבועכל1משבועהחלבכיתה

17.10.2021-14.01.2022

(3) שעור(60)-קב

[1.50] במנהלהתנהגותמדעי687.2.3081

212חדרהקר־גורדון.תר״ד גורן-ן״גולדשט,צוקר-72בני111:00-14:00יום
שבועכל1משבועהחלהיבריד

17.10.2021-14.01.2022

(3) שעור(60) 1-קב

.אישיהודעותלוח/מחלקתיהודעותבלוחהתעדכןאנא,שינוייםיתכנו:הערה שיבוץדרישת=*
:נים״ובינקמפוסיםמקרא

-גולדשטיין,צוקר-72,לימודכתותן״בנ-35,(חדש)קי0זלוטוב-טמן״קר-34,גוטמן-32,גולדברגר-28,(.אוד)טמן״קר-26,תדמורשרה-18,מנדל-14מרקוסמשפחתש״ע

'אצריף-5)0רויא-בית)טוביהו-קרית

סורוקה

מרקוסמשפחתש״ע

אילתקמפוס

(6קומה)פנימיותן״בנ-15

(זימקיף)90בנין-90

ותיירותלמלונאותהבינלאומי0״ביה-5,אילתפוס0דקן#׳̂ןב-4,ת^4ובנין-39דלת?1:גמ6קמ-2בנין-2,אילת0קמפו-1בנין-1

-וחצרים-1
הבריאותלמקצועותכמן״דבנין-81\/1,למדעיםכמן״דבנין-61\/1,הישן׳רקנאטמתחם-31\/1,סוחקהח״בביפתולוגיהבנין-21\/1,אישפח|׳n-1Mהבריאותלמדעיהפקולטה

הצרים

יום ג 17:00-20:00 בניין 15 חדר 107
בכיתה החל משבוע 1 כל שבוע

14.01.2022 - 17.10.2021






