
חובות אוניברסיטאים לכלל הסטודנטים:

1.   הדרכת הספריה (681.1.0011) - למי שעוד לא ביצע

        (יש לסיים את חובות האנגלית עד סוף שנה ב')

3. קורסי החובה למסלולים הדו מחלקתיים מפורסמים כדי למנוע חפיפות בסמסטר ב' עם קורסים שנתיים ברוח וחברה

נק"זאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסמס' קורסקבוצהמעמד הקורס

מקוון14:0017:00ג'ד"ר משה צופיניהול התפעול והייצור1

היברידי12:0014:00א'גב' רתם גליקי11

היברידי14:0016:00א'גב' זהר פוטש12

מקוון14:0017:00ב'2

מקוון17:0020:00ב'3

3מקוון17:0020:00א'עו"ד עידן ארדמשפט למנהלים168110284

מקוון10:0013:00ג'ד"ר הילה רימרחקר שווקים - סמינר2

מקוון13:0014:00ג'גב' ליאור ליבהתר. חקר שווקים - סמינר21

3מקוון17:0020:00ג'ד"ר תומר בקלשמבוא להתנהגות צרכנים168110005

3מקוון08:0011:00ד'גב' מירב ויס-סידישיווק פרו חברתי168110236

3מקוון17:0020:00ג'ד"ר שרון ברקןמצבי לחץ ושחיקה בעבודה168110007

3מקוון14:0017:00ד'ד"ר בשמת סקאיניהול פיננסי של ארגונים, קבוצות וארועי ספורט168110241

מקוון14:0017:00ד'ד"ר רחלי כליפאמימון חברות1

היברידי08:0010:00א'מר אילן קולוףתר.מימון חברות11

מקוון14:0017:00ב'גב' אילנית אביעוזמבוא לתורת השקעות1

היברידי13:0015:00א'גב' מרום ג'אנהתר.מבוא לתורת השקעות11

168110126
סדנא למלווי משפחות בפעמונים - חלק א' 

*מותנה בראיון קבלה לאחר הרישום
1.5מקוון17:0020:00ב'גב' אלה מדמוני

3מקוון14:0017:00ה'ד"ר דורית טרייסטרממשק אדם-מכונה168110255

168110276R -2מקוון17:0019:00ד'מר אילן טורגוביצקיפתרון בעיות ניהוליות באקסל ו

168110281
סדנא בתקשורת בינאישית- תאריכי המפגשים: 4.11, 

2.12 ,25.11 ,11.11
1מקוון11:0014:00ד'ד"ר עמיר נהרי

3מקוון14:0017:00ב'פרופ' מיכאל בר-אליפסיכו של הספורט168110286

3מקוון11:0014:00ג'ד"ר תמר מקוביזמות חברה וסביבה68110288

2מקוון08:0010:00ב'ד"ר רוית רובינשטיין לוימערכת הפנסיה: הבטים התנהגותיים וכלכליים168110290

168110296
לחסן את העסק ? התמודדות עם משברים במגזר העסקי- 

תאריכי המפגשים: 12.11 ,19.11, 26.11, 3.12
1מקוון14:0017:00ה'מר לביא קייט

2מקוון11:0013:00ד'ד"ר ענבל פרי,מר יהודיין תומרטרנדים והזדמנויות בעולם הייטק והספורט168110293

מערכת שעות- שנה"ל תשפ"א- סמסטר א'

2.   אנגלית כשפה זרה (לתלמידי המסלול הדו מחלקתי  - תחת רכיב לימודים כלליים 151) - ע"פ הרמה אליה סווגת

4. ניתן להירשם לקורס מחקר מודרך (סמסטריאלי או שנתי).  פרטים נוספים - באתר. המחלקה

קורסים שנה ב' לפי מסלולים

חד מחלקתי שנה ב' מגמת שיווק

קורסי מגמה- יש לבחור 
אחד

חד מחלקתי שנה ב' מגמת ה. ארגונית

חובה

בחירה-
יש לבחור 6 נק"ז  מתוך 

קורסי הבחירה

3.5 36411241
תר. ניהול התפעול והייצור

3

681101203

3גב' מירב מלצמן,ד"ר תמר מקוביישומי פייטון בניהול68110291

3

 בסמסטר א' 2021 המערכת לרישום לקורסים לא תחסום חפיפות בין קורסים.
סטודנטים הנרשמים בחפיפה אחראיים להשלים את כל החומר ,המטלות והנוכחות הנדרשים בכל הקורסים אליהם הם רשומים, גם בהוראה המקוונת וגם במידה ונחזור להוראה 

פרונטלית בקמפוס

68110058קורס חובה במגמה

68110104



נק"זאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסמס' קורסקבוצהמעמד הקורס

מקוון14:0017:00ג'ד"ר משה צופיניהול התפעול והייצור1

היברידי12:0014:00א'גב' ר. גליקי11

היברידי14:0016:00א'גב' ז. פוטש12

3מקוון17:0020:00א'עו"ד עידן ארדמשפט למנהלים168110284

3מקוון11:0014:00ב'גב' מירב מלצמן,ד"ר תמר מקוביישומי פייטון בניהול168110291

3מקוון17:0020:00ג'ד"ר שרון ברקןמצבי לחץ ושחיקה בעבודה168110007

3מקוון14:0017:00ה'ד"ר דורית טרייסטרממשק אדם-מכונה168110255

3מקוון17:0020:00ג'ד"ר תומר בקלשמבוא להתנהגות צרכנים168110005

מקוון14:0017:00ד'ד"ר רחלי כליפאמימון חברות1

היברידי08:0010:00א'מר אילן קולוףתר.מימון חברות11

מקוון14:0017:00ב'גב' אילנית אביעוזמבוא לתורת השקעות1

היברידי13:0015:00א'גב' מרום ג'אנהתר.מבוא לתורת השקעות11

168110126
סדנא למלווי משפחות בפעמונים - חלק א' 

*מותנה בראיון קבלה לאחר הרישום
1.5מקוון17:0020:00ב'גב' אלה מדמוני

3מקוון08:0011:00ד'גב' מירב ויס-סידישיווק פרו חברתי168110236

3מקוון14:0017:00ד'ד"ר בשמת סקאיניהול פיננסי של ארגונים, קבוצות וארועי ספורט168110241

168110276R -2מקוון17:0019:00ד'מר אילן טורגוביצקיפתרון בעיות ניהוליות באקסל ו

168110281
סדנא בתקשורת בינאישית- תאריכי המפגשים: 4.11, 

2.12 ,25.11 ,11.11
1מקוון11:0014:00ד'ד"ר עמיר נהרי

3מקוון14:0017:00ב'פרופ' מיכאל בר-אליפסיכו של הספורט168110286

3מקוון11:0014:00ג'ד"ר תמר מקוביזמות חברה וסביבה68110288

2מקוון08:0010:00ב'ד"ר רוית רובינשטיין לוימערכת הפנסיה: הבטים התנהגותיים וכלכליים168110290

2מקוון11:0013:00ד'ד"ר ענבל פרי,מר יהודיין תומרטרנדים והזדמנויות בעולם הייטק והספורט68110293

168110296
לחסן את העסק ? התמודדות עם משברים במגזר העסקי- 

תאריכי המפגשים: 12.11 ,19.11, 26.11, 3.12
1מקוון14:0017:00ה'מר לביא קייט

נק"זאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסמס' קורסקבוצהמעמד הקורס

מקוון17:0020:00ג'ד"ר משה צופיניהול התפעול והייצור2

היברידי08:0010:00א'מר א. ירקוני21

היברידי10:0012:00א'מר ש. שבת22

3מקוון17:0020:00א'עו"ד עידן ארדמשפט למנהלים168110284

3מקוון11:0014:00ב'גב' מירב מלצמן,ד"ר תמר מקוביישומי פייטון בניהול168110291

מקוון14:0017:00ד'ד"ר רחלי כליפאמימון חברות1

היברידי08:0010:00א'מר אילן קולוףתר.מימון חברות11

מקוון14:0017:00ב'גב' אילנית אביעוזמבוא לתורת השקעות1

היברידי13:0015:00א'גב' מרום ג'אנהתר.מבוא לתורת השקעות11

168110126
סדנא למלווי משפחות בפעמונים - חלק א' 

*מותנה בראיון קבלה לאחר הרישום
1.5מקוון17:0020:00ב'גב' אלה מדמוני

3מקוון08:0011:00ד'גב' מירב ויס-סידישיווק פרו חברתי168110236

3מקוון14:0017:00ד'ד"ר בשמת סקאיניהול פיננסי של ארגונים, קבוצות וארועי ספורט168110241

3מקוון14:0017:00ה'ד"ר דורית טרייסטרממשק אדם-מכונה168110255

168110276R -2מקוון17:0019:00ד'מר אילן טורגוביצקיפתרון בעיות ניהוליות באקסל ו

קורסי מגמה
יש להירשם לשניהם

בחירה-
יש לבחור 6 נק"ז  מתוך 

קורסי הבחירה

חובה במגמה
יש להירשם לשניהם

364112413.5
תר. ניהול התפעול והייצור

3

חובה

3

68110120

3

3

חובה

36411241
תר. ניהול התפעול והייצור

3.5

68110104

68110120

חד מחלקתי שנה ב' מגמת מימון

68110104



168110281
סדנא בתקשורת בינאישית- תאריכי המפגשים: 4.11, 

2.12 ,25.11 ,11.11
1מקוון11:0014:00ד'ד"ר עמיר נהרי

3מקוון14:0017:00ב'פרופ' מיכאל בר-אליפסיכו של הספורט168110286

3מקוון11:0014:00ג'ד"ר תמר מקוביזמות חברה וסביבה168110288

2מקוון08:0010:00ב'ד"ר רוית רובינשטיין לוימערכת הפנסיה: הבטים התנהגותיים וכלכליים168110290

3מקוון14:0017:00ב'פרופ' מיכאל בר-אליפסיכו של הספורט168110286

2מקוון11:0013:00ד'ד"ר ענבל פרי,מר יהודיין תומרטרנדים והזדמנויות בעולם הייטק והספורט168110293

168110296
לחסן את העסק ? התמודדות עם משברים במגזר העסקי- 

תאריכי המפגשים: 12.11 ,19.11, 26.11, 3.12
1מקוון14:0017:00ה'מר לביא קייט

נק"זאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסמס' קורסקבוצהמעמד הקורס

מקוון14:0017:00ג'ד"ר משה צופיניהול התפעול והייצור1

היברידי12:0014:00א'גב' ר. גליקי11

היברידי14:0016:00א'גב' ז. פוטש12

3מקוון17:0020:00א'עו"ד עידן ארדמשפט למנהלים168110284

3מקוון17:0020:00ב'גב' מירב מלצמן,ד"ר תמר מקוביישומי פייטון בניהול368110291

מקוון10:0013:00ב'ד"ר הילה רימרחקר שווקים - סמינר1

מקוון13:0014:00ב'גב' נועה דותןתר.חקר שווקים - סמינר11

3מקוון14:0017:00ד'ד"ר בשמת סקאיניהול פיננסי של ארגונים, קבוצות וארועי ספורט168110241

3מקוון14:0017:00ב'פרופ' מיכאל בר-אליפסיכו של הספורט168110286

3מקוון17:0020:00ג'ד"ר תומר בקלשמבוא להתנהגות צרכנים168110005

168110126
סדנא למלווי משפחות בפעמונים - חלק א' 

*מותנה בראיון קבלה לאחר הרישום
1.5מקוון17:0020:00ב'גב' אלה מדמוני

3מקוון17:0020:00ג'ד"ר שרון ברקןמצבי לחץ ושחיקה בעבודה168110007

מקוון14:0017:00ד'ד"ר רחלי כליפאמימון חברות1

היברידי08:0010:00א'מר אילן קולוףתר.מימון חברות11

מקוון14:0017:00ב'גב' אילנית אביעוזמבוא לתורת השקעות1

היברידי13:0015:00א'גב' מרום ג'אנהתר.מבוא לתורת השקעות11

3מקוון08:0011:00ד'גב' מירב ויס-סידישיווק פרו חברתי168110236

3מקוון14:0017:00ה'ד"ר דורית טרייסטרממשק אדם-מכונה168110255

168110276R -2מקוון17:0019:00ד'מר אילן טורגוביצקיפתרון בעיות ניהוליות באקסל ו

168110281
סדנא בתקשורת בינאישית- תאריכי המפגשים: 4.11, 

2.12 ,25.11 ,11.11
1מקוון11:0014:00ד'ד"ר עמיר נהרי

3מקוון11:0014:00ג'ד"ר תמר מקוביזמות חברה וסביבה168110288

2מקוון08:0010:00ב'ד"ר רוית רובינשטיין לוימערכת הפנסיה: הבטים התנהגותיים וכלכליים168110290

2מקוון11:0013:00ד'ד"ר ענבל פרי,מר יהודיין תומרטרנדים והזדמנויות בעולם הייטק והספורט168110293

168110296
לחסן את העסק ? התמודדות עם משברים במגזר העסקי- 

תאריכי המפגשים: 12.11 ,19.11, 26.11, 3.12
1מקוון14:0017:00ה'מר לביא קייט

בחירה-
יש לבחור 6 נק"ז  מתוך 

קורסי הבחירה

חובה

חובה במגמה- 
לסטודנטים שבחרו בתחום 

שיווק

תר. ניהול התפעול והייצור
364112413.5

3

חד מחלקתי שנה ב' מגמת עסקי ספורט

68110058

קורסי מגמה-סטודנטים שבחרו 
בתחום השיווק יבחרו קורס אחד.

 
סטודנטים שבחרו בתחום 

התנהגות ארגונית  ילמדו את שני 
הקורסים

3

בחירה 
יש לבחור 6 נק"ז  מתוך 

קורסי הבחירה

68110104

68110120

3



נק"זאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסמס' קורסקבוצהמעמד הקורס

מקוון17:0020:00ג'ד"ר משה צופיניהול התפעול והייצור2

היברידי08:0010:00א'מר א. ירקוניתר. ניהול התפעול והייצור21

היברידי10:0012:00א'מר ש. שבתתר. ניהול התפעול והייצור22

3מקוון17:0020:00א'עו"ד עידן ארדמשפט למנהלים168110284

3מקוון14:0017:00ב'גב' מירב מלצמן,ד"ר תמר מקוביישומי פייטון בניהול268110291

מקוון10:0013:00ב'ד"ר הילה רימרחקר שווקים - סמינר1

מקוון13:0014:00ב'גב' נועה דותןתר. חקר שווקים - סמינר11

3מקוון11:0014:00ג'ד"ר תמר מקוביזמות חברה וסביבה168110288

 3מקוון14:0017:00ב'פרופ' מיכאל בר-אליפסיכו של הספורט168110286
3מקוון17:0020:00ג'ד"ר תומר בקלשמבוא להתנהגות צרכנים168110005

3מקוון17:0020:00ג'ד"ר שרון ברקןמצבי לחץ ושחיקה בעבודה168110007

מקוון14:0017:00ד'ד"ר רחלי כליפאמימון חברות1

היברידי08:0010:00א'מר אילן קולוףתר.מימון חברות11

מקוון14:0017:00ב'גב' אילנית אביעוזמבוא לתורת השקעות1

היברידי13:0015:00א'גב' מרום ג'אנהתר.מבוא לתורת השקעות11

168110126
סדנא למלווי משפחות בפעמונים - חלק א' 

*מותנה בראיון קבלה לאחר הרישום
1.5מקוון17:0020:00ב'גב' אלה מדמוני

3מקוון14:0017:00ד'ד"ר בשמת סקאיניהול פיננסי של ארגונים, קבוצות וארועי ספורט168110241

3מקוון08:0011:00ד'גב' מירב ויס-סידישיווק פרו חברתי168110236

3מקוון14:0017:00ה'ד"ר דורית טרייסטרממשק אדם-מכונה168110255

168110276R -2מקוון17:0019:00ד'מר אילן טורגוביצקיפתרון בעיות ניהוליות באקסל ו

168110281
סדנא בתקשורת בינאישית- תאריכי המפגשים: 4.11, 

2.12 ,25.11 ,11.11
1מקוון11:0014:00ד'ד"ר עמיר נהרי

168110296
לחסן את העסק ? התמודדות עם משברים במגזר העסקי- 

תאריכי המפגשים: 12.11 ,19.11, 26.11, 3.12
1מקוון14:0017:00ה'מר לביא קייט

2מקוון11:0013:00ד'ד"ר ענבל פרי,מר יהודיין תומרטרנדים והזדמנויות בעולם הייטק והספורט168110293

נק"זאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסמס' קורסקבוצהמעמד הקורס

מקוון14:0017:00ד'מר עודד זפרנימבוא לחקר ביצועים1

היברידי12:0014:00א'מר עומרי אלוןתר.מבוא לחקר ביצועים11

מקוון11:0014:00ד'ד"ר עומר לביסודות האלגוריתמים והסיבוכיות3

היברידי15:0016:00א'יפורסם בהמשךתר.יסודות האלגוריתמים והסיבוכיות31

מקוון16:0019:00א'ד"ר אדיר אבןבסיסי נתונים3

היברידי14:0015:00א'מר אורי בן יהודהתר.בסיסי נתונים31

336413309(KM) 3מקוון17:0020:00ב'ד"ר אלי מירוןניהול ידע

3מקוון17:0020:00ד'ד"ר שרון ברקןהתנהגות ארגונית בניהול168110297

מקוון11:0014:00ג'מר לירן מימונימבוא למימון2

מקוון10:0012:00א'גב' שחר דגמיתר.מבוא למימון21

3מקוון17:0020:00ג'ד"ר תומר בקלשמבוא להתנהגות צרכנים168110005

3מקוון11:0014:00ג'גב' טלי חרותי סוברכלים להבנת שוק העבודה הישראלי - מושגי יסוד168110229

2מקוון12:0014:00ד'מר קובי בר שלוםגיוס הון לחברת סטארטאפ168110270

2מקוון08:0010:00ג'ד"ר גלעד גולובניהול חדשנות168110289

364111913.5

364119013.5

681120613.5

חד מחלקתי שנה ב' מגמת יזמות וחדשנות

חובה

חובה במגמה

364111113.5

3

3

681100583

364112413.5

בחירה 
יש לבחור 6 נק"ז  מתוך 

קורסי הבחירה

68110104

68110120

חובה

ניהול מערכות מידע שנה ב' 



168110126
סדנא למלווי משפחות בפעמונים - חלק א' 

*מותנה בראיון קבלה לאחר הרישום
1.5מקוון17:0020:00ב'גב' אלה מדמוני

3מקוון08:0011:00ד'גב' מירב ויס-סידישיווק פרו חברתי168110236

168110276R -2מקוון17:0019:00ד'מר אילן טורגוביצקיפתרון בעיות ניהוליות באקסל ו

1
68110281

סדנא בתקשורת בינאישית- תאריכי המפגשים: 4.11, 
2.12 ,25.11 ,11.11

1מקוון11:0014:00ד'ד"ר עמיר נהרי

168110296
לחסן את העסק ? התמודדות עם משברים במגזר העסקי- 

תאריכי המפגשים: 12.11 ,19.11, 26.11, 3.12
1מקוון14:0017:00ה'מר לביא קייט

3מקוון11:0014:00ג'ד"ר תמר מקוביזמות חברה וסביבה168110288

עד שעהמשעהיוםשם קורסמס' קורסנק"זאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסמס' קורסקבוצהמעמד הקורס

10:0014:00א'כתיבה מדעית6811023204מקוון08:0011:00ב'רו"ח יניב שנימבוא לחשבונאות1

16:0018:00ה'מבוא ליזמות6811026504היברידי10:0012:00א'מר עידו כהןתר.מבוא לחשבונאות12

11:0014:00ג'ניהול הייצור והתפעול3641124202מקוון08:0011:00ב'גב' רעות בלייוייסמבוא לחשבונאות5

16:0018:00א'תר. ניהול הייצור והתפעול3641124221היברידי14:0016:00א'מר רון שפיראתר.מבוא לחשבונאות51

מקוון11:0014:00ב'גב' דנה נייערמבוא למימון1

היברידי12:0014:00א'גב' אתי תבלתר.מבוא למימון11

3מקוון17:0020:00ג'ד"ר תומר בקלשמבוא להתנהגות צרכנים168110005

3מקוון17:0020:00ג'ד"ר שרון ברקןמצבי לחץ ושחיקה בעבודה168110007

168110126
סדנא למלווי משפחות בפעמונים - חלק א' 

*מותנה בראיון קבלה לאחר הרישום
1.5מקוון17:0020:00ב'גב' אלה מדמוני

3מקוון08:0011:00ד'גב' מירב ויס-סידישיווק פרו חברתי168110236

3מקוון14:0017:00ה'ד"ר דורית טרייסטרממשק אדם-מכונה168110255

168110276R -2מקוון17:0019:00ד'מר אילן טורגוביצקיפתרון בעיות ניהוליות באקסל ו

1
68110281

סדנא בתקשורת בינאישית- תאריכי המפגשים: 4.11, 
2.12 ,25.11 ,11.11

1מקוון11:0014:00ד'ד"ר עמיר נהרי

168110296
לחסן את העסק ? התמודדות עם משברים במגזר העסקי- 

תאריכי המפגשים: 12.11 ,19.11, 26.11, 3.12
1מקוון14:0017:00ה'מר לביא קייט

3מקוון11:0014:00ג'גב' טלי חרותי סוברכלים להבנת שוק העבודה הישראלי - מושגי יסוד168110229

3מקוון14:0017:00ב'פרופ' מיכאל בר-אליפסיכו של הספורט168110286

3מקוון11:0014:00ג'ד"ר תמר מקוביזמות חברה וסביבה168110288

עד שעהמשעהיוםשם קורסמס' קורסנק"זאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסמס' קורסקבוצהמעמד הקורס

10:0014:00א'כתיבה מדעית6811023204מקוון17:0020:00ב'רו"ח יניב שנימבוא לחשבונאות4

18:0020:00ה'מבוא ליזמות6811026505היברידי12:0014:00א'מר רון שפיראתר.מבוא לחשבונאות41

11:0014:00ג'ניהול הייצור והתפעול3641124202מקוון08:0011:00ב'גב' רעות בלייוייסמבוא לחשבונאות5

16:0018:00א'תר.. ניהול הייצור והתפעול3641124221היברידי14:0016:00א'מר רון שפיראתר.מבוא לחשבונאות51

מקוון11:0014:00ב'גב' דנה נייערמבוא למימון1

היברידי10:0012:00א'גב' אתי תבלתר.מבוא למימון12

3מקוון17:0020:00ג'ד"ר תומר בקלשמבוא להתנהגות צרכנים168110005

68111061

בחירה
יש לבחור 3 נק"ז  מתוך 

קורסי הבחירה

חובה

3.5 68112061

681120613.5

דו פסיכולוגיה שנה ב' - אופציה 2
*יש להירשם לאופציה 1 או 2 לקורסי החובה, רק לפי הקבוצות המופיעות בכל אופציה

חובה

3.5

דו פסיכולוגיה שנה ב' אופציה 1 בסמסטר ב'- קורסי חובה

דו פסיכולוגיה שנה ב' אופציה 2 בסמסטר ב'- קורסי חובה

3.5

בחירה
יש לבחור 3 נק"ז  מתוך 

קורסי הבחירה

חשוב! שנה א'- ניהול דו פסיכולוגיה- עליך להירשם לפי אחת האופציות (1 או 2) המופיעות מטה. לא ניתן לערבב בין קבוצות שיעור או תרגול 

של אופציה 1 ואופציה 2
דו פסיכולוגיה שנה ב' - אופציה 1. 

*יש להירשם לאופציה 1 או 2 לקורסי החובה, רק לפי הקבוצות המופיעות בכל אופציה

68111061



168110126
סדנא למלווי משפחות בפעמונים - חלק א' 

*מותנה בראיון קבלה לאחר הרישום
1.5מקוון17:0020:00ב'גב' אלה מדמוני

3מקוון17:0020:00ג'ד"ר שרון ברקןמצבי לחץ ושחיקה בעבודה168110007

3מקוון08:0011:00ד'גב' מירב ויס-סידישיווק פרו חברתי168110236

3מקוון14:0017:00ה'ד"ר דורית טרייסטרממשק אדם-מכונה168110255

168110276R -2מקוון17:0019:00ד'מר אילן טורגוביצקיפתרון בעיות ניהוליות באקסל ו

1
68110281

סדנא בתקשורת בינאישית- תאריכי המפגשים: 4.11, 
2.12 ,25.11 ,11.11

1מקוון11:0014:00ד'ד"ר עמיר נהרי

168110296
לחסן את העסק ? התמודדות עם משברים במגזר העסקי- 

תאריכי המפגשים: 12.11 ,19.11, 26.11, 3.12
1מקוון14:0017:00ה'מר לביא קייט

3מקוון11:0014:00ג'גב' טלי חרותי סוברכלים להבנת שוק העבודה הישראלי - מושגי יסוד168110229

3מקוון14:0017:00ב'פרופ' מיכאל בר-אליפסיכו של הספורט168110286

3מקוון11:0014:00ג'ד"ר תמר מקוביזמות חברה וסביבה168110288

עד שעהמשעהיוםשם קורסמס' קורסנק"זאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסמס' קורסקבוצהמעמד הקורס

10:0014:00א'כתיבה מדעית36811023204מקוון14:0017:00ג'מר יונתן קורפלמבוא למערכות מידע336414221

18:0020:00ב'מבוא ליזמות6811026503מקוון11:0014:00ב'רו"ח יניב שנימבוא לחשבונאות2

11:0014:00ג'ניהול התפעול והייצור3641124101היברידי08:0010:00א'מר רון שפיראתר.מבוא לחשבונאות21

12:0014:00א'תר. ניהול התפעול והייצור10:0012:003641124111א'מר רון שפיראתר.מבוא לחשבונאות22

מקוון08:0011:00ב'גב' רעות בלייוייסמבוא לחשבונאות5

היברידי14:0016:00א'מר רון שפיראתר.מבוא לחשבונאות51

מקוון11:0014:00ב'גב' דנה נייערמבוא למימון1

היברידי12:0014:00א'גב' אתי תבלתר.מבוא למימון11

היברידי10:0012:00א'גב' אתי תבלתר.מבוא למימון12

מקוון11:0014:00ג'מר לירן מימונימבוא למימון2

מקוון14:0016:00א'גב' שחר דגמיתר.מבוא למימון22

עד שעהמשעהיוםשם קורסמס' קורסנק"זאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסמס' קורסקבוצהמעמד הקורס

10:0014:00א'כתיבה מדעית36811023201מקוון11:0014:00ב'פרופ' יותם לוריאאתיקה לניהול168114071

16:0018:00ב'מבוא ליזמות6811026502מקוון17:0020:00ג'ד"ר משה צופיניהול התפעול והייצור2

14:0017:00ג'כלכלה וחברה6811027304היברידי08:0010:00א'מר א. ירקוניתר. ניהול התפעול והייצור21

11:0014:00ג'שיפוט וקבלת החלטות6811304101היברידי10:0012:00א'מר ש. שבתתר. ניהול התפעול והייצור22

17:0020:00ג'שיפוט וקבלת החלטות26811304102מקוון08:0010:00ב'ד"ר רוית רובינשטיין לוימערכת הפנסיה: הבטים התנהגותיים וכלכליים168110290

2מקוון11:0013:00ד'ד"ר ענבל פרי,מר יהודיין תומרטרנדים והזדמנויות בעולם הייטק והספורט168110293

2מקוון08:0010:00ג'ד"ר גלעד גולובניהול חדשנות168110289

מקוון14:0017:00ד'ד"ר רחלי כליפאמימון חברות1

מקוון08:0010:00א'מר אילן קולוףתר.מימון חברות11

מקוון14:0017:00ב'גב' אילנית אביעוזמבוא לתורת השקעות1

מקוון13:0015:00א'גב' מרום ג'אנהתר.מבוא לתורת השקעות11

168110126
סדנא למלווי משפחות בפעמונים - חלק א' 

*מותנה בראיון קבלה לאחר הרישום
1.5מקוון17:0020:00ב'גב' אלה מדמוני

3מקוון08:0011:00ד'גב' מירב ויס-סידישיווק פרו חברתי168110236

3מקוון14:0017:00ה'ד"ר דורית טרייסטרממשק אדם-מכונה168110255

168110276R -2מקוון17:0019:00ד'מר אילן טורגוביצקיפתרון בעיות ניהוליות באקסל ו

1
68110281

סדנא בתקשורת בינאישית- תאריכי המפגשים: 4.11, 
2.12 ,25.11 ,11.11

1מקוון11:0014:00ד'ד"ר עמיר נהרי

 דו סוציולוגיה שנה ב'

  דו כלכלה שנה ב'

681120613.5

 

בחירה 
יש לבחור 3 נק"ז מתוך 

קורסי הבחירה

3.5

בחירה
יש לבחור 3 נק"ז  מתוך 

קורסי הבחירה

חובה
3.5 36411241

68110104

דו סוציולוגיה שנה ב' בסמסטר ב'- קורסי חובה

חובה

3

3 68110120

68111061

דו כלכלה שנה ב' בסמסטר ב'- קורסי חובה



168110296
לחסן את העסק ? התמודדות עם משברים במגזר העסקי- 

תאריכי המפגשים: 12.11 ,19.11, 26.11, 3.12
1מקוון14:0017:00ה'מר לביא קייט

3מקוון11:0014:00ג'ד"ר תמר מקוביזמות חברה וסביבה168110288

מקוון14:0017:00ד'ד"ר רחלי כליפאמימון חברות1

היברידי08:0010:00א'מר אילן קולוףתר.מימון חברות11

מקוון14:0017:00ב'גב' אילנית אביעוזמבוא לתורת השקעות1

היברידי13:0015:00א'גב' מרום ג'אנהתר.מבוא לתורת השקעות11

3מקוון14:0017:00ג'ד"ר תומר שושיניהול סיכונים168110240

3מקוון14:0017:00ה'מר עפר משה שפירתמחור אגרות חוב168110299

08:0011:00ב'ד"ר מוסי רוזנבויםניתוח ארועים במימון168110242

17:0018:00ג'גב' שחר דגמיתר.ניתוח ארועים במימון1168110242

עד שעהמשעהיוםשם קורסמס' קורסנק"זאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסמס' קורסקבוצהמעמד הקורס

10:0014:00א'כתיבה מדעית36811023203מקוון14:0017:00ג'מר יונתן קורפלמבוא למערכות מידע336414221

16:0018:00ה'מבוא ליזמות6811026504מקוון17:0020:00ב'רו"ח יניב שנימבוא לחשבונאות4

11:0014:00ג'ניהול התפעול והייצור3641124101היברידי12:0014:00א'מר רון שפיראתר.מבוא לחשבונאות41

מקוון11:0014:00ה'מר לירן מימונימבוא למימון2

מקוון14:0016:00א'גב' שחר דגמיתר.מבוא למימון22

עד שעהמשעהיוםשם קורסמס' קורסנק"זאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסמס' קורסקבוצהמעמד הקורס

17:0020:00ב'מבוא להתנהגות הארגונית מאקרו6811004201מקוון14:0017:00ב'רו"ח יניב שנימבוא לחשבונאות3

18:0020:00ה'מבוא ליזמות6811026505היברידי18:0020:00א'מר רון שפיראתר.מבוא לחשבונאות31

11:0014:00ג'ניהול התפעול והייצור3641124101מקוון11:0014:00ב'גב' דנה נייערמבוא למימון1

12:0014:00א'תר. ניהול התפעול והייצור3641124111היברידי12:0014:00א'גב' אתי תבלתר.מבוא למימון11

היברידי10:0012:00א'גב' אתי תבלתר.מבוא למימון12

3מקוון14:0017:00ג'מר יונתן קורפלמבוא למערכות מידע336414221

עד שעהמשעהיוםשם קורסמס' קורסנק"זאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסמס' קורסקבוצהמעמד הקורס

16:0014:00א'תר. ניהול הייצור והתפעול33641124221מקוון11:0014:00ג'מר יונתן קורפלמבוא למערכות מידע236414221

10:0018:00א'כתיבה מדעית6811023202מקוון08:0011:00ב'גב' רעות בלייוייסמבוא לחשבונאות5

16:0014:00ב'מבוא ליזמות6811026502היברידי14:0016:00א'מר רון שפיראתר.מבוא לחשבונאות51

11:0014:00ג'ניהול התפעול והייצור3641124101מקוון08:0011:00ב'גב' רעות בלייוייסמבוא לחשבונאות1

12:0014:00א'תר. ניהול התפעול והייצור3641124111היברידי10:0012:00א'מר עידו כהןתר.מבוא לחשבונאות12

מקוון11:0014:00ב'גב' דנה נייערמבוא למימון1

היברידי12:0014:00א'גב' אתי תבלתר.מבוא למימון11

היברידי10:0012:00א'גב' אתי תבלתר.מבוא למימון12

מקוון11:0014:00ג'מר לירן מימונימבוא למימון2

מקוון14:0016:00א'גב' שחר דגמיתר.מבוא למימון22

עד שעהמשעהיוםשם קורסמס' קורסנק"זאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסמס' קורסקבוצהמעמד הקורס

11:0014:00ג'ניהול הייצור והתפעול3641124202מקוון14:0017:00ב'מר יונתן קורפלמבוא למערכות מידע1

681110613.5

681120613.5

3.5

681110613.5

3.5

דו תקשורת שנה ב'

דו חינוך שנה ב'

דו גיאוגרפיה שנה ב'

364142213 חובה
יש להירשם לאחת הקבוצות

חובה
3.5

חובה

68111061

68112061

68112061

חובה

  דו פו"מ שנה ב'

דו תקשורת שנה ב' בסמסטר ב'- קורסי חובה

דו גיאוגרפיה שנה ב' בסמסטר ב'- קורסי חובה

דו חינוך שנה ב' בסמסטר ב'- קורסי חובה

681101043

681101203
עד סוף שנה ג' יש 

להירשם לשני קורסי 
בחירה ממגמת מימון 

(מתוך סה"כ נק"ז 
הבחירה בתואר)

3מקוון

דו פו"מ שנה ב' בסמסטר ב'- קורסי חובה



16:0014:00א'תר. ניהול הייצור והתפעול3641124221מקוון11:0014:00ג'מר יונתן קורפלמבוא למערכות מידע2

10:0017:00א'כתיבה מדעית6811023202מקוון08:0011:00ב'רו"ח יניב שנימבוא לחשבונאות1

11:0018:00ג'ניהול התפעול והייצור3641124101היברידי12:0014:00א'מר עידו כהןתר.מבוא לחשבונאות11

12:0017:00א'תר. ניהול התפעול והייצור3641124111מקוון11:0014:00ב'רו"ח יניב שנימבוא לחשבונאות2

14:0012:00ג'ניהול התפעול והייצור3641124102היברידי08:0010:00א'מר רון שפיראתר.מבוא לחשבונאות21

16:0020:00א'תר. ניהול התפעול והייצור3641124121מקוון14:0017:00ב'רו"ח יניב שנימבוא לחשבונאות3

14:0018:00ב'ניהול התפעול והייצור3641124103היברידי18:0020:00א'31

10:0016:00א'תר. ניהול התפעול והייצור3641124131היברידי16:0018:00א'32

18:0014:00ב'מבוא ליזמות6811036501מקוון17:0020:00ב'רו"ח יניב שנימבוא לחשבונאות4

16:0020:00ב'מבוא ליזמות6811036502היברידי12:0014:00א'מר רון שפיראתר.מבוא לחשבונאות41

14:0011:00ב'מבוא ליזמות6811036503מקוון08:0011:00ב'גב' רעות בלייוייסמבוא לחשבונאות5

11:0014:00ב'מבוא להתנהגות הארגונית מאקרו6811004201היברידי14:0016:00א'מר רון שפיראתר.מבוא לחשבונאות51

17:0020:00ב'מבוא להתנהגות הארגונית מאקרו6811004202מקוון11:0014:00ב'גב' דנה נייערמבוא למימון1

08:0011:00ג'מבוא להתנהגות הארגונית מאקרו6811004203היברידי12:0014:00א'גב' אתי תבלתר.מבוא למימון11

11:0014:00ג'מבוא להתנהגות הארגונית מאקרו6811004204היברידי10:0012:00א'גב' אתי תבלתר.מבוא למימון12

מקוון11:0014:00ג'מר לירן מימונימבוא למימון2

מקוון10:0012:00א'גב' שחר דגמיתר.מבוא למימון21

מקוון14:0016:00א'גב' שחר דגמיתר.מבוא למימון22

עד שעהמשעהיוםשם קורסמס' קורסנק"זאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסמס' קורסקבוצה

11:0014:00ג'ניהול התפעול והייצור3641124101מקוון14:0017:00ב'מר יונתן קורפלמבוא למערכות מידע1

12:0014:00א'תר. ניהול התפעול והייצור3641124111מקוון11:0014:00ג'מר יונתן קורפלמבוא למערכות מידע2

14:0017:00ג'ניהול התפעול והייצור3641124102מקוון08:0011:00ב'רו"ח יניב שנימבוא לחשבונאות1

16:0017:00א'תר. ניהול התפעול והייצור3641124121היברידי12:0014:00א'מר עידו כהןתר.מבוא לחשבונאות11

14:0012:00ב'ניהול התפעול והייצור3641124103מקוון11:0014:00ב'רו"ח יניב שנימבוא לחשבונאות2

18:0020:00ב'מבוא ליזמות6811036501היברידי08:0010:00א'מר רון שפיראתר.מבוא לחשבונאות21

16:0018:00ב'מבוא ליזמות6811036502מקוון14:0017:00ב'רו"ח יניב שנימבוא לחשבונאות3

14:0016:00ב'מבוא ליזמות6811036503היברידי18:0020:00א'31

11:0014:00ב'מבוא להתנהגות הארגונית מאקרו6811004201היברידי16:0018:00א'32

17:0020:00ב'מבוא להתנהגות הארגונית מאקרו6811004202מקוון17:0020:00ב'רו"ח יניב שנימבוא לחשבונאות4

08:0011:00ג'מבוא להתנהגות הארגונית מאקרו6811004203היברידי12:0014:00א'מר רון שפיראתר.מבוא לחשבונאות41

11:0014:00ג'מבוא להתנהגות הארגונית מאקרו6811004204מקוון08:0011:00ב'גב' רעות בלייוייסמבוא לחשבונאות5

היברידי14:0016:00א'מר רון שפיראתר.מבוא לחשבונאות51

מקוון11:0014:00ב'גב' דנה נייערמבוא למימון1

היברידי12:0014:00א'גב' אתי תבלתר.מבוא למימון11

היברידי10:0012:00א'גב' אתי תבלתר.מבוא למימון12

מקוון11:0014:00ג'מר לירן מימונימבוא למימון2

מקוון14:0016:00א'גב' שחר דגמיתר.מבוא למימון22

נק"זאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסמס' קורסקבוצהמעמד הקורס

מקוון08:0011:00ב'רו"ח יניב שנימבוא לחשבונאות1

היברידי12:0014:00א'מר עידו כהןתר.מבוא לחשבונאות11

מר רון שפיראתר.מבוא לחשבונאות

68112061

דו שאר רוח וחברה שנה ב'

3

3.5

יש להירשם לאחת הקבוצות

חובה
יש להירשם לקבוצת שיעור 
אחת ולתרגול אחד השייך 

לשיעור

3.5

68111061
מר רון שפיראתר.מבוא לחשבונאות

חובה
יש להירשם לקבוצת שיעור 
אחת ולתרגול אחד השייך 

לשיעור

681120613.5

חובה
יש להירשם לאחת הקבוצות

36414221

חובה
יש להירשם לקבוצת שיעור 
אחת ולתרגול אחד השייך 

לשיעור

681110613.5

חובה
יש להירשם לקבוצת שיעור 

אחת 
ולתרגול אחד השייך לשיעור

חטיבה בניהול שנה ב'

דו שאר רו"ח שנה ב' בסמסטר ב'- קורסי חובה



מקוון11:0014:00ב'רו"ח יניב שנימבוא לחשבונאות2

היברידי08:0010:00א'מר רון שפיראתר.מבוא לחשבונאות21

מקוון14:0017:00ב'רו"ח יניב שנימבוא לחשבונאות3

היברידי18:0020:00א'31

היברידי16:0018:00א'32

מקוון17:0020:00ב'רו"ח יניב שנימבוא לחשבונאות4

היברידי12:0014:00א'מר רון שפיראתר.מבוא לחשבונאות41

מקוון08:0011:00ב'גב' רעות בלייוייסמבוא לחשבונאות5

היברידי14:0016:00א'מר רון שפיראתר.מבוא לחשבונאות51

מקוון11:0014:00ב'גב' דנה נייערמבוא למימון1

היברידי12:0014:00א'גב' אתי תבלתר.מבוא למימון11

היברידי10:0012:00א'גב' אתי תבלתר.מבוא למימון12

מקוון11:0014:00ג'מר לירן מימונימבוא למימון2

מקוון14:0016:00א'גב' שחר דגמיתר.מבוא למימון22

3מקוון17:0020:00ד'ד"ר שרון ברקןהתנהגות ארגונית בניהול168110297חובה

חובה
יש להירשם לקבוצת שיעור 
אחת ולתרגול אחד השייך 

לשיעור

681120613.5

68111061

חובה
יש להירשם לקבוצת שיעור 
אחת ולתרגול אחד השייך 

לשיעור

3.5
מר רון שפיראתר.מבוא לחשבונאות


