
עם קורסים שנתיים ברוח וחברה' מפורסמים כדי למנוע חפיפות בסמסטר בלמסלולים הדו מחלקתיים קורסי החובה * 

ז"נקאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצהמעמד הקורס

3היברידי14:0017:00'דר טל כספי"דרישום עצמאי- 'חלק א-פרויקט ניהול עסקים בישראל 168116011

3היברידי14:0017:00'דמר קובי בר שלום'חלק א- הנחיית יזמים צעירים 168110053

3היברידי14:0017:00'דמר יוסף שביט'חלק א-אימפקט חברתי - פרויקט יזמות  טכנולוגית 168110185

מקוון14:0017:00'במר אלירן סולודוחהאסטרטגיה העסקית1

3
מקוון11:0014:00'במר אלירן סולודוחהאסטרטגיה העסקית

3מקוון08:0011:00'בר שגית ימיני קדם"דניהול פרויקטים268110017חובה

3מקוון17:0020:00'דר טל כספי"דסוגיות אתיות בשיווק168110048חובה למגמה

3מקוון08:0011:00'דסידי-מירב ויס' גבשיווק פרו חברתי168110236

3מקוון17:0020:00'גר תומר בקלש"דמבוא להתנהגות צרכנים168110005

168110126
' חלק א- סדנא למלווי משפחות בפעמונים 

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

3מקוון11:0014:00'גטלי חרותי סובר' גבמושגי יסוד- כלים להבנת שוק העבודה הישראלי 168110229

3מקוון11:0014:00'בר סימון מורן סובל"דניהול משא ומתן168110002

3מקוון14:0017:00' דר בשמת סקאי"דניהול פיננסי של ארגונים168110241

3מקוון14:0017:00'גר תומר שושי"דניהול סיכונים168110240

3מקוון11:0014:00'גר תמר מקוב"דיזמות חברה וסביבה168110288

1מקוון12:0014:00'המיכל מנזורולה' גב'פיתוח קריירה מהשכלה לתעסוקה א168110257

3מקוון17:0020:00'ג,יותם לוריא' פרופ,ר שלומית גיא"דסוציולוגיה חברה ואתיקה בספורט168110258

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

2מקוון10:0012:00'המר חיים אידלמןמחשבה ומעשה בעסקים בסין בת זמננו168110300

3מקוון14:0017:00'באלי-מיכאל בר' פרופפסיכו של הספורט168110286

2מקוון08:0010:00'גר גלעד גולוב"דניהול חדשנות168110289

1
3מקוון17:0020:00'במר פול קליין"הלכה למעשה"השקעות ושוק ההון 68110298

3מקוון14:0017:00'הר  עופר שפיר"דתמחור אגרות חוב168110299

168110275Storytellingמר דני קריבושה
יפורסם 
בהמשך

3

ז"נקאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצהמעמד הקורס

3היברידי14:0017:00'דר טל כספי"דרישום עצמאי- 'חלק א-פרויקט ניהול עסקים בישראל 168116011

3היברידי14:0017:00'דמר קובי בר שלום'חלק א- הנחיית יזמים צעירים 168110053

3היברידי14:0017:00'דמר יוסף שביט'חלק א-אימפקט חברתי - פרויקט יזמות  טכנולוגית 168110185

3מקוון14:0017:00'במר אלירן סולודוחהאסטרטגיה העסקית168114041

ר "פרויקט מח

בתעשייה לא יינתן 

. השנה

בהמשך השבוע נעביר 

 3לכם מידע אודות 

הפרויקטים שיילמדו

'סמסטר א- א"ל תשפ"שנה- מערכת שעות

מגמת מימון ' חד מחלקתי שנה ג

בחירה 
ז  מתוך " נק9יש לבחור 

נא קורסי הבחירה           
לשים לב שיש 

ז " נק27להשלים 
בחירה בכל התואר

יש לבחור קורס   מגמה
אחד

באתר המחלקה- פרטים נוספים . (סמסטריאלי או שנתי) לקורס מחקר מודרךניתן להירשם * 

חובה
יש להירשם לאחת 

הקבוצות

68114041

סדנא מרוכזת באנגלית
14-20/12/2020

. לא תחסום חפיפות בין קורסים המערכת לרישום לקורסים2021'  בסמסטר א

גם בהוראה המקוונת וגם במידה ונחזור להוראה פרונטלית בקמפוס, המטלות והנוכחות הנדרשים בכל הקורסים אליהם הם רשומים,סטודנטים הנרשמים בחפיפה אחראיים להשלים את כל החומר 

לפי מסלולים' קורסים שנה ג

מגמת שיווק ' חד מחלקתי שנה ג

3

    'פרויקט חלק א
יש להתמיין לאחד 

יזמים )הפרויקטים 
   (יזמות טכנולוגית/צעירים

או 
להירשם עצמאית לניהול 

עסקים

חובה
יש להירשם לאחת 

הקבוצות

    'פרויקט חלק א
יש להתמיין לאחד 

יזמים )הפרויקטים 
   (יזמות טכנולוגית/צעירים

או 
להירשם עצמאית לניהול 

עסקים

ר "פרויקט מח

בתעשייה לא יינתן 

. השנה

בהמשך השבוע נעביר 

 3לכם מידע אודות 

הפרויקטים שיילמדו



2
3מקוון11:0014:00'גמר אלירן סולודוחהאסטרטגיה העסקית68114041

חובה
1

3מקוון11:0014:00'בר שגית ימיני קדם"דניהול פרויקטים68110017

3מקוון14:0017:00'גר תומר שושי"דניהול סיכונים168110240

3מקוון14:0017:00'הר  עופר שפיר"דתמחור אגרות חוב168110299

08:0011:00'בר מוסי רוזנבוים"דניתוח ארועים במימון168110242

17:0018:00'גשחר דגמי' גבניתוח ארועים במימון.תר1168110242

168110126
' חלק א- סדנא למלווי משפחות בפעמונים 

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

3מקוון11:0014:00'גטלי חרותי סובר' גבמושגי יסוד- כלים להבנת שוק העבודה הישראלי 168110229

3היברידי17:0020:00'במר פול קליין"הלכה למעשה"השקעות ושוק ההון 168110298

3מקוון14:0017:00' דר בשמת סקאי"דניהול פיננסי של ארגונים168110241

3מקוון11:0014:00'גר תמר מקוב"דיזמות חברה וסביבה168110288

3מקוון17:0020:00'גר תומר בקלש"דמבוא להתנהגות צרכנים168110005

3מקוון17:0020:00'דר טל כספי"דסוגיות אתיות בשיווק168110048

3מקוון08:0011:00'דסידי-מירב ויס' גבשיווק פרו חברתי168110236

1מקוון12:0014:00'המיכל מנזורולה' גב'פיתוח קריירה מהשכלה לתעסוקה א168110257

3מקוון17:0020:00'גיותם לוריא' פרופ,ר שלומית גיא"דסוציולוגיה חברה ואתיקה בספורט168110258

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

2מקוון10:0012:00'המר חיים אידלמןמחשבה ומעשה בעסקים בסין בת זמננו168110300

3מקוון14:0017:00'באלי-מיכאל בר' פרופפסיכו של הספורט168110286

2מקוון08:0010:00'גר גלעד גולוב"דניהול חדשנות168110289

168110275Storytellingמר דני קריבושה
יפורסם 
בהמשך

3

ז"נקאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצהמעמד הקורס

3היברידי14:0017:00'דר טל כספי"דרישום עצמאי- 'חלק א-פרויקט ניהול עסקים בישראל 168116011

3היברידי14:0017:00'דמר קובי בר שלום'חלק א- הנחיית יזמים צעירים 168110053

3היברידי14:0017:00'דמר יוסף שביט'חלק א-אימפקט חברתי - פרויקט יזמות  טכנולוגית 168110185

1
14:0017:00'באסטרטגיה העסקית

08:0011:00'גאסטרטגיה העסקית4

3מקוון08:0011:00'בר שגית ימיני קדם"דניהול פרויקטים268110017חובה

3מקוון11:0014:00'בר דיקלה אלישע"דניהול מחקר בהתנהגות ארגונית168110117חובה למגמה

3מקוון08:0011:00'דר שרון ברקן"דסדנה במיומנויות ניהול משאבי אנוש168110237

3מקוון08:0011:00'גר דפנה ברילר"דסדנא בהנחיית קבוצות168110238

168110126
' חלק א- סדנא למלווי משפחות בפעמונים 

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

3מקוון11:0014:00'גטלי חרותי סובר' גבמושגי יסוד- כלים להבנת שוק העבודה הישראלי 168110229

3מקוון17:0020:00'בר סימון מורן סובל"דניהול משא ומתן268110002

3מקוון17:0020:00'גר תומר בקלש"דמבוא להתנהגות צרכנים168110005

3מקוון14:0017:00' דר בשמת סקאי"דניהול פיננסי של ארגונים168110241

3מקוון17:0020:00'דר טל כספי"דסוגיות אתיות בשיווק168110048

3מקוון08:0011:00'דסידי-מירב ויס' גבשיווק פרו חברתי168110236

3מקוון14:0017:00'גר תומר שושי"דניהול סיכונים168110240

1מקוון12:0014:00'המיכל מנזורולה' גב'פיתוח קריירה מהשכלה לתעסוקה א168110257

3מקוון17:0020:00'גיותם לוריא' פרופ,ר שלומית גיא"דסוציולוגיה חברה ואתיקה בספורט168110258

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

3מקוון10:0012:00'המר חיים אידלמןמחשבה ומעשה בעסקים בסין בת זמננו168110300

3מקוון11:0014:00'גר תמר מקוב"דיזמות חברה וסביבה168110288

3מקוון14:0017:00'באלי-מיכאל בר' פרופפסיכו של הספורט168110286

2מקוון08:0010:00'גר גלעד גולוב"דניהול חדשנות168110289

בחירה למגמה 
יש לבחור שני קורסים

חובה
יש להירשם לאחת 

הקבוצות

מקוון

 בחירה
ז  מתוך " נק9יש לבחור 

נא קורסי הבחירה           
לשים לב שיש 

ז " נק27להשלים 
בחירה בכל התואר

3 מר אלירן סולודוחה68114041

מגמת התנהגות ארגונית ' חד מחלקתי שנה ג

 בחירה למגמה
יש לבחור קורס אחד

סדנא מרוכזת באנגלית
14-20/12/2020

3

מקוון

בחירה 
ז  מתוך " נק9יש לבחור 

נא קורסי הבחירה           
לשים לב שיש 

ז " נק27להשלים 
בחירה בכל התואר

    'פרויקט חלק א
יש להתמיין לאחד 

יזמים )הפרויקטים 
   (יזמות טכנולוגית/צעירים

או 
להירשם עצמאית לניהול 

עסקים

חובה
יש להירשם לאחת 

הקבוצות

ר "פרויקט מח

בתעשייה לא יינתן 

. השנה

בהמשך השבוע נעביר 

 3לכם מידע אודות 

הפרויקטים שיילמדו



3מקוון14:0017:00'הר  עופר שפיר"דתמחור אגרות חוב168110299

3היברידי17:0020:00'במר פול קליין"הלכה למעשה"השקעות ושוק ההון 168110298

168110275Storytellingמר דני קריבושה
יפורסם 
בהמשך

3

ז"נקאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצהמעמד הקורס

3היברידי14:0017:00'דר טל כספי"דרישום עצמאי- 'חלק א-פרויקט ניהול עסקים בישראל 168116011

3היברידי14:0017:00'דמר קובי בר שלום'חלק א- הנחיית יזמים צעירים 168110053

3היברידי14:0017:00'דמר יוסף שביט'חלק א-אימפקט חברתי - פרויקט יזמות  טכנולוגית 168110185

3מקוון11:0014:00'במר אלירן סולודוחהאסטרטגיה העסקית368114041

3מקוון08:0011:00'בר שגית ימיני קדם"דניהול פרויקטים268110017

למי שיבחר - חובה למגמה 
סמינר בהתנהגות ארגונית

3מקוון11:0014:00'בר דיקלה אלישע"דניהול מחקר בהתנהגות ארגונית168110117

3מקוון17:0020:00'ג,יותם לוריא' פרופ,ר שלומית גיא"דסוציולוגיה חברה ואתיקה בספורט168110258

3מקוון14:0017:00'באלי-מיכאל בר' פרופפסיכו של הספורט168110286

3מקוון17:0020:00'בר סימון מורן סובל"דניהול משא ומתן268110002

168110126
' חלק א- סדנא למלווי משפחות בפעמונים 

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

3מקוון17:0020:00'גר תומר בקלש"דמבוא להתנהגות צרכנים168110005

3מקוון17:0020:00'דר טל כספי"דסוגיות אתיות בשיווק168110048

3מקוון11:0014:00'גטלי חרותי סובר' גבמושגי יסוד- כלים להבנת שוק העבודה הישראלי 168110229

3מקוון08:0011:00'דסידי-מירב ויס' גבשיווק פרו חברתי168110236

3מקוון11:0014:00'גר תמר מקוב"דיזמות חברה וסביבה168110288

3מקוון14:0017:00'גר תומר שושי"דניהול סיכונים168110240

3מקוון14:0017:00' דר בשמת סקאי"דניהול פיננסי של ארגונים168110241

1מקוון12:0014:00'המיכל מנזורולה' גב'פיתוח קריירה מהשכלה לתעסוקה א168110257

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

2מקוון08:0010:00'גר גלעד גולוב"דניהול חדשנות168110289

3מקוון14:0017:00'הר  עופר שפיר"דתמחור אגרות חוב168110299

3היברידי17:0020:00'במר פול קליין"הלכה למעשה"השקעות ושוק ההון 168110298

3מקוון10:0012:00'המר חיים אידלמןמחשבה ומעשה בעסקים בסין בת זמננו168110300

1
68110275Storytellingמר דני קריבושה

יפורסם 
בהמשך

3

ז"נקאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצהמעמד הקורס

3מקוון08:0011:00'ה,מר דן הלברסברג,ר אדיר אבן"ד(BI)מערכות בינה עסקית 336411171

3מקוון11:0014:00'המר ארסני פרצובסקי(WEB)בניית מערכות ממוחשבות מבוססות אינטרנט 336411381

3מקוון17:0020:00'דשלמה גילאון-מר גדאסטרטגיה וניהול של מערכות מידע336411911

3מקוון14:0017:00'בשלמה גילאון-מר גד2

3מקוון14:0017:00'בר אדיר אבן"ד1

3מקוון11:0014:00'בר שגית ימיני קדם"דניהול פרויקטים168110017

3מקוון11:0014:00'גמר אלירן סולודוחהאסטרטגיה העסקית268114041

3מקוון14:0017:00'הסיקה קושארד'ר ג"דמחשב-יסודות ממשק אדם136411711

3מקוון14:0017:00'המר אבי עסיסCRMניהול קשרי לקוחות 136411151

3מקוון08:0011:00'גר ניר נסים"דאבטחת מידע136415001

עד שעהמשעהיוםשם קורסקורס' מסז"נקאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצהמעמד הקורס

14:0017:00'ד'חלק ב- הנחיית יזמים צעירים 36811005401היברידי14:0017:00'דר טל כספי"דרישום עצמאי- 'חלק א-פרויקט ניהול עסקים בישראל 168116011

קורסי חובה- 'בסמסטר ב ' דו פסיכולוגיה שנה ג

 בחירה
ז  מתוך " נק9יש לבחור 

נא קורסי הבחירה           
לשים לב שיש 

ז " נק27להשלים 
בחירה בכל התואר

ר "פרויקט מח

בתעשייה לא יינתן 

. השנה

בהמשך השבוע נעביר 

 3לכם מידע אודות 

הפרויקטים שיילמדו

חובה

סדנא מרוכזת באנגלית
14-20/12/2020

מגמת עסקי ספורט ' חד מחלקתי שנה ג

'ניהול מערכות מידע שנה ג

מגמה
יש להירשם לשני הקורסים

בחירה 
ז  מתוך " נק9יש לבחור 

נא קורסי הבחירה           
לשים לב שיש 

ז " נק27להשלים 
בחירה בכל התואר

סדנא מרוכזת באנגלית
14-20/12/2020

    'פרויקט חלק א
יש להתמיין לאחד 

יזמים )הפרויקטים 
   (יזמות טכנולוגית/צעירים

או 
להירשם עצמאית לניהול 

עסקים

    'פרויקט חלק א
יש להתמיין לאחד 

יזמים )הפרויקטים 
   (יזמות טכנולוגית/צעירים

או 
להירשם עצמאית לניהול 

עסקים

ר "פרויקט מח

בתעשייה לא יינתן 

. השנה

בהמשך השבוע נעביר 

 3לכם מידע אודות 

הפרויקטים שיילמדו

חובה

 בחירה
ז בחירה" נק3יש לבחור 

'דו פסיכולוגיה שנה ג

'חלק א-טיפוס למערכת מידע-הקמת אב-פרוייקט גמר36413304



08:0010:00'המנהיגות וניהול בארגונים36811028201היברידי14:0017:00'דמר קובי בר שלום'חלק א- הנחיית יזמים צעירים 168110053

12:0014:00'המנהיגות וניהול בארגונים36811028203היברידי14:0017:00'דמר יוסף שביט'חלק א-אימפקט חברתי - פרויקט יזמות  טכנולוגית 168110185

14:0017:00'דאימפקט חברתי ב- פרויקט יזמות  טכנולוגית 36811028501היברידי14:0017:00'דגל גוטמן' גב'חלק א- ר"פרויקט מח168111010

14:0017:00'ד'פרויקט ניהול עסקים בישראל ב36811601201היברידי14:0017:00'דר טל כספי"ד'פרויקט ניהול עסקים בישראל א168116011

3היברידי14:0017:00'דמר קובי בר שלום'חלק א- הנחיית יזמים צעירים 168110053

1
3היברידי14:0017:00'דמר יוסף שביטאימפקט חברתי א- פרויקט יזמות  טכנולוגית 68110185

3מקוון14:0017:00'במר אלירן סולודוחהאסטרטגיה העסקית168114041

3מקוון11:0014:00'במר אלירן סולודוחהאסטרטגיה העסקית368114041

3מקוון08:0011:00'גמר אלירן סולודוחהאסטרטגיה העסקית468114041

3מקוון11:0014:00'דר טל כספי"דאתיקה לניהול2

3מקוון14:0017:00'גיותם לוריא' פרופאתיקה לניהול3

עד שעהמשעהיוםשם קורסקורס' מסז"נקעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצהמעמד הקורס

14:0017:00'ד'חלק ב- הנחיית יזמים צעירים 36811005401היברידי14:0017:00'דר טל כספי"דרישום עצמאי- 'חלק א-פרויקט ניהול עסקים בישראל 168116011

08:0010:00'המנהיגות וניהול בארגונים36811028201היברידי14:0017:00'דמר קובי בר שלום'חלק א- הנחיית יזמים צעירים 168110053

14:0017:00'ד'חלק ב- הנחיית יזמים צעירים 36811005401היברידי14:0017:00'דמר יוסף שביט'חלק א-אימפקט חברתי - פרויקט יזמות  טכנולוגית 168110185

3
08:0010:00'המנהיגות וניהול בארגונים36811028201מקוון11:0014:00'במר אלירן סולודוחהאסטרטגיה העסקית68114041

12:0014:00'המנהיגות וניהול בארגונים36811028203מקוון08:0011:00'גמר אלירן סולודוחהאסטרטגיה העסקית468114041

14:0017:00'דאימפקט חברתי ב- פרויקט יזמות  טכנולוגית 36811028501מקוון11:0014:00'ביותם לוריא' פרופאתיקה לניהול168114071

2
3מקוון11:0014:00'דר טל כספי"דאתיקה לניהול68114071

עד שעהמשעהיוםשם קורסקורס' מסז"נקאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצהמעמד הקורס

14:0017:00'דאימפקט חברתי ב- פרויקט יזמות  טכנולוגית 36811028501היברידי14:0017:00'דר טל כספי"דרישום עצמאי- 'חלק א-פרויקט ניהול עסקים בישראל 168116011

14:0017:00'ד'פרויקט ניהול עסקים בישראל ב36811601201היברידי14:0017:00'דמר קובי בר שלום'חלק א- הנחיית יזמים צעירים 168110053

10:0012:00'המנהיגות וניהול בארגונים36811028202היברידי14:0017:00'דמר יוסף שביט'חלק א-אימפקט חברתי - פרויקט יזמות  טכנולוגית 168110185

3מקוון11:0014:00'גמר אלירן סולודוחהאסטרטגיה העסקית268114041חובה

3מקוון17:0020:00'ג,יותם לוריא' פרופ,ר שלומית גיא"דסוציולוגיה חברה ואתיקה בספורט168110258

3מקוון14:0017:00'באלי-מיכאל בר' פרופפסיכו של הספורט168110286

168110126
' חלק א- סדנא למלווי משפחות בפעמונים 

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

3מקוון11:0014:00'בר סימון מורן סובל"דניהול משא ומתן168110002

3מקוון14:0017:00'הר דורית טרייסטר"דמכונה-ממשק אדם168110255

3מקוון08:0011:00'במוסי רוזנבוים' פרופסדנא  בניתוח אירועים במימון הפירמה1

3מקוון 17:0018:00'גשחר דגמי' גב תירגול  סדנא  בניתוח אירועים במימון הפירמה11

3מקוון17:0020:00'גר תומר בקלש"דמבוא להתנהגות צרכנים168110005

3מקוון17:0020:00'דר טל כספי"דסוגיות אתיות בשיווק168110048

3מקוון11:0014:00'גטלי חרותי סובר' גבמושגי יסוד- כלים להבנת שוק העבודה הישראלי 168110229

 

בחירה 
ז מתוך " נק3יש לבחור 

קורסי הבחירה

'דו כלכלה שנה ג

ר "פרויקט מח

בתעשייה לא יינתן 

. השנה

בהמשך השבוע נעביר 

 3לכם מידע אודות 

הפרויקטים שיילמדו

ר "פרויקט מח

בתעשייה לא יינתן 

. השנה

בהמשך השבוע נעביר 

 3לכם מידע אודות 

הפרויקטים שיילמדו

ר "פרויקט מח

בתעשייה לא יינתן 

. השנה

בהמשך השבוע נעביר 

 3לכם מידע אודות 

הפרויקטים שיילמדו

'דו סוציולוגיה שנה ג

68114071

יש     'פרויקט חלק א
להתמיין לאחד הפרויקטים 

יזמות /יזמים צעירים)
או    (ר"מח/טכנולוגית

להירשם עצמאית לניהול 
עסקים

חובה
יש להירשם לאחד 

השיעורים

חובה
יש להירשם לאחת 

הקבוצות

68110242

    'פרויקט חלק א
יש להתמיין לאחד 

יזמים )הפרויקטים 
   (יזמות טכנולוגית/צעירים

או 
להירשם עצמאית לניהול 

עסקים

    'פרויקט חלק א
יש להתמיין לאחד 

יזמים )הפרויקטים 
   (יזמות טכנולוגית/צעירים

או 
להירשם עצמאית לניהול 

עסקים

    'פרויקט חלק א
יש להתמיין לאחד 

יזמים )הפרויקטים 
   (יזמות טכנולוגית/צעירים

או 
להירשם עצמאית לניהול 

עסקים

חובה
יש להירשם לאחד 

השיעורים

חובה
יש להירשם לאחד 

השיעורים

קורסי חובה- 'סמסטר בב'  דו סוציולוגיה שנה ג

קורסי חובה- 'סמסטר בב'  דו כלכלה שנה ג



3מקוון11:0014:00'גר תמר מקוב"דיזמות חברה וסביבה168110288

3מקוון08:0011:00'דסידי-מירב ויס' גבשיווק פרו חברתי168110236

3מקוון14:0017:00'גר תומר שושי"דניהול סיכונים168110240

1מקוון12:0014:00'המיכל מנזורולה' גב'פיתוח קריירה מהשכלה לתעסוקה א168110257

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

2מקוון08:0010:00'גר גלעד גולוב"דניהול חדשנות168110289

3מקוון14:0017:00'הר  עופר שפיר"דתמחור אגרות חוב168110299

3היברידי17:0020:00'במר פול קליין"הלכה למעשה"השקעות ושוק ההון 168110298

3מקוון10:0012:00'המר חיים אידלמןמחשבה ומעשה בעסקים בסין בת זמננו168110300

168110275Storytellingמר דני קריבושה
יפורסם 
בהמשך

3

מקוון14:0017:00'דר רחלי כליפא"דמימון חברות1

היברידי08:0010:00'אמר אילן קולוףמימון חברות.תר11

מקוון14:0017:00'באילנית אביעוז' גבמבוא לתורת השקעות1

היברידי13:0015:00'אאנה'מרום ג' גבמבוא לתורת השקעות.תר11

3מקוון14:0017:00'גר תומר שושי"דניהול סיכונים168110240

3מקוון14:0017:00'הר  עופר שפיר"דתמחור אגרות חוב168110299

08:0011:00'בר מוסי רוזנבוים"דניתוח ארועים במימון168110242

17:0018:00'גשחר דגמי' גבניתוח ארועים במימון.תר1168110242

עד שעהמשעהיוםשם קורסקורס' מסז"נקאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצהמעמד הקורס

14:0017:00'ד'חלק ב- הנחיית יזמים צעירים 36811005401היברידי14:0017:00'דר טל כספי"דרישום עצמאי- 'חלק א-פרויקט ניהול עסקים בישראל 168116011

08:0010:00'המנהיגות וניהול בארגונים36811028201היברידי14:0017:00'דמר קובי בר שלום'חלק א- הנחיית יזמים צעירים 168110053

14:0017:00'דאימפקט חברתי ב- פרויקט יזמות  טכנולוגית 36811028501היברידי14:0017:00'דמר יוסף שביט'חלק א-אימפקט חברתי - פרויקט יזמות  טכנולוגית 168110185

3מקוון11:0014:00'דר טל כספי"דאתיקה לניהול268114071

3מקוון14:0017:00'במר אלירן סולודוחהאסטרטגיה העסקית168114041

עד שעהמשעהיוםשם קורסקורס' מסז"נקאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצהמעמד הקורס

10:0012:00'המנהיגות וניהול בארגונים36811028202מקוון14:0017:00'במר אלירן סולודוחהאסטרטגיה העסקית168114041

14:0017:00'דאימפקט חברתי ב- פרויקט יזמות  טכנולוגית 36811028501מקוון11:0014:00'במר אלירן סולודוחהאסטרטגיה העסקית368114041

14:0017:00'ד'פרויקט ניהול עסקים בישראל ב36811601201מקוון11:0014:00'דר טל כספי"דאתיקה לניהול268114071

3היברידי14:0017:00'דר טל כספי"דרישום עצמאי- 'חלק א-פרויקט ניהול עסקים בישראל 168116011

3היברידי14:0017:00'דמר קובי בר שלום'חלק א- הנחיית יזמים צעירים 168110053

3היברידי14:0017:00'דמר יוסף שביט'חלק א-אימפקט חברתי - פרויקט יזמות  טכנולוגית 168110185

עד שעהמשעהיוםשם קורסקורס' מסז"נקאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצהמעמד הקורס

10:0012:00'המנהיגות וניהול בארגונים36811028202מקוון14:0017:00'במר אלירן סולודוחהאסטרטגיה העסקית168114041

14:0017:00'דאימפקט חברתי ב- פרויקט יזמות  טכנולוגית 36811028501מקוון11:0014:00'גמר אלירן סולודוחהאסטרטגיה העסקית268114041

14:0017:00'ד'פרויקט ניהול עסקים בישראל ב36811601201מקוון11:0014:00'ביותם לוריא' פרופאתיקה לניהול168114071

3היברידי14:0017:00'דר טל כספי"דרישום עצמאי- 'חלק א-פרויקט ניהול עסקים בישראל 168116011

    'פרויקט חלק א
יש להתמיין לאחד 

יזמים )הפרויקטים 
   (יזמות טכנולוגית/צעירים

או 
להירשם עצמאית לניהול 

עסקים

סדנא מרוכזת באנגלית
14-20/12/2020

 

בחירה 
ז מתוך " נק3יש לבחור 

קורסי הבחירה

קורסי חובה- 'בסמסטר ב '  דו תקשורת שנה ג 'דו תקשורת שנה ג

חובה

'מ שנה ג" דו פו

חובה

'דו חינוך שנה ג

ר "פרויקט מח

בתעשייה לא יינתן 

. השנה

בהמשך השבוע נעביר 

 3לכם מידע אודות 

הפרויקטים שיילמדו

ר "פרויקט מח

בתעשייה לא יינתן 

. השנה

בהמשך השבוע נעביר 

 3לכם מידע אודות 

הפרויקטים שיילמדו

ר "פרויקט מח

בתעשייה לא יינתן 

. השנה

בהמשך השבוע נעביר 

 3לכם מידע אודות 

הפרויקטים שיילמדו

חובה

    'פרויקט חלק א
יש להתמיין לאחד 

יזמים )הפרויקטים 
   (יזמות טכנולוגית/צעירים

או 
להירשם עצמאית לניהול 

עסקים

    'פרויקט חלק א
יש להתמיין לאחד 

יזמים )הפרויקטים 
   (יזמות טכנולוגית/צעירים

או 
להירשם עצמאית לניהול 

עסקים

יש ' עד סוף שנה ג
קורסי שני להירשם ל

 ממגמת מימוןבחירה 
ז "כ נק"מתוך סה)

(הבחירה בתואר

קורסי חובה- 'בסמסטר ב' דו  חינוך שנה ג

3מקוון

681101043

681101203

קורסי חובה- 'בסמסטר ב' מ שנה ג"דו  פו



3היברידי14:0017:00'דמר קובי בר שלום'חלק א- הנחיית יזמים צעירים 168110053

3היברידי14:0017:00'דמר יוסף שביט'חלק א-אימפקט חברתי - פרויקט יזמות  טכנולוגית 168110185

עד שעהמשעהיוםשם קורסקורס' מסז"נקאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצהמעמד הקורס

14:0017:00'דאימפקט חברתי ב- פרויקט יזמות  טכנולוגית 36811028501מקוון11:0014:00'ביותם לוריא' פרופאתיקה לניהול168114071

14:0017:00'ד'חלק ב- הנחיית יזמים צעירים 36811005401מקוון11:0014:00'דר טל כספי"דאתיקה לניהול268114071

1
14:0017:00'ד'פרויקט ניהול עסקים בישראל ב36811601201מקוון14:0017:00'במר אלירן סולודוחהאסטרטגיה העסקית68114041

2
08:0010:00'המנהיגות וניהול בארגונים36811028201מקוון11:0014:00'גמר אלירן סולודוחהאסטרטגיה העסקית68114041

10:0012:00'המנהיגות וניהול בארגונים36811028202מקוון11:0014:00'במר אלירן סולודוחהאסטרטגיה העסקית368114041

4
12:0014:00'המנהיגות וניהול בארגונים36811028203מקוון08:0011:00'גמר אלירן סולודוחהאסטרטגיה העסקית68114041

3היברידי14:0017:00'דר טל כספי"דרישום עצמאי- 'חלק א-פרויקט ניהול עסקים בישראל 168116011

3היברידי14:0017:00'דמר קובי בר שלום'חלק א- הנחיית יזמים צעירים 168110053

3היברידי14:0017:00'דמר יוסף שביט'חלק א-אימפקט חברתי - פרויקט יזמות  טכנולוגית 168110185

עד שעהמשעהיוםשם קורסקורס' מסז"נקאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצהמעמד הקורס

14:0017:00'דאימפקט חברתי ב- פרויקט יזמות  טכנולוגית 36811028501מקוון11:0014:00'ביותם לוריא' פרופאתיקה לניהול168114071

14:0017:00'ד'חלק ב- הנחיית יזמים צעירים 36811005401מקוון11:0014:00'דר טל כספי"דאתיקה לניהול268114071

14:0017:00'ד'פרויקט ניהול עסקים בישראל ב36811601201מקוון14:0017:00'גיותם לוריא' פרופאתיקה לניהול368114071

08:0010:00'המנהיגות וניהול בארגונים36811028201מקוון14:0017:00'במר אלירן סולודוחהאסטרטגיה העסקית168114041

10:0012:00'המנהיגות וניהול בארגונים36811028202מקוון08:0011:00'גמר אלירן סולודוחהאסטרטגיה העסקית468114041

12:0014:00'המנהיגות וניהול בארגונים36811028203מקוון11:0014:00'במר אלירן סולודוחהאסטרטגיה העסקית368114041

3היברידי14:0017:00'דר טל כספי"דרישום עצמאי- 'חלק א-פרויקט ניהול עסקים בישראל 168116011

3היברידי14:0017:00'דמר קובי בר שלום'חלק א- הנחיית יזמים צעירים 168110053

3היברידי14:0017:00'דמר יוסף שביט'חלק א-אימפקט חברתי - פרויקט יזמות  טכנולוגית 168110185

ז"נקאופן ההוראהעד שעהמשעהיוםמרצהשם קורסקורס' מסקבוצהמעמד הקורס

3מקוון14:0017:00'ב1

3מקוון08:0011:00'ג4

3מקוון11:0014:00'ב3

3מקוון17:0020:00'ג,יותם לוריא' פרופ,ר שלומית גיא"דסוציולוגיה חברה ואתיקה בספורט168110258

168110126
' חלק א- סדנא למלווי משפחות בפעמונים 

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

3מקוון14:0017:00'באלי-מיכאל בר' פרופפסיכו של הספורט168110286

3מקוון11:0014:00'בר סימון מורן סובל"דניהול משא ומתן168110002

3מקוון14:0017:00'הר דורית טרייסטר"דמכונה-ממשק אדם168110255

3מקוון08:0011:00'במוסי רוזנבוים' פרופסדנא  בניתוח אירועים במימון הפירמה1

3מקוון 17:0018:00'גשחר דגמי' גב תירגול  סדנא  בניתוח אירועים במימון הפירמה11

3מקוון17:0020:00'גר תומר בקלש"דמבוא להתנהגות צרכנים168110005

3מקוון17:0020:00'דר טל כספי"דסוגיות אתיות בשיווק168110048

3מקוון11:0014:00'גטלי חרותי סובר' גבמושגי יסוד- כלים להבנת שוק העבודה הישראלי 168110229

3מקוון11:0014:00'גר תמר מקוב"דיזמות חברה וסביבה168110288

ר "פרויקט מח

בתעשייה לא יינתן 

. השנה

בהמשך השבוע נעביר 

 3לכם מידע אודות 

הפרויקטים שיילמדו

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

קורסי חובה- 'בסמסטר ב' דו גיאוגרפיה שנה ג

ר "פרויקט מח

בתעשייה לא יינתן 

. השנה

בהמשך השבוע נעביר 

 3לכם מידע אודות 

הפרויקטים שיילמדו

חובה
יש להירשם לאחת 

הקבוצות

חובה
יש להירשם לאחת 

הקבוצות

'דו גיאוגרפיה שנה ג

חובה
יש להירשם לאחת 

הקבוצות

'חטיבה בניהול שנה ג

חובה
יש להירשם לאחת 

הקבוצות

'דו שאר רוח וחברה שנה ג

חובה
יש להירשם לאחת 

הקבוצות

    'פרויקט חלק א
יש להתמיין לאחד 

יזמים )הפרויקטים 
   (יזמות טכנולוגית/צעירים

או 
להירשם עצמאית לניהול 

עסקים

מר אלירן סולודוחה אסטרטגיה העסקית 68114041

בחירה
ז  מתוך " נק3יש לבחור 

קורסי הבחירה

68110242

    'פרויקט חלק א
יש להתמיין לאחד 

יזמים )הפרויקטים 
   (יזמות טכנולוגית/צעירים

או 
להירשם עצמאית לניהול 

עסקים

    'פרויקט חלק א
יש להתמיין לאחד 

יזמים )הפרויקטים 
   (יזמות טכנולוגית/צעירים

או 
להירשם עצמאית לניהול 

עסקים


