
 
 

 2020סמסטר א'  -לוח בחינות מועדי ג' מעודכן 
מספר 
תאריך  שם המרצה שם הקורס הקורס

 מקורי
תאריך חדש 

 )קורונה(
 אופן ההערכה שעה

   09:00 12.06.2020     אלגברה לינארית 20119281

   09:00 07.06.2020     1ג' חדו"א 20119141

 יחד עם בחינות סמסטר ב'     JAVAמבוא לתכנות  20219031

 17:00 02.06.2020 23.4.2020 מר עודד זפרני חקר ביצועים 36411111
בחינת בית שהמרצה 
 יעביר לסטו' יום לפני

 בוטל, חוסר נרשמים   ד"ר אדיר אבן BIבינה עסקית  36411171

 האלגוריתמים והסיבוכיותיסודות  36411191
ד"ר עומר לב             

 פרופ' דן הרמלין
 בחינה מקוונת 9:00 7.06.2020  

 בחינה מקוונת 14:00 31.05.2020 19.4.2020 ד"ר משה צופי ניהול התפעול והייצור 36411241

 עבודה   22.05.2020 26.4.2020 מר ברק פינצ'ובסקי WEBבניית מערכות  36411381

 בחינה מקוונת   21.05.2020     יסודות בינה מלאכותית 36411441

     21.05.2020   ד"ר אדיר אבן בסיסי נתונים 36411901

 מבחן בית   21.05.2020   ד"ר אלי מירון ניהול ידע 36413309

 עבודת הגשה   31.05.2020 26.4.2020 מר יונתן קורפל מבוא למערכות מידע 36414221

 בחינה פרונטלית בקמפוס 17:30 21.06.2020   ד"ר גלי נווה אבטחת מידע 36415001

 9:00 10.06.2020 19.4.2020 ד"ר שרון ברקן ניהול צוות עובדים 68110003
 3בחינת בית להגשה תוך 

 שעות

 התנהגות צרכנים 68110005
ד"ר תומר בקלש )שירי 

 גל(
 זום -בחינה מקוונת 17:00 7.06.2020 2.4.2020

 בוטל, חוסר נרשמים 19.3.2020 פרופ' חיים לוי יישומי מימון במחשב 68110008

 בוטל, חוסר נרשמים 15.3.2020 ד"ר שגית ימיני קדם ניהול פרויקטים 68110017

 עבודת בית     29.3.2020 ד"ר תומר שושי ניתוח נתונים למנהלים 68110024

 9:00 11.06.2020 26.3.2020 אלישעד"ר דקלה  מבוא לסטטיסטיקה 68110036
 3בחינת בית להגשה תוך 

 שעות



 
 

מספר 
תאריך  שם המרצה שם הקורס הקורס

 מקורי
תאריך חדש 

 )קורונה(
 אופן ההערכה שעה

 התנהגות ארגונית מיקרו 68110043
 ד"ר אוריאל הרן

 ד"ר דורית טרייסטר
 בחינה פרונטלית בקמפוס 13:30  14.06.2020 19.4.2020

 בחינה פרונטלית בקמפוס 13:30 25.06.2020 18.3.2020 ד"ר טל כספי סוגיות אתיות בשיווק 68110048

 בוטל, חוסר נרשמים 15.3.2020 ד"ר הילה רימר חקר שווקים 68110058

 זום -בחינה מקוונת 11:00 8.6.2020 3.5.2020 ד"ר אורית רבי גישור וניהול קונפליקטים 68110079

 10:00 17.6.2020 2.4.2020 ד"ר יגאל טור שיטות כמותיות 68110101
בחינה פרונטלית בקמפוס 

 (107כיתה  15)בניין 

 18.06.2020 5.5.2020 ד"ר רחלי כליפא מימון חברות  68110104
10:00-
12:00 

 בחינת זום

 בוטל, חוסר נרשמים 26.3.2020 ד"ר דקלה אלישע ניהול מחקר בהתנהגות ארגונית 68110117

 בוטל, חוסר נרשמים 15.3.2020 מר יובל ניב                תורת השקעות 68110120

 12:00 5.06.2020 30.4.2020 גב' מירב ויס סידי שיווק שירותים 68110144
בחינת בית שהמרצה 
 תעביר לסטו' יום לפני

68110229 
כלים להבנת שוק העבודה 

 הישראלי 
 עבודת בית     5.5.2020 גב טלי חרותי סובר

 בוטל, חוסר נרשמים 26.4.2020 ד"ר שרון ברקן סדנא לניהול משאבי אנוש 68110237

 בוטל, חוסר נרשמים 2.4.2020 ד"ר תומר שושי ניהול סיכונים 68110240

68110241 
ניהול פיננסי של ארגונים, קבוצות 

 ואירועי ספורט 
 בוטל, חוסר נרשמים 11.3.2020 ד"ר בשמת סקאי

 בוטל, חוסר נרשמים 26.3.2020 ד"ר דורית טרייסטר מכונה -ממשק אדם 68110255

68110258 
סוגיות סוציולוגיות ואתיות בניהול 

 ספורט
פרופ' יותם לוריא         

 ד"ר שלומית גיא
 בוטל, חוסר נרשמים 26.4.2020

68110265 
Basic Entrepreneurship 

Course 
 ד"ר אילן לוי

 מר קובי בר שלום
 בוטל, חוסר נרשמים 29.3.2020

68110276 
-פתרון בעיות ניהוליות באקסל וב

R  
 עבודת בית   16.06.2020 19.4.2020 ד"ר לאה בורובוי

 עבודת בית   25.06.2020 22.3.2020 מר ישראל פרומרמן יישומי מחשב א' 68110279



 
 

מספר 
תאריך  שם המרצה שם הקורס הקורס

 מקורי
תאריך חדש 

 )קורונה(
 אופן ההערכה שעה

 מבוא לכלכלה א' 68110280
ד"ר ירון אמזלג             

 ד"ר הילה טהר
 מר יניב משה         

 בחינה פרונטלית בקמפוס 17:30 21.06.2020 23.4.2020

 בחינה בעל פה בזום המרצה תיאם ישירות 26.4.2020 ד"ר אביב בר נוי ניהול משברים 68110283

 בחינה פרונטלית בקמפוס 17:30 21.06.2020 31.3.2020 עו"ד עידן ארד למנהליםמשפט  68110284

 21.06.2020 31.3.2020 פרופ' מיקי בראלי פסיכולוגיה של הספורט 68110286
11:00-
12:00 

 זום -בחינה מקוונת

 בקמפוסבחינה פרונטלית  17:30 17.06.2020 19.3.2020 רו"ח יניב שני מבוא לחשבונאות 68111061

 מבוא למימון  68112061
 מר יובל ניב 

 מר נוה אשכנזי         
 מר אבי ישראל                    

22.4.2020 10.06.2020 
12:00-
14:00 

 זום-בחינה מקוונת 

 יסודות האסטרטגיה העסקית 68114041
 מר אלירן סולודוחה

 מר יגב בן יצחק
 פרונטלית בקמפוסבחינה  13:30 14.06.2020   22.3.2020

 אתיקה לניהול 68114071
פרופ' יותם לוריא         

 ד"ר טל כספי
 בחינה פרונטלית בקמפוס 13:30 25.06.2020 30.4.2020

              

 * יש לבדוק שיבוץ מועד בחינה גם במערכת הממוחשבת )לוח בחינות אישי(

 במועדי הבחינות* חשוב להתעדכן ולעקוב אחר שינויים שייתכנו 
 


