
15.7.19:עודכן בתאריך

'יום ו'יום ו'יום ו'יום ה'יום ה'יום ה'יום ד'יום ד
18:00-20:0020:00-22:0018:00 -16:0020:00 -18:0022:00 -20:0010:00 -08:0012:00 -10:0014:00 -12:00

-  חשבונאות ניהולית 
מתוקשב

-ניתוח דוחות כספיים
(מימון) מתוקשב

דירקטורים(שיווק)ניהול הפרסום  
אסטרטגיות ניהול איכות 

TQM
אתיקה בעסקים

ד יורם שי"עור אלאונורה שקולניק"דח שמחה לב"רור שלום לוי"דח איתן דרור"רוח איתן דרור"רו

3אסטרטגיה עסקית 2אסטרטגיה עסקית 1אסטרטגיה עסקית 2קורס - '  משחק עסקים א1קורס - ' משחק עסקים א
ר ישראל פרידר"דר ישראל פרידר"דר ישראל פרידר"דשמואל סטשבסקי' פרופשמואל סטשבסקי' פרופ

(ניהול)מנהיגות בארגונים (ניהול)תרבות אירגונית3קורס - '  משחק עסקים אשיטות מחקר מתקדמות'סמינריון בניהול  א
ניהול והתנהגות ארגונית מתקדם 

(ניהול)

ר גלית קליין"דר לימור קסלר לדלסקי"דר לימור קסלר לדלסקי"דר שלום לוי"ד!!!חובה להתמחות בניהול יואב גנזך' פרופ
יואב גנזך' פרופ

4קורס - '  משחק עסקים א'סמינריון בניהול  א
ר שרון סורוקר"דר יעל ברנדר"ד

(מימון)השקעות וניירות ערך  (מימון)מימון וכלכלה בינלאומיים5קורס - '  משחק עסקים א(מימון)ניהול פיננסי 'סמינריון במימון א
ר רועי טאוסיג"דר רועי טאוסיג"דר רועי טאוסיג"דעלי קרייזברג' פרופעלי קרייזברג' פרופ

'פרוייקט בייעוץ מונחה  א'סמינריון במימון א
ר יעל ברנדר"דר דורון גרינברג"ד

(שיווק)שיווק דיגיטלי'פרויקט ביעוץ  מונחה א(שיווק )מחקרי שוק 'סמינריון בשיווק  א
תקשורת שיווקית ומסחר באינטרנט 

(יזמות/שיווק)
(שיווק חובה)התנהגות צרכנים  

מר יוסף פוגלעופרית קול' גבעופרית קול' גבר בתיה בן הדור"דר האיל הנו"דר האיל הנו"ד

משפט עסקי'פרויקט בייזום עסקים אחקר ביצועים
טליה איינהורן' פרופר ישראל פרידר"דר ברוך מור"ד

'יום ו'יום ו'יום ו'יום ה'יום ה'יום ה'יום ד
20:00-22:0018:00 -16:0020:00 -18:0022:00 -20:0010:00 -08:0012:00 -10:0014:00 -12:00

משא ומתן בינתרבותי2קורס -'משחק עסקים ב1קורס - ' משחק עסקים במתוקשב-שיקולי מס בניהול

ר אבי מזור"דשמואל סטשבסקי' פרופשמואל סטשבסקי' פרופח איתן דרור"רו

3קורס - '  משחק עסקים ב'סמינריון בניהול  ב

ר שלום לוי"דיואב גנזך' פרופ

(ניהול)דירקטורים (ניהול)דירקטורים  (ניהול )יחסי עבודה  4קורס - '  משחק עסקים ב(ניהול)מיון עובדים'סמינריון בניהול  ב
ח שמחה לב"רוח שמחה לב"רוד יורם שי"עור שרון סורוקר"דר יעל ברנדר"דר יעל ברנדר"ד

(מימון)אופציות וחוזים עתידיים(מימון)ניהול סיכונים5קורס - '  משחק עסקים ב'סמינריון במימון ב
עלי קרייזברג' פרופר דורון גרינברג"דר רועי טאוסיג"דעלי קרייזברג' פרופ

'פרוייקט בייעוץ מונחה  ב'סמינריון במימון ב
ר יעל ברנדר"דר דורון גרינברג"ד

'פרויקט ביעוץ  מונחה ב(שיווק)ניהול הפרסום 'סמינריון בשיווק  ב
פיתוח מוצרים ושרותים חדשים 

(שיווק)

ר שרון סורוקר"דר בתיה בן הדור"דר שלום לוי"דר האיל הנו"ד

'פרויקט בייזום עסקים ב(יזמות)ניהול פרוייקטים כלכלת ישראל
מימון מייזמים  

(יזמות/מימון)
ר קובי ענבר"דר ישראל פרידר"דר  אלאונורה שקולניק"דעדית סולברג יוטב' פרופ

M.B.Aמנהל עסקים תואר שני : תוכנית למוסמכים

'  ף סמסטר א"תש

התוכנית נתונה לשינויים.  ' שנה ב- ף "תוכנית לימודים תש

שמואל סטשבסקי ' פרופ
 4 (סין)ל "סיור לימודי בחו

-   3097410-קורס בחירה-ז"נ
                 31.5.20-9.6.20

.בשאר הקורסים מתחום המימון נדרש רקע כמותי מתאים.  'בסמסטר אהקורס המתוקשב ניתוח דוחות כספיים מומלץ מאוד לבחור את - לסטודנטים שאינם מתמחים במימון . 1

'  ף סמסטר ב"תש

.'יהיה זהה ויינתן בסוף משחק עסקים ב' ובמשחק עסקים ב' הציון במשחק עסקים א. לאותו המרצה בדיוק' ולמשחק עסקים ב' חובה להירשם למשחק עסקים א- ללומדים משחק עסקים .  2


