
 תשע"ט לתואר שני בשוק ההון ובנקאות ולימודי מואץ ראשון במנהל עסקיםתואר 
 

 פטורים:

בוגרי תואר ראשון במנהל עסקים וחשבונאות יהיו פטורים מהקורסים:  מבוא למאקרו כלכלה וניתוח 

 דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות.
 

 סמסטר א' -מסלול יום  –מנהל עסקים' גשנה 

 
 8:30-14:00בין השעות  21.10.18-30.11.18יילמד בין התאריכים  מר יואל זמוקסשל  פיתוח מנהלים**הקורס 
 8:30-14:00בין השעות  2.12.18-12.1.19יילמד בין התאריכים  גב' עדי סדןשל  אבחון תעסוקתי**הקורס 

 בהתמחויות שיווק ומשאבי אנוש צריכים להשלים את הקורס יסודות הבנקאותסטודנטים **

  

 שישי ה ד ג שני ראשון שעה/יום

 ניהול סיכונים      08:00-09:00
/ 

08:00-10:30 
יסודות 

הבנקאות 
)קורס 
 השלמה(
ד"ר דודי 

 **אהרון

8:30-11:00 
ניהול 
 מותגים

 ד"ר ענר טל

 פיתוח מנהלים
 מר יואל זמוקס/
 אבחון תעסוקתי

 גב' עדי סדן
** 

09:00-10:00      

10:00-11:00 10:00-12:30 
מדיניות 
כלכלית 
ועסקים 
 בישראל

 ד"ר יאיר זימון

09:00-11:30 
 ניתוח דוחות כספיים

 ד"ר רימונה פלס

   11:30-13:00 
+ סמינר 

פרוייקט 
 במימון

 

11:00-12:00    11:30-13:00 
סמינר 
 בשיווק

 ד"ר רון ברגר
12:00-13:00    

13:00-14:00  12:00-14:30 
 יזמות עסקית

 

   

14:00-15:00     

15:00-16:00 14:45-16:15 
יישומי מחשב )קורס 

 בחירה(

    

16:00-17:00  16:30-19:00 
 מיומנויות תקשורת

 בחירה(עדי סדן )קורס 

19:30-16:00 
 שיטות מחקר
 ד"ר ענר טל

   

17:00-18:00      

18:00-19:00      
19:00-20:00      

20:00-21:00   22:15-19:45 
 תורת ההשקעות

 

   

21:00-22:00      



 סמסטר ב' -מסלול יום  -מנהל עסקים' גשנה 
 

 שישי ה ד ג שני ראשון שעה/יום

08:00-
09:00 

     8:00-10:30 
אופציות 
ונכסים 
 נגזרים 

ד"ר שמואל 
 )מולה( כהן

8:30-11:00 
שיווק 

 בינלאומי
ד"ר נתנאל 

 דרורי

סמינר 
במשאבי 

 אנוש
ד"ר יפית 

 רפאל/
 פרויקט

במשאבי 
 אנוש

ד"ר יפית 
 רפאל
** 

09:00-
10:00 

 9:00-11:30 
 אסטרטגיה עסקית
 ד"ר נתנאל דרורי

 

   

10:00-
11:00 

10:00-11:30 
כתיבה 
עסקית 
 באנגלית

גב' אריאלה 
 חיים-בר

 

   

11:00-
12:00 

    11:30-13:00 
+ סמינר 

פרוייקט 
 במימון

 

11:30-13:00 
 

פרויקט 
 בשיווק

 ד"ר רון ברגר

12:00-
13:00 

 12:00-14:30 
פיתוח וניהול מוצרים 

 ושירותים
 

   

     

15:00-
16:00 

 15:00-
17:30 
 שוק

ההון 
 בישראל
ד"ר אבי 
 יוסיפוף

 

15:00-
17:30 

שיווק 
 בסין
ד"ר 
רון 
 ברגר

ניהול 
קרייר

 ה
ד"ר 
יפית 
 רפאל

    

16:00-
17:00 

  18:00-16:30 
שיעבודים ובטוחות 

 לאשראי בנקאי
 ד"ר דב סולומון

   

17:00-
18:00 

     

18:00-
21:00 

  20:45-18:15 
בנקאות ושוק ההון 

 א'
 ד"ר דודי אהרון

   

 8:30-12:00בין השעות  3.2.19-13.3.19יילמד בין התאריכים  ד"ר יפית רפאלשל  סמינר במשאבי אנוש**הקורס 
 8:30-12:00בין השעות  31.3.19-31.5.19יילמד בין התאריכים  ד"ר יפית רפאלשל  במשאבי אנוש**הקורס פרויקט 
 

 תשע"טשנה ג' מנהל עסקים ושנה א' תואר שני מסלול יום סמסטר קיץ 
 שבועות( 12) 20-19/06/30//1909התאריכים יתקיים בין 

 
 יום/שעה שישי ה ד שלישי ב א שעה/יום

08:00-09:00      9:00-10:30 
 סמינריון בשוק ההון

08:00-09:00 

09:00-10:00      09:00-10:00 

10:00-11:00      11:00-12:30 
 סמינריון בבנקאות

10:00-11:00 

11:00-12:00      11:00-12:00 

12:00-13:00       12:00-13:00 

13:00-14:00       13:00-14:00 

14:00-15:00       14:00-15:00 

15:00-16:00       15:00-16:00 

16:00-17:00   17:30-19:00 
 אתיקה מקצועית

 ד"ר ליאור דוידאי

   16:00-17:00 

17:00-18:00 
 

    17:00-18:00 

18:00-19:00      18:00-19:00 

19:00-20:00 
 

 22:00-19:30 
 בנקאות ושוק ההון ב'

 ד"ר דודי אהרון

   19:00-20:00 

20:00-21:00       20:00-21:00 

21:00-22:00       21:00-22:00 

 



 סמסטר א' תש"פ  -שנה ב' לתואר השני 
 

 יום/שעה שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעה/יום

08:00-09:00  
 

    9:00-10:30 
סמינריון בשוק 

 ההון
 

08:00-09:00 

09:00-10:00  
 

    09:00-10:00 

10:00-11:00      11:30-13:00 
עסקאות מסחריות 

 בינלאומיות
ד"ר אורי בן 

  אוליאל

10:00-11:00 

11:00-12:00 

 

 
 

   11:00-12:00 

12:00-13:00       12:00-13:00 

13:00-14:00       13:00-14:00 

14:00-15:00       14:00-15:00 

15:00-16:00       15:00-16:00 

16:00-17:00       16:00-17:00 

17:00-18:00 
 

    17:00-18:00 

18:00-19:00       18:00-19:00 

19:00-20:00 
 

    19:00-20:00 

20:00-21:00       20:00-21:00 

21:00-22:00        21:00-22:00 

 במפגשים מרוכזים שיקבעו בהמשך** המפגשים בסמינריון בבנקאות יתקיימו 
 

 סמסטר ב' תש"פ  -שנה ב' לתואר השני 
 

 יום/שעה שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעה/יום

08:00-09:00  
 

    10:30-08:00 
ניהול סיכונים 

 בבנקאות גלובלית 
 ד"ר דודי אהרון

 

08:00-09:00 

09:00-10:00  
 

    09:00-10:00 

10:00-11:00      13:30-11:00 
ניהול סיכונים 

 ומכשירים פיננסים
ד"ר שמואל )מולה( 

 כהן

10:00-11:00 

11:00-12:00 

 

 
 

   11:00-12:00 

12:00-13:00       12:00-13:00 

13:00-14:00       13:00-14:00 

14:00-15:00       14:00-15:00 

15:00-16:00       15:00-16:00 

16:00-17:00       16:00-17:00 

17:00-18:00 
 

    17:00-18:00 

18:00-19:00       18:00-19:00 

19:00-20:00 
 

    19:00-20:00 

20:00-21:00       20:00-21:00 

21:00-22:00        21:00-22:00 

 
 
 



 הערות למערכת
 

 לשינויים.המערכת כפופה  •

 

שיעורי השלמה, שיעורי הכנה לעבודות/בחינות ושיעורי תיגבור יתקיימו בימים שאינם ימי הלימוד  •
 הרגילים. 

 

בנוסף לקורסים המשובצים במערכת, במהלך סמסטר א'  יתקיים קורס מקוון, "עסקים בינלאומיים"  •
תכונת הקורס. על מועד שיועבר ע"י ד"ר נתנאל דרורי. בתחילת הסמסטר יתקיים מפגש להסברת מ

 מדוייק תפורסם הודעה בהמשך. 
 

הקורסים המודגשים הינם קורסים השייכים להתמחות. כל סטודנט נדרש ללמוד קורס אחד מבין  •
הקורסים המופיעים באותה שעה בהתאם להתמחות שבחר. סטודנט שלא מעוניין בהתמחות,  ילמד 

 ף לעמידה בתנאי הקדם.לפחות שני קורסים מכל התמחות במהלך התואר בכפו

 המודגשים בצהוב הינם קורסי התואר השני בשוק ההון ובנקאותהקורסים  •

 בהתמחויות שיווק ומשאבי אנוש צריכים להשלים את הקורס יסודות הבנקאותסטודנטים ** •

 
הסמינר במימון הינו שנתי,  סמסטר ב' יתקיימו מפגשים אישיים ומועדים להצגת  •

 רצה. הפרזנטציות בתיאום עם המ
 

 
 


