
 קורסי בחירה מנהל עסקים /לימודי העשרה
 
 

 לבחור עליהם תשע"ח ובתשע"טתשע"ז, ב שהחלו את לימודיהם יםסטודנט
 נ"ז מבין הקורסים הבאים:  15במהלך התואר 

 
קוד  מרצה  שם קורס

 הקורס
נקודות  מתכונת 

 זכות

סיור לימודי בחו"ל 
 )כולל פרוייקט(

 3 סמסטר קיץ 6002 

מיומנויות 
  **תקשורת

 -'סמסטר ב 8073 גב' עדי סדן
 16:00-17:30בימי שני בין השעות 

3 

 עסקים בינלאומיים
 )קורס מקוון(

 3 'סמסטר א 8329 ר נתנאל דרוריד"
 

 יישומי מחשב
 

 ד"ר ישראל רוזן
 
 
 

 או
 מר עומר כספי

 -סמסטר א' 8102
בימי שני בין השעות  1רבעון 

וימי רביעי בין  11:45-14:15
 12:00-14:30השעות 

 או
 8:30-11:00ימי שישי בין השעות 

3 

ליווי עסקים קטנים 
ובינוניים 

 )פרקטיקום(

 3 סמסטר ב' 6003 ד"ר רימונה פלס

EBI  נבחרת
 **מצויינות

 3 מפגשים שיתואמו בהמשך -שנתי 8333 פרופ' גל רז

 -סמסטר א' 8409 יעל אורן וגיל מרטנס ניהול קהילות
 16:30-19:00שני בין השעות בימי 

3 

 שוק ההון בישראל
 

 -סמסטר ב' 8039 ד"ר אבי יוסיפוף
 15:00-17:30שני בין השעות בימי 

3 

 שיווק בסין
 

 -סמסטר ב' 8222 ד"ר רון ברגר
 15:00-17:30שני בין השעות בימי 

3 

  :קורסים מהתמחויות אחרות להתמחות שבה בחר הסטודנט

 ימי שישי בין השעות -סמסטר א' 8223 ד"ר אבי יוסיפוף עקרונות בהשקעות
11:30-14:00 

3 

ימי שישי בין השעות  -סמסטר א' 8401 ד"ר דודי אהרון יסודות הבנקאות
8:00-10:30 

3 

 ימי שישי בין השעות  -סמסטר א' 8219  ד"ר ענר טל ניהול מותגים
11:30-14:00 

3 

תקשורת שיווקית 
 משולבת

 ימי שישי בין השעות  -סמסטר א' 8315 מר גדי חייט
11:30-14:00 

3 

 – אבחון תעסוקתי
כלים פסיכולוגים 

 להערכה ומיון

מכון  גב' עדי סדן.
 קינן שפי

ימי שישי בין השעות  -סמסטר א' 8323
בין התאריכים  8:30-14:00

2.12.18-12.1.19 

3 

פיתוח מנהלים 
 והדרכת עובדים

 מר יואל זמוקס.
פיתוח  ODחברת 
 ארגוני

ימי שישי בין השעות  -סמסטר א' 8327
בין התאריכים  8:30-14:00

21.10.18-30.11.18 

3 

פיתוח מוצרים 
 ושירותים

ימי שישי בין השעות  -סמסטר א' 8058 ד"ר ענר טל
8:30-11:00 

3 



אופציות ונכסים 
 נגזרים

 

ד"ר שמואל )מולה( 
 כהן

 ימי שישי בין השעות -סמסטר ב' 8040
8:00-10:30 

3 

 ניהול סיכונים 
 

 ימי שישי בין השעות -סמסטר ב' 8047 מר נתי אורנשטיין
11:00-13:30 

3 

 ימי שישי בין השעות  -סמסטר ב' 8218 ד"ר ענר טל התנהגות צרכנים
11:30-14:00 

3 

ניהול קריירה 
ותחלופת עובדים 

 בעפר הגלובלי

ימי שני בין השעות  -סמסטר ב' 8321 ד"ר יפית רפאל
15:00-17:30 

3 

ימי שישי בין השעות  -סמסטר ב' 8310 ד"ר נתנאל דרורי שיווק בינלאומי
8:30-11:00 

3 

 מעורבות חברתית )פעילות אחת מבין האפשרויות הבאות(:
 3  6000  התנדבות בקהילה

 3  6006  חונכות סטודנטים

 2  6004  שרות מילואים

השתתפות 
 בנבחרת ספורט

 6007  2 

חברתית  פעילות
באגודת 

 הסטודנטים

 6005  2 

 
 :הערות

נבחרת מצויינות, סיור לימודים בחו"ל ופרקטיקום בליווי עסקים  EBI יםלקורסהרישום  •
 הינו בהתאם להודעה שתשלח בהמשך ע"י מנהל הסטודנטיםקטנים ובינונים 

שעות אקדמיות בין התאריכים  2של  מיומנויות תקשורת יתקיימו שיעורים פרונטליםקורס ב •
 נ"ז. 1אליהם יתווספו מטלות מקוונות דרך אתר הקורס בהיקף של  18.2.19-27.5.19

חברתית הינו בחירה לסטודנטים שהינם בשנתם השלישית ללימודים )החלו את מעורבות  •
לימודיהם בשנה"ל תשע"ז(. לסטודנטים בשנה ראשונה ושניה ללימודיהם )החלו את 

 לימודיהם בשנה"ל תשע"ח ותשע"ט( מעורבות חברתית הינה חובה.

 לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיום התואר. הסטודנטחובתו של  •

מקורסי העשרה ניתן ללמוד החל משנה שניה. פרישת לימודי העשרה על פני השנים היא  חלק •
 על פי בחירת הסטודנט.

מתבקש לשים לב למספר נ"ז בקורסי החובה המצויינים בכל שנה כי יש לכך  הסטודנט •
השלכות על הכללות ברשימת דיקן לצורך הצטיינות, עיין פרק יז' בתקנון הלימודים ובנספח 

 ים מצטיינים.תלמיד

 תכנית הלימודים כפופה לשינויים •
 

 


