
6.2.2017מעודכן לתאריך -  ייתכנו שינויים בתוכנית  ח"המתחילה בתשע-  שנתית  - דוMBAתוכנית 

1סמסטר -  מערכות מידע  1סמסטר -  ניהול  1סמסטר -  שיווק  1סמסטר -  מימון  

שעהיום(1)שם קורס שעותשעהיום(1)שם קורס שעותשעהיום(1)שם קורס שעותשעהיום(1)שם קורס שעות

עקרונות הניהול3עקרונות הניהול3עקרונות הניהול102ועקרונות המימון4

ניהול השיווק3ניהול השיווק3ניהול השיווק183אחשבונאות פיננסית3

18אמ"מחסני נתונים למ162אמחסני נתונים202אמחסני נתונים2עקרונות הניהול3

16אמבוא ליזמות182אמבוא ליזמות182אמבוא ליזמות2ניהול השיווק3

מחקר וניתוח כמותי2מחקר וניתוח כמותי2מחקר וניתוח כמותי132
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2סמסטר -  מערכות מידע  2סמסטר -  ניהול  2סמסטר -  שיווק  2סמסטר -  מימון  

שעהיום(2)שם קורס שעותשעהיום(2)שם קורס שעותשעהיום(2)שם קורס שעותשעהיום(2)שם קורס שעות

8וחשבונאות פיננסית113וחשבונאות פיננסית83וחשבונאות פיננסית183אמחסני נתונים2

18אניתוח מערכות א82ומ ניהול"שמ113ושיטות מתקדמות בחקר שווקים113ובחירת תיק השקעות3

11ומבוא ליעוץ אנליטי162אהתנהגות ארגונית182אהתנהגות צרכנים162אמימון בינלאומי2

20אמערכות אחסון18אמוטיבציה בעבודה162אניהול שיווק מתקדם202אמ מימון"שמ2

20אויזואליזציה20אמשאבי אנוש202אשיווק ופרסום באינטרנט92

16איסודות הסייבר12122

11

3סמסטר -  מערכות מידע  3סמסטר -  ניהול  3סמסטר -  שיווק  3סמסטר -  מימון  

שעהיום(3)שם קורס שעותשעהיום(3)שם קורס שעותשעהיום(3)שם קורס שעותשעהיום(3)שם קורס שעות

8ועקרונות המימון104ועקרונות המימון104ועקרונות המימון104/ 12ומכשירים פיננסיים2

16אאסטרטגיה עסקית162אניהול שינוי ארגוני162אשיטות בקביעת מחירים102/ 12ויישומי מחשב במימון2

18ד(א)מ "סמינר מ82וניהול חדשנות ויזמות202אשיווק לעסקים192אניהול פיננסי3

18אמערכות מידע גיאוגרפיות162/ 18ד(א)סמינריון ניהול 162/ 18ד(א)סמינריון שיווק 172אניתוח ניירות ערך2

20אכריית נתונים וגילוי ידע20אאסטרטגיה עסקית182אאסטרטגיה עסקית182/ 20ד(א)סמינריון מימון 2

20אמתקפות ומגננות סייבר18אמיומנויות ניהול82וניהול מותגים82ואסטרטגיה עסקית2

13141412

4סמסטר -  מערכות מידע  4סמסטר -  ניהול  4סמסטר -  שיווק  4סמסטר -  מימון  

שעהיום(4)שם קורס שעותשעהיום(4)שם קורס שעותשעהיום(4)שם קורס שעותשעהיום(4)שם קורס שעות

18ד(ב)מ "סמינר מ162/ 18ד(ב)סמינריון ניהול 162/ 18ד(ב)סמינריון שיווק 202/ 18ד(ב)סמינריון מימון 2

20דפרקטיקום מערכות מידע202דסמינר אסטרטגיה עסקית162דפרקטיקום שיווק162דפרקטיקום מימון2

משחק עסקים2משחק עסקים2משחק עסקים2משחק עסקים2

20א בכריית נתוניםRיישומי 16אתהליכי קבלת החלטות182אאסטרטגיה שיווקית162אניהול סיכונים2

2
18אבעיות נבחרות במימון

2
עסקים ומשא ומתן בראי תורת 

המשחקים

16א
2

20אניהול סיכונים וטכנולוגיות מידע18אי דיני עבודה"ניהול עפ

16אניהול פרוייקטי תוכנה2010102אח"ניהול תיק אג2

20אנושאים נבחרים בסייבר12

20אניתוח רשתות חברתיות

12

'סמסטר א- יזמות 'סמסטר א- קורסים חלופיים לפטור 'סמסטר א- קורסים חלופיים לפטור 'סמסטר א- קורסים חלופיים לפטור 
שעהיוםקורס חלופישעותשעהיוםקורס חלופישעותשעהיוםקורס חלופישעותשעהיוםקורס חלופישעות

2

12ויסודות המימון ההתנהגותי

2

10וניהול קונפליקטים

2

16אדעיכה ומשבר בארגונים
2

16בפרקטיקום יזמות

18בהון סיכון ויזמות בישראל122וסוגיות נבחרות במנהיגות82וכוחם של יחסי הציבור2

18דייזום חברות הזנק201אטיפוח מצוינות בשירות2

10ושיווק שירותים2

'סמסטר ב- קורסים חלופיים לפטור /יזמות 'סמסטר ב- קורסים חלופיים לפטור 'סמסטר ב- קורסים חלופיים לפטור שעהיום'סמסטר ב- משחק עסקים 
שעהיוםקורס חלופישעותשעהיוםקורס חלופישעותשעהיוםקורס חלופישעות8ומשחק עסקים2

18דייזום חברות הזנק111ומשפט עסקי192גל"ניהול עסקים בינ102ומשחק עסקים2

18גמשחק עסקים2

2

20אתחרות וריכוזיות בעולם העסקים

2

18אניהול ידע92ופיתוח עסקים בסין

20בייזום חברות הזנק202גמשחק עסקים2

18בניהול חדשנות ויזמות202במשחק עסקים2

16אמידע בקבלת החלטות202דמשחק עסקים2

2

2

2

מפורט להלןמפורט להלןמפורט להלן

מתוקשב

2

מפורט להלן

מתוקשב

מתוקשב

מתוקשבמתוקשב

מתוקשבמתוקשבמתוקשב

מתוקשבמתוקשבמתוקשב


