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 לפיה.  הספר

 

 הרישום לכל אחד מהקורסים מותנה בעמידה בדרישות הקדם ו/או בדרישות המקבילות של הקורס.  .1

 

לפחות.  76 וקלל שלבממוצע מש ועד סוף סמסטר א' תשע"קורסי ההשלמה בהם חויבת  כליש לסיים את  .2

סיום קורסי ההשלמה בממוצע זה הוא תנאי מעבר להמשך לימודיך לתואר. לא תינתן ארכה נוספת ללימוד 

  קורסי ההשלמה.

 

לפחות  80ולהשיג ציון של  של התואר בסמסטר הראשוןעל הסטודנט לבצע את קורס העקרונות בהתמחותו  .3

 ודים בהתמחות זו. בקורס זה. קבלת ציון זה מהווה תנאי להמשך לימ

 

מחויב לקחת קורס אחר במקומו  –בל פטור מאחד מקורסי התואר, על בסיס לימודיו בתואר הראשון יסטודנט שק .4

כ"המרה" )להשלמת מכסת השעות לתואר(. קורס ההמרה יכול להיות מההתמחות בה לומד הסטודנט או 

. ם הנוספים המתקיימים בחלון הזמן המסויםיולקורס מהתמחויות אחרות, על פי בחירתו ובכפוף לדרישות הקדם

עליכם להקפיד לבצע קורס המרה במקום כל קורס ממנו  ."המרה לפטור"יופיעו לכם תחת אשכול  קורסי ההמרה

. כדי לבחור קורס במקום פטור עליך לבדוק מהם הקורס או הקורסים האחרים המתקיימים באותו קבלתם פטור

ניתן גם ללמוד את קורסי התמחות העל ביזמות כקורסי הקדם של הקורס. חלון זמן ולוודא עמידה בדרישות 

 המרה במקום פטורים שקיבלתם.

 

בלת פטור. אם מסיבה כלשהי, ולו גם טעות, ילתשומת לבך, אינך רשאי/ת ללמוד את הקורסים שעבורם ק

יין תהיה חייב/ת הקורסים הללו לא יוכרו כחלק מחובותיך לתואר, ועד  –תרשם/מי ותלמד/י קורסים אלו 

 להשלמת מכסת השעות –בקורסים אחרים מאשכול ההמרה 
 

כל חריגה מתוכנית  כל סטודנט נרשם לקורסים על פי מה שמופיע בטבלת הקורסים, בסדר שמופיע בטבלה. .5

 אישור בכתב של ראש ההתמחות או של ראש בית הספר/סגן ראש בית הספר.דורשת  הלימודים

 

, מחקר וניתוח כמותי –עם הקורסים המתוקשבים  למעט חפיפה ,לחפיפה בין קורסים חפיפת קורסים: אין אישור .6

הפרקטיקום עסקית, עם  באסטרטגיהעם הסמינר לתלמידי שנה א', ו –ועקרונות הניהול  1ניהול השיווק 

י לתלמיד – נריונים השנתיים בהתמחויות השונותיהסמעם ו , פרקטיקום ביזמות או פרקטיקום סייברההתמחותי

  .שנה ב'

 

היטב על כל אחת ואחד מכם לבדוק  :באנגלית מילוי חובותלהקפיד על  כחלק מ"חובות נוספים לתואר" עליך .7

לכל בירור בנושא חובת למול היחידה לאנגלית כשפה זרה, האם יש לך פטור מאנגלית. ובוודאות מוחלטת 

ניתן למצוא את . 03-5318237 או 03-5318636אנגלית, ניתן לפנות ליחידה לאנגלית כשפה זרה בטלפונים: 

בית הספר  למען הסר ספק:כלל הפרטים על מבחני המיון, תאריכי הקורסים וקריטריוני הפטור באתר היחידה.  

אנא הקפידו לסיים עם חובת אנגלית, בטרם תסיימו את למינהל עסקים אינו מעניק פטורים מחובת האנגלית!! 

כמו כן, יש להקפיד  .התואר שלכם, בשל שכחה, הזנחה או אי תשומת לבכדי שלא לפגוע במועד סיום התואר, 

 על מילוי חובות קורסי היהדות. ראו פירוט בסעיף הבא.

 

שלמדו בבר אילן מחויבים בקורס יהדות שנתי  סטודנטים: קורסי יהדותכל סטודנט חייב להקפיד על מילוי חובת  .8

שימו לב לקיומם של קורסים  .קורסי יהדות שנתייםשלא למדו בבר אילן מחויבים בשני  אחד. סטודנטים

לקחת קורס אחד כבר בשנה הראשונה  אנו ממליציםמתוקשבים, המופיעים באתר היחידה ללימודי יסוד ביהדות. 

או  035318671לבירורים נוספים, מספרי הטלפון של היחידה ללימודי יסוד ביהדות הם:  של התואר.

035318361 

 



 דנטים בשנה א':דגשים מיוחדים לסטו .9

 

ייערכו במתכונת מתוקשבת.  1, עקרונות הניהול וניהול השיווק מחקר וניתוח כמותיהקורסים  –לתשומת לבכם  .10

כדי לשבץ  –כלומר, יישארו עבורכם מסגרות זמן ריקות, שבהן יכולים להיעזר סטודנטים שקיבלו פטורים 

 קורסי המרה לפטור ו/או קורסי יהדות/אנגלית.

 

בקורס ניהול השיווק  -הקפידו להירשם גם להרצאה וגם לתרגיל. לדוגמה  –כוללים הרצאה ותרגיל לקורסים ה .11

 .7095202וגם לתרגיל  7095201יש להירשם גם להרצאה 

 

 7079301, הסטודנטים המתמחים במערכות מידע יירשמו לקבוצות 70793בקורס שיטות מחקר מתקדמות  .12

 .7079304ו 7079303ירשמו לקבוצות והסטודנטים בהתמחות ניהול י 7079302ו

 

 . 70789, ייקחו במקומו את הקורס ניהול ידע 70967סטודנטים הפטורים מהקורס ניתוח מערכות  .13

 

עד  9:00מלבד הקורס משפט עסקי, המתקיים בשעות  –קורס במקום פטור בסמסטר ב' בימי שישי בבוקר  .14

ניתן לבחור בקורס ניהול חדשנות ויזמות או  – וןמימתוכלו לבחור בהמרות המפורטות להלן. התמחות  11:00

בתוכנית מצטייני התואר הראשון. התמחות  10:00עד  8:00בקורס התנהגות צרכנים, המתקיימים בשעות 

אלו שפטורים מהקורס חשבונאות פיננסית בשעות אלו, יכולים לקחת במקומו את הקורס ניהול  – שיווק

אלו שפטורים מהקורס חשבונאות פיננסית יכולים ללמוד במקומו את  עמערכות מידחדשנות ויזמות. בהתמחות 

התנהגות צרכנים או ניהול חדשנות, יהיה עליכם ליצור  –הקורס התנהגות צרכנים. לצורך רישום לקורסים אלו 

 קשר עם רויטל או קרן ולבקש להירשם דרכנו.

 

ם בתחום היזמות, במקביל ללימודי ההתמחות סטודנטים שיהיו מעוניינים בכך יוכלו לבחור לתגבר את לימודיה .15

הראשית שלהם. בחירה באפשרות זו תכלול הוספת מספר קורסים וכן יום לימודים נוסף בחלק מהסמסטרים, 

נלמד הקורס מבוא ליזמות כחלק מתוכנית הלימודים בהתמחויות שיווק,  –נוסף. בסמסטר א'  כמו גם תשלום

מעוניין בתגבור בתחום היזמות. הקורסים שיש להוסיף בסמסטר ב' הם ניהול ומערכות מידע, גם למי שאינו 

. לקורסים אלו של סמסטר ב' יוכלו הסטודנטים המעוניינים בכך וניהול חדשנות ויזמות ייזום חברות הזנק

סטודנטים בהתמחות מימון שירצו להצטרף להתמחות, יצטרכו לקחת בסמסטר א'  דרך רויטל או קרן.להירשם 

  .שאינו חלק מהמערכת המובנית שלהם, את הקורס מבוא ליזמות 16:00ן בשעה בימי ראשו

 

 דגשים מיוחדים לסטודנטים בשנה ב':

 

את הקורס "ניהול הון  20:00בסמסטר א' בימי שני בשעה  יקחו העל ביזמות,-סטודנטים הלומדים את התמחות .16

פנו אלי ואשמח לסייע. כמו כן, עליכם  –סיכון ויזמות בישראל". אם אתם נתקלים בבעיה להירשם לקורס זה 

 בפרקטיקום ביזמות.  –להמיר את הפרקטיקום ההתמחותי/סמינר אסטרטגיה עסקית 

 

הסטודנטים נרשמים  –ומערכות מידע  , ניהול והתנהגות ארגוניתנריונים שיווקיבסמ –רישום לסמינריונים  .17

ן אתם נרשמים לאחד המנחים אקראית. יהיה למנחה אצלו/ה הם כותבים את עבודת הסמינריון. בהתמחות מימו

ואז יהיה עליכם להגיש הצעת מחקר. הנחיות מפורטות  –מפגש ראשוני לכל הסטודנטים הרשומים לסמינריון 

 . באתר או במיילים אחרי פרסום מועדי מפגשים אלו הקפידו לעקובגשים. מפיותר יינתנו ב

 

עה המופיעים במערכת. יתקיימו מס' מפגשים כלליים אין משמעות ליום ולש – בסמינריונים ובפרקטיקום .18

אנא הימנעו מלפנות  מועטים, ורוב המפגשים ייערכו במתכונת צוותית ומועדם יתואם בין המנחה והסטודנטים.

לא יתקיימו שיעורים קבועים ביום ובשעה  –אלינו בשאלה לגבי יום נוסף שהוספנו ללימודים. למען הסר ספק 

 ה של הסמינריון/הפרקטיקום!המופיעים כיום וכשע

 

. סטודנטים התמחותי רשם לסמינריון אחד בהתמחות ופרקטיקוםיצריכים לה ושיווק בהתמחות מימוןסטודנטים  .19

בהתמחות מערכות מידע יכולים לבחור בין פרקטיקום התמחותי לפרקטיקום סייבר )בכפוף לדרישת הקדם של 

נריון בהתמחות ית ניהול חייבים הסטודנטים לקחת סמבהתמחו בסייבר. ראו בהמשך ההנחיות(פרקטיקום ה



ממירים את  –סטודנטים שלמדו את קורסי התמחות העל ביזמות כאמור,  .וסמינר באסטרטגיה עסקית

 בפרקטיקום ביזמות, שיתקיים בסמסטר א'. –הפרקטיקום ההתמחותי/סמינר אסטרטגיה עסקית 

 

מתקיים הקורס יסודות הסייבר.  12:00ום שישי בשעה בסמסטר א' בי –לסטודנטים בהתמחות מערכות מידע  .20

. 20:00אתם יכולים לבחור האם ללמוד אותו או את הקורס ניהול ידע, שיתקיים בסמסטר ב' ביום ראשון בשעה 

שימו לב! עליכם לבחור רק אחד מהם, כל אחד לפי התחום המעניין אותו. עם זאת, סטודנטים המעוניינים לבצע 

מחויבים לקחת את הקורס "יסודות הסייבר" בסמסטר א', שכן הוא מהווה דרישת  –סייבר פרקטיקום בתחום ה

קדם לפרקטיקום סייבר. במילים אחרות, ניתן לעשות את הקורס "יסודות הסייבר" ועדיין לבחור בפרקטיקום 

 במערכות מידע, אבל לא ניתן לעשות פרקטיקום סייבר, מבלי שלמדתם קודם לכן קורס זה.

 

עליכם לבחור באחד משני הקורסים שיווק שירותים וטיפוח  – שיווקמן לבחירה בהתמחויות השונות: חלון ז .21

עליכם לבחור בין הקורסים  – ניהול. 20:00מצוינות בשירות, המתקיימים בסמסטר א' בימי ראשון בשעה 

. 18עד  16ן בשעות דעיכה ומשבר בארגונים וניהול שינוי ארגוני, המתקיימים שניהם בסמסטר א', בימי ראשו

 18הקורס משפט עסקי, המתקיים בסמסטר א' בימי ראשון בשעה למידת יש לכם בחירה בין  – מערכות מידע

ואז לוותר לגמרי על משבצת זמן זו. כמו כן,  –ניהול ידע ובין למידה גם של הקורס יסודות הסייבר וגם של 

המתקיימים בסמסטר ב' ביום  –בכריית נתונים  Rעליכם לבחור בין הקורסים מידע בקבלת החלטות ויישומי 

 מהקורסים מלא.ישנה מכסת מקומות בכל אחד מהקורסים ולכן יכול להיות מצב שבו אחד . 18:00ראשון בשעה 

 המערכת מובנית, ואין חלון זמן לבחירה. – במימון

 

. 20ו 18לישי, בשעות ביום ששתיים מהן ביום שישי ושתיים מהן  – מסגרות זמןארבע משחק עסקים ניתן ב .22

וכחות בשיעורי קורס זה הינה חובה, ועל כן הקפידו הנ מסגרות הזמן ללימודו.ארבע אחת מב עליכם לבחור

 לבחור משבצת זמן בה תוכלו להגיע.

 

למול דף המסלול שאכן סיים להירשם לכל קורסי  באופן עצמאיאנו ממליצים לכל סטודנט לבדוק בסיום הרישום  .23

 כדאי לוודא גם עמידה בחובות יהדות ואנגלית. כאמור, התואר

 

 שמ"עות אל מוקד )חסימה כספית, אי פתיחת חלון זמן וכו'(, יש לפנהאינטרנטית לבעיות טכניות במערכת הרישום  הערה:

המשולם אל  . אנו ממליצים לפקסס ו/או לשלוח במייל את שובר התשלוםפרטים המופיעים לכם באתר הפריא"לעל פי ה

 ע או אל מדור תוכניות לימודים מיד עם התשלום, וכן לשמור את השובר המשולם לידכם ביום הרישום.מוקד שמ"

 

 שאלה בשעות מענה טלפוני מורחבות וכן לרשותכם בכל בעיה או נשמח לעמודבמהלך ימי הרישום, 

לנסות ולסייע לכל מי שייתקל בבעיה. עם זאת, בשל . נשמח bschool@mail.biu.ac.ilבמייל 

נסו להימנע מפנייה בנושאים שאינם  . כמו כן, אנאהעומס הרב בימים אלו, אנא התאזרו בסבלנות

 ואפשרו לנו לתת את השירות המיטבי לכלל הפונים.   קשורים ישירות לרישום,
 

 !בברכת הצלחה וחויית לימודים מהנה ופורה
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