
 שנה ב' – הנחיות לבניית תוכנית הלימודים
זאת לפיה.  קורסי בית הספר והזנת הדרך הנוחה והטובה ביותר להרשמה לקורסי התואר הינה הדפסת תוכנית הלימודים

 של דפי הנחיות אלו. מוקפדת ביותראחרי קריאה 

ייצגים את חובותיכם בשנה ב' , המ4ו 3רק לסמסטר אתם מדפיסים מאתר בית הספר את דף המסלול ומתייחסים בעצם 

 בבית הספר למינהל עסקים.

, תוכניות לימודים, תוכנית www.mba.biu.ac.il אל תוכנית הלימודים ניתן להגיע מאתר בית הספר למנהל עסקים 

MBA מבנה מסלול ללא תזה , 

 

מכם לחץ וחוסר הבנות בימי בניית המערכות, לחסוך  זה יכול .אנא קראו את ההנחיות בתשומת לב

י מיטבאת השירות ה – נולתת לאלו מכם שצריכים את סיוע נולצמצם מצב של רישום שגוי, ולהקל עלי

 והמסור ביותר.
 לא תוכלו להירשם ללא תשלום!ראשית, אנא וודאו שמעמדכם מוסדר )"מן המניין"( וששילמתם את שובר המקדמה. 

בחלון הזמן שהוקצה לכם, אחרי ששילמתם את השובר ושמילאתם  בר-יש להיכנס לאתר האינהרישום? את איך מבצעים 

או בצ'אט  9392בטלפון * מרכז שירות וגיוסתמש ו/או הסיסמה, יש לפנות אל את שם המש ששכח)מי  הצהרה והתחייבות

ואז נכנסים לאשכול, וירטואלי", וץ ייעק "לינ. אתם בוחרים ב(052-6171988שמספרו  מאתר בר אילן או בווטסאפ

די התואר, על פי רישום ללימו ומבצעיםבוחרים "שיבוץ מרשימה", לוחצים על אייקון העיפרון ביום ובשעה הרלוונטיים 

 האשכולות, וכן בהתאם לקורסים בדף המסלול. 

 מומלץ מאד לצפות במצגת לייעוץ וירטואלי עוד לפני הרישום.

 חשוב לדעת! – ולבתשמתוכנית לימודים 

המשמעות היא שכל קורס יתקיים באופן משולב, כך  משולבת. מה זה אומר?ימודים הלתוכנית ה זו תהיה החל משנ

כל הקורסים  בשבוע הראשון אתם לומדים את דרך מערכת הזום.רונטאלי וחלקם פשחלק מהשיעורים יתקיימו באופן 

ראשון יום  –וס לסירוגין. בשבוע השני שי מהקמפון ושימי ראשילך, אתם לומדים את יקמפוס. מהשבוע השני ואב

רסים ומשבצות הזמן של הקראשון בקמפוס ושישי בזום וכן הלאה. יום  –קמפוס, בשבוע השלישי בזום ושישי ב

כלומר, בימי ראשון ושישי. מידע מפורט על כך יישלח אליכם  –מה שמופיע לכם בתוכנית הלימודים נשארות זהות ל

אתם נרשמים באופן רגיל  –השעות  ייצא בהודעות מטעם בית הספר. לצורך הרישום למערכת ים וכןי המרצעל יד

 ות המצורפות להלן.יהמערכת המובנית ולפי ההנחי פ לימים ראשון ושישי, וזאת על

 מימון, ניהול ומערכות מידע.ויות מתווה זה נכון להתמח

 ןיערכו באופ, אך קורסי יום שישי יתבמתכונת משולב תקיימואשון יקורסי יום ר 1לבכם! בסמסטר לתשומת  –שיווק 

  רך הזום.רחוק, דמ מלא

 

 

. במקום כל קורס ממנו קבלתם פטור חלופיעליכם להקפיד לבצע קורס : ם פטוריםקובמקורסים חלופיים  .1

לוודא זמן ו ים האחרים המתקיימים באותו חלוןלבדוק מהם הקורס או הקורס כדי לבחור קורס במקום פטור יש

כל סטודנט טורים מופיע לכולם. לתשומת לבכם: אשכול ההמרה לפשל הקורס.  עמידה בדרישות הקדם

לא ייקח  –אשכול זה על פי מספר הפטורים שיש לו )סטודנט שאין לו פטורים לקחת קורסים מ צריך

שימו . ה(כן הלאקורסים מאשכול זה, ו 3ייקח  –ם קורסים מאשכול זה. סטודנט שיש לו שלושה פטורי

השפעות  –בת לפטורים( שיתקיימו במתכונת מתוקשרות )המהשנה יתקיימו כמה קורסים חלופיים : לב

גם בסמסטר ב'.  , וכן ניהול מותגיםא'בסמסטר  – ומשפט עסקי חברתיות בניהול, עסקים בעולם רב תרבותי

בסילבוס כדאי לעקוב ולכן ם, בקורסים מתוקשבים עדיין יכולים להיות כמה מפגשי זום, ביום ובשעה מסוימי

ורסים החלופיים הקיכם לשלב את ורס לגבי מספר המפגשים הצפויים. עם זאת, נראה שזה יכול להקל עלהק

גם הקורס שיווק לעסקים הינו קורס מתוקשב. הוא קורס חובה בשיווק, לפטור בתוכנית הלימודים. כמו כן, 

ום הקורס הזה כחלופי לפטור, יפנה אלינו אחרי הרישאבל סטודנט מהתמחות אחרת שרוצה לקחת דווקא את 

 לקורסים, ונבדוק עבורו בשמחה את האפשרות להשתלב בקורס.

 

כל חריגה  .כל סטודנט נרשם לקורסים על פי מה שמופיע בטבלת הקורסיםתוכנית מובנית מחייבת:  .2

 ן ראש בית הספר.אישור בכתב של ראש ההתמחות או של ראש בית הספר/סגדורשת  ת הלימודיםמתוכני

 

 לקורסים לבד ת ומעלה אינם יכולים להירש: סטודנטים בשנה שלישיג' ומעלהסטודנטים שנה רישום ל .3

ם שייכים בוצע הרישום דרכנו. אם אתי, אם נדרשים, הרישום לקורסי יהדות ו/או אנגלית ואחרי התואר

http://www.mba.biu.ac.il/
http://www.mba.biu.ac.il/


ורסים רשימת הקת שלוח אלכם ולכם את הקורסים שנותרו עצמלרכז לאנא הקפידו  לאוכלוסייה זו,

 ברורה.המבוקשים בצורה מסודרת ו

 

תמחות ל ה)כ ההתמחותי הפרקטיקוםעם  חפיפהלמעט  ,קורסים לחפיפתאין אישור  ים:קורס חפיפת .4

נריונים השנתיים יהסמעם ופרקטיקום ביזמות או  לקבוצות השייכות לה(, פרקטיקום משחק עסקים

 CRICS.ום רקטיקפוף פאין אפשרות לח .בהתמחויות השונות
על אותה משבצת זמן ציג חד את השני במערכת השעות )שכן לא ניתן להשימו לב! קורסים החופפים זה לזה "מסתירים" א 

 "."חפיפת קבוצות קורסא שאתם אכן רשומים לשני הקורסים, לחצו על הלשונית למעלה שנקראת ים(. כדי לוודשני קורס
 ם.כך תוכלו לראות את הקורסים החופפי

 

, בצדו הימני של המסך, מופיעים לכם כל יהווירטואל: שימו לב שבייעוץ ערה לגבי דרך הרישוםה .5

', רסים של שנה א. כניסה לאשכולות אלו, במידה וסיימתם את כל הקולו של השנה שעברהגם אות, האשכול

ציון על קורסי תעלה לכם שאין קורסים נוספים באשכול זה. אם טרם קיבלתם  –ציונים על כולם  וקיבלתם

הימנעו אנא פק, ויתאפשר לכם להירשם אליהם. כמובן, למען הסר ססמסטר ב', הקורסים יופיעו לכם באשכול 

יופיע לכם בכל מקרה כן, כמו . מלהירשם שוב לקורסים שכבר הייתם רשומים אליהם השנה

רים, או שהמרתם כבר את כל אשכול של קורסים חלופיים לפטור, גם אם אין לכם פטורים. במידה ואין לכם פטו

)כמובן רק כאלו ל אשכומאשכול זה. מעבר לכך, חשוב לעבור אשכול אחרי הפטורים שהיו לכם, התעלמו 

שימו לב  לול שנרשמתם לכל חובותיכם.א למול דף המסולבצע רישום לקורסים, ואז לווד..( .שרלוונטיים לכם

במסלול של מימון חברות, הרי ובחרת ון טודנט במימאם אתה ס -דוגמהשיהיו אשכולות שיישארו עם חוסר. ל

איך . ךעבורב' סמסטר ד' " אינו רלוונטי  שנה קעותשהקורסים המופיעים באשכול "חובה לתלמידי ניהול הש

אתם נכנסים אשכול אחרי אשכול, ונרשמים לקורסים אחד אחרי השני. כלומר, ? םמבצעים את הרישום לקורסי

  ובשעה הרלוונטיים.ם "שיבוץ מרשימה" ואז לחיצה על העיפרון ביום לוחצים על האשכול, בוחרי

 

יכולים להופיע כך שאשכולות סמסטר ב', מופיעים לפני אשכולות סמסטר  עיתיםהאשכולות ל :סדר הרישום .6

שם קודם כל לאשכולות של סמסטר א', תחיל ולהירא'. כדי שלא להיתקל בבעיות של דרישות קדם, כדאי לה

 ורק אז לאשכולות סמסטר ב'. , בדרך כלל(תי )סמינריוןול שנאחר כך לאשכ

 

 

במקום  ,וחדשנות יזמות אשכולמדים את סטודנטים הלו ב':בשנה קורסי מסלול היזמות והחדשנות  .7

ישום הר. 70787 עליכם להירשם לפרקטיקום ביזמותפרקטיקום משחק עסקים,  /פרקטיקום להירשם ל

לכל שאר תוכנית הלימודים ופונה אלינו  שם אליו, נרשם לבדלהיר שצריך. מי דרכנולפרקטיקום ביזמות הוא 

מבוא ליזמות, ניהול  – וודאו שסיימתם את חובות קורסי היזמותכמובן,  .הרק לצורך רישום לפרקטיקום ז

טודנטים במערכות מידע באשכול סייבר ות מימון וכן ססטודנטים בהתמח ת הזנק.חדשנות ויזמות וייזום חברו

חת את זמות, יצטרכו לקהאשכול ביסיים את ללמוד את הפרקטיקום ההתמחותי, ואם הם רוצים לם יביחי –

 לפרקטיקום ההתמחותי. בנוסףיזמות ם בטיקוהפרק

 

כים להוסיף יף אשכול דירקטורים, צרסטודנטים שבחרו להוסי ה ב':בשנ אשכול הדירקטורים קורסי .8

סטודנטים .  70-641ים ודירקטורים למתקדמ 70-640ספיים, ח דוחות כלתוכנית הלימודים את הקורסים ניתו

כמובן  דירקטורים למתקדמים. ת כספיים ויידרשו רק לקורספטורים מהקורס ניתוח דוחו מימוןבהתמחות 

זה בשנה ראשונה, יוכל לקחת  ורים, ורק מי שעשה קורסשכול היא הקורס מבוא לדירקטשדרישת הקדם לא

טורים כולל גם את הקורס שימו לב! אשכול קורסי הדירקאנא  – במימוןנטים סטוד את אשכול הדירקטורים.

 צריכים להירשם אליו. לא אתם ניתוח דוחות כספיים, אבל

 

 

ה הם /הסטודנטים נרשמים למנחה אצלו – ניהולוב כות מידעמער, בבשיווקנריונים יבסמ סמינריונים: .9

ין מנחים. בחרו על פי יש לכם בחירה ב ת מידעוניהול ומערכבהתמחויות  .כותבים את עבודת הסמינריון

אין שום משמעות ליום ולשעה  ן בסילבוס.הספר וכי שמופיעים באתר בית מי העניין שלו, כפותחו המנחה

יהיה מפגש ראשוני ז או אתם נרשמים לאחד המנחים אקראית מימון בהתמחויות. שהסמינריון מופיע במערכת

ם מונחים על ולכ שיווקבהתמחות  היה עליכם להגיש הצעת מחקר.וי – ןלכל הסטודנטים הרשומים לסמינריו



א נאגשים. מפהנחיות מפורטות יותר יינתנו ב מתם.יבות לקבוצה אליה נרשמוניצור, ולכן אין חשד"ר ידי 

 . באתר או במיילים אחרי פרסום מועדי מפגשים אלו פידו לעקובהק

 

  פרקטיקום: .10

 

מבצעים את  ביזמות, ואז העל למסלול)שאינם שייכים  וליווק וניהלמתמחי ש – מגמות שיווק וניהול .א

תמחות ובין פרקטיקום במשחק בחירה בין פרקטיקום בהפשרות ישנה א פרקטיקום ביזמות, כאמור(ה

כדאי לקרוא  )הסבר על פרקטיקום משחק עסקים חלופה לקורס החובה במשחק עסקים אינה . זועסקים

הירשם אליו, יקום זה, תוכלו לם תרצו ללכת לפרקטיודעים מראש הא (. כיוון שאינכםבסילבוס הקורס

, כדי לא ליצור ה, להתחיל לעבוד על פרקטיקום התמחותין זיווך בכהמשיראה לכם שתרצו לאם נ

, ובסופו לעבור ולכתוב את הפרקטיקום במשחק עסקים –ומתאפשר והחלטתם לעשות כן  במידהפיגורים, 

 שחק עסקים.התמחותי או זה במהגשתם אליו את הפרקטיקום, זה השי של דבר תוכלו לקבל ציון ממ

ויקטים, המתקיים בסמסטר א' הול פרפרקטיקום ניהצטרף ללוספת, שרות נפאלסטודנטים בניהול יש אף 

הפרקטיקום אינו דורש ידע  , ותוכלו לבחור בו.קום זה מופיע לכם באשכולדרך הזום. פרקטיחמישי בימי 

ת לשיעור, אך כן לפנות זיפי. כלומר, אינכם נדרשים להגיע ם בזוםיעורידובר בשו לב שממוקדם. שימ

 פרקטיקום זה.מתקיים מן בה לעצמכם את משבצת הז

אם . 70654 קום בתחום הסייברפרקטילוקחים  –בסייבר הסטודנטים  – מערכות מידעגמת מ .ב

פרויקטים, יצטרכו לקחת זאת  וליהבתחום נ פרקטיקוםאו מעוניינים לעשות מעוניינים גם באשכול יזמות 

בחור בין פרקטיקום ם לולייכ יתה עסקאנליטיקשכול ם באיטהסטודנלפרקטיקום בסייבר.  סףבנו

הפרקטיקום במשחק עסקים פרקטיקום בניהול פרויקטים. במערכות מידע, פרקטיקום במשחק עסקים ו

הול קום ניקטירפ ב'. סמסטרוגם בר א' פרקטיקום במערכות מידע יש גם בסמסט'. מתקיים בסמסטר ב

דחיתם  שנה. במקרה שבוכלומר, ההחלטה צריכה להתקבל בתחילת המסטר א'. פרויקטים מתקיים רק בס

בחרתם פרקטיקום במשחק עסקים ובסופו של דבר הביצועים שלכם בקורס סטר ב', את הפרקטיקום לסמ

מידע עם  טיקום במערכותרקהשלים את הפזה אינם מספיק טובים לצורך הפרקטיקום, תוכלו לבקש ל

 סמסטר קיץ.הסטודנטים ב

ן סדנה ניהול השקעות ובימסלול לשקעות אחראיות אתם בוחרים בין פרקטיקום ניהול ה –מגמת מימון  .ג

 מימון חברות. פירוט בהמשך. המיועדת למסלולרות במימון חב

 

ה שעמעות ליום ולאין משחשוב מאד!!  :משבצות הזמן של הסמינריונים/הפרקטיקום .11

 מועטים, ורוב המפגשים ייערכו במתכונת צוותיתפגשים כלליים יתקיימו מס' מ !!רכתהמופיעים במע

מלפנות אלינו בשאלה לגבי יום נוסף שהוספנו ללימודים. הימנעו א נא ן המנחה והסטודנטים.יבומועדם יתואם 

ה של שעלא יתקיימו שיעורים קבועים ביום ובשעה המופיעים כיום וכ –למען הסר ספק 

 ל.עיל ניהול פרויקטים, עליהם פורט קום סייבר ופרקטיקוםט פרקטיזאת למע הפרקטיקום!/הסמינריון
אתם עדיין יכולים לבצעו סמינריון ככזה שמתקיים רק בסמסטר א' או רק בסמסטר ב', יע לכם פולכן, אם מ

 לאורך השנה כולה.

 

 השונות:  מגמותב ת האשכולותזמן לבחיר נותחלו .12

 

. קראו 18 – 15 לן בסעיפיםמפורטת לה –בחירה באשכולות בכל אחת מהמגמות לגבי הפירוט 

 י להתמחות שלכם. לוונטהסעיף הר כמובן את
מו של התהליך, אנא עברו שוב על המערכת שלכם וודאו שיש לכם את הקורסים שהינם חובה במגמה בסיו ככלל,

 הרלוונטיים לפי הפירוט הבא: מסלולים+ קורסי ה

ת קבוצת משחק עסקים + בחיר יםמסלולשני קורסי בחירה של הבסמסטר א' ביום שישי,  – שיווק

 (. 10בוצת משחק עסקים בסעיף גבי ק)פירוט ל תואמת

 

תואמת ת קבוצת משחק עסקים + בחיר ביום שישי, שני קורסי בחירה של המסלוליםבסמסטר א'  – ניהול

קורס בחירה אחד  – 12:00(. בסמסטר ב' ביום שישי בשעה 10בוצת משחק עסקים בסעיף )פירוט לגבי ק

 ול.באשכ



 

עוד קורס בחירה  10ה עשב' בחירה של האשכול. בסמסטר בסמסטר א' שלושה קורסי ב – מערכות מידע

 .10סעיף מת כמפורט בעסקים תוא של האשכול + בחירת קבוצת משחק

 

בו לאשכול כל סטודנט נרשם לפרקטיקום המותאם  20:00ון בשעה ראשבסמסטר א' ביום  – במימון

חראיות. הסטודנטים אול השקעות בוחרים בפרקטיקום ניהול השקעות יהנ מסלולבחר. הסטודנטים ב

שני קורסי בחירה  – 18וב 16בסדנא במימון חברות. בסמסטר ב' ביום ראשון ב –מון חברות ימבמסלול 

  האשכולשל 

 ההתמחויות בסעיפים הרלוונטיים.זה לפי  ושאבנ פירוט –כאמור 

 שבצת זמן זו את י לפטור, ייקח במסטודנט שכבר לקח את קורס האשכול שלו בשנה א' כקורס חלופ הערה חשובה:

לקח את ש טגיה וניהול בינלאומיאסטרסטודנט באשכול  –יל או קורס אחר חלופי לפטור. לדוגמה שכול המקבהקורס של הא

ניהול  –פיתוח מנהיגות קורס האשכול של  ייקח באותה השעה אתנלאומי כקורס חלופי לפטור, רות ביהקורס ניהול שי

וקשבים שהינם ישנם מספר קורסים מת לב שהשנה לפטור. שימומהיצע הקורסים החלופיים רס אחר , או קוופיתוח צוות

 ים לפטור, אז במקרה הצורך, ניתן לקחת מהם.ופיחל

 

חותו ו/או את דנט לבחור את משחק העסקים במשבצת הזמן התואמת את התמעל כל סטו משחק עסקים .13

שם לקורס מתבקש להיר מי שאינו פטור מעקרונות המימון,: טיפ יות אלו.אנא הקפידו על הנח שלו. מסלולה

ריע בפניכם שחסרה לכם דרישה עקרונות המימון לפני הרישום למשחק עסקים, אחרת המערכת עלולה להת

 מימון.של עקרונות ה

ישי יום שלו 10:00 שי בשעהמשחק עסקים של סמסטר ב', יום שי שתי קבוצות קיימות מימון: 10.1

 ישיודים בסמסטר ב' ביום שלא יצטרכו להגיע ללימ –מי שילמדו ביום שלישי  .18:00בשעה 

 כרגע משחק .(התוכנית המובנית, כמו אנגלית לדוגמא שאינו קורס של)אלא אם כן לקחו שם קורס 

בוצה של יום משויכים לקם מחולק לפי אשכולות, כך שהסטודנטים באשכול מימון חברות עסקי

. לאחר הרישום, 18:00משויכים ליום שלישי בודנטים של ניהול השקעות סטוה 10:00שישי ב

בר על בסיס מקומות שמח לסייע במעאלינו, ונ סטודנט שירצה לבצע מעבר בין הקבוצות, יפנה

  פנויים.

משחק עסקים של סמסטר א' באחת משתי קבוצות יבחרו  קסטודנטים בהתמחות שיווכל ה :שיווק 10.2

 . 20:00 ביום ראשון בשעה 

סמסטר  אסטרטגיה וניהול בינלאומי יבחרו בקבוצת משחק עסקים של מסלולסטודנטים ב ול:ניה 10.3

 פיתוח מסלולסטודנטים ב (. 18קבוצה  –)משחק עסקים בינלאומי  12:00א', ביום שישי בשעה 

  .8:00משחק עסקים ביום שישי בשעה  באחת משתי קבוצותו מנהיגות ארגונית יבחר

קבוצת משחק עסקים בסמסטר ב' סייבר ותשתיות ילמדו ב לולמסטודנטים בס :מערכות מידע 10.4

ת משחק עסקים ביום בחרו בקבוצסטודנטים באשכול אנליטיקה עסקית י . 8:00ביום שישי בשעה 

 כפוף למקומות פנויים.מובן ב. זאת כ12:00שי בשעה ים שאו ביו 8:00שישי בשעה 

 

שאכן סיים  באופן עצמאיבדוק בסיום הרישום כל סטודנט לאנו ממליצים ל: בדיקת מילוי חובות התואר .14

 . ראו פירוט בהמשך.לוודא גם עמידה בחובות יהדות ואנגלית כן, חשובכמו . הירשם לכל קורסי התוארל

 

היטב ובוודאות מוחלטת בדקו  :חובות באנגלית מילויעליך להקפיד על  כחלק מ"חובות נוספים לתואר" .15

נות ליחידה לאנגלית שא הפטור מאנגלית. לכל בירור בנושא ניתן לפזרה, את נו למול היחידה לאנגלית כשפה

  biu.ac.il/contacthttps://efl.טופס הפנייה או דרך  5318237-03או  5318636-03בטלפונים:  כשפה זרה

אתר שלהם ם וקריטריוני הפטור בניתן למצוא את כלל הפרטים על מבחני המיון, תאריכי הקורסי

http://efl.biu.ac.il/. שלא כפי שהמלצנו, אך לאלו  ווה שכבר סיימתם את חובות האנגלית בשנה א',כולי תק

בית הספר למינהל עסקים אינו מעניק פטורים מחובת  למען הסר ספק:בנושא.  אנא הקפידו לטפל –

עם חובת אנגלית, בטרם תסיימו את התואר, כדי שלא לפגוע במועד סיום אנא הקפידו לסיים !! האנגלית

 ל שכחה, הזנחה או אי תשומת לב. אר שלכם, בשהתו

 

שלמדו בבר אילן מחויבים בקורס יהדות  דנטיםסטו: קורסי יהדותחובת חייב להקפיד על מילוי  כל סטודנט .16

למדו בבר אילן מחויבים בשני קורסי  שלא ש"ש(. סטודנטים 1)או שניים בהיקף של  ש"ש 2בהיקף של 

https://efl.biu.ac.il/contact
http://efl.biu.ac.il/


ם דורשים , שאינלב לקיומם של קורסים מתוקשבים שימו הכל(. ש"ש סך 4)שווה ערך ל יהדות שנתיים

לבירורים ולשאלות: מספרי ורסי יהדות שהם מתוקשבים. ום ישנו אשכול נפרד לקהריש במערכת. וכחותנ

תן לפנות אליהם דרך כמו כן, ני. 035318361או  035318671ן של היחידה ללימודי יסוד ביהדות הם הטלפו

יש להגיש סי יהדות רים מקורבקשות לפטו l/contacthttps://yesod.biu.ac.iטופס הפנייה באתר היחידה 

ינק להלן ל ירות אל המדור לתואר שני על גבי טופס "בקשה לפטור מקורס", באתר המדור לתואר שני.יש

  forms.html-s/vaadatoar2l/administration/formhttps://www2.biu.ac.i שלהםלאתר הטפסים 

 

 

ברית". ייחסויות ל"רמתך באנגלית" ו"רמתך בעהרישום למעלה מופיעות לכם התבמסך  –לתשומת לבכם  .17

 פטור. לגבי שאכן קיבלחשוב לבדוק את ההתאמה לרמה שקיבלתם/שמופיע פטור למי  –לגבי הרמה באנגלית 

 ה זו.אנא התעלמו מהער –הרמה בעברית 

 

 השירותרכז ות אל מפנפתיחת חלון זמן וכו'(, יש ל )חסימה כספית, איהאינטרנטית כניות במערכת הרישום לבעיות ט הערה:

לדף  מצ"ב לינק. ניתן לפנות אליהם גם בצ'אט דרך אתר בר אילן, או בווסטאפ. 9392טלפון שלהם הוא *מספר ה הגיוס.ו

  https://stuad.biu.ac.il/mador/shemaד לגבי הדרכים ליצירת קשר עם המוקהמידע 

 

 

 מידע על פי התמחויות:

  –מימון 

"מימון  ומסלול של"ניהול השקעות" של  מסלול הבחירה שלכם היא בעצם בין –אשכולות בהתמחות מימון   .18

 חברות". 
ים השונים אחרי המפגש הראשון, בו יציגו המנח ן אליו נרשמתם.אין שום משמעות לסמינריו: סמינריון .א

הנושאים ב, על פי את התחומים בהם יעסקו, אתם תגישו את הצעת המחקר למנחה שאצלו תרצו לכתו

 עוסק. הםב
בו בחרתם. סטודנטים שבחרו  מסלולבסמסטר א' עליכם לבחור את הפרקטיקום על פי ה : פרקטיקום .ב

מימון  במסלולהסטודנטים . יקום ניהול השקעות אחראיותיירשמו לפרקט –ניהול השקעות  במסלול

  20:00ביום ראשון בשעה  ם ייערכוה ן חברותמובסדנא במיות יבחרו חבר
ילמדו  השקעותניהול מסלול ב'. הסטודנטים בנלמדים בסמסטר מסלול : קורסי המסלולקורסי בחירה ב .ג

את הקורס  18:00ובשעה  70795מון ההתנהגותי" את הקורס "יסודות המי 16:00ביום ראשון בשעה 

את  16ילמדו ביום ראשון בשעה  מימון חברותמסלול טים בדנ. סטו70976 ות חוב""ניהול תיק אגר

 .70639 פינטק" -טכנולוגיה פיננסית " סאת הקור 18שעה וב 70901 הקורס "חשבונאות ניהולית"

 10.1אנא ראו פירוט בסעיף  :משחק עסקים .ד

 

 

  –שיווק 

ווק דו את הקורס "שישיווק דיגיטלי למ מסלולבשיווק התחלתם את הבחירה בעצם בשנה א'. סטודנטים ב  .19

שיווק מיזמים למדו את הקורס " שיווק וניהול חדשנות מסלולבוק במדיה חברתית". סטודנטים ושיו דיגיטלי

קורסי הבחירה בקורס בצת במשמסוים, יבחרו  מסלולסטודנטים שלא מעוניינים בטכנולוגיים בעולם הגלובלי" 

 על ההנחיות שלהלן. אנא הקפידו ר באשכול מסוים,שמעניין אותם יותר, בכפוף למקומות פנויים. מי שבוח
בשעה  ילמדו בסמסטר א' ביום שישי שיווק וניהול חדשנותלול מססטודנטים ב :מסלולבבחירה  קורסי  .א

יצירתיות בשיווק הקורס " את ילמדו 12:00 בשעהות מתקדמות", ועסקיסוגיות את הקורס " 10:00

ביג דאטה  ס "שימושיאת הקור 10:00יגיטלי ילמדו בשעה שיווק ד סטודנטים במסלול. וצרים"ופיתוח מ

יום קורסי  –. כפי שצוין לעיל "כלים יישומיים בשיווק דיגיטלי" את הקורס 12:00עה ובש בשיווק" 

 ייערכו מרחוק. השיעוריםכלל  –שישי יתקיימו במתכונת זום מלאה, כלומר 
  .10.2אנא ראו פירוט בסעיף : משחק עסקים .ב

תן לבחור לחלופין ני .03ו 02ות זו הן קבוצות נטיות להתמחוצות הפרקטיקום הרלווקב: פרקטיקום .ג

 , כפי שהוסבר לעיל.(08)קבוצה  בפרקטיקום משחק עסקים

 

https://yesod.biu.ac.il/contact
https://www2.biu.ac.il/administration/forms/vaadatoar2-forms.html
https://stuad.biu.ac.il/mador/shema


  -ניהול 

של  מסלולאומי" ואסטרטגיה וניהול בינלשל " וללבין מסהבחירה שלכם היא  –בהתמחות ניהול   מסלולים  .20

יבחרו במשבצת קורסי הבחירה בקורס  מסוים, סלולמטים שלא מעוניינים בסטודנ "פיתוח מנהיגות ארגונית".

 מסוים, אנא הקפידו על ההנחיות שלהלן. במסלולמעניין אותם יותר, בכפוף למקומות פנויים. מי שבוחר ש
יה וניהול בינלאומי ילמדו בסמסטר א' אסטרטג מסלולודנטים בסט א': רסמסט – קורסי בחירה במסלול .א

הקורס  את ילמדו 10:00בשעה . 70650 לאומית"סטרטגיה בינאת הקורס "א 8:00שעה ב ביום שישי

את הקורס  10:00פיתוח מנהיגות ארגונית ילמדו בשעה  נטים במסלולסטוד. 70660 "ניהול בין תרבותי"

 .70743 וגיות נבחרות במנהיגות"את הקורס "ס 12:00עה ובש 70871 "ניהול קונפליקטים"

סטר ב' אסטרטגיה וניהול בינלאומי ילמדו בסמ מסלולטים בסטודנ סמסטר ב': – ולמסלקורסי בחירה ב .ב

פיתוח מנהיגות  מסלול. סטודנטים ב70662 את הקורס "ניהול שירות בינלאומי" 12ביום שישי בשעה 

 .70667 תוח צוות"את הקורס "ניהול ופי 12בשעה  ארגונית ילמדו ביום שישי

מסוים יצטרפו למשחק  מסלולב א מעונייניםסטודנטים של .10.3יף אנא ראו פירוט בסע: משחק עסקים .ג

 .12"רגיל", לא לקבוצת משחק עסקים בינלאומי ביום שישי בשעה העסקים 

סטודנט מבצע את  .70ו 05, 40קבוצות הפרקטיקום הרלוונטיות להתמחות זו הן קבוצות  פרקטיקום: .ד

, (08ה )קבוצ עסקיםבחור בפרקטיקום משחק רקטיקום בקבוצת הקורס אליה נרשם. לחלופין ניתן להפ

את הפרקטיקום מקום אחד מהם בעוניין בכך, יכול לבחור ללמוד . כמו כן, סטודנט שמכפי שהוסבר לעיל

 (.16בניהול פרויקטים )קבוצה 

 

 ידעמערכות מ
 

את  תשתיות וסייבר למדומסלול ר את הבחירה בשנה א'. סטודנטים בכות מידע התחלתם כבבהתמחות מער  .21

מחסני נתונים בעולם עסקית למדו את הקורס " אנליטיקה סלולמסטודנטים ב". הקורס "מערכות אחסון מידע

אותם רה בקורס שמעניין , יבחרו במשבצת קורסי הבחיבמסלול מסויםסטודנטים שלא מעוניינים  נתני עתק"

 קפידו על ההנחיות שלהלן.מסוים, אנא ה מסלול. מי שבוחר בודרישות קדם מקומות פנוייםיותר, בכפוף ל
ילמדו בסמסטר א' ביום שישי  ותשתיותסייבר מסלול ב: סטודנטים  א'מסטר ס – לוקורסי בחירה באשכ .א

יהול ורס "נאת הק 10:00, בשעה 70675 מתקפות והגנות בעולם הסייבר"את הקורס " 8:00בשעה 

 .70659" בחרים בסייברנושאים נאת הקורס " 12:00ובשעה  70676 סיכונים בטכנולוגיות מידע"

, 70680 בכריית נתונים" Rיישומי " את הקורס המתוקשבילמדו  אנליטיקה עסקית מסלולסטודנטים ב

ת לניהול ורס "טכנולוגיואת הק 12ובשעה  70759 "תיותניתוח רשתות חבראת הקורס " 10:00 בשעה

 . 70628נתוני עתק" 

 10שי בשעה ביום שי ילמדו הסטודנטים תיותתשסייבר ובאשכול  :'סמסטר ב -ל קורסי בחירה באשכו .ב

 10:00ה ילמדו בשע אנליטיקה עסקית סטודנטים באשכול .70643 רנספורמציה דיגיטליתאת הקורס ט

 .70647 "כריית טקסטורס "הק את
 10.4עיף אנא ראו פירוט בס משחק עסקים: .ג
שיתקיים  CRICS לפרקטיקוםלהירשם  םמחויבי סייבר ותשתיות מסלול: סטודנטים בפרקטיקום .ד

שימו לב שהנוכחות  .ISACAהכנה לבחינת ההסמכה של  , ומהווה12:00שי בבסמסטר ב' ביום שי

 70657שמספרו יירשמו לפרקטיקום  אנליטיקה עסקיתמסלול בסטודנטים  זה היא חובה.פרקטיקום ב

נט, בכל אחד כל סטוד לחלופין(, לבחירתם. 10או  06( או בסמסטר ב' )קבוצה 09צה סטר א' )קבובסמ

. כמו כן, תוכלו (, כפי שהוסבר לעיל08)קבוצה  ור בפרקטיקום משחק עסקיםלבחיכול  מהאשכולות, 

 קטים.בניהול פרויהפרקטיקום לבחור את 

 

 שאלה בשעות מענה טלפוני מורחבות ולרשותכם בכל בעיה א נשמח לעמודבמהלך ימי הרישום, 

. נשמח bschool@mail.biu.ac.ilבמייל  וכן  רישום(ו באתר בית הספר לקראת ימי ה)יתפרסמ

. בשל העומס הרב בימים אלו, אנא התאזרו בסבלנות יה. עם זאת,מי שייתקל בבעלנסות ולסייע לכל 

נו פשרו לוא ,בניית המערכתים ישירות לנסו להימנע מפנייה בנושאים שאינם קשור אנאכמו כן, 

 נים.  לתת את השירות המיטבי לכלל הפו
 

 !לימודים מהנה ופורה וחוויתבברכת הצלחה 
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