
 מסיימים – תשפ"אהנחיות לרישום 

 

מסלול  –תוכנית לימודים  – www.mba.biu.ac.ilמערכת השעות מופיעה באתר בית הספר  .1

. עליכם לבצע רישום לכלל מערכת שעות לדוגמא –מבנה תוכנית המצטיינים  –מצטיינים 

בהתמחות מערכות מידע סטודנטים  בלבד. 4לסמסטר  הקורסים המופיעים במערכת זו

 נרשמים באופן עצמאי במערכת האינבר.

 

 בימי א+ו )ולא ג+ו(  4סטודנטים בהתמחות מימון ילמדו בסמסטר 

שימו לב והקפידו להירשם לקורסי המסלולים השונים בכל אחת מההתמחויות על פי האשכולות 

 המופיעים באינבר

, בצדו הימני של המסך, מופיעים ישימו לב שבייעוץ הווירטואל: הערה לגבי דרך הרישום .1

לכם כל האשכולות, גם אלו של השנה שעברה. כניסה לאשכולות אלו, במידה וסיימתם את 

תעלה לכם שאין קורסים נוספים  –כל הקורסים של שנה א', וקיבלתם ציונים על כולם 

הקורסים יופיעו לכם באשכול באשכול זה. אם טרם קיבלתם ציון על קורסי סמסטר ב', 

הימנעו מלהירשם שוב ויתאפשר לכם להירשם אליהם. כמובן, למען הסר ספק, אנא 

. כמו כן, בכל מקרה יופיע לכם אשכול של לקורסים שכבר הייתם רשומים אליהם השנה

קורסים חלופיים לפטור, גם אם אין לכם פטורים. במידה ואין לכם פטורים, או שהמרתם 

הפטורים שהיו לכם, התעלמו מאשכול זה. מעבר לכך, חשוב לעבור אשכול  כבר את כל

אחרי אשכול )כמובן רק כאלו שרלוונטיים לכם...( ולבצע רישום לקורסים, ואז לוודא למול 

דף המסלול שנרשמתם לכל חובותיכם. איך עושים זאת? אתם נכנסים אשכול אחרי 

ר, לוחצים על האשכול, בוחרים "שיבוץ אשכול, ונרשמים לקורסים אחד אחרי השני. כלומ

 מרשימה" ואז לחיצה על העיפרון ביום ובשעה הרלוונטיים.

 

נריון ב'. בהתמחויות מימון + שיווק + ניהול אין צורך להירשם יבמערכת השעות מופיע סמ .2

שוב לסמינריון )מופיע בטבלה לשם ידיעה בלבד(. בהתמחות מערכות מידע נדרשים 

. זהו אותו הסמינריון אותו התחלתם 70-735-15לסמינריון שמספרו הסטודנטים להירשם 

לכתוב בקיץ הנוכחי אך מבחינת רישום פורמלי עליכם להירשם  למספר נוסף )לא תהיה 

 עבודה נוספת זוהי אותה עבודה עליה אתם כבר עובדים כעת(.

להירשם  סטודנטים הלומדים באשכול ניהול השקעות נדרשים –בהתמחות מימון  פרקטיקום .3

סטודנטים הלומדים באשכול מימון חברות ירשמו לסדנא במימון לפרקטיקום השקעות א. 

. אנא שימו לב! הקורס סדנא במימון חברות מופיע 19:00ייערך ביום ראשון בשעה ש חברות

 ללא יום ושעה במערכת עצמה. בפועל, כאמור, הוא יתקיים במשבצת הזמן שפורטה לעיל.

 לפרקטיקום במשחק עסקים.אין אפשרות להירשם 
למתמחי ניהול ישנה אפשרות בחירה בין פרקטיקום  – פרקטיקום בהתמחות ניהול .4

בהתמחות ובין פרקטיקום במשחק עסקים. זו אינה חלופה לקורס החובה במשחק עסקים 

)הסבר על פרקטיקום משחק עסקים כדאי לקרוא בסילבוס הקורס(. כיוון שאינכם יודעים 

לכת לפרקטיקום זה, תוכלו להירשם אליו, אם נראה לכם שתרצו מראש האם תרצו ל

להמשיך בכיוון זה, להתחיל לעבוד על פרקטיקום התמחותי, כדי לא ליצור פיגורים, במידה 

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

קום, זה ההתמחותי או זה במשחק של דבר תוכלו לקבל ציון ממי שהגשתם אליו את הפרקטי

 עסקים. 

סטודנטים שבחרו להוסיף אשכול דירקטורים, צריכים  :קורסי אשכול הדירקטורים בשנה ב' .5

ודירקטורים  70-640להוסיף לתוכנית הלימודים את הקורסים ניתוח דוחות כספיים, 
פטורים מהקורס ניתוח דוחות כספיים  מימון.  סטודנטים בהתמחות 641-70למתקדמים 

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


ויידרשו רק לקורס דירקטורים למתקדמים. כמובן שדרישת הקדם לאשכול היא הקורס מבוא 
 לדירקטורים, ורק מי שעשה קורס זה בשנה ראשונה, יוכל לקחת את אשכול הדירקטורים.

האשכולות יש להירשם לכלל הקורסים כפי  2ב בהתמחות מימוןרישום לקורסי האשכולות:  .6

 .3שמופיע במערכת השעות. יש להירשם לפרקטיקום על פי המפורט בסעיף 

סטודנטים במסלול שיווק בינלאומי ילמדו בסמסטר א' ביום שישי בשעה   - התמחות שיווק

ילמדו את הקורס "שיווק  10:00. בשעה 70650את הקורס "אסטרטגיה בינלאומית"  8:00

.  סטודנטים במסלול שיווק דיגיטלי ילמדו בשעה 70645מיזמים טכנולוגיים בהיבט הגלובלי" 

את הקורס "כלים  12:00ובשעה  70648את הקורס "שימושי ביג דאטה בשיווק"  10:00

 .70649יישומיים בשיווק דיגיטלי" 

א'  סטודנטים במסלול אסטרטגיה וניהול בינלאומי ילמדו בסמסטר  -התמחות ניהול  .א
 10:00. בשעה 70650את הקורס "אסטרטגיה בינלאומית"  8:00ביום שישי בשעה 

. סטודנטים במסלול פיתוח מנהיגות 70660ילמדו את הקורס "ניהול בין תרבותי" 
ובשעה  70871את הקורס "ניהול קונפליקטים"  10:00ארגונית ילמדו בשעה 

 .70743את הקורס "סוגיות נבחרות במנהיגות"  12:00
סטודנטים במסלול סייבר ותשתיות ילמדו בסמסטר א' ביום שישי  -תמחות מערכות מידע ה

את הקורס  10:00, בשעה 70675את הקורס "מתקפות והגנות בעולם הסייבר"  8:00בשעה 

את הקורס "נושאים נבחרים  12:00ובשעה  70676"ניהול סיכונים בטכנולוגיות מידע" 

את הקורס  10:00אנליטיקה עסקית ילמדו ביום שישי ב . סטודנטים במסלול70659בסייבר" 

 את הקורס כריית טקסט. 12:00ניתוח רשתות חברתיות ובשעה 

. מתמחי 16משחק עסקים: מתמחי מימון ילמדו את הקורס משחק עסקים ביום א בשעה  .7

מתמחי שיווק במסלול הבינ"ל ילמדו  .20:00שיווק במסלול הדיגיטלי ילמדו ביום ג בשעה 

. 20ב גאו ביום  16ב ג. מתמחי ניהול במסלול מנהיגות ילמדו ביום 12:00ו בשעה  ביום

 .16. מתמחי מערכות מידע ילמדו ביום ג ב12במתמחי ניהול במסלול הבינ"ל ילמדו ביום ו 

 

היטב בדקו  מילוי חובות באנגלית:כחלק מ"חובות נוספים לתואר" עליך להקפיד על  .8

למול היחידה לאנגלית כשפה זרה, את נושא הפטור מאנגלית. לכל בירור ובוודאות מוחלטת 

. 03-5318237או  03-5318636בנושא ניתן לפנות ליחידה לאנגלית כשפה זרה בטלפונים: 

ניתן למצוא את כלל הפרטים על מבחני המיון, תאריכי הקורסים וקריטריוני הפטור באתר 

. כולי תקווה שכבר סיימתם את חובות האנגלית בשנה א', כפי /http://efl.biu.ac.ilשלהם 

בית הספר למינהל  למען הסר ספק:אנא הקפידו לטפל בנושא.  –שהמלצנו, אך לאלו שלא 

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

שלא לפגוע במועד סיום התואר שלכם, בשל שכחה, הזנחה או אי תסיימו את התואר, כדי 

  תשומת לב.

במסך הרישום למעלה מופיעות לכם התייחסויות ל"רמתך באנגלית" ו"רמתך  –לתשומת לבכם 

חשוב לבדוק את ההתאמה לרמה שקיבלתם/שמופיע פטור  –בעברית". לגבי הרמה באנגלית 

 אנא התעלמו מהערה זו. –למי שאכן קיבל פטור. לגבי הרמה בעברית 

 

סטודנטים שטרם השלימו את חובת לימודי היסוד ביהדות נדרשים  –לימודי יסוד ביהדות  .9

להשלים זאת כעת. סטודנטים המעוניינים ללמוד את הקורסים שנותרו להם כקורסים 

  מתוקשבים מתבקשים לנסות ולהירשם באופן עצמאי דרך מערכת אינבר.

די יסוד ביהדות יש להפנות למחלקה ללימודי יסוד בטלפון שאלות בנוגע לחובת לימו .10

 Studies@biu.ac.il-Basic.Jewishאו למייל    5318671

סטודנטים הלומדים את המסלול ביזמות  קורסי מסלול היזמות והחדשנות בשנה ב': .11

קום / פרקטיקום משחק עסקים, עליכם להירשם ובחדשנות, במקום להירשם לפרקטי

. תוכלו ליצור קשר ולעשות זאת דרכי. כמובן, וודאו שסיימתם 70787לפרקטיקום ביזמות 

 מבוא ליזמות, ניהול חדשנות ויזמות וייזום חברות הזנק. –את חובות קורסי היזמות 

http://efl.biu.ac.il/
mailto:Basic.Jewish-Studies@biu.ac.il


 מורחבות טלפוני מענה בשעות שאלה או בעיה בכל לרשותכם לעמוד נשמח, הרישום ימי במהלך

 שייתקל מי לכל ולסייע לנסות נשמח revital.shani@mail.biu.ac.il  במייל וכן( זה למייל ב"מצ)

 להימנע נסו אנא, כן כמו. בסבלנות התאזרו אנא, אלו בימים הרב העומס בשל, זאת עם. בבעיה

 לכלל המיטבי השירות את לתת לנו ואפשרו, לרישום ישירות קשורים שאינם בנושאים מפנייה

 .  הפונים

 

 

 בהצלחה,

 מזכירות ביה"ס למנהל עסקים

mailto:revital.shani@mail.biu.ac.il
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