
שנה ב
סמסטר א תשפג

ראשון
שני

שלישי
חמישירביעי

*הלימודים מתקיימים באופן היברידי: מקוון/פרונטלי
הלימודים מתקיימים באופן פרונטלי

08:00-10:00

                                 כל המסלולים 
סטטיסטיקה 

ב- מאיר 
אסייג

סטטיסטיקה 
ב- פירו משה

 סטטיסטיקה
 ב- חני בן

מנחם

מיקרו כלכלה
 יהודית קאהן

מיקרו כלכלה
מיכאל רביב

מיקרו כלכלה
 אלי 

גולדשטיין

מיקרו כלכלה11:00-13:00
 יהודית קאהן

מיקרו כלכלה
מיכאל רביב

מיקרו כלכלה
 אלי 

גולדשטיין

סטטיסטיקה ב- 
מאיר אסייג

סטטיסטיקה ב- ד"
ר חלמסקי אנה 

 סטטיסטיקה
 ב- חני בן

מנחם

14:00-16:00

 מסלול ניהולמסלול תיירותמסלול משאבי אנוש
מערכות מידע

אנגלית 13:45-17:00  העצמת
 עובדים

 משאן-איריס
יפה

 העצמת
 עובדים

 משאן- רבקה
סיגל

 העצמת
 עובדים

 משאן-אריאל
דניאלס

 תירות עירונית-
עירית שמואל

 ניתוח מערכות-טל
מימון עמירה

 אנגלית17:00-19:00

 ניתוח
 אירועים

 משאן- נעם
שטוקמן

 ניתוח
 אירועים

 משאן- אורני
גוב

 ניתוח אירועים
 משאן-חנה

מדינה

 יחסי אורחים
 מארחים-עירית

שמואל

שיטות מחקר 
למנהלים (ניהול 
מערכות מידע)-ד"
ר מיכאל חלמסקי

כל המסלולים

מיקרו כלכלה
 יהודית קאהן

מיקרו כלכלה
מיכאל רביב

מיקרו כלכלה
אלי גולדשטיין 

התנהגות צרכנים
איריס גרטנר 

 התנהגות צרכנים
אשר קירשנבוים

התנהגות צרכנים20:00-22:00
איריס גרטנר 

 התנהגות צרכנים
אשר קירשנבוים 

מיקרו כלכלה
 יהודית קאהן

מיקרו כלכלה
מיכאל רביב

מיקרו כלכלה
אלי גולדשטיין 

שנה ב
סמסטר ב תשפג

ראשון
שני

שלישי
רביעי

*הלימודים מתקיימים באופן היברידי: מקוון/פרונטלי       חמישי
                                       הלימודים מתקיימים באופן פרונטלי

08:00-10:
00

 כל המסלולים

 יסודות
 המימון-

יהודית קאהן

 יסודות
 המימון-

מיכאל רביב

 יסודות המימון-
טליה שטראוס

 חשבונאות
 ניהולית- אמיר

קיסר

 חשבונאות
 ניהולית- עמי

מי טל

11:00-13:
00

 חשבונאות
 ניהולית-

 טליה
שטראוס

 חשבונאות
 ניהולית- אמיר

קיסר

 חשבונאות
 ניהולית- עמי

 מי טל

 יסודות המימון-
צביקה אפיק

 יסודות
 המימון-

אריאל אציל

14:00-16:
00

 תקשורת
 בינאישית-
איריס יפה

 תקשורת
בינאישית-

חנה ימין גימון

 תקשורת
בינאישית-

אוהלה אביניר

 תקשורת
 בינאישית- יורם

חזן

 תקשורת
בינאישית-
אנגלית נועה שרוני

17:00-19:
00

 אנגלית

 מסלול ניהולמסלול משאבי אנוש
מסלול ניהול מערכות מידעמסלול משאבי אנושכל המסלוליםמערכות מידע

פיתוח ארגון- 
זקס עופר

 פיתוח ארגון-
חנה ימין גימון

פיתוח ארגון- 
ד"ר שטוקמן 

נועם
תשתיות חומרה-

אריה לויטן

שיטות מחקר 
למנהלים- ד"ר 

רבקה טאוב

שיטות מחקר 
למנהלים-ד"ר 
 מבוא לתכנות-דיני עבודה-אביבה ראירמיכאל חלמסקי

אריה לויטן
 כריית נתונים-
אנה חלמסקי

20:00-22:
00

פיתוח 
עובדים- נועם 

שטוקמן

 פיתוח
 עובדים-

רבקה סיגל
 פיתוח עובדים-

נעמי דדון

אבטחת מידע- טל 
פבל

שיטות מחקר 
למנהלים- 

אוהלה אביניר

שיטות מחקר 
למנהלים- יורם 

חזן
דיני עבודה-
משה ירוחם  

דיני עבודה-רוית 
שיינר

כריית נתונים- 
פרדי אדיב

מבוא 
לתכנות- 

אריה לויטן 


