
ר מיקי אייזנמן"ד: ראשת ההתמחות, ג "תשפ– (3227)אסטרטגיה ויזמות 
תכנית הלימודים היא המחייבת ולא קובץ זה- אם יש הבדל בין המסמך להלן לבין הכתוב בתכנית הלימודים , למען הסר ספק

. קורסים מקוונים בשנה2עד  (!)ניתן ללמוד רק - הגבלה . שישי בקמפוס או רביעי מקוון: (תשתית)קורסי חובה כלליים 

(3227)התמחות באסטרטגיה ויזמות 

(3743)מורחבת , (3741)ראשית - למואץ בוגר , (3443)התמחות מורחבת , (3441)התמחות ראשית -למוסמך 

או שישירביעי מקוון

15:30-

18:00

קורס חובה כללי15:30-18:00באנגלית , (55820)יצירתיות וחדשנות 

18:30-

21:00

אסטרטגיה 18:30-21:00באנגלית, (55812)ניתוח נתונים לקבלת החלטות 

(55821)עסקית

או רביעי מקווןשישי

15:30-

18:00

קורס חובה8:30-11:00באנגלית, (55696)השקעות אימפקט 

18:30-

21:00

קורס חובה11:30-14:00באנגלית, (55824)מבוא לעולם ההון סיכון 

 או רביעי מקווןשישי

14:30-

18:00

-18:30(15:30יתחיל ב ), (55850)סמינר ביישום אסטרטגיה 

20:00

דן  - (55923)סמינר בהשקעות אימפקט 

* באנגלית, עד אפריל.מרום

קורס חובה8:30-11:00

18:30-

20:00

מגמות על - מבוא לחשיבת העתיד בעולם העסקים 

(55891)וכוחות מניעים 

קורס חובה11:30-14:00

20.15-

22.00

(55788)טכנולוגיה ועסקים 

או רביעי מקווןשישי

15:30-

18:00

-15:30(55503)זיכרון ארגוני 

18:00

 (55714)לאסטרטגיה  - יזמות וחדשנות 

באנגלית

קורס חובה8:30-11:00

18:30-

21:00

-16:30באנגלית,  (55971)אסטרטגיה בינלאומית 

18:00

קורס חובה11:30-14:00(55814)רים "יזמות חברתית וניהול מלכ

קורסי חובה של מנהל עסקים 

רביעי מקוון או שישי - 

פרונטלי

יום שלישי- ' סמסטר ב- 'שנה ביום ראשון- ' סמסטר ב- 'שנה ב

: קורסי ההתמחות באסטרטגיה ויזמות

.(קורסי בחירה בימים נוספים). ימי ראשון ושלישי- שנה ב . ימי ראשון- שנה א 

יום ראשון- ' סמסטר א- 'שנה א

יום ראשון- ' סמסטר ב- 'שנה א

יום שלישי- שנתי - 'שנה ביום ראשון- ' סמסטר א- 'שנה ב



18:30-

20:00

עד  (55923)סמינר בהשקעות אימפקט 

באנגלית, אפריל

18:30-

20:00

,  נז1,(55766)מתקדם - מימון יזמות 

באנגלית- יתחיל באפריל 

מועדי תחילת - הקורס בשיתוף וורטון * 

וסיום  הקורס יקבעו בהתאם

ראשית/קורסי חובת בחירה של ההתמחות מורחבית

מתוך קורסי חובה של מנהל עסקים- נדרש בסמסטר א שנה א 

ראשית/סמינר חובה של ההתמחות מורחבית

יש ללמוד ארבעה קורסי חובת בחירה- ז " נ24בתמחות מורחבת באסטרטגיה יש ללמוד : קורסי חובת בחירה .

. יש ללמוד שלושה קורסי חובת בחירה- ז " נ18בתמחות ראשית באסטרטגיה יש ללמוד : קורסי חובת בחירה

(אחרי למידה של רוב קורסי החובה בהתמחות)בשנה השנייה ללימודי ההתמחות , חובה לבחור סמינר אחד לפחות- סמינר 

:קורס חובת בחירה אפשרי נוסף
ליעד בלומרוזן,  תחרות ומבנה שווקים55916

:קורסי בחירה אפשריים נוספים
זיכרון ארגוני55503

באנגלית, סדנא ביזמות פינטק55541

יזמות וחדשנות לאסטרטגיה55714

באנגלית, מוסדות ויישומיהם, עקרונות: רגולציה פיננסית גלובלית55718

(מאקרו)' כלכלת עסקים ב55751

באנגלית, מיני קורס- אסטרטגיות קיימות 55762

באנגלית, מימון יזמות55766

מכרזים ומכירות פומביות55809

רים"יזמות חברתית וניהול מלכ55814

שיטות במחקר שווקים55838

55881

פעולות של יזמות וחדשנות55976

אסטרטגיה וניהול שיווק מתקדם55994

תאוריות ארגוניות55998

:סמינר אפשרי נוסף

באנגלית, מיני קורס- ניהול שרשראות ערך גלובליות לקיימות



76105

:מהתכנית הבינלאומית, קורסי בחירה אפשריים נוספים
באנגלית, כרוך בתשלום נפרד, TIPקורס קיץ של התכנית הבינלאומית על חדשנות 55662

באנגלית, התמחות בארגונים55849

. הר הצופים ועין כרם, מפגשי הקורס יחולקו בין הקמפוסים אדמונד ספרא גבעת רם. סמינר  שנתי. יזמות בהנדסה ביו רפואית

באנגלית, קובי נחמיאס' ההרשמה לקורס רק באישורו של פרופ


