04/11/2018

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול
לימודים לתארים מתקדמים  -מערכת שעות סמסטר חורף תשע"ט
כל שינוי שיחול במערכת השעות יפורסם ע"ג לוח מערכת השעות

מתאריך  21/10/2018עד 24/01/2019

הנדסת תעשייה
מס' קורס
098409
097151
096266
098113
096120
096575
098311
096310
097135

שם קורס
סמינר כמותי
סמינר משתלמים 1
תכן מתקנים
חווית משתמש
מחקר בהנדסת תעשייה
הנדסת איכות
משחקים לא שיתופיים
אופטימיזציה 1
תהליכים אקראיים ושימושיהם
מחקר במערכות שירות

שם המרצה

ד"ר אילנה בן-דוד
פרופ"ח אבי פרוש
ד"ר איציק כהן
פרופ"ח איתן נוה
פרופ"מ יעקב בביצ'נקו
ד"ר שמרית שטרן
ד"ר תמר מרגלית
ד"ר גלית יום-טוב

מועד ההרצאה
ד' 11:30-13:30
א' 14:30-15:30
א' 11.30-14.30
ב' 10.30-13.30
ב' 12.30-15.30
ב' 9.30-12.30
ג' 12.30-15.30
ג' 16.30-19.30
ג' 9.30-11.30
ה' 9.30-12.30

מיקום הרצאה שם המתרגל/ת

מועד התרגול

גב' מירי גילנסון
גב' ליאל לוקו
גב' אירנה גורפינקל
מר אורן דין
מר זהר שפירא
ד"ר תמר מרגלית
גב' ניצן כרמלי

א' 10.30-11.30
ב' 13.30-14.30
ב' 8.30-9.30
ב' 15.30-16.30
ג' 19.30-20.30
ג' 11.30-12.30
ה' 12.30-13.30

בלומפילד 527
בלומפילד 527
ניהול 215
אודיטוריום
החדר בספרייה
בלומפילד 153
אודיטוריום
בלומפילד 526
בלומפילד 152
בלומפילד 526

מיקום
התרגול

בלומפילד 424
אודיטוריום
בלומפילד 153
ניהול 214
בלומפילד 526
בלומפילד 152
בלומפילד 526

ענבל שחר

04/11/2018

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול
לימודים לתארים מתקדמים  -מערכת שעות סמסטר חורף תשע"ט
כל שינוי שיחול במערכת השעות יפורסם ע"ג לוח מערכת השעות

מתאריך  21/10/2018עד 24/01/2019

מערכות מידע
מס' קורס
098409
096262
096290
097200
096255
096211
096573
096260
097215
096210

שם קורס
סמינר כמותי
סמינר משתלמים 1
איחזור מידע
נושאים נבחרים בהנדסת
נתונים ומידע *
למידה עמוקה
פיתוח מערכות מבוססות
מארג
מודלים למסחר אלקטרוני
תורת המכרזים
נושאים מתקדמים במערכות
מידע * *
עיבוד שפה טבעית
יסודות בינה מלאכותית

שם המרצה

מועד ההרצאה

מיקום
הרצאה

שם
המתרגל/ת

מועד התרגול

מיקום התרגול

פרופ"ח אורן קורלנד
פרופ' אביגדור גל

ד' 11:30-13:30
א' 14:30-15:30
א' 11.30-14.30
א' 15.30-17.30

בלומפילד 527
בלומפילד 527
בלומפילד 424
בלומפילד 527

מר אילון שטרית
מר רועי שרגא

א' 14.30-15.30
א' 17.30-18.30

בלומפילד 424
בלומפילד 424

ד"ר תמיר חזן
פרופ' דב דורי

ב' 12.30-14.30
ג' 10.30-13.30

ניהול 215
ניהול 121

מר גיא לורברבום
-

ב' 15.30-17.30
-

בלומפילד 151
-

ד"ר רשף מאיר
פרופ' רון לביא
ד"ר אורי שליט

ג' 12.30-15.30
ד' 9.30-11.30
ד' 14.30-16.30

ניהול 216
בלומפילד 527
קופר 215

גב' שגית אפרת
מר מורן קורן
מר רום גוטמן

ג' 15.30-16.30
ד' 11.30-12.30
ד' 16.30-17.30

בלומפילד 151
בלומפילד 424
קופר 215

פרופ"מ רועי רייכרט
ד"ר ארז כרפס

ה' 13.30-16.30
ה' 13.30-16.30

דייויס 641
אודיטוריום

מר נדב עובד
מר אלכס טואיסוב

ה' 9.30-10.30
ב' 10.30-11.30
ה' 9.30-10.30
ה' 8.30-9.30

ניהול 216
ניהול 216
בלומפילד 153
בלומפילד 153

* נו ש א ה ק ור ס  :שילוב נתונים בסביבת אי ודאות
* * נו שא ה ק ו רס  :נושאים בסיסיים ומתקדמים בהסקה סיבתית.

ענבל שחר

04/11/2018

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול
לימודים לתארים מתקדמים  -מערכת שעות סמסטר חורף תשע"ט
כל שינוי שיחול במערכת השעות יפורסם ע"ג לוח מערכת השעות

מתאריך  21/10/2018עד 24/01/2019

חקר ביצועים
מס' קורס

098409
096575
098311
098331
097317

שם קורס
סמינר כמותי
סמינר משחקים
סמינר משתלמים 1
משחקים לא שיתופיים
אופטימיזציה 1
תכנון לינארי וקומבינטורי *
תורת המשחקים השיתופיים

שם המרצה

פרופ"מ יעקב בביצ'נקו
ד"ר שמרית שטרן
פרופ"ח אסף לוין
פרופ"מ איתי אריאלי

מועד ההרצאה
ד' 11:30-13:30
ב' 11:30-13:30
א' 14.30-15.30
ג' 12.30-15.30
ג' 16.30-19.30
ה' 12.30-15.30
ה' 9.30-11.30

מיקום
הרצאה

בלומפילד 527
בלומפילד 527
בלומפילד 527
אודיטוריום
בלומפילד 526
בלומפילד 152
ניהול 214

שם המתרגל/ת
מר אורן דין
מר זהר שפירא
גב' ילנה קליימן
מר איתי קולר

מועד התרגול

מיקום התרגול

ב' 15.30-16.30
ג' 19.30-20.30
ה' 15.30-16.30
ב' 16.30-17.30

ניהול 214
בלומפילד 526
בלומפילד 152
ניהול 215

* ה ק ו רס י ינ ת ן בא נ ג לי ת .

.

ענבל שחר

04/11/2018

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול
לימודים לתארים מתקדמים  -מערכת שעות סמסטר חורף תשע"ט
מתאריך  21/10/2018עד 24/01/2019

מס' קורס
098409
098436
096575
098416
096414
098435
096411

שם קורס

סמינר כמותי
סמינר משתלמים 1
נושאים נבחרים בהסקה
סטטיסטית
משחקים לא שיתופיים
תורת ההסתברות
סטטיסטיקה תעשייתית
סמינר בהסתברות ותהליכים
סטוכסטיים
למידה סטטיסטית מבוססת
נתונים

סטטיסטיקה
שם המרצה

מועד ההרצאה

כל שינוי שיחול במערכת השעות יפורסם ע"ג לוח מערכת השעות

מיקום הרצאה
בלומפילד 527
בלומפילד 527
בלומפילד 152

ד"ר יאיר גולדברג

ד' 11:30-13:30
א' 14:30-15:30
ב' 11.30-14.30

פרופ"מ יעקב בביצ'נקו
פרופ"מ אורן לואידור
ד"ר ג'קי אשר

ג' 12.30-15.30
ג' 15.30-18.30
ג' 15.30-18.30

אודיטוריום
בלומפילד 153
ניהול 215

ד"ר יאו דומיניק

ג' 9.30-11.30

בלומפילד 527

ד"ר תמיר חזן

ה' 10.30-13.30

אודיטוריום

שם המתרגל/ת
-

מועד התרגול
-

מיקום התרגול
-

מר אורן דין
גב' נדיה בורדו

ב' 15.30-16.30
א' 15.30-16.30
ד' 15.30-16.30
-

ניהול 214
ניהול 216
ניהול 216
-

מר איתי גת
מר אבי עיני
ד"ר מיכל מלמד

ב' 14.30-15.30
ב' 15.30-16.30
ג' 9.30-10.30

בלומפילד 152
בלומפילד 152
בלומפילד 424

-

ענבל שחר

04/11/2018

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול
לימודים לתארים מתקדמים  -מערכת שעות סמסטר חורף תשע"ט
מתאריך  21/10/2018עד 24/01/2019

מס' קורס
098409
096262
096290
098436
097200
096586
096211
098311
096573
096260
097135
097215

שם קורס
סמינר כמותי
סמינר משתלמים 1
איחזור מידע
נושאים נבחרים בהנדסת
נתונים ומידע *
נושאים נבחרים בהסקה
סטטיסטית
למידה עמוקה
אקונומטריקה
מודלים למסחר אלקטרוני
אופטימיזציה 1
תורת המכרזים
נושאים מתקדמים במערכות
מידע * *
מחקר במערכות שירות
עיבוד שפה טבעית

נתונים ומידע
שם המרצה

מועד ההרצאה

כל שינוי שיחול במערכת השעות יפורסם ע"ג לוח מערכת השעות

מיקום
הרצאה

פרופ"ח אורן קורלנד
פרופ' אביגדור גל

ד' 11:30-13:30
א' 14:30-15:30
א' 11.30-14.30
א' 15.30-17.30

בלומפילד 527
בלומפילד 527
בלומפילד 424
בלומפילד 527

שם
המתרגל/ת

מר אילון שטרית
מר רועי שרגא

מועד התרגול
א' 14.30-15.30
א' 17.30-18.30

מיקום התרגול
בלומפילד 424
בלומפילד 424
-

ד"ר יאיר גולדברג

ב' 11.30-14.30

בלומפילד 152

-

-

ד"ר תמיר חזן
ד"ר חובב פרץ
ד"ר רשף מאיר
ד"ר שמרית שטרן
פרופ' רון לביא
ד"ר אורי שליט

ב' 12.30-14.30
ג' 9.30-12.30
ג' 12.30-15.30
ג' 16.30-19.30
ד' 9.30-11.30
ד' 14.30-16.30

ניהול 215
בלומפילד 151
ניהול 216
בלומפילד 526
בלומפילד 527
קופר 215

מר גיא לורברבום
ד"ר אבישי עייש
גב' שגית אפרת
מר זהר שפירא
מר מורן קורן
מר רום גוטמן

ב' 15.30-17.30
ב' 14.30-15.30
ג' 15.30-16.30
ג' 19.30-20.30
ד' 11.30-12.30
ד' 16.30-17.30

ד"ר גלית יום-טוב
פרופ"מ רועי רייכרט

ה' 9.30-12.30
ה' 13.30-16.30

בלומפילד 526
דייויס 641

גב' ניצן כרמלי
מר נדב עובד

ה'  12.30-13.30בלומפילד 526
ניהול 216
ה' 9.30-10.30

בלומפילד 151
בלומפילד 153
בלומפילד 151
בלומפילד 526
בלומפילד 424
קופר 215

* נו ש א ה ק ור ס  :שילוב נתונים בסביבת אי ודאות
* * נו שא ה ק ו רס  :נושאים בסיסיים ומתקדמים בהסקה סיבתית.

ענבל שחר

04/11/2018

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול
לימודים לתארים מתקדמים  -מערכת שעות סמסטר חורף תשע"ט
מתאריך  21/10/2018עד 24/01/2019

מס' קורס
098409
096556
096575
096586
096537
096580
096573
097317
096553

שם קורס

סמינר משחקים
סמינר משתלמים 1
שוקי אופציות
משחקים לא שיתופיים
אקונומטריקה
כלכלת מגזר השירות
נושאים נבחרים בהנדסה
פיננסית *
תורת המכרזים
תורת המשחקים השיתופיים
כלכלת סביבה **

כלכלה
שם המרצה

מועד ההרצאה

כל שינוי שיחול במערכת השעות יפורסם ע"ג לוח מערכת השעות

מיקום הרצאה

בלומפילד 527
בלומפילד 527

ד"ר מחמוד קעדאן
פרופ"מ יעקב בביצ'נקו
ד"ר חובב פרץ
ד"ר שרון רגב-טייטלר
מר אמיתי קאופמן

ב' 11:30-13:30
א' 14:30-15:30
ב' 8.30-10.30
ג' 12.30-15.30
ג' 9.30-12.30
ד' 14.30-17.30
ד' 17.30-19.30

אודיטוריום
בלומפילד 151
בלומפילד 527
ניהול 112

פרופ' רון לביא
פרופ"מ איתי אריאלי
מר אליקים בן-חקון

ד' 9.30-11.30
ה' 9.30-11.30
ה' 13.30-15.30

בלומפילד 527
ניהול 214
דייויס 451

שם המתרגל/ת

מר רונן רטמנסקי
מר אורן דין
ד"ר אבישי עייש
-

מר מורן קורן
מר איתי קולר
מר אליקים בן-חקון

מועד התרגול

מיקום התרגול
-

ב' 10.30-11.30
ב' 15.30-16.30
ב' 14.30-15.30
-

ניהול 214
בלומפילד 153
-

ד' 11.30-12.30
ב' 16.30-17.30
ה' 15.30-16.30

בלומפילד 424
ניהול 215
דייויס 451

* נו ש א ה ק ו רס :מימון התנהגותי.
**הקורס מועבר ע"י דוקטורנט .היות וכך הרישום לקורס לסטודנטים מתארים מתקדמים אפשרי באישור רכז לימודי מוסמכים פקולטי  -בהתאם לפקולטת הנרשם.

ענבל שחר

04/11/2018

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול
לימודים לתארים מתקדמים  -מערכת שעות סמסטר חורף תשע"ט
כל שינוי שיחול במערכת השעות יפורסם ע"ג לוח מערכת השעות

מתאריך  21/10/2018עד 24/01/2019

מדעי ההתנהגות והניהול
מס' קורס

099635
096602

שם קורס

סמינר שטח במדעי ההתנהגות
בניהול
נושאים נבחרים במדעי ההתנהגות *

שם המרצה

מועד ההרצאה

מיקום הרצאה

ד"ר ליאת לבונטין

ג' 11.30-13.30

בלומפילד 527

פרופ' ענת רפאלי
ד"ר אלעד יום-טוב
ד"ר ליאת לבונטין

097800

עקרונות השיווק 2 -קבוצות הרצאה

096815
096807
096266
099601
096120
096617
096620

יזמות וקניין רוחני
יזמות חברתית
חווית משתמש
סמינר מתקדם במחקר פסיכולגי
הנדסת איכות
חשיבה וקבלת החלטות
הנדסת גורמי אנוש

ד"ר זאב גנאור
ד"ר משה דוידוב
פרופ"ח אבי פרוש
פרופ' ענת רפאלי
פרופ"ח איתן נוה
פרופ' עדו ערב
גב' תרצה לוטרמן

098663
098460

התנהגות צרכנים
יישומי ניתוח רב משתני

ד"ר ליאת לבונטין
ד"ר אטי דובא

096631
096600
098603

שיטות אימון לכישורים
התנהגות ארגונית -הרצאה 20
איסוף נתונים ומחקר במדעי
ההתנהגות

פרופ' דני גופר
ד"ר לינדה יעקב-שדה
פרופ"ח אלדד יחיעם

שם המתרגל/ת

-

מועד התרגול

-

מיקום התרגול

-

א' 14.30-16.30

בלומפילד 152

מר יותם אמיתי

א' 16.30-17.30

בלומפילד 152

א' 15.30-18.30
ג' 15.30-18.30

ניהול 214
בלומפילד 424

א' 17.30-20.30
ב' 10.30-13.30
ב' 10.30-13.30
ב' 14.30-16.30
ב' 9.30-12.30
ג' 13.30-15.30
ג' 15.30-18.30

בלומפילד 527
בלומפילד 526
אודיטוריום
בלומפילד 526
בלומפילד 153
בלומפילד 526
ניהול 216

גב' שירז צ'קו
מר דניאל מולר
גב' שירז צ'קו
גב' מוניקה ווסטפל
גב' ליאל לוקו
גב' אירנה גורפינקל
מר דורון כהן
גב' טלי בונדר

ג' 9.30-11.30
ד' 08.30-10.30
14.30-15.30
ד' 10.30-12.30
ה' 13.30-16.30
ה' 9.30-11.30

בלומפילד 526
בלומפילד 424

ד"ר אטי דובא

א' 18.30-19.30
ג' 19.30-20.30
ד' 10.30-11.30
ב' 13.30-14.30
ב' 13.30-14.30
ב' 8.30-9.30
ג' 15.30-16.30
ד' 11.30-12.30
ה 8.30-9.30
ד' 15.30-16.30

ניהול 214
בלומפילד 424
בלומפילד 424
בלומפילד 526
אודיטוריום
בלומפילד 153
בלומפילד 526
בלומפילד 152
קופר 216
בלומפילד 424

החדר בספרייה
בלומפילד 526
ניהול 102

גב' אלינה שאולוב
ד"ר עפרה עמיר

ה' 16.30-17.30
ה' 11.30-13.30

בלומפילד 526
ניהול 102

*יינתן פעם
בשבועיים

* נ ו ש א ה ק ו ר ס :פרויקט תכן התנהגות ונתוני עתק.

ענבל שחר

04/11/2018

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול
לימודים לתארים מתקדמים  -מערכת שעות סמסטר חורף תשע"ט
כל שינוי שיחול במערכת השעות יפורסם ע"ג לוח מערכת השעות

מתאריך  21/10/2018עד 24/01/2019

 M.E.בהנדסת תעשייה וניהול – למתחילי תשע"ט
מקצועות השלמה
מס' קורס

094139
094313
094314
094423
095605

•

שם קורס

ניהול שרשראות אספקה ומערכות לוגיסטיות
מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים
מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים
מבוא לסטטיסטיקה
מבוא לפסיכולוגיה

נקודות

3.5
3.5
3.5
3.5
2.5

את פירוט מועדי ההרצאות והתרגילים ניתן לראות בלינק http://www.undergraduate.technion.ac.il/rishum/index.html

קורסי חובה
מס' קורס

096120
096310
096617
098311

שם קורס

הנדסת איכות
תהליכים אקראיים ושימושיהם
חשיבה וקבלת החלטות
אופטימיזציה 1

שם המרצה

פרופ"ח איתן נוה
ד"ר תמר מרגלית
פרופ' עדו ערב
ד"ר שמרית שטרן

מועד ההרצאה
ב' 9.30-12.30
ג' 9.30-11.30
ג' 13.30-15.30
ג' 16.30-19.30

מיקום הרצאה שם המתרגל/ת
בלומפילד 153
בלומפילד 152
בלומפילד 526
בלומפילד 526

גב' אירנה גורפינקל
ד"ר תמר מרגלית
מר דורון כהן
מר זהר שפירא

מועד התרגול
ב' 8.30-9.30
ג' 11.30-12.30
ג' 15.30-16.30
ג' 19.30-20.30

מיקום התרגול

בלומפילד 153
בלומפילד 152
בלומפילד 526
בלומפילד 526

ענבל שחר

04/11/2018

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול
לימודים לתארים מתקדמים  -מערכת שעות סמסטר חורף תשע"ט
כל שינוי שיחול במערכת השעות יפורסם ע"ג לוח מערכת השעות

מתאריך  21/10/2018עד 24/01/2019

 M.E.בהנדסת תעשייה וניהול  -למתחילי תשע"ט -המשך
התמחות באבטחת איכות ואמינות
מס' קורס

096124
097122

שם קורס

תיכון ליצוריות
ניהול אמינות

שם המרצה

ד"ר פבל גרבוב
ד"ר חיים מיכלין

מועד ההרצאה
ב' 12.30-15.30
ב' 16.30-19.30

מיקום הרצאה
בלומפילד 424
בלומפילד 152

שם המתרגל/ת
גב' ריקי רייכשטיין
גב' ילנה לשצ'נקו

מועד התרגול

ג' 12.30-13.30
ב' 19.30-20.30

מיקום התרגול

בלומפילד 424
בלומפילד 152

קורסי בחירה שניתנים ביום ב'
מס' קורס

096125
096124
096807

שם קורס

*אבטחת איכות יישומית
תיכון ליצוריות
יזמות חברתית

שם המרצה

ד"ר פבל גרבוב
ד"ר פבל גרבוב
ד"ר משה דוידוב

מועד ההרצאה
ב' 16.30-18.30
ב' 12.30-15.30
ב' 10.30-13.30

מיקום הרצאה
בלומפילד 424
בלומפילד 424
בלומפילד 526

שם המתרגל/ת
גב' ריקי רייכשטיין
גב' ריקי רייכשטיין
גב' מוניקה ווסטפל

מועד התרגול

ג' 13.30-14.30
ג' 12.30-13.30
ב' 13.30-14.30

מיקום התרגול

בלומפילד 152
בלומפילד 424
בלומפילד 526

* הקורס בוטל.

ענבל שחר

