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ול הפיקוח על הוראת ניהול עסקי, הנדסת תעשייה וניה  

בסביבה העסקית מנהיגות ויזמות   

 ניהול עסקי  תשפ"א  94301מערכת קורס  

 2021מועד תחילת הקורס: מרץ 

 קורס זה מבוסס כולו על למידה מרחוק 

 אחראית  השתלמות : פאולינה סוסביץ 

 רכזת מטעם שלומי: רינה פורן

 הנחיות למשתלם:

בבקשה היכנסו למערכת מידי  של הקורס והיא מתעדכנת במידה ויש שינויים בלתי צפויים.   המחייבתזאת המערכת   ●

ותשלח גם בקבוצת   moodleהמערכת נמצאת ב יום יומיים בכדי לעקוב אחר עדכונים ותוספות במהלך הקורס. 

WhatsApp 

  moodleמשתלמים יהיו רשומים בקורס רק אם קיבלו אישור במייל מהרכזת שהם שוייכו בהצלחה למערכת ה   ●

 .moodleים, מצגות והתוצרים שלכם יעלו במערכת ה כל חומרי הקורס, המטלות, הקלטות השיעור ●

 להודעות בלבד!! בבקשה לא לעזוב את הקבוצה.  WhatsAppבמקביל תפתח קבוצת  ●

בכדי שהרכזת שנמצאת בפגישה   בשמכם המלא, הזדהו בבקשה ZOOMכשאתם נכנסים לפגישות בשיעור סינכרוני ב  ●

 מומלץ להיכנס במחשב ולא בטלפון החכם. תוכל לזהות אתכם.  

 ישלח לאחר קיום השיעור הסינכרוני הקישור להקלטות של היחידות הסינכרוניות   ●

או ליובל מפציר   rinaporan123@gmail.comבמידת הצורך ניתן לשלוח הודעות מייל  לרכזת רינה פורן   ●

Yuval.maf.shlomi@gmail.com 

 קישור להרשמה   ●

 קישור 

mailto:Yuval.maf.shlomi@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSwxcQqvJnIEGgnHHtiMGQ53sVCN-HN81uV64q0C6DN54uzA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSwxcQqvJnIEGgnHHtiMGQ53sVCN-HN81uV64q0C6DN54uzA/viewform


מספר   היחידה שם  יחידה 
 שעות 

סינכרוני /   מרצה
 אסינכרוני 

תאריך ושעת    שיעור סינכרוני 
 המפגש 

תאריך  
אחרון  
 להגשה 

 קישור להקלטה  ZOOMקישור לשיעור ב 

רכזת הקורס מטעם   2 שיעור קדם  1
 שלומי 

שבועיים       סינכרוני -א
לפני תחילת  

 הקורס 

המרת טווחי   2
נתונים לטבלאות  
נתונים, מיון שדה  
יחיד, מיון ברמות  

בשדות מרובים,  
סינון סלקטיבי,  

סינונים בטווחים,  
שורת סכום  

טבלאית,  
פונקציות סיכום  

נתונים  
 אוטומטיות 

  סינכרוני   טל מיכלוביץ  2

  

 22/03/21 

12:00 -13:30  

  

תרגיל ניהול   3
 נתונים טבלאיים 

   30/03/21   סינכרוני -א מיכלוביץ טל  3



אימות ומיטוב   4
נתונים, כללי  

אימות, עיצוב  
מותנה של ערכים, 

עיצובים מותנים  
לאיתור כפילויות,  

 הסרת כפילויות 

 13/04/21   סינכרוני   טל מיכלוביץ  2

17:30-16:00 

  

תרגול אימות   5
נתונים ועיצוב  

 מותנה 

   20/04/21    סינכרוני-א טל מיכלוביץ  3

סיכום נתונים   6
באמצעות טבלאות  

פיבוט. יצירת  
טבלת פיבוט,  

הכרות עם שדות  
בפיבוטים, בניית  
 פיבוטים פשוטים  

 27/04/21   סינכרוני   טל מיכלוביץ  2

19:30-18:00 

 

7 

תרגול פיבוטים   
 פשוטים 

 סינכרוני -א טל מיכלוביץ  3
 

 

 
04/05/21 

 

  טבלאות פיבוט  8
מורכבות, איחוד  

טבלאות, קשרי  
גומלין, יצירת  

שדות מחושבים,  
הוספת כלי פריסה  

ליצירת לוח  
 מחוונים 

 סינכרוני   טל מיכלוביץ  2

 

  11/05/21 

19:30-18:00 

 



תרגול פיבוטים   9
 מורכבים 

  18/05/21   סינכרוני -א טל מיכלוביץ  3

תרשימים לייצוג   10
נתונים, תרשימים  
זעירים, תרשימים  

רגילים, תרשימי  
פיבוט. הטמעת  

תרשימים  
באינטגרציה  

 ליישומים אחרים 

 25/05/21    סינכרוני טל מיכלוביץ  2

19:30-18:00 

  

  28/05/21   סינכרוני -א טל מיכלוביץ  2 תרגול תרשימים  11

רכזת הקורס מטעם   4 שיעור סיכום  12
 שלומי 

 שלושה    קישור   סינכרוני -א
שבועות  
מסיום  

המטלות  
 הקודמות 

          30 סהכ שעות 

 


