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מטרת הלימודים
מטרת הלימודים בחוג היא להקנות לתלמיד ידע ומיומנויות בתחומי הכלכלה והניהול .כוונת התכנית
לפתח נק ודת מבט ואורח מחשבה מקצועיים ,כדי להכין את בוגרי החוג לפעילות משקית במגזר הציבורי
ובמגזר העסקי במשק הלאומי ,ולהכשיר תלמידים מצטיינים ללימודי המשך במסלול אקדמי מתקדם
בכלכלה או מנהל עסקים.

תכנית הלימודים
הלימודים בחוג לכלכלה וניהול הם במתכונת חד-חוגית ודו-חוגית ,הכוללת קורסי חובה וקורסי בחירה.
התכנית החד-חוגית מעניקה  120נקודות זכות  ..תכנית הלימודים כוללת מקצועות תשתית במתמטיקה,
סטטיסטיקה ומדעי המחשב ,לימודי יסוד בכלכלה וניהול ומגוון קורסי הרחבה מתקדמים .התכנית מקנה
לתלמידיה הבנה של התהליכים הכלכליים שבמסגרתם פועלות הפירמות (יצרנים) ומשקי הבית (צרכנים)
ושל מערכת השווקים שבה הם נפגשים .כן נלמדים תפקידי הממשלה במשק ,החלופות להתערבותה
במערכת הכלכלית והשפעתה על הרווחה החברתית .ברמת המאקרו נלמדים דפוסי ההתנהגות של משק
לאומי כדוגמת המשק הישראלי ,ודפוסי ההתנהגות של משק לאומי במגזר הבינלאומי.
בתחום הניהול ,התכנית מקנה לתלמידים הבנה בסיסית וכלי יישום מעשיים בתחומי החשבונאות
והתמחיר ,הניהול הפיננסי והמימון ,השיווק וניהול משאבי אנוש.
כן מוצעים קורסי בחירה במגוון של נושאי הכלכלה והניהול ,כגון משאבי הטבע ואיכות הסביבה ,ניהול
ניירות ערך ושוק ההון ,יסודות המיסוי ,אסטרטגיה עסקית ,כלכלה ניהולית ועוד .הסטודנט יוכל לבחור
קורסי בחירה נוספים מחוגי מדעי החברה והרוח ומחוגי המדעים והטכנולוגיה.
בכל התחומים מתקיים שילוב של היבט כלכלי ,היבט ניהולי וגישה תיאורטית ומעשית .שיטת ההוראה
בקורסים בכלכלה וניהול היא ייחודית למכללה ,והיא אינטנסיבית ומבוססת על הוראה חזותית משולבת
בתרגול ,מעבדות מחשב וסדנאות.
*החוג רשאי בכל עת לבצע שינויים בתכנית הלימודים וליידע על כך את הסטודנטים.
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תנאי מעבר בין שנים -תכנית עתידים
תנאי המעבר משנה א' ל-ב'*
 .1ציון של  60לפחות בכל אחד מהקורסים מבוא לכלכלה א' ומבוא לכלכלה ב'.
 .2ציון של  56לפחות בכל שאר הקורסים.
 .3ממוצע ציונים משוקלל שנתי של  85לפחות.
 .4ציון עובר בקורסי הליבה :מבוא לכלכלה א' ,מבוא לכלכלה ב' ,חדו"א א' וחדו"א ב'.
 .5כישלון כפול בקורסי הליבה של שנה א' יגרור הפסקת לימודים.
 .6תנאי המעבר הכלליים הרלוונטיים של המכללה.

תנאי המעבר משנה ב' ל-ג*
.1

ממוצע ציונים משוקלל שנתי של  85לפחות.

.2
.3

ציון של  56לפחות בכל הקורסים.
ציון עובר בקורסי הליבה :מיקרו כלכלה א' ומיקרו כלכלה ב'.

.4
.5

כישלון כפול בקורסי הליבה של שנה ב' יגרור הפסקת לימודים.
תנאי המעבר הכלליים הרלוונטיים של המכללה.

* סטודנט הנכשל פעמיים בקורס ליבה חוגי ,יופסקו לימודיו בחוג.
בהתקיים נסיבות מיוחדות וזאת על פי החלטת ראש החוג או וועדת ההוראה החוגית ,יהיה התלמיד רשאי
להירשם שוב לקורס האמור ולהמשיך את לימודיו ,בתנאים שייקבע החוג.
** כל החלטה ,ובכלל זה החלטה על הפסקת לימודים של סטודנט שלא עמד בתנאי המעבר ,תתקבל בוועדת
המעקב החוגית.
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דרישות לסגירת תואר:
על מנת לסגור תואר בחוג לכלכלה וניהול ולקבל תעודת זכאות ,יש לעמוד בממוצע כולל של  85לפחות.

חובות אנגלית
בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה ,לימודי האנגלית הנם לימודי חובה לתואר .כל הסטודנטים
נדרשים להתחיל בלימודי האנגלית בשנה הראשונה ללימודיהם:
 סטודנטים שרמתם טרום בסיסי א' ,טרום בסיסי ב' או בסיסי מחויבים ללמוד אנגלית החל
מהסמסטר הראשון ללימודיהם
 סטודנטים שרמתם מתקדמים א' או מתקדמים ב' מחויבים ללמוד אנגלית החל מסמסטר א' או
סמסטר ב' של השנה הראשונה ללימודיהם
בנוסף ,כל הסטודנטים במכללה נדרשים להגיע לרמת פטור באנגלית טרם הרישום לסמינריון ו/או
לקורסים מתקדמים.
רישום לקורסי הסמינריון ו/או לקורסים מתקדמים/עבודות גמר לא יתאפשר ללא רמת פטור באנגלית.

חובת קורס רוח
כל סטודנט חייב ללמוד קורס אחד בהיקף של  2נ"ז במדעי הרוח במהלך שלוש שנות לימודיו לתואר.

קורס הבעה ורטוריקה
סטודנט החייב בקורס הבעה ורטוריקה יזוכה בעבור הקורס ב 2-נ"ז בגין חובת קורס "רוח כלל מכללתי".

המעבר משנה לשנה מותנה בהצגת ציוני כל הקורסים ,על פי תכנית הלימודים של כל שנה
אקדמית .קבלת התואר מותנית בציון ממוצע  65בגמר הלימודים.
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ריכוז תכנית הלימודים של מחזור תשע"ח
קורסי חובה -שנה א'
סמסטר א'
ש"ס

נקודות זכות

שם הקורס

5

4

4

4

יסודות המשפט במדינת ישראל
כלכלה מוניציפלית

3

3

2

2

מבוא למחשבה מדינית

2

2

מבוא לכלכלה א

5

4

מבוא לפוליטיקה ומממשל

2

2

סטטיסטיקה ועיבוד נתונים א'

5

4

שלטון מקומי ומרכזי

2

2

חדו"א א
יסודות החשבונאות

סה"כ סמסטר א

27

סמסטר ב'
ש"ס

נקודות זכות

שם הקורס

חדו"א ב

5

4

מבוא לכלכלה ב'

5

4

מבוא לניהול -השלטון המקומי

3

3

סטטיסטיקה ועיבוד נותנים ב'

5

4

קורס רוח *

2

2

מיומנויות מחשב**

2

0

סה"כ סמסטר ב

17

סה"כ  44נ"ז בשנה א' (כולל קורס רוח רב-מכללתי).
* אין חובה לבחור קורס רוח כלל מכללתי במהלך שנה א'

אך יש

ללמוד קורס זה עד לסיום התואר.

קורס רוח רב מכללתי ( 2נ"ז) ,יילקח מרשימה שתפורסם מדי שנה על ידי החוג ללימודים רב-תחומיים
* * יש לסיים בהצלחה את הקורס מיומנויות מחשב עד לסיום שנה א' או לחלופין להציג פטור מהקורס .
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חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ( 1חדו"א *)1
ד"ר ז'אנה פיאדין
גב' טניה נסונוב
גב' טטיאנה סוקולוב

 3 – 8011201ש"ס 4 ,נ"ז ,ש'
 2 -8011202ש"ס ,ת'  2 +ש"ס ת

פונקציה ,גבול של פונקציה ,קירוב ליניארי ,הנגזרת .תרגול כללי גזירה בסיסיים .נקודות קיצוניות ,תיאור גרפי -
קמירות וקעירות של פונקציות .הקניית מוש גים :המשוואה הדיפרנציאלית ,האינטגרל המסוים והפונקציה הקדומה.
שיטות אינטגרציה בסיסיות ,שיטות נומריות לחישוב אינטגרלים ,פתרונות מקורבים למשוואות לא-לינאריות.
* כישלון כפול יגרור הפסקת לימודים.

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ( 2חדו"א *)2
ד"ר ז'אנה פיאדין
גב' טניה נסונוב
גב' טטיאנה סוקולוב

 3 -8012203ש"ס 4 ,נ"ז ,ש'
 2 -8012204ש"ס ,ת'  1 +ש"ס תגבור
דרישת קדם :חדו"א א'

ידע בסיסי בנושאים הבאים :פונקציות גידול וייצור ,פונקציות אקספוננציאליות ,לוגיסטיות ולוגריתמיות ,פונקציות
טריגונומטריות .פתרון משוואות דיפרנציאליות פשוטות ,אינטגרציה בחלקים ,אינטגרציה בהצבה.
* כישלון כפול יגרור הפסקת לימודים.

ד"ר אמיר להט

יסודות החשבונאות

 4 ,8012106ש"ס 4 ,נ"ז

ידע בסיסי ברישום החשבונאי ,בהכנת דוחות כספיים ,מאזן רווח הפסד ודו"ח ייעוד רווחים. -
נושאי הקורס המרכזיים מתקדמים בעקרונות חשבונאים ,שיטות אומדן פחת ומלאי ,התחייבויות והון עצמי.

עו"ד תמר גוטגולד כהן

יסודות המשפט במדינת ישראל
 3 ,6800005ש"ס  3,נ"ז

עולם המשפט מהווה חלק בלתי נפרד ,ואף הולך ומתעצם ,מעבודתם של העוסקים בשירותי אנוש .חובה ,על כן ,על
העוסקים בתחום להכיר את המערכת המשפטית ולהבין את עקרונות היסוד שלה .הקורס משלב סקירה של מקורות
המשפט הישראלי עם העמקה בהיבטיו הפרקטיים ,תוך הפנמת מושגי היסוד של שיטת המשפט במדינה
והשלכותיהם על תפקודם של שירותי האנוש ועובדיהם.

ד"ר גל רומנו

כלכלה מוניציפאלית
 2 ,7066642ש"ס 2 ,נ"ז

בישראל  255רשויות מקומיות האחראיות לפיתוח שטח הרשות ,שיפור רווחת התושבים וביטחונם ,יצירת מקורות
תעסוקה ,הגדלת האטרקטיביות של העיר ומשיכת אוכלוסייה חדשה .על הרשויות לספק מגוון שירותים הן בתחום
החינוך והרווחה והן בתחום התשתיות כדוגמת תאורת רחוב ,פינוי פסולת ,פארקים עירוניים וכד' .ביצוע פעולות אלו
דורש מהרשויות לדאוג למקורות הכנסה .בפועל ,כל רשות הינה גוף כלכלי עם הכנסות והוצאות ,הנדרש לחשיבה
כלכלית ולתכנון אסטרטגי .בקורס ננתח את מקורות ההכנסה וההוצאות של הרשויות המקומיות ואת הגורמים
העיקריים לפערים ביניהן .נגדיר מהי רשות איתנה ומהם הכלים הקיימים לחיזוק הכלכלה המוניציפלית.
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ד"ר יהודית קאהן
גב' רוזה סרוחנוב

מבוא לכלכלה א 'מיקרו* -
 5, 8011101ש"ס 4 ,נ"ז

הקורס דן במונחי היסוד בכלכלה :מחסור ,תפוקה שולית ,ביקוש והיצע וקביעת המחירים בתנאי שוק שונים,
התערבות ממשלה בשוק מדיניות מחירים ,מסים וסובסידיות .תפקיד ותפקוד משקיים של משקי בית ופירמות. -
* כישלון כפול יגרור הפסקת לימודים.

ד"ר יהודית קאהן
גב' רוזה סרוחנוב

מבוא לכלכלה ב 'מאקרו* -
 5, 8012103ש"ס 4 ,נ"ז

קורס זה מתמקד בתחום המאקרו כלכלי של המשק .הנושאים שיילמדו בקורס הם חשבונאות לאומית ,תצרוכת, -
חיסכון והשקעה ,ביקוש מצרפי והכנסה לאומית במשק סגור ופתוח ,כסף ובנקאות ,מדיניות פיסיקלית ומוניטרית
במשק סגור ופתוח ,מסחר בינלאומי ריאלי ומוניטרי ותיאוריות הביקוש וההיצע המצרפיים כפונקציה של המחירים
)מודל)AD-AS .
*כישלון כפול יגרור הפסקת לימודים.

ד"ר משה ברנט

מבוא למחשבה מדינית
 2 ,7066637ש"ס 2 ,נ"ז

החל מהעת העתיקה ניסו הוגי דעות להנחות את מקבלי ההחלטות או לנתח את פעולתם לאחר מעשה ,להבין בראיה
כוללנית את המסגרת המדינית ואת הגיונן של המערכות הפועלות בה .עוד ניסו ההוגים להתחקות אחרי המשמעויות
של התנהלות פוליטית ,הזיקות שבין מוסר לפוליטיקה ,יחסי העוצמה בין דת לפוליטיקה ,יחסי הגומלין שבין האדם
הפרטי לכלל הלאומי ,סודות כוחם של השליטים או מהותם של משטרים .הקורס יבחן את העמדות העיקריות
שנהגו ויציג את ההוגים המרכזיים שעמדו מאחוריהן לאורך ההיסטוריה.

ד"ר חגי אורנשטיין

מבוא לניהול לצוערי השלטון המקומי

 3 , 7066632ש"ס  3 ,נ"ז

בקורס יוצגו מגוון גישות ניהול ומנהיגות ,תוך מתן דגש על תפיסות ניהול מתקדמות ויצירתיות ,המיועדות לתת מענה
לאתגרי הניהול ,בעולם ההולך ונעשה תובעני ותחרותי ,ואשר קצב השינויים ומידת אי הודאות בו גדלים והולכים.
בקורס ייסקרו מגוון כלים וטכניקות בסיסיים בניהול ,תוך הצגת ההיבטים התיאורטיים והמעשיים של תחום ידע
נרחב זה ,הרלוונטי למנהלי ארגונים מסוגים שונים ,לרבות ארגוני שירותי אנוש וארגונים ללא כוונת רווח .בקורס

תינתן התייחסות לניהול בשלטון מקומי בישראל ,לרבות מאפייניו ואתגריו הניהוליים הייחודיים.

מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א'
מר אמיל שיינפלד
גב' אורטל דגמפור דגן

 3 ,8011107ש"ס 4 ,נ"ז  ,ש'
 2 ,8011108ש"ס ,ת'
יסודות ההסתברות :מודלים בהסתברות ,אקראיות ,מרחבי מדגם ,כללי מנייה ,קומבינטוריקה ,מאורעות ויחסים
בין מאורעות ,איחוד ,חיתוך ,תלת ואי תלות ,הסתברות מותנית ,משתנים מקריים ,משתנים בדידים ורציפים,
פונקצית התפלגות ,התפלגות משותפת ,התוחלת והשונות ,התפלגות בינומית נורמאלית ,התפלגות פואסנית,
סטטיסטיקה תיאורטית ,מדדי ערך מרכזי ומדדי פיזור
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מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב'
 3 ,8012205ש"ס 4 ,נ"ז  ,ש'
 2 ,8011106ש"ס ,ת'
דרישת קדם :מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א'

מר אמיל שיינפלד
גב' אורטל דגמפור דגן

מדגם ואוכלוסייה ,התפלגות ממוצעי מדגם ,משפט הגבול המרכזי ,רווחי סמך לתוחלת ,מבוא להסקה סטטיסטית,
בדיקת השערות ,מושג המובהקות הסטטיסטית ,מבחן  Tלהפרש תוחלות ,מבחן  Tלדגימות מזווגות ,מבחן F
מבחנים הקשורים לפרופורציה אחת ולהפרש פרופורציות ,מבחן לטיב התאמה ולאי תלות קורלציה רגרסיה
לינארית.

ד"ר משה ברנט

מבוא לפוליטיקה וממשל
 2 ,7066635ש"ס 2 ,נ"ז

מטרת הקורס היא להעניק הבנת יסוד של שני המושגים :פוליטיקה וממשל .ממשל מתייחס למערכות השלטון ,כגון
פרלמנט ,ממשלה או מערכת המשפט ,מקורותיהם ,תפקידיהם ויחסי הגומלין ביניהם .פוליטיקה מתייחסת ליחסי
העוצמה במדינה מודרנית ,שתכליתם להשפיע ככל שניתן על תהליכי קבלת ההחלטות .הקורס ישרטט את מהות
המשטר הדמוקרטי כמו גם את מהות המשטרים הלא דמוקרטיים .עוד יגע הקורס בזיקתם הפוליטית של גורמי
יסוד כגון ביטחון ,דת ,תקשורת המונים או חינוך.

מר יאן שיך

מיומנויות מחשב לכלכלה וניהול
 2 ,9090002ש"ס 0 ,נ"ז

הקורס מקנה כלים חיוניים בגיליון אלקטרוני  Excelלצורך לימודיו  /מחקריו  ,לצורך עיסוקו ככלכלן ,ולצורך
בניית יישומים שימושיים בתחום הכלכלה והעסקים תוך הכרת תוכנת  EXCEL ,למידת צעדים ראשונים בעבודה
עם גיליון אלקטרוני  ,הזנת נתונים ,עיצוב גיליון העבודה ,עריכת טקסט ,נוסחאות ,כלים  ,עבודה עם סדרות :
מספרים ,תאריכים וטקסט ,שימוש בטבלאות ,חישובים מתמטיים ,כתיבת נוסחאות פשוטות ומתקדמות ,שימוש
בפונקציות ,גרפים ,מיונים ,סינונים וטבלאות ציר .ביצוע מבחני הסקה סטטיסטית :מודל רגרסיה ,השוואת
ממוצעים וניתוח שונות חד כיווני.

ד''ר סמי בהט

שלטון מקומי ומרכזי

 2 ,6800040ש"ס  2 ,נ"ז

השלטון המקומי הוא אבן יסוד במערכת השלטונית ובאספקת שירותים במדינה והוא הגוף השלטוני הקרוב ביותר
לאזרח .בעשורים האחרונים מתחולל שינוי מערכתי הממצב את השלטון המקומי כגורם מרכזי בעשייה הציבורית
בארץ .היחלשות השלטון המרכזי וצמצום מעורבותו במישור המקומי מחד גיסא ,ועליית מעמדו של השלטון המקומי
מאידך גיסא ,גם מרחיבים את פעילותם של ארגוני המגזר השלישי.
שינויים מערכתיים אלה מחייבים את כל זרועות השלטון להערכות ולהתארגנות חדשים .הקורס מקנה ידע בהיבטים
התיאורטיים והיישומיים במבנה המוסדי והארגוני של השלטון המקומי בישראל ,סמכויותיו ויחסיו עם השלטון
המרכזי

8

