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החוג לכלכלה וניהול – מסלול לאנשים עובדים
לימודים לתואר B.A.
שנה"ל תשע"ח
נספח לשנתון החוג
תכנית הלימודים
הלימודים בחוג לכלכלה וניהול במסלול לאנשים עובדים הם במתכונת חד-חוגית הכוללת קורסי חובה
וקורסי בחירה .התכנית מעניקה  120נקודות זכות.
תכנית הלימודים כוללת מקצועות תשתית במתמטיקה ,סטטיסטיקה ומדעי המחשב ,לימודי יסוד בכלכלה
וניהול ומגוון של קורסי הרחבה מתקדמים .התכנית מקנה לתלמידיה הבנה של התהליכים הכלכליים
שבמסגרתם פועלות הפירמות (יצרנים) ומשקי הבית (צרכנים) ושל מערכת השווקים שבה הם נפגשים.
נלמדים תפקידי הממשלה במשק ,החלופות להתערבותה במערכת הכלכלית והשפעתה על הרווחה
החברתית .ברמת המקרו 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 האנוש.
לסטודנטים מוצעים גם קורסי בחירה במגוון של נושאי הכלכלה והניהול ,כגון כלכלת המזרח התיכון,
כלכלה ניהולית ,תורת המשחקים ,ניתוח עלות-תועלת ,משחקי מנהלים ,ניהול ידע ,ניהול פיננסי בינ"ל,
ניהול ניירות ערך ושוק ההון ,יסודות המיסוי ,אסטרטגיה עסקית ועוד .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.

לימודים מחוץ לתכנית התואר
במסגרת הלימודים לקראת תואר בוגר  BAבכלכלה וניהול (במסלול לאנשים עובדים) ,מתקיימים קורסים
מחוץ לתכנית התואר הנלמדים מחוץ למסגרת שעות הלימוד של התואר .לימודים אלה מהווים תנאי
לקבלת התואר.
לימודי אנגלית – מתקיימים במהלך כל ימות השבוע בהתאם לסיווג רמת האנגלית ( כלומר מלבד ימי
חמישי -שישי) ; קורס כלל-מכללתי במדעי הרוח  2 -נ"ז -ניתן במסגרת תכנית הלימודים; השלמות
בחדו"א  1ו  2אלו קורסי תגבור בחדו"א לסטודנטים שנה א'.
ככלל ,המכללה תעשה כמיטב יכולתה ללמד קורסים אלה בימי ה' בבוקר ,אולם אין היא מתחייבת לכך.
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תכנית לימודים למחזור תשע"ח לפי סמסטרים *
שנה א'
סמסטר א'

סמסטר קיץ

סמסטר ב'

חדו"א 1

 4נ"ז

חדו"א 2

 4נ"ז

יסודות החשבונאות

 4נ"ז

מבוא לכלכלה א'

 4נ"ז

מבוא לכלכלה ב'

 4נ"ז

מימון א'

 4נ"ז

מבוא לניהול

 2נ"ז

הגינות מוסר ואתיקה
באינטראקציות עסקיות
ומקצועיות (קורס רוח כלל

 2נ"ז

ניהול אסטרטגי

 4נ"ז

סה"כ

 10נ"ז

מכללתי)
 10נ"ז

סה"כ

 12נ"ז

סה"כ

סה"כ שנה א' 32 :נ"ז
שנה ב'
סמסטר א'

סמסטר קיץ

סמסטר ב'

מבוא לסטטיסטיקה א'

 4נ"ז

מבוא לסטטיסטיקה ב'

 4נ"ז

מאקרו כלכלה א'

 4נ"ז

מיקרו כלכלה א'

 4נ"ז

מיקרו כלכלה ב'

 4נ"ז

מאקרו כלכלה ב'

 4נ"ז

תמחיר וחשבונאות
ניהולית

 3נ"ז

יסודות השיווק

 3נ"ז

משפט עסקי

 2נ"ז

סה"כ

 11נ"ז

סה"כ

 11נ"ז

סה"כ

 10נ"ז

סה"כ שנה ב' 32 :נ"ז
שנה ג'
סמסטר ב'

סמסטר קיץ

סמסטר א'
כלכלת ישראל

 3נ"ז

אופציות וחוזים עתידיים  3נ"ז

התנהגות ארגונית

 3נ"ז

מבוא לחקר ביצועים

 4נ"ז

ניתוח ניירות ערך

 3נ"ז

התנהגות צרכנים

 3נ"ז

מימון ב'

 4נ"ז

משחק מנהלים

 3נ"ז

מבוא לאקונומטריקה

 4נ"ז

חקר שווקים

 3נ"ז

משפט וכלכלה

 2נ"ז

סה"כ

11

סה"כ

 12נ"ז

סה"כ

 12נ"ז
 6נ"ז

סמינר  -שנתי
סה"כ שנה ג' 35 :נ"ז או  41נ"ז
שנה ד'
סמסטר ב'

סמסטר א'
בחירת תיקי השקעות

 3נ"ז

הגבלים עסקיים

 3נ"ז

ניתוח דוחות פיננסיים

 3נ"ז

דיני ניירות ערך ואתיקה

 3נ"ז

ניתוח עלות תועלת

 3נ"ז

סה"כ

 9נ"ז

6נ"ז

סה"כ

 6נ"ז

סמינר  -שנתי (במידה שלא נלקח בשנה ג')
סה"כ שנה ד' 15 :נ"ז או  21נ"ז
סה"כ  120נ"ז לתואר.
* כפוף לשינויים.
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פירוט הקורסים
שנה א'  -קורסי חובה
חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי ( 1חדו"א *)1
 ,1.5 - 8011201-11ש"ש  4נ"ז ,ש'

ד"ר אנטולי ספיבקובסקי

 1 - 8011202-11ש"ש ,ת'

ד"ר אנטולי ספיבקובסקי

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

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ( 2חדו"א *)2
ד"ר אנטולי ספיבקובסקי
ד"ר אנטולי ספיבקובסקי

 1.5 – 8012203-11ש"ש 4 ,נ"ז ,ש'
 1 - 8012204-11ש"ש ,ת'
דרישת קדם :חדו"א א'

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

יסודות החשבונאות*

מר ערן קאלו

 2 - 8012106-11ש"ש 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.

מבוא לכלכלה א' – מיקרו*
ד"ר יהודית קאהן
מר עומר אוזן

 1.5 - 8011101-11ש"ש 4 ,נ"ז ,ש'
 1 - 8011102-11ש"ש ,ת'

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.

מבוא לכלכלה ב' – מאקרו*
ד"ר יהודית קאהן
מר עומר אוזן

 1.5 - 8012103-11ש"ש 4 ,נ"ז ,ש'
 1 - 8012107-11ש"ש ,ת'
דרישת קדם :מבוא לכלכלה א'

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 ומוניטארית
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במשק סגור ופתוח ,מסחר בינלאומי ריאלי ומוניטארי ותיאוריות הביקוש וההיצע המצרפיים כפונקציה של המחירים
(מודל .)AD-AS
* כישלון כפול יגרור הפסקת לימודים.

מבוא לניהול

ד"ר חגי אורנשטיין

 1 - 8011110-11ש"ש 2 ,נ"ז
מטרת הקורס ללמד את יסודות הניהול .נלמד על מקומו של המנהל במרכז ההצלחה העסקית .הקורס יידון בהגדרת
תפקידי המנהל ,ביזמות ,במנהיגות ניהולית ,בשיטות ניהול "מסורתיות" ובשיטות ניהול שהתפתחו בסוף המאה
שעברה .זה הוא קורס עיוני שיבחן היבטים תיאורטיים ומעשיים.

מימון א'*
ד"ר אורי זקס
גב' גאולה ביטון

 1.5 - 8021115-11ש"ש  4נ"ז ש'
 1 - 8021116-11ש"ש ,ת'
דרישת קדם :מבוא לכלכלה א'

מטרת הקורס להקנות לסטודנט ידע נרחב בתחום חישובי ריבית לוחות סילוקין ,הצמדות והצמדות חלקיות ,שימוש
במחשבון  FC100שימוש בקריטריונים לבדיקת פרויקטים ,השוואת כדאיות ההשקעה בפרויקטים בעלי אורך חיים
שונה ,תמחור אגרות חוב כולל אג"ח צמודות וצמודות בחלקן ,סיכוני בנק במתן אשראי.

ניהול אסטרטגי

ד"ר אמיר להט

 2 - 8012158-11ש"ש 4 ,נ"ז
הקנית מושגי יסוד בניהול ותכנון אסטרטגיה של ארגונים עסקיים בכל האספקטים :מטרות ויעדים ,ניתוח הסביבה
החיצונית ואיתור הזדמנויות וסיכונ ים ,ניתוח מתחרים ואבחון היתרון היחסי של הארגון לעומת מתחריו ,בניית
אסטרטגיה לשיפור כושר האירגון ותכנון הפעולות הנדרשות ליישומה.
המטרה היא שבתום הקורס יוכלו הסטודנטים להבין ולנתח באופן מקיף כיצד חברות חותרות להשגת יעדיהן ארוכי
הטווח וכן להציע אסטרטגיות לשיפור ביצועיהן.

הגינות מוסר ואתיקה באינטראקציות עסקיות ומקצועיות

עו"ד אביבה באומל

 1 8032188-11ש"ש 2 ,נ"ז
כל סטודנט חייב ללמוד במהלך לימודיו קורס בחירה כללי כלל-מכללתי במדעי הרוח ,בסך של  2נ"ז .קורס זה נכנס
לתכנית הלימודים של מסלול עובדים כקורס רוח מובנה במערכת בימי הלימודים הייעודיים של התכנית.
במסגרת הקורס יילמדו מושגים ועקרונות יסוד בתחום המוסר והאתיקה בסביבות עבודה מיוחדות ,תוך שימת דגש
על סביבות עבודה עסקיות ומקצ ועיות .הסטודנטים ייחשפו לעולם האתיקה והמוסר ,למערכת היחסים המיוחדת
בינם לבין המשפט והחוק ,לדרך שבה עובדים המוסר והאתיקה בשירות החוק ,ולהיפך ,כמו גם להבדלים המרכזיים
ביניהם .בקורס יוצגו האתגרים האנושיים – המוסריים והאתיים – הניצבים בפני אלו המעורבים באינטראקציות
עסקיות ומקצועיות .הקורס משלב אקטואליה ומציאות מצויה מול כללי התנהגות ,מגבלות וכללים המבקשים ליצור
מציאות רצויה ,הגונה ומתחשבת יותר.
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שנה ב' – קורסי חובה
יסודות השיווק*

ד"ר מירב סקר

 1.5 - 8022123-11ש"ש  3נ"ז ש'
הקורס מציג מושגי יסוד בשיווק ודן בניהול שיווק ,טכניקות שיווקיות שונות ,החלטות על קווי מוצרים ,פרסום,
מבצעי מכירות ,אסטרטגיות שיווק ,מדיניות הפצה וניהול ,מוכרים ומכירות.

מאקרו כלכלה א'*
מר מיכאל רביב
מר עומר אוזן

 1.5 - 8021109-11ש"ש  4נ"ז ש'
 1 - 8021110-11ש"ש ,ת'
דרישת קדם :מבוא לכלכלה ב'

מטרות הקורס להקנות לתלמיד ידע ויכולת ניתוח של המצב המאקרו כלכלי .במסגרת הקורס יושם דגש על הנושאים
הבאים :תצרוכת ,השקעה ,החשבון השוטף ,פעילות הממ שלה ,שוק הכסף ,שערי חליפין ושווי משקל ,אינפלציה
ומדיניות מאקרו כלכלית.

מאקרו כלכלה ב'*
מר מיכאל רביב
מר עומר אוזן

 1.5 - 8022129-11ש"ש  4נ"ז ש'
 1 - 8022130-11ש"ש ת'
דרישת קדם :מאקרו כלכלה א'

הרחבת הידע שהוקנה בקורס מאקרו כלכלה א' .במסגרת הקורס יודגשו הנושאים הבאים :מדיניות מאקרו כלכלית
במשק פתוח בתנאי שער חליפין קבוע ונייד ,אבטלה ואינפלציה ,תיאוריות של מחזורי עסקים ,צמיחה כלכלית ,אי-
ודאות.

מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א'*
מר אמיל שיינפלד
מר שלומי פרי

 1.5 - 8011107-11ש"ש 4 ,נ"ז ,ש'
 1 - 8011108-11ש"ש ,ת'

יסודות ההסתברות :מודלים בהסתברות ,אקראיות ,מרחבי מדגם ,כללי מנייה ,קומבינטוריקה ,מאורעות ויחסים בין
מאורעות ,איחוד ,חיתוך ,תלות ואי-תלות ,הסתברות מותנית ,משתנים מקריים ,משתנים בדידים ורציפים ,פונקצית
התפלגות ,התפלגות משותפת ,התוחלת והשונות ,התפלגות בינומית נורמלית ,התפלגות פואסנית ,סטטיסטיקה
תיאורטית ,מדדי ערך מרכזי ומדדי פיזור.

מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב'*
 1.5 - 8012205-11ש"ש 4 ,נ"ז ,ש'
 1 - 8011108-11ש"ש ,ת'
דרישת קדם :מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א'
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מר אמיל שיינפלד
גב' אורטל דגמפור

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  Fמבחנים
הקשורים לפרופורציה אחת ולהפרש פרופורציות מבחן לטיב התאמה ולאי תלות קורלציה רגרסיה ליניארית.

מיקרו כלכלה א'
ד"ר ינאי פרחה

 1.5 - 8021105-11ש"ש 4 ,נ"ז ,ש'

גב' מירית מזרחי

 1 - 8021106-11ש"ש ,ת'
דרישת קדם :מבוא לכלכלה א' ,חדו"א ב'

הקורס דן בתורת הצרכן וגוזר ממנה את התנהגות הצרכן .יילמדו פונקציות הביקוש ותכונותיה ,היצע עבודה,
תצרוכת על פני זמן ,הכנסה במוצרים ,העדפה נגלית ועודף הצרכן .כן יילמדו נושאים בתורת הצרכן כאשר הצרכן
פועל בתנאי אי ודאות .לבסוף יילמדו נושאים מתורת היצרן (הפירמה) תוך מתן דגש על פונקצית הייצור ,פונקצית
ההוצאות ,ביקושי הפירמה ,לגורמי ייצור.

מיקרו כלכלה ב'
ד"ר יהודית קאהן
גב' רוזה שבתאי

 1.5 - 8022107-11ש"ש 4 ,נ"ז ,ש'
 1 - 8022108-11ש"ש ,ת'
דרישת קדם :מיקרו כלכלה א'

מודלים של תחרות בלתי משוכללת כגון :מונופול ,מונופול מפלה רגיל ,מונופול מפלה מושלם ,אוליגופול ,מונופול רב
מפעלי וקרטלים .כמו כן ,דן הקורס בעקרונותיה ויישומיה של כלכלת הרווחה .בפרט יידונו :יעילות פארטו ,מודל
צריכה ,מודל ייצור  -צריכה ,יילמדו בהקשר זה שיווי משקל כללי תוך מתן דגש על שיווי משקל תחרותי ומונופול.
לבסוף יעסוק הקורס במוצרים ציבוריים ,השפעות חיצוניות וכלכלת אינפורמציה.

משפט עסקי

עו"ד אביבה באומל

 1 8011302-11ש"ש  2נ"ז ש'
המשפט הוא חלק בלתי נפרד ממהותו ותפקודו של כל עסק.הקורס הינו קורס מבוא להכרות עם היחידה העסקית –
במגזר הפרטי והציבורי – ועם עולם המשפט הרלבנטי לה בישראל .הקורס חושף את המשתתפים לסביבת העבודה
המשפטית האופפת את העולם העסקי ולאתגרים המשפטיים הכרוכים בניהול עסק לעמוד על הפערים הבלתי נמנעים
בין העקרונות המשפטיים למציאות העסקית בשטח ,לרבות הפער שבין המשפט למציאות הנוהגת הלכה למעשה.
הקורס מעניק ידע בסיסי בתחומים החיוניים לבעלי תפקידים בכל ארגון כלכלי ,כמו דיני תאגידים ,דיני חוזים,
הגבלים עסקיים ,דיני עבודה ועוד.

תמחיר וחשבונאות ניהולית*

רו"ח אורית הלפרין

 1.5 - 8022118-11ש"ש 3 ,נ"ז
דרישת קדם :יסודות החשבונאות
שיטות התמחיר המקובלות במשק המהוות כלי ניהולי זמין וחי .סיווג עלויות ישירות ועקיפות ,שיטות להערכת
עלויות עקיפות ,תמחיר בתהליכים ,תמחיר הזמנות ,מוצרים משותפים ,תמחיר חישובי וספיגה ,תמחיר תקן ,נקודת
איזון.
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שנה ג' – קורסי חובה
אופציות וחוזים עתידיים

מר רונן זינגר

 1.5 - 8032130-11ש"ש 3 ,נ"ז
דרישת קדם :מימון ב'
הקורס יעסוק בנושא שוק המניות והמט"ח ויתרכז בשני נושאים עיקריים .1 :חוזים עתידיים מסוג  Forwardsו-
 .2 .futuresאופציות מסוג  callו.put-

התנהגות ארגונית

טרם נקבע

 1.5 8032233-11ש"ש  3נ"ז ש'
הקורס יעסוק בפיתוח חשיבה על נושאים מרכזיים הקשורים לתהליכים המתרחשים בקבוצות ומערכות ארגוניות
וביחסי הגומלין ביניהן .יושם דגש על שאלות שאיתן מתמודדים מנהלים במסגרת עבודתם ויוצגו תיאוריות ,מודלים,
ומחקרים שונים המספקים את המסגרת המסייעת במציאת תשובות אפשריות .נושאיו המרכזיים של הקורס יעסקו
בתקשורת ארגונית ,השפעה ,כוח ופוליטיקה ,שיתוף פעולה וקונפליקטים ,קבלת החלטות ,מבנים ארגוניים והובלת
שינויים בארגון.

התנהגות צרכנים

פרופ' אלי גימון

 1.5 8032236-11ש"ש  3נ"ז ש'
דרישת קדם :יסודות השיווק
הקורס נועד להפגיש את הסטודנטים עם תיאוריות פסיכולוגיות וחברתיות להסבר החלטות הקנייה של הצרכן,
ומשמעותן לניהול השיווק של מוצרי צריכה בסביבה של שפע .נעסוק בתהליך ההכרה בצורך ,בהתגבשות עמדות
הצרכן ,בקבלת ההחלטות על צריכה וקנייה ובהתנהגות הצרכן אחרי הקנייה .עיקר הקורס דן בתהליך הקנייה
השקולה ובנוסף נידונה התנהגות הצרכן בקניה במעורבות נמוכה .הקורס יכלול גם דיון בהתנהגות צרכנים בקנייה
באינטרנט .יושם דגש על אפשרויות המשווק לשכנע את הצרכן ולהשפיע על התנהגותו והחלטות הקנייה שלו.

חקר שווקים

ד"ר אמיר להט

 1.5 8031143-11ש"ש 3 ,נ"ז
דרישת קדם :יסודות השיווק
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט ידע תיאורטי ומעשי במחקרים שיווקיים :לתרגם בעיות שיווק לשאלות ולבניית
מחקר ויישום מחקר שיווקי .הקורס דן בהכנת פרויקט חקר שיווק ,הכנת כלי מחקר ,שימוש בסקרים ושיטות ניסוי
וניתוחים סטטיסטיים בסיסיים.

כלכלת ישראל*

פרופ' דורון לביא

 1.5 - 8033107-11ש"ש 3 ,נ"ז
הקורס נועד להקנות לסטודנט ידע והבנה בסוגיות כלכליות מעשיות של מדינת ישראל .נתמקד במבנה השווקים
הכלכליים ,מדיניות כלכלית ודרך קבלת החלטות כלכליות במשק .נשתמש במצגות ומחקרים של בנק ישראל ,משרד
האוצר וקובעי מדיניות נוספים .נלמד כיצד לאתר מידע כלכלי ונבחן האם המודלים שנלמדו לאורך התואר מתאימים
למציאות הכלכלית בישראל.
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מבוא לאקונומטריקה*
ד"ר ינאי פרחה

 1.5 - 8022131-11ש"ש 4 ,נ"ז ,ש'
 1 - 8021123-11ש"ש ,ת'
דרישת קדם :מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב'

שיטות אמידה בסיסיות באקונומטריקה .יושם דגש ע ל שיטת הרבועים הפחותים ,רגרסיה פשוטה ומרובה ,שימוש
במבחנים סטטיסטיים לבדיקת טיב ההתאמה של הפרמטרים והמשוואה הנאמדת .יוצגו שיטות לטיפול בבעיות
היווצרות הטיה של הפרמטרים והשוניות כגון מולטי קולינאריות ,הטרוסקדסטיות ומתאם סדרתי .יוצגו שיטות
לבדיקת השפעתם של משתנים איכותיים ,יודגשו תפקיד הרגרסיה כאמצעי לחיזוי.

מבוא לחקר ביצועים*
פרופ' ניר בקר
גב' רוזה סרוחנוב שבתאי

 1.5 - 8022128-11ש"ש 4 ,נ"ז ,ש'
 1 - 8022125-11ש"ש ,ת'
דרישת קדם :מבוא לכלכלה א' וחדו"א א'

ניסוח ופתרון גראפי של בעיות בתכנון ליניארי ,פתרון אלגברי (סימפלקס) וניתוח רגישות .מודלים של תחבורה,
תעבורה ורשתות ,תכנון דינמי .ובמידה ויוותר זמן יעסוק הקורס בנושאים של קבלת החלטות בתנאי סיכון ואי-
ודאות ובת ורת המשחקים .הקורס ישלב בין תיאוריה ובניית מודלים לבין פתרונות נומריים באמצעות מחשב.

מימון ב'*
ד"ר אבישי עייש
גב' גאולה ביטון

 1.5 - 8031152-11ש"ש 4 ,נ"ז ,ש'
 1 - 8031154-11ש"ש ,ת'
דרישת קדם :מימון א'

ברמת הפרט  -המושגים תוחלת תשואה ,סיכון ,דחיית ופיזור סיכון ונכס חסר סיכון ,ובנית מודל לתיק השקעה
אופטימלי .ההנחות של שוק משוכלל והמודלים המודרניים " -מודל השוק" ו"מודל הארביטרג'" .ניהול תיקי
השקעות ו מדדים לקביעת איכותם ,תשואה על אגרות חוב ,הערכת שווי של מניות ,נגזרות פיננסיות וטכניקות גידור.
ברמת הפירמה  -הגדרת המטרה העומדת לפני מנהלי החברה .מקורות המימון העומדים לרשותם  -הנפקת מניות,
הנפקת איגרות חוב ,נטילת הלוואות שימוש ברווחים וכד'" .מחיר" ההון לחברה ומבנה ההון האופטימאלי .שימושים
שעושה הפירמה בהון שבידה בהשקעותיה בנכסי הון ובפרויקטים עתידיים ואת הקריטריונים לבחירתם .סוגיות
השפעת המס .חלוקת דיווידנדים ,רכישות ומיזוגים.

משחק מנהלים וניהול יזמות

פרופ' אלי גימון

 1.5 - 8032357-11ש"ש 3 ,נ"ז
הקניית עקרונות היזמות להקמת עסק חדש ,וסימולציה של הסביבה הניהולית האופיינית למרבית הסקטורים
התעשייתיים .ניתוח אירועים עסקיים תוך שימוש בפונקציות השונות בארגון כגון פיתוח ,ייצור ,שיווק ,מכירות
מימון ,כוח אדם ,אבטחת איכות והשפעתם על התוצאות העסקיות.בתום הקורס אמורים הסטודנטים להיות
מסוגלים לנתח תמונת מצב עסקית של ארגונים ,לאבחן גורמים פנימיים וחיצוניים שיכולים להשפיע על הצלחה
וכישלון ,ולבחון באופן מושכל דרכי פעולה חלופיות לשימור ולשיפור הישגי העסק .כן יקבלו הסטודנטים כלים
הנדרשים לשיפור יכולתם האישית להיות יזמים של עסקים חדשים עצמאיים או במסגרת ארגון קיים.
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משפט וכלכלה

ד"ר הילה נבו

 1 - 8011303-11ש"ש 2 ,נ"ז
הקורס יעסוק בבחינת הגישה הכלכלית לניתוח המשפט ,ובהשפעתה המכרעת על יישומם ועיצובם של כללים
משפטיים.בחלקו הראשון של הקורס יוצגו יסודות הניתוח הכלכלי ,התיאוריות העומדות בבסיסו ,ההנחות
המקובלות והמטרות אותן הוא מבקש לקדם .בחלקו השני של הקורס נתמקד בניתוח תחומי משפט שונים ,ובהם דיני
קניין ,נזיקין ,חוזים ועוד.

ניתוח ניירות ערך  -שוק ההון

מר רונן זינגר

 1.5 - 8032129-11ש"ש 3 ,נ"ז
דרישת קדם :מימון ב'
יוקנו ידע ,מיומנות וכלים יישומיים להכרה וניתוח של ניירות ערך ,סוגי ההטבות ותיאום שערים ,התאמת רווח
למניה .רישום ניירות ערך למסחר ושיטות מסחר בבורסה הישראלית .גיוס הון בשוק ההנפקות (שוק ראשוני) ,הערכת
שווי :מניות ,הנפקות ,חברות בורסאיות .ניתוח ,תמחיר והשקעה באגרות חוב ,ניירות ערך להמרה ומימוש .הכרת
הפונקציות הפועלות בשוק ההון והגורמים המפקחים .הגדרת עיסוק של יועצי השקעות ,מנהלי תיקים.

שנה ג'  -סמינרים
סמינריון בכלכלה וניהול – שנתי*
דרישת קדם :מבוא לסטטיסטיקה ב' ,מיקרו כלכלה ב' ,סיום שנים א' ו-ב' בהצלחה ורמת פטור
באנגלית
מטרת קורס זה לתת לכל סטודנט בשנה ג' הזדמנות לעסוק במחקר עצמאי בפרק זמן של שנה .בתחילה תתקיימנה
כמה הרצאות שמטרתן להקנות ידע בסיסי בשיטות מחקר בכלכלה וניהול .כל סטודנט יכין הצעת מחקר בהדרכת
מרצה ,ויבצע מחקר בהתייעצות עם המרצה המד ריך .בנוסף ,במסגרת הקורס יהיו סמינרים על ידי מרצים מהחוג
ומרצי אורח בנושאים שונים הקשורים לכלכלה וניהול.
* ציון עובר בסמינר הינו ציון .60

יש לבחור אחד מהנושאי הסמינר הבאים:
פרופ' אלי גימון

סמינר באסטרטגיה עסקית ויזמות
 2 – 8033152ש"ש 6 ,נ"ז

פרופ' דורון לביא

סמינר בכלכלת ישראל ותכנית עסקית
 2- 8033151ש"ש 6 ,נ"ז

פרופ' ניר בקר

סמינר בניתוח עלות תועלת
 2 -8033156ש"ש 6 ,נ"ז
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שנה ד'  -קורסי חובה
בחירת תיקי השקעות

מר מיכאל רביב

 1.5 – 8032116-11ש"ש 3 ,נ"ז
דרישת קדם – ניתוח ני"ע ושוק ההון
הקניית שליטה בסיסית בכמה עקרונות מפתח בתחום ההשקעות בניירות ערך ,שתאפשר ניתוח מפוקח של תיקי
השקעות .הקורס מתבסס על תורת המימון כפי שנלמדה בקורסי היסוד במימון והוא דן בסוגים שונים של תיקי
השקעות ,מאפייני סיכון ופיזור השקעות ,שיקולי מס ואינפלציה ,מדדי ביצוע וגישות מתקדמות לבניית תיק
השקעות.

דיני ניירות ערך ואתיקה

עו"ד אביבה באומל

 1.5 - 8032224-11ש"ש 3 ,נ"ז
קורס מבוא להכרות עם דיני החברות ,דיני ניירות ערך בישראל ועם האתיקה המקצועית של יועצי ההשקעות.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב ממלאת תפקיד מרכזי במשק הישראלי ויש לה תרומה חשובה לצמיחתו .בעוד שדיני
החברות חלים על כל החברות בישראל ,הן על החברו ת הפרטיות והן על הציבוריות ,הרי שדיני ניירות ערך חלים על
חברות ציבוריות בלבד – אלה הנסחרות בבורסה .דינים אלה קובעים "כללי משחק" שונים במטרה להגן על בעלי
המניות מפני בעלי השליטה בחברה ומתמקדים בהבטחת גילוי נאות של מידע לציבור המשקיעים וביצירת מנגנוני
פיקוח הדוקים על הנעשה בחברה הציבורית על מנת להבטיח שהחברה הציבורית תפעל באופן הוגן.

הגבלים עסקיים  -ניתוח משפטי וכלכלי

ד"ר הילה נבו

 1.5 -8011306ש"ש 3 ,נ"ז
דיני ההגבלים העסקיים הינם התחום המ שפטי החולש על התנהגותם של גופים מסחריים ,והמסדיר את הכללים
העומדים מאחורי כל עסקה כלכלית .מטרתם של דינים אלה לקדם את התחרות החופשית במשק באמצעות איסור
על מונופולים ,פיקוח על מיזוגים העלולים לפגוע בתחרות ,מניעת שיתוף פעולה בין מתחרים וחשיפתם של קרטלים.
בבסי ס החקיקה ההגבלית עומדים עקרונות כלכליים אשר ינותחו במהלך הקורס ,תוך היכרות עם הדין הנוהג
והפסיקה הרווחת בארץ ובעולם .מטרת הקורס היאה להקנות למשתתפים ידע הגבלי שישמש אותם בתפקידיהם

העתידיים ככלכלנים ,מנהלי ,ובעלי תפקידים בחברות.

ניתוח דו"חות פיננסים*

מר רונן זינגר

 1.5 – 8023117-11ש"ש 3 ,נ"ז
דרישת קדם :יסודות החשבונאות
מטרת הקורס להקנות למשתתף כלים פרקטים להבנת הדוחות הכספיים של הפירמה בסביבה העסקית לנתח מגמות
פיננסיות בחברה ,תוך שימוש אפקטיבי במידע המופיע בדו"חות הכספיים.
נעסוק בהרחבה בהבנה וניתוח של דו "חות כספיים ובאמצעותם נעריך סיכונים תפעוליים ופיננסים ,סיכוני חשיפת
מטבע ושינויים בסביבת הריבית .ננתח עסקאות גידור והגנה כנגד סיכונים פיננסיים ונלמד להעריך את איכות ניהולה
של הפירמה העסקית ואת סיכויה לשרוד .בנוסף ,יילמדו שיטות שונות להערכת שווי חברות והדגשת היתרונות
והחסרונות של כל שיטה.
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ניתוח עלות תועלת

פרופ' ניר בקר

 1.5- 8023118-11ש"ש 3 ,נ"ז
דרישת קדם :מיקרו כלכלה ב'
קורס זה הוא מבוא לתיאוריה של נ יתוח הדנה ביעילותם הכלכלית של תכניות ממשלתיות ופרויקטים למיניהם.
הקורס יסקור את הטכניקות הנמצאות בשימוש להערכת העלויות והתועלות החברתיות של פרויקטים ותכניות
שונות כמו גם כמה מהנושאים המקשים על ניתוחים אלה הלכה למעשה אולם גם הופכים אותו לאחד השטחים
המעניינים בכלכלה.
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