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 מטרת הלימודים

מטרת הלימודים בחוג היא להקנות לתלמיד ידע ומיומנויות בתחומי הכלכלה והניהול. כוונת התכנית לפתח נקודת מבט 

ואורח מחשבה מקצועיים, כדי להכין את בוגרי החוג לפעילות משקית במגזר הציבורי ובמגזר העסקי במשק הלאומי, 

 .בתחומי הניהולקדם בכלכלה או ולהכשיר תלמידים מצטיינים ללימודי המשך במסלול אקדמי מת

 

 תכנית הלימודים

חוגית -חוגית, הכוללת קורסי חובה וקורסי בחירה. התכנית החד-חוגית ודו-הלימודים בחוג לכלכלה וניהול הם במתכונת חד

נקודות זכות. תכנית הלימודים כוללת מקצועות תשתית במתמטיקה,  60חוגית -נקודות זכות והתכנית הדו 120מעניקה 

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 

ה במערכת הכלכלית והשפעתה על הרווחה החברתית. נפגשים. כן נלמדים תפקידי הממשלה במשק, החלופות להתערבות

ברמת המאקרו נלמדים דפוסי ההתנהגות של משק לאומי כדוגמת המשק הישראלי, ודפוסי ההתנהגות של משק לאומי במגזר 

 הבינלאומי.

הפיננסי בתחום הניהול, התכנית מקנה לתלמידים הבנה בסיסית וכלי יישום מעשיים בתחומי החשבונאות והתמחיר, הניהול 

 והמימון, השיווק וניהול משאבי אנוש.

חקר , ניהול ניירות ערך ושוק ההון כלכלת משאבי טבעכן מוצעים קורסי בחירה במגוון של נושאי הכלכלה והניהול, כגון 

 ועוד.ניהול אסטרטגי  ארגון תעשייתי  שווקים,

תיאורטית ומעשית. שיטת ההוראה בקורסים בכלכלה בכל התחומים מתקיים שילוב של היבט כלכלי, היבט ניהולי וגישה 

 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

 ב'-א' ל משנהתנאי המעבר 

 לפחות בכל אחד מהקורסים מבוא לכלכלה א' ומבוא לכלכלה ב'. 60ציון של  .1

 לפחות בכל שאר הקורסים. 56ציון של  .2

 לפחות )אלא אם צוין אחרת במכתב הקבלה האישי(. 65ממוצע ציונים משוקלל שנתי של  .3

 לימודים. בקורסי הליבה של שנה א' יגרור השעיית כישלון כפול .4

 הכלליים הרלוונטיים של המכללה.תנאי המעבר  .5

 

 'ג-תנאי המעבר משנה ב' ל

 לפחות. 65ממוצע ציונים משוקלל שנתי של  .1

 לפחות בכל הקורסים. 56ציון של  .2

 לימודים. שעייתכישלון כפול בקורסי הליבה של שנה ב' יגרור ה .3

 תנאי המעבר הכלליים הרלוונטיים של המכללה. .4
 

 'ד-' לגתנאי המעבר משנה 

 לפחות. 65ציונים משוקלל שנתי של ממוצע  .1

 לפחות בכל הקורסים. 56ציון של  .2

 תנאי המעבר הכלליים הרלוונטיים של המכללה. .3

 

 דגשים:

 .יושעו לימודיו בחוגחוגי,  ליבהפעמיים בקורס   סטודנט הנכשל .1
רשאי להירשם ועדת ההוראה החוגית, יהיה התלמיד ת וזאת על פי החלטת ראש החוג או בהתקיים נסיבות מיוחדו

 יקבע החוג. ור ולהמשיך את לימודיו, בתנאים ששוב לקורס האמ
 

  לימודים של סטודנט שלא עמד בתנאי המעבר, תתקבל בוועדת או השעיית החלטה, ובכלל זה החלטה על הפסקתכל  .2
 החוגית.  המעקב

 

קבלת התואר  שנה אקדמית.המעבר משנה לשנה מותנה בהצגת ציוני כל הקורסים, על פי תכנית הלימודים של כל  .3

  .בגמר הלימודים 65מותנית בציון ממוצע 
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 דרישות לסגירת תואר:

לעמוד בממוצע כולל של ו לקבל ציון עובר בכל הקורסים על מנת לסגור תואר בחוג לכלכלה וניהול ולקבל תעודת זכאות, יש

 לפחות. 65

 סופי בכל חוג לסגירת תואר. הכולל של שני החוגים נלקח כממוצעבמסלול הדו חוגי הממוצע 

 

 חובות אנגלית

נדרשים להתחיל  הסטודנטים . כל  B.Aבהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה, לימודי האנגלית הנם לימודי חובה לתואר

 בלימודי האנגלית בשנה הראשונה ללימודיהם: 

מחויבים ללמוד אנגלית החל מהסמסטר הראשון  "בסיסי"או  "טרום בסיסי ב", "טרום בסיסי א"סטודנטים שרמתם 

 .ללימודיהם

מחויבים ללמוד אנגלית החל מסמסטר א' או סמסטר ב' של השנה  "מתקדמים ב"או  "מתקדמים א"שרמתם סטודנטים 

 ם.הראשונה ללימודיה

ו/או לקורסים בנוסף, כל הסטודנטים במכללה נדרשים להגיע לרמת פטור באנגלית כתנאי מקדים לרישומם לסמינריון 

 מתקדמים. 

סטודנט רשאי לבקש להסיר את הרישום לקורסים  .מתבצע ע"י רכזת היחידה לאנגלית ככלל, הרישום לקורסי האנגלית

 בכפוף למילוי טופס הצהרה.

 

 

 קורסים כלל מכללתיים 

להעשיר את עולמם הרוחני נ"ז, הדבר נועד  4כל סטודנט במהלך שנות לימודיו חייב ללמוד קורסים כלל מכללתיים בהיקף 

 הקורסים הנדרשים: של תלמידי המכללה ולהרחיב את אופקיהם.

 ניתן לבחור מתוך שני סלים: .1

נ"ז במקסימום. ניתן לבחור קורס רוח נוסף  4נ"ז במינימום, ועד  2ללמוד מתוך סל זה  -א. קורס מסל קורסי רוח

 נ"ז רוח לתואר. 6במקום בחירה חוגית ולהגיע לסך של 

נ"ז. היצע הקורסים לכל סטודנט יכיל קורסים מחוגים  2ניתן ללמוד מתוך סל זה  -סל קורסים בינתחומייםב. 

 אחרים בלבד ולא מהחוג בו לומד הסטודנט.

 :בנוסף לקורס רמת האנגלית לפטורחובת למידת קורסי תוכן באנגלית במהלך התואר,  .2

 למוד קורס תוכן אחד באנגלית.נדרשים ל –סטודנטים שהתקבלו ברמת אנגלית מתקדמים ב'  .א

 נדרשים ללמוד שני קורסי תוכן באנגלית. –סטודנטים שהתקבלו ברמת אנגלית פטור  .ב

סטודנטים שהתקבלו ברמת אנגלית טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי ומתקדמים א', פטורים מקורס  .ג

 תוכן נוסף באנגלית.

 חובת למידת קורס מקוון אחד. .ד

: קורס זה מיועד למי ששפת האם שלו אינה עברית וחויב בכך במכתב הקבלה. הקורס יקנה קורס הבעה ורטוריקה .3

 נ"ז ויוכר כקורס רוח כלל מכללתי. 2

 

 

 נ"ז קורס רוח בלבד.  2נדרשים בהיקף של  מסלול חשבונאות * מסלולי הלימוד: מערכות מידע, 
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 חוגי-חד – ג"תשפכלכלה וניהול למחזור של החוג לריכוז תכנית הלימודים 

 שנה א'-קורסי חובה 
 

 סמסטר א'  

 שם הקורס ש"ס נקודות זכות

 1חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  5 4

 יסודות החשבונאות 4 4

 מיקרו –מבוא לכלכלה א'  5 4

 מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א' 5 4

 סמסטר ב   

 מבוא לניהול  2 2

 2חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי  5 4

 מאקרו –מבוא לכלכלה ב'  5 4

 מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב' 5 4

 תמחיר וחשבונאות ניהולית 3 3

 

 קורס בחירה שנה א'
 אים:לבחור קורס אחד מבין הקורסים הביש 

 שם הקורס ש"ס נקודות זכות

 משפט וכלכלה 2 2

 כלכלת סין  2 2

 משפט עסקי 2 2

 ניהול סכסוכים בזירה הכלכלית והעסקית   2 2

2 2 Foundations of law and the legal system-א' יסודות המשפט 

 

 קורסים רב שנתיים
 שם הקורס ש"ס נקודות זכות

 *רוח קורס 2 2

 *קורס מסל קורסים בינתחומיים 2 2

 

  עד לסיום התואר. ים אלוללמוד קורס ישאך במהלך שנה א'   י מדעי הרוח והבינתחומייםקורסמ*אין חובה לבחור 

-מרשימה שתפורסם מדי שנה על ידי החוג ללימודים רב ויילקחנ"ז (  2מסל הקורסים הבינתחומיים ) קורסו  (נ"ז 2)מדעי הרוח קורס 

 תחומיים

 

 בשנה א'  נ"ז 39 סה"כ

 ממדעי הרוח + קורס מסל הקורסים הבינתחומיים( קורס נ"ז )קורס בחירה +  6נ"ז קורסי חובה+  33
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צוערים לשלטון  -מתוך תכנית עתידים ( להירשם לקורסים הבאיםפנוי )על בסיס מקוםהסטודנטים במידת האפשר יוכלו 

 :המקומי

 שם הקורס ש"ס  נקודות זכות

 המקומי  בשלטון כספים וניהול ביקורת, בקרה 3 3

 ניהול אסטרטגי  2 2

 סמינר  מחקר בשלטון המקומי  6 6

 במנהל הציבורי פרויקטיםתכנון וניהול   2 2

 

 
 שנה ב' -קורסי חובה

 

 סמסטר א'   

 שם הקורס ש"ס נקודות זכות קורסי קדם

 אלגברה לינארית 5 4 סיום שנה א'

 יסודות השיווק 3 3 סיום שנה א'

 מאקרו כלכלה א' 5 4 מאקרו -ה ב' למבוא לכלכ

 מימון א' 5 4 לכלכלה א'מבוא 

 מיקרו כלכלה א' 5 4 מיקרו -מבוא לכלכלה א'

 סמסטר ב'   

 מבוא לחקר ביצועים 5 4 1מיקרו וחדו"א  -מבוא לכלכלה א'

 מאקרו כלכלה ב' 5 4 מאקרו כלכלה א'

 מימון ב' 5 4 מימון א'

 מיקרו כלכלה ב' 5 4 מיקרו כלכלה א'

 מבוא לאקונומטריקה 5 4 א' וב'מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים 

 

 שנה ב' נ"ז קורסי חובה 39סה"כ 
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 שנה ג' -קורסי חובה

 

 שנתי 

 שם הקורס ש"ס נקודות זכות *קורס תומך סמינר

 יש לבחור באחד מהסמינרים המוצעים: -סמינר 2+2 6 

 בהתנהגות ארגונית סמינר  2+2 6  התנהגות ארגונית 

 סמינר בארגון תעשייתי  2+2 6 ארגון תעשייתי 

 סמינר בכלכלה יישומית 2+2 6  עירוניתכלכלה 

 סמינר בתורת המשחקים וכלכלה ניסויית 2+2 6  תורת המשחקים 

 .קורס מסוים המאפשר רישום לסמינר מסוים=  סמינר תומך* קורס 

 

 סמסטר א'

 שם הקורס ש"ס נקודות זכות

 כלכלת ישראל 3 3

 פיננסייםניתוח דו"חות  3 3

 

 נ"ז 12 -סה"כ קורסי חובה שנה ג'

 

  שנה ג' -חירהבקורסי 
 

 נ"ז לפי הפירוט הבא:  30יש לבחור קורסים בהיקף 

 נ"ז 9 –קורסים מתחום הניהול  3

 נ"ז 9-קורסים מתחום הכלכלה  3

 נ"ז. 18סה"כ 

 : מסויםנ"ז ניתן לקחת ע"י התמחות בשטח ידע  12את שאר 

 נ"ז נוספים ניתן לבחור באופן חופשי  3נ"ז  ו  9 –קורסים נוספים מתחום הניהול  3–ניהול 

  נ"ז נוספים ניתן לבחור באופן חופשי 3נ"ז ו  9 –קורסים נוספים מתחום הכלכלה  3 –כלכלה 

 נ"ז  12-קורסים מתחום שוק ההון )ראו טבלה למטה (  4 –שוק ההון 

 

 קורסים לפחות מתחום זה 3 רובחל חובה –ניהול תחום  ש"ס  נקודות זכות קורסי קדם

 ארגוניתהתנהגות  3 3 יסודות השיווק

 חקר שווקים 3 3 סיום שנה ב'

 משחק מנהלים וניהול יזמות 3 3 סיום שנה ב'

 יזמות 3 3 סיום שנה ב'

 פיתוח מוצרים ושירותים חדשים 3 3 סיום שנה ב'

  היבטים מימוניים בשיווק  3 3 סיום שנה ב

 .לבוחרים התמחות מתחום הניהול יש לקחת את כל הקורסים מתחום הניהול 

 

 



 

10 
 

 

 .לבוחרים התמחות בתחום הכלכלה יש לקחת את כל הקורסים מתחום הכלכלה

  
 

 ילמדו בימי חמישי ושישי -ההוןשוק תחום   

 שם הקורס  סש" נקודות זכות קורסי קדם

 שוק ההון ניירות ערךניתוח  3 3 מימון ב'

 בחירת תיקי השקעות 3 3 שוק ההון ניתוח ניירות ערך

 אופציות וחוזים עתידיים 3 3 מימון ב'

 דיני ניירות ערך ואתיקה 3 3 מימון ב'

 לבוחרים התמחות בתחום שוק ההון  יש לקחת את כל הקורסים מתחום שוק ההון 

 

 טבלה מסכמת מסלול לימודים בתכנית חד חוגי:

 

 נ"ז קורסי חובה:

 33 שנה א'

 39 שנה ב'

 12 שנה ג'

 84 סה"כ קורסי חובה

 נ"ז קורסי בחירה:

 2 קורס רוח

 2 מתוך סל קורסים בין תחומייםקורס 

 2 בחירה כללית שנה א' או ב'

 18 בחירה מכוונת שנה ג' )תחום כלכלה וניהול(

 12 בחירה כללית שנה ג' או בחירת התמחות לימודים

 36 סה"כ בחירה

 120 סה"כ נ"ז לתואר

  

 קורסים לפחות מתחום זה 3 רובחחובה ל –כלכלה תחום  ש"ס נקודות זכות קורסי קדם

  3 3 סיום שנה ב'

 איכות כלכלת 

 כלכלה עירונית 3 3 מיקרו כלכלה ב'

 תורת המשחקים 3 3 סיום שנה ב'

 ארגון תעשייתי 3 3 מיקרו כלכלה ב'

 יבינלאוממסחר  3 3 מיקרו כלכלה ב'

 כלכלת משאבי טבע  3 3 מיקרו כלכלה ב'
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 אפשריים במסלול החד חוגימסלולי התמחות 

בהתמחות. סטודנטים שירצו  חוגי אך אין חובה לבחור-ניהול חדההתמחויות מיועדות לסטודנטים שלומדים בחוג לכלכלה ו

כל התמחות מורכבת מקורסים באותו התחום  להתמחות בתחום ממוקד יוכלו לבחור באחד מארבעת המסלולים שלהלן.

בסיום לימודיהם בנוסף לתעודת התואר המאושרת ע"י המל"ג "בוגר בכלכלה וניהול"  נ"ז, תלוי התמחות. 15או  12בהיקף 

 תמחות שלהם. יקבלו גם תעודה של המכללה שמציינת את תחום הה

 *היצע הקורסים בכל התמחות עשוי להשתנות מעת לעת.

 

 ההתמחויות המוצעות:

וק ההון שמסלול הכשרה ליועצי השקעות ומנהלי תיקים: מסלול לימודים המתמקד ב -התמחות בשוק ההון .1

 לעבור כדי הנדרש הלימודי הידע את הסטודנט מקבל בתכנית הנלמדים הקורסים ובבורסה לניירות ערך. במסגרת

  .תיקים ומנהל השקעות יועץ רישיון לקבלת תנאי שהנן ערך לניירות הרשות של הבחינות החיצוניות את

מימון ב' ,ניתוח דוחות פיננסים, ניתוח  מימון א', : יבים ללמוד את הקורסים הבאיםבהתמחות זאת מחוסטודנטים 

 .דיני ניירות ערך ניירות ערך שוק ההון, בחירת תיקי השקעות, אופציות וחוזים עתידיים,

  

 ושיווק ניהול תפקידי במגוון לעבוד שרוצים לסטודנטים מיועדת עסקים במנהל התמחות :התמחות מנהל עסקים .2

, בניהול קורסים מגוון על מתבססת ההתמחות. משלהם עסק ולפתוח יזמים להיות או , הציבורי הפרטי או במגזר

  .יזמות ושיווק

השיווק, מבוא מבוא לניהול, יסודות : ללמוד את הקורסים הבאים מחויביםסטודנטים הבוחרים בהתמחות זאת 

 פיתוח מוצרים ושירותים חדשים.  ,יזמות, חקר שווקים, משחק מנהלים לחקר ביצועים, התנהגות ארגונית,

 הציבורי בסקטור תעסוקה של יותר לאתגרים מוכנים יהיו זו התמחות : בוגריהתמחות בתיאוריות כלכליות .3

  .בכלכלהמתקדמים  בתארים המשך ללימודי וגם, הכלכלי הייעוץ ובתחומי

בוא לכלכלה ב', מסטודנטים הבוחרים בהתמחות זאת מחויבים ללמוד את הקורסים הבאים: מבוא לכלכלה א', 

 .מסחר בינלאומי , תורת המשחקים, ארגון תעשייתי כלכלת איכות, , כלכלה עירונית,כלכלת משאבי טבע וסביבה
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 מסלול חשבונאות בחוג לכלכלה וניהול
 

מקצוע המאפשר לעוסקים בו להשתלב בתפקידים בכירים ומובילים בכל ארגון. מדינת ישראל ומדינות רואה חשבון הינו 

רבות בכל העולם, רואות ברואה החשבון מקצוע חשוב מאוד החיוני להצלחה ולשגשוג של המשק ובהתאם לכך רובן ככולן 

רואה החשבון השפעה מכרעת על הבנת המצב הסדירו את המקצוע בחקיקה ייחודית תוך מתן מעמד מיוחד לרואה החשבון. ל

הפיננסי של הארגון בפני ההנהלה לצורך קבלת החלטות. רשויות ממשלתיות, רגולטורים, לווים, מלווים, ספקים לקוחות 

ורבים אחרים סומכים על חוות דעתו של רואה החשבון בכל הקשור למיסוי חברות, חלוקת מענקים, מתן סובסידיות, מתן 

 עות.אשראי והשק

 

הכשרת רואי חשבון מהווה חוליה חשובה בשמירה על האיתנות הפיננסית הן של העסקים במשק והן של המגזר הממשלתי, 

ילמדו ויכירו את  סטודנטיםהמסתמך כאמור על בדיקותיו וחוות דעתו והיא תורמת לחוסנה הכלכלי של המדינה והחברה. 

ילמדו מגוון חוקים כלכליים, חוקי מס וילמדו מערכות  סטודנטיםת. שפת החשבונאות, התמחיר ואת מתודולוגיית הביקור

 מידע פיננסיות.

 

לשתי בחינות ההסמכה הסופיות של מועצת רואי החשבון שבהן נדרש לעמוד  סטודנטיםבמסגרת התכנית יינתן דגש להכנת 

עות במשק, כולל איוש תפקידי כדי לקבל רישיון לעסוק במקצוע. התכנית תאפשר למסיימים אותה להשתלב במגוון המקצו

מפתח במשק הישראלי והבינלאומי. בוגרי המסלול יוכלו להשתלב במגוון רחב של תפקידים: מנהלי כספים, חשבים, 

תמחירנים, מבקרי פנים, גזברים, יועצים פיננסיים ועוד. בוגרי התכנית יוכלו לבחור לעבוד במגזר הממשלתי, במגזר העסקי 

 "רים( ויוכלו לעסוק בו הן כשכירים והן כעצמאים בישראל וגם בחו"ל.או במגזר השלישי )מלכ

 

 

 :תנאי חוגי להמשך לימודים במסלול חשבונאות 

  ומעלה  70בממוצע  'וסיום סמסטר א 70בציון  'חשבונאות איסודות הסיום הקורס 
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 ב"תשפלמחזור של מסלול חשבונאות ריכוז תכנית הלימודים 

 שנה א -קורסי חובה
 
 

 שם הקורס 
 

   שם הקורס  

 טר אסמס
 

 סמסטר ב נ"ז  ש"ס 
 

 נ"ז  ש"ס 

  א' ותאיסודות החשבונ
 

 'יסודות החשבונאות ב 4 5
 

5 4 

 טכנולוגיית מידע 
 

 תמחיר וחשבונאות ניהולית 2 2
  

4 3 

 קורס רוח – א' יסודות המשפט
 

 'יסודות המיסים א 2 2
 

3 2 

 1חדו"א 
 

  2חדו"א  4 5
 

5 4 

 'סטיקה אלסטטי מבוא
 

 'מבוא לסטטיסטיקה ב 4 5
 

5 4 

 'מבוא לכלכלה א
 

 'מבוא לכלכלה ב 4 5
 

5 4 

 'יסודות המשפט ב   
 

2 2 

 טר אסה"כ סמס
 

 סה"כ סמסטר ב 20 24
 

29 23 

 נ"ז  43סה"כ שנה א 
 
 

 שנה ב' -קורסי חובה
 

 שם הקורס 
 

   שם הקורס  

 טר אסמס
 

 סמסטר ב נ"ז  ש"ס 
 

 נ"ז  ש"ס 

 'אכלכלה מאקרו 
 

 'בכלכלה מאקרו  4 5
 

5 4 

 'אכלכלה מיקרו 
 

 'בכלכלה מיקרו  4 5
 

5 4 

 'מימון ב 4 5 'מימון א
 

5 4 

 יסודות המיסים ב
 

 מיסוי בינלאומי וחוק מע"מ  2 3
 

3 2.5 

סוגיות בהכרה ובמדידה 
 בחשבונאות

  

השקעות בחברות כלולות  4 6
 ובעסקאות משותפות 

5 4 

 דיני תאגידים 
 

 'מבוא לביקורות חשבונאות א 3 3
 

5 4 

 טר אסה"כ סמס
 

 סה"כ סמסטר ב 20 24
 

28 22.5 

 נ"ז 43.5 סה"כ שנה ב
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 ג'שנה  -קורסי חובה

 
 שם הקורס 

 
   שם הקורס  

 טר אסמס
 

 סמסטר ב נ"ז  ש"ס 
 

 נ"ז  ש"ס 

 כלכלת ישראל 
 

 דיני עבודה ומסחר 3 3
 

3 3 

מאוחדים כספיים  דוחות
 וצירופי עסקי

 

דוחות על תזרימי מזומנים  4 6
והשפעת שינויים בשערי 

 חליפין

5 3 

 'מבוא לביקורות חשבונאות ב
 

 דווח ענפי 4 5
 

6 3.5 

 
 חשבונאות ניהולית מתקדמת 

ביקורות חשבונות מתקדמת  4 4
 'א
 

5 3.5 

חוקי עידוד , מיסוי מקרקעין
 ותאגידים מיוחדים 

וסוגיות מתקדמות מיסוי יחיד  3 5
 במיסים

 

4 2.5 

 מערכות מידע ניהוליות 
 

5 3.5    

 טר אסה"כ סמס
 

 סה"כ סמסטר ב 21.5 28
 

23 15.5 

 נ"ז  37סה"כ שנה ג : 
 

 
 שנה ד-קורסי חובה 

 
 שם הקורס 

 
  

 טר אסמס
 

 נ"ז  ש"ס 

סוגיות מתקדמות בחשבונאות 
 פיננסית א 

4 2.5 

סוגיות מתקדמות בחשבונאות 
 פיננסית ב

5 3 

 חשבונאות פיננסית מתקדמת 
 

6 3.5 

 ביקורת מערכות מידע 
 

5 4 

 ביקורת חשבונאות מתקדמת ב 
 

5 3.5 

 סה"כ סמסטר א 
 

25 16.5 

 טר אסה"כ סמס
 

28 21.5 

 
 נ"ז לתואר  140סה"כ 
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 פירוט הקורסים הייחודיים להתמחות חשבונאות :
 

 שנה א'

 טכנולוגיית מידע 

 גב' הדס מימון 

 נ" 2ש"ס ,  1,  8000321

 

.  סטודנט שילמד קורס זה יכיר את עסקיותבקורס ילמדו כל ההיבטים הטכנולוגיים של מערכות מידע המיושמות בחברות 

 מרבית נושאי המחשוב אותם נדרשים רואי חשבון להבין בגיבוש תכנית ביקורת וביצועה.

 

Foundations of law and the legal system 

 ד"ר הילה נבו 

 נ"ז  2ש"ס, 2 8000322

 

This module is designed to introduce students to the foundations of law and legal institutions in Israel. 

Students will acquire basic understanding of the structure of the Israeli legal system (including relevant 

courts and tribunals), fundamental Israeli regulations, different areas of law making and law enforcement, 

and the formation of case law, rules, and norms. Students will learn to read and analyse legal decisions, and 

to navigate across legal databases. 

 

 

 יסודות החשבונאות ב

 רו"ח עוזי מסינגר 

 נ"ז  4ש"ס ,  2.5  800032424

 

לחשבונאות הפיננסית ולהשפעות הסימולטניות של עסקאות ופעולות המבוצעות על  סטודנטיםמטרת הקורס לחשוף את 

 ידי יישויות על הדוחות הכספיים השונים ועל רכיבי הדוחות הכספיים.

  

 יסודות המיסים א 

  טרם נקבע

 נ"ז  2ש"ס  1.5,  8000323

 

עם הוראות פקודת מס הכנסה בישראל ולהקנות להם כלים מקצועיים בתחום המיסוי. ענף המיסוי  סטודנטיםלהפגיש את 

בישראל החשבונאות, ככזה הינו בעל משקל רב לעוסקים בתחום, הכרת דיני המס מהווה אחד מארבעת ענפי הפעילות בתחום 

בקורס נלמד את עקרונות המיסוי, סעיפי חקיקה נבחרים ופסקי דין  מהווה ידע בסיסי והכרחי לסטודנטים לחשבונאות.

מנחים, נערוך חישובי מס ויוצגו תכנוני מס בנושאים שילמדו. המידע הנלמד בקורס הינו רלוונטי, יישומי והכרחי לכל 

 .םהעתידיי הסטודנט בחייו המקצועיים לשרת אתהשחקנים במגרש החשבונאי וכלכלי וכזה צפוי 
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 שנה ב'
 

 דיני תאגידים 

 טרם נקבע 

  נ"ז3ש"ס , 1.5 8121516

הקורס מתמקד בדיני תאגידים, לרבות היכרות עם סוגי ההתאגדויות השונות, תוך מתן דגש על פעילות חברה בע"מ בראי חוק החברות. 

המשפטיים והכללים העיקריים המשפיעים על פעולתה של החברה: בין היתר, יציג  מטרת הקורס הנה להכיר לתלמידים את העקרונות

הקורס לסטודנטים בחלקו הראשון את מהותה המשפטית והעסקית של החברה ואת העקרונות הכלליים החולשים על דיני התאגידים, 

האורגנים. חלקו השני של הקורס יעסוק  ביניהם, עקרון האישיות המשפטית הנפרדת, האחריות המוגבלת, חריג הרמת המסך ותורת

לרבות תפקידו ואחריותו של  -במבנה וממשל, חלוקת הסמכויות בין האורגנים של החברה ומנגנוני הפיקוח על פעילותם של נושאי משרה 

 רואה החשבון המבקר, וכן שינויים מבניים בחברות.

לרבות פסקי דין מנחים בכל תחום ובשילוב דוגמאות ותרגילים שימחישו הקורס יכלול לימוד תיאורטי של החוקים והתקנות הרלוונטיים, 

 את הסוגיות המרכזיות בתחומים השונים.

 

  השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות 

 טרם נקבע 

  נ"ז 4ש"ס ,  2.5 8121508

כספיים נפרדים על כל מורכבותו. מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים ידע בטיפול החשבונאי בהשקעה בחברות כלולות בדוחות 

במסגרת הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים להתמודד עם בעיות, שאלות וסוגיות, לרבות פרקטיות הקשורות להצגת דוחות כספיים 

 נפרדים ולטיפול בהשקעה בחברות כלולות.

 

 יסודות המיסים ב 

 ראומה קמרי רבנסרי

  נ"ז 2ש"ס ,  1.5  8121512

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים ידע בסוגיות השונות הקשורות למיסוי חברות, חישוב הכנסה חייבת והכנת דוח התאמה למס, 

 בחישוב רווחי הון, בהוראות ניהול ספרים ובהליכי גבייה. 

המס בגינם, ולהבין את הוראות בסיומו של קורס זה הסטודנטים יהיו מסוגלים להכין דוח התאמה למס של חברות לחשב רווחי הון ואת 

 ניהול הספרים והליכי הגבייה של רשות המיסים.

הקורס יכלול לימוד תיאורטי של הנושאים הרלוונטיים  בשילוב דוגמאות ותרגילים שימחישו את הסוגיות המרכזיות בכל נושא. כמו כן, 

 יכלול מגוון דוגמאות ומקרים מהפרקטיקה.

 

 מבוא לביקורות חשבונאות א 

 ו"ח ארז כהן ר

  נ"ז 4ש"ס ,  2.5  8121510

הקורס נועד לחשוף את הסטודנטים לעולם הביקורת ולהקנות ידע בסיסי להכרת התקנים, הנהלים והעקרונות הכלליים בביצוע ביקורת. 

ביקורת. וכן יהיו  עם סיום הקורס יוכלו הסטודנטים להבין את מתודולוגיית הביקורת, את המקורות, התקנים והנהלים הכלליים לביצוע

במסגרת הקורס ילמדו הסטודנטים את הרקע לעבודת הביקורת, תפקידו של רואה החשבון בעלי ידע בסיסי בפתרון בעיות בביקורת. 

המבקר, מהי ביקורת ומה מטרתה, ייחשפו לחקיקה רלוונטית בנושא, למבנה רגולטורי של המקצוע בארץ ובעולם, למתודולוגיית 

 ביקורת המרכזיים המניחים את יסודות המקצוע.הביקורת ולכללי ה
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 מיסוי בינלאומי וחוק מע"מ 

 טרם נקבע 

  נ"ז 2.5ש"ס ,  1.5 88121514

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים ידע בשני תחומי מיסוי מרכזיים; מיסוי בינלאומי וחוק מס ערך מוסף. הקורס מקנה ידע, בין 

הבינלאומי, מקום הפקת ההכנסה, שיטות למניעת כפל מס, אמנות למניעת כפל מס זיכויים ועוד. כמו כן הקורס היתר, בעקרונות המיסוי 

 יקנה ידע בעקרונות מס ערך מוסף, הטלת המס ושיעורו, מועד החיוב במס ועוד.

ת המרכזיות בכל נושא. כמו כן, הקורס יכלול לימוד תיאורטי של הנושאים הרלוונטים  בשילוב דוגמאות ותרגילים שימחישו את הסוגיו

 יכלול מגוון דוגמאות ומקרים מהפרקטיקה.

 

 

 סוגיות בהכרה ובמדידה בחשבונאות 

 רו"ח ארז כהן 

  נ"ז 4ש"ס ,  3  8121506

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים ידע בשלושה נושאים מרכזיים בחשבונאות הפיננסית: מכשירים פיננסיים, הכרה בהכנסה 

ובחכירות. בסיומו של הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים להתמודד עם בעיות, שאלות וסוגיות, לרבות פרקטיות הקשורות למכשירים 

פיננסיים, הכרה בהכנסה וטיפול בחכירות. הקורס יכלול לימוד תיאורטי של תקני החשבונאות הרלוונטיים בשילוב דוגמאות ותרגילים 

 ת בכל תקן. כמו כן, יכלול מגוון דוגמאות ומקרים מהפרקטיקה.שימחישו את הסוגיות המרכזיו
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  חוגי בכלכלה וניהול-תכנית המסלול הדו

ים על פני יותר מתחום התמחות אחד. סחוגית בכלכלה וניהול נועדה לתת מענה לצורך בלימודים המתפר-התכנית הדו

נ"ז(, ילמד הסטודנט בתכנית זאת את קורסי החובה שיקנו  60חוגית )-במסגרת מגבלת נקודות הזכות הנגזרת מהמתכונת הדו

שימו לב, בתכנית לימודים זו לא כלולים  לו את היסודות ההכרחיים ללימודי כלכלה וניהול, לצד כמה קורסי בחירה נבחרים.

 קורסים שעשויים להידרש לתכניות שונות לתואר שני, אותם ניתן להשלים לפי בקשת הסטודנט.

למיד לתכנית על בסיס תנאי הקבלה הגבוהים מבין שני החוגים שאליהם נרשם במכללה. תנאי המעבר משנה ככלל יתקבל הת

 בהתאם לדרישות של כל חוג בנפרד.יהיו לשנה ולסיום התואר 

 אפשרויות למסלול דו חוגי עם כלכלה וניהול: 

 החוג ללימודי מזרח אסיה 

 החוג לשירותי אנוש 

 החוג לפסיכולוגיה 

  מקבץ סוציולוגיה : מקבץ פסיכולוגיה, מקבץ מגדריבה למדעי ההתנהגות ללימודים רב תחומיים: החטהחוג ,

חטיבת  קיימות, מקבץ פוליטיקה וממשל ,מקבץ משפט וכלכלה .מקבץ  ואנתרופולוגיה. חטיבת קיימות וממשל :

 2ומתוכה  1. )יש לבחור חטיבה  המקבץ היסטוריה ,מקבץ א"י , מקבץ חקר התודעה ומקבץ פילוסופי מדעי הרוח :

 מקבצים (

  :המוקד המוקד לאוכלוסיות ייחודיות וחינוך מיוחד, המוקד ללקויות למידה, המוקד לשילוב אמנויות, החוג לחינוך

 , המוקד לעיצוב מרחבים חינוכיים לחינוך חברתי ולמנהיגות

 החוג למדעי הסביבה 

 החוג למדעי המחשב 

 

 תוצע תכנית לימודים כדלקמן: בהתאם לשילובים הדו חוגיים

 : ם: מזרח אסיה, רב תחומיים, חינוךבשילוביתכנית לימודים 

 שנה א'
 סמסטר א' סמסטר ב'

 מיקרו – מבוא לכלכלה א' נ"ז 4 מאקרו - מבוא לכלכלה ב' נ"ז 4

 1חדו"א  נ"ז 4 2חדו"א  נ"ז 4

 לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א'בוא מ נ"ז 4 מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב' נ"ז 4

 נ"ז 24שנה א' בסה"כ 
 

 שנה ב'
 סמסטר א' סמסטר ב'

 א' כלכלה  מיקרו נ"ז 4 ב' כלכלה  מיקרו נ"ז 4

 א' כלכלה מאקרו נ"ז 4 ב' כלכלה מאקרו נ"ז 4

 'מימון א נ"ז 4 רס בחירהוק נ"ז 2

 יסודות השיווק נ"ז 3  

 "זנ 25 סה"כ בשנה ב'
 

 שנה ג' תרב שנתיחובה 
 כלכלת ישראל נ"ז 3 יסודות החשבונאות נ"ז 4

 קורס מדעי הרוח נ"ז 2 מבוא לניהול נ"ז 2

 נ"ז 5סה"כ שנה ג'   נ"ז 6רב שנתי סה"כ  
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 נ"ז 60סה"כ 

בשל התיאום הנדרש בין מערכות הלימודים השונות של שני החוגים שבהם לומד הסטודנט, תגובש תכנית הלימודים 

ישובצו הסטודנטים ייתכן כי עקב התנגשויות במערכת  פרטני במסגרת ימי הייעוץ של כל חוג בנפרד. הסופית באופן

 או ידחו קורסים בין שנות לימוד. י(ימי חמישי ושיש) לקורסים במסלול עובדים

 

 מדעי הסביבה: ו מדעי המחשב בשילובים: פסיכולוגיה,תכנית לימודים 

 שנה א'
 סמסטר א' סמסטר ב'

 מיקרו –מבוא לכלכלה א'  נ"ז 4 מאקרו -מבוא לכלכלה ב'  נ"ז 4

 מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב' /2חדו"א  נ"ז 4

 )עבור מדעי המחשב(

)עבור  / מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א' 1חדו"א  נ"ז 4

 מדעי המחשב(

 יסודות החשבונאות  נ"ז  4 מבוא לניהול  נ"ז  2

    

 נ"ז22בסה"כ בשנה א'
 

 שנה ב'
 סמסטר א' סמסטר ב'

 מיקרו כלכלה  א' נ"ז 4 מיקרו כלכלה  ב' נ"ז 4

 מאקרו כלכלה א' נ"ז 4 מאקרו כלכלה ב' נ"ז 4

 מימון א' נ"ז 4 )בחירה בין השניים( חקר ביצועים /מימון ב' נ"ז 4

 יסודות השיווק נ"ז 3  

 נ"ז 27בסה"כ בשנה ב' 
 שנה ג'  

 כלכלת ישראל נ"ז 3

 מדעי הרוחקורס  נ"ז 2

 בחירה מכוונת  מאשכול כלכלה )סמסטר א/ב ( נ"ז 3

 בחירה מכוונת מאשכול ניהול )סמסטר א/ב ( נ"ז  3

 נ"ז  11בסה"כ שנה ג' 
 

 

 

 

 נ"ז 60סה"כ 

בשל התיאום הנדרש בין מערכות הלימודים השונות של שני החוגים שבהם לומד הסטודנט, תגובש תכנית הלימודים 

ישובצו  הסטודנטים ייתכן כי עקב התנגשויות במערכת  הסופית באופן פרטני במסגרת ימי הייעוץ של כל חוג בנפרד.

 לקורסים במסלול עובדים או ידחו קורסים בין שנות לימוד.
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 בשילוב דו חוגי כלכלה ושירותי אנוש:תכנית לימודים 

 שנה א'

 סמסטר א' סמסטר ב'

 מיקרו –מבוא לכלכלה א'  נ"ז 4 מאקרו -מבוא לכלכלה ב'  נ"ז 4

 1חדו"א  נ"ז 4 2חדו"א  נ"ז 4

 מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א' נ"ז 4 מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב' נ"ז 4

 נ"ז 24בסה"כ בשנה א' 

 

 שנה ב'

 סמסטר א' סמסטר ב'

 מיקרו כלכלה  א' נ"ז 4 מיקרו כלכלה  ב' נ"ז 4

 מאקרו כלכלה א' נ"ז 4 כלכלה ב'מאקרו  נ"ז 4

 מימון ב'/ חקר ביצועים/ מבוא לאקונומטריקה נ"ז 4

 (קורסים)בחירה בין ה

 מימון א' נ"ז 4

 יסודות השיווק נ"ז 3  

 נ"ז 27בסה"כ בשנה ב' 

 

 

 שנה ג' תרב שנתיחובה 
 כלכלת ישראל נ"ז 3 יסודות החשבונאות נ"ז 4

 קורס מדעי הרוח נ"ז 2  

 נ"ז 5סה"כ שנה ג'   נ"ז 4רב שנתי סה"כ  

 

 נ"ז 60סה"כ 

בשל התיאום הנדרש בין מערכות הלימודים השונות של שני החוגים שבהם לומד הסטודנט, תגובש תכנית הלימודים 

ישובצו לקורסים  סטודנטיםייתכן כי עקב התנגשויות במערכת  הסופית באופן פרטני במסגרת ימי הייעוץ של כל חוג בנפרד.

 במסלול עובדים או ידחו קורסים בין שנות לימוד.
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 שילוב אקדמי עם המכון לאמנויות
 

 .התכנית תכלול לימודים בחוג לכלכלה וניהול בשילוב לימודים במכון לאמנויות עם המחלקה לצורפות או אמנות פלסטית

נ"ז אקדמיות מידי שנה  24-20 -במהלכן יידרש הסטודנט לצבור כ, (כולל ימי שישי)שנים  4דים במסלול זה יתפרסו על הלימו

נ"ז בקורסים אקדמיים ובנוסף לכך יקבל  90סה"כ נדרש הסטודנט במסלול המשולב לצבור  .ע"פ המפורט בטבלה המצורפת

 בלבד. השילוב מיועד לסטודנטים בתכנית חד חוגי .תות על סמך לימודיו במכון לאמנויונ"ז לא אקדמי 30הכרות בסך 
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 תוכנית לימודים בחוג לכלכלה בשילוב אקדמי עם המכון לאומנויות

 

 שם הקורס נקודות זכות

 1חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  4

 יסודות החשבונאות 4

 מיקרו –מבוא לכלכלה א'  4

 מבוא לניהול  2

 מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א' 4

 2חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי  4

 מאקרו –מבוא לכלכלה ב'  4

 מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב' 4

 תמחיר וחשבונאות ניהולית 3

 מסל קורסי מדעי הרוח -  קורס רוח 2

 קורס מסל הקורסים הבינתחומיים 2

 אלגברה לינארית 4

 יסודות השיווק 3

 מאקרו כלכלה א' 4

 מימון א' 4

 מיקרו כלכלה א' 4

 מבוא לחקר ביצועים 4

 מאקרו כלכלה ב' 4

 מימון ב' 4

 מיקרו כלכלה ב' 4

 מבוא לאקונומטריקה 4

6 
יקבע ע"י החוג לפי תכנית הלימודים, ייתכן ויוצא  -סמינר

 סמינר אחד בלבד.

 קורס בחירה מסל קורסי בחירה כלכלה רב שנתי  2

 ניתוח דוחות פיננסים 3

 כלכלת ישראל  3

 סה"כ נ"ז 90

 

, תגובש תכנית הלימודים החוג לכלכלה וניהול והמכון לאמנויותבשל התיאום הנדרש בין מערכות הלימודים השונות של 

ישובצו  הסטודנטים. ייתכן כי עקב התנגשויות במערכת  לקראת תחילת השנה שיבוציםבאופן פרטני במסגרת ימי ה הסופית

 לקורסים במסלול עובדים )ימי חמישי ושישי( או ידחו קורסים בין שנות לימוד.

 נ"ז עודפת. 1בשילוב זה יסיימו עם הסטודנטים נ"ז, לפיכך, ייתכן ו 3רוב קורסי הבחירה בחוג לכלכלה וניהול הינם בהיקף של 

חובה להתחיל בלימודי האנגלית מיד עם  .ת פטורבנוסף על התכנית המוצגת להלן חייב הסטודנט גם: בלימודי אנגלית לרמ

  .תחילת הלימודים במסלול

 .חי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מבנה הקורסים מעת לעת-המכללה האקדמית תל* 
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 מסלול מערכות מידע בחוג לכלכלה וניהול
 

 חוגים במכללה: החוג לכלכלה וניהול והחוג למדעי המחשב.תכנית משותפת לשני 

תחום מערכות מידע ניהוליות משלב לימודים מארבע דיסציפלינות: ניהול, כלכלה, מדעי המחשב ובסיסי נתונים ניהוליים. 

( הן מערכות ממוחשבות מבוססות תקשורת נתונים Management Information Systems – MISמערכות מידע ניהוליות )

אורזת ומניעה את הנכס העיקרי של כל ארגון: נתונים, מידע  המשמשות כתשתית טכנולוגית שמייצרת, מעבדת, מארגנת,

 וידע. 
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 מסלול מערכות מידע:ב לימודיםהתכנית 
  

 שנה א'
 סמסטר ב' סמסטר א'

 נ"ז ש"ס שם קורס נ"ז ש"ס שם קורס

חשבון דיפרנציאלי  4 5 1חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 
 2ואינטגראלי 

5 4 

 3.5 6 נושאים מתקדמים בפייתון 4 5 מיקרו –מבוא לכלכלה א' 
מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד 

 נתונים א'
מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד  4 5

 נתונים ב'
5 4 

 4 5 מאקרו -מבוא לכלכלה ב' 5 10 מבוא לתכנות
 2 2 מבוא לניהול 3 4 מתמטיקה דיסקרטית

    2 2 טכנולוגיות מידע
 נ"ז17.5 27 סה"כ סמסטר ב' "ז22 27 סה"כ סמסטר א'

 נ"ז 39.5סה"כ שנה א'  
 שנה ב'

 סמסטר ב' סמסטר א'
 נ"ז ש"ס שם קורס נ"ז ש"ס שם קורס

 4 5 אלגוריתמים למערכות מידע 3 3 יסודות השיווק

מסדי נתונים למערכות  4 5 מבני נתונים למערכות מידע
 מידע 

4 3.5 

 3.5 4  2מערכות מידע  3.5 5 מערכות מידע
 4 5 מיקרו כלכלה ב'  4 4 יסודות החשבונאות

 4 5 מבוא לאקונומטריקה 4 5 מיקרו כלכלה א'
    4 5 מימון א'

 נ"ז19 26 סה"כ סמסטר ב' נ"ז22.5 24 סה"כ סמסטר א'
 41.5סה"כ שנה ב' 

 שנה ג'
 סמסטר ב' סמסטר א'

 נ"ז ש"ס שם קורס נ"ז ש"ס שם קורס
מסל קורסי  -בחירה בניהול קורס

 ניהול*
 3.5 4  בינה ומודיעין עסקי  3 3

 3 3 תמחיר וחשבונאות ניהולית 3 3 כלכלת ישראל
בחירה: משא ומתן עסקי/ משפט 

 עסקי
נושאים מתקדמים בפיתוח  2 2

  תוכנה
4 3.5 

נושאים מתקדמים בניהול  3 3 סדנא ביישומים ארגוניים
 מערכות מידע

2 2 

מסל  -בחירה בניהול קורס 3 3 קט בטכנולוגית המידעפרוי
 קורסי ניהול*

3 3 

 2 2 מדעי הרוחקורס    
ERP  מ"מ כוללות לניהול משאבי(

  הארגון(
4 4 

 מבוא לחקר ביצועים
5 4 

 21 26 סה"כ סמסטר ב' 18 20 סה"כ סמסטר א'
 נ"ז 39סה"כ שנה ג' 

 נ"ז לתואר 120סה"כ 
 חקר שווקים, ניהול אסטרטגי, יזמותהתנהגות ארגונית, משחק מנהלים, סל קורסי ניהול:  *
 /קורסים בין הסמסטרים ד עם מסלול עובדים או שיהיה מעברבמידה  של התנגשות ייתכן  ויהיה צורך ללמו**

 .השנים
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 :התמחות מערכות מידעהקורסים הייחודיים לפירוט 

 שנה א'

 טכנולוגיית מידע 

 גב' הדס מימון 

.  סטודנט עסקיותבקורס ילמדו כל ההיבטים הטכנולוגיים של מערכות מידע המיושמות בחברות  זנ" 2ש"ס ,  1,  8000321

 שילמד קורס זה יכיר את מרבית נושאי המחשוב אותם נדרשים רואי חשבון להבין בגיבוש תכנית ביקורת וביצועה.

 

 לתכנותמבוא 

  דוניטה כהן, גב' הנד אבו סאלחד"ר 

  ש"ס תגבור 2+  מעבדה  סש"  2תרגיל +   סש" 2הרצאה +  סש" 4, נ"ז 5 – 8080129

, חלוקת top-down, מבני בקרה, פונקציות, מערכים, תכנון Cגישה אלגוריתמית לפתרון בעיות, שלבי כתיבת תכנית, מושגי יסוד בשפת 

קצאה דינמית, קלט ופלט עם קבצים, תוכנית לקבצים, פעולות במערכים: חיפוש בינארי, מיון, פוינטרים ואריתמטיקה של פוינטרים, ה

 ממדיים, מבנים.-, מערכים דוmainמחרוזות, פונקציות רקורסיביות, שיטות מיון מהירות, ארגומנטים ל 

 

 מתמטיקה דיסקרטית

  גב' הנד אבו סאלח

 ש"ס  תרגיל  2+  "ס  הרצאהש 2נ"ז    3.0 – 8080122

 ערכיות , על והפיכות , יחסים יחסי סדר ,יחסי שקילות אינדוקציה.חד -תורת הקבוצות : מושגי יסוד ,פונקציות , חד

בחירות עם ובלי חזרות ,עם ובלי סדר, נוסחת הבינום ,הכלה והדחה, רקורסיה ,מספרי  קומבינטוריקה :עקרון הכפל ועקרון החיבור,

 קטלן, זהויות קומבינטוריות 

 

 בפייתוןנושאים מתקדמים 

 מר חיו בוקובזה 

  ש"ס תרגיל 2ש"ס הרצאה +  2 -"זנ 3 -8121501

נושאי הקורס יוחלפו מפעם  .קורס מתמקד בלימודי נושאים מתקדמים וחדשניים במערכות מידע, אשר אינם נלמדים בקורסים הרגיליםה

לדוגמה, מערכות מידע רפואיות, מערכות מידע גיאוגרפיות, מערכות מידע לשיווק דיגיטלי של  .בהתאם ליישומים בענפים מגוונים לפעם

 מוצרי צריכה. 

 

 שנה ב'

  למערכות מידעאלגוריתמים 

  מר אלעד רודה

 לביא רון מר 

 ש"ס תגבור 2+  ש"ס תרגיל  2+  ש"ס הרצאה  3נ"ז   4.0 – 8080139

 דרישות קדם: מבני נתונים

אלגוריתמים אלמנטרים בגראפים: ייצוג של גרפים, חיפוש לרוחב, אלגוריתמים חמדניים: מציאת עץ פורש מינימלי בגרף ממושקל, 

 . מציאת מסילות קלות ביותר בגרף ממושקל:Huffmanבעיית תכנון הפעילויות, בניית קוד  (,Primושל  Kruskal)האלגוריתמים של 

זרימה  , חיפוש לעומק ושימושיו: מיון טופולוגי, מציאת רכיבים קשירים היטב.Dijkstraגוריתם של והאל Belman-Ford האלגוריתם של

. Edmonds-Karp, אלגוריתם Max-Flow Min-Cut-, משפט הFord -Fulkersonברשתות: מושגים כלליים, מסילות משפרות, שיטת 

-Floydתכנון דינמי: ת"ס מונוטונית ארוכה ביותר, ת"ס משותפת ארוכה ביותר, אלגוריתם .  צדדי – מציאת שידוך מקסימלי בגרף דו

Warshall. 
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 תקציר מעודכן –למערכות מידע  מבני נתונים

 חיו בוקבזהמר , מר אלעד רודה 

  ש"ס מעבדה 2+  גבורש"ס ת  2+  "ס הרצאהש3נ"ז   4.0 –8080134

 ( Javaמונחה עצמים )דרישות קדם: מתמטיקה דיסקרטית, תכנות 

ונוסחאות נסיגה, מבני נתונים בסיסיים: מחסניות  יסודות מתמטיים: חסמים על גידול של פונקציות, מיון בועות ומיון הכנסה. מיון מיזוג

ל מיון, . טבלאות גיבוב, ערמות ומיון ערימה, מיון מהיר, חסמים תחתונים עAVLים. עצי יראותורים, רשימות מקושרות. עצי חיפוש בינ

 מבני נתונים לגרפים. .(,UNION-FIND) , מבנה נתונים לקבוצות זרותB+ ,Triesמיון בזמן ליניארי, עצי 

 

  מערכות מידע

  ד"ר סולימאן איאד

 ש"ס  תרגיל 1 + "ס  הרצאהש 3נ"ז   3.5 – 0199703

 (Javaתכנות מונחה עצמים ) דרישות קדם:

מערכות מידע בכלל ובתהליך תכנון ועיצוב של מערכות מידע בפרט. הנושאים שילמדו בקורס מטרת הקורס להקנות ידע והבנה בתחום 

כוללים: תפקיד מערכת המידע בארגון והסביבה הארגונית, הכרות עם סוגי מערכות מידע, תהליכי פיתוח של מערכות מידע, שיקולים 

( לעומת עיצוב מערכת DFD ,ERD ,ADISSAישה הקלאסית ), ממשקים ועיבודים(, עיצוב מערכת מידע בגDBבעיצוב מערכות מידע )

 בתכנון ועיצוב של מערכות מידע בגישות השונות. םסטודנטי(. במהלך הקורס יתנסו UMLמידע בגישה מכוונת עצמים )

 

  לעדכן תקציר-2מערכות מידע 

 מר שאלתיאל עמוס 

  ש"ס  תרגיל 1 + "ס  הרצאהש 3נ"ז  3.5 -8080144

 

 

 

  יש לעדכן תקציר -למערכות מידע סדי נתוניםמ

 מר שאלתיאל עמוס 

  תרגיל  סש" 1+ הרצאה  ס"ש 3 נ"ז  3.5  - 8121502

 דרישות קדם: פרקים במבני נתונים

 

 

 

 שנה ג'
 

  –בינה ומודיעין עסקי 

 סולימאן איאד ד"ר 

 תרגיל  סש" 1הרצאה +  סש" 3 נ"ז 3.5 –8099968

לתובנות ולידע   הפיכת הנתונים הרבים הנצברים במערכות המחשוב המגוונות ובמחסן הנתונים הארגוני  :בארגון הינו  אתגר מרכזי

(Knowledge ) עסקי אינטגרטיבי בעל ערך למקבלי החלטות בארגון מתוך מטרה למנף את תשואות הארגון ולהשיג יתרון אסטרטגי

  בתחרות העסקית על פני המתחרים

, אילו לקוחות מתאימים ביותר למבצע המכירות החדש של מוצר מסוים, ם המסבירים נטישת לקוחותמה הם הפרמטרי: כגון  שאלות

  .מנותחות ומקבלות תשובה מושכלת, נדונות -    ים/ים אחר/אילו מוצרים נקנים בהסתברות גבוהה עם מוצר
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בארגון   האנליטיות  אים בפסגת הטכנולוגיותנמצ BIG DATA -וכן הליכי כריית נתונים ו  תחקור אנליטי ויזואלי בסביבה רב ממדית

(BI ,)ומהווים את הנושאים החמים ביותר כיום בתחום זה.  

מתודולוגיות   כמו כן יילמדו בקורס   .BIלעיצוב מחסן נתונים אפקטיבי וכן ארכיטקטורות של מוצרי   בקורס יילמדו ארכיטקטורות

אלגוריתמים ומודלים אנליטיים מתחום   וכן, קשרים ביניהם  הנתונים ומציאת העסקית בעזרת ניתוח מושכל של  לאיתור המוטיבציה

  .הסטטיסטיקה והאינטליגנציה המלאכותית והעסקית

 
 

 נושאים מתקדמים בניהול מערכות מידע

 מר מיקי כהן

 ש"ס 2נ"ז,  2 -8055555

  הצד האקדמי והמחקרי. הקורס מתמקד בלימוד השילוב בין ניהול מערכות מידע בארגונים לבין השילוב עם

במהלך הקורס נדלג בין נושאים מגוונים וההתמודדויות הקיימות בכל ארגון, מתודולוגיות שונות, רגולציה מחייבת, תקנים, הגבול בין 

 שיטות וויזואליזציה שחשוב להכיר כאשר נקים מערכת מידע.וניגע בפרטיות ואבטחה 

 

 נושאים מתקדמים בפיתוח תוכנה

  סלימאןאיאד ד"ר 

 מעבדה  סש" 2תרגיל +  סש" 1הרצאה + סש"  2 נ"ז 3.5 – 0199820

 (Cאו ++ Javaה כלשהי )בשפמתקדם   תכנותישות קדם: רד

נדון ביצירת קורס המאפשרת פיתוח פרוייקטים בצוות. ב ,תוכנההמטרת הקורס להקנות לסטודנט ידע וראיה כוללת של תחום הנדסת 

של תכנה, החל בשלב התכן, ועבור לטכניקות פיתוח, אינטגרציה, בקרת  מודלים של מחזור חייםדרישות למערכות תכנה, ניתוחן וניהולן; 

(, כילים לניהול case, כלי עזר בפיתוח תכנה )UMLאיכות, הפצה, התקנה ותמיכה. נכיר כילים שנועדו לסייע בשלבים אלה: שפת המידול 

ות תכנה וכלי עזר לבדיקות תכנה. הקורס ילווה במעבדה בה יפותח פרוייקט לדוגמא תוך שימוש בשיטות ובכילים הנלמדים גרסא

 במקביל.

 
 

 סדנא ביישומים ארגוניים

 אריה פוגלד"ר 

 ש"ס הרצאה 3נ"ז,  3 -8080160

 בארגון והשתלבותן במערך מחשוב הארגון כולו.  ERPהכרות והעמקת הידע בפתרון היישומי והפונקציונלי הניתן במערכות 

 שלבים ופעילויות עיקריות, כולל חלופות למתודולוגיות יישום – ERPהבנת נושאים הקשורים לניהול פרויקט יישום מערכת 

ביישום,  הכרות עם כלי בקרה וניהול הנדרשים ., כולל ניהול סטטוסים וחוקים עסקייםERPבניית התהליכים העיקריים ביישום ב 

אינטגרציה תונים שונות, לצורכי הסבת נתונים. יצירת מיפוי בין סכמות נ.  ERPהתאמת התהליכים העסקיים של הארגון במערכת

 ERP AS SOA, שרות , מע' בנקאיות וכד' ,טכנולוגיות  CRM: כגון CLOUDלמערכות משלימות מבוססי  ERPוממשקים בין מערכת 

QA בעבודה מעשית עם  סטודנטיםשילוב מעבדה בה יתנסו בדיקות לטיב היישום.  רחישיוביקורת איכות, מפרטי ות

  .  SAP BUSINESS ONE והיכרות עם מערכת   ERP  PRIYORITY מערכת 
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 סדנת תוכנה במערכות סלולריות 

 ד"ר איאד סולימאן 

 נ"ז 2ש"ש ,  2, 0199818

של אנדרואיד ולאחר מכן הסטודנט ייחשף לעולם הפיתוח של  Java בפיתוח בסביבתבסיס ראשוני להקנות לסטודנטים מטרת הקורס 

 Androidאפליקציות ניידות על גבי תשתית אנדרואיד. במהלך הקורס יעבדו הסטודנטים עם סביבות העבודה המתקדמות ביותר של 

Studioיקציה ויתחברו לבסיסי נתונים מסוג . על מנת לתרגל את הכישורים שנרכשים בקורס, הסטודנטים יפתחו במהלכו אפלSQLite 

 של גוגל. Firebase -ו

 

 

 קט בטכנולוגיית מידעפרוי

 סולימאן איאד ד"ר 

 ש"ס תרגיל 1+  ש"ס הרצאה 4, נ"ז 3 -38080152

 CSS3בשילוב  HTML5מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידעו לתכנן, לאפיין ולבנות אתר אינטרנט מותאם למדיות שונות בשפת 

, JavaScript ועוד.  זאת על סמך האפיון והעיצוב הרצוי, תוך שימוש בטכנולוגיות אינטרנט מתקדמות, לצורך בניה מקצועית ,

ונקייה, משולבת מדיה ואינטראקטיבית ומתוך מטרה לייצר קוד יעיל, מינימליסטי ובעל משמעות. כמו כן הסטודנטים  ילמדו לבצע 

 ערכת דרך אימות של נתוני טפסים ושילוב הנתוניםאינטראקציות בין המשתמש לבין המ

 

 

ERP מערכות מידע כוללות לניהול משאבי הארגון 

 אריה פוגלד"ר 

 ש"ס הרצאה 4 -נ"ז 4 -8080159

, הכרות עם מתודולוגיות לניתוח ואפיון תהליכים, דרישות פונקציונליות ודרישות כלליות בתהליך בחירת מערכת   ERPהיכרות והגדרת 

ERP טבלת השוואה( .  מועדפת לארגון על בסיס משקלות וקריטריונים( 

 (,EPC(, מידול תהליכים )COMPOSERמידול פונקציונלי)

 IBM-BPMNמבוסס על מתודולוגיית  –ניהול תהליכים עסקיים 
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 מסלול  מותאם 
 

 תכנית הלימודים

כוללת קורסי חובה וקורסי  בלבד. מתכונת זו חוגית-דובמתכונת הם המותאם הלימודים בחוג לכלכלה וניהול במסלול 

-נקודות זכות בחוג השני, שירותי אנוש או לימודים רב 60-בחוג לכלכלה וניהול ו נקודות זכות 60כנית מעניקה ובחירה. הת

 . תחומיים

 וניהוללימודי יסוד בכלכלה  ,סטטיסטיקהוכוללת מקצועות תשתית במתמטיקה בחוג לכלכלה וניהול  כנית הלימודיםות

במסגרתם פועלות הפירמות )יצרנים( שהכלכליים  כנית מקנה לתלמידיה הבנה של התהליכיםווקורסי הרחבה מתקדמים. הת

בה הם נפגשים. נלמדים תפקידי הממשלה במשק, החלופות להתערבותה ש ומשקי הבית )צרכנים( ושל מערכת השווקים

לאומי כדוגמת המשק  המקרו נלמדים דפוסי ההתנהגות של משקהכלכלית והשפעתה על הרווחה החברתית. ברמת  במערכת

מקנה לתלמידים הבנה בסיסית וכלי  תכניתהניהול ה הישראלי ודפוסי ההתנהגות של משק לאומי במגזר הבינלאומי. בתחום

 אנוש. הוהתמחיר, הניהול הפיננסי והמימון, השיווק וניהול משאבי  יישום מעשיים בתחומי החשבונאות

ההוראה בקורסים בכלכלה  ומים מתקיים שילוב של היבט כלכלי, היבט ניהולי וגישה תיאורטית ומעשית. שיטתבכל התח

  וסדנאות.הוראה חזותית משולבת בתרגול, מעבדות מחשב  וניהול היא ייחודית למכללה, והיא אינטנסיבית ומבוססת על

 שנה א'

 סמסטר קיץ סמסטר ב' סמסטר א'

 נ"ז 4 2חדוו"א  נ"ז 4 1חדו"א  נ"ז 4 מבוא לכלכלה א

הגינות מוסר ואתיקה  

)קורס רוח כלל מכללתי 

) 

   נ"ז 2 משפט עיסקי  נ"ז 2

   נ"ז 2   

 נ"ז 4 סה"כ נ"ז 6 סה"כ נ"ז 6 סה"כ

 נ"ז 16"כ שנה א': סה

 שנה ב'

 סמסטר קיץ סמסטר ב' סמסטר א'

א' / מבוא לסטטיסטיקה  נ"ז 4 מבוא לכלכלה ב

ושיטות מבוא לניהול 

מחקר )דו חוגי רב תחומי 

) 

מבוא לסטטיסטיקה ב  נ"ז 4

ודות החשבונאות יס /

 )דו חוגי עם רב תחומי (

 נ"ז 4

התנהגות צרכנים /קורס 

 ניהול 

   נ"ז  3 יסודות השיווק נ"ז 3

   נ"ז 2 משפט וכלכלה  

 נ"ז 4 סה"כ נ"ז 6 סה"כ נ"ז7 סה"כ

 נ"ז17סה"כ שנה ב': 
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 שנה ג'

 סמסטר קיץ סמסטר ב' סמסטר א'

מבוא מיקרו כלכלה  נ"ז4 מיקרו כלכלה א

 ב

 נ"ז 4 מימון א נ"ז 4

   נ"ז 3 סמינר נ"ז 3 סמינר 

      

      

      

 נ"ז4 סה"כ  נ"ז7 סה"כ נ"ז7 סה"כ

  *ניתן ללמוד סמינר בשנה זו

 18סה"כ שנה ג :
 
 

  שנה ד 

 סמסטר ב' סמסטר א'

 נ"ז 4 שווקים פיננסים  ב נ"ז4 מאקרו כלכלה א

    

 נ"ז4 סה"כ נ"ז4 סה"כ

  8סה"כ שנה ד :
 

 נ"ז לתואר. 120סה"כ 

 .תכנית הלימודים והרכב הקורסים עשויים להשתנות מעת לעת* 
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 מותאם בחוג לכלכלה וניהול במסלול  פירוט הקורסים
 

 עסקיות ומקצועיותהגינות מוסר ואתיקה באינטראקציות 

 מר חטיב כאמל 

 ש"ס 2, נ"ז 2  8032188-11

בבחינת טוב ורע )ערכים, עקרונות(. אתיקה עוסקת  -מוסר הוא מערכת של הסכמות שמקובלות בחברה אנושית מסוימת 

יים/ במה ראוי ונכון מההיבט המוסרי וגם המקצועי )התנהגות מקובלת(. בעולם העסקים והמסחר יש הסכמה על קודים את

מוסריים שמגדירים כללי עשה ואל תעשה ומנחים את העסק בקבלת החלטות יומיומיות במהלך הפעילות העסקית, ובין 

היתר קבלה של קודים אתיים מוסריים של שקיפות, נאמנות, עמידה בהתחייבויות, כאשר הפרתן מהווה עבריה במישור 

חשפו למושגים ועקרונות יסוד בתחום האתיקה והמוסר בסביבת הפלילי או עוולה אזרחית . במסגרת הקורס הסטודנטים יי

 עבודה עסקית, המהווה מסגרת להגדרת דילמות אתיות, בעת קבלת החלטות ניהוליות והפעלת שיקול דעת מוסרי.  

 
 

 משפט וכלכלה 

 מר חטיב כאמל 

 ש"ס 2, נ"ז 2  8011304-11

לפיה מערכת המשפט היא מוסד חברתי המכוון להתנהגות יעילה ומטרתו לשפר  -הקורס מציג את הגישה הכלכלית למשפט 

את הרווחה החברתית, ומקנה לסטודנטים עקרונות בסיסיים של הניתוח הכלכלי העוסק בבחינת שאלות משפטיות שונות. 

פט השונים כגון דיני עונשין, דיני קניין, דיני חוזים ותיבחן במסגרת הקורס ינותחו סוגיות משפטיות מרכזיות מענפי המש

 יעילותם של כללים משפטיים והחלטות שיפוטיות, מבחינה כלכלית.   
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 :בכלכלה וניהול פירוט הקורסים

 קורסי חובה-שנה א' 

 (1)חדו"א  1חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 

 דביר יואב  ד"ר

   טניה נסונוב גב'

 ש' ,נ"ז  4 ,ש"ס 3 – 8011201

  ש"ס תגבור 2+  ת' ,ש"ס 2 -8011202

קמירות וקעירות של  -פונקציה, גבול של פונקציה, קירוב ליניארי, הנגזרת. תרגול כללי גזירה בסיסיים. נקודות קיצוניות, תיאור גרפי 

אינטגרציה בסיסיות, שיטות  פונקציות. הקניית מושגים: המשוואה הדיפרנציאלית, האינטגרל המסוים והפונקציה הקדומה. שיטות

 לינאריות.-נומריות לחישוב אינטגרלים, פתרונות מקורבים למשוואות לא

 

 (2)חדו"א  2 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 דביר יואב ד"ר 

 גב' טניה נסונוב 

 נ"ז, ש' 4ש"ס , 3 -8012203

  ש"ס תגבור 1ש"ס,ת' +  2 -8012204

 

 חדו"א א' דרישת קדם:

גונומטריות. יפונקציות טר, ציאליות, לוגיסטיות ולוגריתמיותבנושאים הבאים: פונקציות גידול וייצור, פונקציות אקספוננידע בסיסי 

 פתרון משוואות דיפרנציאליות פשוטות, אינטגרציה בחלקים, אינטגרציה בהצבה.

 
 יסודות החשבונאות

 רו"ח ארז כהן 

 נ"ז ש' 4 ש"ס, 4 – 8012106

תיאורטי של מערכת החשבונאות הפיננסית, עקרונות החשבונאות והדוחות הכספיים. במהלך הקורס יידרשו הקורס יכלול לימוד 

 הסטודנטים להכין תמצית דוחות כספיים מנתוני מאזני בוחן וייסקרו דוגמאות של דוחות כספיים מהארץ ומהעולם.

 

 מיקרו -מבוא לכלכלה א'

 טובול יוסף ד"ר 

  רוזה סרוחנוב שבתאי גב'

  ש' ,נ"ז 4 ,ש"ס 3–  8011101

  ש"ס תגבור 2+  ת' ,ש"ס 2 -8011102

הקורס מנתח   כלכלה, אשר עוסק ברמה היחידנית של הפירמה, הצרכן ומשק הבית.-בקורס זה נלמדים עקרונות היסוד של תחום המיקרו

רווח( וגורמים המשפיעים על ביקוש הצרכנים שאלות של יעילות כלכלית, גורמים המשפיעים על היצע הפירמה )עלויות, תפוקה, פדיון, 

בפתח הקורס מוצגת הבעיה הכלכלית, תופעת המחסור ויעילות בייצור, תוך סקירת נושא כדאיות  )העדפות, הכנסה, תחליפיות מוצרים(. 

את קביעת עקומת  החלק הראשון של הקורס עוסק בניתוח התנהגות היצרן בתחרות משוכללת ומתאר המסחר הבינלאומי )סחר חליפין(. 

ההיצע בהתאם לעלויות הייצור ועקרונות התפוקה השולית הפוחתת. החלק השני של הקורס עוסק בניתוח התנהגות הצרכן ומתאר את 

קביעת עקומת הביקוש בהתאם להעדפות הצרכן, השפעות ההכנסה והשפעות התחלופה. בחלק השלישי של הקורס נידונים נושאי שיווי 

ביקוש והשפעות התערבות ממשלתית ובחלק האחרון נידון נושא המונופול והתנהגות היצרנים בתחרות בלתי משקל בין ההיצע ל

  משוכללת.
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 *מאקרו -מבוא לכלכלה ב' 

 טובול יוסף ד"ר 

  גב' רוזה סרוחנוב שבתאי

 ש' ,נ"ז 4 ש"ס, 3 – 8012103

  ש"ס תגבור 2+  ת' ,ש"ס 2 – 8012107

מודלים מאקרו כלכליים וסוגים שונים של מדיניות , אופן מדידתם, המרכזיים במשקהצגת המשתנים המאקרו כלכליים 

הקורס עוסק ברמה המצרפית של המשק הלאומי ומנתח שאלות בנושאים כגון אבטלה, תעסוקה, אינפלציה, תקציב   .ממשלתית

 הממשלה והתערבות ממשלתית.

 
 

 מבוא לניהול

  דפנה שוורץ אשרד"ר 

 נ"ז 2 ש"ס, 2 – 8011110

קורס זה נועד להקנות ידע ביסודות התיאורטיים והמעשיים של הניהול ובתהליך הניהול של ארגון כמערכת כוללת. הקורס יעסוק 

בתפקידי הניהול: תכנון, ארגון, הנהגה ובקרה. תשומת לב מיוחדת ניתנת לניהול נכון של המשאב האנושי, שכן הדבר מקדם את השגת 

 טיבי ויעיל בטווח הקצר והארוך. הידע שילמד בקורס חיוני לכל מי שמעוניין לנהל אנשים במסגרות ארגוניות.יעדי הארגון באופן אפק

  

 מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א'

 מר אמיל שיינפלד

  מר שלומי פרי דגן;-גב' אורטל דגמפור

 ש' ,נ"ז 4 ,ש"ס 3 – 8011107

  ת' ,ש"ס 2 -8011108
בהסתברות, אקראיות, מרחבי מדגם, כללי מנייה, קומבינטוריקה, מאורעות ויחסים בין מאורעות, איחוד, יסודות ההסתברות: מודלים 

ית התפלגות, התפלגות משותפת, התוחלת יחיתוך, תלת ואי תלות, הסתברות מותנית, משתנים מקריים, משתנים בדידים ורציפים, פונקצ

 נית, סטטיסטיקה תיאורטית, מדדי ערך מרכזי ומדדי פיזור.ווהשונות, התפלגות בינומית נורמאלית, התפלגות פואס

 

 מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב'

 מר אמיל שיינפלד

  מר שלומי פרי, דגן-גב' אורטל דגמפור

 ש' ,נ"ז 4 ,ש"ס 3 – 8012205

  ת' ,ש"ס 2 – 8011108

 דרישת קדם: מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א'

מדגם ואוכלוסייה, התפלגות ממוצעי מדגם, משפט הגבול המרכזי, רווחי סמך לתוחלת, מבוא להסקה סטטיסטית, בדיקת השערות, מושג 

מבחנים הקשורים לפרופורציה אחת ולהפרש  Fלדגימות מזווגות, מבחן  Tלהפרש תוחלות, מבחן  Tהמובהקות הסטטיסטית, מבחן 

  תלות קורלציה רגרסיה לינארית. מבחן לטיב התאמה ולאי ,פרופורציות
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 תמחיר וחשבונאות ניהולית

 סנונו איאד רו"ח ד"ר 

 נ"ז 3 ,ש"ס 3 – 8022118

 דרישת קדם: יסודות החשבונאות

 החשבונאות מעולם וכלים ידע קורס זה עוסק בשימוש במידע כספי וחשבונאי לצורך קבלת החלטות בפירמה ולצרכי בקרה, ובהקניית

 לצד הניהולית החשבונאות של מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים את ההכרה במקומה התמחיר. מתחום ובמיוחדהניהולית, 

  זה. מבט להבנת המשמשים התחשיבים ואת העסקית היחידה פעילות על נקודת מבטה הפיננסית, את החשבונאות

 קורסי בחירה -+ ב'שנה א' 

 
 אתגרים והזדמנויות  ןכלכלת סי

 ד"ר דרוד קוכן 

 נ"ז  2ש"ס ,  1 877782

 

השנה האחרונות, מאז החלו הרפורמות הכלכליות בסין, שינתה המדינה את פניה והפכה מכלכלה מתוכננת, ריכוזית, מקובעת,  40-ב
דלה בעולם, וכמעט אוטרקית, לכלכלה דינמית, מבוססת שוק, מקושרת גלובלית, השוברת שיאי צמיחה בדרכה להיות הכלכלה השנייה בגו

 לפחות לעת עתה.

המודל הסיני, שבו מפלגה קומוניסטית מנהלת כלכלה קפיטליסטית, מחייב בחינה מעמיקה של תהליכי השינוי והפיתוח הכלכלי 
שהתרחשו בסין והובילו לצמיחת המודל הייחודי של "כלכלת שוק סוציאליסטית". זאת בכדי להבין את האתגרים הפנימיים והגלובליים 

 ו בתהליך, והן בכדי להעריך את המשמעויות העתידיות של הפיתוח הכלכלי של סין. שנוצר

הקורס יתחיל בסקירת ההיסטוריה כלכלית של סין והמעבר שלה מכלכלה מתוכננת לכלכלת מבוססת שוק. מכאן נמשיך לדון ברפורמות 
רפורמות והבעיות שהן יצרו, המוסדות הכלכליים הכלכליות העיקריות שהתרחשו בסין, הסיבות להצלחה המטאורית של סין בעידן ה

 .21-המרכזיים בכלכלה הסינית, והאתגרים עמם מתמודדת הכלכלה הסינית במאה ה

 
 

 משפט עסקי

 כמאל חטיב  עו"ד

 נ"ז 2 ,ש"ס 2 – 8011302

המשפט המובהקים  הקורס מהווה מפגש והיכרות עם התחום המשפטי והמערכת המשפטית, ומיועד להקנות לסטודנטים ידע בתחומי

השלובים בכל פעילות עסקית, כמו: דיני חוזים, דיני תאגידים, דיני נזיקין, הגבלים עסקיים ועוד, תוך למידת וניתוח  -והרלוונטיים 

תיאוריות וכללים משפטיים, פסקי דין עקרוניים וסעיפי חוק, בדגש על "דיני עסקים", במטרה להעניק כלים משפטיים להתמודדות עם 

 עסקיות ומסחריות .-יות משפטיותסוג

 משפט וכלכלה

 ד"ר הילה נבו

 נ"ז 2 ש"ס, 2 – 8011303

בחלקו הראשון  הקורס יעסוק בבחינת הגישה הכלכלית לניתוח המשפט, ובהשפעתה המכרעת על יישומם ועיצובם של כללים משפטיים.

ההנחות המקובלות והמטרות אותן הוא מבקש לקדם. בחלקו של הקורס יוצגו יסודות הניתוח הכלכלי, התיאוריות העומדות בבסיסו, 

  השני של הקורס נתמקד בניתוח תחומי משפט שונים, ובהם דיני קניין, נזיקין, חוזים ועוד.
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 ניהול סכסוכים בזירה הכלכלית והעסקית 

 ד"ר תמר אריאלי 

 זנ" 2ש"ס ,  1,  8777781

 

קונפליקט הוא תופעה נפוצה בפעולתם של בני אדם, ארגונים, ומדינות. מיומנויות אישיות ומקצועיות לניהול קונפליקט עשויים לקצר 

את משכו, למקסם את האפשרות למימוש אינטרסים של הצדדים, ולעיתים אף להפוך קונפליקט מאיים להזדמנות לתקשורת ולשיתוף 

 ם עבור כל המעורבים. פעולה בגיבוש פתרונות יצירתיי

בקורס נכיר תיאוריות מרכזיות בחקר קונפליקט ומשא ומתן וניישם אותן בעזרת מקרי בוחן וסימולציות מהזירה הכלכלי והעיסקית. 

נבחן כיצד הממד התרבותי והפסיכולוגי של קונפליקט עלולים לאתגר את התקשורת בין הצדדים בקונפליקט. ננתח את העלויות של 

מקונפליקט ונעריך דרכי התמודדות מיטביות לניהול קונפליקט ומשא ומתן תוך זיהוי אינטרסים ורגישויות של מגוון התעלמות 

  השחקנים המעורבים בזירה הכלכלית והעסקית.

 

 
Foundations of law and the legal system 

 ד"ר הילה נבו 

 נ"ז 2ש"ס, 2 8000322

This module is designed to introduce students to the foundations of law and legal institutions in Israel. 

Students will acquire basic understanding of the structure of the Israeli legal system (including relevant 

courts and tribunals), fundamental Israeli regulations, different areas of law making and law enforcement, 

and the formation of case law, rules, and norms. Students will learn to read and analyse legal decisions, and 

to navigate across legal databases.  

 קורסי חובה -שנה ב' 

 

 אלגברה ליניארית

 וישקאוצן  סולומון ד"ר

  מר שלומי פרי

 ש' ,נ"ז 4  ,ש"ס 3 -8021126

 ת' ,ש"ס 2 -8021127

 חדו"א ב' דרישת קדם:

הקניית בסיס רחב באלגברה ליניארית, עם דגש על נושאים רלוונטיים לשיטות כמותיות בכלכלה ומנהל. נושאי הקורס הם וקטורים 

 .מערכות של משוואות ליניאריותו ותומרחבים וקטוריים, מטריצות, דטרמיננט

 

 יסודות השיווק

 ברלינר דניאל מר 

 נ"ז 3 ,ש"ס 3 – 8022123

המוטיבים המרכזים בחשיבה השיווקית המודרנית מתרכזים ביצירה, תקשור ואספקה של הצעות בעלות ערך ללקוחות. מטרת הקורס 

היא להקנות לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי בעקרונות השיווק המודרני מנקודת מבט ניהולית. הקורס מתמקד במהות השיווק 

יות, בידול ומיצוב, ניתוח ענפים ומתחרים, ניהול מידע שיווקי ומחקר שווקים, מדיניות וחשיבותו, פיתוח ויישום אסטרטגיות שיווק

 מוצרים ותמהיל השיווק ומרכיביו. בקורס יושם דגש על ניתוח מקרי בוחן וקבלת החלטות ניהוליות הקשורות לפיתוח "תכנית השיווק". 
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 מאקרו כלכלה א'

 ד"ר אורי זקס

  גב' רוני נורליאן

  ש'נ"ז  4ש"ס,  3 -8021109

  ת' ,ש"ס 2 – 8021110

 , חדו"א ב'ב' א+ דרישת קדם: מבוא לכלכלה

מטרות הקורס להקנות לתלמיד ידע ויכולת ניתוח של המצב המאקרו כלכלי. במסגרת הקורס יושם דגש על הנושאים הבאים: תצרוכת, 

 משקל, אינפלציה ומדיניות מאקרו כלכלית.השקעה, החשבון השוטף, פעילות הממשלה, שוק הכסף, שערי חליפין ושווי 

 

 מאקרו כלכלה ב'

 ד"ר אורי זקס

  גב' רוני נורליאן

  נ"ז 4 ש"ס, 3 – 8022129

  , ת'ש"ס 2 – 8022130

 מאקרו כלכלה א' דרישת קדם:

פתוח בתנאי  הרחבת הידע שהוקנה בקורס מאקרו כלכלה א'. במסגרת הקורס יודגשו הנושאים הבאים: מדיניות מאקרו כלכלית במשק

 ודאות.-שער חליפין קבוע ונייד, אבטלה ואינפלציה, תיאוריות של מחזורי עסקים, צמיחה כלכלית, אי

 

 מבוא לאקונומטריקה

 ד"ר ינאי פרחה

  גב' רוזה סרוחנוב שבתאי

  ש' ,נ"ז 4 ,ש"ס 3 – 8022131

  , ת'ש"ס 2 – 8021123

 דרישת קדם: מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב'

שיטות אמידה בסיסיות באקונומטריקה. יושם דגש על 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 

ומתאם סדרתי. יוצגו שיטות לבדיקת השפעתם של משתנים איכותיים, יודגשו תפקיד הרגרסיה מולטיקולינאריות, הטרוסקדסטיות 

 כאמצעי לחיזוי.

 

 מבוא לחקר ביצועים

 ר דפנה דיסני "ד

  גב' רוזה סרוחנוב שבתאי

  ש' ,נ"ז 4 ,ש"ס 3 – 8022128

  ת' ,ש"ס 2 – 8022125

 , מיקרו א'חדו"א א',דרישת קדם:  מבוא לכלכלה א' 

ורה, תעבורה ורשתות, תכנון ופתרון גראפי של בעיות בתכנון ליניארי, פתרון אלגברי )סימפלקס( וניתוח רגישות. מודלים של תחבניסוח 

ודאות ובתורת המשחקים. הקורס ישלב בין תיאוריה ובניית מודלים לבין פתרונות -נושאים של קבלת החלטות בתנאי סיכון ואי, דינמי

 נומריים באמצעות מחשב.
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 מימון א'

 מר מיכאל רביב

  דגן-גב' אורטל דגמפור

  , ש'נ"ז 4 ש"ס, 3 – 8021115

  ת' ,ש"ס 2 –  8021116

 דרישת קדם:  מבוא לכלכלה א'

, FC100מטרת הקורס להקנות לסטודנט ידע נרחב בתחום חישובי ריבית לוחות סילוקין, הצמדות והצמדות חלקיות, שימוש במחשבון 

לבדיקת פרויקטים, השוואת כדאיות ההשקעה בפרויקטים בעלי אורך חיים שונה, תמחור אגרות חוב כולל אג"ח שימוש בקריטריונים 

 צמודות וצמודות בחלקן, סיכוני בנק במתן אשראי.

 

ב'מימון   

 מר מיכאל רביב

דגן-גב' אורטל דגמפור  

  ש' ,נ"ז 4 ,ש"ס 3 – 8031152

 ת' ,ש"ס 2 – 8031154

 מבוא לסטטיסטיקה א', דרישת קדם: מימון א'

המושגים תוחלת תשואה, סיכון, דחיית ופיזור סיכון ונכס חסר סיכון, ובנית מודל לתיק השקעה אופטימלי. ההנחות של -ברמת הפרט 

"מודל השוק" ו"מודל הארביטרג'". ניהול תיקי השקעות ומדדים לקביעת איכותם, תשואה על  -שוק משוכלל והמודלים המודרניים 

 , הערכת שווי של מניות, נגזרות פיננסיות וטכניקות גידור.אגרות חוב

הנפקת מניות, הנפקת איגרות חוב,  -הגדרת המטרה העומדת לפני מנהלי החברה. מקורות המימון העומדים לרשותם -ברמת הפירמה 

פירמה בהון שבידה בהשקעותיה נטילת הלוואות שימוש ברווחים וכד'. "מחיר" ההון לחברה ומבנה ההון האופטימלי. שימושים שעושה ה

 בנכסי הון ובפרויקטים עתידיים ואת הקריטריונים לבחירתם. סוגיות השפעת המס. חלוקת דיווידנדים, רכישות ומיזוגים.

  

 מיקרו כלכלה א'

 עמית גייר ד"ר 

  גב' מירית מזרחי

  נ"ז, ש' 4, ש"ס 3 – 8021105

  , ת'ש"ס 2 – 8021106

 , חדו"א ב'+ב'א'דרישת קדם: מבוא לכלכלה 

)צרכנים( ע"י שימוש בשיטות מתמטיות מתקדמות ומדויקות יותר מאשר  הביקוש מצד הכלכלית הסביבה בהבנת מתמקד הקורס

בחלקו הראשון נתמקד בבעיית הצרכן העיקרית, שהיא השאה )מקסום( של תועלתו תחת מגבלת התקציב,  בקורס מבוא לכלכלה א.

ופת חיים אחת. בחלקו השני נבצע בין היתר יישומים של אותה בעיה עבור המקרים הבאים: א. תצרוכת כאשר יש שני מוצרי צריכה ותק

על פני זמן: יש מוצר תצרוכת אחד שנצרך בשתי תקופות חיים )לדוגמא גיל העבודה וגיל הפרישה(. ב. פנאי ועבודה: יש מוצר תצרוכת 

 ו"מוצר" שעות פנאי הנצרכים בתקופת חיים אחת.
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קרו כלכלה ב'מי  

עמית גייר ד"ר   

 גב' מירית מזרחי

  , ש'נ"ז 4, ש"ס 3 – 8022107

  ת' ,ש"ס 2 – 8022108

 דרישת קדם: מיקרו כלכלה א'

קורס זה מתמקד בניתוח כלכלי תאורטי של מערכות שוק לא תחרותית ושיווי משקל כללי. במסגרת הקורס נאפיין את קבלת ההחלטות 

מונופול ואוליגופול. ננתח את שיווי המשקל של מערכות כלכליות אלו, ואת מידת היעילות והרווחה החברתית במערכת כלכלית מסוג 

סימטרית משפיעה על האסטרטגיה של השחקנים ועל -בהשוואה למערכת תחרותית. כמו כן נבחן איך אינפורמציה סימטרית או א

  תוצאות שיווי משקל.

 

 וסמינריוןקורסי חובה  -שנה ג' 

 

 לכלת ישראלכ

 דורון לביא פרופ'

 נ"ז 3 ,ש"ס 3 – 8033107

הקורס נועד להקנות לסטודנט ידע והבנה בסוגיות כלכליות מעשיות של מדינת ישראל. נתמקד במבנה השווקים הכלכליים, מדיניות 

מדיניות נוספים. נלמד כלכלית ודרך קבלת החלטות כלכליות במשק. נשתמש במצגות ומחקרים של בנק ישראל, משרד האוצר וקובעי 

 כיצד לאתר מידע כלכלי ונבחן האם המודלים שנלמדו לאורך התואר מתאימים למציאות הכלכלית בישראל.

 

  ניתוח דו"חות פיננסים

 רונן זינגרמר 

 נ"ז 3 ,ש"ס 3 -8023117

 דרישת קדם: יסודות החשבונאות

ים להבנת הדוחות הכספיים של הפירמה בסביבה העסקית לנתח מגמות פיננסיות בחברה ימטרת הקורס להקנות למשתתף כלים פרקט

 ,תוך שימוש אפקטיבי במידע המופיע בדוחות הכספיים. 

עסוק בהרחבה בהבנה וניתוח של דו"חות כספיים ובאמצעותם נעריך סיכונים תפעוליים ופיננסים, סיכוני חשיפת מטבע ושינויים הקורס י

ננתח עסקאות גידור והגנה כנגד סיכונים פיננסיים ונלמד להעריך את איכות ניהולה של הפירמה העסקית ואת סיכויה  בסביבת הריבית.

 לשרוד. בנוסף, יילמדו שיטות שונות להערכת שווי חברות והדגשת היתרונות והחסרונות של כל שיטה.

 

 

 סמינריון בכלכלה וניהול

 

  ב' בהצלחה-וסיום שנים א' ו האנגלית, חובות דרישת קדם: מיקרו כלכלה ב'

מטרת קורס זה לתת לכל סטודנט בשנה ג' הזדמנות לעסוק במחקר עצמאי בפרק זמן של שנה. בתחילה תתקיימנה כמה הרצאות שמטרתן 

רצה להקנות ידע בסיסי בשיטות מחקר בכלכלה וניהול. כל סטודנט יכין הצעת מחקר בהדרכת מרצה, ויבצע מחקר בהתייעצות עם המ

חלק  ים שונים הקשורים לכלכלה וניהול.המדריך. בנוסף, במסגרת הקורס יהיו סמינרים על ידי מרצים מהחוג ומרצי אורח בנושא

 .במסגרות שונות בהתאם לתוכן הסמינר פרקטיקום מהסמינרים יכללו

לא קשר לרמת האנגלית אליה סווג בעת ל באנגלית לרמת פטור להגיע טרם הרישום לסמינריונים ו/או לעבודות הגמר נדרש כל סטודנט

להירשם לסמינריון ו/או לעבודות הגמר לא ללא רמת פטור באנגלית,  לא יורשהקבלתו ללימודים, למעט מי שהתקבל ברמת פטור. סטודנט 

 השיבוץ החוגיים. ימי במסגרת ובאחריותו הסטודנט י"ע מתבצע האנגלית לקורסי ככלל הרישום

  60*ציון עובר בסמינר הוא 
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 הבאים: יםי הסמינרנושאיש לבחור אחד מ

 

 סמינר בהתנהגות  ארגונית : 

 ד"ר דפנה שוורץ אשר 

 נ"ז  6ש"ס, 2ש"ס+ 2 8033158

בתחום שיטות מחקר, ביסוס ההיכרות עם המחקר המדעי והתנסות מעשית בחוויה המחקרית  מטרות הסמינר הן העמקה של הלימוד

התלמידים עקרונות בניתוח ביקורתי של מאמרים מדעיים, יחשפו למבנה עבודת מחקר  ילמדו בחלקו הראשון של הקורס.כל שלביה על

לרבות איסוף וניתוח  ,בביצוע מחקר עצמאי בהנחיה אישית בחלקו השני של הקורס יתנסו התלמידים .הצעת מחקר ויגישו

הכתיבה  מחקר לפי כללי ח"ולהגיש דו הניהול מתחום הנגזרות מתיאוריות במחקר ידרשו התלמידים לבחון השערות .נתונים

 שונים של עולם להיבטיםבחקירת התנהגותם של משתנים המתייחסים  ותתבטא העבודה תתרכז בנושא ספציפי .המדעית

 מהפכת המידע והשפעתה על פרטים וארגונים; מיומנויות :של הסמינריון, ביניהם נושאים אפשריים ידונו בחלקו הראשון .הניהול

 .קריירה, ועוד ; עבודה ולמידה מרחוק; שינויי21 -מאה הניהוליות ב

 

 

  בכלכלה יישומיתסמינר 

  ד"ר ינאי פרחה

 נ"ז 6, ש"ס 2+  ש"ס 2 –8033157

מטרת הסמינר היא ליישם את מה שלמדתם במהלך התואר על ידי כתיבת עבודת חקר יישומית בנושא לפי בחירתכם. בעבודה תנסחו 

כדי לאפיין ולנתח את הסוגיה בנתונים שאותם תאספו באופנים שונים, ממקורות ראשוניים או משניים,שאלת מחקר כלכלית ותשתמשו 

ממשלתית או ברמת השלטון המקומי, איכות  –. דוגמאות לנושאים אפשריים הם כלכלה עירונית ואזורית, מדיניות ציבורית באופן מדעי 

 אומי.סביבה, משאבי טבע, בריאות, עבודה, חקלאות וסחר בינל

 

 

  בתורת המשחקים סמינר 

 ד"ר יוסף טובול 

  נ"ז 6 ,ש"ס 2ש"ס +  2- 8777780

 . במסגרת הסמינריוןוכלכלה התנהגותיתכלכלה ניסויית , תורת המשחקיםבתחומי הסמינריון עוסק בניתוח כלכלי של תופעות  .א

לימוד פרונטלי ופרטני של כתיבת עבודה  ראשוןתוכן הקורס יכלול בחלקו העבודה סמינריונית.  להגישיש  ובסיכומו של התהליך,

סמינריונית לשם קבלת תואר ראשון. יושם דגש עם הסטודנטים על ניסוח שאלת מחקר לשם כתיבת עבודת מחקר. הסטודנטים 

 ילמדו לבנות עבודה סמינריונית מבחינת הסדר הנכון והתקין לכתיבת עבודה אקדמית. למותר לציין שבמהלך הקורס הסטודנטים

יושם דגש על ניסויים בכלכלה ככלל וניסויים  ןבמסגרת סמינריו יחשפו לנושאים ותופעות שטרם נתקלו בהם במהלך לימודיהם.

 בתורת המשחקים בפרט. 

 
 

 בארגון תעשייתי  סמינר 

   דיסני דפנה   ד"ר 

  נ"ז 6 ש"ס, 2ש"ס +  2- 8777778

על ידי כתיבת עבודת חקר יישומית בנושא לפי בחירתכם. בעבודה תנסחו מטרת הסמינר היא ליישם את מה שלמדתם במהלך התואר 

שאלת מחקר כלכלית ותשתמשו בנתונים שאותם תאספו באופנים שונים, ממקורות ראשוניים או משניים, כדי לענות על שאלה זו. 

רכת הבנקאית, הבריאות ועודדוגמאות לנושאים אפשריים הם מדידת כח שוק בענפים כלכליים שונים, מבנה שוק החקלאות, המע  
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 קורסי בחירה -שנה ג'  

 

 סל קורסי כלכלה

 

 ארגון תעשייתי

 דפנה דיסניד"ר 

 נ"ז 3 ש"ס, 3 - 8031305

סימטרית ובכלל זה שוק הרכבים מיד -מטרת הקורס הנה ניתוח שווקים ללא תחרות משוכללת. אנו ננתח נושאים כגון אינפורמציה א

מצב בו קיימים ניגודי אינטרסים בין העובד לבעל החברה )לדוגמא( . כמו כן ננתח תחרות בין יצרנים המייצרים שנייה ובעיית סוכן מנהל, 

ה מדרגה שנייה )אפליית מחירים לפי כמות או איכות המוצר(. לאורך הדיון בשווקים השונים יפים מושלמים ואפלימוצרים אשר אינם תחל

 נשאל האם השווקים מגיעים לתוצאה יעילה.

 

 כלכלת איכות

 ד"ר עמית גייר  

 נ"ז 3ס, ש"3 8777783

קורס זה דן בבידול בהעדפותיהם של צרכנים. בחלקו הראשון והעיקרי יוצגו מודלים שונים של דיפרנציאציה אנכית )בידול אנכי( בהם 

הפירמות יכולות להציע מספר איכויות. בחלקו השני יוצגו מודלים שונים של דיפרנציאציה אופקית )בידול אופקי( תוך התמקדות במודל 

 הקורס מתבסס על ידע קודם של קורסי התאוריה המיקרו כלכלית.וטלינג שבו הפירמות ממוקמות במרחק זו מזו. העיר הליניארית של ה

 

 כלכלת משאבי טבע 

 ד"ר דפנה דיסני 

 נ"ז  3ש"ס , 3 8031146

 

 עירונית תכלכל

 ד"ר ינאי פרחה

  נ"ז 3 ,ש"ס 3 8555557

ערים? מתי תתפתח עיר גדולה ומתי עיר קטנה? מתי תתפתח עיר עם מרכז אחד בקורס זה נדון בהתפתחות ערים. מה הסיבה להיווצרות 

ומתי תתפתח עיר עם מספר מרכזים? מתי תתפתח עיר צמודת קרקע ומתי תתפתח עיר עם בניה לגובה? איזו אוכלוסייה תגור במרכז העיר 

ר? כיצד ומדוע מתנוונות שכונות והופכות לשכונות עוני? ואיזו אוכלוסייה תתגורר בפרברים? כיצד ניתן לפתור את בעיית גודש התנועה בעי

כיצד פשיעה בערים קשורה לבעיית העוני? מה צריכה להיות מדיניות הדיור של השלטון? מה ההשפעה של הארנונה על הבחירה במקום 

 מגורים? בקורס יוצגו מודלים ומחקרים אמפיריים שיאפשרו לנו לענות על שאלות אלו.

  

 ד"ר עמית גייר כלכלת איכות 

 נ"ז 3ס, ש"3 8777783

קורס זה דן בבידול בהעדפותיהם של צרכנים. בחלקו הראשון והעיקרי יוצגו מודלים שונים של דיפרנציאציה אנכית )בידול אנכי( בהם 

הפירמות יכולות להציע מספר איכויות. בחלקו השני יוצגו מודלים שונים של דיפרנציאציה אופקית )בידול אופקי( תוך התמקדות במודל 

 הקורס מתבסס על ידע קודם של קורסי התאוריה המיקרו כלכלית.וטלינג שבו הפירמות ממוקמות במרחק זו מזו. העיר הליניארית של ה
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 מסחר בינלאומי 

 ד"ר עמית גייר 

 נ"ז  3ש"ס , 3 8012345

כלכלה א מיקרו  -ב, והמתקדמים  -מבוא לכלכלה א ו -מתמקד בהקניית יישומים של הקורסים המיקרו כלכליים הבסיסיים  הקורס

עקומות  -ומיקרו כלכלה ב, בתחום הסחר בין מדינות. בחלקו הראשון נדון בין היתר בשני המקרים הבאים: א. התמחות מלאה 

עקומות התמורה של המדינות אינן ליניאריות. בחלקו השני נבחן בעיקר  -התמורה של המדינות הן ליניאריות. ב. התמחות לא מלאה 

חום הסחר הבינלאומי, וכיצד הן משפיעות על רווחיות המדינות, על היקף הסחר ביניהן, ועל התערבויות ממשלה שונות בת

  ב. מכסות. ג. סובסידיות לייצור. ד. סובסידיות ליצוא.  תקבולי/הוצאות הממשלה. דוגמאות לאותן התערבויות: א. מכסים.

 

 תורת המשחקים 

 ד"ר טובול יוסף 

 נ"ז 3ש"ס, 3 8031214

במדעי המחשב , הנה אחד התחומים המתפתחים והחשובים ביותר במדעי החברה ובמרכזם מקצועות הכלכלה והניהולתורת המשחקים 

להכלילן ולהבינן , ביסודה של תורת המשחקים עומד הניסיון לחקור סיטואציות אסטרטגיות בין מקבלי החלטות. ואף בחלק ממדעי הטבע

, ומעולם הכלכלה, יום-סיטואציות רבות מחיי היום, כך למשל. יטואציות אסטרטגיותלעומק ולספק כלים לניבוי תוצאותיהן של אותן ס

הניהול והפוליטיקה אשר נראות תלושות מהקשר כללי במבט ראשון הופכות לברורות ובעלות קווים משותפים לאחר שהן מטופלות 

 .בכליה של תורת המשחקים

 

 :סל קורסי ניהול

 

 מימונים מתקדמים בשיווק היבטים 

 מר אהרן רטנר 

 נ"ז 3ש"ס ,  3 8099977

שיווק טכנולוגי מצריך כלי ניתוח עסקיים ומימוניים. הקורס מקנה את הידע והכלים הכלכליים/פיננסיים/הניהוליים 

 הנחוצים לאיש השיווק בארגון טכנולוגי בפעילותו.

 םבהיבטיהתנסות בסביבה העסקית החל מגישה למכרזים, טיפול בהם והכנת המענה/הצעה הן  קהשיווהקורס מביא לאיש 

דגש  ןיינתהפנים ארגוניים והן בהכנה וכתיבת ההצעה ללקוח תוך שימוש בטכניקות ושיטות מקובלות ומתקדמות. בקורס 

התנסות במשא ומתן מסחרי, מתן פתרונות כלכליים של פעילות איש השיווק בארגון טכנולוגי תוך /המימוניםעל ההיבטים 

 מימוניים ללקוח, הצפת ערך ללקוח, ועוד. שיטת הלימוד מבוססת  על תרגול רב ודיונים בכיתה.

 

 

 התנהגות ארגונית

 אשר-ד"ר דפנה שוורץ

 נ"ז  ש' 3ש"ש   1.5  8032233

קבוצות ומערכות ארגוניות וביחסי הגומלין ביניהן. הקורס יעסוק בפיתוח חשיבה על נושאים מרכזיים הקשורים לתהליכים המתרחשים ב

יושם דגש על שאלות שאיתן מתמודדים מנהלים במסגרת עבודתם ויוצגו תיאוריות, מודלים, ומחקרים שונים המספקים את המסגרת 

ה, שיתוף פעולה המסייעת במציאת תשובות אפשריות. נושאיו המרכזיים של הקורס יעסקו בתקשורת ארגונית, השפעה, כוח ופוליטיק

 וקונפליקטים, קבלת החלטות, מבנים ארגוניים והובלת שינויים בארגון.
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 חקר שווקים 

 ד"ר משה שביט

 נ"ז 3ש"ס ,  8031143

 קדם :יסודות השיווק  דרישת

וגם כתוצאה מזמינות אמצעי  תחום המחקר השיווקי עובר שינויים מאד משמעותיים בשנים האחרונות כתוצאה מהמעבר לשיווק דיגיטלי

 Neuroscienceסיינס  -חישה מתקדמים כגון ניורו

ומחקר   MVP  Minimum Viable Productההתפתחות בתחום חקר מיזמי ההזנק מציבה דרישות חדשות בפני חקר השוק )כגון הגדרת 

ס בסטטיסטיקה או שיטות מחקר. מטרת הקורס (. קורס חקר שווקים אינו הרחבה או המשך של קורA/B Testingקמפיין דיגיטלי בעזרת 

וכל זאת ב"גובה העיניים". בקורס  –הינה להתוודע לתהליכי תכנון מחקרי שוק, הבנת סוגי המחקר השונים ושימוש בכלי מחקר שונים 

 .  Facebook Audience Insight -נלמד כלים פרקטיים שעוזרים בניתוח שוק כגון גוגל טרנדס ו

קורס זה יעבור על הנושאים המרכזיים בחקר שווקים כגון הגדרת מטרות המחקר, הגדרת שאלת המחקר, הגדרת המתודולוגיה 

מבחינת  במדגםהמחקרית, הגדרת שאלונים, ניתוח תוצאות המחקר והסקת מסקנות וכמו כן הצגת תוצאות המחקר. יהיה טיפול מיוחד 

 נתונים וחישוב מספר המשתתפים.אופן הבחירה של המשתתפים, שיטת איסוף ה

  

 משחק מנהלים ויזמות ניהולית 

 ד"ר שרון סורוקר 

 נ"ז  3ש"ס , 3,  8032357

 וסימולציה של הסביבה הניהולית האופיינית למרבית הסקטורים התעשייתיים. ניתוח ,הקניית עקרונות היזמות להקמת עסק חדש

מכירות מימון, כוח אדם, אבטחת איכות והשפעתם  ,ון כגון פיתוח, ייצור, שיווקאירועים עסקיים תוך שימוש בפונקציות השונות בארג

 להיות מסוגלים לנתח תמונת מצב עסקית של ארגונים, לאבחן גורמים סטודנטים/יותאמורים  על התוצאות העסקיות. בתום הקורס

פעולה חלופיות לשימור ולשיפור הישגי העסק. כן  יפנימיים וחיצוניים שיכולים להשפיע על הצלחה וכישלון, ולבחון באופן מושכל דרכ

 .יכולתם האישית להיות יזמים של עסקים חדשים עצמאיים או במסגרת ארגון קיים כלים הנדרשים לשיפור סטודנטים/יותיקבלו 

 יזמות 

 משה שביט  ד"ר

 נ"ז.  3ש"ס,   3, 8002345

( בעולם. םסטארט אפיכיום הקונספט המוביל בפיתוח מיזמים )שהיא  Lean Startup -מטרת הקורס ללמוד ולהתנסות בגישת ה

 ותיקופו תוך שימוש במודל הלין קנבס. העסקיבתהליך בניית המודל  סטודנטיםבמסגרת הקורס יתנסו 

 בתחילת שנות האלפיים וכמובן שעוד קודם לכן, תהליך היזמות התמקד במספר פעילויות

  והתפעולית לשנים קדימה.  העסקיתמפורטת שהתבססה על קובץ אקסל שכלל תחזית הפעילות  עסקיתכתיבת תכנית

 התחזית התבססה על הנחות העבודה של היזמים ושימשה לגיוס הון

  פיתוח מוצר שהתבסס על הנחות העבודה של היזמים. פיתוח זה צרך משאבים רבים ונמשך זמן רב משום שהגדרת ה"מוצר

 רחב  מפרטלל המושלם" כללה בדרך כ

  השקת פעילות מכירות ההייתפעילות נוספת שהתחילה כאשר פיתוח המוצר התקדם מספיק 

התפיסה הזו פשטה את הרגל בגלל שהנחות המוצא של היזמים לא עברו תיקוף. למשל קהל היעד, או הצורך, לא התאימו כלל למוצר 

כולה ואיתה גם  העסקיתכנית המכירות גרמה לקריסת התכנית שפותח ולכן המכירות במקרים רבים לא הצליחו להמריא. קריסת ת

 קריסת המיזם. 

היעדר תיקוף מספק  –כתוצאה מקריסות חברות רבות התפתחה שיטת ניהול יזמי חדשנית שעונה על הכשל המרכזי בשיטה הקודמת 

נלמד את עקרונות מתודולוגיה זו ונתנסה  . בקורס זהLean Startupשל הנחות המוצא. מתודולוגיה מודרנית זו לניהול מיזמים נקראת 

 בה בקבוצות עבודה על פרויקט יזמי
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 פיתוח מוצרים ושירותים חדשים 

 סורוקר שרון ד"ר 

 נ"ז  3ש"ס ,  3 8012157

 

במציאות הטכנולוגית והשיווקית המשתנה בקצב מהיר, אסטרטגיית החדשנות היא המנוע העיקרי להישרדות. חדשנות: מורכבת 

ולל רעיון תיאורטי, המצאה וניצול מסחרי של ההמצאה. חברות רבות, המשקיעות משאבים מרובים בפיתוח מוצרים מתהליך הכ

חדשים, מגלות כי רוב ההשקעות נכשלות. מטרת הקורס להעניק רקע רחב בתחום על היבטיו השונים כדי לנהל באופן מושכל יותר את 

 לכישלונות. התהליך של פיתוח מוצרים חדשים והפחתת הסיכויים

 

 :סל קורסי שוק ההון

 

 אופציות וחוזים עתידיים

 מר רונן זינגר

 נ"ז 3 ,ש"ס 3 – 8032131

 מימון ב' דרישת קדם:

. בתחום החוזים: נלמד put-ו  call. אופציות מסוג futures.2-ו  Forwards. חוזים עתידיים מסוג 1הקורס יעסוק בשני נושאים עיקריים:

רווחים, הערכות משקיעים להתפתחות ושינויים בפרמטרים מאקרו כלכליים בשוק המקומי  שוק לצורך מקסום כשלילזהות ולנצל  כיצד

 ,B&Sתמחור אופציות לפי המודלים: בינומי, נאיבי,  , P.C.P-ובעולם. בתחום האופציות: נלמד אסטרטגיות השקעה באופציות, משפט ה

 יית נכס בסיס סינטטי.מדדי רגישות )"היווניות"( לשווי אופציות, בנ

 

 בחירת תיקי השקעות 

 מר מיכאל רביב

  נ"ז  3ש"ס , 3 -8032116

 ניתוח ני"ע ושוק ההון –דרישת קדם 

הקניית שליטה בסיסית בכמה עקרונות מפתח בתחום ההשקעות בניירות ערך, שתאפשר ניתוח מפוקח של תיקי השקעות. הקורס מתבסס 

היסוד במימון והוא דן בסוגים שונים של תיקי השקעות, מאפייני סיכון ופיזור השקעות, שיקולי  על תורת המימון כפי שנלמדה בקורסי

 מס ואינפלציה, מדדי ביצוע וגישות מתקדמות לבניית תיק השקעות.

 

  דיני ניירות ערך ואתיקה

 מאלחטיב כ עו"ד

  נ"ז 3ש"ס,  3 -8032224

ועבירות פליליות המנויות בחוק ניירות ערך, ומספק ידע משפטי מהותי נרחב בתחומים הקורס עוסק בדיני ניירות ערך, אתיקה מקצועית 

המשפטיים "הפיננסיים" המרכזיים. במסגרת הקורס נלמדים כללי האתיקה של העוסקים בתחום ההשקעות, לרבות יועצים ומנהלי 

על רישיון, וכן לפתח חשיבה משפטית בתחומים תיקים במטרה לספק בסיס להבנה של כללי המקצוע והוראות המשמעת המחייבות כל ב

שונים של המשפט, תוך סקירת החוקים והתקנות בתחום דיני חברות, דיני ניירות ערך, איסור הלבנת הון ומימון טרור. מבין נושאי 

 הלית.הקורס: חוק חברות, חוק ניירות ערך, קרנות נאמנות, אתיקה מקצועית, הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, אכיפה מנ
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 שוק ההון-ניתוח ניירות ערך

 זינגר רונן מר

 נ"ז 3 ,ש"ס 3 8032129

 מימון א' דרישת קדם:

בקורס  מטרת הקורס להקנות עקרונות מפתח מרכזיים ומעשיים לניתוח השקעות בניירות ערך, תוך התמקדות בשוק ההון הישראלי.

הערך העיקריים, גיוס הון ומסחר בבורסה, אגרות חוב ואגרות חוב  מושם דגש על הנושאים הבאים: תיאור וניתוח מעמיק של ניירות

תמחור מניות בתנאי שוק משתנים, חישובי תשואה נומינליים וריאליים בהשקעה בניירות הערך   תמחור הסיכון בני"ע השונים,  להמרה,

 ים.השונים הנסחרים בבורסה. בקורס יינתן דגש לניתוח השפעות מאקרו ומיקרו על ני"ע השונ

 

 :סל קורסי שמאות מקרקעין

 

 י מקרקעין דינ

 עו"ד אהוד אפרים 

 ש"ס 2נ"ז,   28099966-11 

מטרת הקורס היא לספק לסטודנטים את הידע המשפטי הנדרש למי שעתידים לשמש כשמאים וכפעילים בעולם המסחרי והעסקי. 

את עקרונות החשיבה המשפטית ומושגי יסוד במשפטים. כל זאת, לצד הקניית הידע וההבנה  סטודנטים/יותבמסגרת זו ילמדו 

המשפטיים הנדרשים לצורך עמידה בתנאי מבחני לשכת השמאים. בחלקו השני של הקורס ילמדו סוגיות בדינים שונים, דוגמת חוק 

נפט, חוק הנאמנות, וחוק העתיקות. בחלקו השני של הקורס החוזים, חוק החברות, דיני הנזיקין, סוגיות בדיני הירושה, חוק המים וה

 דיני הקניין, דיני ההפקעה ודיני השמאות, הבוררות והגישור. –בדינים העומדים בליבת מקצוע השמאות  סטודנטים/יותיעמיקו 

  

 יסודות הנדסת בניין והנדסה אזרחית

 גב' זהר נור 

 ש"ס 2נ"ז,  28099963-11

הקורס הינו סיכום כללי ומסודר לענף הרחב מאוד של הבנייה וההנדסה אזרחית, הוא יציג לסטודנטים איך לגשת לפרוייקטים בענף 

הבנייה, מה הם אבני הבסיס לתחילת החישוב והתכנון, חומרי הגלם, שיטות הביצוע, וכל השלבים הנלווים לפרוייקט מתחילתו ועד סיומו, 

תקנים הישראליים הרלוונטיים, במהלך הקורס ילמדו איך לקרוא תוכניות למיניהם, איך לתכנן על פי ה טים/יותסטודנואפילו אחרי זה. 

 איך לפענח בעיות וליקויי בנייה אשר יכולים להופיע בכל שלבי הפרויקט ועוד 

 

 יסודות מדידה ומיפוי

 מר יוסף יוסף 

 ש"ס 2נ"ז,  28099962-11

וטכניקת חישוב ראשונית ם .הקניית מיומנות בתחום המדידה והמיפוי, תוך הכרת מושגים מרכזיימטרת הקורס הקניית ידע בסיסי 

. אחד הקרונות הבסיסיים בשיטת רישום עיון ביסודות החוקתיים אשר מתווים את עולם העוסקים במדידות ובקדסטר ובסיסית

. מדויקתוקבוע של המקרקעין, והכל מלווה במפת מדידה  המקרקעין במדינה, הוא מיקום מדיוק וצורה חד משמעית וגודל )שטח( ידוע

 לכן, נושאים אלה מדגישים שהמדידה והמיפוי הינו חיוני ואף בסיסי עבור אנשי המקצוע.
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 מיסוי מקרקעין

 ד"ר ח'יר נסר 

 ש"ס 2נ"ז,  28099967-11

הקורס מציג את עקרונות מיסוי המקרקעין על היבטיהם השונים, בוחן את  יחסי הגומלין עם חוקי המס האחרים )מס הכנסה ומע"מ( 

הגדרת  –והמיסוי העירוני )ארנונה והיטל השבחה(. מטרת הקורס היא לתת למשתתפים כלים להכרת עולם המיסים בישראל ובכלל זה 

ס, פטורים ודחיית מס, עסקאות בעלות אופי שונה )קומבינציה, איגודי מקרקעין, פינוי בינוי, אופציות, אירוע המס על פי החוק, חישוב מ

 וכד'(, הטבות והקלות במס, תכנוני מס ועוד.  38תמ"א 

הקורס יתבסס על הרצאות פרונטאליות, תרגילים בכיתה ומבחן מסכם וישולבו בו עמדותיה העדכניות של רשות המיסים בישראל 

 פורמות האחרונות בחקיקת המס.והר

 

 ה חלק א'יתכנון ובנ

 ד"ר ח'ר נסר 

 נ"ז  2ש"ס ,2  8099964-11

הקורס מציג את המושגים העיקריים בתכנון תוך עיסוק במגמות, המחלוקות והאתגרים המרכזיים ויערוך לסטודנטים היכרות עם 

ות השונות. במסגרת הקורס  נלמד את שלבי האישור של תכנית, נכיר הגישות השונות לתכנון, מדרג מוסדות התכנון וסוגי ומדרגי התוכני

סוגיות בשימוש בקרקע וסוגיות השפעה על הסביבה. נלמד אודות הליכי תכנון ומעורבות הציבור בשלבים השונים. הקורס יכלול הכרה 

צפיפות בנייה , נהלי הקצאות קרקע וחישוב דרכי ניצול חלופיות של קרקע, סוגיות בקביעת  –ותרגול של מושגים בתכנון שימושי קרקע 

 מכסות לשירותי ציבור. 

 הקורס יתבסס על הרצאות פרונטאליות, תרגילים בכיתה ומבחן מסכם.

 

 

 תכנון ובניה חלק ב'

 ד"ר ח'ר נסר 

 ש"ס 2נ"ז,   28099965-11

אזרחיים. הקורס עוסק בין היתר בעקרונות קורס זה מקנה ידע בתחום דיני התכנון העירוני, לרבות סקירה על פסקי דין וערעורים 

המשפטיים של חוק התכנון והבניה, מוסדות התכנון, ועדות ורשויות הפועלות על פי חוק התכנון והבניה, סוגי התוכניות, הליכי הרישוי 

 וכו' .

 הקורס יתבסס על הרצאות פרונטאליות, תרגילים בכיתה ומבחן מסכם.
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 צוערים לשלטון המקומי -עתידיםמתכנית תקצירי קורסי בחירה 

 המקומי בשלטון כספים וניהול ביקורת, בקרה

 מר יזהר קמחי 

 נ"ז  3ש"ס ,  3, 7066653

התכנון הכלכלי והניהול הכספי שזורים כמעט בכל פעולה ומשימה של רשות מקומית. כמו כן, מעצם היותה רשות ציבורית, כל פעולה 

חייבת להתבצע ע"פ כללים, חוקים, נהלים וחוזרי מנכ"ל של משרדי ממשלה, ועליה לעמוד  בעלת משמעות כספית של הרשות המקומית

 בבקרות ובהליכי ביקורת שונים.

חלק ראשון: הכרת הנחיות החוק והכללים להכנת התקציב הרגיל )שנתי( והבלתי רגיל )רב שנתי / פרויקטאלי(. זאת מתוך תפישה 

כנית עבודה, ומתוך הבנה שתקציב הינו כלי למימוש היעדים והמטרות של ן כראוי = תיב מפורט שתוכנן והוכמתקדמת שלפיה תקצ

 הרשות המקומית ועליו לבטא את מדיניות הדרג הפוליטי.

מערכי הגבייה /  ברשויות המקומיות )שיטת המזומנים המתוקנת(, ניהול הכספי חלק שני: לימוד שיטת הרישום החשבונאי והדיווח

 בקרה על הליכי אישור התקשרויות של הרשות ועל ביצוע תשלומים.ההכנסות והפיקוח / 

חלק שלישי: בקרה שוטפת ורבעונית על נתוני הביצוע בתחומי הפעילות בהתאם לסעיפי התקציב, עריכת שינויים ותיקוני תקציב ועבודה 

ים שנערכים ע"י משרדי רו"ח חיצוניים מול גורמי הביקורת הפנימית והחיצונית, כולל במיוחד לצורך הכנת דו"חות הביקורת השנתי

 בפיקוח האגף לביקורת של משרד הפנים.

 

  ש לעדכן תקצירי -ניהול אסטרטגי

 נ"ז  2ש"ס,  2,  7066651מר אורי אילן 

 

 

 

 סמינר מחקר בשלטון מקומי

 ד"ר גל  רומנו קרסו  

 נ"ז 6ש"ס,   2ש"ס+ 2, 7066652

  ללמוד כיצד אוספים נתונים ומידע רלוונטי ולבחון סוגיות שונות בשלטון המקומי.מטרת סמינר מחקר בנושא שלטון מקומי הינה  

מרחביות עבור רשויות נבחרות בישראל. הנתונים  GISמספר שכבות  סטודנטיםהסמינר השנה יתחלק לשני חלקים. בחלק הראשון יצרו 

ישמשו כבסיס נתונים רחב המאפשר מחקר השוואתי בין רשויות. בחלק השני כל סטודנט יבחר שאלת מחקר המבוססת סטודנטים מכל 

בחלק הראשון. למשל כיצד רמת החינוך מושפעת מפיזור מוסדות החינוך בעיר או כיצד כלכלת סטודנטים על מאגר הנתונים שיצרו כלל 

 .'הרשות מושפעת מעירוב שימושים וכו
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 וניהול פרויקטים במנהל הציבורי  תכנון

 ל דולב ד"ר אביגי

 נ"ז  2ש"ס 2, 7066650

שונים למינוף כלכלי, חברתי ואף סביבתי  פרויקטיםעם פיתוח הגלובליזציה, רשויות מקומיות רבות מתפקדות כגוף "יזמי", המקדם 

ההופך את העיר לאבן שואבת של מתחמי תעסוקה, תיירות, תרבות והיסטוריה. האתגר העיקרי העומד מפני הרשות הוא זיהוי הפוטנציאל 

ים, מוסדות היכולים לקדם את העיר לקראת מינוף המשאבים המקומיים שלה, כגון נכסים היסטורי פרויקטיםהגלום בה ובכך לפתח 

אקדמיה, מתחמי הייטק, טבע עירוני ועוד. בעקבות כך מתעורר הצורך להקנות למנהלים ברשויות את הידע והכלים הנדרשים לטובת 

 .העירוניים באזורם הפרויקטיםפיתוח עולם היזמות וקידום 

הפוליטיקה הארגונית והאקלים הארגוני קורס זה יציג את האתגרים השונים העומדים בפני הרשויות המקומיות בישראל, מתוך הבנת 

העיר. כמו כן נסקור כיצד ניתן לזהות בעיר את המשאב הכלכלי שלה, וכיצד ניתן למנף משאב  יפרויקטבה, וכיצד אלה עוזרים לה בקידום 

י יזמות עסקית עירונית, זה כמנוף כלכלי של העיר. במסגרת סקירות נושאים אלה, ניגע במושגי יסוד של הבנייה הירוקה וקיימות העיר, מה

עירוניים. כמו כן נסקור את תהליך התכנון  פרויקטיםמיהם הגופים האמונים על כך כגון החברה הכלכלית, ומהם הדרכים בהם ניתן למנף 

 הסטטוטורי ואופן קבלת ההחלטות ברמה המקומית.

 

 

 


