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 מטרת הלימודים

. הם יוכשרו להוביל ולהניע את הסובבים 21בוגרי התכנית יהיו בעלי יכולת התמודדות בעולם העסקי הדינאמי של המאה ה 

אותם, יוכלו להתמודד עם מצבי משבר ואירועים חריגים ובלתי צפויים. יוענק להם ידע מעמיק ונרחב בתחום הפיננסי, 

כליות מרכזיות, תאורטיות ומעשיות ויהיו בעלי היכרות נרחבת ברזי האירגוני והאסטרטגי. הם יהיה בקיאים בסוגיות כל

לפרק סוגיות מורכבות ולהתמודד איתם באופן   הסוגיות הכלכליות המרכזיות בישראל ובעולם. הבוגרים יוכשרו

ואנו מאמינים קונסטרוקטיבי. הם ידעו להגיע לפתרון בעיות כלכליות תוך ניצול הטכנולוגיות ומאגרי המידע החדישים ביותר 

 ו.בהם ישתלבשכי בוגרים אלו יצעידו קדימה את החברות והארגונים בגליל המזרחי והמערבי 

 

 תוכנית הלימודים לתואר שני בכלכלה וניהול 

 
 סמסטר א'+ב'- קמפוס המכללה האקדמית גליל מערבי

 
 סמסטר נ"ז סוג הקורס שם הקורס

 א 2 חובה מיקרו כלכלה למנהלים
 א 2 חובה תיקי השקעות

 א 2 חובה מבוא לניהול כללי 
 א 3 חובה משחק משקיעים

 ב 2 חובה למנהליםמאקרו כלכלה 
 ב 2 חובה אקונומטריקה וניתוח נתונים

 ב 2 חובה התנהגותיתכלכלה 
 ב 3 חובה שיטות כמותיות בניהול

  בזום יתקיים ברובו – ג'+ד' סמסטר

 סמסטר נ"ז סוג הקורס שם הקורס
 ג 3 חובה תעשייתיארגון 

 ג 2 חובה כלכלה ופיתוח אזורי
 ג 2 חובה סדנא במשחק עסקים 

 ג 2 חובה נושאים מתקדמים בכלכלת ישראל 
 ד 2 חובה ניהול משאבי אנוש

 ד 2 חובה סדנא במשחק עסקים 
 ד 2 חובה יזמות ואסטרטגיה עסקית

 ד 3 חובה כלכלת משאבי טבע וסביבה
 שנתי 6 חובה סמינר יישומי בניהול וכלכלה 

 
 

 
 

 קורסים בשפה האנגלית
 

 .בתכניות לתארים שניים רשאי החוג לבחור ללמד חלק מהקורסים בשפה האנגלית
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 תנאי קבלה , מעבר וסיום בתוכנית הלימודים 

 קבלת מועמד תתבסס על הקריטריונים הבאים:

 או בבנקאות ממוסד אקדמי מוכר.תואר "בוגר" בכלכלה או בניהול  .א

 סיום כל החובות לתואר "בוגר" לפני תחילת שנת הלימודים. .ב

 בתואר הראשון. 80ממוצע של לפחות  .ג

המלצה מן האקדמיה. על ההמלצה מן האקדמיה להעיד על יכולתו וכישוריו של המועמד באשר להיבטים –המלצות  .ד

 אקדמיים של יכולות ניתוח, כתיבה ועריכה של מחקר. 

מועמדים מתאימים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, שהיקף לימודיהם  –קבלה במעמד על תנאי  .ה

בכלכלה או בניהול אינו מאפשר המשך ישיר ללימודים לתואר שני בכלכלה, ידרשו להשלים מקצועות יסוד בכלכלה, 

קורסים הבאים נדרשים להשלימם לפני בניהול או במקצועות תומכים )קורסי השלמה(. סטודנטים שלא למדו את ה

תחילת הלימודים או עד תחילת סמסטר כפי שמפורט להלן. ניתן להשלים את הקורסים באחד משני המוסדות או 

 בכל מוסד אחר מוכר להשכלה גבוהה בתכנית לכלכלה או ניהול. 

נדרש להשלים עד  קורס להשלמה
 סמסטר

 דרישות קדם

מיקרו, חדו"א א+ב או מתמטיקה לכלכלנים -מבוא לכלכלה הלימודיםתחילת  מיקרו כלכלה א+ב
 .א+ב או מתמטיקה למדעי החברה א+ב

מאקרו כלכלה 
 א+ב

מאקרו, חדו"א א+ב או מתמטיקה לכלכלנים  –מבוא לכלכלה  תחילת הלימודים
 .א+ב או מתמטיקה למדעי החברה א+ב

  תחילת הלימודים  מימון
א+ב או סטטיסטיקה לכלכלנים א+ב או סטטיסטיקה  ב אקונומטריקה

 .סטטיסטיקה וניתוח נתונים א+ב
 

הערה: למען הסר ספק, לחלק מהקורסים ברשימה יש קורסי קדם משלהם. נדרש להשלים את אלו לפני שמשלימים 

 את הקורסים המוזכרים בטבלה.

 

מוסד להשכלה גבוהה, בכפוף תתאפשר מועמדות של בוגרי אוניברסיטאות ומכללות מחו"ל שסיימו תואר ראשון ב .ו

לאישור וועדת הקבלה של התכנית. כמו כן בוגרים ממוסד ששפת ההוראה בו אינה עברית חייבים לעמוד בבחינת ידע 

 בעברית כתנאי לקבלה ללימודים.

 

 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

 לפחות בכל הקורסים בשנה א'. 65ציון ממוצע של 

 

 תנאים לסיום  התואר

 לפחות בכל קורסי החובה, הבחירה והסמינריונים.  60על הסטודנט להשיג ציון של 
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 ' +ב'א סמסטרקורסי חובה תקצירי 

 אקונומטריקה וניתוח נתונים

 ד"ר ינאי פרחה 

  נ"ז 2ש"ש,  1א  8000050-00

הקורס יעניק לסטודנטים ארגז כלים שבו יוכלו לעשות שימוש מעשי בסקטורים שונים: כיצד לבצע תחזיות עם נתונים 

פיננסיים, כיצד לנסח ולבחון מודל של מסחר בנכסים פיננסיים, כיצד להריץ ניסוי שמטרתו לבדוק את ההשפעה של 

ים )ביג דאטה( כדי למצוא קשרים שהם מעבר למתאמים. תמחור מסוגים שונים, ואיך ניתן להשתמש במסדי נתונים גדול  

 

  כלכלה התנהגותית

 אבישי עייש ד"ר 

 נ"ז 2ש"ש, 1א' ,  8000041-40

כלכליות ונלמד תאוריות אשר מתבססות על התנהגות אנושית  –כלכליות והמקרו  –בקורס זה נבקר את התאוריות המיקרו 

)אשר לא בהכרח רציונאלית(. בעזרת תאוריות אלו, נבדיל בין המודלים הכלכליים המסורתיים, אשר לרוב מתייחסים 

 , ונבחןתלפרטים כפרטים זהים, לעולם העסקי. אנו נלמד להתגבר על מכשולים אלו בעזרת מודלים של כלכלה התנהגותי

 חלופות בעולם העסקי תוך שימוש באיתותים המתקבלים בשוק.

 

 

 יםמאקרו כלכלה למנהל

 וינרד"ר צביקה 

 נ"ז  2ש"ש, 1א' ,  8000020-00

הקורס יעמיק את הידע בתיאוריות המקרו כלכלית שנרכשו כבר בתואר הראשון. דגש יושם על מודלים של צמיחה כלכלית 

. בנוסף יכלול הקורס דיון בנושא תצרוכת, 2008מדינות ועל ניתוח המשבר של שנת והשלכותיהם על פערי ההכנסות בין 

 השקעות, ונושא המדיניות מקרו כלכלית מיטבית.

  

 מבוא לניהול כללי
 שוורץ אשרד"ר דפנה 

  נ"ז 2ש"ש,  1, 2 80000030-00
 

הקורס יקנה למשתתפים הבנה אינטגרטיבית של מהות תפקיד הניהול בארגונים מנקודת ראות אסטרטגית. אנו נדון בגישות 

בתפישות השונות לניהול בארגונים, תוך הדגש של השפעת שינויי הסביבה המהירים על המהות המרכזית של תפקיד הניהול. 

 גנות הארגון בהתמודדותו עם שינויי הסביבה וההשלכות על הניהול . כמו כן נבחן את המהות שינויים אלו על דרכי התאר

 

 מיקרו כלכלה למנהלים
 עייש ד"ר אבישי

 .נ"ז 2ש"ש,  1א' , 80000-20-00
 

של תיאוריות כלכליות לצורך קבלת החלטות ניהוליות בארגון.  קורס זה מתמקד ביצירת יכולת חשיבה כלכלית ויישום

של התנהגות פירמה בשווקים עם מספר קטן של מתחרים, קבלת החלטות בסביבה לא וודאית,  הקורס יעסוק בהערכה וחיזוי

 וודאות.–ושימוש בתורת המשחקים לצורך התמודדות עם בעיות כלכליות בשווקים עם אי
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 יקי השקעותת 

 ד"ר רון אייכל

  נ"ז 2ש"ש  1א',  8000040-00

שוק ההון וההשקעות. נכיר את ניירות הערך והמכשירים הפיננסיים  במסגרת הקורס נערוך היכרות עם מושגי יסוד בתחום

הנסחרים בבורסה :מניות, אגרות חוב, תעודות סל, קרנות נאמנות ונגזרים, סוגיהם ותכונותיהם. נלמד כיצד מעריכים את 

 איכותני וכמותי. שווים של ניירות הערך השונים ומהן השיטות המקובלות לבניה וניהול תיקי השקעות. הקורס ישלב ידע

 

 משחק משקיעים

 כהןגיל ד"ר 

 נ"ז .  3ש"ש,  1.5ב' ,  80000100-00

יישום בפועל של חומרים שנלמדו בקורסים קודמים העוסקים בשוק ההון ובניירות הערך תוך מתן אפשרות למשתתפים 

ובעולם. הסטודנטים יחשפו להתנסות בהדמיית פעילות סדירה של בית השקעות בבנייה וניהול של תיקי השקעות בארץ 

הקורס יחשוף את  ויתרגלו מגוון שיטות לניתוח ובחינת כדאיות השקעה בנכסים פיננסיים שונים ובהערכת סיכונם.

 הסטודנטים לעבודה הסדירה של חדרי עסקאות אצל ברוקרים שונים בארץ ובעולם.

 

 שיטות כמותיות בניהול

 טלמורד"ר עירית 

 נ"ז  3,  ש"ש 1.5ב' ,  8000110-00

הבנה של יישומי תכנון ליניארי וכלים מתקדמים נוספים במדעי הניהול לפתרון בעיות של קבלת החלטות. הקורס אמור 

להפגיש את הסטודנט עם התיאוריה הכמותית של ניהול וקבלת החלטות. נושאי הלימוד מבוססים על מודלים כמותיים 

וודאות. הקורס מורכב ממספר נושאים -לת החלטות בתנאי סיכון ואיביצועים וקב-בניהול הכוללים אופטימיזציה, חקר

העוסקים בבעיות דטרמיניסטיות וסטוכסטיות, אשר לצורך פתרונן נשתמש בשיטות מתמטיות ובניית אלגוריתמים 

 מתאימים.

  

  



 

7 
 

 

   סמסטר ג'+ד'קורסי חובה תקצירי 

 ארגון תעשייתי

 עמית גיירד"ר 

 נ"ז  3, ש"ש 1.5ג', 8000115-40 

יעילותן של החלטות שמתקבלות על ידי הפירמה הבודדת מותנית בתגובה של פירמות אחרות, של הצרכנים ושל המערכת 

הרגולטורית. הקורס נועד להקנות כלי חשיבה להערכת ההשפעה האסטרטגית של החלטות בסיס של הפירמה, כגון קביעת 

ף בו היא פועלת. בקורס יידונו הנושאים הבאים: הגדרת מחיר, איכות, בידול המוצר על התנהגות הצרכנים האחרים בענ

מבנה הענף, תחרות בכמויות לעומת תחרות במחירים, אסטרטגיות למניעת כניסתן של מתחרות לענף, אסטרטגיות של 

 חשיפה או הסתרת מידע, יחסי גומלין בין פירמות מתחרות ויחסי גומלין בין ספקים למפיצים. 

 
 

 יזמות ואסטרטגיה עסקת

 פרופ' אלי גימון 

 נ"ז .  2ש"ש ,  1ג' , 8000118-40

הקנית מושגי יסוד בניהול ותכנון אסטרטגיה של ארגונים עסקיים בכל האספקטים: מטרות ויעדים, ניתוח הסביבה החיצונית 

לשיפור ואיתור הזדמנויות וסיכונים, ניתוח מתחרים ואבחון היתרון היחסי של הארגון לעומת מתחריו, בניית אסטרטגיה 

כושר הארגון ותכנון הפעולות הנדרשות ליישומה. המטרה היא שבתום הקורס יוכלו הסטודנטים להבין ולנתח באופן מקיף 

כיצד חברות חותרות להשגת יעדיהן ארוכי הטווח וכן להציע אסטרטגיות תחרותיות לשיפור ביצועיהן. בנוסף הקורס יתמקד 

ארגונית, תוך שילוב היבטים תיאורטיים, מחקריים ומעשיים, -מות וביזמות פניםבהבנת יישום העקרונות ומושגי היסוד ביז

 והתייחסות לדוגמאות של יזמות מהמציאות הישראלית והגלובלית. הקורס ישים דגש על היבטים מעשיים של עולם היזמות.

 

 ופיתוח אזורי הכלכל

 פרחה ינאי ד"ר

 נ"ז  2, ש ש" 1ד',  8555519-40

 תיאוריות של קוהרנטית מסגרת להקנות הבנה של תהליכי צמיחה כלכלית ברמה המקומית והאזורית. נפתחהקורס נועד 

 אשר כלכלה של יחסית חדש ענף היא אזורית כלכלה, אחרים כלכלה לענפי בהשוואה. האזורית הכלכלה בתחום ומודלים

 במודלים וגיאוגרפיה מרחב של משתנים שילוב ידי על. הכלכלי המשק בתפקוד גיאוגרפיה של המכריעה בחשיבות מכיר

 .הכלכלי בעולם מדיניות ולשאלות אמיתיות לתופעות רבה רלוונטיות לו יש, מסורתיים כלכליים

 

 

 כלכלת משאבי טבע וסביבה

 ד"ר דפנה דיסני 

 נ"ז  3, ש ש" 1.5ד',  8000114-40

קורס זה  נועד לחשוף את הסטודנט לאתגרים גלובאליים ומקומיים בניהול משאבי טבע וסביבה, לניתוח מתקדם של סוגיות 

במשאבי הטבע  שהשימובכלים כלכליים בכדי לייעל ולווסת את  שוהשימובמרחב זה באמצעות תיאוריה כלכלית,  להניהו

 והסביבה.
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 משאבי אנושניהול 

 שוורץ אשרד"ר דפנה 

 נ"ז  2ש"ש,  1ב' ,  8000070-00

מטרותיו העיקריות של הקורס הן להקנות למשתתפים הבנה אינטגרטיבית של מערך משאבי אנוש מנקודת ראות 

אסטרטגית/ניהולית. נדון בגישות השונות לניהול המשאב האנושי בארגון, כמו כן נבחן את האלטרנטיבות השונות לניהול 

 ארגונית ונעמוד על הסיבות והנסיבות ליישום גישות אלו.מרכיבי המשאב האנושי במערכת 

 

 

 נושאים מתקדמים בכלכלת ישראל

 מר מיכאל רביב 

 נ"ז 2ש"ש,  1ד' ,  8000119-40

מטרתו העיקרית של הקורס היא להכשיר את הסטודנט בפיתוח חשיבה ביקורתית והתמודדות עם מחקרים מתקדמים 

: זוג סטודנטים יבחרו הצגת מחקר –בתחום כלכלת ישראל. במסגרת הקורס כל סטודנט יתמודד עם שני מרכיבים 

: זוג סטודנטים אחר ביקורת על מחקר ורס.מחקר/מחקרים על נושא מתוך רשימת הנושאים, ינתחו אותו ויציגו אותו בק

יידרשו להכין ביקורות על המחקר/מחקרים שמוצג בקורס. לאחר הצגת המאמר ודברי הביקורת יתבצע דיון עם כלל 

הסטודנטים על איכות ההצגה )הן של הצגת המאמר והן הביקורת(, תוך התייחסות לכלל היבטי המחקר. כל הסטודנטים 

 רים הנדונים.מחויבים בקריאת המחק

 

  סדנא במשחק עסקים

 ד"ר שרון סורוקר

 נ"ז 2ש"ש,  1,  8000121-40

 

 
  סמינר יישומי בניהול וכלכלה

 פרופ' יוסי יגיל 

 נ"ז  6  8000122-40

מטרת קורס זה לתת לכל סטודנט הזדמנות לעסוק במחקר עצמאי מעמיק של סוגיה מעולם הניהול והכלכלה. מצופה שבהכנת 

ובכתיבת הסמינריון ייושמו מרכיבי ידע שונים ומגוונים שנרכשו במהלך תכנית הלימודים. הסמינר חושף את הסטודנטים 

מעמיקה בהתמודדות עם בעיות  מתחום הניהול. עבודת הסמינר  לבעיות בעולמם האמיתי של מנהלים תוך התנסות מעשית

 מתבססת על שיטות אקדמיות מתקדמות למציאת פתרונות יישומיים. 

 

 
 


