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  )142המחלקה לכלכלה (

  

  לענייני סטודנטים: תרכז

   elsimion@bgu.ac.il 6304559-08-אליזבט סימיון

  08-6304538פקס: 

  

  ג"תשעתכנית לימודים לתואר ראשון בכלכלה 

  

  כללי

בכלכלה. תוכניות אלו מכוונות המחלקה לכלכלה מציעה מספר תוכניות לימודים לקראת תואר בוגר 

להקנות לסטודנטים כלים, ניתוח ופיתרון בעיות בתחום הכלכלה, הן בעבודתם ככלכלנים והן בהמשך 

לימודיהם לקראת תארים גבוהים יותר. בחירת התוכנית תלויה בעיקר בנטיות האישיות של התלמיד 

  ובתחומים שבהם הוא מתעניין מחוץ לכלכלה.

על ידי מורי  ויינתנל ידי המחלקה לכלכלה, הן לתלמידיה והן כקורסי שירות הקורסים המוצעים ע

  המחלקה או על ידי מורים שקיבלו מינוי לכך מרמ"ח כלכלה בלבד.

  לרשות התלמידים עומדים המסלולים הבאים:

  

    כלכלה עם התמחות בחשבונאות  .א

השכלה  ית הלימודים בכלכלה עם התמחות בחשבונאות מיועדת להקנות לתלמידנתוכ

חשבונאית רחבה בנוסף על נושאי הכלכלה. תוכנית הלימודים בחשבונאות היא בהתאם 

לאישור מועצת רואי חשבון, ועשויה להשתנות בהתאם להחלטת המועצה. בוגרי התוכנית 

פטורים מרוב הבחינות לקבלת רישיון רואה חשבון (כנהוג בשאר האוניברסיטאות). התוכנית 

  .השלישית נלמדת בב"ש השנה, שך שלוש שניםנק"ז במ 128 - מורכבת מ

סטודנטים המעוניינים לגשת לבחינות לשכת רואי החשבון נדרשים להשלים לתשומת ליבכם, 

  .שנים) 3לאחר סגירת התואר הראשון בחשבונאות ( השלמה רביעית בב"ששנת 

  

    מחלקתית- תוכנית דו  .ב

ה ומחלקה נוספת לפי בחירתו ים תואר בשתי מחלקות: כלכליבתוכנית לימודים זו מקבל המס

   נק"ז. 54בפקולטה למדעי הרוח והחברה. לימודי הכלכלה במסלול זה כוללים 
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    נק"ז. 56לימודי הכלכלה במסלול זה כוללים  – תוכנית דו מחלקתית כלכלה וניהול  .ג

וכן עליו  (הדרכת ספרייה) בהדרכה ביבליוגרפיתבנוסף לדרישות לעיל, חייב כל תלמיד 

 10ל דרישות הפקולטה למדעי הרוח והחברה הכוללות לימודים כלליים בהיקף של לעמוד בכ

 פירוט ראה בפרק הדן בדרישות הפקולטה.  נק"ז ואנגלית.

    .ד

ת וכניווועדת ההוראה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים, התקנות ות

. הסטודנטים נדרשים מבלי להעביר הודעות אישיות לנוגעים בדבר ותהלימודים המתפרסמ

  לבדוק, מעת לעת, את הפרסומים המתייחסים לשינויים.

  

  תנאי מעבר לשנה ב'

  ב'.-לפחות במבוא לכלכלה א' ו 70ציון של   .1

   ב'.סטטיסטיקה לכלכלנים ו סטטיסטיקה לכלכלנים א' יםובקורס חדו"א ד'ציון עובר בקורס   .2

לפחות  70, בציון של 2 -ו 1בסעיפים תלמיד המתמחה בחשבונאות חייב, בנוסף לאמור   .3

    ב"מבוא לחשבונאות פיננסית".

, 65תלמיד המתמחה בחשבונאות שציונו בקורס "מבוא לחשבונאות פיננסית" הוא לפחות 

    רשאי להגיש בקשה לחזור על הקורס. כל בקשה תידון לגופה על ידי ועדת הוראה.

ל שנה א' היא עפ"י השנתון שהיה בתוקף הקובעת לגבי הסטודנטים החוזרים ע  תוכנית הלימודים

  בשנת החזרה.

  *בכל מקום בו נאמר "תלמיד" הכוונה לתלמיד ותלמידה כאחד*

  

  תנאי מעבר לשנה ג'

ציון עובר בשלושה מתוך ארבעת הקורסים: תורת המחירים א', תורת המחירים ב', מאקרו   .1

  כלכלה א', ומאקרו כלכלה ב'.

"חשבונאות בקורסים  ציון עובר, 1יב בנוסף לאמור בסעיף תלמיד המתמחה בחשבונאות חי  .2

  פיננסית א'+ב'.

  

  תנאי מעבר לחשבונאות לשנה ד'

  ציון עובר בכל המקצועות של שנה ג' בכלכלה וחשבונאות.  .1

בשנה ד' חלה חובה לגשת לבחינות במועד א'. מועד ב' יאושר רק במקרים מיוחדים (כמו   .2

  בתואר השני).

  ל השיעורים הינו חובה.הנוכחות בכ  .3

  סטודנט לא רשאי לגשת לבחינות, אם לא נכח בכל השיעורים.  .4
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  נוכחות בהרצאות ותרגילים

קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים. מרצים רשאים לפטור מחובת נוכחות בהרצאות או    - ככלל 

  בתרגולים ובסמינרים.

  

  סמינר

תלמידים  רישום לסמינר נערך בתחילת סמסטר א'.חייב בהגשת עבודת סמינר. ה   כל תלמיד שנה ג'

תלמידי המגמה לחשבונאות ירשמו  ירשמו לסמינר של המרצה בו הם בוחרים, בתקופת הייעוץ.

לסמינר בחשבונאות. הנושאים יתואמו עם ראש המגמה במשך שנת הלימודים. דף הנחיות מפורט 

מזכירות המחלקה. תאריך אחרון לגבי נוהלי הכתיבה וההגשה של עבודת הסמינר ניתן לקבל ב

של אותה שנה בה נלמד הסמינר. יש להגיש הסמינר בשני עותקים  30.9להגשת עבודת הסמינר הוא 

  האקדמית.למזכירות 

  

  חזרה על קורסים 

חובה חייב ללמוד את הקורס מחדש ולעמוד בכל הדרישות והחובות של בקורס סטודנט שנכשל 

הקורס משנה לשנה, חייב התלמיד בדרישות של הקורס המאוחר הקורס. אם חלו שינויים בדרישות 

יותר. תלמיד לא יורשה לגשת רק לבחינה הסופית של הקורס. האמור לעיל תקף גם לגבי חזרה על 

  קורס בחירה. חזרה על קורסים בחשבונאות, באישור ראש המגמה בלבד.

ועד הבחינה האחרון של הקורס למיד המעוניין לשפר את ציונו הסופי לאחר פרסום הציונים של מת

  באותו סמסטר, רשאי לחזור על הקורס בתנאים אלה:

  רשאי לחזור על הקורס פעם אחת. –קורס חובה   .1

רשאי לחזור על הקורס פעם אחת, אולם אם הקורס אינו מתקיים או שיש בו  –קורסי בחירה   .2

  מגבלות קליטה,  ילמד התלמיד בקורס בחירה אחר, באישור המחלקה.

  יופסקו לימודיו במחלקה * –* תלמיד שנכשל פעמיים בקורס חובה 
  

  מרגע שבוצעה הפסקת לימודים. שנתייםניתן להירשם שנית ללימודים במחלקה לאחר שחלפו 

 .שלושהמספר הכישלונות המצטבר בקורסים, המותר במשך הלימודים במחלקה לכלכלה, הוא 

  לימודיו במחלקה לצמיתות.יופסקו  –קורסים  שנישנכשל ב שנה א' סטודנט

  יופסקו לימודיו במחלקה לצמיתות. – םישנכשל בשלושה קורס שנה ב' או ג' סטודנט

אי עמידה בציון המעבר שנקבע בקורס או אי עמידה בכל דרישה אחרת  –כשלון בקורס פירושו 

  ורס).יחשב נכשל בק –שנקבעה בקורס. (לדוגמא: סטודנט שנרשם לקורס ולא ניגש לבחינה בסופו 

  

ברצוננו להדגיש שלפי נוהלי הפקולטה, סטודנט שנרשם לקורס, לא ביטל את הרשמתו במשך תקופת 

  השינויים של אותו סמסטר ולא עמד בכל דרישות הקורס, נחשב הדבר כאילו למד את הקורס ונכשל.
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  דרישות קדם לקורסים

ה א' מהווה למבוא לכלכהרשמה לקורסים מסוימים מותנית בעמידה בדרישות קדם. לדוגמה, אם 

ה ב', לא יוכל תלמיד ללמוד את מבוא לכלכלה ב' לפני שיעבור בהצלחה לדרישת קדם למבוא לכלכ

  את הקורס מבוא לכלכלה א'. בתוכנית הלימודים מצוינות דרישות הקדם לגבי כל קורס.

ה תנאי ההשתתפות בקורס שלגביו לא צוינו דרישות קדם מיוחדות זהים לתנאי המעבר לשנ

  המתאימה.

    .אינו רשאי להירשם לקורססטודנט שאינו עומד בתנאי הקדם, 

המחלקה תבטל את הרשמתו לקורס.  –סטודנט שנרשם לקורס ואינו עומד בתנאי הקדם שלו 

    המחלקה אינה מתחייבת להודיע לסטודנט על ביטול ההרשמה.

  

  נקודות זכות

למוד (בהתאם לתוכניות השונות) קורסים לצורך השלמת כל החובות לקראת התואר חייב הסטודנט ל

נק"ז  54נק"ז בתוכנית החד מחלקתית,  116המזכים אותו בנקודות זכות בהתאם לתכנית לימודיו: 

  .(חטיבה) נק"ז בתוכנית מחלקה משנית 28 - בתוכנית דו מחלקתית ו

רים בדרך כלל שעת לימוד שבועית במשך סמסטר מזכה את הסטודנט בנקודת זכות אחת, אך במק

איננו שווה למספר השעות .מקרים אלו מצוינים במפורט בתוכנית הלימודים. נקודותמסוימים מספר ה

    

  ציון סופי בכלכלה

עם סיום כל החובות לקראת תואר בוגר יחושב לתלמיד הציון הסופי בכלכלה. הציון יהיה ממוצע כל 

קורס. הציון הסופי המשוקלל  הציונים בקורסים השונים בכלכלה, משוקללים במספר הנקודות של כל

  לפחות. 65הנדרש לקבלת תואר חייב להיות 

  לגבי הקורסים בהם ניתן ציון שנתי, ישוקלל ציון זה בסך הנק"ז של שני סמסטרים.

  

  הנחיות לסגירת תואר

על הסטודנט לקחת ממזכירות המחלקה טופס בקשה לסגירת תואר. הטופס ימולא ע"י הסטודנט 

י קורסי הבחירה אותם הוא מעוניין לשקלל לתואר וחתימה. טופס שלא ימולא בפרטים אישיים, פרט

  כראוי לא יטופל.

הטיפול בבקשה יארך במחלקה עד חודש ימים. בתקופה של בחינות, ימי יעוץ, ימי שינויים וחגים משך 

  הטיפול כחודשיים. לאחר מכן עובר הטופס להמשך טיפול במזכירות הפקולטה.

ג לטפל בנושא שכ"ל, ספרייה ולימודים כלליים מאחר והמחלקה אינה מטפלת כל סטודנט לדאועל 

  בנושאים אלו. סטודנט שלא יטפל בנושאים אלו, טופס הזכאות שלו יעוכב במזכירות הפקולטה.
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  ג"תשעתכנית לימודים למסלול כלכלה חד מחלקתי (התמחות בחשבונאות) 

  

  ילת והשנה השלישית תתקיים בב"ש.השנתיים הראשונות ללימודים יתקיימו בא הערה:

  ומעלה  75  שבע מותנה בממוצע-המעבר לשנה ג' בבאר

  

  מבנה נקודות הזכות לתואר 

  נקודות זכות על פי תכנית הלימודים: 128להשלמת החובות לתואר יש לצבור 

  

  פירוט נקודות הזכות:

  נקודות זכות  חובה לתואר

  חובות אוניברסיטאיות:

  2אנגלית מתקדמים 

  ה בספריה (מפגש חד פעמי)הדרכ

  

2  

0  

  116  בכלכלהקורסי חובה 

  10  קורסים כלליים

  128  סה"כ

  

  
. לפיכך, תכנית הלימודים לשינויים לפי הוראות מועצת רואי החשבוןתכנית לימודים זו נתונה   

, היא התכנית האחרונה לגבי הקורסים בחשבונאותהקובעת עבור סטודנטים במסלול זה, 

  המתפרסמת.
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  שנה א' סמסטר א'

שעות   שם הקורס  מס' הקורס

  הרצאה

  שעות

  תרגול

  סה"כ

  שעות

  נקודות

  זכות

  דרישות קדם

    4  5  2  3  כלכלה א'ל מבוא  14211011

    4  5  2  3  יסטיקה לכלכלנים א'טסט  14210211

    2  3  0  3  יסודות המשפט  14211408

    3  3  3  0  מחשבים לכלכלנים  14210014

ת פיננסית מבוא לחשבונאו  14211411

  א'

6  3  9  3    

    16        סה"כ  

  

  שנה א' סמסטר ב'

שעות   שם הקורס  מס' הקורס
  הרצאה

  שעות
  תרגול

  סה"כ
  שעות

  נקודות
  זכות

  דרישות קדם

  ה א'לבמבוא לכלכ 70ציון   4  5  2  3  כלכלה ב'ל מבוא  14211021

מבוא לחשבונאות פיננסית   14211421

  ב'

  מב' לחשבונאות פיננ' א'  3  9  3  6

  סטט' לכלכלנים א'  4  5  2  3  יסטיקה לכלכלנים ב'טסט  14210030

    4  6  2  4  חדו"א ד'  20119221

  יסודות המשפט  2  3  0  3  יסודות המשפט העסקי  14211521

    17        סה"כ  

  

  שנה ב' סמסטר א'

שעות   שם הקורס  מס' הקורס
  הרצאה

  שעות
  תרגול

  סה"כ
  שעות

  נקודות
  זכות

  דרישות קדם

ב'  -לכלה א' ומבוא לכ  4  5  2  3  רים א'תורת המחי  14211031
  קלקולוסו

ב'  -כלכלה א' ומבוא ל  4  5  2  3  מאקרו כלכלה א'  14211051
  וקלקולוס

  ב' -לכלה א' ומבוא לכ  4  5  2  3  מימון הפירמה א'  14211061

מבוא לחשבונאות   3  6  3  3  א' חשבונאות פיננסית  14211361
, יסודות הכלכלה פיננסית

  א'+ב', קלקולוס
  יסודות המשפט העסקי  2  3  0  3  דיני תאגידים  14211511
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מערכות מידע בארגון   14210020
  לחשבונאים

  מחשבים לכלכלנים  3  3  0  3

    4  6  2  4  מבוא לחשבונאות ניהולית  14211101

    24        סה"כ  

  

  שנה ב' סמסטר ב'

שעות   שם הקורס  מס' הקורס
  הרצאה

  שעות
  תרגול

  סה"כ
  שעות

  נקודות
  זכות

  דםדרישות ק

  רים א' *יתורת המח  4  5  2  3  תורת המחירים ב'  14211041

  מאקרו כלכלה א' *  4  5  2  3  מאקרו כלכלה ב'  14211551

  דיני תאגידים  3  3  0  3   משפט מסחרי  14211371

ב',  -כלכלה א' ומבוא ל  4  5  2  3  מימון הפירמה ב'  14213011
  מימון הפירמה א'

  לחשבונאות פיננסית 'מב  3  6  3  3  ב'חשבונאות פיננסית   14211391
סטט' לכלכלנים א'+ב',   4  5  2  3  מבוא לאקונומטריקה  14211081

תורת המחירים א' 
  ומאקרו א'

    22        סה"כ  

  גם אם לא קיבל ציון עובר בקורס זה. •

  

  (יילמד בב"ש) +ב'סמסטר א'' שנה ג

שעות   שם הקורס  מס' הקורס
  הרצאה

  שעות
  תרגול

  סה"כ
  שעות

  נקודות
  זכות

  ות קדםדריש

מאקרו כלכלה א'+ב',   3  3  0  3  כלכלת ישראל  14111111

  מבוא לאקונומטריה

  ב '- חשבונאות פיננסית א' ו  3  6  3  3  דוחות מאוחדים א'  14211701

  דוחות מאוחדים א'  3  6  3  3  דוחות מאוחדים ב'  14211721

  ב '- חשבונאות פיננסית א' ו  3  5  2  3  ניתוח דוחות כספיים  14211771

משפט מסחרי, דיני   2  5  2  3  מבוא למיסים  14211621
  תאגידים

14211671  

14211681  

  (שנתי)א' ביקורת חשבונות 

  (שנתי)' בביקורת חשבונות 

3  

3  

0  

0  

3  

3  

3  

3  

  ב '- חשבונאות פיננסית א' ו

ביקורת מערכות   14212131

  ממוחשבות

  תנאי המעבר לשנה ג'  3  3  0  3

  י המעבר לשנה ג'תנא  3  3  0  3  סמינר בחשבונאות  14211691

  דיני מיסים א'  3   3   0  3  שוק ההוןרווחי הון ו  14213131

    2  2  0  2  דיני מיסוי בינלאומי  14210078
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חשבונאות ניהולית   14212051
  מתקדמת

מבוא לחשבונאות   3  3  0  3
  ניהולית

נושאים מיוחדים   14210090
  בחשבונאות

- חשבונאות פיננסים א' ו  3  6  3  3
  דוחות מאוחדיםב' 

    37        סה"כ  
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  (פרט לתלמידי ניהול)  "גתשעמחלקתי  דותכנית לימודים למסלול כלכלה 

  

הבוחר בתוכנית דו מחלקתית בכלכלה, חייב לבחור גם בתוכנית מקבילה במחלקה אחרת בפקולטה 

  מחלקתית.למדעי הרוח והחברה. הרשימה הבאה מתארת את הדרישות של התוכנית הדו 

  

  מבנה נקודות הזכות לתואר 

  נקודות זכות על פי תכנית הלימודים: 120להשלמת החובות לתואר יש לצבור 

  נקודות זכות  חובה לתואר

  חובות אוניברסיטאיות:
  2אנגלית מתקדמים 

  הדרכה בספריה (מפגש חד פעמי)

  
2  
0  

  54  קורסים בכלכלה

לימודים כלליים ממדעי הרוח והחברה בהרכב 

  נק"ז כל אחת 28תי חטיבות של ש

  קורסים כלליים

  

56  

8  

  

  אנתרופולוגיה-קורסים בפסיכולוגיה/סוציולוגיה

  קורסים כלליים

  

54  

10  

  120  סה"כ

  

  שנה א' סמסטר א'

שעות   שם הקורס  מס' הקורס

  הרצאה

  שעות

  תרגול

  סה"כ

  שעות

  נקודות

  זכות

  דרישות קדם

    4  5  2  3  כלכלה א'מבוא ל  14211011

    0  5  2  3  מבוא למתמטיקה  14210005

    3  3  3  0  מחשבים לכלכלנים  14210014

    4  5  2  3  יסטיקה לכלכלנים א'טסט  14210211

    11        סה"כ  

  

  

  

 או
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  שנה א' סמסטר ב'

שעות   שם הקורס  מס' הקורס

  הרצאה

  שעות

  תרגול

  סה"כ

  שעות

  נקודות

  זכות

  דרישות קדם

  ה א'לבוא לכלכבמ 70ציון   4  5  2  3  כלכלה ב'מבוא ל  14211021

  סטט' לכלכלנים א'  4  5  2  3  סטיקה לכלכלנים ב'טיסט  14210030

    4  6  2  4  חדו"א ד'  20119221

    12        סה"כ  

  

  שנה ב' סמסטר א'

שעות   שם הקורס  מס' הקורס

  הרצאה

  שעות

  תרגול

  סה"כ

  שעות

  נקודות

  זכות

  דרישות קדם

  כלכלה א'+ב'מבוא ל  4  5  2  3  תורת המחירים א'  14211031

  קלקולוס

  כלכלה א'+ב'מבוא ל  4  5  2  3  מאקרו כלכלה א'  14211051

  קלקולוס

  כלכלה א'+ב'מבוא ל  4  5  2  3  מימון הפירמה א'  14211061

    12        סה"כ  

  

  שנה ב' סמסטר ב'

שעות   שם הקורס  מס' הקורס

  הרצאה

  שעות

  תרגול

  סה"כ

  שעות

  נקודות

  זכות

  דרישות קדם

  תורת המחירים א'*  4  5  2  3  תורת המחירים ב'  14211041

  מאקרו כלכלה א'*  4  5  2  3  מאקרו כלכלה ב'  14211551

 'סטט' לכלכלנים א'+ב 4 5 2 3 מבוא לאקונומטריקה 14211081

    12        סה"כ  

  * גם אם לא קיבלת ציון עובר בקורס.
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  נה ג' סמסטר א'ש

שעות   שם הקורס  מס' הקורס

  הרצאה

  שעות

  תרגול

  סה"כ

  שעות

  נקודות

  זכות

  דרישות קדם

  כלכלת ישראל  14111111

  

ב'  -מאקרו כלכלה א' ו  3  3  0  3

  ב' - תורת המחירים א' ו

    3  3  0  3  סמינר  14212041

    6        סה"כ  

: סטודנטים הלומדים במחלקות של רוח וחברה, יהיו חייבים ללמוד את הקורסים במתמטיקה הערה

  מחלקה לכלכלה.וסטטיסטיקה ב

  

  

   ג"תשעמחלקתי  וניהול דותכנית לימודים למסלול כלכלה 

  

הבוחר בתוכנית דו מחלקתית בכלכלה, חייב לבחור גם בתוכנית מקבילה במחלקה אחרת בפקולטה 

  . הרשימה הבאה מתארת את הדרישות של התוכנית הדו מחלקתית.לניהול

  

  מבנה נקודות הזכות לתואר 

  נקודות זכות על פי תכנית הלימודים: 121יש לצבור  להשלמת החובות לתואר

  נקודות זכות  חובה לתואר

  חובות אוניברסיטאיות:

  2אנגלית מתקדמים 

  הדרכה בספריה (מפגש חד פעמי)

  

2  

0  

  54  ם בכלכלהקורסי

  57.5  ם בניהולקורסי

  8  קורסים כלליים

  121.5  סה"כ
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  נה א' סמסטר א'ש

שעות   שם הקורס  מס' הקורס

  אההרצ

  שעות

  תרגול

  סה"כ

  שעות

  נקודות

  זכות

  דרישות קדם

    4  5  2  3  כלכלה א'מבוא ל  14211011

    0  5  2  3  מבוא למתמטיקה  14210005

    4  5  2  3   יסטיקה לכלכלנים א'טסט  14210211

    3  3  3  0  מחשבים לכלכלנים  14210014

    11        סה"כ  

  

  שנה א' סמסטר ב'

שעות   שם הקורס  מס' הקורס

  הרצאה

  תשעו

  תרגול

  סה"כ

  שעות

  נקודות

  זכות

  דרישות קדם

  ה א'לבמבוא לכלכ 70ציון   4  5  2  3  כלכלה ב'מבוא ל  14211021

  סטט' לכלכלנים א'  4  5  2  3   סטיקה לכלכלנים ב'טיסט  14210030

    4  6  2  4  חדו"א ד'  20119221

    12        סה"כ  

  

  שנה ב' סמסטר א'

שעות   שם הקורס  מס' הקורס

  הרצאה

  שעות

  תרגול

  סה"כ

  שעות

  נקודות

  זכות

  דרישות קדם

  יסודות הכלכלה א'+ב'  4  5  2  3  תורת המחירים א'  14211031

  קלקולוס

  יסודות הכלכלה א'+ב'  4  5  2  3  מאקרו כלכלה א'  14211051

  קלקולוס

    4        א'מימון   

    12        סה"כ  
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  נה ב' סמסטר ב'ש

שעות   שם הקורס  סמס' הקור

  הרצאה

  שעות

  תרגול

  סה"כ

  שעות

  נקודות

  זכות

  דרישות קדם

  תורת המחירים א'*  4  5  2  3  תורת המחירים ב'  14211041

  מאקרו כלכלה א'*  4  5  2  3  מאקרו כלכלה ב'  14211551

    4        ב' מימון  
    12        סה"כ  

  ם אם לא קיבלת ציון עובר בקורס.* ג

  

  +ב'שנה ג' סמסטר א'

שעות   שם הקורס  מס' הקורס

  הרצאה

  שעות

  תרגול

  סה"כ

  שעות

  נקודות

  זכות

  דרישות קדם

  סטט' לכלכלנים א'+ב'  4  5  2  3  מבוא לאקונומטריקה  14211081

תורת המחירים א' 

  ויסודות הכלכלה א'

  כלכלת ישראל  14111111

  

ב'  -ה א' ומאקרו כלכל  3  3  0  3

  ב' - תורת המחירים א' ו

    7        סה"כ  

  


