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 כלכלההמחלקה ל

 (142)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

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

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

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

 הוא מתעניין מחוץ לכלכלה. 

הקורסים המוצעים על ידי המחלקה לכלכלה, הן לתלמידיה והן כקורסי שירות ינתנו על ידי מורי המחלקה או 

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

 יםהלימודמבנה 

o תכנית חד מחלקתית 

o מחלקתית-דו תכנית 

o  מחלקה ראשיתתכנית 

o  לימודים מורחבתחטיבת 

  חד מחלקתי –לימודיםהתכנית 

 :שתי התמחויותהתכנית החד מחלקתית כוללת 

 נק"ז 108-כלכלה במסלול מנהל עסקים 

 נק"ז 116 -לה במסלול חשבונאותכלכ 

 מנהל עסקים:ב התמחות

 תכנית הלימודים בכלכלה עם התמחות במינהל עסקים כוללת, מלבד לימודי הכלכלה, גם לימודים בסיסיים

וכו'. מטרת התכנית היא לתת לתלמיד השכלה רחבה בנושאי מינהל  הל עסקים כגון: חשבונאות, מימוןבמינ

  .יישומיתוכלכלה 
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 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 

במבוא  70ציון 
 לכלכלה א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

 לכלכלה א' מבוא

 מבוא לכלכלה ב'

142.1.1011 

142.1.1021 

מבוא 
 למתמטיקה

שיטות כמותיות  3 2 5 3 ב'/א'
 בכלכלה

142.1.0029 

סטטיסטיקה 
 לכלכלנים א'

 

 א'

 ב'

3 

3 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

סטטיסטיקה 
 לכלכלנים א'

 סטטיסטיקה
 ב' לכלכלנים

142.1.0211 

142.1.0030 

יסודות  3 2 5 3 א' 
 החשבונאות
 לכלכלנים

 

מחשבים  2 - 2 2 א'/ב' 
 א' לכלכלנים

142.1.0014 

 תנאי מעבר

 לפחות במבוא לכלכלה א' וב'. 70ציון של  תנאי מעבר לשנה ב' .1

 '.ו ב 'א –ובקורס סטטיסטיקה לכלכלנים  שיטות כמותיות בכלכלהעובר בקורס ציון  .2

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

 החזרה.

  בכל מקום בו נאמר "תלמיד" הכוונה לתלמיד ותלמידה כאחד.  * 
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 שנה  ב'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא לכלכלה א' וב', 
שיטות כמותיות 

 בכלכלה

 תורת המחירים א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

 1תורת המחירים 

 2תורת המחירים 

142.1.1031 

142.1.1041 

מבוא לכלכלה א' וב', 
שיטות כמותיות 

  בכלכלה

 כלכלה א' מקרו

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

 1מאקרו כלכלה 

 2מאקרו כלכלה 

142.1.1051 

142.1.1551 

סטטיסטיקה 
 , לכלכלנים א' וב'

 מבוא לכלכלה א'+ ב'

שיטות כמותיות 
 בכלכלה

מבוא  3 2 5 4 ב'
 לאקונומטריקה

142.1.1081 

, מבוא לכלכלה א' וב'
שיטות כמותיות 

 בכלכלה

 מימון הפרמה א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

 1מימון הפירמה 

 2מימון הפירמה 

142.1.1061 

142.1.3011 

 142-1-0068 סטטה לכלכלנים 1 1 1 1 ב' 'א לכלכלנים מחשבים

 תנאי מעבר

, ומאקרו 1, מאקרו כלכלה 2, תורת המחירים 1ציון עובר בשלושה מתוך ארבעת הקורסים: תורת המחירים 

 .2כלכלה 

 לפחות. 65בנוסף, תנאי המעבר משנה לשנה הוא ציון ממוצע משוקלל של 
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 שנה ג'

 + סמינריםקורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

, 2ו 1מאקרו כלכלה 
 2ו 1מחירים 

 ב'

 

 א'

3 

 

3 

3 

 

3 

- 

 

- 

3 

 

3 

 כלכלת ישראל

 או

צמיחה, יציבות ורווחה 
 בכלכלת ישראל

142.1.1111 

 או

142.1.0112 

+ יסודות החשבונאות
 תנאי מעבר לשנה ג'.

חשבונאות ניהולית  3 2 5 3 א'
 לכלכלנים

142.1.1711 

חובה להירשם בסמ' 
 א' לסמינר

  סמינר 3   3 א'

 :  ג' -א'בשנה הנדרשים  קורסי בחירהסה"כ 

 נק"ז.  30בהיקף  מתקדמים קורסי בחירה 10

ת כלכל ,דילמות חברתיות, כלכלת מגדר, כלכלת ספורט ,כלכלה ציבורית ניתן לבחור בין קורסים הבאים:

כלכלת , מתמטיקה לכלכלנים א', מבוא לתורת המשחקים, כלכלה ניסויית, אינפורמציה, משחקים שיתופיים

כלכלת סביבה, בחירה חברתית, כלכלת פיתוח, מכרזים, ארגון תעשייתי, מדיניות כלכלית ודאיות, -אי

מתפרסמת בכל )רשימה מעודכנת בישראל, צמיחה כלכלית, תחרויות אסטרטגיות, תכנון מערכות מס ורווחה, 

 סמסטר(.

קורסים מרשימה ב', החל משנה א', סמס' ב'. )רשימת הקורסים ניתן ללמוד נק"ז.  18קורסי בחירה בהיקף  6

  מתפרסמת בכל סמסטר(.
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 נק"ז( 116) -התמחות בחשבונאות -מחלקתית -חד –לימודיםהתכנית 

תוכנית הלימודים בכלכלה עם התמחות בחשבונאות מיועדת להקנות לתלמיד השכלה חשבונאית רחבה בנוסף 

הלימודים בחשבונאות היא בהתאם לאישור מועצת רואי חשבון, ועשויה להשתנות על נושאי הכלכלה. תוכנית 

בהתאם להחלטת המועצה. בוגרי התוכנית פטורים מרוב הבחינות לקבלת רשיון רואה חשבון )כנהוג בשאר 

 .האוניברסיטאות(

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 

במבוא  70ציון 
 לכלכלה א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

 מבוא לכלכלה א'

 מבוא לכלכלה ב'

142.1.1011 

142.1.1021 

מבוא 
 למתמטיקה

שיטות כמותיות  3 2 5 3 ב'/א'
 בכלכלה

142.1.0029 

 

סטטיסטיקה 
 לכלכלנים א'

 3 א'ב'

 

3 

5 

 

5 

2 

 

2 

3 

 

3 

סטטיסטיקה 
 'לכלכלנים א'

סטטיסטיקה 
 ב'לכלכלנים 

142.1.0211 

142.1.0030 

מבוא לחשבונאות  6 3 9 6 א'+ב' 
 א'+ב' פיננסית

142.1.1411 

142.1.1421 

 142.1.1401 יסודות המשפט 3 - 3 2 א' 

יסודות המשפט  3 - 3 2 ב' יסודות המשפט
 העסקי

142.1.1521 

מחשבים  2 - 2 2 א'/ב' 
 א' לכלכלנים

142-1-0014 

 לשנה ב' מעברתנאי 

, ומבוא לחשבונאות פיננסית מבוא לכלכלה א' וב'קורסים: לפחות ב 70ציון של  תנאי מעבר לשנה ב' .1

 א'+ב'.

 .של שנה א' בכל קורסי החובהעובר ציון  .2

 , רשאי להגיש65לפחות הוא  "מבוא לחשבונאות פיננסית"תלמיד המתמחה בחשבונאות שציונו בקורס 

 ראש המסלול לחשבונאות.בקשה לחזור על הקורס.  כל בקשה תידון לגופה על ידי 

, אינו רשאי להמשיך 65-תלמיד המתמחה בחשבונאות שציונו בקורס "מבוא לחשבונאות פיננסית" פחות מ

 במסלול חשבונאות והמחלקה רשאית לשנות את מסלול לימודיו, במידה והסטודנט לא ביקש אחרת.
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 הלימודים הקובעת לגבי הסטודנטים החוזרים על שנה א' היא עפ"י השנתון שהיה בתוקף בשנתתוכנית 

 החזרה.

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

 

 שנה  ב'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 א' ב'תנאי מעבר לשנה 

 ב'

4 

4 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

 1תורת המחירים 

 2תורת המחירים 

142.1.1031 

142.1.1041 

 א' תנאי מעבר לשנה ב'

 ב'

4 

4 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

 1מאקרו כלכלה 

 2מאקרו כלכלה 

142.1.1051 

142.1.1551 

 142.1.1081 מבוא לאקונומטריקה 3 2 5 4 'א תנאי מעבר לשנה ב'

 א' תנאי מעבר לשנה ב'

 ב'

4 

4 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

 1מימון הפירמה 

 2מימון הפירמה 

142.1.1061 

142.1.3011 

מבוא לחשבונאות  3 2 5 4 'ב תנאי מעבר לשנה ב'
 ניהולית

142.1.1101 

 א' תנאי מעבר לשנה ב'

 ב'

3 

3 

6 

6 

3 

3 

3 

3 

 חשבונאות פיננסית א' 

 'בחשבונאות פיננסית 

142.1.1361 

142.1.1391 

 142.1.1511 דיני תאגידים 3 3 3 2 א' תנאי מעבר לשנה ב'

 142.1.1371 משפט מסחרי 3 3 3 3 ב' תנאי מעבר לשנה ב'

 מחשבים לכלכלנים
 א'

מערכות מידע בארגון  3 3 3 3 ב'
 לחשבונאיים

142.1.0020 

מחשבים לכלכלנים 
 א'

 142-1-0068 סטטה לכלכלנים 1 1 1 1 א'

 לשנה ג' תנאי מעבר

 2, מאקרו כלכלה 1, מאקרו כלכלה 2, תורת המחירים 1הקורסים: תורת המחירים  בכל חמשתציון עובר  .1

 החובה בחשבונאות של שנה ב. בקורסי וציון עובר ואקונומטריקה

  לפחות. 65בנוסף לתנאי המעבר המוזכרים לעיל, תנאי המעבר משנה לשנה הוא ציון ממוצע משוקלל של 
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 שנה ג'

 +סמינריםקורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

מס'  שם הקורס שעות
 הקורס

 142.1.1111 כלכלת ישראל 3 - 3 3 ב' תנאי מעבר לשנה ג'

 תנאי מעבר לשנה ג'

 דוחות מאוחדים א'

 א'

 ב'

3 

3 

7 

7 

3 

3 

4 

4 

דוחות מאוחדים 
 א'+ב'

142.1.1701 

142.1.1721 

דוחות ניתוח  3 3 6 3 ב' תנאי מעבר לשנה ג'
 כספיים

142.1.1771 

 142.1.1621 מבוא למיסים 3 2 5 2 א' תנאי מעבר לשנה ג'

 תנאי מעבר לשנה ג'

 ביקורת חשבונות א'

 א'

 ב'

3 

3 

3 

3 

- 

- 

3 

3 

 א' ביקורת חשבונות

 ביקורת חשבונות ב'

142.1.1671 

142.1.1681 

ביקורת מערכות  3 - 3 3 ב' תנאי המעבר לשנה ג'
 ממוחשבות

142.1.2131 

 תנאי המעבר לשנה ג'

חובה להירשם 
 בסמסטר א' לסמינר

 142.1.1691 סמינר בחשבונאות 3 - 3 3 א'

 142.1.3131 רווחי הון ושוק ההון 3 - 3 3 ב' תנאי מעבר לשנה ג'

 142.1.0078 דיני מיסוי בינלאומי 2 - 2 2 ב' תנאי מעבר לשנה ג'

 תנאי מעבר לשנה ג'

מבוא לחשבונאות 
 ניהולית

חשבונאות ניהולית  3 - 3 3 א'
 מתקדמת

142.1.2051 

נושאים מיוחדים  3 3 6 3 א' תנאי מעבר לשנה ג'
 בחשבונאות

142.1.0090 

 לשנה ד' תנאי מעבר

 בחשבונאות.בכלכלה וציון עובר בכל המקצועות של שנה ג'  .1

 מיוחדים )כמו בתואר השני(.מועד א'. מועד ב' יאושר רק במקרים לבחינות בבשנה ד' חלה חובה לגשת  .2

 הנוכחות בכל השיעורים הינה חובה. .3
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 שנה ד'

 סמסטרים. הסמסטר הראשון מתחיל בקיץ. 3 -*שנת ההשלמה מחולקת ל

 קורסי חובה

שעות  שעות שם הקורס מס' קורס
 תרגול

סה"כ 
 שעות

סה"כ 
 נקודות

 דרישות קדם מסטרס

חשבונאות  142.1.2311
פיננסית 

 מתקדמת א'

  א' 3 10 5 5

חשבונאות  142.1.2141
פיננסית 

 מתקדמת ב'

חשבונאות  ב' 3 14 7 7
פיננסית 

 מתקדמת א'

חשבונאות  142.1.0291
פיננסית 

 מתקדמת ג'

חשבונאות  ג' 3 14 7 7
פיננסית 

 מתקדמת ב'

ביקורת  142.1.1781
חשבונות 

 מתקדמת א'

  א' 1 3 1.5 1.5

ביקורת  142.1.1791
חשבונות 

 מתקדמת ב'

ביקורת  ב' 3 6 3 3
חשבונות 

 מתקדמת א'
ביקורת  142-1-0227

חשבונות 
 מתקדמת ג'

ביקורת  ג' 3 6 3 3
חשבונות 

 מתקדמת ב'
מיסוי  142.1.1801

מקרקעין 
 ומע"מ

  א' 3 6 0 6

  א' 3 6 0 6 מיסוי תאגידים 142.1.1811

מיסוי תאגידים  142.1.0046
 מיוחדים

מיסוי  ג' 3 4 0 4
 תאגידים

מיסוי יחיד  142.1.0094
 ותכנון מס

חשבונאות  ג' 3 4 0 4
פיננסית 

 מתקדמת א'

  רשאים להתקבל לשנת השלמה רק סטודנטים שסיימו את חובותיהם האקדמיות בכלכלה וחשבונאות
 וקיבלו ציון עובר בכל הקורסים.

 שבועות,  6-7א' הינו בן  סמסטרבשנה האקדמית הרגילה.  לסמסטריםאינם חופפים  הסמסטרים
מחדש בהתאם  הסמסטריםשבועות כל אחד. בכל שנה יקבעו מועדים ואורך  9-11ג' בני -ב' וסמסטרים
 .העבריללוח השנה 

  במידה והמחלקה מאשרת הכרה אקדמית של קורס/ים מתכנית זו לתואר שני, הדבר אינו מעניק זיכוי
 תואר שני(פי הכללים של -בתשלום שכר הלימוד )יבוצע על
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 נק"ז( 54)  תמחלקתי-דו –לימודיםהתכנית 

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

 . למדעי הרוח והחברה

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 

במבוא  70ציון 
 לכלכלה א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

 מבוא לכלכלה א'

 מבוא לכלכלה ב'

142.1.1011 

142.1.1021 

מבוא 
 למתמטיקה

שיטות כמותיות  3 2 5 3 ב'/א'
 בכלכלה

142.1.0029 

 

סטטיסטיקה 
 לכלכלנים א'

 א'

 ב'

3 

3 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

סטטיסטיקה 
 +ב'לכלכלנים א'

 סטטיסטיקה
 ב' לכלכלנים

142.1.0211 

142.1.0030 

מחשבים  2 - 2 2 א'/ב' 
 א' לכלכלנים

142.1.0014 

 תנאי מעבר

 לפחות במבוא לכלכלה א' וב'. 70ציון של  תנאי מעבר לשנה ב' .1

 א ו ב –ובקורס סטטיסטיקה לכלכלנים  שיטות כמותיות בכלכלהעובר בקורס ציון  .2
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 שנה ב'

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

, 2ו 1מבוא לכלכלה 
שיטות כמותיות 

 בכלכלה

 1תורת המחירים 

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

 1תורת המחירים 

 2תורת המחירים 

142.1.1031 

142.1.1041 

, 2ו 1מבוא לכלכלה 
שיטות כמותיות 

 בכלכלה

 כלכלה א' מאקרו

 א'

 ב'

4 

4   

5 

5 

2 

2 

3 

3 

 1מאקרו כלכלה 

 2מאקרו כלכלה 

142.1.1051 

142.1.1551 

, מבוא לכלכלה א' וב'
שיטות כמותיות 

 בכלכלה

 142.1.1061 1מימון הפירמה  3 2 5 4 א'

מבוא  3 2 5 4 ב' תנאי מעבר לשנה ב'
 ומטיקהנלאקו

142.1.1081 

 142-1-0068 סטטה לכלכלנים 1 1 1 1 ב' מחשבים לכלכלנים א'

 תנאי מעבר

, 1, מאקרו כלכלה 2, תורת המחירים 1ציון עובר בשלושה מתוך ארבעת הקורסים: תורת המחירים  .1

 .2ומאקרו כלכלה 

 לפחות. 65תנאי המעבר משנה לשנה הוא ציון ממוצע משוקלל של  .2

 שנה ג'

 +סמינריםקורסי חובה

דרישות 
 קדם

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

תנאי 
מעבר 
 לשנה ג'

 ב'

 

 א'

3 

 

3 

3 

 

3 

- 

 

- 

3 

 

3 

 כלכלת ישראל

 או

צמיחה, יציבות 
ורווחה בכלכלת 

 ישראל

142.1.1111 

 או

142.1.0112 

תנאי 
מעבר 
 לשנה ג'

חובה 
להירשם 

 בסמסטר א'

  סמינר 3   3

תנאי 
מעבר 
 לשנה ג'

חובה 
להירשם 

 בסמסטר א'

כתיבה עבודה     1
 מחקרית בכלכלה

142.1.0102 

תנאי 
מעבר 

קורס בחירה    3 3 
או  מרשימה א'
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דרישות 
 קדם

סה"כ  סמסטר
 נקודות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות

 *2מימון  לשנה ג'

 אינו חייב בקורס כתיבה עבודה מחקרית. 2* סטודנט הלומד מימון 

יהיו פטורים  במחלקה למתמטיקה בלבד,תלמידים שלמדו קורסים במתמטיקה וסטטיסטיקה  הערה :  

. במקומם יצטרכו לקחת רק לאחר אישור מועדת הוראה מלימוד קורסים אלו במחלקה לכלכלה

נק"ז  54קורסים אחרים בכלכלה באשור היועץ, מתוך קורסי הבחירה המתקדמים להשלמת 

ורסים סטודנטים הלומדים במחלקות של רוח וחברה יהיו חייבים ללמוד את הק בכלכלה.

 בסטטיסטיקה במחלקה לכלכלה.
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 נק"ז( 54) ניהול מערכות בריאות/כלכלה וניהול -תמחלקתי-דו –תכנית הלימודים

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 

במבוא  70ציון 
 לכלכלה א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

 מבוא לכלכלה א'

 מבוא לכלכלה ב'

142.1.1011 

142.1.1021 

מבוא 
 למתמטיקה

שיטות כמותיות  3 2 5 3 ב'/א'
 בכלכלה

142.1.0029 

 

סטטיסטיקה 
 לכלכלנים א'

 א'

 ב'

3 

3 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

סטטיסטיקה 
 +ב'לכלכלנים א'

 סטטיסטיקה
 ב' לכלכלנים

142.1.0211 

142.1.0030 

מחשבים  2 - 2 2 א'/ב' 
 א' לכלכלנים

142.1.0014 

 תנאי מעבר

 לכלכלה א' וב'.לפחות במבוא  70ציון של  תנאי מעבר לשנה ב' .1

 א ו ב –ובקורס סטטיסטיקה לכלכלנים שיטות כמותיות בכלכלה עובר בקורס ציון  .2

 שנה ב'

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

, 2ו 1מבוא לכלכלה 
שיטות כמותיות 

 בכלכלה

 1תורת המחירים 

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

 1תורת המחירים 

 2תורת המחירים 

142.1.1031 

142.1.1041 

, 2ו 1מבוא לכלכלה 
שיטות כמותיות 

 בכלכלה

 1מבוא לכלכלה 

 5 4 א'+ב'

5 

2 

2 

3 

3 

 1מאקרו כלכלה 

 2מאקרו כלכלה 

142.1.1051 

142.1.1551 

' 2' ו1מבוא לכלכלה 
שיטות כמותיות 

 בכלכלה

 מימון א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

 1מימון 

 2מימון 

142.1.1061 

142.1.3011 

מבוא  3 2 5 4 ב' 'גתנאי מעבר לשנה 
 ומטיקהנלאקו

142.1.1081 

 142-1-0068 סטטה לכלכלנים 1  1 1 ב' מחשבים לכלכלנים א'
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 כמפורט בתכנית הלימודים החד שנתית, שנה ב': תנאי מעבר

 שנה ג'

 קורסי חובה+סמינרים

 מס' הקורס שם הקורס שעות תרגולשעות  סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 ב'

 

 א'

3 

 

3 

3 

 

3 

- 

 

- 

3 

 

3 

 כלכלת ישראל

 או

צמיחה, יציבות 
ורווחה בכלכלת 

 ישראל

142.1.1111 

 או

142.1.0112 

קורס בחירה  3  3 3 א'/ב'
 מרשימה א'
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 נק"ז( 08)  כלכלה כמחלקה ראשיתתכנית 

 תכנית כלכלה ראשי וחטיבה בפוליטיקה וממשל

 28נק"ז( בשילוב עם חטיבה בפוליטיקה וממשל ) 80הסטודנטים במסלול זה ילמדו כלכלה כמחלקה ראשית )

נק"ז(. מסלול זה יכשיר את הסטודנטים לניהול מדיניות באמצעות מתן דגש על קורסים בכלכלה ציבורית, 

עמוקה של תהליכים כלכלה יישומית וקורסים מהמחלקה לפוליטיקה וממשל. בוגרי מסלול זה ירכשו הבנה 

כלכליים, חברתיים ומדיניים ומיומנות גבוהה בעבודה עם נתונים וניתוחם מתוך היכרות ברמה גבוהה עם 

 המודלים שעומדים בבסיס תוצאות הניתוח.

 תכנית כלכלה ראשי עם חטיבה במדעי המחשב

וחלק קטן מהקורסים ניתן ללמוד כלכלה במסגרת מחלקה ראשית, כשחלק נכבד של הקורסים הם בכלכלה, 

שייכים למדעי המחשב. בוועדת הקבלה לתוכנית זו משתתפים נציגי המחלקה לכלכלה ונציגי המחלקה למדעי 

 המחשב.

 שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 

במבוא  70ציון 
 לכלכלה א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

 א' מבוא לכלכלה 

 מבוא לכלכלה ב'

142.1.1011 

142.1.1021 

מבוא 
 למתמטיקה

שיטות כמותיות  3 2 5 3 ב'/א'
 בכלכלה

142.1.0029 

 

סטטיסטיקה 
 לכלכלנים א'

 א'

 ב'

3 

3 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

סטטיסטיקה *
 לכלכלנים א'

 *סטטיסטיקה
 ב' לכלכלנים

142.1.0211 

142.1.0030 

יסודות  3 2 5 3 א' 
 החשבונאות
 לכלכלנים

 

מחשבים  2 - 2 2 א'/ב' 
 לכלכלנים

142.1.0014 

 תנאי מעבר

 לפחות במבוא לכלכלה א' וב'. 70ציון של  תנאי מעבר לשנה ב' .1

 א ו ב –ובקורס סטטיסטיקה לכלכלנים  שיטות כמותיות בכלכלהעובר בקורס ציון  .2
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 שנה  ב'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

מבוא לכלכלה א' וב', 
שיטות כמותיות 

 בכלכלה

 תורת המחירים א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

 1תורת המחירים 

 2תורת המחירים 

142.1.1031 

142.1.1041 

מבוא לכלכלה א' וב', 
שיטות כמותיות 

 בכלכלה

 מאקרו כלכלה א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

 1מאקרו כלכלה 

 2מאקרו כלכלה 

142.1.1051 

142.1.1551 

סטטיסטיקה 
, לכלכלנים א' וב'

 מחירים א, מקרו א'

מבוא  3 2 5 4 ב'
 לאקונומטריקה

142.1.1081 

, מבוא לכלכלה א' וב'
שיטות כמותיות 

 בכלכלה

 142.1.1061 מימון הפירמה א' 3 2 5 4 א'

 

 142-1-0068 לכלכלניםסטטה  1  1 1 ב א' לכלכלנים מחשבים

 *קורס חובה למי שלומד חטיבה בפוליטיקה וממשל.- BA-כלכלה יישומית ל

 תנאי מעבר

, 1, מאקרו כלכלה 2, תורת המחירים 1ציון עובר בשלושה מתוך ארבעת הקורסים: תורת המחירים  .1

 .2ומאקרו כלכלה 

 לפחות. 65תנאי המעבר משנה לשנה הוא ציון ממוצע משוקלל של  .2

 ג'שנה 

 קורסי חובה+סמינרים

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

חשבונאות ניהולית  3 2 5 3 א'
 לכלכלנים

142.1.1711 

 142.1.1111 כלכלת ישראל 3 - 3 3 א'/ב'

חובה להירשם 
 בסמסטר א'

  סמינר 3   3

 תנאי קדם לקורסים

 הנדרשים בשנה ג':   קורסי בחירהסה"כ 
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 נק"ז. 18קורסי בחירה מתקדמים בכלכלה בהיקף  6

 נק"ז. 9קורסים בהיקף של  3 –סה"כ קורסי בחירה ללומדים חטיבה בפוליטיקה וממשל 

 

יהיו פטורים  במחלקה למתמטיקה בלבד,תלמידים שלמדו קורסים במתמטיקה וסטטיסטיקה * הערה :  

. במקומם יצטרכו לקחת רק לאחר אישור מועדת הוראה מלימוד קורסים אלו במחלקה לכלכלה

נק"ז  80קורסים אחרים בכלכלה באשור היועץ, מתוך קורסי הבחירה המתקדמים להשלמת 

סטודנטים הלומדים במחלקות של רוח וחברה יהיו חייבים ללמוד את הקורסים  בכלכלה.

 קה לכלכלה.בסטטיסטיקה במחל

 קורס בחירה מרשימה ב'. -1
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  נק"ז( 28*) חטיבה מורחבת-הלימודים תכנית 

 ג' -שנה א'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר דרישות קדם
 נקודות

שעות  סה"כ שעות
 תרגול

 מס' הקורס שם הקורס שעות

 

במבוא  70ציון 
 לכלכלה א'

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

 מבוא לכלכלה א'

 מבוא לכלכלה ב'

142.1.1011 

142.1.1021 

 , 2ו 1מבוא לכלכלה 

 1תורת המחירים 

 א'

 ב'

4 

4 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

 1תורת המחירים 

 2תורת המחירים 

142.1.1031 

142.1.1041 

 , 2ו 1מבוא לכלכלה 

 1לכלכלה  מאקרו

 4 ב' א'+

4 

5 

5 

2 

2 

3 

3 

 1מאקרו כלכלה 

 2מאקרו כלכלה 

142.1.1051 

142.1.1551 

, 1+2מאקרו כלכלה 
 2, 1מחירים 

 142.1.1111 כלכלת ישראל 3 - 3 3 א'/ב'

כתיבת עבודה     1 א' 
 מחקרית בכלכלה

142-1-0102 

 נאי מעברת

 לפחות במבוא לכלכלה א' וב'. 70יון של צ

 ( ובתנאי שעמדו בתנאי147תוכנית זו מיועדת גם לתלמידים הלומדים במסלול ללימודים רב תחומיים )

 בשנה א', הקורס לא יקנה נק"ז. שיטות כמותיות בכלכלההקבלה, מומלץ ללמוד את הקורס 
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 הערות כלליות

 בחינות וציון בקורס 

דרך קביעת הציון הסופי בכל קורס וציונו הם בידי המורה.  הציון הסופי ייקבע, בדרך כלל, על סמך הציונים 

לתלמידים בבחינת סוף הקורס, בבחינות ביניים באמצע הקורס, תרגילים ועבודות.  בכל מקרה,  המורה יודיע 

בראשית הקורס על הדרך בה ייקבע הציון.  עם סיום הקורס מתקיימות שתי בחינות : מועד א' ומועד ב'. ראה 

 תקנון הבחינות.

בחינה רק בזמני החשיפה לא יוחזרו מחברות הבחינה לנבחנים, ניתן לראות את ה –החזרת הבחינות לנבחנים 

 המתפרסמים ובאתר סריקת המחברות.

 בהרצאות ותרגוליםנוכחות 

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

 ובסמינרים.

 סמינר

 .נערך בתחילת סמסטר א'סמינר. הרישום לסמינר  תכל תלמיד שנה ג' חייב בהגשת עבוד

 ירשמו לסמינר של המרצה בו הם בוחרים, בתקופת היעוץ.  םתלמידי

 שנת תלמידי המגמה לחשבונאות ירשמו לסמינר בחשבונאות. הנושאים יתואמו עם ראש המגמה במשך

 הלימודים. 

סמינר ניתן לקבל במזכירות המחלקה ומפורסם ה תדף הנחיות מפורט לגבי נוהלי הכתיבה וההגשה של עבוד

 באתר המחלקה.

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

 עותקים למזכירות המחלקה.

 מועדים מיוחדים

על פי הפרסום בלוח סטודנטים הזכאים למועד מיוחד בבחינה יגישו בקשה למזכירות המחלקה  .1

 המודעות באתר המחלקה.

 .על פי נוהל הבחינות המופיע בשנתוןלזכאים לכך,  ורקאך אישורים למועד מיוחד יינתנו  .2

 הטופס נמצא באתר המחלקה.טופס מתאים. גבי על  חובה להגיש בקשה למועד מיוחד .3

ולצרף את האישורים המתאימים. טופס שלא ימולאו בו כל הפרטים או יש למלא את כל הפרטים בטופס  .4

 .לא יטופל -לא יצורפו אישורים 

 למזכירות המחלקה בשעות הקבלה בלבד.אישית  את הבקשות יש למסור .5

לסטודנטים שאושר יעודכן בגיליון הציונים . לא אושרוייל לסטודנטים שבקשותיהם תשלח מהמחלקה  .6
סטודנט שאושרה בקשתו ואינו יכול/רוצה לגשת לבחינת המועד המיוחד יודיע על כך . 801הקוד= 

 ,במועד הרשמתו ביטול על הודיע לאש סטודנטלפני מועד הבחינה.  שבועלכל המאוחר  בכתבלמחלקה 

  .לעת( מעת יעודכן )הסכום ₪ 200 בגובה מיוחד טיפול דמי ישלם



196 

 

 * חזרה על קורסים

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

לשנה, חייב התלמיד בדרישות של הקורס המאוחר יותר. תלמיד לא חלו שינויים בדרישות הקורס משנה 

 יורשה לגשת רק לבחינה הסופית של הקורס. האמור לעיל תקף גם לגבי חזרה על קורס בחירה.

 בלבד. מגמהחזרה על קורסים בחשבונאות, באישור ראש ה

האחרון של הקורס באותו ין לשפר את ציונו הסופי לאחר פרסום הציונים של מועד הבחינה יתלמיד המעונ

 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 מגבלות  -קורס בחירה  .2

 קליטה, ילמד התלמיד בקורס בחירה אחר, באישור המחלקה.

 יופסקו לימודיו במחלקה. -בקורס חובה  תלמיד שנכשל פעמיים

 רשם שנית ללימודים במחלקה לאחר שחלפו שנתיים.יניתן לה

מספר הכישלונות המצטבר בקורסים, המותר במשך הלימודים במחלקה לכלכלה, הוא ארבעה. סטודנט 

 יופסקו לימודיו במחלקה לצמיתות.  -שנכשל ביותר מארבעה קורסים 

 מופסקים לימודיו לצמיתות. –סטודנט בשנה הראשונה ללימודיו, הנכשל בשני קורסי חובה 

 יופסקו לימודיו במחלקה לצמיתות. - חובהסטודנט שנכשל ביותר משלושה קורסי 

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

 יחשב נכשל בקורס(. -בקורס. )לדוגמא: סטודנט שנרשם לקורס ולא ניגש לבחינה בסופו 

לקורס, לא ביטל את הרשמתו במשך תקופת  שנרשםברצוננו להדגיש שלפי נוהלי הפקולטה, סטודנט  *

 את הקורס ונכשל. למדולא עמד בכל דרישות הקורס, נחשב הדבר כאילו השינויים של אותו סמסטר 

 דרישות קדם לקורסים

הרשמה לקורסים מסוימים מותנית בעמידה בדרישות קדם.  לדוגמה, אם מבוא לכלכלה א' מהווה דרישת 

מבוא קדם למבוא לכלכלה ב', לא יוכל תלמיד ללמוד את מבוא לכלכלה ב' לפני שיעבור בהצלחה את הקורס 

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

 תנאי ההשתתפות בקורס שלגביו לא צוינו דרישות קדם מיוחדות זהים  לתנאי המעבר לשנה המתאימה.

 .רשם לקורסיאינו רשאי להסטודנט שאינו עומד בתנאי הקדם, 

מחלקה תבטל את הרשמתו לקורס. המחלקה אינה ה -סטודנט שנרשם לקורס ואינו עומד בתנאי הקדם שלו 

 מתחייבת להודיע לסטודנט על ביטול ההרשמה.

 תנקודות זכו

קורסים המזכים  לצורך השלמת כל החובות לקראת התואר חייב הסטודנט ללמוד )בהתאם לתוכניות השונות(

נק"ז בתוכנית מחלקה  81נק"ז בתוכנית החד מחלקתית , 108אותו בנקודות זכות בהתאם לתכנית לימודיו: 

 נק"ז בתוכנית מחלקה משנית. 28 -נק"ז בתוכנית דו מחלקתית ו  54ראשית, 
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בדרך כלל שעת לימוד שבועית במשך סמסטר מזכה את הסטודנט בנקודת זכות אחת, אך במקרים מסוימים 

 מספר הנקודות איננו שווה למספר השעות.  מקרים אלו מצוינים במפורש בתוכנית הלימודים.

 ציון סופי בכלכלה

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

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

 לפחות. 65תואר חייב להיות 

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

 הנחיות לסגירת תואר

הטופס ימולא ע"י  ניתן להוריד הטופס מאתר הפקולטה. טופס בקשה לסגירת תואר. למלאעל הסטודנט 

הסטודנט בפרטים אישיים, פרטי קורסי הבחירה אותם הוא מעוניין לשקלל לתואר וחתימה. טופס שלא 

 ימולא כראוי לא יטופל. 

על הסטודנט לדאוג לטפל בנושא שכ"ל, ספרייה ולימודים כלליים מאחר והמחלקה אינה מטפלת בנושאים 

 זכאות שלו יעוכב במזכירות הפקולטה.אלו. סטודנט שלא יטפל בנושאים אלו, טופס ה

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון


