
 

   
 

 הנחיות כלליות לרישום לקורסים לתלמידי שנה ג'

 סמסטר א' –"ף שנה"ל תש

  :תלמיד שנה ג' הוא מי שהשיג ציון עובר בשלושה מתוך ארבעת הקורסים

 ב'-תורת המחירים א' ו

 ב' -מקרו כלכלה א' ו

  .65 -ממוצע של כל הקורסים בכלכלה לא פחות מבנוסף, 

תלמיד שנה ג' בחשבונאות, חייב לעבור בכל ארבעת הקורסים הנ"ל בציון עובר ובנוסף ציון עובר בכל קורסי 

 החשבונאות של שנה ב'.

 

על כל סטודנט לקרוא את ההנחיות  חובהסמסטר א' תיערך באינטרנט בלבד.  "ףהרשמה לקורסים לשנה"ל תש

הנחיות באתר . שמפרסמת המחלקה לכלכלה ח וחברה. בנוסף להנחיות הכלליותשמפרסמת הפקולטה לרו

 .המצורף בקישור האוניברסיטה

 
קורסים מרשימה א'  9רסי רשימה א' בסמסטר הנוכחי )יש ללמוד קו 4-סטודנט שנה ג' לא ילמד יותר מ .1

 בכל התואר(

 .  מפורט במערכת השעותתנאי קדם יש להזכירכם: לחלק מקורסי רשימה א' 

; סה"כ קורסים מרשימה ב' בכל התואר 5בלבד )יש ללמוד  לקורס אחדרשם ייש לה –קורסים מרשימה ב' 

 (.נק"ז 15

 )בכל שעה(. בכלכלה, יפתחו בהדרגה במהלך הרישום לקורסיםמקומות בקורסי הבחירה 

קחו בחשבון שיש להירשם . כל סטודנט יבחר את המנחה אצלו הוא מעוניין להכין סמינר   :סמינרים .2

בסמסטר ב'  חובה לבצע את הרישום לסמינר בסמסטר א' בלבדבד"כ גם לקורס בנושא הסמינר. 

בשבועיים הראשוניים של תחילת הסמסטר יתקיימו מפגשים עם מנחה  לא נפתחים סמינרים חדשים.

 הסמינר אליו נרשמתם. 

 .בבסמסטר רישום לסמינר בחשבונאות חובה  – תלמידי חשבונאות .3

. סטודנט שאינו בתקצירים המופיעים באתר/במערכת השעות/סילבוסתנאי הקדם לכל הקורסים מופיעים  .4

תבוטל  -עומד בתנאי הקדם אינו רשאי להירשם לקורס. סטודנט שנרשם לקורס מבלי שעמד בתנאי הקדם 

 .המחלקה אינה מתחייבת להודיע לסטודנט על ביטול ההרשמההרשמתו. 

 הלימודים והדרישות האקדמיות לתואר מופיעים בשנתון. תוכנית  .5

 

דים שלו ובדרישות האקדמיות, ולבדוק שאכן הוא מסיים את חובותיו על הסטודנט להיות בקיא בתוכנית הלימו
 האקדמיות בכל שנה

 
 חופפות! עם שעותאנו מזכירים לכל הסטודנטים שאין ללמוד קורסים  .5
 

מסיימים  ואכן אתםשלא חסר קורס משנה קודמת,  היטבלהלן תכנית הלימודים על פי מסלולים, נא בדקו  .6

 .ול שלכםהמתאימות למסלבמספר הנקודות 

 

 נק"ז אנגלית כשפה זרה והדרכה בספריה. 2נק"ז +  10 -להזכירכם: לימודים כלליים יש לסיים ב .7

 נק"ז לימודים כלליים. 8 -נק"ז. תלמידי ניהול חייבים ב 120 -סה"כ לתואר לא פחות מ
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 נק"ז. 128 -תלמידי חשבונאות מסיימים תואר לא פחות מ

 

 ה ובקורס למניעת הטרדה מינית.יריכל הסטודנטים חייבים בהכרת הספ

 

 הסמסטרים.  ולכלהשנים  לכלתכנית הלימודים מתייחסת 

 נק"ז 54סה"כ  מחלקתית, כלכלה וניהול  -תכנית לימודים דו

 שנה א'

 סמסטר ב' סמסטר א'

 מבוא לכלכלה ב' מבוא לכלכלה א'

 מחשבים לכלכלנים*

 סמסטר א' או סמסטר ב'

 לכלכלנים*מחשבים 

 סמסטר ב' סמסטר א' או

 במידה ולא נלמד בסמסטר א' - חדו"א ד' מבוא למתמטיקה/חדו"א ד'

 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' סטטיסטיקה לכלכלנים א'

 שנה ב'

 סמסטר ב' סמסטר א'

 תורת המחירים ב' תורת המחירים א'

 מאקרו כלכלה ב' מאקרו כלכלה א'

 מימון הפירמה ב' מימון הפירמה א'

 שנה ג'

 סמסטר ב' סמסטר א'

 כלכלת ישראל מבוא לאקונומטריקה

  סטטה לכלכלנים*

 יציבות ורווחה בכלכלת ישראל צמיחה,

 במידה ולא נלמד הקורס כלכלת ישראל -

 

 

נק"ז חייב ללמוד את הקורס סטטה בצמוד  2-סטודנט שלמד מחשבים לכלכלנים בשנה שעברה*

 לקורס מבוא לאקונומטריקה

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 נק"ז 54סה"כ  מחלקתית, )לא כולל ניהול(  -תכנית לימודים דו

 שנה א'

 סמסטר ב' סמסטר א'

 מבוא לכלכלה ב' מבוא לכלכלה א'

 *מחשבים לכלכלנים

 סמסטר א' או סמסטר ב'

 מחשבים לכלכלנים*

 סמסטר א' או סמסטר ב'

 במידה ולא נלמד בסמסטר א' - חדו"א ד' מבוא למתמטיקה/חדו"א ד'

 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' סטטיסטיקה לכלכלנים א'

 
 שנה ב'

 סמסטר ב' סמסטר א'

 תורת המחירים ב' תורת המחירים א'

 מאקרו כלכלה ב' מאקרו כלכלה א'

 מבוא לאקונומטריקה מימון הפירמה א'

 סטטה לכלכלנים* 

 

 שנה ג'

 סמסטר ב' סמסטר א'

 בסמסטר א'(יציבות ורווחה  )או צמיחה, כלכלת ישראל 

 יציבות ורווחה בכלכלת ישראל צמיחה,

 

 

 סמינר 

 רשם לסמינר שאינו דורש קורס בחירה מרשימה א'ייש לה

 

 כתיבת עבודה מחקרית בכלכלה

(142-1-0102) 

 

 

נק"ז חייב ללמוד את הקורס סטטה בצמוד  2-סטודנט שלמד מחשבים לכלכלנים בשנה שעברה*

 לקורס מבוא לאקונומטריקה

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 נק"ז 80סה"כ  -תכנית לימודים מחלקה ראשית 

 שנה א'

 סמסטר ב' סמסטר א'

 מבוא לכלכלה ב' מבוא לכלכלה א'

 מחשבים לכלכלנים*

 סמסטר א' או סמסטר ב'

 מחשבים לכלכלנים*

 סמסטר א' או סמסטר ב'

 במידה ולא נלמד בסמסטר א' - חדו"א ד' מבוא למתמטיקה/חדו"א ד'

 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' לכלכלנים א'סטטיסטיקה 

 יסודות החשבונאות ב' יסודות החשבונאות א'

 
 שנה ב'

 סמסטר ב' סמסטר א'

 תורת המחירים ב' תורת המחירים א'

 מאקרו כלכלה ב' מאקרו כלכלה א'

 מבוא לאקונומטריקה מימון הפירמה א'

 סטטה לכלכלנים* 

 שנה ג'

  / סמסטר ב' סמסטר א'

  

  חשבונאות ניהולית לכלכלנים

יציבות ורווחה בכלכלת  כלכלת ישראל/צמיחה,

 ישראל

 

  סמינר

 קורסי בחירה מתקדמים בכלכלה )רשימה א'( 6

ניתן ללמוד במסגרת רשימה א' את הקורס מימון הפירמה 

 .נק"ז 81 -ואז מסיימים ב ב'

 רשימה א' קורסי שניבסמסטר א' ניתן ללמוד 

 

 

נק"ז חייב ללמוד את הקורס סטטה בצמוד  2-מחשבים לכלכלנים בשנה שעברהסטודנט שלמד *

 לקורס מבוא לאקונומטריקה

 



 

 
סטודנט הלומד קורסים במתמטיקה וסטטיסטיקה במחלקה למתמטיקה בלבד, יהיה פטור מלימוד   – הערה

קורסים אלו במחלקה לכלכלה רק לאחר אישור מועדת הוראה. במקומם יצטרך לקחת קורסים אחרים 

 בכלכלה באישור היועץ, מתוך קורסי הבחירה המתקדמים להשלמת הנק"ז בכלכלה. 

ת של רוח וחברה יהיו חייבים ללמוד את הקורסים בסטטיסטיקה במחלקה סטודנטים הלומדים במחלקו 

 לכלכלה.

 

 נק"ז 116סה"כ            מחלקתית, מגמת חשבונאות-תכנית לימודים חד

 
 שנה א'

 סמסטר ב' סמסטר א'

 מבוא לכלכלה ב' מבוא לכלכלה א'

  *מחשבים לכלכלנים

 סמסטר א' או סמסטר ב'

  *מחשבים לכלכלנים

 א' או סמסטר ב'סמסטר 

 במידה ולא נלמד בסמסטר א' - חדו"א ד' מבוא למתמטיקה/חדו"א ד'

 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' סטטיסטיקה לכלכלנים א'

 מבוא לחשבונאות פיננסית ב' מבוא לחשבונאות פיננסית א'

 יסודות המשפט העסקי יסודות המשפט

 שנה ב'

 סמסטר ב' סמסטר א'

 המחירים ב'תורת  תורת המחירים א'

 מאקרו כלכלה ב' מאקרו כלכלה א'

 מימון הפירמה ב' מימון הפירמה א'

 מבוא לחשבונאות ניהולית מבוא לאקונומטריקה

 חשבונאות פיננסית ב' סטטה לכלכלנים*

 פט מסחרימש חשבונאות פיננסית א'

 מערכות מידע בארגון לחשבונאים דיני תאגידים

 שנה ג'

 סמסטר ב' סמסטר א'

 ניתוח דוחות כספיים ביקורת חשבונות א'

 14211691 - סמינר בחשבונאות נושאים מיוחדים בחשבונאות

 ביקורת חשבונות ב' דוחות מאוחדים א'

 דיני מיסוי בינלאומי מבוא למיסים

 דוחות מאוחדים ב' חשבונאות ניהולית מתקדמת

 מיסוי רווחי הון ושוק ההון 

 ביקורת מערכות ממוחשבות 

 כלכלת ישראל 

 



 

 
נק"ז חייב ללמוד את הקורס סטטה בצמוד  2-סטודנט שלמד מחשבים לכלכלנים בשנה שעברה*

 לקורס מבוא לאקונומטריקה

 נק"ז  108סה"כ  מחלקתית, מנהל עסקים-תכנית לימודים חד

 שנה א'
 

 סמסטר ב' סמסטר א'

 מבוא לכלכלה ב' מבוא לכלכלה א'

  *מחשבים לכלכלנים

 סמסטר ב'סמסטר א' או 

  *מחשבים לכלכלנים

 סמסטר א' או סמסטר ב'

 במידה ולא נלמד בסמסטר א' - חדו"א ד' מבוא למתמטיקה/חדו"א ד'

 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' סטטיסטיקה לכלכלנים א'

 יסודות החשבונאות ב' יסודות החשבונאות א'

 שנה ב'

 סמסטר ב' סמסטר א'

 תורת המחירים ב' תורת המחירים א'

 מאקרו כלכלה ב' מאקרו כלכלה א'

 מימון הפירמה ב' מימון הפירמה א'

 מבוא לאקונומטריקה 

 סטטה לכלכלנים* 

 שנה ג'

  / סמסטר ב' סמסטר א'

  

ניתן  הקורס –חשבונאות ניהולית לכלכלנים 

 .בלבד 'א בסמסטר

 

יציבות ורווחה בכלכלת  כלכלת ישראל/צמיחה,

  ישראל

 בסמס' ב.כלכלת ישראל ניתן 

 

  .רק בסמסטר אהרישום לסמינר  –סמינר 

 קורסי בחירה מתקדמים בכלכלה )רשימה א'(: 9

 ארבעה קורסי רשימה א' סמסטר א'

 קורסי רשימה א' סמסטר ב' חמישה

 

 

קורסים  5סה"כ בתואר  קורסי רשימה ב': 5

15=3X5 

 רשימה ב' סמסטר א'מ קורס אחד

 במידת הצורך – רשימה ב' סמסטר ב'קורס אחד מ

 

 

 
נק"ז חייב ללמוד את הקורס סטטה בצמוד לקורס מבוא  2-*סטודנט שלמד מחשבים לכלכלנים בשנה שעברה

 לאקונומטריקה



 

 
 

 

 נק"ז 28סה"כ    חטיבה בכלכלהתכנית לימודים 

 שנה א'

 סמסטר ב' סמסטר א'

 מבוא לכלכלה ב' מבוא לכלכלה א'

 שנה ב'

 סמסטר ב' סמסטר א'

 תורת המחירים ב' המחירים א'תורת 

 מאקרו כלכלה ב' מאקרו כלכלה א'

 שנה ג'

 סמסטר ב' סמסטר א'

 נק"ז 1כתיבת עבודה מחקרית בכלכלה 

(142-1-0102) 

 יציבות ורווחה בסמסטר א'( )או צמיחה,כלכלת ישראל 

 יציבות ורווחה בכלכלת ישראל צמיחה,

 במידה ולא נלמד הקורס כלכלת ישראל -

 

 

 

 ! חשוב מאד

מתמטיקה  ין להמשיך ללימודי תואר שני במחלקה לכלכלה, רצוי מאד שילמד את הקורס:יסטודנט המעונ •

 הקורס מהווה תנאי קדם לקורסים בלימודי תואר שני. הניתן בסמסטר א' בלבד.–לכלכלנים א' 

 מהם. יציבות ורווחה בכלכלת ישראל ויש לבחור אחד הקורס כלכלת ישראל זהה לקורס צמיחה, •

 לוח הבחינות מעודכן במערכת, ניתן לראות תאריכי בחינות )לוח בחינות אישי( לאחר הרישום לקורסים. •

 בשעות הקבלה. לטלבמידה ויש שאלות לגבי הקורסים ומערכת השעות, ניתן לפנות  •

 המחלקה לא תאשר רישום לקורסים לאחר תקופת השינויים, לפיכך, קראו היטב את תכנית הלימודים

 
הסטודנט להיות בקיא בתכנית הלימודים שלו ובדרישות האקדמיות ולבדוק שאכן הוא מסיים את חובותיו  על

 האקדמיות בכל התואר
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