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תכנית לימודים לתואר "בוגר"  B.A.בכלכלה וחשבונאות
מטרת התוכנית
התכנית המוצעת מבוססת על ראיה רחבה של תחום הכלכלה והחשבונאות הכוללת :הקניית היכולת להבנת המידע
החשבונאי והשימוש בו לדיווח כספי מהימן ובעל שקיפות לצורך קבלת החלטות על -ידי משקיעים ,מלווים ומשתמשים
אחרים בדוחות הכספיים ,ולשם פיקוח ובקרה נאותים על-ידי רשויות פיקוח ואכיפה לאומיים ובינלאומיים.
המושג "כלכלה וכלכלה וחשבונאות" מתייחס לא רק למתרחש בין כתלי משרדי רואי החשבון אלא גם לפעילויות פיננסיות
במישורים נוספים של החברה התכנית בחוג לכלכלה וחשבונאות הישראלית ובהקשרים מגוונים ורחבים של תחום הניהול.
העיסוק בכלכלה וחשבונאות באופן רחב ,בהוראה ובמחקר ,מעיד על כך שהתחום נתפש כבעל חשיבות ראשונה במעלה ועל
כן הוא עומד במרכז השיח הציבורי.

מבנה תכנית הלימודים בשנה א':
הקורס

דרישות מעבר
דרישה מקבילה
דרישת קדם

נ"ז
סמסטר א'

קורסי חובה
מבוא לכלכלה א' מיקרו

3.5

-

מבוא לכלכלה א' מיקרו – תרגיל

חדו"א א'

2.5

-

חדו"א א' – תרגיל

מבוא לטכנולוגיות מידע לחשבונאים

3

-

-

יסודות המשפט

3

סטטיסטיקה לכלכלנים א'

2.5

-

סטטיסטיקה לכלכלנים א' –
תרגיל

יהדות ויצירה יהודית
מחשבת ישראל

2

-

-

סמסטר ב'
קורסי חובה בכלכלה
מבוא לכלכלה ב' מאקרו

3.5

חדו"א ב'

2.5

השתתפות במבוא לכלכלה א'
מיקרו בסמסטר א'
השתתפות בחדו"א א'
בסמסטר א'
ציון "עובר" מבוא לכלכלה א'
מיקרו
השתתפות בסטטיסטיקה
לכלכלנים א' בסמסטר א'

3

-

יסודות החשבונאות א'

4

יסודות המימון לחשבונאים א'

2.5

סטטיסטיקה לכלכלנים ב'

2.5

משפט עסקי

מבוא לכלכלה ב' מאקרו –
תרגיל
חדו"א ב' – תרגיל
סטטיסטיקה לכלכלנים ב' –
תרגיל
יסודות המשפט

קורס קיץ
השתתפות ביסודות
החשבונאות א' בסמסטר ב'

יסודות החשבונאות ב'
3
על פי תקנון המכללה ,חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א' ,ובאנגלית עד סוף שנה ב' ,זאת
נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית .פירוט מלא של החובות ראה בפרק "לימודי חובה" ,עמוד
 22בידיעון.
-
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מבנה תכנית הלימודים בשנה ב':

הקורס

דרישות מעבר
דרישה מקבילה
דרישת קדם

נ"ז
סמסטר א'

קורסי חובה בכלכלה
תורת המחירים א'

3.5

מאקרו כלכלה א'

3

סטטיסטיקה ואקונומטריקה א'

2

ציון "עובר" במבוא לכלכלה א'
מיקרו ובחדו"א א'  +ב'
ציון "עובר" במבוא לכלכלה א'
מיקרו ,מבוא לכלכלה ב'
מאקרו ובחדו"א א'  +ב'
ציון "עובר" בסטטיסטיקה
לכלכלנים א'  +ב'
ציון "עובר" ביסודות המימון
לחשבונאים א'
ציון "עובר" ביסודות
החשבונאות ב'

3.5

-

-

3

ציון "עובר" ביסודות
החשבונאות ב'

-

יסודות המימון לחשבונאים ב'
בעיות מדידה א'
יסודות המיסים א'
חשבונאות ניהולית ותמחיר

2.5
4

תורת המחירים א' – תרגיל
-

סמסטר ב'
קורסי חובה בכלכלה
תורת המחירים ב'

3.5

מאקרו כלכלה ב'

3

סטטיסטיקה ואקונומטריקה ב'

2

בעיות מדידה ב'

4

יסודות המיסים ב'

3.5

השתתפות בתורת המחירים א'
בסמסטר א'
השתתפות במאקרו כלכלה א'
בסמסטר א'
השתתפות בסטטיסטיקה
ואקונומטריקה א' בסמסטר א'
השתתפות בבעיות מדידה א'
בסמסטר א'
השתתפות ביסודות המיסים
א' בסמסטר א'

תורת המחירים ב' – תרגיל
-

דיני תאגידים
3
על פי תקנון המכללה ,חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א' ,ובאנגלית עד סוף שנה ב' ,זאת
נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית .פירוט מלא של החובות ראה בפרק "לימודי חובה" ,עמוד
 22בידיעון.
ציון "עובר" במשפט עסקי

-
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מבנה תכנית הלימודים בשנה ג':
הקורס

דרישות מעבר
דרישה מקבילה
דרישת קדם

נ"ז
סמסטר א'

קורסי חובה בכלכלה
כלכלת ישראל

2

השקעות בחברות כלולות

5

ציון "עובר" במאקרו כלכלה א' +
ב'
ציון "עובר" בבעיות מדידה ב'

מיסים למתקדמים א'

4

יסודות ביקורת חשבונות

3

מערכות מידע ניהוליות לחשבונאים

3

ציון "עובר" ביסודות המיסים ב'
ציון "עובר" ביסודות החשבונאות
ב'
ציון "עובר" במבוא לטכנולוגיות
מידע לחשבונאים

-

סמינריונים
סמינריון בחשבונאות פיננסית

2

-

השתתפות בקורס השקעות
בחברות כלולות

סמסטר ב'
קורסי חובה בכלכלה
דוחות כספיים מאוחדים וצירופי עסקים

5

חשבונאות ניהולית מתקדמת

4

הערכת שווי חברות וניתוח דוחות כספיים

3

מיסים למתקדמים ב'

4

ביקורת חשבונות

3

ציון "עובר" בהשקעות בחברות
כלולות
ציון "עובר" בחשבונאות ניהולית
ותמחיר
ציון "עובר" בהשקעות בחברות
כלולות
השתתפות במיסים למתקדמים א'
בסמסטר א'
ציון "עובר" ב יסודות ביקורת
חשבונות

-

יהדות ויצירה יהודית
סוגיות בכלכלה לאור ההלכה והמשפט העברי

2

-

-

סמינריונים
השתתפות בקורס השקעות
בחברות כלולות

סמינריון בחשבונאות פיננסית
2
על פי תקנון המכללה ,חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א' ,ובאנגלית עד סוף שנה ב' ,זאת
נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תכנית הלימודים הספציפית .פירוט מלא של החובות ראה בפרק "לימודי
חובה" ,עמוד  22בידיעון.
-

* בתוכנית הלימודים ייתכנו שינויים על פי החלטת המכללה.
* הערה :ציון "עובר" בכל המקצועות הינו .60

