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תכנית לימודים לתואר "בוגר"  B.A.בכלכלה וניהול
מטרת התוכנית
התוכנית מיועדת להכשיר כוח אדם מקצועי בתחומי הכלכלה והניהול בדרגים בינוניים וגבוהים כדי לספק את צורכי המשק
והשירותים בארץ ובאזור בתחומי הבנקאות ,השירות הציבורי והשוק המסחרי.
התוכנית מעניקה ללומדיה תשתית אקדמית איתנה לקראת לימודי המשך לתארים מתקדמים.

מבנה תכנית הלימודים בשנה א':
הקורס

דרישות מעבר
דרישה מקבילה
דרישת קדם

נ"ז
סמסטר א'

קורסי חובה בכלכלה
מבוא לכלכלה א' מיקרו

4

-

מבוא לכלכלה א' מיקרו  -תרגיל

חדו"א א'

3

-

חדו"א א'  -תרגיל

משפט עסקי

2

-

-

יסודות הניהול

2

-

-

חטיבה כללית
סטטיסטיקה לכלכלנים א'

3

-

שימושי מחשב

2

-

יסודות המשטר בישראל

2

-

סטטיסטיקה לכלכלנים א' -
תרגיל
השתתפות בסטטיסטיקה
לכלכלנים א'+ב' במקביל
-

תרבות עברית ,היסטוריה יהודית וקורסים כלליים
מחשבת ישראל

4

-

-

מנהג והלכה

4

-

-

סמסטר ב'
קורסי חובה בכלכלה
מבוא לכלכלה ב' מאקרו

4

חדו"א ב'

3

יסודות החשבונאות

3

השתתפות במבוא לכלכלה א'
מיקרו בסמסטר א'
השתתפות בחדו"א א'
בסמסטר א'
-

-

יסודות השיווק

3

-

-

מבוא לכלכלה ב' מאקרו  -תרגיל
חדו"א ב'  -תרגיל

חטיבה כללית
סטטיסטיקה לכלכלנים ב'

3

השתתפות בסטטיסטיקה
לכלכלנים א' בסמסטר א'

שימושי מחשב (המשך)

2

-

סטטיסטיקה לכלכלנים ב' -
תרגיל
השתתפות בסטטיסטיקה
לכלכלנים א'+ב' במקביל

תרבות עברית ,היסטוריה יהודית וקורסים כלליים
מחשבת ישראל (המשך)

4

-

-

מנהג והלכה (המשך)
4
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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סטודנט שלומד בשנה א' ומבקש לעבור לאחד משלושת החוגים האחרים של ביה"ס לכלכלה יגיש בקשת העברה עד לסוף
חודש יולי באותה שנה .המעבר מחוג לחוג בתום שנה א' יאושר על בסיס מקום פנוי ועל פי שיקולי הנהלת ביה"ס לכלכלה.
מעבר לחוג לכלכלה וחשבונאות מותנה בדרישות קבלה נוספות ויחייב שנת לימודים נוספת ,הואיל ובחוג לכלכלה
וחשבונאות נלמדים כבר בשנה א' קורסי בסיס בחשבונאות לחשבונאים בנוסף לקורסים המשותפים לכלל החוגים.

מבנה תכנית הלימודים בשנה ב':
הקורס

דרישות מעבר
דרישה מקבילה
דרישת קדם

נ"ז
סמסטר א'

קורסי חובה בכלכלה
תורת המחירים א'

4

מאקרו כלכלה א'

3

יסודות המימון 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" במבוא לכלכלה א'
מיקרו
ציון "עובר" בסטטיסטיקה
לכלכלנים א'  +ב'

-

התנהגות ארגונית מיקרו

2

ציון "עובר" ביסודות הניהול

-

שיטות מחקר

2

ציון "עובר" בסטטיסטיקה
לכלכלנים א'  +ב'

-

מערכות מידע ניהוליות

2

-

-

תורת המחירים א'  -תרגיל
יסודות המימון א'  -תרגיל

תרבות עברית ,היסטוריה יהודית וקורסים כלליים
מבוא לפילוסופיה של המדע

2

-

-

סמסטר ב'
קורסי חובה בכלכלה
תורת המחירים ב'

4

מאקרו כלכלה ב'

3

יסודות המימון ב'

3

סטטיסטיקה ואקונומטריקה ב'

2

תמחיר

3

השתתפות בתורת המחירים א'
בסמסטר א'
השתתפות במאקרו כלכלה א'
בסמסטר א'
השתתפות ביסודות המימון א'
בסמסטר א'
השתתפות בסטטיסטיקה
ואקונומטריקה א' בסמסטר א'
ציון "עובר" ביסודות
החשבונאות

תורת המחירים ב'  -תרגיל
יסודות המימון ב'  -תרגיל
-

מבוא לניהול משאבי אנוש
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 תוכנית הלימודים הספציפית .פירוט מלא של החובות ראה בפרק "לימודי חובה" ,עמוד
 22בידיעון.
ציון "עובר" ביסודות הניהול

-

מבנה תכנית הלימודים בשנה ג':
הקורס

נ"ז

דרישות מעבר
דרישה מקבילה
דרישת קדם
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סמסטר א'
קורסי חובה בכלכלה
כלכלת ישראל

2

תהליכים בקבלת החלטות

3

ציון "עובר" במאקרו כלכלה א' +
ב'
-

-

שינוי ופיתוח ארגוני

2

ציון "עובר" ביסודות הניהול

-

ציון "עובר" בקורסי החובה של
שנה ב'

-

ציון "עובר" בקורסי החובה של
שנה ב'

-

-

קורסי בחירה בכלכלה
עד  4קורסים מתוך מאגר קורסי הבחירה

8

קורסי בחירה בניהול
עד  3קורסים מתוך מאגר קורסי הבחירה

8

סמינריונים
סמינריון בכלכלת ישראל

4

סמינריון בניהול

4

ציון "עובר" בכל קורסי החובה
בכלכלה וניהול בשנים א' ו-ב'.
הערה :גם סטודנט אשר יפרוס
את לימודיו ליותר מ 3-שנים,
ילמד בכל מקרה את הסמינריונים
רק בשנה האחרונה ללימודיו.

סיום או לימוד במקביל של
כל החובות בקורסי הבחירה
בכלכלה וניהול .סיום או
השתתפות במקביל בכל
קורסי החובה והבחירה של
שנה ג'.

תרבות עברית ,היסטוריה יהודית וקורסים כלליים
תולדות עם ישראל

4

-

-

סמסטר ב'
קורסי חובה בכלכלה
יסודות המסחר האלקטרוני

2

ציון "עובר" בשימושי מחשב

-

קריאה וניתוח דו"חות פיננסיים

2

נושאים נבחרים בכלכלת הפירמה

2

ניהול עובדים

2

ציון "עובר" ביסודות החשבונאות
ציון "עובר" ביסודות המימון
א'+ב' ובתורת המחירים א'+ב'.
-

-

קורסי בחירה בכלכלה
השלמה ל 4 -קורסים מתוך מאגר קורסי הבחירה

8

ציון "עובר" במבוא לכלכלה א'
מיקרו ובמבוא לכלכלה ב' מאקרו

-

ציון "עובר" במבוא לכלכלה א'
מיקרו ובמבוא לכלכלה ב' מאקרו

-

קורסי בחירה בניהול
השלמה ל 3-קורסים מתוך מאגר קורסי הבחירה

8

סמינריונים
סמינריון בכלכלת ישראל

4

סמינריון בניהול

4

ציון "עובר" בכל קורסי החובה
בכלכלה וניהול בשנים א' ו-ב'.
הערה :גם סטודנט אשר יפרוס
את לימודיו ליותר מ 3-שנים,
ילמד בכל מקרה את הסמינריונים
רק בשנה האחרונה ללימודיו.

סיום או לימוד במקביל של
כל החובות בקורסי הבחירה
בכלכלה וניהול .סיום או
השתתפות במקביל בכל
קורסי החובה והבחירה של
שנה ג'.

תרבות עברית ,היסטוריה יהודית וקורסים כלליים
תולדות עם ישראל (המשך)
4
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.

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

