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 החוג לכלכלה וניהול 
 

 ראש החוג  
 שניר שלומית -ד"ר הון 

 

 לענייני סטודנטים ותיועצ
   שרון רגב   -טייטלר ד"ר 
   פלטניק רחל ד"ר 

 ד"ר כהן נטע 
 

 חברי הסגל האקדמי 
 

 . פרופ' שקד מונדרר נעמי, פרופ' שהרבני שוש    : ןיפרופ' מן המני
  

  ד"ר פלטניק   , רגב שרון -טייטלר ד"ר  ,  שניר שלומית - ד"ר הון  , טל שרון -ד"ר גרעין  מרצה בכיר: 
,  ד"ר שחור טל רו"ח רופל אביב )מומחה(,  רו"ח צבאן שי )מומחה(,    , רוסלנה  רחל 

 . (השתלמות ממושכת) ד"ר תבור צחי 
  

 , ד"ר כהן נטע.   ברונשטיין אנטוליד"ר  מורה בכיר: 
  

אביגיל,   : *סגל עמית אזרן  איוב מחמודגב'  גילת ,  רו"ח  שטרית  בן  ג'ב   ,ד"ר  סירחאן  אגב'  לי 
מר    ,מר הרצנשטיין דור מר דגן אביעד,    , גרוס מיכל  ד"ר  מר גוריון אילן,סבאא,  

דוד,  אבשלום,   וילהלם  וקנין  יוענה,    מר  הדר  ז'בוטינסקי  רז ד"ר  נאות  גב'  ,  מר 
,  גב' שלום נופר ,  לגב' פרי מיכגב' פרלה עינב,  ד"ר סירוטה יוליה,    ,סוסונוב סיבייה 
   .גב' שרף ענת

  
רו"ח בראל  רו"ח בני שלומי,    חיים יצחק, - עו"ד בן  מר בן דוד יריב, רו"ח אמיר אורן,   : מורה מן החוץ

  יוסף אבי,   מר   מר טוהר גלעד,   , מר זכאי אבי רו"ח גורן אביחי,  מר גונן אודי,  דוד,  
גב' סולטניק    גב' מעלוף נרדין,  לום, רו"ח מימרן ש רו"ח לוי אבי,  ,  ד"ר כוכבי יצחק

   . מר שטרית מתן   , רייך יפעת- רו"ח פטלרו"ח עמר דנית,  ,  גב' סיניצקי מרינה,  מאיה
  

מורה מן החוץ העוסק  
 : רגול בת

מר בר   רו"ח בן חי שי, מר אמסלם אריאל,  גב' אלפרין שיר, מר אגבאריה מוחמד,  
  , גב' שבתאי רוזה מר מן אלחנדרו,    רו"ח חנוכה גל, אור איתן, מר גוזובסקי רוני,  

 מר שלם חן. 
                  

    כולל סגל עמית העוסק בתרגול * 
 **  דרגה מוצעת 

 ההוראה. יתכנו שינויים ברשימת סגל  
 

 מרכזת החוג 
 ישראלי הדס גב' 

 04-6423482טל':  
   .3, קומה 1בנין רב תכליתי        10:00-12:30ה'   -שעות קבלה: ימים א' 
   09:00-10:30ה'  -מענה טלפוני: ימים א'
hadasi@yvc.ac.il  e-mail:  

 

 מזכירת החוג 
 פרץ קסם  גב' 

     04-6423482טל':  
 . 3, קומה 1בנין רב תכליתי        10:00-12:30ה'   -שעות קבלה: ימים א' 
       09:00-10:30ה'  -מענה טלפוני: ימים א'
kesemp@yvc.ac.il e-mail: 

 
 
 הלימודים  כנית ות
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  , ומיומנויות בניהול הם יתרון לכלכלןמשולבים זה בזה: גם כלכלה וגם ניהול. ידע  ה שני תחומים  משלב  התואר  
האילו  ו בכלכלה  ומיומנויות  למנהל   םידע  בין    .יתרון  משלבת  הלימודים  בסיסתכנית    לכלים   יט תאור  הנחלת 

 . , ומכשירה לניהול במציאות משתנהפרקטיים
יוקרתי ופרקטי, המאפשר לעבוד במגוון רחב של   יזרעאל הוא תואר  וניהול באקדמית בעמק  התואר בכלכלה 

תפקידים    החוג בוגרי  משרות.   במגוון  העבודה  בשוק  מנהלי  משתלבים  תקציבאים,  אנאליסטים,  כלכלנים,   :
תקשורת שיווקית, מנהלי  פרויקטים, מנהלי תיקי השקעות, חשבי שכר, מנהלי תכנון ובקרה, תמחירנים, מנהלי  

 תיקים פנסיונים, מנהלי משכנתאות, מנהלי לוגיסטיקה, רואי חשבון )עם מעבר בחינות מועצת רואי חשבון( ועוד. 
כלל ביטוח, פסגות, בנקים,  הלמן אלדובי,  : מלנוקס, רפאל,  שונים, למשלמקומות עבודה  משתלבים ב  החוג בוגרי  

ברת החשמל, משרדי ממשלה,  ח מנורה מבטחים, רשות המסים,    צת אדום, חברות הייטק, סטארט אפים, וקב
  KPMG, Ernst and Young ,כגון    , בתי השקעות, צים, ביטוח לאומי, סלקום, משרדי רואי חשבון הגדולים

PWC   ועוד . 
     

  התמחויות מקצועיות לבחירה: 4כנית הלימודים בכלכלה וניהול מוצעות  ובמסגרת ת
 

• Data Analyst  
 חשבונאות •
 מימון  -מנהל עסקים  •
 ת הביטחוןולכוחו  מותאם לאנשים עובדים -לוגיסטיקה  •

 
   שנה א'. סמסטר א'    נעשית בסוף Data Analyst מימון /-חשבונאות/ מנהל עסקים   הבחירה בהתמחות* 

 * פתיחת כל התמחות מותנית במספר הנרשמים.  
ממספר   גבוה  יהיה  להתמחות  הנרשמים  מספר  בו  במקרה  מוגבל.  התמחות  בכל  הסטודנטים  מספר   *

ממוצע  סטודנטים  להתמחות  יתקבלו  המקומות, סמך  א' העל  סמסטר  של  כל    שלהמבוא  קורס  וציון    ציונים 
 .  התמחות

 

 Analyst ataD אנאליסט נתונים 
נתוני    ניהול וניתוחמענה לביקוש המגיע מהתעשייה לכלכלנים בעלי יכולת    נותנת  Data Analystההתמחות  

כנית ראשונה מסוגה בארץ, אשר מוצעת  ומידע כלכלי ועסקי לפתרון אתגרי התעשייה.  מדובר בת  והפקתעתק 
לאור החשיבות העצומה של נתוני עתק בתחומים רבים, והביקוש הגדל לכלכלנים המיומנים בעבודה עם נתונים.  

כנית נבנתה בהתאם למיומנויות הדרושות בשוק העבודה ומורכבת מקורסים עיוניים המרחיבים את הידע  והת
המותאם לתחום כלכלת הנתונים, כלכלה דיגיטלית ושיתופית, וכן ידע אנליטי ומיומנויות סטטיסטיות יישומיות  

י נתונים ומידע גדולים לאורך  כנית שמה דגש על התנסות מעשית בעבודה עם מאגר והייחודיות לתחום זה. הת
 SQL  : מקבלים כלים פרקטיים הכוללים  Data Analystכל תקופת הלימודים. בוגרי החוג לכלכלה בהתמחות  

R, ERP, PYTHON,  ,POWER BI 
 

והתוכנית שמה למטרה להכשיר את הסטודנטים    ,העבודהשוק  ב בעל ביקוש גבוה    ,מקצוע חדש תחום זה מהווה  
 תוך דיאלוג מתמיד עם השטח.  , לצרכי השוק

 
 איפה עובדים? 

הייטק  חברת  וותיקה-מסטארטהחל    , בכל  גדולה  לחברה  ועד  קטן  ואינטל: כגון    , אפ  דאטה    . גוגל  של  צוותים 
  ניהול ברשת,  ום המוצרים קידהמוצרים הטכנולוגיים,  בכל הקשור לתמחור   מהנדסים ביחד עם עובדים אנאליסט 

 אחרי לקוחות מרוצים ועוד.   מעקב תיקי הלקוחות, 

 
 ההתמחות תצוין על גבי נספח נלווה ובגיליון הציונים *

 
 חשבונאות 

לתחום מבוקש ויוקרתי. מטרת לימודי החשבונאות בחוג לכלכלה וניהול היא להכשיר   מקצוע ראיית חשבון נחשב
היכולת לנתח נתונים פיננסיים של גופים עסקיים בצורה מעמיקה,    והחשבונאות.אנשי מקצוע בתחום הכלכלה  

סוללת את דרכו של הבוגר להצלחה    – להתייחס להיבטי תמחיר, היבטי מס, היבטים משפטיים ומהימנות הנתונים  
 בתחומים אלו הן בתעשייה והן במגזר הציבורי. 

רואי   מועצת  של  הרפורמה  גבוההחשבון  הבעקבות  להשכלה  לימודיהם   , והמועצה  את  יחלו  אשר  סטודנטים 
תשפ"א,   בחשבונאותבשנה"ל  מעמיקה  התמחות  עם  ראשון  תואר  .  סמסטרים(  7)  שניםוחצי    3-ב  * ישלימו 

אין    .ת רואי חשבון הלימודים במסלול זה החל משנה"ל תשפ"א כוללים את לימודי ההשלמה לקראת בחינות לשכ
 לאורך כל התואר.    ר הלימוד הוא ברמה אוניברסיטאית שכ . חוץ אקדמית!( )שנה ד' צורך בשנת השלמה 

כבר בשנה השלישית  מהגדולים במשק  ראיית חשבון    משרדיעל ידי    עוברים מיונים הסטודנטים בהתמחות זו   
 .  במשרדיהם  (סטאג' ההתמחות )לצורך השלמת  , ללימודים

http://yvc.ac.il/#1
http://yvc.ac.il/#2
http://yvc.ac.il/#%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
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כנית משתלבים במגוון תפקידים בתחום הביקורת הפיננסית והכספים במשרדי רואי חשבון וארגונים  ובוגרי הת 
 אחרים.  

  אנשי מקצוע בתחום ראיית החשבון. מיטב המרצים שהם גם סגל ההוראה בהתמחות בחשבונאות מורכב מ
 
ומעלה    80וציון    ומעלה   80א' שנה א' של    סטר סוף סמ . נדרש ממוצע ציונים  בכפוף לתנאי הקבלה להתמחות*

 .  בקורס מבוא לחשבונאות פיננסית
  

 תצוין על גבי תעודת הבוגר    ההתמחות**

 

   מימון -מנהל עסקים 

עסקים  ההתמחות   מגוונים    - במינהל  בוגריה לתפקידים  בתי    :כגון   ,פיננסיים   תבמוסדוהן  מימון מכשירה את 
והן במחלקות כספים של כל חברה או ארגון. התפקידים כוללים    ,השקעות, חברות ביטוח, חברות ייעוץ ואנליסטים 

ערך. במסגרת   בניירות  ומסחר  ייעוץ  פיננסית,  מערכת  ניתוח של  וארגונים,  ותקצוב של חברות  פיננסי  ניהול 
 ים ובחברות ההשקעה מובילות. המדמה חדרי מסחר בבנק , מקצועי " חדר מסחר"ההתמחות פועל בחוג  

יועץ   יעוץ השקעות,  ניירות ערך לקראת תעודת  רשות  בוגרי ההתמחות מקבלים פטור מחלק מהבחינות של 
 פנסיוני ו/או מנהל תיקי ניירות ערך. 

 
מימון מקנה את הכלים לניהול נכון ויעיל של כספים ברמה של פרט, משפחה,  -מינהל עסקים  ההתמחות ב

 משק כולו. ה, חברה/ארגון ומשקיע בשוק ההון
 

 בהתמחות זו כוללים: הלימודים 
  וניתוח  קדונות הבנקאיים וההלוואות  י סוגי הפ  הכרת,  ימשפחת תקציב  ועריכת    תכנון נכון של הכנסות והוצאות

תזרימי המזומנים מבחינת עסק פרטי, חברה יצרנית או ארגון  ומקורות המימון  זיהוי, הערכה ותכנון של    , כדאיותם
חוב,    והערכת הכדאיות הביצועים    ניתוח ,ציבורי )מניות, אגרות  פיננסיים  ומכשירים  ערך  ניירות  סוגי  מגוון  של 

 קרנות סל, אופציות וחוזים עתידיים(.  
החוג   במסגרת  הפועל  המקצועי  העסקאות  חדר  הסטודנטיםבעזרת  חוץ  במסחר    מתנסים  במטבעות  אמיתי 

 ובניירות ערך בארץ ובחו"ל ובניהול בפועל של קרנות השקעה. 
נרחבות  זו מקנים  לימודי התמחות   כגון:  אפשרויות תעסוקה  שונים,  ותקציבים של  במקומות  כספים  מחלקות 
העוסקות  חברות  ,  מחלקות מחקר של בנק ישראל/משרד האוצר, בנקים מסחריים ובתי השקעות,  חברות וארגונים 

ברוקרים(  חברות  השקעות,  )בתי  הפנסיוני  ובחסכון  ההון  בשוק  ביטוח  ; בהשקעות  העוסקות  ,  חברות  חברות 
,  חברות אשראי,  בניתוח של המערכת הפיננסית )חברות אנליסטים, חברות דירוג( חברות המעניקות ייעוץ פיננסי

 . )מסחר עצמאי(  שוק ההון 
ב עסקים ההתמחות  יועץ  מימון  -מינהל  לתואר  הערך  ניירות  רשות  למבחני  לגשת  בכך  שחפץ  למי  מאפשרת 

השקעות, יועץ פנסיוני ו/או מנהל תיקי ניירות ערך, וגם מכינה את בוגריה לקראת לימודים לתארים אקדמיים  
 מתקדמים. 

 
 ההתמחות תצוין על גבי נספח נלווה ובגיליון הציונים *

 
 

  חדר עסקאות 

ב ההתמחות  עסקים  במסגרת  בקמפוס    - מינהל  פועל  חדר מסחר  מימון 
לחדרי מסחר בבנקים ובחברות ההשקעה המובילות. בחדר   בדומהמקצועי  

המסחר ניתן להתעדכן בנתוני הבורסה ולהתנסות בכלי מסחר מתקדמים  
עולמיים.  פיננסיים  מידע  במסחר   ובמאגרי  היתר,  בין  עוסקים,  הקורסים 

חוץ במטבע  וניתוח   בפועל  לימוד  באמצעות  ובארה"ב  בארץ    ובמניות 
התנסות זו מהווה נדבך   שעות.  הזדמנויות השקעה לטווח קצר של דקות עד 

 חיוני בהכשרה לפעילות בעולם הפיננסי הגלובאלי.  
  

 

 
 

 

 

 

 

 כוחות מטעם ללומדים גם ומתאימהכנית המאפשרת לשלב לימודים ועבודה ות – לוגיסטיקה
 הביטחון
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במפעלים,   מורכבות  לוגיסטיות  מערכות  לניהול  ומנהלים  כלכלנים  מכשירה  בלוגיסטיקה  הייחודית  ההתמחות 
   תאגידים וחברות סחר בינלאומיות. 

כל ארגון או עסק גדול חייב מערך לוגיסטי איכותי עם אנשי מקצוע מיומנים, הממוקדים בשיפור הביצועים בארגון.  
על   של  הלוגיסטיקה אחראית  הייצור  לליבת  והאספקה  הפיקוח  הייעול, התיאום, התכנון,  שרשרת האספקה, 

כוח  ואף  טכנולוגיים  יישומים  פיזיות,  ייצור  תשתיות  ושינוע,  תובלה  מלאי,  )רכש,  החומר  את  אדם(  -הארגון 
 והשירותים הנלווים אליו באיכות, בכמות, במקום, בזמן ובעלות הנדרשים. 

 
ת החובה הנדרשים בכלכלה וניהול, מגוון רחב של קורסים בתחום הלוגיסטיקה,  התואר כולל, בנוסף למקצועו 

כגון: ניהול רכש והתקשרויות, ניהול שרשרת אספקה, מודלים של מלאי, מערכות מידע לוגיסטיות, ניהול תפעול  
 ועוד.   ERPויצור, אבטחת איכות, ניהול מו"מ, ניהול סיכונים, רכש בינלאומי, קבלת החלטות, 

 
כולל הבנה תקציבית ויכולת    ,נטים הבוחרים בהתמחות זו רוכשים ידע יישומי נרחב בתחומי הכלכלה והניהול סטוד

קבלת החלטות לייעול המערכת לפי כללי הניהול הלוגיסטי. לבוגרי החוג לכלכלה וניהול בהתמחות לוגיסטיקה  
בתעשייה   שונים:  במגזרים  נרחבות  תעסוקה  אפשרויות  ובהייקיימות  הביטחונית,  -המסורתית  בתעשייה  טק, 

יבוא  מוטות  במגוון  -בחברות  משתלבים  התוכנית  בוגרי  תשתית.  ובחברות  הציבורי  במגזר  בתאגידים,  ייצוא, 
   תפקידים בלוגיסטיקה. 

 .המכללה ולכללי גבוהה המועצה להשכלה להנחיות בכפוף הנדסאים בלימודי הכרה*
 

 :   ן מטעם כוחות הביטחו שילוב של עבודה ולימודים ומתאימה גם ללומדיםמאפשרת  מתכונת הלימודים 

 . ימי לימוד: שני ורביעי אחה"צ ושישי בבוקר 
   .קיץ( ב  סמסטרים שלושה )כולל   שלוש שניםמשך הלימודים: 

 
 ההתמחות תצוין על גבי נספח נלווה ובגיליון הציונים * 

 

  הלימודיםהתנסות מעשית וחשיפה לעולם העסקים כבר בזמן 

בהתנסות המעשית ובשילוב הסטודנטים בקהילה העסקית עוד בזמן   רואה חשיבות רבה החוג לכלכלה וניהול
במהלך   שרכשו  התיאורטי  הידע  את  וליישם  קשרים  לפתח  ניסיון,  לצבור  הסטודנטים  זוכים  בכך  הלימודים. 

 לימודיהם.  
  

 
  -שנה ג' ( במהלך ) סדנאות לבחירתכםת בחוג ו ימות המעשית מתקיבמסגרת ההתנס

   

 ניהול ותכנון אסטרטגי יישומי סדנא ב

יחודית זו תאפשר לסטודנטים הלומדים תואר בכלכלה וניהול להתנסות בעבודת כלכלן במקומות עבודה  יסדנא  
כלים המתבססים על   מקבליםפוטנציאלים תוך הנחיה אקדמית צמודה. בחלק האקדמי של הקורס, הסטודנטים 

ויישום החלטות אסטרטגיות ברמות ניהול שונות. כל סטודנט   דוח מסכם בהתאם  דרש להכין  נתכנון, חשיבה 
לאופי האתגר המוגדר ע"י המעסיק, לדוגמא: הכנת תכנית עסקית, ניתוח כדאיות פרויקט ספציפי, ייעול המערך  

הזדמנות לצבור ניסיון מעשי של תפקיד הכלכלן בפועל, עוד    מקבליםהפיננסי ועוד. כך, הסטודנטים של הסדנא  
    בזמן לימודיהם לתואר.

 

  פיננסיסדנא בחינוך 

  מהווים בקרב בני נוער מהאזור באמצעות סטודנטים לכלכלה שהחשיבה הכלכלית   הטמעת   היא זו  סדנא  מטרת 
 . את שגרירי החינוך הפיננסי של החוג לכלכלה מהאקדמית עמק יזרעאל

וניהול באקדמית עמק   בעזרת הכשרה והכוונה מתאימה, סטודנטים הלומדים בשנה השלישית בחוג לכלכלה 
בהיבטים הקשורים בהתנהלות    מפתחים יזרעאל   אחראית  לחשיבותה של התנהגות  מודעות  נוער  בני  בקרב 

 מרצי החוג.  השיעורים יועברו ע"י הסטודנטים בבתי הספר התיכונים הנבחרים, בהנחיית  הכלכלית שלהם.
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 מבנה הלימודים  
 

 שנה א' 
 

 קורסי קדם  נ"ז שש"ס  שם הקורס  קוד הקורס 

     לימודי יסוד 
     

  3 5 ( * מבוא להסתברות )שו"ת 41040

  3 5 אלגברה לינארית )שו"ת(  41048

  3 5 חשבון אינפיניטסימלי א' )שו"ת(  41044

 חשבון אינפי' א'  3 5 אינפיניטסימלי ב' )שו"ת( חשבון  41046

 מבוא לניהול ועיבוד מידע  2 2 יישומי מחשב בכלכלת עסקים  41007

  1 2 מבוא לניהול ועיבוד מידע  41054

     

     לימודי כלכלה
  4 6 מבוא לכלכלה א' )שו"ת(  41001

 מבוא לכלכלה א'  4 6 מבוא לכלכלה ב' )שו"ת(  41003

     

לימודי מבוא 
 להתמחויות 

    

  2 4 מבוא למימון )שו"ת(  41019

  2 2 מבוא לניתוח נתונים  42047

  3 5 מבוא לחשבונאות פיננסית )שו"ת(  41005

     לימודי ניהול
  2 2 מבוא לניהול  43013

מבוא למשפט ויסודות המשפט  43026
 העסקי 

2 2  

     

     לימודי העשרה 
  2 2 לכתיבה אקדמית מבוא  46011

  2 2 * קורס "משיב הרוח"* 

  38 55  סה"כ 

 
 שנה א' -תנאי מעבר

 .  65 - ציון המעבר בכל אחד מהקורסים "מבוא לכלכלה א'" ו"מבוא לכלכלה ב'"
 . 60 - ציוני המעבר בשאר הקורסים של שנה א'

 
   שיעור ותרגיל    –* שו"ת 

 
בכל  -כנית "משיב הרוח"   )לימודי העשרה( ונ"ז בת  6על כל סטודנט ללמוד במשך לימודי התואר סך של  * * 

סטודנטים במסלול  שנה אקדמית קורס אחד. את רשימת הקורסים ניתן למצוא בשנתון בקובץ  "משיב הרוח". 
 חשבונאות החל משנה"ל תשפ"א פטורים מקורסי משיב הרוח.  

 
 .  )בכפוף לתנאי הקבלה( א' של שנה א'   סטרמוד תתקיים בסוף סמ הבחירה בהתמחויות הלי
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 שנה ב' 

 

 קורסי קדם  נ"ז שש"ס  שם הקורס  קוד הקורס 

     לימודי יסוד 
מבוא לחשבונאות ניהולית   41017

 )שו"ת( 
 מבוא לחשבונאות פיננסית  3 5

 מבוא להסתברות   3 5 )שו"ת(    המבוא לסטטיסטיק 41042

     

     לימודי כלכלה
 מבוא לכלכלה ב', חשבון אינפי' ב  4 6 מיקרו כלכלה א' )שו"ת(  41009

 מבוא לכלכלה ב'  3 5 מאקרו כלכלה א' )שו"ת(  41013

 מיקרו כלכלה א'  4 6 מיקרו כלכלה ב' )שו"ת(  41011

 מאקרו כלכלה א'  3 5 מאקרו כלכלה ב' )שו"ת(  41015

מבוא לסטטיסטיקה, אלגברה   4 6 אקונומטריקה )שו"ת( מבוא ל 41025
יישומי מחשב בכלכלת  , לינארית
 עסקים 

 מיקרו א', מאקרו א'  3 3 כלכלת ישראל  41027

     

 / Data Analyst לימודי התמחויות 
 מימון   –מנהל עסקים 

 
12 
 

 
12 

 

  17   32 חשבונאות  

     לימודי העשרה 

  2 2 קורס "משיב הרוח"*  

)התמחות   סה"כ
 Data /מימון 

Analyst  ) 
 

 55 41  

  44 73  חשבונאות  –סה"כ 

 
 שנה ב'-תנאי מעבר

 .  60 -ציון המעבר בקורס "מבוא לחשבונאות ניהולית"  
 . 56 - ציוני המעבר בשאר הקורסים של שנה ב'

 
בכל שנה   - כנית "משיב הרוח" )לימודי העשרה(ונ"ז בת 6על כל סטודנט ללמוד במשך לימודי התואר סך של   * 

סטודנטים במסלול   ". אקדמית קורס אחד. את רשימת הקורסים ניתן למצוא בשנתון בקובץ  "משיב הרוח 
 חשבונאות פטורים מקורסי משיב הרוח החל משנה"ל תשפ"א.  

 

 
 שנה ג'

 

 קורסי קדם  נ"ז שש"ס  שם הקורס  הקורס קוד 

  –לימודי כלכלה 
 קורסי בחירה* 

    

     
 מיקרו א'   3 3 סוגיות בבנקאות   43016

 מיקרו א'  3 3 רכש ומסחר בנ"ל   41036

 מיקרו א'   3 3 כלכלת אנרגיה   42028

 מיקרו א'   3 3 והיצור    התפעולניהול  41067

בתנאי אי  ניתוח עלות תועלת   41213
 וודאות  

 מיקרו א'   3 3

יישום מודלים כלכליים   43088
 מבוססי נתונים 

 מיקרו א'  3    3
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 סמינריונים 

    

מיקרו ב', מאקרו ב', אקונומטריקה,   4 4 סמינריון תיאורטי  
כתיבה מדעית, אנגלית מתקדמים  

 /פטור 2

ב', אקונומטריקה,  מיקרו ב', מאקרו  4 4 סמינריון מחקרי  
כתיבה מדעית, אנגלית מתקדמים  

 /פטור 2

     

לימודי 
 ***התמחויות

Data Analyst / 
מימון /  –מנהל עסקים 

 חשבונאות
 

 
12 

 

 
12 

 

     

     לימודי ניהול
 אלגברה לינארית   3 3 מבוא לחקר ביצועים  41023

   אקונומטריקה מיקרו ב', מאקרו ב',  4 4   סדנא יישומית בכלכלה 

     

     לימודי העשרה 
  2 2 * קורס "משיב הרוח"* 

    41   41  *** סה"כ

     

סה"כ  
 *** לתואר

 115 120  

 
 שנה ג'-תנאי מעבר
 .  60 - יישומית בכלכלה ובסמינריונים בסדנא ציון המעבר 

 . 56 - ציוני המעבר בשאר הקורסים של שנה ג'
 
 קורסי הבחירה   רשימת  . במתוך הרשימה המוצעת בתשפ"  הקורסי בחירה בכלכל  4לבחור יש     * 

 .  בכלכלה  לקורסי בחירה נדרש להירשם  בהתמחות חשבונאות לא להשתנות משנה לשנה.  ה עשוי     
 
    בכל  - כנית "משיב הרוח" )לימודי העשרה(ונ"ז בת  6על כל סטודנט ללמוד במשך לימודי התואר סך של    **

   שנה אקדמית קורס אחד. את רשימת הקורסים ניתן למצוא בשנתון בקובץ  "משיב הרוח".     
 

 סך שעות הלימוד )שש"ס( שונה בכל התמחות.  אך  , 120 –***  בכל מסלול התמחות סך נ"ז לתואר 
 בפירוט מבנה הלימודים של ההתמחות.  פירוט השעות המדויק בכל התמחות מוצג        
   ילמדו תואר בהיקף של   בהתמחות חשבונאות ויבחרו   תשפ"ב  /חלו את לימודיהם בתשפ"א הסטודנטים ש       
 .  סמסטרים  7במשך    נ"ז   140      

 
 

 מימון   -התמחות מנהל עסקים 
 

 קורסי קדם  שנה נ"ז שש"ס  שם הקורס  קוד הקורס 

  ב'  3 3 מבוא לשוק ההון  43024

 מבוא למימון  ב'  3 5 ניהול פיננסי )שו"ת(  43011

מבוא למימון, מבוא לשוק   ב'  3 3 ניהול השקעות  43019
 ההון

מבוא למימון, מבוא לשוק   ב'  3 5 ניתוח ני"ע )שו"ת(  43029
 ההון

מכשירים פיננסיים   43030
 )שו"ת( 

 השקעות ניהול  ג'  3 4
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קורסי בחירה מתוך   
 רשימה מוצעת * 

    

 מבוא לחשבונאות פיננסית  ב'/ג'  3 3 ניתוח דו"חות כספיים  43044

 ניהול השקעות, ניתוח ני"ע  ג'  3 3 חדר עסקאות  42033

ונתונים  ניהול כספים   43086
 ERPבמערכות 

  ב'/ג'  3 3

 מיקרו א'   ג'  3 3 סוגיות בבנקאות   43016

 
   . נ"ז  9, סה"כ מתוך הרשימה המוצעת בתשפ"אקורסי בחירה   3יש לבחור  *

 להשתנות משנה לשנה.  הבחירה עשויהקורסי רשימת     
 נ"ז.   24 –מימון  - סה"כ נ"ז בהתמחות מינהל עסקים    
 . 56 – מימון הינו  - מינהל עסקים ציון המעבר בכל הקורסים בהתמחות     
 

  Data Analystהתמחות     
 

 קורסי קדם  נ"ז שש"ס  שם הקורס  קוד הקורס 

  3 3 לשיווק דיגיטלי   מבוא  42040 

יישומי מחשב בכלכלת   3 3 עיבוד נתונים מתקדם לאנליסטים 42041 
 עסקים, מבוא לניתוח נתונים 

יישומי מחשב בכלכלת    3 3 ניתוח נתונים עסקיים   42042 
 עסקים, מבוא לניתוח נתונים 

בכלכלת  יישומי מחשב  3 4 יסודות התכנות לאנליסטים  42043 
   עסקים, מבוא לניתוח נתונים

שיטות מתקדמות בעיבוד נתונים   42044 
 כלכליים  

 מבוא לאקונומטריקה    3 4

     

    קורסי בחירה מתוך רשימה מוצעת   

  ERP 3 3ניהול כספים ונתונים במערכות  43086

לפתרון בעיות  שימוש בנתוני עתק  43087
 חברתית  -כלכליות  

מבוא  מיקרו א', מאקרו א'   3 3
לניתוח נתונים, מבוא  

 לאקונומטריקה  

 מבוא למימון   3 3 ניתוח נתונים בראי שוק ההון     42048

 מיקרו א'   3 3 כלכליים מבוססי נתונים  יישום מודלים    43088

 ( 09.08.21 -)מעודכן נכון ל

 .  נ"ז  9, סה"כ בהתמחות  קורסי בחירה  3יש לבחור   *

 נ"ז.   Data Analyst  – 24סה"כ נ"ז בהתמחות     
 . 56 –הינו  Data Analystציון המעבר בכל הקורסים בהתמחות     
 
 

   התמחות בחשבונאות  
 

לימודיהם בשנה"ל    לסטודנטים אשר החלו את  זו בהתמחות חשבונאות מתייחסת  לימודים  תשע"ט/  תוכנית 
 תש"פ. 

 קורסי קדם  שנה נ"ז שש"ס  שם הקורס  קוד הקורס 

השלמה   –מבוא למשפט  44120
 לחשבונאים 

מבוא למשפט ויסודות   ב'  1 1
 המשפט העסקי 

 מבוא למימון  ב'  3 3  לחשבונאים  ניהול פיננסי   44123

חשבונאות פיננסית ב'   44100
 )שו"ת( 

 מבוא לחשבונאות פיננסית  ב'  2 5

מבוא למשפט ויסודות   ב'  1 4 דיני מסחר  44104
 המשפט העסקי 
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מבוא למשפט ויסודות   ב'  2 4 מבוא לדיני מיסים  44101
 המשפט העסקי 

 פיננסית ב'  ב'  2 5 סוגיות במדידה א' )שו"ת(  44102

שיטת השווי המאזני   44103
 )שו"ת( 

 פיננסית ב'  ב'  2 6

 פיננסית ב'   ג'  2 6 סוגיות במדידה ב' )שו"ת(  44109

 דיני מסחר  ג'  2 4 דיני תאגידים  44108

מבוא למשפט ויסודות    1 1 דיני ניירות ערך   44119
 המשפט העסקי 

יסודות ביקורת   44107
 בחשבונאות א' )שו"ת( 

  ג'  2 5

ביקורת מערכות מידע   44111
חשבונאיות ממוחשבות  

 )שו"ת( 

 יסודות ביקורת בחשבונאות א' ג'  2 5

 דיני מיסים  ג'  1 3 מיסוי בינלאומי  44112

יסודות ביקורת   44116
 בחשבונאות ב' )שו"ת( 

 יסודות ביקורת בחשבונאות א' ג'  2 5

חשבונאות ניהולית   44115
 מתקדמת )שו"ת( 

 מבוא לחשבונאות ניהולית  ג'  3 6

מבוא למשפט ויסודות   ג'  1 2 דיני עבודה  41211
 המשפט העסקי 

 מבוא לדיני מיסים  ג'  3 4 דיני מיסים  44105

 דיני מיסים  ג'  2 5 סוגיות במיסים )שו"ת(  44110

 שיטת השווי המאזני  ג'  3 6 מאוחדים הרחבה )שו"ת(  44106

 מאוחדים הרחבה   ג'  0 2 מאוחדים הרחבה ב'   44117

סוגיות מיוחדות   44114
 בחשבונאות )שו"ת( 

 מאוחדים הרחבה  ג'  3 6

 
 . כלל הקורסים בהתמחות חשבונאות הינם קורסי חובה  *

 . 60 – ציון המעבר בכל הקורסים בהתמחות חשבונאות הינו 
 נ"ז   40 –סה"כ נ"ז בהתמחות חשבונאות 

 

 בחשבונאות התמחות 

. )תוכנית הלימודים החדשה בחשבונאות ללא שנת  * תשפ"ב  /לסטודנטים אשר החלו את לימודיהם בתשפ"א 
 (  השלמה

שש שם הקורס  קוד הקורס 
 "ס 

 קורסי קדם  שנה נ"ז

 מבוא לחשבונאות פיננסית   ' א 2 6 )שו"ת(   חשבונאות פיננסית א'  44121

מבוא למשפט ויסודות   א'  2 4 מבוא לדיני מיסים   44101
 המשפט המסחרי  

 מבוא לדיני מיסים   ב'  2 3 דיני מיסים א'  44125

 מבוא למימון   ב'  3 3 ניהול פיננסי לחשבונאים  44123

מבוא למשפט ויסודות   ב'  2 4 דיני תאגידים  44108
 המשפט העסקי 

השלמה   –מבוא למשפט  44120
 לחשבונאים 

מבוא למשפט ויסודות   ב'  1 1
 המשפט העסקי 

 חשבונאות פיננסית א'   ב'  2 5 חשבונאות פיננסית ב' )שו"ת(  44100

 דיני מיסים א'   ב'  2 3 דיני מיסים ב'  44126

 פיננסית ב' חשבונאות  ב'  2 5 סוגיות במדידה א' )שו"ת(  44102

 חשבונאות פיננסית א'   ב'  2 3 תיאוריה חשבונאית   44127

בחשבונאות א'  יסודות ביקורת   44107
 )שו"ת( 

  ב'  2 5

 פיננסית ב'  ג 2 6 שיטת השווי המאזני )שו"ת(  44103

יסודות ביקורת בחשבונאות ב'   44116
 )שו"ת( 

 יסודות ביקורת בחשבונאות א' ג'  2 5

  ג'  2 3 סוגיות במיסים א'  44128
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 דיני מיסים ב'   ג'  2 4 תאגידים ובעיות מיסוי א'   44130

ביקורת מערכות מידע  מבוא ל 44111
 חשבונאיות ממוחשבות  

 יסודות ביקורת בחשבונאות א' ג'  2 4

 פיננסית ב'   ג'  3 4 סוגיות במדידה ב'   44109

  –ביקורת חשבונאות מתקדמת   44132
 חלק א'  

 יסודות ביקורת ב'   ג'  2 4

חשבונאות ניהולית מתקדמת   44134
 ותקצוב )שו"ת(  

 מבוא לחשבונאות ניהולית   ג'  3 6

 שיטת השווי המאזני   ג'  3 6 )שו"ת( דוחות כספיים מאוחדים  44135

סוגיות במדידה ב' , שיטת   ג'  2 3 הערכות שווי וניתוחים פיננסים   44136
 השווי המאזני  

מכשירים פיננסיים לחשבונאיים   44137
 )שו"ת(  

  ג'  2 6

מבוא למשפט ויסודות   ג'  1 2 דיני ניירות ערך   44119
 המשפט העסקי 

 דיני מיסים  ג'  1 3 מיסוי בינלאומי  44112

מבוא למשפט ויסודות   ' ג 1 4 דיני מסחר  44104
 המשפט העסקי 

מבוא למשפט ויסודות   ד'  1 2 דיני עבודה  41211
 העסקי המשפט 

  ד'  2 4 תאגידים ובעיות מיסוי ב'   44131

סוגיות מיוחדות בחשבונאות   44114
 )שו"ת( 

 מאוחדים  דוחות כספיים  ' ד 3 6

 דוחות כספיים מאוחדים   ד'  2 4 סוגיות פרקטיות בחשבונאות   44138

  ד'  1 3 סוגיות במיסים ב'   44129

 דוחות כספיים מאוחדים   ד'  2 5 ודיווח ענפי  סוגיות בחשבונאות   44139

דוחות כספיים המתפרסמים   44140
 לציבור  

הערכות שווי וניתוחים   ד'  2 3
 פיננסיים  

ביקורת חשבונאות מתקדמת   ד'  2 5 ביקורת חשבונאות מתקדמת ב'  44133
 א'  

וסוגיות   ביקורת בענפים 44141
 מיוחדות  

מתקדמת  ביקורת חשבונאות  ד'  2 3
 א' 

ביקורת מערכות מידע  מבוא ל ד'  1 3 ביקורת מערכות מידע ב'   44142
 חשבונאיות ממוחשבות 

 
 . כלל הקורסים בהתמחות חשבונאות הינם קורסי חובה  *

 . 60 – ציון המעבר בכל הקורסים בהתמחות חשבונאות הינו 
יסיימו תואר ראשון  תשפ"ב /סטודנטים במסלול התמחות חשבונאות אשר החלו את לימודיהם בשנה"ל תשפ"א  

 סמסטרים, ללא שנת השלמה.    7, נ"ז   140בכלכלה וניהול עם התמחות בחשבונאות בהיקף של 
 
 

 
 התמחות בלוגיסטיקה 

 

 קורסי קדם  שנה נ"ז שש"ס  שם הקורס  קוד הקורס 

 אינפי' א', מבוא להסתברות  ב'  3 3 ללוגיסטיקה מבוא  41061

    ב'  3 3 ניהול רכש והתקשרויות  41062

    ב'  3 3 ניהול שרשראות אספקה  41063

 אינפי' א'  ב'  3 3 ניהול ועיתוד מלאי  41064

   -מערכות מידע לוגיסטיות  41065
ERP  

 ניהול ועיבוד מידע   ג'  3 3

  םאירועי- סדנא יישומית  41074
   בלוגיסטיקה

  מיקרו ב, מאקרו ב,  ג' 4 4
חשבונאות ניהולית,  

   אקונומטריקה
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קורסי  
 בחירה *

     

 מבוא ללוגיסטיקה  ' ג 3 3 מערכות תמיכה לוגיסטיות  41066

 אינפי' א', ניהול ועיתוד מלאי  ג'  3 3 ניהול התפעול והיצור  41067

יסודות מערכות תובלה   41068
 ושינוע 

 ללוגיסטיקה מבוא  ' ג 3 3

  ' ג 3 3 אבטחת איכות  41070

והיערכות  לוגיסטיקה צבאית   41075
 לוגיסטית ברמה הלאומית 

    ' ג 3 3

 מבוא לחשבונאות פיננסית  ג'  3 3              ניתוח דו"חות כספיים   43044

 ניהול רכש והתקשרויות  ' ג 3 3 בינלאומי ומסחר רכש  41069
 ( 18.08.21 -)מעודכן נכון ל

   ז.נ" 9סה"כ  ,  ב מתוך הרשימה המוצעת בתשפ" קורסי בחירה בלוגיסטיקה   יש לבחור שלושה *
 רשימת קורסי הבחירה עשויה להשתנות משנה לשנה.    
 נ"ז.   82 –  לוגיסטיקה    סה"כ בהתמחות  
 . 56  –הינו    לוגיסטיקהציון המעבר בכל הקורסים בהתמחות    

 
 

 << שנה א' -  קורסי חו בה

 
 שנה א' -תנאי מעבר

 .  65 - המעבר בכל אחד מהקורסים "מבוא לכלכלה א'" ו"מבוא לכלכלה ב' " ציון* 
 . 60 -' א  שנה של הקורסים בשאר  המעבר  ציוני* 

 
 שיעור -מבוא לכלכלה א'

היצע  הקניית המכשירים האנליטיים הבסיסיים: מושגי יסוד, תופעת המחסור, ויתור אלטרנטיבי ועקומת התמורה;  
ת הייצור, הוצאות הייצור, שיווי  יפונקצי  ת הביקוש, יפונקצי   וביקוש במסגרת מבנה ענפי של תחרות משוכללת: 

וקביעת מחיר בשווקי המוצרים ובשווקי גורמי הייצור; התערבות ממשלתית בשווקים; תחרות    משקל בשוק המוצר
 בלתי משוכללת. 

 65נ"ז /  ש' /  4שש"ס /   4
   08:30-11:45א'  מר אבשלום וקנין          41001א' 
    12:15-15:45  מר אבשלום וקנין        א 41001א' 
 )מסלול לוגיסטיקה(   16:00-19:15'  ד"ר שרון טייטלר רגב  ד  41001א' 
   08:30-11:45'  ג  מר אבשלום וקנין        41001ב' 
 

 תרגיל-מבוא לכלכלה א'
 נ"ז / ת'   0שש"ס /  2

        08:30-10:00ה'                 גב' מאיה סולטניק 41001א' 
       10:15-11:45ה'                 גב' מאיה סולטניק 41001א' 
    08:30-10:00ה'                    רוזה שבתאי גב'  41001א' 
      10:15-11:45ה'      גב' רוזה שבתאי               41001א' 
 )מסלול לוגיסטיקה(   19:30-21:00ד'                    מר אלחנדרו מן   41001א' 
 ( 05.08.21 -)מעודכן נכון ל   12:15-13:45   ד'              גב' מאיה סולטניק 41001ב' 
 

 שיעור -מלי א'יחשבון אינפיניטס
המספרים הממשיים; פונקציות; גבולות, רציפות, נגזרות; המשיק והקירוב הלינארי; שימושי הנגזרת: כלל לופיטל,  
ומינימום   נקודות פיתול; מקסימום  וקעירות,  ומקסימום מקומיים, תחומי קמירות  וירידה, מינימום  תחומי עליה 

 ורים. מוחלטים, בעיות מקסימום ומינימום; משפט רול; מבוא לסדרות וט
 60 /  נ"ז / ש'  3שש"ס /   3

       09:15-11:45'  ב     מר אילן גוריון       41044א' 
     12:15-14:45ב'      מר אילן גוריון       41044א' 
 )מסלול לוגיסטיקה(    18:45-21:15'  ב   גב' נרדין מעלוף      41044א' 
    09:15-11:45'  א   גב' נרדין מעלוף      41044ב' 
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 תרגיל-מלי א'יחשבון אינפיניטס
 נ"ז / ת'   0שש"ס /  2

   08:30-10:00ה'      גב' אביגיל אזרן   41044א' 
 10:15-11:45ה'  גב' אביגיל אזרן      41044א' 
      12:15-13:45  ה'     גב' אביגיל אזרן 41044א' 
 14:00-15:30ה'  גב' אביגיל אזרן      41044א' 
 )מסלול לוגיסטיקה(  11:30-13:00ו'                    מר רז נאות  41044א' 
    14:15-15:45ד'         מר אריאל אמסלם 41044ב' 
 

 מבוא לניהול ועיבוד מידע  
מטרת הקורס היא לימוד ותרגול מיומנויות של ניהול ועיבוד מידע בעזרת יישומים נגישים. סיום הקורס מקנה  

גם כמסד נתונים, לביצוע חיפוש מידע במאגרים ובאינטרנט ולדיווח    (Excel),  בגיליון האלקטרוני כלים לשימוש  
ברמה    (Power Point)ושל הכנת מצגות  ,  (word)על העיבודים והחיפושים בעזרת יישומים של עיבוד תמלילים  

 ות מידע. אקדמית. הקורס כולל גם התייחסות בסיסית למונחים של חומרה ותוכנה והקדמה למערכ 
   60נ"ז / ש' /  1שש"ס /  2

    14:15-15:45א'  צקי  יגב' מרינה סינ 41054א' 
   16:00-17:30'  אצקי  יגב' מרינה סינ 41054א' 
 12:15-13:45צקי  ה'  יגב' מרינה סינ 41054א' 
     14:15-15:45  ה'  צקי יגב' מרינה סינ 41054א' 
    12:15-13:45'  אצקי  יגב' מרינה סינ 41054ב' 
 ( 25.05.22 - )מעודכן נכון ל   10:15-11:45    ו'    רו"ח מחמוד איוב    41054ק' 
 

 לניתוח נתונים  מבוא 
כלכלת נתונים, במיוחד נתונים המגיעים ממידע דיגיטלי, שונה במובנים רבים מכלכלת סחורות, מוצרים ושירותים  

אנו מעוניינים להציג מודלים ועקרונות כלכליים,  אחרים, אך עדיין כפופה לחוקי הכלכלה המסורתית. בקורס זה  
ולהדגים את ישימותם בתחומי מוצרי נתונים וטכנולוגיות נתונים. קורס זה נועד להקנות כלים לניתוח ההשלכות  
 הכלכליות של החלטות הנוגעות לניתוח נתונים, לפיתוח מוצרי מידע וטכנולוגיות חדשות, לרכישתם ולמכירתם. 

 60 ש' / / נ"ז  2שש"ס /  2
      12:00-13:30ד'    מר אביעד דגן   42047א' 
      13:45-15:15ד'  מר אביעד דגן    42047א' 
 ( 25.05.22 -)מעודכן נכון ל   16:00-17:30  דגן  ב'  אביעד  מר  42047ק' 
 

 מבוא לכתיבה אקדמית 
החברה בכלל ובכלכלה בפרט.  מטרת הקורס להקנות ידע בנושאים הקשורים לעריכת מחקרים אמפיריים במדעי  

והשערותיו,   בעיות, הגדרת שאלת המחקר  יושם דגש על הבנת המהות של הגישה המדעית לפתרון  בקורס 
הכרת מערכי מחקר שונים וכלים סטטיסטיים לניתוחם, ניתוח מחקרים קיימים, קריאה ביקורתית של עבודות  

 מחקר אמפיריות וכתיבת דו"ח מדעי. 
 60/   נ"ז / ש'  2שש"ס /  2

   10:15-11:45'  א                    גב' מיכל פרי   46011א' 
   12:15-13:45'  א גב' מיכל פרי                  46011א' 
 ( 25.05.22 -)מעודכן נכון ל    08:00-09:30  ו'         ד"ר גילת בן שטרית     46011ק' 
 

 מקוון מלא(  קורס ) מבוא למשפט ויסודות המשפט המסחרי
וכולל בתוכו תחומים שונים ומגוונים הדורשים התמקצעות רבה. אחד מתחומי   עולם המשפט הנו רחב מאוד 

- המשפט הנרחבים והמקיפים ביותר הוא תחום "המשפט המסחרי", אשר מאגד מגוון רחב של נושאים משפטיים 
ם, חברות, קניין, עבודה ועוד(.  מסחריים שנוגעים באופן רציף וקבוע בחיי היום יום של כולנו )כגון: חוזים, כספי

במקרים רבים משיק המשפט המסחרי גם לתחומי משפט אחרים )כגון: דיני המקרקעין, דיני המשפחה ועוד(,  
דבר שמחדד את החשיבות הרבה בהכרת כללי המשפט המסחרי. הקורס נועד להקנות ללומדים מושגי ותפיסות  

    מסחרי במדינת ישראל.-על הכרת המשפט העסקייסוד בתחום המשפט המסחרי, תוך מתן דגש מיוחד  
 60 /  ש'  /  נ"ז  2 /  שש"ס 2
 חיים -עו"ד יצחק בן  43026 'א

 עו"ד יצחק בן חיים    43026ק' 
 

 מבוא לחשבונאות פיננסית
בקורס:   הנלמדים  הנושאים  פיננסית.  בחשבונאות  נושאים  של  רחב  במגוון  בסיסי  ידע  להקנות  הקורס  מטרת 

של התקינה החשבונאית  המושגית  )המסגרת  וכללים חשבונאים  עקרונות  הנהלת החשבונות,  רישום  -יסודות 
נושאים שונים. גילוי  ושיטות הערכה של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות(, יישום התקינה החשבונאית ב
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דו"ח על השינויים בהון העצמי, דוח תזרים   והפסד,  רווח  דו"ח  דו"חות כספיים סטנדרטיים: מאזן,  והצגה של 
 מזומנים. ניתוח דוחות כספיים לצרכי קבלת החלטות. 

 60/   ש' נ"ז /  3שש"ס /  3
   09:15-11:45  ב'  רו"ח שי צבאן       41005' א
   12:15-14:45  ב'  רו"ח אביב רופל    41005' א

     09:45-12:30ו'  רו"ח שי צבאן        41005ק' 

   
 תרגיל -מבוא לחשבונאות פיננסית

 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2
   08:30-10:00'  ה רו"ח גל חנוכה    41005' א
     10:15-11:45'  ה רו"ח גל חנוכה    41005' א

    12:15-13:45ה'          שלם  חן מר  41005א' 
     14:15-15:45'  ה        שלם  חן מר  41005' א

 ( 25.05.22 -)מעודכן נכון ל  12:45-14:15   מר אלחנדרו מן  ו' 41005ק' 
 

 מבוא למימון 
בנושאים   יעסוק  עסקיות. הקורס  חברות  של  בסיסיים בתורת המימון  כלים  להקנות למשתתפים  נועד  הקורס 

ערך הזמן של הכסף, חישובי ריבית, סילוק הלוואות, חישובי כדאיות ותקצוב השקעות, השפעת הטבות  הבאים:  
 מדינה ומיסים על חישובי הכדאיות, מימון פעילות הפירמה וגיוסי הון. 

 60נ"ז / ש' /  2 /שש"ס   2
     12:00-13:30ד'  ד"ר שרון גרעין טל      41019א' 
   13:45-15:15ד'  ד"ר שרון גרעין טל      41019א' 
 ( 25.05.22 -)מעודכן נכון ל   17:45-19:15  ב'         דגן  אביעד  מר  41019ק' 

   

 תרגיל  -מבוא למימון
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2

         14:15-15:45  ' א     שטיין נמר דור הרצ 41019א' 

        16:00-17:30'  א    שטיין נמר דור הרצ 41019א' 
 ( 04.10.21 - )מעודכן נכון ל   12:15-13:45'   ה         גב' רוזה שבתאי  41019א' 
 ( 04.10.21 - )מעודכן נכון ל    14:15-15:45'   ה         גב' רוזה שבתאי  41019א' 
 ( 25.05.22 - )מעודכן נכון ל    16:15-18:30  ד'        אזרן   אביגיל גב'   41019ק' 

        

 שיעור  -אלגברה לינארית
מערכות משוואות לינאריות; מטריצות, פעולות על מטריצות ותכונותיהן, מטריצות הפיכות; הדטרמיננט, הצמוד  

תלות לינארית, בסיסים;  -תלות ואי ; צירופים לינאריים,  nRמרחבים של  -, תתnRהקלאסי וכלל קרמר; המרחב  
 ערכים עצמיים ולכסון מטריצות. 

 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 )מסלול לוגיסטיקה(    16:00-18:30 ב'  פרופ' נעמי שקד מונדרר  41048א' 
   09:15-11:45'  ב פרופ' נעמי שקד מונדרר   41048ב' 
      12:15-14:45'  ב פרופ' נעמי שקד מונדרר   41048ב' 
 

 תרגיל -אלגברה לינארית
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2

 )מסלול לוגיסטיקה(    13:00-14:30מר רז נאות  ו'   41048א' 
 ( 18.01.22 -)מעודכן נכון ל    08:30-10:00'  ד    מר איתן בר אור 41048' ב
 ( 18.01.22 -)מעודכן נכון ל    10:15-11:45   'ד   מר איתן בר אור 41048' ב
 ( 18.01.22 -)מעודכן נכון ל    12:15-13:45'  ד   מר רוני גוזובסקי 41048' ב
 ( 18.01.22  -)מעודכן נכון ל   14:00-15:30'  ד   מר רוני גוזובסקי 41048' ב

 
 מבוא לניהול

של ארגונים    ניהול אפקטיבי  להבנת עקרונות ותהליכים של    תיאורטי ויישומי ידע  סטודנטים  להקנות לנועד  קורס  ה
העובדים   מנהלים  של  המרכזיים  ובאתגרים  מדעי  וכתחום  כמקצוע  הניהול  בהתפתחות  דן  הקורס  מורכבים. 

 . במהלך הקורס נעסוק גם בניתוח ארגונים פעילים ובהכרת שיטות לניהול פרויקטים.    ת בסביבה תחרותית ודינאמי
 60ז  / ש' / נ" 2שש"ס /  2

 )מסלול לוגיסטיקה(    10:15-11:45   גב' עינב פרלה     ו' 43013א' 
 ( 25.01.22 - )מעודכן נכון ל  12:15-13:45גב' עינב פרלה     ג'   43013ב' 
 ( 25.01.22 - )מעודכן נכון ל   13:45-15:15'  ג     גב' עינב פרלה   43013' ב
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 שיעור -מבוא לכלכלה ב'
לאומית, מדידת התוצר הלאומי, מרכיבי   שיווי  הביקוש המצרפיחשבונאות  קיינס,  מודל  עפ"י  , שוק הסחורות 

. שוק הכסף: הביקוש לכסף, היצע הכסף, פעולת מערכת הבנקים,  פעילות הבנק  תפיסקאלימשקל ומדיניות  
לאומי: יתרון יחסי, שוק מטבע  משולבת. מסחר בינ  תומוניטארי   תפיסקאלי. מדיניות  ת מוניטאריהמרכזי ומדיניות  

 , מודל הביקוש וההיצע המצרפיים. משק פתוחבחוץ ומאזן תשלומים. מדיניות מאקרו כלכלית 
 65נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 מבוא לכלכלה א'  -  41001 ק: 
     12:15-15:45'  א     רגב ד"ר שרון טייטלר  41003ב' 
     08:30-11:45'  ג    רגב ד"ר שרון טייטלר  41003ב' 
 )מסלול לוגיסטיקה(   16:00-19:15'  ב       מר אבשלום וקנין    41003ב' 
 ( 25.05.22 - )מעודכן נכון ל  10:15-13:45א'  טייטלר   - רגבשרון ד"ר   41003ק' 
 ( 25.05.22 -)מעודכן נכון ל   08:30-11:45ד'   טייטלר   - רגבשרון ד"ר   41003ק' 

   

 תרגיל-ב'מבוא לכלכלה 
 נ"ז / ת'   0שש"ס /  2

     (05.08.21 -)מעודכן נכון ל    08:30-10:00ד'                סולטניק  מאיה גב'  41003ב' 
       10:15-11:45'  ד    סולטניק          מאיה גב'  41003ב' 
   ( 14.02.22 - )מעודכן נכון ל    12:15-13:45  ד'     סבאא ג'באלי סירחאן גב'  41003ב' 
   ( 14.02.22 - )מעודכן נכון ל      14:15-15:45ד'  סבאא ג'באלי סירחאן   גב'  41003ב' 
   )מסלול לוגיסטיקה(  19:30-21:00ב'               מר אלחנדרו מן        41003ב' 
 ( 25.05.22 -)מעודכן נכון ל  12:15-15:30  ד'   גב' סבאא ג'באלי סירחאן    41003ק' 

  שיעור- מבוא להסתברות
חקירת תכונות של אוכלוסיות שונות. הכרת חוקי    יםהקניית כלים הסתברותיים בסיסיים לסטודנט, המאפשר

ההסתברות היסודיים כגון עקרון הכפל, נוסחת התנאי, תלות בין מאורעות, נוסחת ההסתברות השלמה, נוסחת  
בין משתנים. בקורס  . שימוש במשתנים מקס ביי ומתאם  ושונות, תלות  חישובי תוחלת  ורציפים,  בדידים  ריים 

 ישולבו פרקים מתמטיים רלוונטיים כגון תורת הקבוצות, יסודות בקומבינטוריקה ועוד. 
 60 /  ש'  /  נ"ז  3 /  שש"ס 3

    09:15-11:45  ב נשטיין  וד"ר אנטולי בר  41040ב' 
      12:15-14:45'  ב נשטיין  וד"ר אנטולי בר  41040ב' 
 )מסלול לוגיסטיקה(    16:00-18:30ד'  נשטיין   וד"ר אנטולי בר  41040ב' 

 
 תרגיל- מבוא להסתברות

 ת'  /  נ"ז  0שש"ס /  2
      08:30-10:00 ' אמר רז נאות           41040ב' 
    10:15-11:45  ' אמר רז נאות           41040ב' 
    12:15-13:45'  אמר רז נאות           41040ב' 
     14:15-15:45א' מר רז נאות           41040ב' 
 )מסלול לוגיסטיקה(    13:00-14:30ו'     מר רז נאות          41040ב' 
   (14.02.22 -)קבוצה סגורה(  )מעודכן נכון ל   08:30-10:00ד'     מר רוני גוזובסקי 41040ב' 
 

 שיעור -ב' אינפיניטיסמליחשבון 
מסוימים,  אינטגרלים  אינטגרציה;  שיטות  מסוימים,  לא  שטחים   אינטגרלים  בשני  חישוב  ממשיות  פונקציות   ;

יותר: נגזרות חלקיות, כלל השרשרת; מינימום/מקסימום   ם, מציאת אקסטרמום  ומוחלטי מקומיים  משתנים או 
 . פונקציות הומוגניות, משפט אוילרתחת אילוצים )כופלי לגרנג'(.  

   60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 חשבון אינפיניטיסמלי א' -  41044ק: 
    08:30-11:00'  א  מר אבי זכאי        41046ב' 
   09:15-11:45ג'          מר אילן גוריון  41046ב' 
    )מסלול לוגיסטיקה(    18:45-21:15ד'   גב' איריס שפירא    41046ב' 
 ( 25.05.22 - )מעודכן נכון ל   08:30-10:00   א'        גוריון    אילן מר  41046ק' 
 ( 25.05.22 - )מעודכן נכון ל 12:15-15:30    ג'      מר אילן גוריון   41046ק' 
 

 תרגיל -ב' אינפיניטיסמליחשבון 
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2

     08:30-10:00'  ד   גב' אביגיל אזרן   41046ב' 
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     10:15-11:45'  דגב' אביגיל אזרן     41046ב' 
     12:15-13:45'  דגב' אביגיל אזרן     41046ב' 
   14:15-15:45גב' אביגיל אזרן   ד'  41046ב' 
 )מסלול לוגיסטיקה(    11:15-12:45ו'           מר רז נאות  41046ב' 
 ( 25.05.22 - )מעודכן נכון ל  08:45-10:15ג'    אזרן אביגיל גב'   41046ק' 
 ( 25.05.22 - )מעודכן נכון ל  10:30-12:00ג'    אזרן אביגיל גב'   41046ק' 
 

 יישומי מחשב בכלכלת עסקים 
המימון, השיווק והסביבה העסקית. יוצגו  הקורס מציג יישומי גיליון אלקטרוני בפתרון בעיות בתחומי הכלכלה,  

הכרה   וכן  השקעה,  וכדאיות  תזרימים  חישובי  רגישות,  ניתוחי  אופטימיזציה,  בעיות  בפתרון  האקסל  יתרונות 
 ראשונית של שימוש בבסיס נתונים ובפונקציות סטטיסטיות. 

 60נ"ז / שו"ת /  2שש"ס /  2
 ניהול ועיבוד מידע-  41054 ק: 
 ( 18.01.22 - )מעודכן נכון ל   08:30-10:00'  א       מר גלעד טוהר 41007ב' 
 ( 18.01.22 - )מעודכן נכון ל   10:15-11:45'  א    מר גלעד טוהר   41007ב' 
     12:15-13:45'  א     מר גלעד טוהר 41007ב' 
     14:00-15:30'  א      מר גלעד טוהר 41007ב' 
    )מסלול לוגיסטיקה(      19:30-21:00  ד'  רו"ח מחמוד איוב  41007ב' 
 

 קורסים    בהתמחות חשבונאות  )שנה א '(  –  
הסטודנטים   עבורב'    טר סבסמא' שנה א' . קורסים אלו ישובצו  טר ססמ  בסוף תתקיים  ההתמחויות בחירת ** 

 אשר יתקבלו להתמחות חשבונאות.  
 

 פיננסית א'  חשבונאות
מטרת הקורס היא לספק השלמת תוכן נדרשת לקורס מבוא לחשבונאות פיננסית  על מנת לאפשר לתלמיד  
להמשיך במסלול ההתמחות בחשבונאות במסגרת לימודי השנה השנייה של התואר, ולספק לו תשתית איתנה  

  נושאים נות ומושגים, החיוניים ללימוד קורסי החשבונאות המתקדמים בשנה ב'. הקורס כולל  מבחינת תוכן, עקרו
נוספים בניהול חשבונות מעשי,  הנהלת חשבונות ב נושאים  לימוד  )החלק העיקרי( :  : הקניית בסיס  חשבונאות 

:  חישובים מסחרייםתיאורטי איתן, העמקת ידע מעשי וחשיפה לעקרונות חשבונאיים וסוגיות חשבונאיות נוספות.  
 נושאים במימון בעלי השקה לתחום החשבונאות. 

    60 נ"ז / ש' / 2שש"ס /  4
 לחשבונאות פיננסית    מבוא– 41005': ק
   14:15-17:30   'ד    צבאן  שי"ח רו 44121' ב
 

   (מקוון מלאקורס ) תרגיל   –פיננסית א'  חשבונאות
   ' תנ"ז /  0שש"ס /  2
     12:00-13:30' ג      רו"ח שי בן חי   44121' ב
 

 לדיני מיסים  מבוא
ההכנסה    מטרת מיסוי  הוראות  בהבנת  וכלים  מיומנויות  ידע,  לסטודנט  להקנות  היא  לאור    הפירותיתהקורס 

,  הפירותית הרפורמה המקיפה שנעשתה בתחום המס בישראל. הקורס מתמקד בהכרת מערכת מיסוי ההכנסה 
ב  היחיד.  מיסוי  על  דגש  שימת  תוך  ועסקיים,  כלכליים  חשבונאיים,  משפטיים,  בהקשרים  נלמד  כאמור,  קורס 

  פירותית סעיפים עיקריים מפקודת הכנסה הדנים במקורות הקיימים בישראל לצורך חיוב במס, נבחין בין הכנסה  
 להכנסה הונית, נזהה הוצאות מוכרות שניתן לנכות מההכנסה ונדון בסעיפי פטור ממס הכנסה.  

 60/ ש' /    נ"ז  2שש"ס /  4
 המסחרי  המשפט ויסודות   למשפטמבוא  -  43026: ק
        16:00-19:15א'         רופל רו"ח אביב     44101' ב
 
 

 קורסי חובה –  ב'שנה << 
 

 שיעור  -מיקרו כלכלה א'
הצרכן בתורת  בחלק הראשון  (הביקוש   )צד  הקורס מתמקד  הצרכנים.  הכלכלית של  את ההתנהגות  ומנתח   ,

בקבלת החלטות הנוגעות: א. לתצרוכת של המוצרים והשירותים השונים; ב. להקצאת זמן בין פנאי    הקורס עוסק 
ז פני  על  תצרוכת  להקצאת  ג.  עבודה;  היצע  ובניית  הנושאים  ועבודה  בין  קווי  הנידוניםמן.  אדישות,  עקומות   :
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בהתנהגות הכלכלית של הצרכנים בתנאי    עוסקחלק האחרון של הקורס  הת ביקוש ותכונותיה.  יתקציב, פונקצי
 תופעות של ביטוח מחד גיסא ושל הימורים מאידך גיסא. , ודאות- אי
 56נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

 חשבון אינפי' ב'  -  41046מבוא לכלכלה ב', -  41003ק: 
      08:30-11:45א'       ד"ר שלומית הון שניר  41009א' 
   12:15-15:45'  ד"ר שלומית הון שניר      א 41009א' 
    מסלול לוגיסטיקה( ) 16:00-19:15 ' ד       מר אבשלום וקנין        41009א' 
 

 תרגיל -מיקרו כלכלה א'
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2

      08:30-10:00ד'  גב' נופר  שלום                   41009א' 
    10:15-11:45ד'         גב' נופר שלום              41009א' 
 ( 30.08.21 - )מעודכן נכון ל    12:15-13:45ד'                     גב' נופר שלום  41009א' 
 ( 30.08.21 - )מעודכן נכון ל     14:00-15:30ד'                      גב' נופר שלום  41009א' 
   )מסלול לוגיסטיקה(    13:15-14:45ו'    גב' סבאא ג'באלי סירחאן    41009א' 

 
 שיעור  -מאקרו כלכלה א'

בקורס יבחן מודל צמיחה  לאומית ובין לאומית.  - מטרת הקורס: ניתוח תהליכים כלכליים ברמה משקית כוללת
הקורס יעסוק בהחלטות התצרוכת, ההשקעה והמדיניות הממשלתית במודל  מודל סולו.    –כלכלית לטווח ארוך  

   . ותוצג השפעת מדיניות גו הגורמים המשפיעים על שוק הכסף רב תקופתי ובהשלכות על החשבון השוטף. יוצ
 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 מבוא לכלכלה ב'  -  41003ק: 
    09:15-11:45א'     ד"ר רחל פלטניק  41013א' 
 12:15-14:45'  א      מר אביעד דגן   41013א' 
 ( 09.09.21 - )מעודכן נכון ל )מסלול לוגיסטיקה(    16:00-18:30'  ב         מר אביעד דגן  41013א' 
 

 תרגיל   -מאקרו כלכלה א'
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2

     08:30-10:00ד'   גב' סבאא ג'באלי סירחאן    41013א' 
   10:15-11:45ד'   גב' סבאא ג'באלי סירחאן    41013א' 
   12:15-13:45ד'              שטיין נמר דור הרצ 41013 א'

   14:00-15:30ד'               שטיין נמר דור הרצ 41013א' 
   )מסלול לוגיסטיקה( 11:15-12:45ו'  גב' סבאא ג'באלי סירחאן    41013א' 
 

 מבוא לחשבונאות ניהולית 
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע ביסודות התמחיר, חומרים, מלאי, שכר עבודה, הוצאות עקיפות, ניתוח  

שיעורים בנושאים הבאים: סוגי תמחיר שונים, ניתוח נקודת איזון ותחשיבים במצבי  גורמי העלות; כמו כן יועברו  
 אי ודאות. העמסת עלויות, תמחור ישיר ותמחיר ספיגה, חישובי כדאיות. 

 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  4
 מבוא לחשבונאות פיננסית -  41005ק: 
 09:15-11:45ג'        רו"ח אביב רופל    41017א' 
   13:30-16:00ג'    רו"ח אביב רופל      41017א' 
    )מסלול לוגיסטיקה(    16:00-18:30  ב'      מחמוד איוב  רו"ח  41017א' 
 

 תרגיל -מבוא לחשבונאות ניהולית 
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2

   08:30-10:00רו"ח גל חנוכה      ד'   41017א' 
   10:15-11:45רו"ח גל חנוכה      ד'   41017א' 
 ( 13.10.21 - )מעודכן נכון ל   12:15-13:45ד'         רו"ח גל חנוכה  41017א' 
 ( 13.10.21 - )מעודכן נכון ל   14:00-15:30ד'         רו"ח גל חנוכה  41017א' 
 ( 05.08.21 - )מעודכן נכון ל  לוגיסטיקה()מסלול   08:30-10:00 ו'  רו"ח גל חנוכה        41017א' 
 

 שיעור-מבוא לסטטיסטיקה
שימוש בסטטיסטיקה ככלי לחקר תופעות לא ודאיות. עיבוד והצגת נתונים, חישובי מדדים מתוך מדגם, הכרת  
סולמות מדידה וסוגי משתנים, סוגי עקומות, הכרת ההתפלגות הנורמאלית אשר מאפיינת התנהגויות של תופעות  

לא המרכזי  הגבול  משפט  יישום  נורמאליות".  "בעיות  לפתרון  ושימושיה  פרמטרים  רבות  של  מרווחית  מידה 
באוכלוסייה, ובעיקר לבדיקת השערות. רווחי סמך לתוחלת, לפרופורציות וכן להפרש תוחלת. בדיקת השערות  
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אודות התוחלת להפרש תוחלות במדגמים תלויים ובלתי תלויים. אמידת המתאם בין משתנים והערכת עוצמת  
 המודל הליניארי. 

      56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 מבוא להסתברות  -  41040ק: 
   09:15-11:45ד"ר אנטולי ברונשטיין  ג'   41042א' 
   13:30-16:00ד"ר אנטולי ברונשטיין  ג'   41042א' 
 ( 08.08.21  - )מעודכן נכון ל )מסלול לוגיסטיקה(   18:45-21:15גב' סיבייה סוסונוב      ב'   41042א' 
     16:00-18:30  א'   סיבייה סוסונוב     גב'  41042ב' 
 

 תרגיל  -מבוא לסטטיסטיקה
   נ"ז / ת'  0שש"ס /  2

   08:30-10:00מר רז נאות      ד'   41042א' 
   10:15-11:45ד'           מר רז נאות        41042א' 
   12:15-13:45ד'          מר רז נאות        41042א' 
   14:15-15:45ד'             מר רז נאות      41042א' 
 ( 03.11.21  - )מעודכן נכון ל )מסלול לוגיסטיקה(     19:30-21:00ד'    מוחמד אגבאריהמר  41042א' 
    12:15-13:45'  ה        מר רז נאות        41042ב' 
 

  שיעור-מיקרו כלכלה ב'
הפירמות. החלק הראשון של  , ומנתח את ההתנהגות הכלכלית של  ( צד ההיצע)  הקורס מתמקד בתורת היצרן 

  ה ת יצור, תשואיהקורס עוסק בהחלטות הייצור של הפירמה בטווח הקצר והארוך. בין הנושאים שידונו: פונקצי 
גורמי יצור. החלק השני עוסק במבנים ענפיים בלתי תחרותיים כמו: המונופול,    קלגודל, מבנה עלויות הפירמה ושו

סטית, כמו כן תודגם הגישה של תורת המשחקים בהקשר זה.  החלק  הקרטל, האוליגופול והתחרות המונופולי 
 האחרון של הקורס מתמקד בכלכלת הרווחה.  

 56נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 מיקרו כלכלה א'   -  41009ק: 
 )קבוצה סגורה(   12:15-15:45   א' ד"ר נטע כהן            41011א' 
 ( 14.02.22 - )מעודכן נכון ל   08:30-11:45ב'             ד"ר טל שחור 41011ב' 
   12:15-15:45ד"ר נטע כהן           ב'   41011ב' 
 )מסלול לוגיסטיקה(  16:00-19:15ד"ר נטע כהן           ב'   41011ב' 
 

 תרגיל -מיקרו כלכלה ב'
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2

     10:15-11:45'  ג      גב' סבאא ג'באלי סירחאן  41011א' 
         08:30-10:00ה'                  גב' רוזה שבתאי  41011ב' 
         10:15-11:45ה'                    גב' רוזה שבתאי  41011ב' 
       12:15-13:45ה'                    גב' נופר שלום    41011ב' 
      14:15-15:45ה'                    גב' נופר שלום    41011ב' 
   )מסלול לוגיסטיקה(   19:30-21:00ב'   סבאא ג'באלי סירחאן     גב'  41011ב' 
 

  שיעור-מאקרו כלכלה ב'
הקורס יעסוק בהקשרים שבין    לאומית ובינלאומית.-מטרת הקורס: ניתוח תהליכים כלכליים ברמה משקית כוללת

גירעון הממשלה, מדיניות מימון הגירעון והאינפלציה. יוצג מודל שיווי משקל כללי במסגרתו יוצגו השלכות מדיניות  
במשטרים    ת מוניטארי המדיניות  השפעת  תבחן  המחירים.  ורמת  הריבית  התעסוקה,  התוצר,  על  ופיסקאלית 

ואינפלציה   ידון הקשר שבין אבטלה  ובמשטרים שונים של שער חליפין.  כלכליים בהם מתקיימות תנועות הון 
   בטווח הקצר ובטווח הארוך, תוך התייחסות למנגנון יצירת ציפיות.

 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 מאקרו כלכלה א'   -  41013ק: 
 )קבוצה סגורה(     09:15-11:45א'     ד"ר טל שחור      41015א' 
     09:15-11:45ב'   ד"ר רחל פלטניק    41015ב' 
   12:15-14:45ב'  ד"ר טל שחור         41015ב' 
 מסלול לוגיסטיקה( )   08:30-11:30ד"ר טל שחור       ו'  41015ב' 
 

 תרגיל-ב'מאקרו כלכלה 
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2

          08:30-10:00   'ג גב' סבאא ג'באלי סירחאן      41015א' 
   08:30-10:00ה'             מר דור הרצנשטיין  41015ב' 
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   10:15-11:45ה'              מר דור הרצנשטיין  41015ב' 
    12:15-13:45ה'  גב' סבאא ג'באלי סירחאן     41015ב' 
    14:00-15:30ה'  גב' סבאא ג'באלי סירחאן     41015ב' 
     )מסלול לוגיסטיקה(  13:00-14:45   ו'    גב' סבאא ג'באלי סירחאן  41015ב' 
 

 מבוא לאקונומטריקה  
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע בשיטות אמידה בסיסיות באקונומטריקה. יושם דגש על שיטת הרבועים  
הפרמטרים   של  ההתאמה  טיב  לבדיקת  סטטיסטיים  במבחנים  שימוש  ומרובה,  פשוטה  רגרסיה  הפחותים, 

,  ת מולטי קולינאריושל הפרמטרים והשונויות כגון    הטיהוהמשוואה הנאמדת. יוצגו שיטות לטיפול בבעיות היוצרות  
הטרוסקדסטיות ומתאם סדרתי. יוצגו שיטות לבדיקת השפעתם של משתנים איכותיים, יודגש תפקיד הרגרסיה  

 כאמצעי לחיזוי.  
 56נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 סקים יישומי מחשב בכלכלת ע  41007אלגברה לינארית, -  41048טיסטיקה,  מבוא לסט-  41042 ק: 
     08:30-11:45א'           מר אביעד דגן        41025ב' 
     12:15-15:45א'                  אביעד דגן מר  41025ב' 
 ( 14.02.22 -)מעודכן נכון ל   )מסלול לוגיסטיקה(    16:00-19:15ד' מר מתן שטרית      41025ב' 

 
 תרגיל - מבוא לאקונומטריקה

 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2
      10:15-11:45ה'                    גב' אביגיל אזרן   41025ב' 
   12:15-13:45ה'  גב' אביגיל אזרן                  41025ב' 
 14:00-15:30ה'  גב' אביגיל אזרן                  41025ב' 
 15:45-17:15ה'  גב' סבאא ג'באלי סירחאן     41025ב' 
     )מסלול לוגיסטיקה(  11:15-12:45ו'  סירחאן    גב' סבאא ג'באלי   41025ב' 
 

 כלכלת ישראל 
מטרת הקורס היא הבנת מבנה המשק הישראלי והבעיות העיקריות שניצבות בפניו. נושאי הקורס הם: חזרה על  

כלכלי,   כלים/מודלים מאקרו כלכליים, סקירה היסטורית של כלכלת ישראל, לימוד כלים מחקריים בתחום המאקרו  
 ניתוח של הבעיות הכלכליות העיקריות הניצבות כיום בפני המשק הישראלי. 

 56/   ש' נ"ז /  3שש"ס /  3
   מאקרו א'  -  41013ק: 
   09:15-11:45א'    מר אבשלום וקנין   41027ב' 
   12:15-14:45א'  מר אבשלום וקנין    41027ב' 
    16:00-18:15ד'   מר אבשלום וקנין    41027ק' 
 

 
 << שנה ג'  - קורסי חובה

 
 מבוא לחקר ביצועים

בבעיות ממשיות במערכות דטרמיניסטיות וסט    ת חקר ביצועים הוא תחום העוסק בקבלת החלטות אופטימליו
)הסתברותיות( באמצעות ייצוגן במודלים מתמטיים. רוב היישומים של חקר ביצועים בתחומים השונים    ת וכסטיו

של משאבים, שכמותם מוגבלת, בין פעילויות שונות. הקורס מורכב    ת מתאפיינים בצורך בהקצאה אופטימאלי
נציאלי לפתרון בעיות  משני חלקים. בחלק הראשון נעסוק באופטימיזציה קלאסית העושה שימוש של חשבון דיפר

אופטימיזציה. בחלק השני נעסוק בבעיות דטרמיניסטיות, בעיות המבוססות על פרמטרים קבועים הידועים ברמת  
 ודאות גבוהה, שלצורך פתרונן משתמשים בתכנון מתמטי. 

 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
   ת אלגברה ליניארי-  41048ק: 
     08:30-11:00ד'        ד"ר צחי תבור    41023א' 
   (09.08.21 -)מעודכן נכון ל    12:15-14:45'  ד       ד"ר צחי תבור    41023א' 
 ( 14.02.22 -)מעודכן נכון ל   )מסלול לוגיסטיקה( 08:30-11:00ו'      ד"ר יוליה סירוטה 41023ב' 
 

  (מקוון מלאקורס ) תרגיל  – מבוא לחקר ביצועים
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2

 )יתקיים מפגש כפול , פעם בשבועיים(    12:15-13:45'  ג  מר אביעד דגן       41023א' 
 )יתקיים מפגש כפול , פעם בשבועיים(    14:15-15:45 ג'    מר אביעד דגן     41023א' 
 .  המפגשים יתקיימו באופן מקוון, יוקלטו ויועלו לאתר הקורס  19:00-20:30א'     גב' רוזה שבתאי  41023ב' 



    20 

 החוג לכלכלה וניהול –שנתון תשפ"ב 

)מעודכן נכון    .)מסלול לוגיסטיקה(   ב'   סמסטר במספר מפגשים מרוכזים במועדים שיתפרסמו עם תחילת    יינתנו   
 ( 14.02.22 - ל
 

 

 >>סדנאות 
 על הסטודנט לבחור סדנא אחת מבין הסדנאות המוצעות. 

 
       (משלב פדגוגיה דיגיטלית חלקימקוון קורס )  כלכלה ניסויית-סדנא

ניסויית היא לבחון את התוקף של תיאוריות כלכליות, לזהות סטיות מהניבוי של תיאוריות  המטרה של כלכלה  
וכן לזהות דפוסי התנהגות אשר ישמשו לבניית תיאוריות חדשות.  ניסויים כלכליים נערכים במעבדה או   אלו 

מטרת     בשטח ומדמים תמריצים כלכליים שיש לפרטים במציאות ובודקים את אופן קבלת ההחלטות שלהם.
  הסדנא  ניתוחם.  במהלך  להיא לחשוף את הסטודנטים לשיטות ניסוי שונות, ובכלל זה לאיסוף הנתונים ו   סדנא ה

מהספרות הכוללים ניסויים שונים וכן נמחיש בכיתה כמה ניסויים המדגימים את ההבדל בין תחזית    מאמריםנדון ב

 .  תאורטית כלכלית לבין ההתנהגות של הפרטים בפועל
       60 /  ' סדנ"ז /  4 /  שש"ס 4

 אקונומטריקה    – 41025מאקרו ב', - 41015 מיקרו ב', -  41011ק: 
 ( 09.09.21 -)מעודכן נכון ל    08:30-11:45'   ב    ד"ר טל שחור 46068א' 
 

 חינוך פיננסי  סדנא 
שיהוו את  בקרב בני נוער מהאזור באמצעות סטודנטים לכלכלה  החשיבה הכלכלית  הטמעת  הסדנא היאמטרת 

 .  שגרירי החינוך הפיננסי של החוג לכלכלה מהאקדמית עמק יזרעאל
בעזרת הכשרה והכוונה מתאימה, סטודנטים הלומדים בשנה השלישית בחוג לכלכלה וניהול באקדמית עמק  

יזרעאל יפתחו בקרב בני נוער מודעות לחשיבותה של התנהגות אחראית בהיבטים הקשורים בהתנהלות  
    מותנה בראיון קבלה לסדנא()  נטע כהן מקיימת ראיונות קבלה לסדנא זו.ד"ר   הכלכלית שלהם.

       60נ"ז / סד' /  4שש"ס /  4
 אקונומטריקה מבוא ל – 41025מאקרו ב', - 41015מיקרו ב', -  41011ק: 
   08:30-11:45   ' ב   ד"ר נטע כהן  46073' א
 

      (משלב פדגוגיה דיגיטלית  חלקימקוון קורס ) דנא ניהול ותכנון אסטרטגי יישומיס
יחודית זו תאפשר לסטודנטים הלומדים תואר בכלכלה וניהול להתנסות בעבודת כלכלן במקומות עבודה  יסדנא  

תוך הנחיה אקדמית צמודה. בחלק האקדמי של הקורס, הסטודנטים יקבלו כלים המתבססים על    , פוטנציאלים
י .  תכנון, חשיבה ויישום החלטות אסטרטגיות ברמות ניהול שונות דרש להכין דוח מסכם בהתאם  יכל סטודנט 

, ייעול המערך  הכנת תכנית עסקית, ניתוח כדאיות פרויקט ספציפי , לדוגמא: לאופי האתגר המוגדר ע"י המעסיק
סיון מעשי של תפקיד הכלכלן בפועל, עוד  יסטודנטים של הסדנא יקבלו הזדמנות לצבור נ ההפיננסי ועוד. כך,  

     )מותנה בראיון קבלה לסדנא(  .בזמן לימודיהם לתואר 
      שנתי   /  60נ"ז / סד' /  4שש"ס /  4

 מבוא לאקונומטריקה   -   41025, לחשבונאות ניהוליתוא מב - 41017מאקרו ב', - 41015מיקרו ב', -  41011ק: 
      09:15-10:45   ' ב     שרון גרעין טל ד"ר  46072' א

      14:15-15:45'  ג    ד"ר שרון גרעין טל    46072ב' 
   

 
 סדנא למתמחי לוגיסטיקה 

 

   (משלב פדגוגיה דיגיטלית מקוון חלקיקורס )  בלוגיסטיקה  םאירועי –יישומית  סדנא
"אירועים בלוגיסטיקה",  הנו מודל מתמטי אשר מדמה באמצעות מחשב את הסביבה הניהולית    - משחק עסקים

ויחסי   האופיינית למרבית הסקטורים התעשייתיים. במודל מתמטי זה נמצא קשרים בין הפונקציות הניהוליות 
ו  ייצור, תפעול   : ,כגון  יישום  הגומלין בתחומים השונים  על  . בשימת דגש  ומימון  ומכירות,  שיווק  לוגיסטיקה,  

בסביבה   זאת  כל  הפירמה,  של  הכוללת  ודינמית.    עסקית האסטרטגיה  מאתגרת  מדידת    תתבצעמשתנה, 
 של הפירמה.  העסקיות השפעתם של תהליכי קבלת ההחלטות על התוצאות 

       60 /   'סדנ"ז /  4שש"ס /   4
 מבוא לאקונומטריקה  -   41025, מבוא לחשבונאות ניהולית- 41017מאקרו ב', - 41015 מיקרו ב', -  41011ק: 

 )מסלול לוגיסטיקה(     16:00-19:15    ד' יוסף     מר אבי   41074 'ב
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 <<סמינריון תיאורטי 
 

מבין הסמינריונים המוצעים. על הסטודנט להירשם לסמינריון התיאורטי    אחד על הסטודנט לבחור סמינריון  
 והמחקרי אצל אותו המנחה.  

 

 סמינריון למתמחי חשבונאות – 
 

    (משלב פדגוגיה דיגיטלית מקוון חלקיקורס )  ניתוח כמותי של מדדים כלכליים-תיאורטי  סמינריון
 ( 10.10.21 - )מעודכן נכון ל  מבוטל

 

    (משלב פדגוגיה דיגיטלית מקוון חלקיקורס )  ניתוח כמותי של מדדים כלכליים-תיאורטי  סמינריון
כמעט   היא  הנתונים  כמות  מגוונים.  ובתחומים  שונים  מסוגים  נתונים  שוטף  באופן  מצטברים  המודרני  בעולם 

ב"אוקיינוס המידע" הזה, אלא לנצל אותו לטובתנו. המטרה המרכזית  אינסופית, והמטרה שלנו היא לא לטבוע  
של הסמינריון היא לנתח נתוני אמת כלכליים מתחומים שונים, בהתאם לנושא העבודה )מאקרו כלכלה, מימון,  
חשבונאות, שיווק( בחיפוש אחר תוצאות שיאפשרו לנו לשפר את ביצועינו כפרטים, כעובדים שכירים, כמנהלים,  

י חברות, כמשקיעים בשוק ההון או כמקבלי החלטות ברמת המשק כולו. הסטודנטים יחברו, בתיאום עם  כבעל
המנחה, שאלת מחקר בעלת השלכות פרקטיות, יסתמכו על סקירת הספרות בנושא הנבחר, ויישמו את הידע  

 שרכשו במהלך הלימודים לתואר לשם בחינת שאלת המחקר. 
   60 /  ' מסנ"ז /  4שש"ס /  4

אקונומטריקה,  מבוא ל–  41025מאקרו ב',  -  41015  מיקרו ב', -  41011  אנגלית מתקדמים ב' /פטור,  10047ק:
 כתיבה מדעית - 46011

 46070צ': 
 ( 21.10.21 -)מעודכן נכון ל   08:30-11:45 ' ב   פרופ' שוש שהרבני 46069א' 

 
   Data Analyst -ו  ןמימו –מינהל עסקים סמינריונים להתמחות 

 
   (משלב פדגוגיה דיגיטלית מקוון חלקיקורס )  כלכלה התנהגותית-סמינריון תיאורטי 

כלכלה התנהגותית עוסקת במגבלות המודלים הכלכליים הרציונאליים ובוחנת את השלכותיהן על קבלת החלטות  
כלכלת בריאות  כלכליות בתחומים שונים. כמו: החלטות חסכון והשקעה, החלטות שיווקיות, החלטות בתחום של  

 באמצעותטי בנושא של כלכלה התנהגותית  תיאור מחקר לביצוע הסטודנטים את להכשיר מיועד וכד'. הסמינר
 סקירת  כתיבת ,  תיאורטי   חומר  איסוף  , מחקר  שאלת  ובניית  נושא  מבחירת  החל  : השונים המחקר  בשלבי  התנסות
 מסכם.  דוח וכתיבת מסקנות הסקת , ספרות 

 60 /  ' מסנ"ז /  4שש"ס /  4
אקונומטריקה,  מבוא ל–  41025מאקרו ב',  -  41015  מיקרו ב', -  41011  /פטור,  ב'אנגלית מתקדמים    10047ק:

 כתיבה מדעית  -  46011
 46053צ': 

        08:30-11:45  פרופ' שוש שהרבני   ג'      46052' א
 

   (משלב פדגוגיה דיגיטלית  מקוון חלקיקורס )  כלכלת אנרגיה-סמינריון תיאורטי 
משק האנרגיה בישראל עובר בשנים אחרונות תמורות מרחיקות לכת: גילוי של מרבצי גז טבעי לאורך חופה של  
ישראל מאפשר למשק האנרגיה להקטין לראשונה את התלות במקורות אנרגיה מחו"ל; המודעות הגוברת לנזקים  

עליי וכן  ופחם  אנרגיה מנפט  יצור  אנרגיה  תנודתית  ה  סביבתיים של  במחירי הנפט ממריצות מעבר למקורות 
חלופיים. לצד גורמים אלה המשפיעים על היצע אנרגיה, קיימים שינויים מתמידים בביקוש לאנרגיה. הסמינריון  
כיום. הנושאים סוגיות שעל ראש סדר היום בכלכלה הישראלית  יאפשר לסטודנטים לחקור   בכלכלת אנרגיה 

את אנרגיה;  ולסביבה; כלכלית  לצמיחה אנרגיה  שימושי בין הקשר  כוללים  משאבי   אנרגיה  מקורות שימור 
 ובישראל; ניהול ביקושי אנרגיה ועוד. ב "בארה אנרגיה מדיניות טבעי ופחם; עולמים לנפט, גז שווקים מתחדשים;

וירכשו הנעשות המחקר לעבודות  ייחשפו הסטודנטים בסמינריון  ליישמם   בסיסיים  כלים  בתחום  כדי  למחקר 
 הסמינריון.   של העיקרי  לנושא המשיקים  נוספים מתחומים עבודות  לבצע יוכלו הסטודנטיםבסמינריון המחקרי. 

     60' / מנ"ז / ס 4שש"ס /  4
אקונומטריקה,  מבוא ל–  41025מאקרו ב',  -  41015מיקרו ב',  -  41011/פטור,    ב'אנגלית מתקדמים    10047ק:

 כתיבה מדעית  -  46011
 46055צ': 
        08:30-11:45ד"ר רחל פלטניק  ג'    46054א' 
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   (משלב פדגוגיה דיגיטלית  מקוון חלקיקורס ) לכלכלת ישרא-סמינריון תיאורטי 
במסגרת זו, ניתן לחקור נושאים בכל    .כלכליות או חברתיות של מדינת ישראלמטרת הסמינר היא לחקור בעיות  

התחומים שנלמדו במהלך התואר: פעילות הממשלה ושוק העבודה )מאקרו(, התנהלות של ענפי ייצור )מיקרו(,  
נושאי  שוק ההון ושיווק. גם תחומים אחרים שיש להם הקשר כלכלי כמו חינוך, תרבות ספורט וכד', יכולים להיות  

 המחקר. בחלק התיאורטי של הסמינר נאסוף מאמרים ונכין את סקירת הספרות של הסמינר.  
( בדיקת שיעור ההצלחה של תחזיות שנעשו  1מטרת הסמינר היא לבחון את שתי השאלות האלה בשתי דרכים: )

 ( סקירת ספרות של מאמרים שעוסקים בנושא. 2בעבר. )
      60 /  'סנ"ז /  4שש"ס /  4

אקונומטריקה,  מבוא ל–  41025מאקרו ב',  -  41015  מיקרו ב', -  41011  אנגלית מתקדמים ב' /פטור,  10047ק:
 כתיבה מדעית  -  46011

 46059צ': 
     18:30-21:30ד"ר טל שחור  ב'    46058א' 

 
 סמינריון למתמחי לוגיסטיקה 

 
    ( משלב פדגוגיה דיגיטלית חלקי מקוון קורס )  היבטים כלכליים בנושאי לוגיסטיקה- סמינריון תיאורטי

תחום ניהול הלוגיסטיקה עובר מהפכה בשנים האחרונות, בעיקר עם התפתחות הטכנולוגיה והמחשבים. עברו  
הימים בהם נדרש מן האחראים על ניהול המלאים והמחסנים להתרוצץ ברחבי המחסן, ולגלות שמישהו שכח  

ם כל התהליך נוח ופשוט בהרבה. מחסנים, בין אם במפעלים,  , היום חוסר בפריט מסוי  ביומן המלאים על   לעדכן
מידע   מערכות  באמצעות  שלהם  המלאים  את  לנהל  עוברים  וכדומה,  והים  האוויר  בנמלי  שיווק,  ברשתות 

שאחת הדרכים היעילות לשיפור רווחיות החברה  כיום  ברור    , בנוסף   .חוסרים במהירות גבוהועדכון     ממוחשבות, 
תיאורטי בנושא של   מחקר לביצוע הסטודנטים  את להכשיר מיועד הסמינר ת המלאי והשינוע.ובעלויהיא צמצום 

חומר   איסוף ,מחקר שאלת ובניית נושא מבחירת החל :השונים המחקר בשלבי התנסות לוגיסטיקה באמצעות
 ספרות.  סקירתוכתיבת    ,תיאורטי

      60 /  ' מסנ"ז /  4שש"ס /  4
אקונומטריקה,  מבוא ל–  41025מאקרו ב',  -  41015  מיקרו ב', -  41011  מתקדמים ב' /פטור,אנגלית    10047ק:

 כתיבה מדעית  -  46011
 41077צ': 
   18:30-21:30ב'    רגב ד"ר שרון טייטלר  41076א' 
 

   (משלב פדגוגיה דיגיטלית  מקוון חלקי קורס )  כלכלת ישראל-סמינריון תיאורטי 
במסגרת זו, ניתן לחקור נושאים בכל    .בעיות כלכליות או חברתיות של מדינת ישראלמטרת הסמינר היא לחקור  

התחומים שנלמדו במהלך התואר: פעילות הממשלה ושוק העבודה )מאקרו(, התנהלות של ענפי ייצור )מיקרו(,  
להיות נושאי  שוק ההון ושיווק. גם תחומים אחרים שיש להם הקשר כלכלי כמו חינוך, תרבות ספורט וכד', יכולים  

 המחקר. בחלק התיאורטי של הסמינר נאסוף מאמרים ונכין את סקירת הספרות של הסמינר.  
( בדיקת שיעור ההצלחה של תחזיות שנעשו  1מטרת הסמינר היא לבחון את שתי השאלות האלה בשתי דרכים: )

 ( סקירת ספרות של מאמרים שעוסקים בנושא. 2בעבר. )
      60 /  'סנ"ז /  4שש"ס /  4

אקונומטריקה,  מבוא ל–  41025מאקרו ב',  -  41015  מיקרו ב', -  41011  אנגלית מתקדמים ב' /פטור,  10047ק:
 כתיבה מדעית  -  46011

 46059צ': 
   18:30-21:30ד"ר טל שחור  ב'    46058א' 

 
 סמינריון מחקרי <<

 
מבין הסמינריונים המוצעים. על הסטודנט להירשם לסמינריון התיאורטי    אחד על הסטודנט לבחור סמינריון  
 והמחקרי אצל אותו המנחה.  

 
 סמינריון להתמחות  חשבונאות 

 
    (משלב פדגוגיה דיגיטלית מקוון חלקיקורס )  ניתוח כמותי של מדדים כלכליים-מחקרי  סמינריון

 ( 10.10.21 - )מעודכן נכון ל  מבוטל
 

    (משלב פדגוגיה דיגיטלית מקוון חלקיקורס )  ניתוח כמותי של מדדים כלכליים-מחקרי  סמינריון
שבחרו את נושא העבודה, הסטודנטים יבצעו מחקר אמפירי עצמאי, במסגרתו הם יעלו השערות מחקר,  לאחר  

יאספו נתונים ויעבדו אותם תוך שימוש בכלים אנליטיים וטכניים המקובלים בתחום הכלכלה. בסוף תהליך המחקר  
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צות מעשיות לשיפור  יושם דגש על ניתוח והבנה מעמיקה של ממצאי המחקר, על הסקת מסקנות וניסוח המל
הביצועים של הגורמים הכלכליים הקשורים לנושא המחקר. הסטודנטים יסכמו את המחקר בע"פ ובכתב תוך כדי  

 שמירה על כללי כתיבה מדעית מקובלת.  
 60 /  ' מסנ"ז /  4שש"ס /  4

אקונומטריקה,  מבוא ל–  41025מאקרו ב',  -  41015  מיקרו ב', -  41011  אנגלית מתקדמים ב' /פטור,  10047ק:
 כתיבה מדעית - 46011

 46069צ': 
   ( 21.10.21 -)מעודכן נכון ל     08:30-11:45 ' א      פרופ' שוש שהרבני  46070 ב'
 

 
 Data Analyst -ומימון  -מינהל עסקים מינריונים להתמחות ס
 

   (משלב פדגוגיה דיגיטלית חלקימקוון קורס )  כלכלה התנהגותית-סמינריון מחקרי 
כפי   הפרטים  של  הכלכליות  ההחלטות  על  והשפעתן  התנהגותיות  הטיות  של  שונים  בסוגים  נדון  בסמינר 
שמשתקפים במחקרים אמפיריים שנעשו בתחום של כלכלה התנהגותית. להטיות אלו ישנן השלכות על קבלת  

אמפירי הבוחן  את ההשפעה של   מחקר  הסטודנטים הסמינריון יערכו החלטות כלכליות של הפרטים. במסגרת 
 התיאורטי במצע שימוש תוך  ,אחת מההטיות התנהגותיות השונות על קבלת החלטות כלכלית של הפרטים 

 .הכלכלה התנהגותית  של והמחקרי
 60 /  ' מסנ"ז /  4שש"ס /  4

אקונומטריקה,  מבוא ל–  41025מאקרו ב',  -  41015  מיקרו ב', -  41011  /פטור,  ב'אנגלית מתקדמים    10047ק:
 כתיבה מדעית  -  46011

 46052צ':
           08:30-11:45ג'     פרופ' שוש שהרבני   46053' ב
 

    (משלב פדגוגיה דיגיטלית מקוון חלקי קורס ) כלכלת אנרגיה-סמינריון מחקרי 
כל סטודנט יבחר נושא מחקר מרכזי ויכתוב הצעת מחקר בנושא תוך שימוש בשיטות אנאליטיות או אקונומטריות  

 ליישום המחקר. 
במסגרת הסמינריון נדרש להשתמש בידע שנלמד במהלך התואר וכן להסתמך על סקירת ספרות כלכלית בנושא  

על המש  , שנבחר אנרגיה.  לנלמד בסמינר התאורטי בכלכלת  ליישם את הידע שנרכש במהלך  בהמשך  תתף 
מיוחד עם החוג  שיתוף פעולה    הלימודים לשם בחינת הקשרים הכלכליים בין משתנים הרלוונטיים לנושא המחקר.

שאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה מאפשר לסטודנטים בסמינריון בכלכלת אנרגיה הכרה להמשך  מלניהול 
 . וסביבההתואר השני בניהול משאבי טבע  

     60' / מנ"ז / ס 4שש"ס /  4
אקונומטריקה,  מבוא ל–  41025מאקרו ב',  -  41015מיקרו ב',  -  41011/פטור,    ב'אנגלית מתקדמים    10047ק:

 כתיבה מדעית  -  46011
 46054צ': 
       08:30-11:45    ד"ר רחל פלטניק   ג' 46055ב' 
 

    (משלב פדגוגיה דיגיטלית מקוון חלקיקורס ) כלכלת ישראל-סמינריון מחקרי 
בחלק זה של הסמינר נאסוף נתונים שקשורים לכלכלת ישראל וננתח אותם. העבודות בחלק זה יהיו המשך של  
העבודות בחלק התיאורטי )כלומר, העבודות בשני החלקים יהיו באותו נושא(. את אופי הנתונים וצורת הניתוח  

 לנושא העבודה, ולתחומי עניין שלו. יבחר כל סטודנט בהתאם למה שמתאים  
      60 /  'סנ"ז /  4שש"ס /  4

אקונומטריקה,  מבוא ל–  41025מאקרו ב',  -  41015  מיקרו ב', -  41011  אנגלית מתקדמים ב' /פטור,  10047ק:
 כתיבה מדעית  -  46011

 46058צ':
 מס' המקומות מוגבל     19:00-22:00ד"ר טל שחור  ד'    46059ב' 
 

 
 סמינריון להתמחות לוגיסטיקה 

 

            (משלב פדגוגיה דיגיטלית מקוון חלקיקורס )  היבטים כלכליים בנושאי לוגיסטיקה -סמינריון מחקרי 
אירועים בהשפעת  נדון  לוגיסטיקה   בסמינר  בנושאי  שונים  אמפיריים    , ותהליכים  במחקרים  שמשתקפים  כפי 

את ההשפעה של גורמים שונים על     אמפירי הבוחן  מחקר הסטודנטים הסמינריון יערכו  שנעשו בתחום. במסגרת
 .לוגיסטיקה של  והמחקרי התיאורטי במצע שימוש  קבלת החלטות הנוגעות לרכש וניהול מלאי תוך 
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הסטודנטים יגבשו שאלת מחקר, יעלו השערות ויגישו הצעת מחקר, לאחר מכן יבדקו את השערותיהם באמצעות  
( ולבסוף יסכמו את המחקר בע"פ ובכתב תוך כדי שמירה על כללי    Rמחקר, יאספו ויעבדו את הנתונים )בתוכנת  

 כתיבה מדעית מקובלת, במסגרת לוח זמנים קפדני. 
      60 /  ' מסנ"ז /  4שש"ס /  4

אקונומטריקה,  מבוא ל–  41025מאקרו ב',  -  41015  מיקרו ב', -  41011  אנגלית מתקדמים ב' /פטור,  10047ק:
 כתיבה מדעית  -  46011

 41076צ':
   19:00-22:00ד'    רגבד"ר שרון טייטלר  41077ב' 
 

    (משלב פדגוגיה דיגיטלית מקוון חלקיקורס ) כלכלת ישראל-סמינריון מחקרי 
בחלק זה של הסמינר נאסוף נתונים שקשורים לכלכלת ישראל וננתח אותם. העבודות בחלק זה יהיו המשך של  
העבודות בחלק התיאורטי )כלומר, העבודות בשני החלקים יהיו באותו נושא(. את אופי הנתונים וצורת הניתוח  

 לנושא העבודה, ולתחומי עניין שלו. יבחר כל סטודנט בהתאם למה שמתאים  
      60 /  'סנ"ז /  4שש"ס /  4

אקונומטריקה,  מבוא ל–  41025מאקרו ב',  -  41015  מיקרו ב', -  41011  אנגלית מתקדמים ב' /פטור,  10047ק:
 כתיבה מדעית  -  46011

 46058צ':
   19:00-22:00ד"ר טל שחור  ד'    46059ב' 

 
 
 

 קורסי בחירה בכלכלה<< 
  

 כלכלת אנרגיה
הקורס דן בתפקיד אנרגיה בכלכלה ובמאפיינים העיקריים של היצע וביקוש לאנרגיה. הנושאים כוללים את הקשר  

ולסביבה; שימור; מקורות אנרגיה מתחדשים; שווקי נפט עולמים; מדיניות    בין שימושי אנרגיה לצמיחה כלכלית 
ל התנהלות שווקי נפט, גז טבעי, פחם  אנרגיה בארה"ב ובישראל. הקורס מנתח היבטים תיאורטיים ואמפיריים ש 

 וחשמל. כמו כן נבחנים מסי אנרגיה, פיקוח על מחירים, יעילות באנרגיה וסוגי מדיניות להפחתת הזיהום.   
   56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 מיקרו א'  -  41009ק: 
     12:15-14:45'  א ד"ר רחל פלטניק     42028' א
 

 בתנאי אי וודאות  ניתוח עלות תועלת
במציאות הכלכלית, ובעקבותיה במספר רב של מודלים כלכליים, על מקבלי ההחלטות לבחור בין חלופות אשר  
תוצאותיהן אינן ודאיות. הבחירה, במקרים כאלו, מושפעת במידה זו או אחרת מן היחס לסיכון. שווקים מסוימים  

ביחס זה. בקורס זה, נניח את היסודות הדרושים לניתוח    )כגון, ביטוח, הימורים( חייבים את קיומם להבדלים 
אינטרקציות כלכליות המתרחשות בתנאים של אי וודאות; נבחן את מושגי התועלת ותוחלת התועלת ונלמד כיצד  

מקצת מהנושאים שילמדו בקורס הם: הגרלות, מודל הסוכן נוסע, מודל הלימונים,    לתאר ולמדוד את היחס לסיכון.
 , עצי החלטות ועוד. מודל האיתות

 56נ"ז  / ש' /   3שש"ס /  3
 מיקרו א'  –  41009ק: 
   09:15-11:45א'    ר צחי תבור" ד   41213' א
 

    (מלאמקוון קורס )   יישום מודלים כלכליים מבוססי נתונים
מבחינה   לבדוק  כדי  כלים  לסטודנט  להקנות  ואמור  ההון,  ושוק  הכלכלה  נבחרים מתחום  בנושאים  דן  הקורס 

. חלק מהנושאים שיוצגו הם:  SPSS  - ו    Excelאמפירית את הנושא הנבחר תוך שימוש בתוכנות מחשב כדוגמת  
וביץ ועוד. במהלך הסמסטר  יעילות שוק ההון, אפקטים התנהגותיים, אירועי טרור, ניתוח שאלונים, מודל מרק 

אציג כיצד ליישם את המודלים תוך שימוש בנתונים. הסטודנטים אמורים לבחור מתוך נושאים אלו נושא אחד  
לעבודה. הסטודנט ישתמש בכלים אנליטיים מתחום הכלכלה ושוק ההון וכן בתוכנות מחשב, ליישום המודלים  

 בנושא המחקר שבחר.  
 56נ"ז  / ש' /   3שש"ס /  3

 מיקרו א'  –  41009ק: 
   12:15-14:45ב'  ר צחי תבור  " ד   43088' א
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 סוגיות בבנקאות  
במסגרת הקורס יוצג תפקידם של הבנקים במערכת הכלכלית, יוגדרו הסיכונים בניהול בנקים, תפקיד הבנקים  

יוצג בסיס תיאורטי למגוון   נושאים כגון: תחרותיות בין  בהקצאת המשאבים, הסיבות לקיום מתווכים פיננסים. 
מלווה, ההשלכות  -בנקים, מונופולים בנקאיים, שלוחות בנקאיות, מדידת רמת הפעילות של הבנק הקשרים לווה 

 המיקרו כלכליות של שוק פיננסי לא משוכלל וניהול סיכונים. 
 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 מבוא למימון  - 41019מיקרו א', – 41009 ק':  
    09:15-11:45   ' א    טל שחור  ד"ר   43016 'ב

 
 רכש ומסחר בינלאומי 

ו מהוו רכש  בינלאומי  גורם מסחר  ממערך    ים  חלק  מהוות  כיום  שהמדינות  ובכך  העולמית  בהתפתחות  מכריע 
ורווחת התושבים תלויה במידה ניכרת בהתייחסותן לשאר המדינות.    ,בינלאומי אחד. קצב צמיחה של מדינות 

 מסחר: מדוע צמח המסחר? אלו סחורות נסחרות? מי מרוויח מעצם רכש ובקורס זה נלמד על היבטים שונים של  
   סחר? מגבלות על סחר בינ"ל ומדיניות של סחר בינ"ל.  קיומו של ה

   56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 מיקרו א'  -  41009ק: 

      12:15-14:45 א'    םלוילה  דוד   מר  41036' ב
 

 ניהול התפעול והיצור  
ייצור ותפעולם. רשימת הנושאים   וניהול הביצועים במערכות  שיידונו בקורס  הקורס מציג כלים ושיטות לתכנון 

כוללת חיזוי ביקושים, ניהול מלאי, תזמון מטלות, ניהול פרויקטים וסקירה של גישות ניהול חדשניות )ניהול לפי  
אילוצים, עיצוב מחדש של תהליכים, ניהול איכות כוללת ועוד(. בחלק מהנושאים ייעשה שימוש בכלים של חקר  

  ביצועים.
- צייד את מנהל התפעול העתידי בכלים הדרושים לפעילות במאה ה מטרתו של הקורס בניהול התפעול היא ל

 תחומים העיקריים של ניהול התפעול הם:  , הן בניהול פעילויות בארגון יצרני והן בארגון המייצר שירותים.21
ייצור; בחירת ציוד והחלפתו; תחזוקה; גודלם ומיקומם של מפעלים; מבנה   ניהול ובקרת מלאי; תזמון ובקרת 

 .  ינוע והולכת חומרים; שיטות עבודהשל המפעל; בקרה ואבטחת איכות; ש  ופרישה 
   56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 מיקרו א'  -  41009ק: 
      15:00-17:30'   א     טרם נקבע   41067' ב

 
 

 מימון   - התמחות מנהל עסקים לימודי 
 

 מבוא לשוק ההון  
ויישומית עם מושגי יסוד בתחום שוק ההון וההשקעות, כולל בורסה   מטרת הקורס לעשות היכרות תיאורטית 
)מבנה מוסדי ומנגנוני פעילותה(, ניירות הערך ומכשירים פיננסיים הנסחרים בבורסה )מניות, אגרות חוב וניירות  

ות סל, קרנות נאמנות, קרנות פנסיה  ערך נגזרים(, סוגיהם, תכונותיהם ושיטות הנפקתם, מדדי בורסה ותעוד 
וקופות גמל. במהלך הקורס נתמקד בהיבט המקומי של הנושאים ונדון בהרחבה בסוגיות הפעילות של שוק ההון  

לשוק פיננסי מפותח, וכן עקב חשיבותו    א עקב היותו דוגמבישראל. בנוסף לכך, נתייחס לשוק הפיננסי של ארה"ב,  
 ומוביל.  הרבה כשוק הון בינלאומי מרכזי

 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 ( 10.10.21 -)מעודכן נכון ל     08:30-11:00'  ב     מר מתן שטרית    43024א' 
 

 ניהול פיננסי 
הקורס עוסק בסוגיות מתקדמות במימון חברות. נעסוק במדיניות השקעה בתנאי אי ודאות, בשאלות של מבנה  

כגון   בסוגיות  וכן  דיבידנד  ומדיניות  )הון  סוכן  וסיכון  agency costsעלויות  סיכון תפעולי  ורכישות,  מיזוגים   ,)
לנושאים   הנוגעים  אמפיריים  מחקרים  של  תוצאות  מציג  הקורס  התיאורטי  הידע  להעשרת  במקביל  פיננסי. 

 . הנלמדים
 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 מבוא למימון   -  41019ק: 
      11:15-13:45'  בד"ר שרון גרעין טל    43011א' 

    
 תרגיל -ניהול פיננסי

 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2
 ( 13.10.21 -)מעודכן נכון ל      14:00-15:30ב'  גב' סבאא ג'באלי סירחאן     43011א' 
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 ניהול השקעות 
מטרת הקורס להקנות למשתתפים כלים בסיסיים לניתוח סיכונים וכדאיות השקעה מנקודת מבט של מנהל תיק  

וסיכוןהשקעות.   תשואה  השקעה  מושגי  הם:  בקורס  הלימוד  דינאמנושאי  סיכונים  ניהול  ההשקעות,    י,  בתיק 
  CMLמודל    שימוש במודל הדומיננטיות, עקום יעילות, ;  של השקעה והגנה מפני סיכונים   ת אסטרטגיות דינאמיו

 . ; יעילות השוק; מדידת ביצועי תיק ההשקעותCAPM -ו
 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 מבוא לשוק ההון  - 43024מבוא למימון, -  41019ק: 
      09:15-11:45ד'    ד"ר שרון גרעין טל    43019ב' 

 
 ניתוח ניירות ערך 

ל להקנות  הקורס  הכרה מטרת  בו  של  משתתפים  אחרים  ניירות סוגי  והבנה  השקעה  ואפיקי  בישראל   הערך 
א,  "ת ואת שיטות ההנפקה והמסחר בבורסתובעולם. במסגרת הקורס נתאר את המבנה המוסדי של שוק ההון 

סוגי נוספים בשוק ההון   הנסחרים הערך  ניירות  נפרט את  ואת אפיקי השקעה  ומניות(  חוב  )אגרות  בבורסה 
ניירות הערך ושל קרנות   ניירות הערך ואת הביצועים של תיקי  וקרנות נאמנות(, נעריך את שווי  )תעודות סל 

 ההון.  הנאמנות, נדון בסוגיית יעילות שוק
 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 מבוא לשוק ההון - 43024מבוא למימון, -  41019ק: 
   ( 18.01.22 - )מעודכן נכון ל     12:15-14:45ד'       מר מתן שטרית 43029ב' 

       

 תרגיל -ניתוח ניירות ערך 
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2

    12:15-13:45ה'       שטיין נמר דור הרצ 43029ב' 
 

 )הקורס מיועד לסטודנטים שנה ג'(  מכשירים פיננסיים
פיננסים עוסק בנגזרים  פיננסיים  שוק    וחוזים עתידיים.   אופציות- הקורס מכשירים  נסקור את  במסגרת הקורס 

ובעולם  בארץ  פקודות, בורסות  -הנגזרים  מסחר,   סוגי  אסטרטגיות    ביטחונות.   שיטות  בבניית  נתמקד 
וחוזים עתידיים.וכן   ואסטרטגיות הגנה מורכבות  ניתן להשתמש בשוק    בשיטות להערכת אופציות  כיצד  נלמד 

 הנגזרים על מנת לגדר סיכונים של עסקאות ריאליות. 
    56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 ניהול השקעות -  43019ק: 
 ( 21.10.21 -)מעודכן נכון ל    09:15-11:45'   ד  מר אביעד דגן  43030א' 
 

    (מקוון מלאקורס )  תרגיל-פיננסיים מכשירים 
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  1

,  )יתקיים מפגש כפול פעם בשבועיים  (04.10.21 -)מעודכן נכון ל 16:00-16:45'  ג   גב' אביגיל אזרן  43030א' 
   ( באופן מקוון

       

 
 

 מימון    - מינהל עסקים קורסי בחירה בהתמחות << 
 

 (   השיעור מתקיים בחדר העסקאות של החוג , )מס' מקומות מוגבל    חדר עסקאות

תוך מתן    ,מטרת הקורס ליישם בפועל חומרים שנלמדו בקורסים קודמים העוסקים בשוק ההון ובניירות הערך
וניהול של תיקי השקעות   אפשרות למשתתפים להתנסות בהדמיית פעילות סדירה של בית השקעות בבנייה 

 תנהל במתכונת שבועית של ישיבת ועדת השקעות.  י קורס הבארץ ובעולם. 
    56 /  ש' נ"ז /  3שש"ס /  3

 ניתוח ניירות ערך  -43029ניהול השקעות ,  -  43019ק: 
       15:30-18:00ד"ר שרון גרעין טל   ד'   42033' א
 

 מקוון מלא( קורס )  ניתוח דו"חות כספיים
הקורס נועד להקנות כלים בסיסיים ומתקדמים לניתוח כלל הדוחות הכספיים של הפירמה. נדון בהיצע ובביקוש  

חות מורכבים בתחום  "הכרת סעיפי דוחות כספיים כולל  " נרענן את היכולת לקרוא ולהבין דו  חות כספיים. "לדו 
חות  "נעסוק בניתוח בסיסי של דו   כלכלית והענף בו פועלת הפירמה.-נעסוק בהבנת הסביבה העסקית  ההשקעות.

הדו  מתוך  פיננסיים  ומדדים  ביחסים  שימוש  באמצעות  מגמות,  חות,"כספיים  עסקיים    נזהה  סיכונים  נעריך 
- ת תפעולית ורווחיות של הפירמה. נדון בהשפעת המדיניות החשבונאיתיעילו  ופיננסיים ונסיק מסקנות על נזילות, 
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דרכים   ונציע  הכספיים  הדוחות  של  ה"ייפוי"  וניסיונות  הבעייתיות  הבנת  תוך  המסוקרות  החברות  על  כלכלית 
אלו. עם בעיות  פירמה באמצעות שימוש   להתמודדות  רגל" של  "פשיטות  וניבוי  כלכליים  בחיזוי קשיים  נעסוק 

 ישרדות . במדדי ה
 56 /ש'  נ"ז /  3שש"ס /  3

 חשבונאות פיננסית  -  41005ק: 
 הערכת שווי חברות  -סדנא -  43031ז': 
 רו"ח שי צבאן       43044   ב'
 

 ( , השיעור מתקיים בכיתת מחשבים )מס' מקומות מוגבל  ERP ניהול כספים ונתונים במערכות 
מערכת מידע לניהול כלל   , הינה  י הארגון תכנון משאב    –  ERP ( Enterprise Resource Planning) המונח

 תהליכי העבודה והמשאבים בארגון. ייחודה של המערכת הוא בהיותה מערכת אינטגרטיבית ואחידה שמאפשרת 
  ERP  -מערכת ה    וייצור. לוגיסטיקה  ,מכירות ,חשבונאות לרבות  לקצה  מקצה עסקיים תהליכים  לנהל לארגון,

אינטגרטיבית,   מידע,  מערכת  על  המבוססת  ארגון,  לניהול  תפיסה  אלא  ממוחשבת,  מידע  מערכת  עוד  אינה 
 המבצעת אופטימיזציה של משאבי הארגון. 

ב  ה  ERP-השימוש  רווח מאוד במאה  לחשיבותו של התכנון  21-הפך  וגדלה  עקב המודעות ההולכת  בעיקר   ,
SAP  (Systems Applications in data processing  )  לחברת   .שוניםהמדויק של ניצול משאבי הארגון ה

וכוללת מודולים רבים. בקורס    ERPמערכת   יישום  זה  מקיפה מהמובילות בעולם  נתמקד בזווית הראייה של 
, ניהול מודול פיננסי ומודול התקציב והבקרה, אפיון תהליכים פיננסים   SAP ERPהמודולים הכספיים במערכת  

אפיון   (  BWותקציביים מקצה לקצה והבנת האינטגרציה עם המודולים האחרים. אפיון מדדים במחסן הנתונים )
( עסקית  בינה  במערכת  החלטות  BIדוחות  קבלת  תהליכי  והטמעת  תהליכים  ייעול  לטובת  הנתונים  ניתוח   ,)

 מבוססות נתונים.  
 56/   / ש'  נ"ז  3שש"ס /  3
      09:15-11:45  ' ד    שרף ענת גב'    43086' ב
 

 סוגיות בבנקאות  
במסגרת הקורס יוצג תפקידם של הבנקים במערכת הכלכלית, יוגדרו הסיכונים בניהול בנקים, תפקיד הבנקים  
יוצג בסיס תיאורטי למגוון נושאים כגון: תחרותיות בין   בהקצאת המשאבים, הסיבות לקיום מתווכים פיננסים. 

מלווה, ההשלכות  -בנקאיים, שלוחות בנקאיות, מדידת רמת הפעילות של הבנק הקשרים לווה בנקים, מונופולים  
 המיקרו כלכליות של שוק פיננסי לא משוכלל וניהול סיכונים. 

 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 מבוא למימון  - 41019מיקרו א', – 41009 ק':  

    09:15-11:45   ' א    ד"ר טל שחור    43016 'ב

 

 נאות  התמחות בחשבו
 '  א<< שנה 

 
 ** קורסים אלו ישובצו בסמסטר ב' עבור הסטודנטים אשר יתקבלו להתמחות חשבונאות. 

 
 חשבונאות פיננסית א' 

על מנת לאפשר לתלמיד    לחשבונאות פיננסית    מטרת הקורס היא לספק השלמת תוכן נדרשת לקורס מבוא 
להמשיך במסלול ההתמחות בחשבונאות במסגרת לימודי השנה השנייה של התואר, ולספק לו תשתית איתנה  

נושאים  הקורס כולל  .  חשבונאות המתקדמים בשנה ב'מבחינת תוכן, עקרונות ומושגים, החיוניים ללימוד קורסי ה
נו הנהלת חשבונות ב לימוד  בניהול  :  נוספים  )החלק העיקרי( ,  חשבונות מעשישאים  : הקניית בסיס  חשבונאות 

:  חישובים מסחריים  תיאורטי איתן, העמקת ידע מעשי וחשיפה לעקרונות חשבונאיים וסוגיות חשבונאיות נוספות.
 נושאים במימון בעלי השקה לתחום החשבונאות. 

    60 נ"ז / ש' / 2שש"ס /  4
 מבוא לחשבונאות פיננסית  – 41005ק': 
   14:15-17:30רו"ח שי צבאן   ד'   44121ב' 
 

 (מקוון מלאקורס ) תרגיל  –חשבונאות פיננסית א' 
   ת' נ"ז /  0שש"ס /  2

    12:00-13:30ג'      רו"ח שי בן חי 44121ב' 
 

 מבוא לדיני מיסים 
לאור   הפירותית  ההכנסה  מיסוי  הוראות  בהבנת  וכלים  מיומנויות  ידע,  לסטודנט  להקנות  היא  הקורס  מטרת 
הרפורמה המקיפה שנעשתה בתחום המס בישראל. הקורס מתמקד בהכרת מערכת מיסוי ההכנסה הפירותית,  
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היחי מיסוי  על  דגש  שימת  תוך  ועסקיים,  כלכליים  חשבונאיים,  משפטיים,  בהקשרים  נלמד  כאמור,  בקורס  ד. 
סעיפים עיקריים מפקודת הכנסה הדנים במקורות הקיימים בישראל לצורך חיוב במס, נבחין בין הכנסה פירותית  

 להכנסה הונית, נזהה הוצאות מוכרות שניתן לנכות מההכנסה ונדון בסעיפי פטור ממס הכנסה.  
 60/ ש' /    נ"ז  2שש"ס /  4

 מסחרי מבוא למשפט ויסודות המשפט ה-  43026ק: 
       16:00-19:15'     ארו"ח אביב רופל       44101ב' 
 

 
 שנה ב'  << 

 

 חשבונאות פיננסית ב'  
קורס זה הוא קורס החשבונאות המתקדם הראשון לתלמידי התוכנית בחשבונאות. הקורס יעמיק את הידע של  
הסטודנט בנושאי דיווח בסיסיים ומתקדמים בחשבונאות פיננסית, ידגיש סוגיות הכרה, מדידה, גילוי והצגה לגבי  

נכסי בלתי מוחשיים,  נכסים  נדל"ן להשקעה,  כגון  בדוחות הכספיים  בין  פריטים  למכירה, מעברים  מוחזקים  ם 
סיווגים מאזניים, התחייבויות לזמן ארוך ואג"ח, מסים על ההכנסה, הכרה בהכנסה ויציג את הדוח על תזרימי  

  המזומנים ואופן מדידתו.
 60/ ש' /    נ"ז  2שש"ס /  3

 פיננסית א'   –  44121ק: 
     12:30-15:00  ב'  רו"ח שי צבאן  44100א' 
 

 מקוון מלא( קורס ) תרגיל -חשבונאות פיננסית ב'
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2

   12:00-13:30   'ג    שי בן חי רו"ח     44100א' 
 

 לחשבונאים   ניהול פיננסי 
הקורס עוסק בסוגיות מתקדמות במימון חברות. נעסוק במדיניות השקעה בתנאי אי ודאות, בשאלות של מבנה  

וכן   דיבידנד  ומדיניות  )הון  סוכן  עלויות  כגון  וסיכון  agency costsבסוגיות  סיכון תפעולי  ורכישות,  מיזוגים   ,)
לנושאים   הנוגעים  אמפיריים  מחקרים  של  תוצאות  מציג  הקורס  התיאורטי  הידע  להעשרת  במקביל  פיננסי. 

 . הנלמדים
 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 מבוא למימון  -  41019ק: 
      09:30-12:00   ' ב    מר אביעד דגן   44123 'א
   

  מיסים א' דיני 
הקורס נועד להעמיק את הבנת הסטודנט בנושאי מטרות הטלת המס ובעקרונות שיטת הטלת המס, וזאת תוך  
פיתוח ראייה כוללת של מערכת המיסוי, לרבות מיסוי תאגידים, היכרות עם עקרונות מיסוי הכנסות בישראל  

 ושאינם לגיטימיים.  ומחוץ לישראל, בחינת כללי התרת הוצאות וקיזוז הפסדים ותכנוני מס לגיטימיים  

 60/ ש' /    נ"ז  2שש"ס /  3
 מבוא לדיני מיסים   -  44101ק: 
 ( 17.10.21 - )מעודכן נכון ל    16:00-18:30      'ד     רו"ח דוד בראל  44125א' 
 

 דיני תאגידים 
יבין  ,  ומטרת הקורס להקנות לסטודנט ידע והבנה בסיסיים בתחום דיני התאגידים והמשפט התאגידי. במסגרת ז

הסטודנט את הרקע להתפתחות צורות ההתאגדות ואת הסיבות להן, את האחריות המוטלת על גורמים שונים  
בתאגיד ואת זכויותיהם וחובותיהם של גורמים פנים תאגידיים וגורמים הנמצאים מחוצה לו. בנוסף, ידון הקורס  

 ן של צורת ההתאגדות. ארגו-במערכת הממשל התאגידי, דיני ניירות ערך ונושאים הקשורים לרה 
 60 /ש'   / נ"ז  2שש"ס /  4

 מבוא למשפט ויסודות המשפט המסחרי -  43026ק: 
      15:15-18:30בן חיים    א'   יצחק עו"ד   44108א' 
 

 ( מקוון מלאקורס ) השלמה לחשבונאים  –מבוא למשפט 
מנת להרחיב את ידיעות  -קורס זה הנו קורס המשך לקורס 'מבוא למשפט ויסודות המשפט המסחרי', וזאת על

הסטודנטים בהתמחות חשבונאות בתחומי משפט נוספים הקשורים אל המשפט המסחרי ואשר יש בהם כדי  
: המהפכה לתת לכם כלים נוספים שישמשו אתכם בעבודתכם בעתיד כרואי חשבון. הקורס יעסוק בנושאי

 נהלי ומבוא לדיני עונשין.  יהחוקתית ונושאי זכויות אדם, המשפט המ
   60 / ש'  נ"ז /  1שש"ס /  1
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 מבוא למשפט ויסודות המשפט המסחרי -  43026ק: 
     עו"ד יצחק בן חיים       44120' א
 

 דיני מיסים ב' 
מס הכנסה. במהלך הקורס יילמדו עקרונות מיסוי תאגידים, מיסוי   בדיני מתקדם הקורס נועד להקנות ידע 

קבלנים, הליכי שומה וגבייה והוראות ניהול ספרים. הסטודנטים ילמדו ויכירו את המושגים הרלוונטיים  
 וההגדרות בפקודת מס הכנסה בכל הנושאים שצוינו וכן ילמדו את המערכת הכוללת של מיסוי הכנסות בישראל 

 60/ ש' /    נ"ז  2שש"ס /  3
 א'  דיני מיסים  44125ק': 
    16:00-18:30ד'      רו"ח דנית עמר   44126ב' 
 

 סוגיות מדידה בחשבונאות א' 
מטרת הקורס היא להעמיק את הידע של הסטודנטים בנושאי מדידה חשבונאיים מורכבים. במסגרת זאת, יתוודע  

לרבות   מלכ"רים  חשבונאות  של  לנושאים  המונהגים  הסטודנט  החשבונאיים  העקרונות  בבסיס  הניצב  ההיגיון 
קמה והשקעות  בגופים אלו, וכן למדידה של מגוון סעיפים בדוחות הכספיים: היוון עלויות אשראי, חכירות, חוזי ה

פיננסיים. בעלים   במכשירים  במשיכות  טיפול  כגון  הכלל"  מן  "יוצא  המהווים  חשבונאיים  בנושאים  דן  הקורס 
שבונאות בעמותות ובמוסדות ללא כוונת רווח, הטיפול בעלויות אשראי לנכסים כשירים, חכירות  בשותפויות, ח 

מימוניות ותפעוליות. בקורס יינתן מידע לגבי סוגי המכשירים הפיננסיים: סיווג לתיק הסחיר / למסחר / הזמין  
 למכירה, אגרות חוב מוחזקות לפדיון ועוד. 

 60/ ש' /    נ"ז  2שש"ס /  3
 חשבונאות פיננסית ב'  -  44100ק: 
      13:15-15:45'    דרו"ח אביב רופל      44102ב' 
 

 תרגיל -סוגיות מדידה בחשבונאות א'
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2

     15:00-16:30   ' ב     מר חן שלם 44102ב' 
 

 תיאוריה חשבונאית  
התאוריה החשבונאית מהווה חלק בלתי נפרד מהבנה מעמיקה של עקרונות היסוד שבבסיס הערכים הנמדדים,  
החשבונאות   ותקני  הכספיים  הדוחות  במכלול  ומעוגנים  שזורים  רכיביה  הדיווח.  בתוצרי  ומוצגים  מגולים 

  - תקינה בחשבונאות  הספציפיים. מטרת קורס זה היא להציג את היריעה הרחבה שמתווה המוסד הבינלאומי ל
המסגרת המושגית לעריכת דוחות כספיים והצגתם, לצד הדגשים נבחרים בפערי תיאוריה ותקינה בין התקינה  
הבינלאומית ומערכי תקינה אחרים מהבחינה התיאורטית הרחבה. הדיון ילווה בדוגמאות פרקטיות אך עיקרו  

 באופן מעמיק בתקנים חשבונאיים ספציפיים.    בהבנה מעמיקה של המושגים הדיווחיים שאינם בהכרח מוצגים
 60/ ש' /   נ"ז 2שש"ס /   3 

   א חשבונאות פיננסית -  44121ק: 
        10:15-12:45ד'       שי צבאן רו"ח  44127ב' 
 

 יסודות ביקורת בחשבונאות א'
הכספי, לצד הקניית  הקורס נועד להקנות הבנה של העקרונות הבסיסיים בתורת הביקורת ובמקצוע בקרת הדיווח  

 ידע מעשי בנוהלי ביקורת וטכניקות בביקורת דוחות כספיים. 
 60 /ש'   / נ"ז  2שש"ס /  3
      09:15-11:45'  ה     יפעת פטל רו"ח     44107' ב
 

 תרגיל -יסודות ביקורת בחשבונאות א'
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2

                    08:30-10:00     ד'  רו"ח גל חנוכה     44107' ב
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 שנה ג' << 
 

 חשבונאות ניהולית מתקדמת
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים הבנה מעמיקה של מערכות וכלים מתקדמים בחשבונאות ניהולית. במסגרת  
ניהולית"   "מבוא לחשבונאות  גישה ביקורתית כלפי הגישות שנלמדו במסגרת הקורס  יטפח  לימודיו הסטודנט 

לאפיין וליישם גישות חשבונאיות לשם החלטות בקרה, תקצוב ומקסום ערך בסביבה  וילמד על האופן שבו יש  
 המודרנית. 

 60 /ש'   / נ"ז  3שש"ס /  4
 מבוא לחשבונאות ניהולית - 41017ק': 

    11:30-14:45    ד'   אביב רופל  רו"ח    44115' א
 

  מקוון מלא(קורס )תרגיל -חשבונאות ניהולית מתקדמת
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2
  - )מעודכן נכון ל  (, מקוון)יתקיים פעם בשבועיים כשיעור כפול  19:00-17:30    'ה   מר אלחנדרו מן  44115  א'

01.09.21 ) 
 

 סוגיות מדידה בחשבונאות ב' 
מטרת הקורס להעמיק את הידע של הסטודנטים בנושאי מדידה חשבונאיים מורכבים. במסגרת זאת, יתוודע  
והתחייבויות   לעובדים  ביניים, הטבות  לתקופות  כספי  דיווח  על ההכנסה,  מסים  ייחוס  לנושאים של  הסטודנט 

 תלויות.   
 60/   / ש'  נ"ז  2שש"ס /  4

 חשבונאות פיננסית ב'  -  44100ק: 
      08:30-11:45'   א   יצחק כוכבי  ד"ר    44109א' 
 

 מקוון מלא(  קורס ) תרגיל-סוגיות מדידה בחשבונאות ב'
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2

   18:00-19:30  '  ג     מר אלחנדרו מן  44109א' 

 
 דיני תאגידים 

, יבין  וזמטרת הקורס להקנות לסטודנט ידע והבנה בסיסיים בתחום דיני התאגידים והמשפט התאגידי. במסגרת  
הסטודנט את הרקע להתפתחות צורות ההתאגדות ואת הסיבות להן, את האחריות המוטלת על גורמים שונים  

מחוצה לו. בנוסף, ידון הקורס    בתאגיד ואת זכויותיהם וחובותיהם של גורמים פנים תאגידיים וגורמים הנמצאים 
 ארגון של צורת ההתאגדות. -במערכת הממשל התאגידי, דיני ניירות ערך ונושאים הקשורים לרה 

 60 /ש'   / נ"ז  2שש"ס /  4
 מבוא למשפט ויסודות המשפט המסחרי -  43026ק: 
   15:15-18:30א'   בן חיים      יצחק עו"ד   44108א' 
 

 בחשבונאות א'יסודות ביקורת 
הקורס נועד להקנות הבנה של העקרונות הבסיסיים בתורת הביקורת ובמקצוע בקרת הדיווח הכספי, לצד הקניית  

 ידע מעשי בנוהלי ביקורת וטכניקות בביקורת דוחות כספיים. 
 60 /ש'   / נ"ז  2שש"ס /  3

      12:15-14:45'  ה     יפעת פטל רו"ח    44107א' 
 

 תרגיל -בחשבונאות א'יסודות ביקורת 
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2

                     13:45-15:15     'א    רו"ח גל חנוכה    44107א' 
 

 מאוחדים הרחבה
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט ידע בנושא יישום עקרונות חשבונאיים במקרים של צירופי עסקים וזאת  

 . IAS 27, IFRS 3לאור הנחיות תקני החשבונאות הבינלאומיים 
 60 /ש'   / נ"ז  3שש"ס /  4

 שיטת השווי המאזני-  44103ק': 
   08:30-11:45ה'      רו"ח שלום מימרן 44106א' 
 

 מקוון מלא( קורס ) תרגיל -מאוחדים הרחבה
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2
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     16:15-17:45     ' ג   חן שלם  מר  44106א' 
 

 דיני מיסים 
". הקורס נועד להעמיק את הבנת הסטודנט  קורס זה מהווה המשך ישיר והרחבה של הקורס "מבוא לדיני מסים

בנושאי מטרות הטלת המס ובעקרונות שיטת הטלת המס, וזאת תוך פיתוח ראייה כוללת של מערכת המיסוי,  
לרבות מיסוי תאגידים, היכרות עם עקרונות מיסוי הכנסות בישראל ומחוץ לישראל, בחינת כללי התרת הוצאות  

 ים ושאינם לגיטימיים. בנוסף, יעסוק פרק בקורס בחוק לעידוד השקעות הון.  וקיזוז הפסדים ותכנוני מס לגיטימי
 פסיקה וחקיקה עדכנית תלווה את מכלול הדיונים בקורס. 

 60 /ש'   / נ"ז  3שש"ס /  4
 מבוא לדיני מיסים -44101ק': 

      16:00-19:15   'ד   רו"ח אבי לוי    44105' ב
 

 דיני עבודה 
המאפיינים הייחודיים של משפט העבודה בישראל על רקע שינויים היסטוריים, חברתיים  הקורס יעסוק בניתוח  

עובד יחסי  על  עיקרי הנורמות המשפטיות החלות  עם  היכרות  נערוך  ועם מושגים  -ופוליטיים.  בישראל  מעביד 
חוקים  עריכת היכרות עם מאגרים משפטיים ממוחשבים והקניית היכולת לאתר     ותפיסות יסוד מעולם המשפט.

 ופסקי דין. 
 60 /ש'   / נ"ז  1שש"ס /  2

 מבוא למשפט ויסודות המשפט המסחרי -  43026ק: 
        11:15-12:45ב'     מיכל גרוס  ד"ר  41211' ב
 

   (משלב פדגוגיה דיגיטלית חלקימקוון קורס ) ביקורת מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות
חשבונות מתקדמות לרבות כאלו בפניהן ניצב רואה החשבון בסביבת  הקורס נועד להקנות הבנה בסוגיות ביקורת  

 העסקים המודרנית. דגש יושם על ההתמודדות עם ביקורת בסביבת מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות. 
 60 // ש'   נ"ז  2שש"ס /  4

 יסודות ביקורת בחשבונאות   -44107ק': 
         רו"ח שלומי בני     44111ב' 
 

 תרגיל- מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבותביקורת 
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  1

      14:45-15:30 ' ב  גל חנוכהרו"ח     44111ב' 
 

 מקוון מלא( קורס ) מיסוי בינלאומי
והערכת   משפטי  דיון  ביצוע  תוך  הבינלאומי,  המיסוי  עקרונות  את  הסטודנט  בפני  להציג  היא  הקורס  מטרת 

 החלופות הניצבות בפני הישות הממוסה לאור הדין הישראלי, הדין הבינלאומי ואמנות המס. 
 60/   / ש'  נ"ז  1שש"ס /  3

    דיני מיסיםל מבוא – 44101ק' : 
   08:30-11:00  ו'   רו"ח אורן עמיר    44112ב' 
 

 יסודות ביקורת בחשבונאות ב' 
מטרת הקורס היא להעמיק היכרות התלמיד עם נושאים עיקריים הניצבים בבסיס הפרקטיקה המקצועית של  

ים  רואה החשבון בתפקידו כמבקר חיצוני, ובפרט להבין את האופן שבו יש לתכנן ולהוציא לפועל את הביקורת בש
לב לערכים המבוקרים ולמאפייניהם הייחודיים. במסגרת הקורס ילמד התלמיד כיצד לתכנן ולהוציא לפועל תכניות  

את  ויטמיע  ילמד  כאמור,  המבוקרים  הסעיפים  למהות  בהתאם  דיפרנציאלי  באופן  הביקורת     ביקורת  תקני 
 ליטיים ואופן יישומם.  המרכזיים בנושא והנחות היסוד בבסיסן, וכן ילמד על חשיבות הנהלים האנ

   60/   / ש'  נ"ז  2שש"ס /  3
 יסודות ביקורת בחשבונאות א'   44107ק: 
     08:30-11:00 '   ב     יפעת פטלרו"ח  44116ב' 
 

 תרגיל-יסודות ביקורת בחשבונאות ב'
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2

        13:00-14:30'  ברו"ח גל חנוכה        44116ב' 
 

 סוגיות במיסים 
מטרת הקורס להציג בפני הסטודנט את עקרונות המסים העקיפים ולדון בהיבטי חוק מס ערך מוסף במדינת  

 ישראל. 
 60/   / ש'  נ"ז  2שש"ס /  3
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      דיני מיסיםלמבוא     -44101ק': 
 ( 18.01.22 - )מעודכן נכון ל   13:00-15:30ד'       רו"ח אביחי גורן  44110ב' 
 

 בחשבונאות סוגיות מיוחדות 
מטרת הקורס  להקנות לסטודנט ידע תיאורטי ומעשי בנושאים מתקדמים מתחום החשבונאות הפיננסית. בין  

התחייבויות, הון עצמי ומכשירים היברידיים, רווח למניה, תשלומים    - ידון הקורס בהבחנה בין מקורות ההון   , היתר
 מבוססי מניות, השפעות שערי חליפין ומגזרי פעילות. 

 60 /ש'   / נ"ז  3ס / שש" 4
 מאוחדים הרחבה- 44106ק': 
        09:00-12:30  'ד    יצחק כוכבי ד"ר  44114ב' 
 

 מלא( מקוון קורס ) סוגיות מיוחדות בחשבונאות
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2

      11:15-12:45  ' ו    מר אלחנדרו מן  44114ב' 
 

 מאוחדים הרחבה ב'  
צירופי עסקים   יישום עקרונות חשבונאיים במקרים של  ידע בנושא  והסדרים  מטרת הקורס להקנות לסטודנט 

 IFRS10 , IFRS 3.   ,IFRS11וזאת לאור הנחיות תקני החשבונאות הבינלאומיים משותפים 
 60/   ש'  נ"ז /  0שש"ס /  2

 מאוחדים הרחבה  –  44106ק: 
    (. ' ב' ס בתחילת סמ  יתפרסמו. המועדים  מרוכזים   מפגשים   מספר השיעורים יינתנו ב) רו"ח שלום מימרן    17441'  ב
 

  מקוון מלא(קורס )  לחשבונאים –דיני ניירות ערך 
הקורס יתמקד בשני נושאים מרכזיים. בחלקו הראשון של הקורס נערוך הכרות עם תחום דיני ניירות הערך. נכיר  

תחומי הפעילות והאחריות של הגופים והמנגנונים המסדירים תחומים אלו.  מושגי יסוד בשוק ההון ונעמוד על  
הנושא השני יעסוק בהיבטים השונים של האתיקה העסקית. מדוע היא קיימת? מהי משמעותה? מהו היקפה  
 ומהן גבולותיה? נכיר את סוגי העבירות הנגזרות מהאתיקה העסקית וכן את ההשלכות השונות והסנקציות בגינן. 

 60 /    ש'  נ"ז /  1"ס / שש  1
 מבוא למשפט ויסודות המשפט המסחרי -  43026ק: 
'  ססמ  לקראת      יתפרסמו . המועדים  מרוכזים מפגשים    מספר ביינתנו    השיעורים)ד"ר הדר ז'בוטינסקי      44119ב'  
     (.'ב

 
 nalyst A ataDהתמחות ב

 
   '  בשנה 

 
   שיווק דיגיטלי מבוא ל

מטרת הקורס היא להכיר את הסטודנטים עם מגמות ונתונים מהארץ והעולם בשיווק הדיגיטלי. מושגי יסוד, כללי  
כלים שימושיים, מחקרי שוק. מדיה חברתית   למודעות פרסום,  יחסים עם הלקוחות    –זהב    – בניית מערכת 

וקית לעסקים כולל קמפיינים  היכרות עם רשתות חברתיות וכל האפשרויות שהן מציעות מבחינה פרסומית ושיו 
 וקידום ללא עלות.  PPCממומנים 

 56/ ש' /    נ"ז  3שש"ס /  3
     12:15-14:45   'ב      גב' עינב פרלה 42040' א
 

 יסודות התכנות לאנליסטים  
, המהווה כלי חשוב  Pythonבקורס זה הסטודנטים ילמדו את יסודות התכנות המבני באמצעות שפת התכנות  

בארגז הכלים של אנליסט הנתונים. בקורס נלמד את יסודות התכנות לרבות טיפוסי נתונים, מבני בקרה, התניות,  
עיקרון   על  ונלמד  רשימות,  כגון  בסיסיים  נתונים  נכיר מבני  לטפל במחרוזות טקסט,  נלמד  ופונקציות.  לולאות 

ולבצע עיבוד וניתוח נתונים בסיסי באמצעות חבילות    Pythonך  הרקורסיה. בנוסף נראה כיצד לייבא נתונים לתו 
 . Matplotlib  –ו   Pandasהרחבה של השפה כגון 

 56/ ש' /    נ"ז  3שש"ס /  4
 מבוא לניתוח נתונים   42047, יישומי מחשב בכלכלת עסקים  41007ק: 
     08:30-11:45    ב'      מר אבי זכאי   42043א' 
   15:00-18:30   מר אבי זכאי      ב'  42043א' 
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 עיבוד נתונים מתקדם לאנליסטים
 Pivot Tables  ,Powerקורס זה ילמדו הסטודנטים תכונות מתקדמות של הגיליון האלקטרוני אקסל, לרבות  ב

Pivot  ,Automating Lookups, Data Validation,   מקרו ושפת ,VBA  בניית ,Dashboards  ,בנוסף .
. הסטודנטים ילמדו כיצד לשלוף מידע באמצעות שפת  SQLיכירו את עולם מסדי הנתונים ואת שפת השאילתות  

SQL  ולעבדו. יישום העבודה עם מסדי הנתונים יבוצע באמצעות הפלטפורמהSQL server . 

 56/ ש' /    נ"ז  3שש"ס /  3
 מבוא לניתוח נתונים   42047, יישומי מחשב בכלכלת עסקים  41007ק: 
   09:15-11:45    מר גלעד טוהר   ד'  42041ב' 
   12:15-14:45 מר גלעד טוהר   ד'    42041ב' 

 
 ניתוח נתונים עסקיים  

IBPower    הינה מערכת מבית מיקרוסופט המסייעת בחקר נתונים, השגת תובנות מהן והצגת הנתונים
 בצורות ידידותיות וברורות. 

כיום תוכנה זו מחליפה את תוכנת אקסל בהמון בתי עסק ומשרדים ונחשבת לאחת מהתוכנות הפופולאריות  
  , ניתוחם והצגתם.במהלך הקורס תתבצע הכרת התוכנה, יבוא נתונים  בתחום הניתוח העסקי.

 בעזרת הידע והכלים הנרכשים בקורס יוכלו הסטודנטים לבצע ניתוח נתונים בצורה פשוטה, חכמה ויעילה. 
כמו כן, יוכלו הסטודנטים להציג את הנתונים ומשמעותם בצורה ויזואלית או סטטיסטית כך שתהיה נגישה לכל  

 נתונים אלו. ולנתח מי שמעוניין לצפות 
 56/ ש' /    נ"ז  3שש"ס /  3

 מבוא לניתוח נתונים   42047, יישומי מחשב בכלכלת עסקים  41007ק: 
   09:15-11:45מר אביעד דגן  ד'   42042ב' 
   12:15-14:45  מר אביעד דגן  ד'  42042ב' 
 

 
 שנה ג'  

 

 ( 02.08.21 - )מעודכן נכון ל שיטות מתקדמות בעיבוד נתונים כלכליים 
שפת   באמצעות  נתונים  של  סטטיסטי  וניתוח  נתונים  לעיבוד  מתקדמות  שיטות  ילמדו  הסטודנטים  זה  בקורס 

. השיטות שילמדו בקורס יכללו מודלים מתקדמים באקונומטריקה לרבות סדרות עתיות,  Rהתכנות הסטטיסטית  
 ניתוח סטטיסטי רב משתני, ומודלים מתחום הלמידה הסטטיסטית ולמידת המכונה. 

 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  4
    מבוא לאקונומטריקה 41025ק: 
   08:30-11:45ב'     מר אבי זכאי 42044ב' 
 

 

   nalystA ataDהתמחות  בבחירה  י קורס
 

 מקוון מלא(  קורס ) יישום מודלים כלכליים מבוססי נתונים 
מבחינה   לבדוק  כדי  כלים  לסטודנט  להקנות  ואמור  ההון,  ושוק  הכלכלה  נבחרים מתחום  בנושאים  דן  הקורס 

. חלק מהנושאים שיוצגו הם:  SPSS  - ו    Excelאמפירית את הנושא הנבחר תוך שימוש בתוכנות מחשב כדוגמת  
יעילות שוק ההון, אפקטים התנהגותיים, אירועי טרור, ניתוח שאלונים, מודל מרקוביץ ועוד. במהלך הסמסטר  
אציג כיצד ליישם את המודלים תוך שימוש בנתונים. הסטודנטים אמורים לבחור מתוך נושאים אלו נושא אחד  

ום הכלכלה ושוק ההון וכן בתוכנות מחשב, ליישום המודלים  לעבודה. הסטודנט ישתמש בכלים אנליטיים מתח 
 בנושא המחקר שבחר.  

 56נ"ז  / ש' /   3שש"ס /  3
 מיקרו א'  –  41009ק: 
    12:15-14:45ב'  ר צחי תבור  " ד   43088' א
 

 )מס' מקומות מוגבל(  ERP ניהול כספים ונתונים במערכות 
ב  ה  ERP-השימוש  רווח מאוד במאה  לחשיבותו של התכנון  ,  21-הפך  וגדלה  עקב המודעות ההולכת  בעיקר 

SAP  (Systems Applications in data processing  )  לחברת   .המדויק של ניצול משאבי הארגון השונים
וכוללת מודולים רבים. בקורס    ERPמערכת   יישום  זה  מקיפה מהמובילות בעולם  נתמקד בזווית הראייה של 

, ניהול מודול פיננסי ומודול התקציב והבקרה, אפיון תהליכים פיננסים   SAP ERPהמודולים הכספיים במערכת  
אפיון   (  BWותקציביים מקצה לקצה והבנת האינטגרציה עם המודולים האחרים. אפיון מדדים במחסן הנתונים )

( עסקית  בינה  במערכת  החלטות BIדוחות  קבלת  תהליכי  והטמעת  תהליכים  ייעול  לטובת  הנתונים  ניתוח   ,)  
 מבוססות נתונים.  
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 56/   / ש'  נ"ז  3שש"ס /  3
      09:15-11:45  ד'    גב' ענת שרף    43086' ב
 

 כלכליות -לפתרון בעיות חברתיות שימוש בנתוני עתק 
" כדי להבין ולנתח סוגיות מרכזיות בכלכלה וחברה של זמננו.  big data  - ב"נתוני עתק    הקורס יעסוק בשימוש 

הקורס נועד לספק הקדמה לחזית המחקר וישומי מדיניות במדע הכלכלה באופן נגיש מבחינה טכנית. הנושאים  
ומדיניות המסים. הקורס יעשה   יזמות, שינויי אקלים, פשיעה,  וניידות חברתית, חינוך,  יכללו שוויון הזדמנויות 

סיבתית   שימוש  הסקה  רגרסיות,  וכולל  קודם  ידע  מצריך  אינו  אשר  באופן,  הנתונים  ממדע   causal בכלים 
inference    מכונה מקצוע המשתמשים  machine learningולמידת  ואנשי  חוקרים  עם  דיון  יכלול  הקורס   .

 בנתוני עתק לפתרון בעיות "העולם האמיתי". 
 56/   / ש'  נ"ז  3שש"ס /  3

 )מעודכן     מבוא לאקונומטריקה  41025מבוא לניתוח נתונים, - 42047 מאקרו א'   41013', מיקרו א  41009 ק':
 (09.08.21  -נכון ל     

       12:15-14:45ד"ר רחל פלטניק  ב'    43087' ב
 

 ניתוח נתונים בראי שוק ההון  
כולל אופן  , וההשקעותמטרת הקורס היא להכיר, תיאורטית ויישומית, את מושגי היסוד בתחום שוק ההון  

  פעילות הבורסה וניירות הערך והמכשירים הפיננסיים הנסחרים בה. 
    בנוסף, נכיר את המודלים הקיימים לניתוח נכסים פיננסיים וניישם את העקרונות המנחים לבנייה וניהול  

  .מודל מתקדם תוך התנסות בניתוח נתונים לש

 56/   / ש'  נ"ז  3שש"ס /  3 
       12:15-14:45    ' ד   שרון גרעין טל  ד"ר     42048' ב

 
 

    התמחות בלוגיסטיקה 
 

 שנה א'  
 

   לוגיסטיקהלמבוא 
ותעשייתיים.   עסקיים  בארגונים  ולוגיסטיקה  ניהול בתחומי תפעול  וכלי  עקרונות  והבנה של  ידע  הקורס מקנה 

דבר הבא לידי ביטוי בניהול יעיל של    , למערך התפעולי והלוגיסטי יש השפעה רבה על מידת רווחיות החברה 
משאבי הייצור והחומר. כל מנהל חייב להכיר את עקרונות התפעול והלוגיסטיקה על מנת שיוכל לבצע את עבודתו  
ביעילות. הקורס הנדון מבהיר את מרכיבי התפעול והלוגיסטיקה ונותן כלי ניהול שיש בהם בכדי לתרום להצלחת  

 הארגון. 
   56 /ש'   / נ"ז  3 /שש"ס   3

       18:45-21:15     ' ב  םל מר דוד וילה 41061ק' 
 

   ניהול רכש והתקשרויות
מטרת הקורס להקנות מושגי ייסוד בניהול רכש, איתור ספקים ודרכי התקשרות, תיאור תהליך הרכש וגישות  

יעסוק   שונות   הקורס  בנוסף,  ממשקים.  עם  ועבודה  ההספקה  לשרשרת  רכש  בין  הקשר  בארגונים,  לרכש 
יעסוק    , ם תהליך הרכשחוזים והתקשרויות, ניהול מלאי ושינוע. לסיכו  ניהול באסטרטגיות לניהול משא ומתן,  

 למד סימולציה לניהול משא ומתן בכל תהליכי הרכש.  י הקורס בצד המשפטי וסגירת חוזים. בקורס ת
 56/   / ש'  נ"ז  3שש"ס /  3
 ( 14.02.22 - )מעודכן נכון ל      11:15-13:45   ' ו    מר דוד וילהלם  41062' ב
 

  ניהול ועיתוד מלאי
את הבסיס להבנת ניהול מלאי וניהול שרשראות אספקה בארגונים.    ההמהווס עוסק בניתוח מערכות מלאי  הקור

הקורס כולל הכרת מושגי יסוד בניהול ועיתוד מלאי, מודלים, עקרונות בסיסיים ויישומים. הקורס מציג מודלים  
הגורמים המשפיעים על הביצועים של מערכות   המתארים מערכות מלאי בעלות מאפיינים שונים ומנתח את  

הקורס נותן כלים לתפעול יעיל של מערכות מורכבות ומציג היבטים כמותיים ואיכותיים המושפעים    מלאי אלה.
מקבלת ההחלטות במערכות ניהול ועיתוד מלאי. בקורס מושם דגש על הקשר בין החלטות ניהול מלאי לבין  

 החלטות ייצור, הקצאת משאבים והפצה.  
 56/   / ש'  נ"ז  3שש"ס /  3

    18:45-21:15    'ד      שרף  ענת  גב'   41064 א'
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 ERP –  מערכות מידע לוגיסטיות
הוא    ERPמערכת   ייחודה של המערכת  בארגון.  והמשאבים  העבודה  תהליכי  כלל  לניהול  מידע  מערכת  היא 

שמאפשרת ואחידה  אינטגרטיבית  מערכת   לרבות לקצה מקצה עסקיים  תהליכים  לנהל לארגון, בהיותה 
 וייצור.  לוגיסטיקה ,מכירות ,חשבונאות
ב  ה  ERP-השימוש  רווח מאוד במאה  עקב המודעות ה21-הפך  בעיקר  לחשיבותו של התכנון  ,  וגדלה  הולכת 

SAP  (Systems Applications in data processing  )  לחברת   .המדויק של ניצול משאבי הארגון השונים
מקיפה מהמובילות בעולם וכוללת מודולים רבים. בקורס נתמקד בזווית הראייה של יישום המודל   ERPמערכת 

במערכת   הרכ  SAP ERPהלוגיסטי  מודול  ,אפיון  ,ניהול  והמלאי  והבנת   ש  רוחביים  לוגיסטיים  תהליכים 
( אפיון דוחות במערכת בינה עסקית  BWהאינטגרציה עם המודלים האחרים. אפיון מדדים במחסן הנתונים )

(BI  .ניתוח הנתונים לטובת ייעול תהליכים והטמעת תהליכי קבלת החלטות מבוססות נתונים ,) 
 56/   / ש'  נ"ז  3שש"ס /  3
        16:00-18:30    ' ד    גב' ענת שרף    41065' א
 

 ניהול שרשראות אספקה  
ולאספקתם   ושירותים  למוצרים  גלם  חומרי  להפיכת  הדרושות  הפעילויות  כלל  את  כוללת  אספקה  שרשרת 

 ללקוחות .פעילויות אלו מבוזרות בד"כ בין ארגונים עסקיים רבים, המרכיבים יחד את שרשרת האספקה.  
.  רים בשרשרתעים של הארגונים האחהביצועים של כל ארגון,הנמצא בתוך שרשרת אספקה,תלויים מאד בביצו 

הפעילויות   כל  של  אינטגרטיבי  בניהול  בהכרח  להכרה  הביאה  עסקיות  חברות  בין  התחרות  התעצמות 
  , המידעבמטרה להביא את השרשרת כולה לביצועים מיטביים .אודות להתפתחות טכנולוגית המחשוב ו   הללו 

 . נון ,תפעול וניהול שרשרת ה אספקהניתן כיום ליישם מתודולוגית של תכן ,תכ
הקורס יציג את מרכיבי השרשרת, סוגים שונים של שרשרות הספקה, שילוב שרשרת ההספקה עם הפונקציות  
האחרות בארגונים וכלים לעבודה יעילה יותר של השרשרת. הקורס יעסוק בתהליכי קבלת החלטות של ארגונים  

ישלב הצגת  ו  תכנון ההפצה ,  הייצור, ניהול המלאי  ניהול    , מיקום מתקנים   הנמצאים בשרשרת אספקה בתחומי 
 מודלים כמותיים.  ות של תהליכי קבלת החלטות בעזרתהעקרונ

 56/   / ש'  נ"ז  3שש"ס /  3
      16:00-18:30    ב'   בן דוד  יריב   41063ק' 
 
 

 לוגיסטיקה   – קורסי בחירה 

 

 (מקוון מלאקורס )  אבטחת איכות
גורם מוביל   להיות  ושירותים הפכה  והעסקי. מטרת הקורס  איכות מוצרים  בתחרותיות של המגזר התעשייתי 

לצייד את הסטודנט בכלים הדרושים לאבטחת איכות ולהכשירו להבין את התהליך הדרוש להשיג איכות ברת  
הקורס מתחלק לשני חלקים: חלקו הראשון עוסק בכלים לאבטחת איכות ואילו    תחרות בשווקי הארץ והעולם.

, עלויות איכות,  Taguchi, דגימת קבלה, שיטות  SPCבין הנושאים הנדונים:  השני במערכות אבטחת איכות.  
TQM  9000ו -  ISO .    אבטחת איכות הינה גישה ניהולית שמטרתה הקניית ביטחון באיכות המוצר או השירות

מימושה של גישה זו מתבצע ע"י תכנון נכון לאיכות של המוצר והשירות. הבטחת     המסופק ללקוח ולארגון כאחד.
 מימוש מושגת ע"י בקרת איכות של תהליכי הייצור, מתן השירות, וכלל תהליכי העבודה בארגון. ה
 56/   / ש'  נ"ז  3שש"ס /  3

  ם למר דוד וילה  41070א' 
 

   והיערכות לוגיסטית ברמה הלאומית  לוגיסטיקה צבאית
ייסוד   ניהול המערכת הלוגיסטית במערכות ומבצעים    , בנושא לוגיסטיקה צבאיתמטרת הקורס להקנות מושגי 

מהרמה   במערכה  הלוגיסטית  המערכת  הבנת  הקרב,  בשדה  לוגיסטיקה  עבור  תאורטי  בסיס  הצגת  גדולים, 
 הטקטית ועד הרמה האסטרטגית ולהקנות כלים להתמודד עם האתגרים שהיא מציבה. 

 56/   / ש'  נ"ז  3שש"ס /  3
 ( 18.01.22 - )מעודכן נכון ל     16:00-18:30'   ב   דוד וילהם מר    41075ב' 
 

 (מקוון מלאקורס ) ניתוח דו"חות כספיים
הקורס נועד להקנות כלים בסיסיים ומתקדמים לניתוח כלל הדוחות הכספיים של הפירמה. נדון בהיצע ובביקוש  

חות מורכבים בתחום  "חות כספיים כולל הכרת סעיפי דו" נרענן את היכולת לקרוא ולהבין דו  חות כספיים. "לדו 
חות  "נעסוק בניתוח בסיסי של דו   כלכלית והענף בו פועלת הפירמה.-נעסוק בהבנת הסביבה העסקית  ההשקעות.

הדו  מתוך  פיננסיים  ומדדים  ביחסים  שימוש  באמצעות  מגמות,  חות,"כספיים  עסקיים    נזהה  סיכונים  נעריך 
- חיות של הפירמה. נדון בהשפעת המדיניות החשבונאיתיעילות תפעולית ורוו  ופיננסיים ונסיק מסקנות על נזילות, 

דרכים   ונציע  הכספיים  הדוחות  של  ה"ייפוי"  וניסיונות  הבעייתיות  הבנת  תוך  המסוקרות  החברות  על  כלכלית 
אלו. עם בעיות  פירמה באמצעות שימוש   להתמודדות  רגל" של  "פשיטות  וניבוי  כלכליים  בחיזוי קשיים  נעסוק 

 במדדי הישרדות . 
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 56 /ש'  נ"ז /  3שש"ס /  3
 חשבונאות פיננסית  -  41005ק: 
 רו"ח שי צבאן       43044   ב'
 

 רכש ומסחר בינלאומי 
ו מהוו רכש  בינלאומי  גורם מסחר  ממערך    ים  חלק  מהוות  כיום  שהמדינות  ובכך  העולמית  בהתפתחות  מכריע 

ורווחת התושבים תלויה במידה ניכרת בהתייחסותן לשאר המדינות.    ,בינלאומי אחד. קצב צמיחה של מדינות 
 מסחר: מדוע צמח המסחר? אלו סחורות נסחרות? מי מרוויח מעצם רכש ובקורס זה נלמד על היבטים שונים של  

 סחר? מגבלות על סחר בינ"ל ומדיניות של סחר בינ"ל.  קיומו של ה
   56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 מיקרו א'  -  41009ק: 
      12:15-14:45'  א   םלוילה  דוד   מר  41036' ב
 

 ניהול התפעול והיצור  
ייצור ותפעולם. רשימת הנושאים   וניהול הביצועים במערכות  שיידונו בקורס  הקורס מציג כלים ושיטות לתכנון 

כוללת חיזוי ביקושים, ניהול מלאי, תזמון מטלות, ניהול פרויקטים וסקירה של גישות ניהול חדשניות )ניהול לפי  
אילוצים, עיצוב מחדש של תהליכים, ניהול איכות כוללת ועוד(. בחלק מהנושאים ייעשה שימוש בכלים של חקר  

  ביצועים.
- היא לצייד את מנהל התפעול העתידי בכלים הדרושים לפעילות במאה ה מטרתו של הקורס בניהול התפעול  

 תחומים העיקריים של ניהול התפעול הם:  , הן בניהול פעילויות בארגון יצרני והן בארגון המייצר שירותים.21
ייצור; בחירת ציוד והחלפתו; תחזוקה; גודלם ומיקומם של מפעלים; מבנה   ניהול ובקרת מלאי; תזמון ובקרת 

 .  ינוע והולכת חומרים; שיטות עבודהפרישה של המפעל; בקרה ואבטחת איכות; ש ו
   56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 מיקרו א'  -  41009ק: 
 ( 18.01.22 -)מעודכן נכון ל    15:00-17:30א'      גב' ענת שרף   41067' ב

 
     יסודות מערכות תובלה ושינוע

למערכך הניהול הלוגיסטי. הצגת מודלים, כלים ושיטות בתחבורה.  הכרת תחום ההובלה והשינוע וחשיבותו 
 הצגת השימושים השונים במודלים ובכלים השונים במסגרת יישומים לוגיסטיים 

 56/ ש' /   נ"ז 3שש"ס /   3 
 מבוא ללוגיסטיקה  ק: 
   16:00-18:30    ' ד    אודי גונן מר  41068ק' 
 

 מערכות תמיכה לוגיסטיות
לוגיסטיות, מאפייני הפתרונות והשימושים, עקרונות ושיקולים מרכזיים   תמיכההכרת מבנה ותכולת מערכות  

 בהתאמת היישומים למערכים הלוגיסטיים בארגונים. 
 56/ ש' /    נ"ז  3שש"ס /  3

 מבוא ללוגיסטיקה  ק: 
      18:45-21:15   'ד     גב' ענת שרף    41066ק' 

 
 ( 25.05.22 -עודכן נכון ל )מ  לוגיסטיקהלמבוא 

ותעשייתיים.   עסקיים  בארגונים  ולוגיסטיקה  ניהול בתחומי תפעול  וכלי  עקרונות  והבנה של  ידע  הקורס מקנה 
דבר הבא לידי ביטוי בניהול יעיל של    , למערך התפעולי והלוגיסטי יש השפעה רבה על מידת רווחיות החברה 

משאבי הייצור והחומר. כל מנהל חייב להכיר את עקרונות התפעול והלוגיסטיקה על מנת שיוכל לבצע את עבודתו  
ביעילות. הקורס הנדון מבהיר את מרכיבי התפעול והלוגיסטיקה ונותן כלי ניהול שיש בהם בכדי לתרום להצלחת  

 הארגון. 
   56 /ש'   / נ"ז  3 /שש"ס   3

       18:45-21:15     ' ב  םל מר דוד וילה 41061ק' 
 

 ( 25.05.22 - )מעודכן נכון ל  ניהול שרשראות אספקה 
ולאספקתם   ושירותים  למוצרים  גלם  חומרי  להפיכת  הדרושות  הפעילויות  כלל  את  כוללת  אספקה  שרשרת 

 ללקוחות .פעילויות אלו מבוזרות בד"כ בין ארגונים עסקיים רבים, המרכיבים יחד את שרשרת האספקה.  
.  רים בשרשרתעים של הארגונים האחהביצועים של כל ארגון,הנמצא בתוך שרשרת אספקה,תלויים מאד בביצו 

הפעילויות   כל  של  אינטגרטיבי  בניהול  בהכרח  להכרה  הביאה  עסקיות  חברות  בין  התחרות  התעצמות 
  , המידעבמטרה להביא את השרשרת כולה לביצועים מיטביים .אודות להתפתחות טכנולוגית המחשוב ו   הללו 

 . נון ,תפעול וניהול שרשרת ה אספקהניתן כיום ליישם מתודולוגית של תכן ,תכ
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הקורס יציג את מרכיבי השרשרת, סוגים שונים של שרשרות הספקה, שילוב שרשרת ההספקה עם הפונקציות  
האחרות בארגונים וכלים לעבודה יעילה יותר של השרשרת. הקורס יעסוק בתהליכי קבלת החלטות של ארגונים  

ישלב הצגת  ו  תכנון ההפצה ,  הייצור, ניהול המלאי  ניהול    , מיקום מתקנים   הנמצאים בשרשרת אספקה בתחומי 
 מודלים כמותיים.  ות של תהליכי קבלת החלטות בעזרתהעקרונ

 56/   / ש'  נ"ז  3שש"ס /  3
      16:00-18:30    ב'   בן דוד  יריב   41063ק' 

 
 סדנא   – ' גשנה 

 
 ( משלב פדגוגיה דיגיטלית חלקימקוון  קורס )בלוגיסטיקה   םאירועי –יישומית  סדנא

"אירועים בלוגיסטיקה",  הנו מודל מתמטי אשר מדמה באמצעות מחשב את הסביבה הניהולית    - משחק עסקים
  קשרים בין הפונקציות הניהוליות ויחסי   ו האופיינית למרבית הסקטורים התעשייתיים. במודל מתמטי זה נמצא

השונים  בתחומים  ולוגיסטיקה,כגון  ,הגומלין  תפעול  ייצור,  ומכירותמימון,    :  יישום  . שיווק  על  דגש  בשימת   .
תוך מדידת השפעתם  , משתנה, מאתגרת ודינמית.  עסקיתהאסטרטגיה הכוללת של הפירמה, כל זאת בסביבה 

 של הפירמה.  העסקיותשל תהליכי קבלת ההחלטות על התוצאות 
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