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 החוג לכלכלה וניהול
 

 ראש החוג  
 רחל רוסלנהד"ר פלטניק 

 

 לענייני סטודנטים ותיועצ
  שנה א'+ ג'- ד"ר הון שניר שלומית

 שנה ב' - שרוןרגב  -טייטלרד"ר 
 התמחות לוגיסטיקה- כהן נטעד"ר 

 

 חברי הסגל האקדמי *
 

  
 .  פרופ' שקד מונדרר נעמי,  פרופ' שהרבני שוש פרופ' חבר:

  
 שניר שלומית,-ד"ר הון ,)השתלמות ממושכת( טל שרון-ד"ר גרעיןד"ר ברגר רון ,  מרצה בכיר:

 ד"ר ,רוסלנה רחל ד"ר פלטניק ,ממושכת(השתלמות ) רגב שרון-טייטלרד"ר 
 , ד"ר תבור צחי.ד"ר שחור טל, קודריאבצב אנדריי

  
 רו"ח רופל אביב )מומחה(. ,רו"ח צבאן שי )מומחה( מרצה:

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

  
רו"ח אמיר  ד"ר אמדור לירון,מיל( אילוז רון, תא"ל )ד"ר אייל הלל,  ,ד"ר אדרס איתן עמיתי הוראה:

ד"ר  רו"ח בני שלומי,  חיים יצחק,-עו"ד בןמר ביטאר ניזאר,  רו"ח אסרף רוני,אורן, 
מר   מר דגן אביעד, מר דב משה, עו"ד גרוס מיכל, מר גוריון אילן, בן שטרית גילת,

מר וקנין אבשלום,  ,ד"ר וינר צביקהמר וילהלם דוד,  ,דרורי נתנאל ד"רדניאלי דוד, 
 יוסף אבי, מר ,ד"ר טור סיני אביעדמר טוהר גלעד,  עו"ד חכם יוסי,, מר זכאי אבי
רו"ח , פרופ' לוין מרק, ד"ר לדרמן דן רו"ח לב איציק,, ד"ר כוכבי יצחק ד"ר כהן גיל,

גב' סוסונוב סיבייה, גב' סיניצקי  רו"ח ניזרד שמעון, לום,רו"ח מימרן שלוי אבי, 
גב' רוטמן  , עינב גב' פרלה פרץ ,רייך יפעת-, רו"ח פטלד"ר סעדון תפארת ,מרינה
  .ערבה

 
גב'  רו"ח בורג נעם, מר אמסלם אריאל,  ,ודאהרוני אביהו, רו"ח איוב מחמ רו"ח    מתרגלים:

מר רו"ח חנוכה גל, גב' וולדמן לירן,  גב' גוזיקר אוקסנה,ג'אבלי סירחאן סבאא, 
מר מר עמנואל ג'וזף,  מר נאות רז,גב' מעלוף נרדין, מר לונדון אריאל,  ,ימין אביחי

 גב' שלום נופר. שטרית מתן,
                 

 *   יתכנו שינויים ברשימת סגל ההוראה.
 **  דרגה מוצעת

 
 מרכזת החוג

 גב' לוי רוית
 04-6423606טל':  
 04-6423522פקס: 

  .3, קומה 1בנין רב תכליתי      10:00-12:30ה'   -שעות קבלה: ימים א'
  09:00-10:30ה'  -מענה טלפוני: ימים א'

ravitl@yvc.ac.il  e-mail:  
 

 מזכירת החוג
 אניהסורוקה גב' 

 04-6423522פקס:    04-6423482טל':  
 .3, קומה 1בנין רב תכליתי       10:00-12:30ה'   -שעות קבלה: ימים א'
      09:00-10:30ה'  -מענה טלפוני: ימים א'

anyas@yvc.ac.il e-mail: 

 

mailto:ravitl@yvc.ac.il
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 הלימודים תכנית
  

 יתרון הם בניהול ומיומנויות ידע ניהול. וגם כלכלה גם בזה: זה משולבים תחומים בשני הוא התואר
 בסיס הנחלת בין משלבת הלימודים תכנית .למנהל יתרון הן בכלכלה ומיומנויות וידע לכלכלן
 .משתנה במציאות לניהול ומכשירה ,פרקטיים לכלים יתאורת

    

  התמחויות מקצועיות לבחירה: 4במסגרת תכנית הלימודים בכלכלה וניהול מוצעות 

 חשבונאות 
  מימון -מנהל עסקים 
  שיווק -מנהל עסקים 
  מותאם לאנשים עובדים -לוגיסטיקה 

 לה להתמחות.נעשית בסוף שנה א' בכפוף לתנאי הקב חשבונאות/ מימון / שיווק הבחירה בהתמחות

     

 חשבונאות 

  

לתחום מבוקש ויוקרתי. מטרת לימודי החשבונאות בחוג לכלכלה וניהול היא להכשיר  מקצוע ראיית חשבון נחשב
 אנשי מקצוע בתחום הכלכלה והחשבונאות.

  
שסיים סטודנט  בהם נבחנים בבחינות המקצועיות של מועצת רואי החשבון, הלימודים במסגרת זו כוללים נושאים

והתמחה בחשבונאות, יקבל פטור מבחינות הביניים ומחלק מבחינות סופיות א'  את לימודיו בחוג לכלכלה וניהול 
 של מועצת רואי החשבון בישראל.

  
 שלוש שנים. -משך הלימודים במסגרת תכנית הלימודים בכלכלה וניהול עם התמחות בחשבונאות 

-החשבון מחייבת שנת לימודים רביעית, שהיא שנת השלמה חוץנוספים מבחינות מועצת רואי  קבלת פטורים
 אקדמית. )בשלב זה, אינה מתקיימת במסגרת החוג לכלכלה וניהול במכללה(.

 

  סגל ההוראה בהתמחות בחשבונאות מורכב מאנשי מקצוע בתחום ראיית החשבון.
 

 מס' המתקבלים להתמחות זו מוגבל.
  

  מימון -מנהל עסקים 

  

ייעוץ ומסחר בניירות ערך במוסדות  במימון מכשירה את הסטודנטים לתפקידי ניהול הכוללים ניתוח,ההתמחות 
 פיננסיים כגון: בנקים, בתי השקעות, חברות ביטוח, מחלקות כספים של חברות וארגונים וכן חברות ייעוץ. 

  
ההון, ינתחו את הביצועים במסגרת לימודי ההתמחות במימון ילמדו הסטודנטים את מושגי היסוד בתחום שוק 

ויעריכו את הכדאיות של מגוון סוגי ניירות ערך ומכשירים פיננסיים )מניות, אגרות חוב, תעודות סל, אופציות 
 וחוזים עתידיים(. 

  
קבלת כלים  הלימודים בהתמחות זו משלבים מצד אחד לימוד של תיאוריות תמחור נכסים פיננסיים ומצד שני

השקעות בפועל והתנסות בתחום הניהול הפיננסי מנקודת מבטה של פירמה. ההתמחות מעשיים להרכבת תיקי 
במימון מאפשרת למי שחפץ בכך להמשיך וללמוד לקראת הסמכתו כיועץ השקעות ו/או מנהל תיקי ניירות ערך 

 בהסמכת הרשות לניירות ערך בישראל וכן מכינה לקראת לימודים לתארים אקדמיים מתקדמים.
 

 .שלוש שנים -הלימודיםמשך 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://yvc.ac.il/#1
http://yvc.ac.il/#2
http://yvc.ac.il/#3
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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  חדר עסקאות

חדר מסחר מקצועי במסגרת ההתמחות במימון פועל בקמפוס 
לחדרי מסחר בבנקים ובחברות ההשקעה המובילות. בחדר  בדומה

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

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

 חיוני בהכשרה לפעילות בעולם הפיננסי הגלובאלי. 
  

  שיווק - מנהל עסקים 

    

 לימודי השיווק המודרני הינם מרכיב אסטרטגי הכרחי בניהול מוצלח של ארגונים. 
תכנית הלימודים במגמת שיווק בחוג לכלכלה מקיפה את כל תחומי השיווק והפרסום על היבטיהם השונים והיא 

ק מתעדכנת תדיר בהתאם להתפתחויות בתעשייה בארץ ובעולם. התוכנית מקנה לסטודנטים ידע אקדמי מעמי
 בשילוב ידע יישומי מעודכן וחשיפה מתמדת לשיטות העבודה המתקדמות ביותר בתעשייה. 

 .יון עשיר הן באקדמיה והן בתעשייהמרצי ההתמחות הינם בעלי ניס
  

בין הנושאים הנלמדים : אסטרטגיה שיווקית, פרסום ושיווק בינלאומי, ניהול בהודו סין, שיווק ברשתות חברתיות, 
לה מקנים כלים אפקטיביים להבנת התנהגות צרכנים, הובלת מהלכים שיווקיים וכתיבת ועוד. קורסים א

 עסקיות שיווקיות.  תכניות
  

ההתמחות בשיווק מכשירה את הסטודנטים לתפקידי ניהול מגוונים בתחומי השיווק והמכירות בחברות כגון: 
 מנהלי שיווק, מנהלי תקשורת שיווקית, מנהלי מותגים ומנהלי פרסום. כמו כן, בוגרי ההתמחות יכולים להשתלב 

 רות.כיבמשרדי פרסום, בחברות לייעוץ עסקי ושיווקי, במכוני מחקר ומנהלי מ
 

 .שלוש שנים -משך הלימודים
    

  מותאם לאנשים עובדים - לוגיסטיקה

מורכבות במפעלים,  מנהלים לניהול מערכות לוגיסטיותההתמחות הייחודית בלוגיסטיקה מכשירה כלכלנים ו
מגוון  תאגידים וחברות סחר בינלאומיות. התואר כולל, בנוסף למקצועות החובה הנדרשים בכלכלה וניהול,

ניהול רכש והתקשרויות, ניהול שרשרת אספקה, מודלים של מלאי,  קורסים רחב בתחום הלוגיסטיקה, כגון:
מערכות מידע לוגיסטיות, ניהול תפעול ויצור, אבטחת איכות, ניהול מו"מ, ניהול סיכונים, רכש בינלאומי, קבלת 

 החלטות ועוד.
  

תקציבית ויכולת קבלת  סטודנט הבוחר בהתמחות זו רוכש ידע נרחב בתחומי הכלכלה והניהול כולל הבנה
 החלטות לייעול המערכת לפי כללי הניהול הלוגיסטי. 

  
לבוגרי החוג לכלכלה וניהול בהתמחות לוגיסטיקה קיימות אפשרויות תעסוקה נרחבות במגזרים 

במגזר  (, בתעשייה הביטחונית, בחברות מוטות יבוא ייצוא, בתאגידים,טק-בתעשייה )המסורתית ובהיי שונים: 
בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב במגוון תפקידי ניהול בתחומים שונים כגון: שרשרת ובחברות תשתית.  הציבורי 

 שינוע ועוד. ייצוא, -אספקה, מערכי תחזוקה בחברות תשתית , חברות יבוא 
 .המכללה ולכללי גבוהה המועצה להשכלה להנחיות בכפוף הנדסאים בלימודי הכרה

 

 : ןוללומדים מטעם כוחות הביטחו מתכונת הלימודים מותאמת לאנשים עובדים

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

  

  התנסות מעשית במסגרת הלימודים

  

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

 לימודיהם. 
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 במסגרת ההתנסות המעשית מתקיימים בחוג פרויקטים ייחודיים:

   

  פרויקט המתמחים

 התנסות מעשית וחשיפה לעולם העסקים כבר בזמן הלימודים
משנה ג' בחברות תעשיות ומסחריות ומשמשים עוזרים לבעלי  במסגרת פרויקט ההתמחות, משובצים סטודנטים

תפקידים שונים בקשת מקצועות הכלכלה והניהול. כמו כן נהנים הסטודנטים מסדנאות הכנה לשוק התעסוקה, 
 קות בבניית קורות חיים, בשיווק עצמי בראיונות עבודה, בהתמודדות עם מרכזי הערכה ועוד. העוס

בכך זוכים הסטודנטים בחשיפה לעולם העסקים, בשנת ניסיון תעסוקתי, בהכשרה והכנה לשוק התעסוקה, 
 בנקודות זכות אקדמיות ובמכתב המלצה מהמעסיק. חלקם אף מועסק במקומות אלו בהמשך. 

  ארגונים באזור הצפון. 50-יחל השנה את שנתו החמישית ושותפים לו למעלה מ הפרויקט
    

 
 פרויקט "החממה הטכנולוגית" 

החוג לכלכלה שם לו למטרה לחזק את החיבור לתעשייה ויזמות ולאפשר לסטודנטים להתנסות בייעוץ 
 עסקי.

סטודנטים מצטיינים משנה ג' במגמות שיווק ומימון בחוג משולבים כיועצים וכמלווים בפרויקט "החממה 
 הטכנולוגית", שבמסגרתו הופכים יזמים מן הסקטור העסקי את הפטנט שברשותם למוצר. 

ם הסטודנטים עובדים בקבוצות קטנות, בהנחיה אקדמית, לצד הדרכה של אנשי החממה הטכנולוגית ומסייעי
 בפיתוח וביצוע תכניות עסקיות ומחקרי שוק עבור היזם והחממה הטכנולוגית.

  

   

    

 מבנה הלימודים 
 

 שנה א'
 

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

מבוא לחשבונאות פיננסית  41005
 )שו"ת(

5 3  

  3 5 מבוא להסתברות )שו"ת( 41040
  3 5 )שו"ת(אלגברה לינארית  41048
  3 5 חשבון אינפיניטסימלי א' )שו"ת( 41044
 חשבון אינפי' א' 3 5 חשבון אינפיניטסימלי ב' )שו"ת( 41046
 מבוא לניהול ועיבוד מידע 2 2 יישומי מחשב בכלכלת עסקים 41007
  1 2 מבוא לניהול ועיבוד מידע 41054

     
     לימודי כלכלה

  4 6 )שו"ת(מבוא לכלכלה א'  41001
 מבוא לכלכלה א' 4 6 מבוא לכלכלה ב' )שו"ת( 41003

     
    לימודי מנהל עסקים

  2 4 מבוא למימון )שו"ת( 41019
  2 2 מבוא לשיווק 41021

     
     לימודי ניהול

  2 2 מבוא לניהול 43013
מבוא למשפט ויסודות המשפט  43026

 העסקי
2 2  

     
     לימודי העשרה

  2 2 מבוא לכתיבה אקדמית 46011
  2 2 קורס "משיב הרוח"* 

  38 55  סה"כ
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 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'
 
בכל שנה -נ"ז בתכנית "משיב הרוח"   )לימודי העשרה( 6על כל סטודנט ללמוד במשך לימודי התואר סך של  * 

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

 
 

 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  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( 41025

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

     
  12 12 )שיווק/מימון/חשבונאות(  לימודי מנהל עסקים

     

     לימודי העשרה

  2 2 קורס "משיב הרוח"* 

  41 55  סה"כ

 
 ב' שנה-תנאי מעבר

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

 
נ"ז בתכנית "משיב הרוח"    6על כל סטודנט )החל משנה"ל תשע"ד( ללמוד במשך לימודי התואר סך של  * 

נתון בקובץ  "משיב בכל שנה אקדמית קורס אחד. את רשימת הקורסים ניתן למצוא בש-)לימודי העשרה(
 הרוח".

 

 
 שנה ג'

 

 קורסי קדם נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס
    *קורסי בחירה –לימודי כלכלה 

     
 מיקרו א' 3 3 מבוא לכלכלה אורבנית 42006
 מיקרו א' 3 3 תולדות המחשבה הכלכלית 41104
 מיקרו א' 3 3 מדיניות חקלאית בישראל 41210
 מיקרו א' 3 3 ורווחהעבודה כלכלת  41101
 מיקרו א'  3 3 כלכלת אנרגיה  42028
יישומים כלכליים של תורת  41195

  המשחקים
 מיקרו א'  3 3

 מיקרו א'  3 3 קבלת החלטות  41199
 מיקרו א' Big Data 3 3 –נתוני העתק  43085
 מיקרו א'  3 3 כלכלה דיגיטאלית  41212
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  12 12  
     

     סמינריונים
מיקרו ב', מאקרו ב', אקונומטריקה,  4 4 סמינריון תיאורטי 

כתיבה מדעית, אנגלית מתקדמים 
 פטור/2

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

 פטור/2

     
 םלימודי מנהל עסקי

 )שיווק/מימון/חשבונאות(

12 12  

     
     לימודי ניהול

 אלגברה לינארית  3 3 מבוא לחקר ביצועים 41023
מיקרו ב', מאקרו ב', חשבונאות  4 4  סדנא יישומית בכלכלה 

 ניהולית 

     
     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'
 
 ה.קורסי בחירה בכלכל 4יש לבחור   * 
 
נ"ז בתכנית "משיב הרוח"    6על כל סטודנט )החל משנה"ל תשע"ד( ללמוד במשך לימודי התואר סך של   **

בכל שנה אקדמית קורס אחד. את רשימת הקורסים ניתן למצוא בשנתון בקובץ  "משיב -)לימודי העשרה(
 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       

 
 שיווק -התמחות מנהל עסקים 

 

קוד 
 הקורס

 קורסי קדם שנה  נ"ז שש"ס שם הקורס

     קורסי חובה
  ב' 3 3 מבוא לשוק ההון 43024
 מבוא לשיווק ב' 3 3 אסטרטגיה שיווקית 43046
 מבוא לשיווק ב' 3 3  **מבוא ליזמות עסקית 43083
 מבוא לשיווק ב' 3 3 לשיווק בינ"למבוא  43055
 מבוא לשיווק ב'/ג' 3 3 התנהגות צרכנים 43001

      
     קורסי בחירה*

 מבוא למימון, מבוא לשיווק ב'/ג' 3 3 שיווק במזרח הרחוק  41124
 מבוא לשיווק ב'/ג' 3 3  שיווק מוצרים פיננסיים  41123
 למימון, מבוא לשיווקמבוא  ב'/ג' 3 3 מבוא ליזמות עסקית  43083
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-מערכות מידע לוגיסטיות  41065
ERP 

  ב'/ג' 3 3

   24 24  סה"כ
 
 קורסי בחירה בהתמחות. 3יש לבחור   *

 שהחלו את לימודיהם  , סטודנטים ** קורס חובה החל משנה"ל תשע"ט מחליף את הקורס "מבוא לפרסום בנ"ל"
 יכולים ללמוד את הקורס הנ"ל כקורס בחירה.  בשנה"ל תשע"ז )שנה ג'(     
 .56 –ציון המעבר בכל הקורסים בהתמחות שיווק הינו    
 
 

 מימון -התמחות מנהל עסקים 
 

קוד 
 הקורס

 קורסי קדם שנה  נ"ז שש"ס שם הקורס

     קורסי חובה
  ב' 3 3 מבוא לשוק ההון 43024
 מבוא למימון ב' 3 5 ניהול פיננסי )שו"ת( 43011
 מבוא למימון, מבוא לשוק ההון ב' 3 3 ניהול השקעות 43019
 מבוא למימון, מבוא לשוק ההון ב' 3 5 ניתוח ני"ע )שו"ת( 43029
 ניהול השקעות ג' 3 4 מכשירים פיננסיים )שו"ת( 43030

      
     קורסי בחירה*

 מבוא לחשבונאות פיננסית ב'/ג' 3 3 ניתוח דו"חות כספיים 43044
 מבוא למשפט ויסודות המשפט העסקי ג' 3 3 מבוא לדיני מיסים 43076
 ניהול השקעות, ניתוח ני"ע ג' 3 3 חדר עסקאות 42033
 מבוא למימון, מבוא לשיווק ב'/ג' 3 3 עסקית מדיניות 41059
 מבוא למימון, מבוא לשיווק ב'/ג' 3 3 מבוא ליזמות עסקית  43050
-מערכות מידע לוגיסטיות  41065

ERP 
  ב'/ג' 3 3

   24 29  סה"כ
 
 קורסי בחירה בהתמחות. 3יש לבחור  *
 

 סטודנט בהתמחות מימון רשאי לבחור קורס בחירה אחד מהתמחות שיווק. 
 

 .56 –ציון המעבר בכל הקורסים בהתמחות מימון הינו 
 

  התמחות בחשבונאות
 

ומעלה,  80ממוצע הציונים הכולל שלהם הוא בהתמחות חשבונאות ום אשר בוחרים , סטודנטיבתום שנה א'
שש"ס תרגול  2-שש"ס ו 4לחשבונאים" בהיקף של -"השלמה בחשבונאות חוץ אקדמימחויבים להירשם לקורס 

)ללא נ"ז(, אשר ניתן בסמסטר קיץ. קורס זה מהווה תנאי קדם להתמחות בחשבונאות החל משנה"ל העוקבת, 
  .60 –ציון מעבר בקורס  שנה ב' ללימודיהם.

 

קוד 
 הקורס

 קורסי קדם שנה  נ"ז שש"ס שם הקורס

     קורסי חובה
השלמה  –מבוא למשפט  44120

 לחשבונאים
 מבוא למשפט ויסודות המשפט העסקי ב' 1 1

 מבוא למימון ב' 3 5 ניהול פיננסי )שו"ת( 43011
חשבונאות פיננסית ב'  44100

 )שו"ת(
 לחשבונאות פיננסיתמבוא  ב' 2 5

 מבוא למשפט ויסודות המשפט העסקי ב' 1 4 דיני מסחר 44104
 מבוא למשפט ויסודות המשפט העסקי ב'  2 3 מבוא לדיני מיסים 44101
 פיננסית ב' ב' 2 5 סוגיות במדידה א' )שו"ת( 44102
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שיטת השווי המאזני  44103
 )שו"ת(

 פיננסית ב' ב' 2 6

 (04.09.18 -)מעודכן נכון לפיננסית ב'  ג' 2 5 ב' )שו"ת(סוגיות במדידה  44109
 -)מעודכן נכון ל מבוטל דיני מסחר ג' 2 4 דיני תאגידים 44108

06.03.19) 

   1 1 דיני ניירות ערך  44119
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 4

חשבונאות ניהולית  44115
 מתקדמת )שו"ת(

 מבוא לחשבונאות ניהולית ג' 3 6

 
 
 

     

     בחירה*חובת קורסי 
 מבוא למשפט ויסודות המשפט העסקי ג' 1 2 דיני עבודה 41211

 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
מיוחדות סוגיות  44114

 בחשבונאות )שו"ת(
 מאוחדים הרחבה ג' 3 7

      
   40 88  סה"כ

 
  

 מחליפים את קורסי הבחירה בכלכלה. -ונאותמקצועות חובת בחירה בהתמחות חשב  *
 .60 –ציון המעבר בכל הקורסים בהתמחות חשבונאות הינו 

 

 
 התמחות בלוגיסטיקה

 

קוד 
 הקורס

 קדםקורסי  שנה  נ"ז שש"ס שם הקורס

     קורסי חובה
 אינפי' א', מבוא להסתברות ב' 3 3 לוגיסטיקהתפעול ומבוא ל 12214
   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 )שו"ת( 
 ועיבוד מידע, ניהול ועיתוד מלאיניהול  ג' 3 5

      
     **בלוגיסטיקה קורסי בחירה

 מבוא ללוגיסטיקה 'ב 3 3 מערכות תמיכה לוגיסטיות 41066
 אינפי' א', ניהול ועיתוד מלאי 'ב 3 3 ניהול התפעול והיצור 41067
יסודות מערכות תובלה  41068

 ושינוע
 מבוא ללוגיסטיקה 'ב 3 3

 ניהול רכש והתקשרויות 'ב 3 3 רכש בינלאומי מסחר  41069
  'ב 3 3 אבטחת איכות 41070



    10 

 החוג לכלכלה וניהול –שנתון תשע"ט

לוגיסטיקה צבאית  41073
והיערכות לוגיסטית ברמה 

 הלאומית

   ב' 3 3

בכלכלה עבור מתמחי  םקורסי
 *לוגיסטיקה**

    

 ניהול רכש והתקשרויות ב' 3 3 מסחר רכש בינלאומי 41069
 -מבוטל )מעודכן נכון ל א' מיקרו ג' 3 3 ניהול סיכונים 

20.08.18) 
 מיקרו א' ג' 3 3 קבלת החלטות 
תולדות המחשבה  

 הכלכלית
 מיקרו א' ג' 3 3

 מיקרו א' ג' 3 3 מדיניות עסקית  
      

   36  38   סה"כ
 (20.08.18 -)מעודכן נכון ל

 
 .נ"ז 9סה"כ  –קורסי בחירה בלוגיסטיקה  יש לבחור שלושה** 

 ., ייתכנו שינויים בהיצע הקורסיםנ"ז 12סה"כ  -ארבעה קורסי בחירה בכלכלהיש לבחור  ***

 
 

 << שנה א' - קורסי חובה

 
 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-א'מבוא לכלכלה 

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

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

 65נ"ז /  ש' /  4שש"ס /   4
 11:30-15:00ד"ר שרון טייטלר רגב  א'   41001א' 
  08:30-11:45ד"ר שרון טייטלר רגב  ג'   41001א' 
 13:30-17:00מר אבשלום וקנין        ג'   41001א' 
 )מסלול לוגיסטיקה( 16:00-19:15ד'   שרון טייטלר רגב ד"ר  41001א' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל  08:30-11:45  ג'           רו"ח יצחק לב  41001ב' 
 

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

 08:30-10:00גב' סבאא ג'אבלי סירחאן  ה'   41001א' 
  10:15-11:45גב' סבאא ג'אבלי סירחאן  ה'   41001א' 
  12:15-13:45גב' לירן וולדמן                ה'   41001א' 
 14:15-15:45ה'                  גב' לירן וולדמן 41001א' 
 )מסלול לוגיסטיקה( 19:30-21:00ד'   גב' נופר שלום                 41001א' 
      (09.01.19 -)מעודכן נכון ל 10:15-11:45  ה'                 גב' נופר שלום 41001ב' 

            

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

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

 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
  09:15-11:45פרופ' נעמי שקד מונדרר  ב'   41048א' 
  12:30-15:00פרופ' נעמי שקד מונדרר  ב'   41048א' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל  16:00-18:30ה'                  מר אילן גוריון 41048ב' 
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 תרגיל -אלגברה לינארית
 נ"ז / ת' 0שש"ס /  2

  08:45-10:15ה'    מר אריאל אמסלם 41048א' 
  10:30-12:00ה'    מר אריאל אמסלם 41048א' 
 12:15-13:45ה'    מר אריאל אמסלם 41048א' 
  14:00-15:30ה'     גב' נרדין מעלוף   41048א' 
 )מסלול לוגיסטיקה(  13:00-14:30ו'           מר רז נאות   41048א' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל  15:00-16:30ד'        גב' נרדין מעלוף 41048ב' 
 

 שיעור-מלי א'יחשבון אינפיניטס
המספרים הממשיים; פונקציות; גבולות, רציפות, נגזרות; המשיק והקירוב הלינארי; שימושי הנגזרת: כלל לופיטל, 

וקעירות, נקודות פיתול; מקסימום ומינימום תחומי עליה וירידה, מינימום ומקסימום מקומיים, תחומי קמירות 
 מוחלטים, בעיות מקסימום ומינימום; משפט רול; מבוא לסדרות וטורים.

 60 / נ"ז / ש' 3שש"ס /   3
  08:30-11:00ד"ר אנטולי בורנשטיין  א'   41044א' 
  09:15-11:45ד"ר אנטולי בורנשטיין  ג'   41044א' 
  13:30-16:00ג'  ד"ר אנטולי בורנשטיין   41044א' 
 )מסלול לוגיסטיקה( 16:00-18:30מר אבי זכאי              ד'   41044א' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל 16:15-18:45ג'   ד"ר אורית בן דוד סלע 41044ב' 
 

 תרגיל-מלי א'יחשבון אינפיניטס
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2

  08:30-10:00מר רז נאות  ה'   41044א' 
 10:15-11:45מר רז נאות  ה'   41044א' 
  12:15-13:45מר רז נאות  ה'   41044א' 
 14:15-15:45מר רז נאות  ה'   41044א' 
 )מסלול לוגיסטיקה( 11:30-13:00מר רז נאות   ו'   41044א' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל  12:15-13:45ה'     טרם נקבע 41044ב' 

            

 ע מבוא לניהול ועיבוד מיד
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), כלים לשימוש בגיליון האלקטרוני
ברמה  (Power Point)ושל הכנת מצגות , (word)על העיבודים והחיפושים בעזרת יישומים של עיבוד תמלילים 

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

  08:30-10:00גב' מרינה סינצקי  ה'   41054א' 
  10:15-11:45גב' מרינה סינצקי  ה'   41054א' 
 12:15-13:45ה סינצקי  ה'  גב' מרינ 41054א' 
  14:15-15:45גב' מרינה סינצקי  ה'   41054א' 
 (28.04.19 -מעודכן נכון ל) 10:15-11:45   ו' גב' אוקסנה גוזיקר 41054ק' 

  

 מבוא לשיווק
הקורס מקנה יסודות לתורת השיווק. מטרתו להסביר את מאפייני בניית מערכת החליפין בין הפירמה לבין 

השיווקית/עסקית שלה ולהקנות את הכלים והמודלים הבסיסיים של: ניתוח הסביבה העסקית על הסביבה 
ההזדמנויות והסיכונים שבה, ניתוח הסביבה הפנימית על העוצמות והחולשות שבה; מערכת מידע שיווקי, פילוח 

ם לצרכי הלקוחות: מטרה, מיצוב ובנית תמהיל שיווקי מותא-המתחרים, שיווק חהשוק והתנהגות צרכנים, ניתו
לשיווק שירותים ולשיווק בינלאומי  קידום ותקשורת שיווקית, וכן את עקרונות הבסיס תמהיל מוצר, מחיר, הפצה,

 וגלובאלי.
 60 נ"ז / ש' / 2שש"ס /  2

  08:30-10:00ד"ר רון ברגר  ד'   41021א' 
   10:30-12:00ד"ר רון ברגר  ד'   41021א' 
 (28.04.19 -מעודכן נכון ל)  16:00-17:30  ב' ד"ר אמיר להט  41021ק' 
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 מבוא למשפט ויסודות המשפט המסחרי
עולם המשפט הנו רחב מאוד וכולל בתוכו תחומים שונים ומגוונים הדורשים התמקצעות רבה. אחד מתחומי 

-יםהמשפט הנרחבים והמקיפים ביותר הוא תחום "המשפט המסחרי", אשר מאגד מגוון רחב של נושאים משפטי
מסחריים שנוגעים באופן רציף וקבוע בחיי היום יום של כולנו )כגון: חוזים, כספים, חברות, קניין, עבודה ועוד(. 
במקרים רבים משיק המשפט המסחרי גם לתחומי משפט אחרים )כגון: דיני המקרקעין, דיני המשפחה ועוד(, 

נועד להקנות ללומדים מושגי ותפיסות דבר שמחדד את החשיבות הרבה בהכרת כללי המשפט המסחרי. הקורס 
   מסחרי במדינת ישראל.-יסוד בתחום המשפט המסחרי, תוך מתן דגש מיוחד על הכרת המשפט העסקי

 60 /מתוקשב  ש' / נ"ז 2 / שש"ס 2
 חיים-עו"ד יצחק בן 43026 'א

 (28.04.19 -מעודכן נכון ל)  עו"ד יצחק בן חיים 43026ק' 

 
 מבוא לניהול

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

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

  08:30-10:00ד"ר איתן אדרס  ד'   43013א' 
  10:30-12:00ד"ר איתן אדרס  ד'   43013א' 
  )מסלול לוגיסטיקה( 18:30-20:00מר משה דב      ד'   43013א' 
 

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

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

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

  12:15-13:45גב' ערבה רוטמן  ב'   46011ב' 
  14:15-15:45גב' ערבה רוטמן  ב'   46011ב' 
 (28.04.19 -מעודכן נכון ל) 10:15-11:45  ו' בן שטרית גילת ד"ר  46011ק' 
 

 שיעור-מבוא לכלכלה ב'
, שוק הסחורות עפ"י מודל קיינס, שיווי המצרפיהביקוש חשבונאות לאומית, מדידת התוצר הלאומי, מרכיבי 

. שוק הכסף: הביקוש לכסף, היצע הכסף, פעולת מערכת הבנקים,  פעילות הבנק תפיסקאלימשקל ומדיניות 
משולבת. מסחר בינלאומי: יתרון יחסי, שוק מטבע  תומוניטארי תפיסקאלי. מדיניות תמוניטאריהמרכזי ומדיניות 

 , מודל הביקוש וההיצע המצרפיים.משק פתוחביות מאקרו כלכלית חוץ ומאזן תשלומים. מדינ
 65נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 מבוא לכלכלה א' - 41001 ק:
  08:30-11:45ג'        מר אבשלום וקנין   41003ב' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל 13:30-17:00ג'         מר אבשלום וקנין  41003ב' 
 )מסלול לוגיסטיקה( 16:00-19:15ד'        מר אבשלום וקנין   41003ב' 
 15:45-19:15א'   טייטלר-רגבשרון ד"ר  41003ק' 

 (28.04.19  -) מעודכן נכון ל 08:30-11:45ג'                                               
  

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

 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל  08:30-10:00ה'         לירן וולדמן גב' 41003ב' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל  10:15-11:45ה'         גב' לירן וולדמן 41003ב' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל  12:15-13:45ה'   גב' מאיה סולטניק  41003ב' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל  14:15-15:45ה'   גב' מאיה סולטניק  41003ב' 

 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל )מסלול לוגיסטיקה( 19:30-21:00ב'     ג'באלי סבאאגב'  41003ב' 
 (28.04.19 -מעודכן נכון ל)  12:00-15:30א'      וולדמן לירן גב'  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 
. שימוש במשתנים מקריים בדידים ורציפים, חישובי תוחלת ושונות, תלות ומתאם בין משתנים. בקורס סביי

 נטיים כגון תורת הקבוצות, יסודות בקומבינטוריקה ועוד.ישולבו פרקים מתמטיים רלוו



    13 

 החוג לכלכלה וניהול –שנתון תשע"ט

 60 / ש' / נ"ז 3 / שש"ס 3
  09:15-11:45ד"ר אנטולי בורנשטיין  ג'   41040ב' 
  13:30-16:00ד"ר אנטולי בורנשטיין  ג'   41040ב' 
  14:00-16:30גב' סיבייה סוסונוב      ג'   41040ב' 
 )מסלול לוגיסטיקה( 18:45-21:15ד'  גב' סיבייה סוסונוב       41040ב' 

 -מעודכן נכון ל) -פעמיים בשבוע() 14:45-17:45, ב' 08:30-11:00' ד  פרופ' אילנה לביא 41040ק' 
28.04.19)             

 

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

 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל 08:30-10:00ד'    מר רז נאות 41040ב' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל 10:15-11:45ד'    מר רז נאות 41040ב' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל 12:00-13:30ד'    מר רז נאות 41040ב' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל 13:30-15:00ד'    מר רז נאות 41040ב' 
 )מסלול לוגיסטיקה(  11:30-13:00ו'   מר רז נאות   41040ב' 
 (28.04.19 -מעודכן נכון ל) 11:30-14:15ד'    מר רז נאות 41040ק' 
 

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

את אקסטרמום ומוחלטים, מצימקומיים משתנים או יותר: נגזרות חלקיות, כלל השרשרת; מינימום/מקסימום 
 .פונקציות הומוגניות, משפט אוילרתחת אילוצים )כופלי לגרנג'(. 

  60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 חשבון אינפיניטיסמלי א'- 41044ק: 
  09:15-11:45ד'  ד"ר תפארת סעדון   41046ב' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל 12:15-14:45ד'    ד"ר תפארת סעדון 41046ב' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל  )מסלול לוגיסטיקה( 16:00-18:30ד'      איריס שפיראגב'  41046ב' 
-מעודכן נכון ל) -)פעמיים בשבוע(14:30-17:00, ד' 08:30-11:00ד"ר אנטולי ברונשטיין ב'  41046ק' 

28.04.19) 
 

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

  08:30-10:00טרם נקבע  ה'   41046ב' 
  10:15-11:45טרם נקבע  ה'   41046ב' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל  12:30-14:00ה'    גב' נרדין מעלוף 41046ב' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל  14:15-15:45ה'    גב' נרדין מעלוף 41046ב' 
 לוגיסטיקה()מסלול  13:00-14:30מר רז נאות  ו'   41046ב' 
 (28.04.19 -מעודכן נכון ל) 11:30-14:45  ב'  מר רז נאות 41046ק' 
 

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

רישום -התקינה החשבונאיתיסודות הנהלת החשבונות, עקרונות וכללים חשבונאים )המסגרת המושגית של 
ושיטות הערכה של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות(, יישום התקינה החשבונאית בנושאים שונים. גילוי 
והצגה של דו"חות כספיים סטנדרטיים: מאזן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח על השינויים בהון העצמי, דוח תזרים 

 לטות.מזומנים. ניתוח דוחות כספיים לצרכי קבלת הח
 60/  ש'נ"ז /  3שש"ס /  3

  09:15-11:45רו"ח אביב רופל  ב'   41005ב' 
  09:15-11:45רו"ח שי צבאן     ב'   41005ב' 
 ( 28.04.19 -)מעודכן נכון ל 16:00-18:30  ד'  איוב מחמוד רו"ח  41005ק' 

  

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

  08:30-10:00רו"ח גל חנוכה      ה'   41005ב' 
  10:15-11:45רו"ח גל חנוכה      ה'   41005ב' 
 (05.08.18 -)מעודכן נכון ל 12:15-13:45רו"ח מחמוד איוב  ה'   41005ב' 
 (05.08.18 -)מעודכן נכון ל 14:15-15:45רו"ח מחמוד איוב  ה'   41005ב' 
 (28.04.19 -מעודכן נכון ל) 18:45-20:15   ב'  רו"ח אביהו משה אהרוני  41005ק' 
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 יישומי מחשב בכלכלת עסקים
הקורס מציג יישומי גיליון אלקטרוני בפתרון בעיות בתחומי הכלכלה, המימון, השיווק והסביבה העסקית. יוצגו 

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

 60נ"ז / שו"ת /  2שש"ס /  2
 ניהול ועיבוד מידע- 41054 ק:
  15:00-16:30  ב'  מר גלעד טוהר 41007א' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל 08:30-10:00ד'    גב' אוקסנה גוזיקר 41007ב' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל 10:15-11:45ד'    גב' אוקסנה גוזיקר 41007ב' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל 12:15-13:45ד'    גב' אוקסנה גוזיקר 41007ב' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל 14:00-15:30ד'         מר גלעד טוהר 41007ב' 
   )מסלול לוגיסטיקה( 18:45-20:15מר גלעד טוהר  ד'   41007ב' 
 

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

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

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  12:15-13:45מר אביעד דגן  ב'   41019ב' 
  14:15-15:45מר אביעד דגן  ב'   41019ב' 
 (28.04.19 -)מעודכן נכון ל 18:15 -16:45  ב'  מר אביעד דגן 41019ק' 
 

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

 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל  08:30-10:00ה'   ימין אביחי מר  41019ב' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל  10:15-11:45ה'    ימין אביחימר  41019ב' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל  14:00-15:30ה'   לירן וולדמןגב'  41019ב' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל  15:45-17:15ה'   לירן וולדמןגב'  41019ב' 
 (28.04.19-מעודכן נכון ל)  17:45-19:15   ב'      טרם נקבע 41019ק' 
 

 (02.07.19 -מעודכן נכון ל) השלמה בחשבונאות )לחשבונאים( 
(, על 41005מטרת הקורס היא לספק השלמת תוכן נדרשת לקורס מבוא לחשבונאות פיננסית במסלול הכללי )

חשבונאות במסגרת לימודי השנה השנייה של התואר, מנת לאפשר לתלמיד להמשיך במסלול ההתמחות ב
ולספק לו תשתית איתנה מבחינת תוכן, עקרונות ומושגים, החיוניים ללימוד קורסי החשבונאות המתקדמים בשנה 

  הקורס מהווה תנאי קדם להתמחות חשבונאות. . ב', כאמור

 60נ"ז / ש' /  0שש"ס /  4
  08:30-15:45  ה'    רו"ח שי צבאן 45011ק' 
 

 (02.07.19 -מעודכן נכון ל) תרגיל  –השלמה בחשבונאות )לחשבונאים( 
 נ"ז / ת' 0שש"ס /  2

   16:30-20:00ג'   רו"ח אריאל לונדון  45011ק' 
 
 

 קורסי חובה – ב'שנה << 
 

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

בקבלת החלטות הנוגעות: א. לתצרוכת של המוצרים והשירותים השונים; ב. להקצאת זמן בין פנאי  הקורס עוסק
: עקומות אדישות, קווי הנידוניםועבודה ובניית היצע עבודה; ג. להקצאת תצרוכת על פני זמן. בין הנושאים 

ית של הצרכנים בתנאי בהתנהגות הכלכל 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: 
 (08.10.18 -)מעודכן נכון ל  08:30-11:45א'    מר אבשלום וקנין    41009א' 
  12:15-15:45ב'   ד"ר דן לדרמן          41009א' 
  08:30-11:45אבשלום וקנין     ב'  מר  41009א' 
 )מסלול לוגיסטיקה( 16:00-19:15נטע כהן            ב'   ד"ר 41009א' 
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 (28.04.19 -)מעודכן נכון ל  08:30-11:45  א'     וקניןאבשלום מר  41009ק' 
 

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

  08:30-10:00מר ג'וזף עמנואל  ד'   41009א' 
 10:15-11:45מר ג'וזף עמנואל  ד'   41009א' 
 12:15-13:45גב' נופר שלום     ד'   41009א' 
  14:00-15:30גב' נופר שלום     ד'   41009א' 
 (19.08.18 -)מעודכן נכון ל )מסלול לוגיסטיקה( 13:00-14:30ו'    מר ג'וזף עמנואל 41009א' 
 (28.04.19 -מעודכן נכון ל) 14:15-15:45  ב' ג'באלי סבאא סירחאן גב'  41009ק' 
 

 שיעור -מאקרו כלכלה א'
לאומית ובין לאומית. הקורס יעסוק בהחלטות -מטרת הקורס: ניתוח תהליכים כלכליים ברמה משקית כוללת

התצרוכת, ההשקעה והמדיניות הממשלתית במודל רב תקופתי ובהשלכות על החשבון השוטף. יוצגו הגורמים 
קיימות מגבלות על במשטרים כלכליים בהם מת תמוניטאריהמשפיעים על שוק הכסף, ותוצג השפעת מדיניות 

תנועות הון, ובמשטרים כלכליים בהם תנועות ההון חופשיות. הדיון יערך תוך התייחסות לסוג משטר שער 
 החליפין במשק.  

 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 מבוא לכלכלה ב' - 41003ק: 
  12:15-14:45א'      מר אביעד דגן   41013א' 
  09:15-11:45ד"ר רחל פלטניק  ב'   41013א' 
  12:15-14:45ד"ר טל שחור       ב'   41013א' 
 )מסלול לוגיסטיקה( 16:00-18:30מר אביעד דגן      ד'   41013א' 
 (28.04.19 -מעודכן נכון ל) 12:30-15:00  א'   דגן מר אביעד 41013ק' 
 

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

 (19.08.18 -)מעודכן נכון ל 08:30-10:00ד'    גב' מאיה סולטניק 41013א' 
 (19.08.18 -)מעודכן נכון ל 10:15-11:45ד'    גב' מאיה סולטניק 41013א' 
  12:15-13:45מר ג'וזף עמנואל  ד'   41013 א'

  14:00-15:30מר ג'וזף עמנואל  ד'   41013א' 
 (19.08.18 -)מעודכן נכון ל )מסלול לוגיסטיקה( 11:15-12:45 ו'  מר ג'וזף עמנואל  41013א' 
 (28.04.19 -מעודכן נכון ל) 12:15-13:45  ב'  סולטניקמאיה גב'  41013ק' 
 

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

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

 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
  09:15-11:45מר אילן גוריון  ג'   41048א' 
 13:30-15:00מר אילן גוריון  ג'   41048א' 
 )מסלול לוגיסטיקה( 18:30-21:00ד'   מר אבי זכאי   41048א' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל  16:00-18:30ה'   מר אילן גוריון 41048ב' 
 

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

 (03.09.18 -)מעודכן נכון ל  08:30-10:00ד'    אריאל אמסלםמר  41048א' 
 (03.09.18 -)מעודכן נכון ל  10:15-11:45ד'  אריאל אמסלם  מר  41048א' 
  12:15-13:45ד'    מר אריאל אמסלם 41048א' 
 14:00-15:30ד'    מר אריאל אמסלם 41048א' 
 (11.10.18 -)מעודכן נכון ל מבוטל 21:00-19:30ב'     גב' נרדין מעלוף   41048א' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל  15:00-16:30ד'      גב' נרדין מעלוף 41048ב' 
 

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

יועברו שיעורים בנושאים הבאים: סוגי תמחיר שונים, ניתוח נקודת איזון ותחשיבים במצבי  גורמי העלות; כמו כן
 אי ודאות. העמסת עלויות, תמחור ישיר ותמחיר ספיגה, חישובי כדאיות.
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 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  4
 מבוא לחשבונאות פיננסית- 41005ק: 
 09:15-11:45רו"ח רוני אסרף  ג'   41017א' 
  13:30-16:00"ח שי צבאן     ג'  רו 41017א' 
  )מסלול לוגיסטיקה( 16:00-18:30רו"ח אביב רופל  ד'   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' 
  12:15-13:45רו"ח מחמוד איוב  ד'   41017א' 
  14:00-15:30רו"ח מחמוד איוב  ד'   41017א' 
 )מסלול לוגיסטיקה( 08:00-09:30רו"ח גל חנוכה      ו'   41017א' 
 

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

 הת 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

גישה של תורת המשחקים בהקשר זה.  החלק הקרטל, האוליגופול והתחרות המונופוליסטית, כמו כן תודגם ה
 האחרון של הקורס מתמקד בכלכלת הרווחה. 

 56נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 מיקרו כלכלה א'  - 41009ק: 
 )קבוצה סגורה(  12:15-15:45ד"ר נטע כהן           ב'   41011א' 
  08:30-11:45פרופ' שוש שהרבני  ב'   41011ב' 
  12:15-15:45ד"ר נטע כהן           ב'   41011ב' 
  12:15-15:45ד"ר דן לדרמן          ב'   41011ב' 
 )מסלול לוגיסטיקה( 16:00-19:15ד"ר נטע כהן           ב'   41011ב' 
 

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

  08:30-10:00מר מתן שטרית  א'   41011א' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל 08:30-10:00ה'  מר ג'וזף עמנואל  41011ב' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל 10:15-11:45ה'  מר ג'וזף עמנואל  41011ב' 
  12:15-13:45גב' נופר שלום    ה'   41011ב' 
 14:15-15:45גב' נופר שלום    ה'   41011ב' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל )מסלול לוגיסטיקה( 13:00-14:30ו'  מר ג'וזף עמנואל  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 
ופיסקאלית על התוצר, התעסוקה, הריבית ורמת המחירים. תבחן השפעת המדיניות במשטרים  תמוניטארי

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

 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 מאקרו כלכלה א'  - 41013ק: 
  12:15-14:45ד"ר טל שחור       א'   41015א' 
  09:15-11:45ד"ר רחל פלטניק  ב'   41015ב' 
  12:15-14:45ד"ר רחל פלטניק  ב'   41015ב' 
  09:15-11:45מר אביעד דגן     ב'   41015ב' 
 )מסלול לוגיסטיקה( 16:00-18:30ד"ר טל שחור      ד'   41015ב' 

  

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

  10:15-11:45א'      מר מתן שטרית   41015א' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל 08:30-10:00ה'  גב' מאיה סולטניק   41015ב' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל 10:15-11:45ה'  גב' מאיה סולטניק   41015ב' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל 12:15-13:45ה'   מר ג'וזף עמנואל    41015ב' 



    17 

 החוג לכלכלה וניהול –שנתון תשע"ט

 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל 14:00-15:30ה'  מר ג'וזף עמנואל     41015ב' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל )מסלול לוגיסטיקה( 11:15-12:45ו'  מר ג'וזף עמנואל     41015ב' 
 

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

, תמולטי קולינאריוון של הפרמטרים והשונויות כג 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
 יישומי מחשב בכלכלת עסקים 41007אלגברה לינארית, - 41048טיסטיקה,  מבוא לסט- 41042 ק:
  08:30-11:45ד"ר שלומית הן שניר  א'   41025ב' 
  12:15-15:45א'           מר אביעד דגן   41025ב' 
 )מסלול לוגיסטיקה(  08:00-11:15מר אבי זכאי              ו'   41025ב' 
 (28.04.19 -מעודכן נכון ל) 12:00-15:30ד'              כאימר אבי ז 41025ק' 
 

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

 10:15-11:45מר רז נאות  ה'   41025ב' 
  12:15-13:45מר רז נאות  ה'   41025ב' 
 14:00-15:30ה'    מר רז נאות 41025ב' 
 15:45-17:15מר רז נאות  ה'   41025ב' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל  )מסלול לוגיסטיקה( 19:30-21:00ב'  מר ג'וזף עמנואל   41025ב' 
 ( 28.04.19 -מעודכן נכון ל)  09:45-11:30ד'         נאותרז מר  41025' ק
 

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

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

 56/  ש'נ"ז /  3שש"ס /  3
 מאקרו א' - 41013 מיקרו א',- 41009ק: 
  09:15-11:45ד"ר טל שחור  א'   41027ב' 
  12:15-14:45ד"ר טל שחור  א'   41027ב' 
 (28.04.19 -מעודכן נכון ל) 16:00-18:30ב'   ד"ר טל שחור 41027ק' 
 

 
 << שנה ג' - קורסי חובה

 
 מבוא לחקר ביצועים

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

של משאבים, שכמותם מוגבלת, בין פעילויות שונות. הקורס מורכב  תמתאפיינים 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
  תאלגברה ליניארי- 41048ק: 
  10:15-12:45ד"ר צחי תבור  ד'   41023א' 
  09:15-11:45ד"ר צחי תבור  ה'   41023א' 
  12:15-14:45ד"ר צחי תבור  ה'   41023א' 
 )מסלול לוגיסטיקה( 08:00-10:30ד"ר צביקה וינר  ו'   41023ב' 
 

 תרגיל  – מבוא לחקר ביצועים
 נ"ז / ת' 0שש"ס /  2

  08:30-10:00מר אביעד דגן       ד'    41023א' 
  15:00-16:30מר אביעד דגן       ה'   41023א' 
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 >>סדנאות 

 
 על הסטודנט לבחור סדנא אחת מבין הסדנאות המוצעות.

 

 סדנא למתמחי שיווק 
 

 נושאים נבחרים בשיווק  -סדנא
הסדנה מתמקדת בשיווק אסטרטגי ברמת העסק. הסטודנט יישם כלים שלמד בקורסים קודמים על סיטואציות 

אמתיות בעזרת פתרון אירועים שיוצגו בכיתה. גישה זו עוזרת לסטודנט לפתח יכולת ניתוח מצב קיים, עסקיות 
 תקשר מול הסביבה בצורה מקצועית.פעול ולקבלת החלטות, מחשבה ביקורתית, וכן יכולת ל

      60 / 'סדנ"ז /  4שש"ס /   4 
 לחשבונאות ניהוליתמבוא - 41017מאקרו ב', - 41015 מיקרו ב',- 41011ק: 
   08:30-11:45א'           רון ברגר ד"ר    46067 ב'

 

 סדנא למתמחי מימון
 

 הערכת שווי חברות  -סדנא
הדוח על המצב להקנות כלים בסיסיים ומתקדמים לניתוח כלל הדוחות הכספיים של הפירמה ) הנועד סדנאה

בעזרת כלים אלו נתקדם  דוח על תזרימי המזומנים (.הו , הדוח על השינויים בהון העצמי והפסד דוח רווח ,הכספי
 םונלמד למצוא את שוויו הכלכלי של הונה העצמי של חברה באמצעות מספר מודלים להערכת שווי חברות וביניה

 ( ומודלים נוספים.DCFמודל השווי הנכסי, מודל היוון תזרימי מזומנים חופשיים )
      60 / 'סדנ"ז /  4שש"ס /   4

 מבוא לחשבונאות ניהולית- 41017מאקרו ב', - 41015 מיקרו ב',- 41011ק: 
 ניתוח דוחות כספיים  – 43044ז':
  08:30-11:45ב'   רו"ח אביב רופל     43031א' 
 

   כלכלה ניסויית -סדנא
תיאוריות המטרה של כלכלה ניסויית היא לבחון את התוקף של תיאוריות כלכליות, לזהות סטיות מהניבוי של 

אלו וכן לזהות דפוסי התנהגות אשר ישמשו לבניית תיאוריות חדשות.  ניסויים כלכליים נערכים במעבדה או 
בשטח ומדמים תמריצים כלכליים שיש לפרטים במציאות ובודקים את אופן קבלת ההחלטות שלהם.  מטרת 

ניתוחם.  במהלך הקורס להנתונים ו הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לשיטות ניסוי שונות, ובכלל זה לאיסוף
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

 מבוא לחשבונאות ניהולית- 41017מאקרו ב', - 41015 מיקרו ב',- 41011ק: 
  08:30-11:45ב'      פרופ' שוש שהרבני   46068א' 
 

 סדנא יישומית לעיבוד וניתוח מידע
בקורס יישומי זה נלמד כיצד לבצע עיבוד וניתוח מתקדם של נתונים מסוגים שונים, לרבות נתוני סקרים ושאלונים, 

מד על יכולות מתקדמות של הגיליון האלקטרוני אקסל, נתוני סדרות עתיות ונתוני עתק. על מנת לבצע זאת, נל
ואת עולם מסדי הנתונים, ונלמד לנתח נתונים  SQL. כמו כן, נכיר את שפת השאילתות VBA –לרבות תכנות ב 

 עם תוכנה ייעודית.
      60נ"ז / סד' /  4שש"ס /  4

 יישומי מחשב בכלכלה – 41007ניהולית, מבוא לחשבונאות - 41017מאקרו ב', - 41015מיקרו ב', - 41011ק: 
  12:15-15:45  א'   מר אבי זכאי 46071ב' 
 

 
 סדנא למתמחי לוגיסטיקה 

 

 בלוגיסטיקה  םאירועי –יישומית  סדנא
"אירועים בלוגיסטיקה",  הנו מודל מתמטי אשר מדמה באמצעות מחשב את הסביבה הניהולית  -משחק עסקים

האופיינית למרבית הסקטורים התעשייתיים. במודל מתמטי זה נמצא קשרים בין הפונקציות הניהוליות ויחסי 
ומימון . בשימת דגש על יישום  הגומלין בתחומים השונים ,כגון : ייצור, תפעול ולוגיסטיקה,  שיווק ומכירות,
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משתנה, מאתגרת ודינמית. תוך מדידת השפעתם  עסקיתהאסטרטגיה הכוללת של הפירמה, כל זאת בסביבה 
 של הפירמה. העסקיותשל תהליכי קבלת ההחלטות על התוצאות 

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

 )מסלול לוגיסטיקה(   15:30-19:00   ד'יוסף     מר אבי   41074 'ב
 

 
 <<סמינריון תיאורטי 

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

 

 מדדים כלכלייםניתוח כמותי של --תיאורטי סמינריון
בעולם המודרני מצטברים באופן שוטף נתונים מסוגים שונים ובתחומים מגוונים. כמות הנתונים היא כמעט 
אינסופית, והמטרה שלנו היא לא לטבוע ב"אוקיינוס המידע" הזה, אלא לנצל אותו לטובתנו. המטרה המרכזית 

בהתאם לנושא העבודה )מאקרו כלכלה, מימון,  של הסמינריון היא לנתח נתוני אמת כלכליים מתחומים שונים,
חשבונאות, שיווק( בחיפוש אחר תוצאות שיאפשרו לנו לשפר את ביצועינו כפרטים, כעובדים שכירים, כמנהלים, 
כבעלי חברות, כמשקיעים בשוק ההון או כמקבלי החלטות ברמת המשק כולו. הסטודנטים יחברו, בתיאום עם 

ות פרקטיות, יסתמכו על סקירת הספרות בנושא הנבחר, ויישמו את הידע המנחה, שאלת מחקר בעלת השלכ
 שרכשו במהלך הלימודים לתואר לשם בחינת שאלת המחקר.

 60 / 'סנ"ז /  4שש"ס /  4
 46011אקונומטריקה, - 41025מאקרו ב', - 41015 מיקרו ב',- 41011 /פטור, ב'אנגלית מתקדמים  10047ק:
 כתיבה מדעית-

 46070צ': 
     08:30-11:45ג'      ד"ר אנדריי קודריאבצב   46069' א
 

   כלכלה התנהגותית-סמינריון תיאורטי
כלכלה התנהגותית עוסקת במגבלות המודלים הכלכליים הרציונאליים ובוחנת את השלכותיהן על קבלת החלטות 

בתחום של כלכלת בריאות כלכליות בתחומים שונים. כמו: החלטות חסכון והשקעה, החלטות שיווקיות, החלטות 
 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 / 'סנ"ז /  4שש"ס /  4
 46011אקונומטריקה, - 41025מאקרו ב', - 41015 מיקרו ב',- 41011 /פטור, ב'אנגלית מתקדמים  10047ק:
 כתיבה מדעית -

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

 כלכלה בעידן האינטרנט-תיאורטי סמינריון
? eBay-תחרות משוכללת? מהו המודל הכלכלי המתאים לתיאור המסחר ב האם מסחר אלקטרוני מתואר על ידי

? כיצד האינטרנט שינה את חוקי המשחק בין היצרנים/המשווקים ואת דרך Googleמאין נובעות ההכנסות של 
קבלת ההחלטות של הפרט? למה עדין קיימים פערים משמעותיים במחירים )אפילו באינטרנט( למרות שיש 

מחירים? במהלך הסמינריון נכיר מודלים כלכליים המתאימים "לעולם החדש" ונבדוק אילו שינויים אתרי השוואות 
 חלו בדרכי המסחר.

 60 / 'סנ"ז /  4שש"ס /  4
 46010אקונומטריקה,  -41025מאקרו ב', - 41015 מיקרו ב',- 41011 /פטור, ב'אנגלית מתקדמים  10047ק:
 כתיבה מדעית -

 46061צ': 
         08:30-11:45   ד"ר שלומית הון שניר  ג'  46060' א
 

 נושאים נבחרים בכלכלה ושוק ההון -סמינריון תיאורטי
הסמינריון בכלכלה ושוק ההון מכיל מגוון רחב של נושאים בשוק ההון וכלכלה כדוגמת יעילותו של שוק ההון על 

ונפח המסחר שלה, השפעת אירועים ידי מאורע פיננסי או מאורע אחר שקשור בחברה והשפעתו על התשואות 
)כדוגמת אירוע טרור, אסונות טבע( על מדדים בעולם, קבלת החלטות פיננסיות ועוד. הסמינריון אמור להקנות 
לסטודנט כלים כדי לבדוק מבחינה אמפירית מודלים הקשורים לנושא או כלים תיאורטיים לניתוח בעיות בתחום 
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לים אנליטיים מתחום הכלכלה והמימון וכן שימוש בתוכנת סטטיסטיות, ע"י מידול הבעיה. הסטודנט ישתמש בכ
 .ויישם אותם בנושא המחקר שבחר

 60 / 'סנ"ז /  4שש"ס /  4
 46010אקונומטריקה,  -41025מאקרו ב', - 41015 מיקרו ב',- 41011 /פטור, ב'אנגלית מתקדמים  10047ק:
 כתיבה מדעית -

 46064צ': 
      08:30-11:45ד"ר צחי תבור   ג'     46063' א
 

   כלכלת אנרגיה-סמינריון תיאורטי
משק האנרגיה בישראל עובר בשנים אחרונות תמורות מרחיקות לכת: גילוי של מרבצי גז טבעי לאורך חופה של 

הגוברת לנזקים ישראל מאפשר למשק האנרגיה להקטין לראשונה את התלות במקורות אנרגיה מחו"ל; המודעות 
סביבתיים של יצור אנרגיה מנפט ופחם וכן עלייה מתמדת במחירי הנפט ממריצות מעבר למקורות אנרגיה 
חלופיים. לצד גורמים אלה המשפיעים על היצע אנרגיה, קיימים שינויים מתמידים בביקוש לאנרגיה. הסמינריון 

 היום בכלכלה הישראלית כיום. הנושאים בכלכלת אנרגיה יאפשר לסטודנטים לחקור סוגיות שעל ראש סדר
 אנרגיה מקורות שימור משאבי אנרגיה; ולסביבה; כלכלית לצמיחה אנרגיה שימושי בין הקשר כוללים את
 ובישראל; ניהול ביקושי אנרגיה ועוד. ב"בארה אנרגיה מדיניות טבעי ופחם; עולמים לנפט, גז שווקים מתחדשים;

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

    60נ"ז / ס' /  4שש"ס /  4
 46011אקונומטריקה, - 41025מאקרו ב', - 41015מיקרו ב', - 41011/פטור,  ב'אנגלית מתקדמים  10047ק:
 כתיבה מדעית -

 46055צ': 
      08:30-11:45ד"ר רחל פלטניק  ג'    46054א' 
 

        כלכלת ישראל-סמינריון תיאורטי
במסגרת זו, ניתן לחקור נושאים בכל  .מטרת הסמינר היא לחקור בעיות כלכליות או חברתיות של מדינת ישראל

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

 נר נאסוף מאמרים ונכין את סקירת הספרות של הסמינר. המחקר. בחלק התיאורטי של הסמי
( 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

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

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

 
 

 סמינריון מחקרי<<
 

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

 

 ניתוח כמותי של מדדים כלכליים--מחקרי  סמינריון
אחרי שבחרו את נושא העבודה, הסטודנטים יבצעו מחקר אמפירי עצמאי, שבמסגרתו הם יעלו השערות מחקר, 
יאספו נתונים ויעבדו אותם תוך שימוש בכלים אנליטיים וטכניים המקובלים בתחום הכלכלה. בסוף תהליך המחקר 

וח המלצות מעשיות לשיפור יושם דגש על ניתוח והבנה מעמיקה של ממצאי המחקר, על הסקת מסקנות וניס
הביצועים של הגורמים הכלכליים הקשורים לנושא המחקר. הסטודנטים יסכמו את המחקר בע"פ ובכתב תוך כדי 

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

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

 46069צ': 
     08:30-11:45ג'      ד"ר אנדריי קודריאבצב   46070 ב'
 

     כלכלה התנהגותית-סמינריון מחקרי
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בסמינר נדון בסוגים שונים של הטיות התנהגותיות והשפעתן על ההחלטות הכלכליות של הפרטים כפי 
בתחום של כלכלה התנהגותית. להטיות אלו ישנן השלכות על קבלת שמשתקפים במחקרים אמפיריים שנעשו 
אמפירי הבוחן  את ההשפעה של  מחקר הסטודנטים הסמינריון יערכו החלטות כלכליות של הפרטים. במסגרת

 התיאורטי במצע שימוש אחת מההטיות התנהגותיות השונות על קבלת החלטות כלכלית של הפרטים תוך
 .גותיתהכלכלה התנה של והמחקרי

 60 / 'סנ"ז /  4שש"ס /  4
 46011אקונומטריקה, - 41025מאקרו ב', - 41015 מיקרו ב',- 41011 /פטור, ב'אנגלית מתקדמים  10047ק:
 כתיבה מדעית -

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

 כלכלה בעידן האינטרנט-מחקרי סמינריון
לאחר שנחשפנו בסמינריון התיאורטי למגוון הגדול של השאלות והבעיות בנושא זה ולדרכי המחקר, כעת ניצור 
מחקר מקורי. ניתן להתמקד בשאלת מחקר חדשה, להרחיב מחקר קיים, לבדוק את ההשלכות היישומיות של 

סמינריון זה הינה שהסטודנט  מחקר קיים או לחילופין לערוך השוואה בין תוצאות של מחקרים שונים. המטרה של
 יחווה מהו מחקר אקדמי ויישם את החומר הנלמד במהלך התואר.  

 60 / 'סנ"ז /  4שש"ס /  4
 46010אקונומטריקה,  -41025מאקרו ב', - 41015 מיקרו ב',- 41011 /פטור, ב'אנגלית מתקדמים  10047ק:
 כתיבה מדעית -

 46060צ': 
      08:30-11:45  ג'    ד"ר שלומית הון שניר   46061' ב
 

 נושאים נבחרים בכלכלה ושוק ההון -סמינריון מחקרי
בסמינריון נדון בסוגים שונים של מודלים אמפיריים בתחום כלכלה ושוק ההון והשפעתן על ההחלטות הכלכליות 

ישנן  והפיננסיות של הצרכנים והמשקיעים כפי שמשתקפים במחקרים אמפיריים שנעשו בתחום. למודלים אלו
 הסמינריון יערכו השלכות על קבלת החלטות כלכליות של החברות, הצרכנים והמשקיעים במשק. במסגרת

אמפירי, באמצעות איסוף נתונים או הצגת שאלונים, הבוחן את ההשפעה של אחד המודלים  מחקר הסטודנטים
של הכלכלה ושוק  והמחקרי התיאורטי במצע שימוש על קבלת החלטות כלכליות ופיננסיות של הפרטים תוך

הסטודנטים יגבשו שאלת מחקר, יעלו השערות ויגישו הצעת מחקר, לאחר מכן יבדקו את השערותיהם  .ההון
(, ויסכמו את המחקר בע"פ SPSSאו-E-VIEWSבאמצעות מחקר, יאספו ויעבדו את הנתונים )בתוכנות אקסל, 

 ובכתב לכדי עבודה אמפירית. 
 60 / 'סנ"ז /  4שש"ס /  4

 46010אקונומטריקה,  -41025מאקרו ב', - 41015 מיקרו ב',- 41011 /פטור, ב'אנגלית מתקדמים  10047ק:
 כתיבה מדעית -

 46063צ': 
     08:30-11:45ד"ר צחי תבור    ג'     46064' ב
 

 
 

 כלכלת אנרגיה-סמינריון מחקרי 
שימוש בשיטות אנאליטיות או אקונומטריות כל סטודנט יבחר נושא מחקר מרכזי ויכתוב הצעת מחקר בנושא תוך 

 ליישום המחקר.
במסגרת הסמינריון נדרש להשתמש בידע שנלמד במהלך התואר וכן להסתמך על סקירת ספרות כלכלית בנושא 
שנבחר בהמשך לנלמד בסמינר התאורטי בכלכלת אנרגיה. על המשתתף ליישם את הידע שנרכש במהלך 

 כליים בין משתנים הרלוונטיים לנושא המחקר.הלימודים לשם בחינת הקשרים הכל
    60נ"ז / ס' /  4שש"ס /  4

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

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

   כלכלת ישראל-מחקריסמינריון 
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 

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



    22 

 החוג לכלכלה וניהול –שנתון תשע"ט

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

 46058צ':
 )מסלול לוגיסטיקה( 19:00-22:00ד"ר טל שחור  ד'   46059ב' 

 

 קורסי בחירה בכלכלה<< 
 

  Big Data -נתוני העתק 
אלו כוללים  , הוא מונח חדש יחסית המתייחס לנתונים בכמויות גדולות במיוחד. נתוניםBig Dataנתוני עתק, 

אשר נמצא במסמכי אקסל  טובה דוגמת מידעהן  , רשת חנויותקוחותרב על ישויות שונות בארגון. נתוני ל מידע
הקורס   ולאחר מכן להפיק תובנות מהנתונים האלו., המטרה שלנו היא לנהל את אחסונם בתוך הארגון מפוזרים

 עשה שימוש במערכות קיימות אשר אינן דורשות ידע בתכנות.רש יידע מוקדם בתכנות, אלא ידו אינו
  56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 מיקרו א' 41009ק: 
   09:15-11:45'      א     עבדאללה לואייד"ר  43085א' 
 

 תורת המשחקים יישומים כלכליים ועסקיים של
בקורס זה ילמדו מושגי יסוד בתורת המשחקים השיתופים והלא שיתופים תוך דגש על יישומם בהתרחשויות 

שולטת, שיווי משקל נאש, משחק בצורת עץ, שיווי משקל  אסטרטגיהכלכליות ועסקיות. המושגים המרכזים הינם: 
 , ליבה וערך שפלי.פרפקטי

 56נ"ז  / ש' /   3שש"ס /  3
 מיקרו א' – 41009ק: 
   09:15-11:45   'א שניר-שלומית הוןד"ר  41195' א
 

 מדיניות חקלאית בישראל 
הקורס יעסוק בסוגיות המרכזיות במדיניות וכלכלת החקלאות והמגזר הכפרי בישראל ברמת המאקרו, בחלוקה 

הכפר; השוואה  לארבעה נושאים עיקריים: הכרת מאפייני הענף; המעורבות הממשלתית בחקלאות ופיתוח
כיצד -בינלאומית; חקלאות וסביבה, ופיתוח חקלאי בר קיימא. תיבחן התשובה הישראלית ל"בעיית החקלאות"

ה ההולכת וגדלה? הקורס יקנה מושגי יסוד וכלים להתמצאות והתמודדות עם המערכת ילספק מזון לאוכלוסי
 המוסדית שבמעטפת ענף החקלאות.

  56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 מיקרו א' - 41009ק: 
  12:15-14:45ד"ר לירון אמדור   א'    41210א' 
 

 כלכלת אנרגיה
הקורס דן בתפקיד אנרגיה בכלכלה ובמאפיינים העיקריים של היצע וביקוש לאנרגיה. הנושאים כוללים את הקשר 
בין שימושי אנרגיה לצמיחה כלכלית, ולסביבה; שימור; מקורות אנרגיה מתחדשים; שווקי נפט עולמים; מדיניות 

של התנהלות שווקי נפט, גז טבעי, פחם אנרגיה בארה"ב ובישראל. הקורס מנתח היבטים תיאורטיים ואמפיריים 
 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'  בד"ר רחל פלטניק     42028' א
 

    תולדות המחשבה הכלכלית
לא נוצר יש מאין. מנין צומחות התיאוריות הכלכליות שאנו לומדים ורואים בהן אמת מדעית? מהם  מדע הכלכלה

המקורות של מושגים כלכליים כמו קפיטליזם, אינפלציה וגורמי ייצור? קורס זה סוקר את השורשים ההיסטוריים 
עיקר תשומת הלב תינתן  של תיאוריות ומושגים מעולם הכלכלה תוך שימת דגש על הרקע התרבותי בו נוצרו.

למחשבה הכלכלית בעולם המערבי, אך גם לתהליכים גלובליים ורעיונות שהתפתחו בשאר חלקי העולם. הקורס 
נוצר מדע הכלכלה והשיח הכלכלי של  מקנה כלים חשיבתיים להבנה ביקורתית של המקורות וההקשרים בהם

 ימינו. 
  56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 מיקרו א' 41009ק: 
   12:15-14:45'      ה ד"ר הלל אייל     41104א' 
 

  עבודה ורווחה כלכלת 
שוק העבודה בישראל חווה בשנים האחרונות מגמות ושינויים רבים. בנוסף, אנו עדים להתרחבות הפערים 
החברתיים בין קבוצות שונות באוכלוסייה, ולהתרחשות מספר רב של תמורות חברתיות וכלכליות בחברה, 
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הרחיב את הידע של השוויון בחברה. מטרת הקורס היא להעמיק ול-העשויים להוות משקל משמעותי במידת אי
שוויון -הסטודנטים ביחס לנושאים נבחרים משוק העבודה ולמגוון ההגדרות והמשמעויות הכלכליות בנושא אי

 ורווחה כלכלית. הקורס ילווה במגוון רב של דוגמאות וממצאים אמפיריים בנושא. 
  56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 מיקרו א' - 41009ק: 
   12:15-14:45ד'   י    ד"ר אביעד טור סינ 41101' ב
 

 מבוא לכלכלה אורבנית
בשוק המקרקעין ושוק הדיור קיימת מידה רבה של התערבות ממשלתית )תכנון(, אשר נתונה לביקורת לעתים 
תכופות. הממשלה יכולה לבחור בין מגוון של כלי התערבות שונים, החל ברגולציה וכלה במיסוי וסובסידיות, 

ודלים ומושגים מרכזיים כאשר לבחירתה תהיינה השלכות שונות על תפקוד השוק. במסגרת הקורס יוצגו מ
  אלו.לסטודנטים ידע בסיסי בתחומים בתחום הכלכלה העירונית והתכנון ויוקנה 

  56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 מיקרו א' - 41009ק: 
     09:15-11:45ד"ר גילת בן שטרית     ד'     42006ב' 
 

  קבלת החלטות
 .בניהול החלטות קבלת של ופסיכולוגיים התנהגותיים בהיבטים יעסוק הקורס

 תפיסת ,והטיות היוריסטיקות ,החלטות לקבלת נורמטיביים מודלים יהיו הקורס במהלך בהם הנושאים שנדון  בין
 ודאות. אי בתנאי החלטות וקבלת  סיכון

 שיטתיות וכיצד מובילות להטיות אלה החלטות בפועל, מדוע החלטות מקבלים אנשים כיצד נבחן הקורס במהלך
 צרכנים. בהתנהגות ביטוי לידי בא זה
 56נ"ז  / ש' /   3שש"ס /  3

 מיקרו א' – 41009ק: 
   09:15-11:45ד"ר שלומית הון שניר    ב'      41199ב' 
 

 Digital Economicsדיגיטלית  כלכלה
 יתקיים בשפה האנגלית   הקורס

The digitization of the economy is one of the most critical issues of our time. Digital 
technologies has transformed businesses and peoples life, and Economics as well .It  will 
continue to do so in the future. This course is about digital economy and Digital Economics   
and how the digitization influences markets, government , society and organisations. We learn 
about how Internet, machine learning , social networks, BigData and mobile communications 
change businesses and how to create value for humans and enterprises in the digital society . 

 56ש' /  /נ"ז   3שש"ס /  3
 מיקרו א' – 41009 ק:
 14:45-12:15ב'         פרופ' מרק לוין  41212' ב
 

 
 התמחות במימון -מנהל עסקיםלימודי 

 
 קורסי חובה << 

 

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

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

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

 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
  09:15-11:45ד"ר אנדריי קודריאבצב  א'   43024א' 
 

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

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

 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 מבוא למימון  - 41019ק: 
  12:15-14:45ד"ר גיל כהן  א'   43011א' 
 (05.08.18 -)מעודכן נכון ל )מסלול חשבונאות( 15:00-17:30 ' אד"ר גיל כהן   43011א' 

   

 תרגיל -ניהול פיננסי
 נ"ז / ת' 0שש"ס /  2

 15:00-16:30טרם נקבע           א'   43011א' 
 15:00-16:30רו"ח מחמוד איוב  ב'   43011א' 
 

 ניהול השקעות
סיכונים וכדאיות השקעה מנקודת מבט של מנהל מטרת הקורס היא להקנות למשתתפים כלים בסיסיים לניתוח 

בתיק ההשקעות,  י, ניהול סיכונים דינאמתיק השקעות. נושאי הלימוד בקורס הם: מושגי השקעה תשואה וסיכון
 CMLמודל  שימוש במודל הדומיננטיות, עקום יעילות,; של השקעה והגנה מפני סיכונים תאסטרטגיות דינאמיו

 .ידת ביצועי תיק ההשקעות; יעילות השוק; מדCAPM -ו
 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 מבוא לשוק ההון - 43024מבוא למימון, - 41019ק: 
  12:15-14:45ד"ר צחי תבור  ד'   43019ב' 
 

 ניתוח ניירות ערך
בישראל  הערך ואפיקי השקעה אחרים ניירות סוגי והבנה של משתתפים בו הכרהמטרת הקורס היא להקנות ל

א, "ת במסגרת הקורס נתאר את המבנה המוסדי של שוק ההון ואת שיטות ההנפקה והמסחר בבורסתובעולם. 
בבורסה )אגרות חוב ומניות( ואת אפיקי השקעה נוספים בשוק ההון  הנסחרים הערך ניירות נפרט את סוגי

ערך ושל קרנות )תעודות סל וקרנות נאמנות(, נעריך את שווי ניירות הערך ואת הביצועים של תיקי ניירות ה
 הנאמנות, נדון בסוגיית יעילות שוק ההון.

 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 מבוא לשוק ההון- 43024מבוא למימון, - 41019ק: 
  09:15-11:45ד"ר אנדריי קודריאבצב  ד'   43029ב' 

      

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

 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל  12:15-13:45ה'  מר ימין אביחי    43029ב' 
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל  14:15-15:45ה'  מר ימין אביחי    43029ב' 
 

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

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

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

 ניהול השקעות- 43019ק: 
  13:00-15:30ד"ר אנדריי קודריאבצב  א'   43030א' 
  09:30-12:00ד"ר אנדריי קודריאבצב  א'   43030ב' 
 

 תרגיל -מכשירים פיננסיים
 נ"ז / ת' 0שש"ס /  1

  12:00-12:45א'    מר אביחי ימין 43030א' 
  08:30-09:15א'    מר אביחי ימין 43030ב' 

 
 
 

 קורסי בחירה בהתמחות במימון << 
 

 מבוא לדיני מיסים 
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 הקורס מבוא לדיני מיסים דן בנושאים שונים הקשורים לדיני המס בישראל. 
נבחין בין מיסוי היחיד למיסוי חברות ונזהה סוגים  בקורס נלמד להבחין בין הכנסות פירותיות והכנסות הוניות.

ניכויים, זיכויים  ןהכנסה(.כמו כן נלמד לזהות הוצאות מוכרות ולהבחין בילפקודת מס  2שונים של הכנסות )סעיף 
בנוסף נלמד על קיזוזי הפסדים. הקורס ישלב את נתוני החקיקה בנושא )פקודת מס  ופטורים ממס הכנסה.

 הכנסה( ופסקי דין רלבנטיים המספקים פרשנות לחוק.
 56/ ש' /   נ"ז 3שש"ס /  3

 מבוא למשפט  – 43026מבוא למימון,  – 41019ק: 
   12:15-14:45'    ב רו"ח אביב רופל      43076א' 
 

   מדיניות עסקית
 להצלחה את הגורמים לאתר מנסה זה תחום .התחרותית האסטרטגיה ביסודות עוסק עסקית" "מדיניות קורס

 וכן ניתוח חשובים, כלי מרכזיות, מודלים יסוד, תיאוריות עקרונות יסקור הקורס עסקיות. פירמות של כישלון או
 והסביבה החברה, ענף של ראייה אינטגרטיבית על מבוססת האסטרטגית המקצועית. הגישה הטרמינולוגיה את

 הפרק בצד יכלול ביצוען. הקורס לצורך ודרכי פעולה מטרות להציב רצון מתוך פועלת החברה בה הרחבה
 סמך על לימוד כי הבנה העסקי, מתוך מהעולם בדוגמאות ושימושמקרים  ניתוח של היבטים גם התיאורטי

  .האסטרטגית לשיפור החשיבה רבות יתרום אחרים של ניסיונם

 56/ ש' /   נ"ז 3שש"ס /  3
 מבוא לשיווק - 41021מבוא למימון, - 41019ק: 
  אתיקה עסקית – 41207ז: 
     13:00-15:30 ד'    נתנאל דרורי ד"ר 41059' א
 

 מבוא ליזמות עסקית  
הקורס יסקור את כל ההיבטים הכרוכים בתהליך של פיתוח מוצר חדש תוך התמקדות וניתוח של הגורמים 
המביאים להצלחת וכישלון מוצרים חדשים. בנוסף יוצגו בקורס כל חמשת השלבים המקובלים בתהליך של פיתוח 

שלב מבחני שוק, שלב החדרת המוצר ושלב ניהול מוצרים חדשים: שלב זיהוי הזדמנויות, שלב עיצוב המוצר, 
 המוצר, תוך התמקדות וניתוח מעמיק של שלושת השלבים הראשונים המהווים את לב לבו של תהליך הפיתוח.

בסיום הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים לזהות בעיות יזמיות, לעצב את האסטרטגיה, לבנות תוכנית עסקית 
 הקורס ישלב היבטים תיאורטיים עם תרגול מעשי.ולהעריך את סיכוי היישום. 

 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3 
 מבוא לשיווק - 41021ק: 
 מבוא לפרסום בינלאומי   43083ז':
   09:15-11:45'     ב     רון ברגרד"ר  43050' א
 

 ניתוח דו"חות כספיים
ם של הפירמה. נדון בהיצע ובביקוש הקורס נועד להקנות כלים בסיסיים ומתקדמים לניתוח כלל הדוחות הכספיי

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.

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

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

 במדדי הישרדות .
 56נ"ז / מקוון /  3שש"ס /  3

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

 ERP – לוגיסטיותמערכות מידע 
משמש היום להגדרת מערכות ארגוניות המשמשות לעיבוד נתונים מנהלי ומטפלות בכלל נתוני   ERPמושג 

מאפשר ניהול חכם של  ERPיישום נכון של מערכת , הארגון )מלאי, מכירות, רכש, ייצור, שירות, משאבי אנוש ( 
 על בסיס נתונים מעודכנים בזמן אמת.כלל משאבי הארגון במערכת אחת ו קבלת החלטות ניהוליות 

SAP Business One  הינה תוכנהERP  לניהול עסק אשר פותחה במיוחד בכדי לענות על צרכי הליבה של
הכוללים הנהלת חשבונות, ניהול   עסקים קטנים ובינוניים. ונותנת פתרון לכל התהליכים העסקיים של החברה

 ., ניהול מחסן וניהול השירות (MRP) תהליכי ייצור ותכנון חומרים  לקוחות ניהול מלאי ותהליכי מכירות ורכש,
וייצור ואת הלוגיקה בהגדרת התהליכים ונתרגל בניית   בקורס נלמד את תהליכי העבודה במכירות, רכש, מלאי

 דו"חות מנהלים.
 56/  / ש' נ"ז 3שש"ס /  3
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 החוג לכלכלה וניהול –שנתון תשע"ט

 (15.08.18 -נכון ל)מעודכן   16:00-18:30'      אמר דוד דניאלי      41065ב' 
 

 )מס' מקומות מוגבל(    חדר עסקאות
מטרת הקורס ליישם בפועל חומרים שנלמדו בקורסים קודמים העוסקים בשוק ההון ובניירות הערך תוך מתן 
אפשרות למשתתפים להתנסות בהדמיית פעילות סדירה של בית השקעות בבנייה וניהול של תיקי השקעות 

 בארץ ובעולם. הסדנא תתנהל במתכונת שבועית של ישיבת ועדת השקעות. 
 56ז / ש' / נ" 3שש"ס /  3

 ניתוח ניירות ערך -43029ניהול השקעות , - 43019ק: 
 09:15-11:45ד"ר גיל כהן  ד'   42033ב' 
  12:15-14:45ד"ר גיל כהן  ד'   42033ב' 
 

 שיווק מוצרים פיננסיים 
הקורס נותן מענה לדרישה שבאה מאנשי שוק ההון והבנקאות למקצועיות של לאנשי שיווק בתחום. התכנית 
משלבת בין התכנים האקדמיים התיאורטיים לבין התכנים היישומיים העדכניים הנדרשים בשיווק בשוק ההון כך 

ציבים בפניהם שווקי ההון שהסטודנט יגיע מצויד בידע ובכלים הנדרשים כדי להתמודד עם האתגרים אותם מ
המודרניים. הקורס כולל התייחסות לשיווק שירותים באופן כללי ומוצרים פיננסיים בפרט בדגש על טכנולוגיות 

 , מוצרים קצרי טווח וארוכי טווח )ביטוח(.BitCoin –חדשות כמו ה 

 56/ ש' /   נ"ז 3שש"ס /  3
 מבוא לשיווק - 41021מבוא למימון, - 41019ק: 
  12:15-14:45   ד"ר רון ברגר     א' 41123ב' 

 
 

 התמחות בשיווק -מנהל עסקיםלימודי 
 

 קורסי חובה << 
 

 מבוא ליזמות עסקית  
הקורס יסקור את כל ההיבטים הכרוכים בתהליך של פיתוח מוצר חדש תוך התמקדות וניתוח של הגורמים 

כל חמשת השלבים המקובלים בתהליך של פיתוח המביאים להצלחת וכישלון מוצרים חדשים. בנוסף יוצגו בקורס 
מוצרים חדשים: שלב זיהוי הזדמנויות, שלב עיצוב המוצר, שלב מבחני שוק, שלב החדרת המוצר ושלב ניהול 
 המוצר, תוך התמקדות וניתוח מעמיק של שלושת השלבים הראשונים המהווים את לב לבו של תהליך הפיתוח.

גלים לזהות בעיות יזמיות, לעצב את האסטרטגיה, לבנות תוכנית עסקית בסיום הקורס הסטודנטים יהיו מסו
 ולהעריך את סיכוי היישום. הקורס ישלב היבטים תיאורטיים עם תרגול מעשי.

 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3 
 מבוא לשיווק - 41021ק: 
 מבוא לפרסום בינלאומי   43083ז':
   09:15-11:45'     ב     רון ברגרד"ר  43050' א
 

 מבוא לשיווק בינלאומי 
השיווק הבינלאומי עוסק בניתוח הסביבה הבינלאומית של הפירמה מזוויות שונות: פוליטית, כלכלית, 

תרבותית. הקורס יבחן את מיפוי הסביבה הפנימית של הפירמה והתאמתה למרכיבים -ןוהזווית הבי חוקית
בהתאמת היכולות של הפירמה לשיטות שונות של חדירה,  , וכן,הרלבנטיתקריטיים בסביבה הבינלאומית 

בשיווק ויספק גישות ושיטות  הינו קורס מתקדם התבססות וצמיחה בזירה הבינלאומית והגלובאלית. קורס זה
 מותאמות ליישום האסטרטגיה השיווקית בעולם גלובאלי.

 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 מבוא לשיווק - 41021ק: 
       12:15-14:45ב'          ברגר רוןד"ר  43055א' 

 
 אסטרטגיה שיווקית

מטרת הקורס להרחיב ולהעמיק את הידע של הסטודנט תוך הדגשת ניתוח פעילות המשווק מנקודות מבט 
בניית אסטרטגיה תחרותית,   כניות שיווקיות,טיים ואסטרטגיים לבניית והטמעת תקבלת כלים טקאסטרטגיות, 

איתור ובניית יכולות אסטרטגיות בארגון ליצירת יתרון תחרותי; תמרון אסטרטגי וניתוח בניית מודלים עסקיים; 
ותכנון שדה  יתרון תחרותי; אסטרטגיות תקיפה ואסטרטגיות חסימת מתחרים בשוק ליצירת חלופות אסטרטגיות

 הקרב השיווקי העתידי תוך התמודדות עם סביבה תחרותית ודינאמית. 
 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 מבוא לשיווק - 41021ק: 
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 43032ז: 
     09:15-11:45'   ג     רון ברגרד"ר  43046' ב
 

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

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

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

 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל  14:00-16:30'   גמר אביעד דגן    43024 'ב
 

 ( )מיועד לסטודנטים בשנה ג'  התנהגות צרכנים 
מטרת הקורס להקנות למשתתפים ידע והבנה בתהליכי ההעדפה, הבחירה והקנייה של הצרכן והגורמים 

אלו. הקורס יתמקד בגורמים פסיכולוגיים, סוציולוגיים ודמוגרפיים והשפעתם על הגדרה המשפיעים על החלטות 
 אישית ומניעים פנימיים ויעניק כלים לאיתור תובנות צרכניות.

   56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 מבוא לשיווק - 41021ק: 
     15:45-18:15  ד'     עינב פרלה פרץגב'  43001' א
 
 

 קורסי בחירה בהתמחות בשיווק << 
 

 שיווק במזרח הרחוק 
סין הפכה להיות המעצמה הכלכלית הגדולה ביותר בעולם והוגדרה כמדינה אסטרטגית לישראל. עקב השוני 
הרב בין התרבויות וחשיבותה האסטרטגית לישראל, יש להבין את דרך המחשבה ועשיית עסקים בה. הקורס 

מושגים, תיאוריות ומודלים של ניהול השיווק בסין בפעילות עסקית מסחרית לשם מתמקד בהקניית בסיס להבנת 
הקניית ידע להמשך לימודי השיווק. הקורס יעניק לסטודנט חשיפה למערכות, למושגים, לתיאוריות ולטכניקות 

 של ניהול השיווק במדינות במזרח הרחוק.
 56/ ש' /   נ"ז 3שש"ס /  3

 מבוא לשיווק  – 41021ק: 
       13:00-15:30   'ד   רון ברגר ד"ר  41124 'א
 

 מבוא ליזמות עסקית  
הקורס יסקור את כל ההיבטים הכרוכים בתהליך של פיתוח מוצר חדש תוך התמקדות וניתוח של הגורמים 
המביאים להצלחת וכישלון מוצרים חדשים. בנוסף יוצגו בקורס כל חמשת השלבים המקובלים בתהליך של פיתוח 
מוצרים חדשים: שלב זיהוי הזדמנויות, שלב עיצוב המוצר, שלב מבחני שוק, שלב החדרת המוצר ושלב ניהול 
 המוצר, תוך התמקדות וניתוח מעמיק של שלושת השלבים הראשונים המהווים את לב לבו של תהליך הפיתוח.

יה, לבנות תוכנית עסקית בסיום הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים לזהות בעיות יזמיות, לעצב את האסטרטג
 ולהעריך את סיכוי היישום. הקורס ישלב היבטים תיאורטיים עם תרגול מעשי.

 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3 
 מבוא לשיווק - 41021ק: 
 מבוא לפרסום בינלאומי   43083ז':
 (05.08.18 -)מעודכן נכון ל  09:15-11:45'     ב     רון ברגרד"ר  43050 'א
 

 שיווק מוצרים פיננסיים 
הקורס נותן מענה לדרישה שבאה מאנשי שוק ההון והבנקאות למקצועיות של לאנשי שיווק בתחום. התכנית 
משלבת בין התכנים האקדמיים התיאורטיים לבין התכנים היישומיים העדכניים הנדרשים בשיווק בשוק ההון כך 

ציבים בפניהם שווקי ההון שהסטודנט יגיע מצויד בידע ובכלים הנדרשים כדי להתמודד עם האתגרים אותם מ
המודרניים. הקורס כולל התייחסות לשיווק שירותים באופן כללי ומוצרים פיננסיים בפרט בדגש על טכנולוגיות 

 , מוצרים קצרי טווח וארוכי טווח )ביטוח(.BitCoin –חדשות כמו ה 

 56/ ש' /   נ"ז 3שש"ס /  3
 מבוא לשיווק - 41021מבוא למימון, - 41019ק: 
  12:15-14:45ד"ר רון ברגר     א'  41123ב' 
 



    28 

 החוג לכלכלה וניהול –שנתון תשע"ט

 ERP – מערכות מידע לוגיסטיות
משמש היום להגדרת מערכות ארגוניות המשמשות לעיבוד נתונים מנהלי ומטפלות בכלל נתוני   ERPמושג 

מאפשר ניהול חכם של  ERPיישום נכון של מערכת , הארגון )מלאי, מכירות, רכש, ייצור, שירות, משאבי אנוש ( 
 כלל משאבי הארגון במערכת אחת ו קבלת החלטות ניהוליות על בסיס נתונים מעודכנים בזמן אמת.

SAP Business One  הינה תוכנהERP  לניהול עסק אשר פותחה במיוחד בכדי לענות על צרכי הליבה של
הכוללים הנהלת חשבונות, ניהול   רהעסקים קטנים ובינוניים. ונותנת פתרון לכל התהליכים העסקיים של החב

 ., ניהול מחסן וניהול השירות (MRP) תהליכי ייצור ותכנון חומרים  לקוחות ניהול מלאי ותהליכי מכירות ורכש,
וייצור ואת הלוגיקה בהגדרת התהליכים ונתרגל בניית   בקורס נלמד את תהליכי העבודה במכירות, רכש, מלאי

 דו"חות מנהלים.
 56/  / ש' נ"ז 3שש"ס /  3

 (15.08.18 -)מעודכן נכון ל  16:00-18:30'      אמר דוד דניאלי      41065ב' 
 
 

 
 התמחות בחשבונאות 

 
 קורסי חובה –שנה ב' << 

 

 חשבונאות פיננסית ב' 
קורס זה הוא קורס החשבונאות המתקדם הראשון לתלמידי התוכנית בחשבונאות. הקורס יעמיק את הידע של 

בנושאי דיווח בסיסיים ומתקדמים בחשבונאות פיננסית, ידגיש סוגיות הכרה, מדידה, גילוי והצגה לגבי הסטודנט 
פריטים בדוחות הכספיים כגון נדל"ן להשקעה, נכסים בלתי מוחשיים, נכסים מוחזקים למכירה, מעברים בין 

סה ויציג את הדוח על תזרימי סיווגים מאזניים, התחייבויות לזמן ארוך ואג"ח, מסים על ההכנסה, הכרה בהכנ
  המזומנים ואופן מדידתו.

 60/ ש' /   נ"ז 2שש"ס /  3
 השלמה בחשבונאות לחשבונאים - 45011מבוא לחשבונאות פיננסית, -  41005ק: 
  12:15-14:45ב'      רו"ח שי צבאן   44100א' 
 

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

 (17.09.18 -)מעודכן נכון ל  12:00-13:30   ' ג      לונדון מר אריאל  44100א' 
 

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

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

 .הנלמדים
 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 מבוא למימון - 41019ק: 
  15:00-17:30   ב'     גיל כהן ד"ר  43011 'א
  

 תרגיל -ניהול פיננסי
 נ"ז / ת' 0שש"ס /  2

  15:00-16:30רו"ח מחמוד איוב  ב'   43011א' 

 
 דיני מסחר 

הקורס נועד להקנות ללומדים מושגים ותפיסות יסוד בתחום המשפט, תוך התמקדות במערכת המשפט 
הקורס יתמקד בשלושה נושאים מרכזיים.  מסחרי. -הישראלית, ותוך מתן דגש מיוחד על הכרת המשפט העסקי

-ההכרות עם מערכת המשפט, תוך דגש על מערכת המשפט הישראלית בפן העסקיבחלקו הראשון נעמיק את 
 -מסחרי. בחלקו השני של הקורס נערוך הכרות עם תחום דיני החוזים, תוך מתן דגש על עסקאות מסחריות

עסקיות בחברות פרטיות וציבוריות. ובחלקו השלישי של הקורס נערוך הכרות עם תחום ההגבלים העסקיים, 
 גי יסוד בתחום, ונעמוד על תחומי הפעילות והאחריות של הגופים והמנגנונים המסדירים תחומים אלו.נכיר מוש

 60/ ש' /   נ"ז 1שש"ס /  4
 מבוא למשפט ויסודות המשפט המסחרי- 43026ק: 
   08:30-11:45      ב'      עו"ד יוסי חכם 44104א' 
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 שיטת השווי המאזני 
לסטודנטים ידע בנושא יישום חשבונאות השווי המאזני בגופים עסקיים, במקרה של מטרת הקורס היא להקנות 

, ותקני 28קיומה של השפעה מהותית ובנוגע לחברות כלולות, וזאת לאור הוראות תקן בינלאומי בחשבונאות 
יישום חשבונאות נוספים הקשורים לסוגיות ספציפיות בחברות כלולות. בין הנושאים המרכזיים ייכלל הבסיס ל

השיטה, מדידת נכסים והתחייבויות ניתנים לזיהוי, חישוב חלק ברווחים של כלולות והמשמעות של שינויים 
 בשיעורי אחזקה.

 60/ ש' /   נ"ז 2שש"ס /  4
 חשבונאות פיננסית ב' - 44100ק: 
    08:30-11:45    'הרו"ח שלום מימרן     44103ב' 
 

 תרגיל תגבור-שיטת השווי המאזני
 נ"ז / ת' 0שש"ס /  2

  15:00-16:30    'א   רו"ח אביהו אהרוני 44103ב' 
 

 מבוא לדיני מיסים 
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט ידע, מיומנויות וכלים בהבנת הוראות מיסוי ההכנסה הפירותית לאור 
הרפורמה המקיפה שנעשתה בתחום המס בישראל. הקורס מתמקד בהכרת מערכת מיסוי ההכנסה הפירותית, 

ד. בקורס נלמד כאמור, בהקשרים משפטיים, חשבונאיים, כלכליים ועסקיים, תוך שימת דגש על מיסוי היחי
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 /  3

 מסחרימבוא למשפט ויסודות המשפט ה- 43026ק: 
   09:15-11:45רו"ח אביב רופל    ד'       44101ב' 
 

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

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

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

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: 
   12:15-14:45'   דרו"ח אביב רופל     44102ב' 
 

 
 

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

  16:45-18:15  א' רו"ח אביהו אהרוני   44102ב' 
 

 (קורס מתוקשב) 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 
י: המהפכה לתת לכם כלים נוספים שישמשו אתכם בעבודתכם בעתיד כרואי חשבון. הקורס יעסוק בנושא

 החוקתית ונושאי זכויות אדם, המשפט המינהלי ומבוא לדיני עונשין. 
 מתוקשב ש' נ"ז / 1שש"ס /  1

 מבוא למשפט ויסודות המשפט המסחרי- 43026ק: 
    עו"ד יצחק בן חיים     44120ב' 

 
 

 שנה ג'-קורסי חובה<< 
 

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

 תלויות.  
 60נ"ז /  2שש"ס /  3

 (04.09.18 -נכון ל)מעודכן חשבונאות פיננסית ב' - 44100ק: 
    08:30-11:00'   א     יצחק כוכבי ד"ר   44109א' 
 

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

        08:30-10:00   ב'       רו"ח  נעם בורג 44109א' 
 

 דיני מיסים
קורס זה מהווה המשך ישיר והרחבה של הקורס "מבוא לדיני מסים". הקורס נועד להעמיק את הבנת הסטודנט 
בנושאי מטרות הטלת המס ובעקרונות שיטת הטלת המס, וזאת תוך פיתוח ראייה כוללת של מערכת המיסוי, 

בחינת כללי התרת הוצאות  לרבות מיסוי תאגידים, היכרות עם עקרונות מיסוי הכנסות בישראל ומחוץ לישראל,
 וקיזוז הפסדים ותכנוני מס לגיטימיים ושאינם לגיטימיים. בנוסף, יעסוק פרק בקורס בחוק לעידוד השקעות הון. 

 פסיקה וחקיקה עדכנית תלווה את מכלול הדיונים בקורס.
 60נ"ז /  3שש"ס /  4

 מבוא לדיני מיסים -44101ק': 
  16:00-19:15ב'    רו"ח אבי לוי   44105א' 
 

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

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

 60נ"ז /  2שש"ס /  4
 מבוא למשפט ויסודות המשפט המסחרי- 43026ק: 
 (19.08.18 -)מעודכן נכון ל  13:00-16:15א'   בן חיים     יצחק עו"ד   44108א' 
 

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

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

 ופסקי דין.
 60נ"ז /  1שש"ס /  2

 מבוא למשפט ויסודות המשפט המסחרי- 43026ק: 
   14:15-15:45ב'     עו"ד מיכל גרוס 41211א' 
 

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

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

   10:15-12:45'  ב     יפעת פטלרו"ח   44107א' 
 

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

            (17.09.18 -)מעודכן נכון ל  11:15-12:45    'א      מר אריאל לונדון  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 
 60נ"ז /  3שש"ס /  4

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

 תרגיל תגבור-מאוחדים הרחבה
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 נ"ז / ת' 0שש"ס /  2

                (19.08.18 -)מעודכן נכון ל   16:30-18:00   א' רו"ח אביהו אהרוני   44106א' 
 

 ביקורת מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות
הבנה בסוגיות ביקורת חשבונות מתקדמות לרבות כאלו בפניהן ניצב רואה החשבון בסביבת  הקורס נועד להקנות

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

 יסודות ביקורת בחשבונאות -44107ק': 
     15:00-18:15'   ד   רו"ח שלומי בני   44111ב' 
 

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

      (09.01.19 -)מעודכן נכון ל  18:30-19:15'  א  גל חנוכהרו"ח   44111ב' 
 

 מיסוי בינלאומי
והערכת מטרת הקורס היא להציג בפני הסטודנט את עקרונות המיסוי הבינלאומי, תוך ביצוע דיון משפטי 

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

 דיני מיסים- 44105ק' : 
  08:30-11:00ו'    רו"ח אורן עמיר      44112ב' 
 

 יסודות ביקורת בחשבונאות ב'
מטרת הקורס היא להעמיק היכרות התלמיד עם נושאים עיקריים הניצבים בבסיס הפרקטיקה המקצועית של 
רואה החשבון בתפקידו כמבקר חיצוני, ובפרט להבין את האופן שבו יש לתכנן ולהוציא לפועל את הביקורת בשים 

צד לתכנן ולהוציא לפועל תכניות לב לערכים המבוקרים ולמאפייניהם הייחודיים. במסגרת הקורס ילמד התלמיד כי
תקני הביקורת   ביקורת באופן דיפרנציאלי בהתאם למהות הסעיפים המבוקרים כאמור, ילמד ויטמיע את

 המרכזיים בנושא והנחות היסוד בבסיסן, וכן ילמד על חשיבות הנהלים האנליטיים ואופן יישומם. 
  60נ"ז /  2שש"ס /  2

 אות א'יסודות ביקורת בחשבונ 44107ק: 
  10:15-11:45'   א     יפעת פטלרו"ח  44116ב' 
 

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

   (09.01.19 -)מעודכן נכון ל  16:45-18:15רו"ח גל חנוכה    א'    44116ב' 
 

 חשבונאות ניהולית מתקדמת
וכלים מתקדמים בחשבונאות ניהולית.  מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים הבנה מעמיקה של מערכות

במסגרת לימודיו הסטודנט יטפח גישה ביקורתית כלפי הגישות שנלמדו במסגרת הקורס "מבוא לחשבונאות 
ניהולית" וילמד על האופן שבו יש לאפיין וליישם גישות חשבונאיות לשם החלטות בקרה, תקצוב ומקסום ערך 

 בסביבה המודרנית.
 60נ"ז /  3שש"ס /  4

 מבוא לחשבונאות ניהולית- 41017ק': 
  08:30-11:45   ד'  רו"ח רוני אסרף    44115ב' 
 

 תרגיל תגבור-חשבונאות ניהולית מתקדמת
 נ"ז / ת' 0שש"ס /  2

      13:00-14:30   רו"ח אביהו אהרוני   ו' 44115ב' 
 

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

 ישראל.
 60נ"ז /  2שש"ס /  3

 דיני מיסים -44105ק': 
  12:15-14:45ד'  רו"ח שמעון ניזרד     44110ב' 
 

 תרגיל תגבור-סוגיות במיסים
 נ"ז / ת' 0שש"ס /  2
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 (07.08.18 -)מעודכן נכון ל  11:15-12:45ו'  רו"ח אביהו אהרוני    44110ב' 
 

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

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

 60נ"ז /  3שש"ס /  5
 מאוחדים הרחבה- 44106ק': 
   12:15-16:30  'א  יצחק כוכבי ד"ר  44114ב' 
 

 סוגיות מיוחדות בחשבונאות
 נ"ז / ת' 0שש"ס /  2

 (09.01.19 -)מעודכן נכון ל  08:30-10:00'  א   רו"ח נעם בורג 44114ב' 
 

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

 IFRS10 , IFRS 3.   ,IFRS11וזאת לאור הנחיות תקני החשבונאות הבינלאומיים משותפים 

 ש'נ"ז / 0שש"ס /  2
 מאוחדים הרחבה  – 44106ק: 

   (.' ב'סיפורסמו לכם בתחילת סמאשר מרוכזים ימים  מספרהשיעורים יינתנו ב)     רו"ח שלום מימרן   17441' ב
 

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

הגופים והמנגנונים המסדירים תחומים אלו. מושגי יסוד בשוק ההון ונעמוד על תחומי הפעילות והאחריות של 
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.

 ש'נ"ז / 1שש"ס /  1
 מבוא למשפט ויסודות המשפט המסחרי- 43026ק: 
   (.'ב' ססמ שיפורסמו לכם לקראת  מרוכזיםמפגשים  בשנייינתנו  השיעורים)עו"ד רויטמן דוקוב יעל     44119ב' 

 
 
 
 
 
 
 

   התמחות בלוגיסטיקה
 

 קורסי חובה –שנה א' 
 

 )מסלול דו שנתי(   מבוא לתפעול ולוגיסטיקה
עקרונות וכלי ניהול בתחומי תפעול ולוגיסטיקה בארגונים עסקיים ותעשייתיים. הקורס מקנה ידע והבנה של 

למערך התפעולי והלוגיסטי יש השפעה רבה על מידת רווחיות החברה דבר הבא לידי ביטוי בניהול יעיל של 
בודתו משאבי הייצור והחומר. כל מנהל חייב להכיר את עקרונות התפעול והלוגיסטיקה על מנת שיוכל לבצע את ע

ביעילות. הקורס הנדון מבהיר את מרכיבי התפעול והלוגיסטיקה ונותן כלי ניהול שיש בהם בכדי לתרום להצלחת 
 הארגון.

 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  4
  11:30-14:30   ו'     דודי ווילהאם מר  12214א' 
  56 /ש'  /נ"ז  3 /שש"ס  3

 (14.01.19 -)מעודכן נכון ל  08:00-10:30     ו'  מר דודי ווילהאם 41061ק' 
 

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

לרכש בארגונים, הקשר בין רכש לשרשרת ההספקה ועבודה עם ממשקים. בנוסף, הקורס יעסוק  שונות 
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חוזים והתקשרויות, ניהול מלאי ושינוע. לסיכום תהליך הרכש יעסוק  ניהול , באסטרטגיות לניהול משא ומתן
 הקורס בצד המשפטי וסגירת חוזים. בקורס תלמד סימולציה לניהול משא ומתן בכל תהליכי הרכש. 

 56/  / ש' נ"ז 3שש"ס /  3
  16:00-18:30   'ב        מר דוד וילהלם 41062' א
 

  ניהול ועיתוד מלאי
את הבסיס להבנת ניהול מלאי וניהול שרשראות אספקה בארגונים.  העוסק בניתוח מערכות מלאי המהווס הקור

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

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

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

   10:45-13:15'    ו        מר משה דב  41064' ב
 

 ERP – מערכות מידע לוגיסטיות
משמש היום להגדרת מערכות ארגוניות המשמשות לעיבוד נתונים מנהלי ומטפלות בכלל נתוני   ERPמושג 

מאפשר ניהול חכם של  ERPיישום נכון של מערכת , ( רכש, ייצור, שירות, משאבי אנוש הארגון )מלאי, מכירות, 
 כלל משאבי הארגון במערכת אחת ו קבלת החלטות ניהוליות על בסיס נתונים מעודכנים בזמן אמת.

SAP Business One  הינה תוכנהERP  לניהול עסק אשר פותחה במיוחד בכדי לענות על צרכי הליבה של
הכוללים הנהלת חשבונות, ניהול   החברהעסקים קטנים ובינוניים. ונותנת פתרון לכל התהליכים העסקיים של 

 ., ניהול מחסן וניהול השירות (MRP) תהליכי ייצור ותכנון חומרים  לקוחות ניהול מלאי ותהליכי מכירות ורכש,
וייצור ואת הלוגיקה בהגדרת התהליכים ונתרגל בניית   בקורס נלמד את תהליכי העבודה במכירות, רכש, מלאי

 דו"חות מנהלים.
 56/  / ש' נ"ז 3 שש"ס / 3
    09:45-12:15'      ו    מר דוד דניאלי  41065' א
 

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

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

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

 .אספקהנון ,תפעול וניהול שרשרת ה ניתן 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 ההפצהמלאיהייצור, ניהול ה 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'   אמר משה דב        41063' ב

 (14.01.19 -)מעודכן נכון ל 10:45-13:15    ו'       מר משה דב 41063ק' 
 
 

 לוגיסטיקה  –קורסי בחירה 

 

 )קורס מתוקשב(  איכותאבטחת 
איכות מוצרים ושירותים הפכה להיות גורם מוביל בתחרותיות של המגזר התעשייתי והעסקי. מטרת הקורס היא 
לצייד את הסטודנט בכלים הדרושים לאבטחת איכות ולהכשירו להבין את התהליך הדרוש להשיג איכות ברת 

חלקו הראשון עוסק בכלים לאבטחת איכות ואילו  הקורס מתחלק לשני חלקים: תחרות בשווקי הארץ והעולם.
, עלויות איכות, Taguchi, דגימת קבלה, שיטות SPCהשני במערכות אבטחת איכות. בין הנושאים הנדונים: 

TQM 9000ו- ISO.  אבטחת איכות הינה גישה ניהולית שמטרתה הקניית ביטחון באיכות המוצר או השירות
מושה של גישה זו מתבצע ע"י תכנון נכון לאיכות של המוצר והשירות. הבטחת מי  המסופק ללקוח ולארגון כאחד.

 המימוש מושגת ע"י בקרת איכות של תהליכי הייצור, מתן השירות, וכלל תהליכי העבודה בארגון.
 56 /מתוקשב  / ש' נ"ז 3שש"ס /  3

        מר משה דב  41070א' 
 

   והיערכות לוגיסטית ברמה הלאומית  לוגיסטיקה צבאית
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בנושא לוגיסטיקה צבאית ,ניהול המערכת הלוגיסטית במערכות ומבצעים מטרת הקורס להקנות מושגי ייסוד 
גדולים, הצגת בסיס תאורטי עבור לוגיסטיקה בשדה הקרב, הבנת המערכת הלוגיסטית במערכה מהרמה 

 להתמודד עם האתגרים שהיא מציבה.הטקטית ועד הרמה האסטרטגית ולהקנות כלים 
 56/  / ש' נ"ז 3שש"ס /  3

    16:00-18:30'     ב     מיל( אילוז רוןמר )תא"ל   41075ב' 

 

 סדנא  –' גשנה 

 
 בלוגיסטיקה  םאירועי –יישומית  סדנא

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

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

 של הפירמה. העסקיותשל תהליכי קבלת ההחלטות על התוצאות 
      60 / 'סדנ"ז /  4שש"ס /   4

 לחשבונאות ניהוליתמבוא - 41017מאקרו ב', - 41015 מיקרו ב',- 41011ק: 
 (07.08.18 -)מעודכן נכון ל)מסלול לוגיסטיקה(   15:30-19:00  ד'יוסף     מר אבי   41074 'ב
 


