
    1 

 החוג לכלכלה וניהול –שנתון תשע"ח

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 החוג לכלכלה וניהול
 שנתון

 
 חשנה"ל תשע"

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    2 

 החוג לכלכלה וניהול –שנתון תשע"ח

 החוג לכלכלה וניהול
 

 ראש החוג  
 רחלד"ר פלטניק 

 

 לענייני סטודנטים ותיועצ
 .(התמחות לוגיסטיקה) כהן נטע ד"ר, ()שנה ב' שרון רגב  -טייטלרד"ר , )שנה א'+ ג'( ד"ר הון שניר שלומית

 

 חברי הסגל האקדמי *
 

 .דוד ניסים-פרופ' בן פרופ' מן המניין:
  

)השתלמות  , פרופ' שקד מונדרר נעמי)השתלמות ממושכת( פרופ' שהרבני שוש פרופ' חבר:
 .ממושכת(

  
)השתלמות  רגב שרון-טייטלרד"ר  שלומית,שניר -ד"ר הון ,טל שרון-ד"ר גרעין מרצה בכיר:

, ד"ר )השתלמות ממושכת( קודריאבצב אנדריי ד"ר רחל, ד"ר פלטניק ,ממושכת(
 , ד"ר תבור צחי.שחור טל

  
 רו"ח רופל אביב )מומחה(. ,רו"ח צבאן שי )מומחה( ,ד"ר גדו תמיר )מומחה( מרצה:

  
 ד"ר ברונשטיין אנטולי מורה בכיר:

  
רו"ח אלחנני  ,תא"ל )מיל( אילוז רוןד"ר אייכל רון, ד"ר אייל הלל, , ד"ר אדרס איתן הוראה:עמיתי 

עו"ד מר ביטאר ניזאר,  רו"ח אסרף רוני,רו"ח אמיר אורן,  ד"ר אמדור לירון, גיא,
מר גוריון  ד"ר בן שטרית גילת,מר בן יהודה גיל, , רו"ח בני שלומי חיים יצחק,-בן

 ,גב' גרנר ענת ד"ר גריסקין ולדימיר, עו"ד גרוס מיכל,, אסתרי"ר גילעז רן ד אילן,
 ,ד"ר וינר צביקהמר וילהלם דוד,  דרורי נתנאל,ד"ר מר דניאלי דוד, דב משה, מר 

ד"ר טור סיני מר טוהר גלעד,  ,עו"ד חכם יוסימר וקנין אבשלום, מר זכאי אבי, 
רו"ח לב איציק, ד"ר כוכבי יצחק, כהן נטע, ד"ר  ד"ר כהן גיל, יוסף אבי, מר ,אביעד

, ד"ר מרום  מר מן איתן לום,רו"ח מימרן ש ,ד"ר לדרמן דןפרופ' לביא אילנה, 
ד"ר סלע בן  גב' סוסונוב סיבייה, גב' סיניצקי מרינה, רו"ח ניזרד שמעון,ישעיהו, 

טמן גב' רו מר פישמן ערן,מר פינקלפלד שאול,  ד"ר סעדון תפארת, דוד אורית,
 .ןב' תחאוכו מריאגמר שנרך מאיר,  עמית,

 
מר גב' גוזיקר אוקסנה,  ,ודאהרוני אביהו, רו"ח איוב מחמ רו"חגב' אבירם אפרת,     מתרגלים:

 ,מר ימין אביחירו"ח חנוכה גל, דגן אביעד, מר וקנין אבשלום, מר זכאי אבי, 
, יאן מר שיךמר שטרית מתן,  מר, סנדר תומר, רו"ח סימנא לירון, מר נאות רז,

 .                            גב' שלום נופר
                 

 *   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'  -ימים א' מענה טלפוני:

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'

mailto:ravitl@yvc.ac.il
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anyas@yvc.ac.il e-mail: 

 
 הלימודים תכנית

  

התכנית משלבת הכשרה ניהולית עם ידע וכלים לניתוח כלכלי ומעניקה יתרון תחרותי לבוגרים בעולם העסקים 
 .תואר בכלכלה מנהלים עםבו חברות מעדיפות 

    

  מקצועיות לבחירה:התמחויות  4במסגרת תכנית הלימודים בכלכלה וניהול מוצעות 

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

 הבחירה בהתמחות נעשית בסוף שנה א' בכפוף לתנאי הקבלה להתמחות.

     

 חשבונאות 

  

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

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

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

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

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

 

  סגל ההוראה בהתמחות בחשבונאות מורכב מאנשי מקצוע בתחום ראיית החשבון.
 

 מס' המתקבלים להתמחות זו מוגבל.
  

  מימון -מנהל עסקים 

  

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

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

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

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

פירמה. ההתמחות  מעשיים להרכבת תיקי השקעות בפועל והתנסות בתחום הניהול הפיננסי מנקודת מבטה של
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 -משך הלימודים
  

 
 
 
 
 
 
 

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 
הקורסים עוסקים, בין היתר, במסחר  ובמאגרי מידע פיננסיים עולמיים.

 ובארה"ב באמצעות לימוד וניתוחבפועל במטבע חוץ ובמניות בארץ 
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 
מתעדכנת תדיר בהתאם להתפתחויות בתעשייה בארץ ובעולם. התוכנית מקנה לסטודנטים ידע אקדמי מעמיק 

 ייה. בשילוב ידע יישומי מעודכן וחשיפה מתמדת לשיטות העבודה המתקדמות ביותר בתעש
 .יון עשיר הן באקדמיה והן בתעשייהמרצי ההתמחות הינם בעלי ניס

  
בין הנושאים הנלמדים : אסטרטגיה שיווקית, פרסום ושיווק בינלאומי, ניהול בהודו סין, שיווק ברשתות חברתיות, 

ת ועוד. קורסים אלה מקנים כלים אפקטיביים להבנת התנהגות צרכנים, הובלת מהלכים שיווקיים וכתיב
 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 

 כירות.ושיווקי, במכוני מחקר ומנהלי מבמשרדי פרסום, בחברות לייעוץ עסקי 
 

 .שלוש שנים -משך הלימודים
    

 מותאם לאנשים עובדים - לוגיסטיקה

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

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  ת זו רוכש ידע נרחב בתחומי הכלכלה והניהול כולל הבנהסטודנט הבוחר בהתמחו
 החלטות לייעול המערכת לפי כללי הניהול הלוגיסטי. 

  
לבוגרי החוג לכלכלה וניהול בהתמחות לוגיסטיקה קיימות אפשרויות תעסוקה נרחבות במגזרים 

במגזר  הביטחונית, בחברות מוטות יבוא ייצוא, בתאגידים,טק(, בתעשייה -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 
 

 .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, 
 זי הערכה ועוד. העוסקות בבניית קורות חיים, בשיווק עצמי בראיונות עבודה, בהתמודדות עם מרכ

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-הפרויקט יחל השנה את שנתו החמישית ושותפים לו למעלה מ
    

 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 
 סקטור העסקי את הפטנט שברשותם למוצר. הטכנולוגית", שבמסגרתו הופכים יזמים מן ה

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

  

   ייעוץ אסטרטגי לתעשייה

תלבים סטודנטים, אשר תחת הנחייה משותפת של יועצים בכירים בפרויקט "ייעוץ אסטרטגי לתעשייה" מש
מהתעשייה וחברי סגל בחוג, מסייעים בפתרון בעיות עסקיות לחברות המשתתפות בתכנית. מגוון הפרויקטים 

 כנית אסטרטגית לחדירה לשווקים בינלאומיים ועוד.ות, בניית קו מוצרים, הכנת תכולל השבחת חבר
   

    

 מבנה הלימודים 
 

 שנה א'
 

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

  3 5 מבוא לחשבונאות פיננסית )שו"ת( 41005
  3 5 מבוא להסתברות )שו"ת( 41040
 מבוא להסתברות 3 5 מבוא לסטטיסטיקה )שו"ת( 41042
  3 5 חשבון אינפיניטסימלי א' )שו"ת( 41044
 חשבון אינפי' א' 3 5 ב' )שו"ת( חשבון אינפיניטסימלי 41046
מבוא לניהול ועיבוד  2 2 יישומי מחשב בכלכלת עסקים 41007

 מידע
  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

     
    עסקיםלימודי מנהל 

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

     
     לימודי ניהול

  2 2 מבוא לניהול 43013
  2 2 מבוא למשפט ויסודות המשפט העסקי 43026

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

  38 55  סה"כ
 
 

 שנה א'-מעבר תנאי
 . 65 -ציון המעבר בכל אחד מהקורסים "מבוא לכלכלה א'" ו"מבוא לכלכלה ב'"

 .60 -ציוני המעבר בשאר הקורסים של שנה א'
 
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". 

 
 

 שנה ב'
 

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

 מבוא לחשבונאות פיננסית 3 5 מבוא לחשבונאות ניהולית )שו"ת( 41017
  3 5 אלגברה לינארית )שו"ת( 41048

     
     לימודי כלכלה

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

 מבוא לכלכלה ב' 3 5 מאקרו כלכלה א' )שו"ת( 41013
 מיקרו כלכלה א' 4 6 מיקרו כלכלה ב' )שו"ת( 41011
 כלכלה א'מאקרו  3 5 מאקרו כלכלה ב' )שו"ת( 41015
מבוא לסטטיסטיקה,  4 6 אקונומטריקה )שו"ת( 41025

 אלגברה 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

 
 שנה ב'-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  * 

בקובץ  "משיב  בכל שנה אקדמית קורס אחד. את רשימת הקורסים ניתן למצוא בשנתון-)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', מבוא למימון 3 3 ניהול סיכונים 41206
 מיקרו א' 3 3 בישראל מדיניות חקלאית 41210
 מיקרו א' 3 3 כלכלת אי שוויון 42039
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 מיקרו א'  3 3 כלכלת אנרגיה  42028
יישומים כלכליים של תורת  41195

  המשחקים
 מיקרו א'  3 3

 מיקרו א'  3 3 קבלת החלטות  41199
  12 12  
     

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

אקונומטריקה, כתיבה 
מדעית, אנגלית מתקדמים 

 פטור/2
מיקרו ב', מאקרו ב',  4 4 סמינריון מחקרי 

אקונומטריקה, כתיבה 
מדעית, אנגלית מתקדמים 

 פטור/2

     
  12 12 )שיווק/מימון/חשבונאות( םלימודי מנהל עסקי

     
     לימודי ניהול

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

 חשבונאות ניהולית 

     
     לימודי העשרה

  2 2 *קורס "משיב הרוח"* 

  41 41  ***סה"כ
     

  120 115  ***סה"כ לתואר
 

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

 .56 -המעבר בשאר הקורסים של שנה ג'ציוני 
 
 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 

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

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

      
     קורסי בחירה*

מבוא למימון, מבוא  ב'/ג' 3 3 מודלים חדשניים בשיווק 41120
 לשיווק
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פוליטיקה והשפעה  43084
 בניהול הגלובאלי 

 מבוא לשיווק ב'/ג' 3 3

למימון, מבוא  מבוא ב'/ג' 3 3 מדיניות עסקית  41059
 לשיווק

מבוא למימון, מבוא  ב'/ג' 3 3 מבוא ליזמות עסקית  43050
 לשיווק

מבוא למשפט ויסודות  ב'/ג' 3 3 מבוא לדיני מיסים 43076
 המשפט העסקי

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

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

 .56 –ציון המעבר בכל הקורסים בהתמחות שיווק הינו 
 
 

 מימון -התמחות מנהל עסקים 
 

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

  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
 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  ג' 3 3 מבוא לדיני מיסים 43076

 המשפט העסקי
 ניהול השקעות, ניתוח ני"ע ג' 3 3 חדר עסקאות 42033
 מבוא למימון, מבוא לשיווק ב'/ג' 3 3 עסקית מדיניות 41059
 ניהול השקעות ג' 3 3 בחירת תיקי השקעות 43052
 מבוא למימון, מבוא לשיווק ב'/ג' 3 3 מבוא ליזמות עסקית  43050

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

 .56 –ציון המעבר בכל הקורסים בהתמחות מימון הינו 
 

  התמחות בחשבונאות
 

ומעלה,  80ממוצע הציונים הכולל שלהם הוא ם אשר בוחרים בהתמחות חשבונאות ו, 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.

 
 

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

השלמה  –מבוא למשפט  44120
 לחשבונאים

מבוא למשפט ויסודות  ב' 1 1
 המשפט העסקי

 מבוא למימון ב' 3 5 ניהול פיננסי )שו"ת( 43011
 מבוא לחשבונאות פיננסית ב' 2 5 חשבונאות פיננסית ב' )שו"ת( 44100
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מבוא למשפט ויסודות  ב' 1 4 דיני מסחר 44104
 המשפט העסקי

מבוא למשפט ויסודות  ב' 2 3 מיסיםמבוא לדיני  44101
 המשפט העסקי

 פיננסית ב' ב' 2 5 סוגיות במדידה א' )שו"ת( 44102
 פיננסית ב' ב' 2 6 שיטת השווי המאזני )שו"ת( 44103
 סוגיות במדידה א' ג' 2 3 סוגיות במדידה ב' )שו"ת( 44109
 דיני מסחר ג' 2 4 דיני תאגידים 44108
   1 1 דיני ניירות ערך  44119
יסודות ביקורת בחשבונאות א'  44107

 )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 בחשבונאות ב'  44116

 )שו"ת(
 ביקורת בחשבונאות א'יסודות  ג' 2 4

חשבונאות ניהולית מתקדמת  44115
 )שו"ת(

 מבוא לחשבונאות ניהולית ג' 3 6

 
 
 

     

     בחירה*חובת קורסי 
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 בחשבונאות  44114

 )שו"ת(
 מאוחדים הרחבה ג' 3 7

      
   40 68  סה"כ

 
  

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

 

 התמחות בלוגיסטיקה
 

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

 אינפי' א', מבוא להסתברות ב' 3 3 לוגיסטיקהתפעול ומבוא ל 12214
   ב' 3 3 ניהול רכש והתקשרויות 41062
   ב' 3 3 שרשראות אספקהניהול  41063
 אינפי' א' ב' 3 3 ניהול ועיתוד מלאי 41064
 ERP  -מערכות מידע לוגיסטיות 41065

 )שו"ת(
ניהול ועיבוד מידע, ניהול  ג' 3 5

 ועיתוד מלאי
      
      

     **בלוגיסטיקה קורסי בחירה
 מבוא ללוגיסטיקה 'ב 3 3 מערכות תמיכה לוגיסטיות 41066
 אינפי' א', ניהול ועיתוד מלאי 'ב 3 3 ניהול התפעול והיצור 41067
 מבוא ללוגיסטיקה 'ב 3 3 יסודות מערכות תובלה ושינוע 41068
 ניהול רכש והתקשרויות 'ב 3 3 רכש בינלאומי  41069
  'ב 3 3 אבטחת איכות 41070
   ב' 3 3 לוגיסטיקה צבאית  41073



    10 

 החוג לכלכלה וניהול –שנתון תשע"ח

קורסי בחירה בכלכלה עבור מתמחי 
 *לוגיסטיקה**

    

 מיקרו א' ג' 3 3 ניהול סיכונים 
 מיקרו א' ג' 3 3 קבלת החלטות 
 מיקרו א' ג' 3 3 תולדות המחשבה הכלכלית 
 מיקרו א' ג' 3 3 מדיניות עסקית  
      

   36 38  סה"כ

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

 נ"ז. 12סה"כ  -בחירה בכלכלהארבעה קורסי יש 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-מבוא לכלכלה א'

תופעת המחסור, ויתור אלטרנטיבי ועקומת התמורה; היצע הקניית המכשירים האנליטיים הבסיסיים: מושגי יסוד, 
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
   11:15-14:30 א' ד"ר שרון טייטלר רגב   41001א'  
  08:30-11:45 ג' ד"ר שרון טייטלר רגב  41001א'  
  14:00-17:15 ג' רו"ח איציק לב   41001א'  
 )מסלול לוגיסטיקה(  16:00-19:15 ד' ד"ר שרון טייטלר רגב  41001א'  
 (23.01.18 -)מעודכן נכון ל 12:15:15:45 א' וקניןמר אבשלום   41001ב'  

 
 תרגיל-מבוא לכלכלה א'

 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2
 08:30-10:00 ה' מר יאן שיך  41001א'  
  10:15-11:45 ה' מר יאן שיך 41001א'  
  12:15-13:45 ה'  מר אבשלום וקנין  41001א'  
  14:15-15:45 ה' מר אבשלום וקנין   41001א'  
  )מסלול לוגיסטיקה( 19:30-21:00 ד' מר אבשלום וקנין  41001א'  
 (23.01.18 -)מעודכן נכון ל 12:00-13:30 ג' מר יאן שיך 41001ב'  

 

  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
 60 / ש' / נ"ז 3 / שש"ס 3

   08:30-11:00 א' ד"ר אנטולי בורנשטיין  41040א'  
  09:15-11:45 'ג ד"ר אנטולי בורנשטיין  41040א'  
   14:00-16:30 ג' ד"ר אנטולי בורנשטיין  41040א'  
  ()מסלול לוגיסטיקה  16:00-18:30 ב' גב' סיבייה סוסונוב  41040א'  
 (01.02.18 -)מעודכן נכון ל 08:30-11:00 ד' פרופ' אילנה לביא 41040ב'  
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 תרגיל-מבוא להסתברות
 ת' / נ"ז 0שש"ס /  2

 08:30-10:00 ה'  אבי זכאי מר  41040א'  
  10:15-11:45 ה'  אבי זכאי מר  41040א'  
  12:15-13:45 ה'  יאן שיך מר  41040א'  
  14:15-15:45 ה'  יאן שיך מר   41040א'  
 ()מסלול לוגיסטיקה 11:15-12:45 ו' מר רז נאות  41040א'  
 (01.02.18 -)מעודכן נכון ל 11:00-12:30 ד' מר יאן שיך 41040ב'  

 

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

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

 60 / נ"ז / ש' 3שש"ס /   3
  09:15-11:45 ב' סעדון  ד"ר תפארת 41044א'  
  09:15-11:45 ב'   סלע בן דוד אורית ד"ר  41044א'  
 ()מסלול לוגיסטיקה   18:45-21:15 ב'   מר אילן גוריון 41044א'  

 תרגיל-מלי א'יחשבון אינפיניטס
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2
 08:30-10:00 ה'   נאות רז מר  41044א' 
  10:15-11:45 ה' מר נאות רז    41044א' 
  12:15-13:45 ה' מר נאות רז    41044א' 
  14:15-15:45 ה' מר נאות רז    41044א' 
 ()מסלול לוגיסטיקה 13:00-14:30 ו' מר נאות רז    41044א' 

            

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

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 

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

 08:30-10:00 ה' גב' מרינה סינצקי  41054א'  
  10:15-11:45 ה' גב' מרינה סינצקי  41054א'  
  12:15-13:45 ה' גב' מרינה סינצקי  41054א'  
  14:15-15:45 ה' גב' מרינה סינצקי  41054א'  
 (14.05.18 -)מעודכן נכון ל 10:15-11:45 ו' מר ניזאר ביטאר 41054ק'  

  

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

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

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

 וגלובאלי.
 60 נ"ז / ש' / 2שש"ס /  2
 08:30-10:00 ד' ד"ר תמיר גדו  41021א'  
  10:30-12:00 ד' ד"ר תמיר גדו  41021א'  
 (31.05.18 -)מעודכן נכון ל 16:00-17:30 ב' ד"ר אמיר להט 41021ק'  
  

 המסחרימבוא למשפט ויסודות המשפט 
עולם המשפט הנו רחב מאוד וכולל בתוכו תחומים שונים ומגוונים הדורשים התמקצעות רבה. אחד מתחומי 

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

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

 
 מבוא לניהול

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

 . במהלך הקורס נעסוק גם בניתוח ארגונים פעילים ובהכרת שיטות לניהול פרויקטים.   תבסביבה תחרותית ודינאמי
 60נ"ז  / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00 ד' אדרס איתן  ד"ר  43013א'  
  10:30-12:00 ד' אדרס איתן  ד"ר  43013א'  
 )מסלול לוגיסטיקה(  08:30-10:00 ו' מר משה דב  43013ב'  

  

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

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

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

    08:30-10:00 ב' גב' עמית רוטמן  46011' ב 
    10:15-11:45 ב' גב' עמית רוטמן 46011' ב 
 (14.05.18 -)מעודכן נכון ל 08:30-10:00 ו' ד"ר גילת בן שטרית 46011ק'  

 

 שיעור-מבוא לכלכלה ב' 
, שוק הסחורות עפ"י מודל קיינס, שיווי הביקוש המצרפיחשבונאות 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 פתוחבחוץ ומאזן תשלומים. מדיניות מאקרו כלכלית 
 65נ"ז / ש' /  4 שש"ס / 4
 מבוא לכלכלה א' - 41001 ק:

 (23.01.18 -)מעודכן נכון ל  08:30-11:45 א'   מר אבשלום וקנין  41003ב'  
    12:15-15:45 א'  מר ערן פישמן   41003ב'  
 ()מסלול לוגיסטיקה 16:00-19:15 'ד  רו"ח איציק לב   41003ב'  
 א' מר אבשלום וקנין 41003ק'  

 ג'
 (14.05.18 -)מעודכן נכון ל  15:45-19:15
 ( 14.05.18 -)מעודכן נכון ל  08:30-11:45

  
 תרגיל-מבוא לכלכלה ב'

 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2
  (23.01.18 -)מעודכן נכון ל  08:30-10:00 ג' מתן שטריתמר  41003ב'  
  (23.01.18 -)מעודכן נכון ל  10:15-11:45 ג' מתן שטריתמר  41003ב'  
 (23.01.18 -)מעודכן נכון ל  14:00-15:30 ג' מתן שטריתמר  41003ב'  
 (23.01.18 -)מעודכן נכון ל  15:45-17:15 ג' מתן שטריתמר  41003ב'  
 (23.01.18 -)מעודכן נכון ל ()מסלול לוגיסטיקה 19:30-21:00 'ד גב' נופר שלום 41003ב'  
 (14.05.18 -)מעודכן נכון ל 12:00-15:30 א' מר מתן שטרית 41003ק'  

  

 שיעור-מבוא לסטטיסטיקה
שימוש בסטטיסטיקה ככלי לחקר תופעות לא ודאיות. עיבוד והצגת נתונים, חישובי מדדים מתוך מדגם, הכרת 

אשר מאפיינת התנהגויות של תופעות  תהנורמאליסולמות מדידה וסוגי משתנים, סוגי עקומות, הכרת ההתפלגות 
". יישום משפט הגבול המרכזי לאמידה מרווחית של פרמטרים תנורמאליופתרון "בעיות רבות ושימושיה ל

. בדיקת השערות תוחלתפרופורציות וכן להפרש ל ,באוכלוסייה, ובעיקר לבדיקת השערות. רווחי סמך לתוחלת
ת במדגמים תלויים ובלתי תלויים. אמידת המתאם בין משתנים והערכת עוצמת והפרש תוחללאודות התוחלת 

 .יהליניארהמודל 
 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 מבוא להסתברות - 41040ק: 
   09:15-11:45 ד' ד"ר אנטולי ברונשטיין 41042ב'  
   12:15-14:45 ד' ד"ר אנטולי ברונשטיין 41042ב'  
  )מסלול לוגיסטיקה(   18:45-21:15 'ב גב' סיבייה סוסונוב  41042ב'  
 (14.05.18 -)מעודכן נכון ל 08:30-11:00 ב' ד"ר אנטולי ברונשטיין 41042ק'  
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 ( 14.05.18 -)מעודכן נכון ל 11:30-14:15 ד'
  

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

  08:30-10:00 ד' גב' אוקסנה גוזיקר  41042ב' 
  10:15-11:45 ד' גב' אוקסנה גוזיקר  41042ב' 
   12:15-13:45 ד' גב' אוקסנה גוזיקר  41042ב' 
  14:15-15:45 ד' גב' אוקסנה גוזיקר  41042ב' 
 )מסלול לוגיסטיקה(   13:00-14:30 'ו  מר רז נאות  41042ב' 
 (14.05.18 -)מעודכן נכון ל 14:30-17:45 ד' גב' סיביה סוסונוב 41042ק' 

  

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

ומוחלטים, מציאת אקסטרמום מקומיים 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: 

  09:15-11:45 א' ד"ר תפארת סעדון   41046ב'  
    12:15-14:45 א'    אבי זכאימר  41046ב'  
 ()מסלול לוגיסטיקה 16:00-18:30 ב'  גוריוןאילן מר  41046ב'  
 ב' מר אבי זכאי 41046ק'  

 ד'
 (14.05.18 -)מעודכן נכון ל 14:45-17:15
 (14.05.18 -)מעודכן נכון ל 08:30-11:00

 
 תרגיל -ב' אינפיניטיסמליחשבון 

 נ"ז / ת' 0שש"ס /  2
   08:30-10:00 ג'  מר יאן שיך   41046ב'  
 10:15-11:45 ג'  מר יאן שיך  41046ב'  
   14:00-15:30 ג' גב' אפרת אבירם  41046ב'  
   15:45-17:15 ג' גב' אפרת אבירם 41046ב'  
 )מסלול לוגיסטיקה (  11:30-13:00 'ו רז נאות מר  41046ב'  
 (14.05.18 -)מעודכן נכון ל 11:15-14:30 ב' מר רז נאות 41046ק'  

 
 פיננסיתמבוא לחשבונאות 

מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי במגוון רחב של נושאים בחשבונאות פיננסית. הנושאים הנלמדים בקורס: 
רישום -יסודות הנהלת החשבונות, עקרונות וכללים חשבונאים )המסגרת המושגית של התקינה החשבונאית

החשבונאית בנושאים שונים. גילוי ושיטות הערכה של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות(, יישום התקינה 
והצגה של דו"חות כספיים סטנדרטיים: מאזן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח על השינויים בהון העצמי, דוח תזרים 

 מזומנים. ניתוח דוחות כספיים לצרכי קבלת החלטות.
 60/  ש'נ"ז /  3שש"ס /  3
    12:15-14:45 ב' רו"ח אביב רופל  41005ב'  
 12:15-14:45 ב' רו"ח שי צבאן  41005ב'  
 (14.05.18 -)מעודכן נכון ל 16:00-18:30 ד' רו"ח מחמוד איוב 41005ק'  
  

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

   08:30-10:00 ג'   מחמוד איוברו"ח  41005ב'  
   10:15-11:45 ג'   מחמוד איוברו"ח  41005ב'  
   14:00-15:30 ג'  לירון סימנארו"ח  41005ב'  
   15:45-17:15 ג' לירון סימנארו"ח  41005ב'  
 (14.05.18 -)מעודכן נכון ל 18:45-20:15 ב' רו"ח אביהו אהרוני 41005ק'  

  

 
 יישומי מחשב בכלכלת עסקים

והסביבה העסקית. יוצגו הקורס מציג יישומי גיליון אלקטרוני בפתרון בעיות בתחומי הכלכלה, המימון, השיווק 
יתרונות האקסל בפתרון בעיות אופטימיזציה, ניתוחי רגישות, חישובי תזרימים וכדאיות השקעה, וכן הכרה 

 ראשונית של שימוש בבסיס נתונים ובפונקציות סטטיסטיות.
 60נ"ז / שו"ת /  2שש"ס /  2
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 ניהול ועיבוד מידע  - 41054 ק:
   08:30-10:00 ד' מר איתן מן  41007ב'      
   10:15-11:45 ד' מר איתן מן  41007ב'      
   12:15-13:45 ד' מר איתן מן  41007ב'      
    14:00-15:30 ד' מר איתן מן  41007ב'      
 (27.09.17 -)מעודכן נכון ל (קבוצה סגורה) 15:00-16:30 'ד  מר גלעד טוהר  41007ב'      
 (27.09.17 -)לוגיסטיקה( )מעודכן נכון ל 19:30-21:00 ד' טוהרמר גלעד  41007ב'      

  

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

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

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 (23.01.18 -)מעודכן נכון ל  08:30-10:00 ב' מר אביעד דגן 41019ב'  
 (23.01.18 -)מעודכן נכון ל  10:15-11:45 ב' מר אביעד דגן 41019ב'  
 (14.05.18 -)מעודכן נכון ל 16:45-18:15 ד' מר אביעד דגן 41019ק'  
  

 תרגיל -מבוא למימון
 נ"ז / ת' 0שש"ס /  2
   08:30-10:00 ג'  אביחי ימין מר  41019ב' 
   10:15-11:45 ג'  אביחי ימין מר  41019ב' 
   (27.09.17 -)מעודכן נכון ל 14:00-15:30 ג'  מר תומר סנדר 41019ב' 
 (27.09.17 -)מעודכן נכון ל 15:45-17:15 ג' מר תומר סנדר 41019ב' 
 (14.05.18 -)מעודכן נכון ל 17:45-19:15 ב' מר מתן שטרית 41019ק' 
 

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

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

 ב', כאמור. 
 60נ"ז / ש' /  0שש"ס /  4

  08:30-15:45  ה'    רו"ח שי צבאן 45011ק' 
 

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

  08:30-11:45א'   רו"ח סימאנא לירון 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: 
 (04.09.17 -)מעודכן נכון ל 08:30-11:45 'א ד"ר אנדריי קודריאבצב 41009א'  
 (27.08.17 -)מעודכן נכון ל 08:30-11:45 'ב ד"ר דן לדרמן 41009א'  
 12:15-15:45 ב'  ר נטע כהן"ד  41009א'  
 )מסלול לוגיסטיקה(  16:00-19:15 ב'  ר נטע כהן"ד 41009א'  
 )קבוצה סגורה( (14.05.18 -)מעודכן נכון ל 08:30-11:45 ג' גב' נטע כהן 41009ק'  

 

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

 08:30-10:00 'ד מר אבשלום וקנין  41009א'  
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  10:15-11:45 ד' מר אבשלום וקנין  41009א'  
  12:15-13:45 ד' מר אביעד דגן  41009א'  
   14:00-15:30 'ד מר אביעד דגן  41009א'  
 )מסלול לוגיסטיקה(  13:00-14:30 'ו מר אביעד דגן 41009א'  
 (14.05.18 -)מעודכן נכון ל 12:15-13:45 ג' מר אביעד דגן 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: 
  09:15-11:45 'ב פרופ' ניסים בן דוד  41013א'  
 12:15-14:45 'א  רחל פלטניקד"ר  41013א'  
 12:15-14:45 ב'  ד"ר טל שחור 41013א'  
 )מסלול לוגיסטיקה(  15:45-18:15 ד'  מר ערן פישמן 41013א'  
 ( )קבוצה סגורה(14.05.18 -)מעודכן נכון ל 12:45-15:45 א' מר ערן פישמן 41013ק'  

 
 תרגיל   -מאקרו כלכלה א'

 נ"ז / ת' 0שש"ס /  2
 08:30-10:00 'ד מר אביעד דגן  41013א'  
  10:15-11:45 'ד מר אביעד דגן 41013א'  
  12:15-13:45 ד' מר אבשלום וקנין  41013א'  
   14:00-15:30 ד' מר אבשלום וקנין  41013א'  
 )מסלול לוגיסטיקה(  11:15-12:45 ו' אביעד דגןמר  41013א'  
 (14.05.18 -)מעודכן נכון ל 14:00-15:30 ג' מר אביעד דגן 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  

 ולכסון מטריצות. ערכים עצמיים
 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 (27.09.17 -)מעודכן נכון ל 09:15-11:45 'ג פלדמר שאול פינקל 41048א'  
 (27.09.17 -)מעודכן נכון ל 13:15-15:45 'ג פלדמר שאול פינקל 41048א'  
 )מסלול לוגיסטיקה(  18:30-21:00 ד'    מר אבי זכאי   41048א'  

 
 תרגיל -לינאריתאלגברה 

 נ"ז / ת' 0שש"ס /  2
 08:30-10:00 'ד  מר יאן שיך  41048א'  
  10:15-11:45 'ד  מר יאן שיך  41048א'  
 (27.09.17 -)מעודכן נכון ל 12:15-13:45 'ד  מר מתן שטרית 41048א'  
 (27.09.17 -)מעודכן נכון ל 14:00-15:30 'ד  מר מתן שטרית 41048א'  
 )מסלול לוגיסטיקה( 19:30-21:00 ב'  יאן שיך מר  41048א'  

 
 מבוא לחשבונאות ניהולית

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע ביסודות התמחיר, חומרים, מלאי, שכר עבודה, הוצאות עקיפות, ניתוח 
ותחשיבים במצבי גורמי העלות; כמו כן יועברו שיעורים בנושאים הבאים: סוגי תמחיר שונים, ניתוח נקודת איזון 

 אי ודאות. העמסת עלויות, תמחור ישיר ותמחיר ספיגה, חישובי כדאיות.
 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  4

 מבוא לחשבונאות פיננסית - 41005ק: 
 (27.09.17 -)מעודכן נכון ל 08:45-11:15 'ג רו"ח רוני אסרף  41017א'  
 (27.09.17 -נכון ל)מעודכן  13:30-16:00 'ג  שי צבאן רו"ח  41017א'  
 (לוגיסטיקה מסלול)  16:00-18:30 'ד  אביב רופלרו"ח  41017א'  
 (14.05.18 -)מעודכן נכון ל 09:15-11:45 א' רו"ח רוני אסרף 41017ק'  
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 תרגיל -מבוא לחשבונאות ניהולית
 נ"ז / ת' 0שש"ס /  2
 08:30-10:00 'ד רו"ח מחמוד איוב  41017א'  
  10:15-11:45 'ד מחמוד איוברו"ח  41017א'  
  12:15-13:45 ד' רו"ח גל חנוכה 41017א'  
    14:00-15:30 'ד רו"ח גל חנוכה 41017א'  
 (לוגיסטיקה)מסלול  18:45-20:15 ד' רו"ח גל חנוכה 41017א'  
 (14.05.18 -)מעודכן נכון ל 15:45-17:15 ג' רו"ח אביהו אהרוני 41017ק'  

 

  שיעור-ב'מיקרו כלכלה 
, ומנתח את ההתנהגות הכלכלית של הפירמות. החלק הראשון של (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

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

 56נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 מיקרו כלכלה א'  - 41009ק: 

 (27.08.17 -)מעודכן נכון ל 08:30-11:45 א' ר נטע כהן"ד 41011 א' 
    08:30-11:45 ב' ר נטע כהן"ד 41011ב'  
   12:30-16:00 ב'  ר נטע כהן"ד 41011ב'  
  12:30-16:00 ב'  ד"ר דן לדרמן  41011ב'  
 )מסלול לוגיסטיקה( 16:00-19:15 ד'  ר נטע כהן"ד 41011ב'  

 

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

 (27.08.17 -)מעודכן נכון ל 12:15-13:45 ב' מר אבשלום וקנין 41011א' 
 (23.01.18 -)מעודכן נכון ל 08:30-10:00 ה'  מתן שטריתמר  41011ב' 
 (23.01.18 -)מעודכן נכון ל 10:15-11:45 ה'  מתן שטריתמר  41011ב' 
  12:15-13:45 ה' מר אביעד דגן  41011ב' 
    14:00-15:30 ה' מר אביעד דגן  41011ב' 
  (לול לוגיסטיקה)מס   13:00-14:30 ו' מר אביעד דגן  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: 

 (27.08.17 -)מעודכן נכון ל 12:15-14:45 א' ד"ר טל שחור 41015א'  
  12:15-14:45 ב' פרופ' ניסים בן דוד 41015ב'  
 09:15-11:45 ב' ד"ר רחל פלטניק  41015ב'  
  09:15-11:45 ב' ד"ר טל שחור 41015ב'  
 )מסלול לוגיסטיקה(  16:00-18:30 'ב מר ערן פישמן  41015ב'  
  

 תרגיל-מאקרו כלכלה ב'
 נ"ז / ת' 0שש"ס /  2
 (27.08.17 -)מעודכן נכון ל 14:15-15:45 ב' מר אבשלום וקנין 41015א'  
 08:30-10:00 ה' מר אביעד דגן  41015ב'  
  10:15-11:45 ה' מר אביעד דגן  41015ב'  
 (23.01.18 -)מעודכן נכון ל 12:15-13:45 ה'  מתן שטריתמר  41015ב'  
  (23.01.18 -)מעודכן נכון ל 14:00-15:30 ה' מתן שטריתמר  41015ב'  
 לול לוגיסטיקה()מס 11:15-12:45 ו' מר אביעד דגן 41015ב'  
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 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 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
 אלגברה לינארית - 41048מבוא לסטטיסטיקה,  - 41042 ק:

   08:30-11:45 א' וולדימיר גריסקין ד"ר  41025ב'  
   12:15-15:45 א' ד"ר שלומית הון שניר 41025ב'  
  ()מסלול לוגיסטיקה  08:00-11:15 ו'   גב' מריאן תחאוכו  41025ב'  
 (14.05.18 -)מעודכן נכון ל 11:30-14:45 ב' ד"ר וולדימיר גריסקין 41025ק'  

  

 תרגיל -מבוא לאקונומטריקה
 נ"ז / ת' 0/  שש"ס 2
  10:15-11:45 ה' מר רז נאות  41025ב'  
  12:15-13:45 ה' מר רז נאות  41025ב'  
    14:00-15:30 ה' מר רז נאות  41025ב'  
   15:45-17:15 ה' מר רז נאות  41025ב'  
 (23.01.18 -)מעודכן נכון ל )מסלול לוגיסטיקה( 18:30-20:00 ב'    תומר סנדרמר  41025ב'  
  (14.06.18 -)מעודכן נכון ל 09:30-11:00 'ב מר רז נאות 41025ק'  

 
 כלכלת ישראל 

מטרת הקורס היא הבנת מבנה המשק הישראלי והבעיות העיקריות שניצבות בפניו. נושאי הקורס הם: חזרה על 
מחקריים בתחום המאקרו כלכלי,  כלים/מודלים מאקרו כלכליים, סקירה היסטורית של כלכלת ישראל, לימוד כלים 

 ניתוח של הבעיות הכלכליות העיקריות הניצבות כיום בפני המשק הישראלי.
 56/  ש'נ"ז /  3שש"ס /  3

 מאקרו א' - 41013 מיקרו א',- 41009ק: 
   09:15-11:45 א' ד"ר טל שחור 41027ב'  
   12:15-14:45 א' ד"ר טל שחור 41027ב'  
 (14.05.18 -)מעודכן נכון ל 16:00-18:30 ב' שחורד"ר טל  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: 
  12:15-14:45 ב' ד"ר צחי תבור 41023א'  
  09:15-11:45 ה' ד"ר צחי תבור 41023א'  
  12:15-14:45 ה' ד"ר צחי תבור 41023א'  
 (לוגיסטיקה )מסלול  10:15-12:45 ו' ד"ר צביקה וינר  41023ב'  

 
 
 
 
 
 
 



    18 

 החוג לכלכלה וניהול –שנתון תשע"ח

 >>סדנאות 
 

 על הסטודנט לבחור סדנא אחת מבין הסדנאות המוצעות.
 

 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
 םלהערכת שווי חברות וביניהונלמד למצוא את שוויו הכלכלי של הונה העצמי של חברה באמצעות מספר מודלים 

 ( 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' 

 
 ניתוח כמותי של מדדים כלכליים-סדנא

הסדנא תעסוק במגוון רחב של מדדים כלכליים ופיננסיים, במקורות ושיטות איסוף הנתונים ותקנה למשתתפים 
בה כלים לניסוח ובחינה אמפירית של השערות כלכליות בעלות חשיבות פרקטית. במהלך הסמסטר יוצגו תחומי 

תחום ב המקובלים הסטודנט ישתמש בכלים אנליטייםוכל סטודנט יבחר נושא ספציפי לעבודה.  ים,מחקר מגוונ
 נושא המחקר שיבחר.במסגרת ניתוח יישם אותם ושגם הם יוצגו בכיתה,  ,הכלכלה וגם בכלים לעיבוד נתונים

      60 / 'סדנ"ז /  4שש"ס /   4
 מבוא לחשבונאות ניהולית- 41017מאקרו ב', - 41015 מיקרו ב',- 41011ק: 
  08:30-11:45 ב'   ד"ר אנדריי קודראבצב   46046' א
  

 (27.08.17 -)מעודכן נכון ל מבוטל    BIG DATA -סדנא

 
   ניהול שינוים אסטרטגיים ליחידים ולארגונים-סדנא

רוב האנשים כמו גם תקופות של שינויים הינם תקופות של הזדמנות גדולה הן ליחיד והן לארגון, אולם עובדתית 
תקופות שינוי ליחידים . הארגונים נכשלים בהתמודדות עם השינוי ומפספסים הזדמנויות לצמיחה אישית וארגונית

כגון חדירה  ן ארגושינויים בחיי האו  כגון קבלה לתפקיד חדש, קידום בעבודה, מעבר לחברה חדשה, הקמת עסק 
מהכלל  לשוק חדש, השקת קו מוצרים או אימוץ טכנולוגיה חדשה, שינוי במבנה החברה, מיזוג ועוד הינם היוצא 

אנו מתמודדים היטב עם שגרה שמהווה את רוב זמננו אולם כשאנו יוצאים מהשגרה ועוברים תקופה  . עבורנו
במהלך סדנא זו אנו נסקור את מיטב  לכישלון עולה. של שינוי אין לנו את הכלים להתמודד איתו ולכן ההסתברות

הפרקטיקות הניהוליות העדכניות להתמודדות מוצלחת עם מגוון שינויים אסטרטגיים הן ברמת האינדיבידואל והן 
 ברמת הארגון.

      60 / 'סדנ"ז /  4שש"ס /   4
  מבוא לחשבונאות ניהולית- 41017מאקרו ב', - 41015 מיקרו ב',- 41011ק: 
   08:30-11:45ד"ר תמיר גדו    ב'   46044ב' 

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

 (29.08.17 -)מעודכן נכון ל   משברים פיננסים –סדנא 
בסדנא "משברים פיננסיים" ננסה להבין כיצד משברים פיננסיים קודמים )כמו גם המשבר הפיננסי האחרון( החלו, 

שונות התמודדו עם משברים באמצעים כלכליים ופוליטיים שונים, מהן ההשפעות כיצד הם התפתחו, איך מדינות 
 של משברים על אנשים, על הכלכלה העולמית ועל החברה כולה.

אקונומי ואת הסיבות -יוכלו לתאר את הרקע הסוציו -בסוף הסדנא, הסטודנטים יבחרו משבר ספציפי וינתחו אותו 
ביר כיצד משבר מקומי יכול להשפיע על כלכלות אחרות בעולם. בנוסף, האפשריות אשר גרמו למשבר ויוכלו להס

 הסטודנטים יבינו כי המאמצים להגיב לבעיה בעצם מאפשרים להניח את היסודות למשבר הבא.
      60נ"ז / סד' /  4  שש"ס / 4
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 מבוא לחשבונאות ניהולית- 41017מאקרו ב', - 41015מיקרו ב', - 41011ק: 
 (23.01.18 -)מעודכן נכון ל  15:00-18:15      א'     ן אייכלרוד"ר  46047ב' 
 
 

 <<סמינריון תיאורטי 
 

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

 

 הכלכלה העולמית בעידן הגלובליזציה-תיאורטי סמינריון
בהשפעת תהליך  במחקרים ובמאמרים, שפורסמו בספרות הכלכלית הבינלאומית, הנוגעים  דן הסמינר

הגלובליזציה על כלכלתן של המדינות המובילות בעולם ועל השינוי בקשרי הגומלין שבין מדינות אלה ליתר 
שווקים הפיננסיים הבינלאומיים, על שיווקי העבודה ועל הסחר ההמדינות בעולם. תידון השפעת הגלובליזציה על 

הסטודנטים יבחרו בתיאום עם המנחה שאלת מחקר הנוגעת לתהליך הגלובליזציה ויערכו סקירת  הבינלאומי.
  ספרות מקיפה של מאמרים שהתפרסמו בנושא.

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

 46051צ': 
     08:30-11:45פרופ' ניסים בן דוד    ג'    46050' א
 

 (04.09.17 -)מעודכן נכון למבוטל   כלכלה התנהגותית-סמינריון תיאורטי
 

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

? 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 

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

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

 46061צ': 
         08:30-11:45ד"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 
התשואות ונפח המסחר שלה, השפעת אירועים ידי מאורע פיננסי או מאורע אחר שקשור בחברה והשפעתו על 

)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 

ישתמש בכלים אנליטיים מתחום הכלכלה והמימון וכן שימוש בתוכנת סטטיסטיות, ע"י מידול הבעיה. הסטודנט 
 .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 

ברת לנזקים ישראל מאפשר למשק האנרגיה להקטין לראשונה את התלות במקורות אנרגיה מחו"ל; המודעות הגו
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 

 ום בכלכלה הישראלית כיום. הנושאיםבכלכלת אנרגיה יאפשר לסטודנטים לחקור סוגיות שעל ראש סדר הי
 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;
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למחקר כדי ליישמם  בסיסיים כלים בתחום וירכשו הנעשות המחקר לעבודות 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,  2אנגלית מתקדמים  10007ק:

 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

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

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

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

 

 סמינריון מחקרי<<
 

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

 

 הכלכלה העולמית בעידן הגלובליזציה -מחקרי סמינריון
. הגלובליזציה תהליךבבמחקרים אמפיריים, שפורסמו בספרות הכלכלית הבינלאומית, הנוגעים  דן הסמינר

הסטודנטים יבחרו בתיאום עם המנחה שאלת מחקר הנוגעת למדינה או לקבוצת מדינות. במסגרת הסמינריון 
ובניית מודל אקונומטרי במסגרתו תיבדק שאלת מחקר הנוגעת לנושא יושם דגש על איסוף נתונים, עיבודם 

 הגלובליזציה.
 60 / 'סנ"ז /  4שש"ס /  4

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

 46050צ': 
     08:30-11:45פרופ' ניסים בן דוד   ג'    46051' ב

 
 (04.09.17 -)מעודכן נכון למבוטל   כלכלה התנהגותית-סמינריון מחקרי

 

 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': 
      08:30-11:45ג'     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  קריוהמח 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
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(, 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 

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

 - 46011אקונומטריקה, - 41025מאקרו ב', - 41015מיקרו ב', - 41011/פטור,  2אנגלית מתקדמים  10007ק:
 כתיבה מדעית

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

 
   לת ישראלכלכ-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 

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

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

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

 
 קורסי בחירה בכלכלה<< 

 

    הכלכליתתולדות המחשבה 
מדע הכלכלה לא נוצר יש מאין. מנין צומחות התיאוריות הכלכליות שאנו לומדים ורואים בהן אמת מדעית? מהם 
המקורות של מושגים כלכליים כמו קפיטליזם, אינפלציה וגורמי ייצור? קורס זה סוקר את השורשים ההיסטוריים 

רקע התרבותי בו נוצרו. עיקר תשומת הלב תינתן של תיאוריות ומושגים מעולם הכלכלה תוך שימת דגש על ה
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' 

 
 יישומים כלכליים ועסקיים של תורת המשחקים

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

 (07.09.17 -)מעודכן נכון ל מיקרו א' – 41009ק: 
   09:15-11:45ד'  שניר-שלומית הוןד"ר  41195' א

 (14.05.18 -)מעודכן נכון ל 10:45-13:15שניר   ו' -ד"ר שלומית הון 41195ק' 
  

 וויון כלכלת אי ש
השוויון -גדל אי לאורך השנים האחרונות אני עדים להתרחבות הפערים החברתיים בין קבוצות שונות באוכלוסייה,

הכלכלי והחברתי, כמו גם שעולה לא אחת הצורך ביצירת תכניות התערבות לשם צמצום היקף מצוקת הרווחה. 
בנוסף, מתרחשים לאורך השנים מספר רב של תמורות חברתיות וכלכליות בחברה, העשויים להוות משקל 



    22 

 החוג לכלכלה וניהול –שנתון תשע"ח

מטרת הקורס היא להעמיק ולהרחיב את הידע של הסטודנטים ביחס למגוון  השוויון בחברה.-משמעותי במידת אי
שוויון כלכלי. בין הנושאים נעסוק בשאלות של מהו שוויון כלכלי, -ההגדרות והמשמעויות הכלכליות בנושא אי

מקורות יצירת הפערים, ותהליכי יצירת אי השוויון הכלכלי והריבוד החברתי בחברה מודרנית. הקורס יעסוק  
בתמורות מרכזיות המרחשות לאורך השנים בחברה, נבחן את הקונפליקטים העשויים להתעורר מעצם קיומן, 
 ונציג את המשמעויות הכלכליות ביחס אליהן. הקורס ילווה במגוון רב של דוגמאות וממצאים אמפיריים בנושא. 

  56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 מיקרו א' - 41009ק: 
 (27.09.17 -)מעודכן נכון ל  12:15-14:45ד'   ר סיני    ד"ר אביעד טו 42039' א
 

 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: 
   09:15-11:45'  אד"ר רחל פלטניק     42028' א
 

 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' 

 
 מדיניות חקלאית בישראל 

וכלכלת החקלאות והמגזר הכפרי בישראל ברמת המאקרו, בחלוקה הקורס יעסוק בסוגיות המרכזיות במדיניות 
לארבעה נושאים עיקריים: הכרת מאפייני הענף; המעורבות הממשלתית בחקלאות ופיתוח הכפר; השוואה 

כיצד -בינלאומית; חקלאות וסביבה, ופיתוח חקלאי בר קיימא. תיבחן התשובה הישראלית ל"בעיית החקלאות"
ההולכת וגדלה? הקורס יקנה מושגי יסוד וכלים להתמצאות והתמודדות עם המערכת  הילספק מזון לאוכלוסי

 המוסדית שבמעטפת ענף החקלאות.
  56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 מיקרו א' - 41009ק: 
  12:15-14:45ד"ר לירון אמדור   א'    41210ב' 
 

 ניהול סיכונים
להכרת סוגי הסיכונים הפיננסיים והתפעוליים השונים הקיימים הקורס יקנה לסטודנט ידע וכלים אנליטים ומעשיים 

בחברות עסקיות )סיכון מטבע, סיכון ריבית, סיכון נזילות, סיכון מחירי ניירות ערך וכדומה(, אמידת החשיפה 
במכשירי הגידור הקיימים )אופציות, עסקאות  וכימות רמת הסיכון )קביעת ערך בסיכון(. כמו כן, יעסוק הקורס 

 לפה וחוזים עתידיים( ובהדגמת האסטרטגיות לניהול סוגי הסיכונים הפיננסיים והתפעוליים השונים.הח
 56נ"ז /  3שש"ס /  3

 41019 -מיקרו א',  מבוא למימון - 41009ק: 
 )מסלול לוגיסטיקה(    18:45-21:15    ב' מר ערן פישמן     41206'  ב
 

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

 (07.09.17 -)מעודכן נכון ל מיקרו א' – 41009ק: 
  12:15-14:45ד"ר שלומית הון שניר    ד'  41199ב' 
 

 (14.05.18 -)מעודכן נכון ל(   ) מספר המקומות מוגבל כלכלת מגזר השירותים
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עשרה אנשים כיום עוסק במתן שירותים. מטרת הקורס היא להבין את המבנה והמאפיינים המיוחדים  שמונה מכל
של תעשיית השירותים. ננסה להבין מה זה בדיוק שרות, איך אומדים ביקוש לשירותים ומה ניתן לעשות כדי 

פציפיות כמו תיירות, "לנהל" את הביקוש. מנגד נאפיין את ההיצע של תעשיה מיוחדת זו. נתייחס לדוגמאות ס
 שרותי בריאות והמגזר הפיננסי. תחבורה,

   56 /ש'  נ"ז / 3שש"ס / 3
 מיקרו א'-41009ק:
  08:00-10:30טייטלר ו' -ד"ר שרון רגב  42019ק' 
 

   (14.05.18 -)מעודכן נכון ל(   )מספר המקומות מוגבל  נ"לירכש ומסחר ב

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

רות? מי מרוויח בקורס זה נלמד על היבטים שונים של רכש ומסחר: מדוע צמח המסחר? אלו סחורות נסח
 מעצם קיומו של הסחר? מגבלות על סחר בינ"ל ומדיניות של סחר בינ"ל. 

 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 מיקרו א' - 41009ק:
  16:00-18:30ד'   ד"ר צחי תבור 41036ק' 
 
 

 
 התמחות במימון -החטיבה למנהל עסקים

 
 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, 
 הרבה כשוק הון בינלאומי מרכזי ומוביל.

 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 (04.09.17 -)מעודכן נכון ל 09:15-11:45  א'    שרון גרעין טלד"ר  43024א'  

  

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

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

 .הנלמדים
 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 מבוא למימון  - 41019ק: 
  12:15-14:45 א'  טל-ד"ר שרון גרעין 43011א'  
 ( חשבונאות + מסלול לימודי ערב)מסלול  15:00-17:30  ב' טל-ד"ר שרון גרעין 43011א'  

   

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

 )מסלול חשבונאות(  15:00-16:30 א' מר אביעד דגן 43011א'  
  15:00-16:30 'ב  מר אביחי ימין  43011א'  
  15:00-16:30 א'  רו"ח מחמוד איוב  43011א  

 
 ניהול השקעות

מטרת הקורס היא להקנות למשתתפים כלים בסיסיים לניתוח סיכונים וכדאיות השקעה מנקודת מבט של מנהל 
בתיק ההשקעות,  יסיכונים דינאמ, ניהול תיק השקעות. נושאי הלימוד בקורס הם: מושגי השקעה תשואה וסיכון

 CMLמודל  שימוש במודל הדומיננטיות, עקום יעילות,; של השקעה והגנה מפני סיכונים תאסטרטגיות דינאמיו
 .; יעילות השוק; מדידת ביצועי תיק ההשקעותCAPM -ו

 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 מבוא לשוק ההון - 43024מבוא למימון, - 41019ק: 
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 (23.01.18 -)מעודכן נכון ל 12:15-14:45 ד' צחי תבור ד"ר 43019ב'  

 
 ניתוח ניירות ערך

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

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

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

 מבוא לשוק ההון- 43024מבוא למימון, - 41019ק: 
 (23.01.18 -)מעודכן נכון ל 15:00-17:30 ד' מר גיל בן יהודה 43029ב'  

      

 תרגיל -ניתוח ניירות ערך
 נ"ז / ת' 0שש"ס /  2
  15:00-16:30 'ד אביעד דגן מר  43029ב'  
  12:15-13:45 ' ה    תומר סנדרמר   43029ב'  
  

 )הקורס מיועד לסטודנטים שנה ג'(  פיננסייםמכשירים 
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  להערכת אופציות וחוזים עתידיים.וכן בשיטות  ואסטרטגיות הגנה מורכבות

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

 ניהול השקעות- 43019ק: 
  12:15-14:45 'א ד"ר אנדריי קודריאבצב 43030א'  
  16:00-18:30 ד' ד"ר אנדריי קודריאבצב 43030 א' 

   

 
 תרגיל -מכשירים פיננסיים

 נ"ז / ת' 0שש"ס /  1
  15:00-15:45 'א מר אביחי ימין 43030א'  
   15:00-15:45 'ד מר אביחי ימין 43030א'  

 
 

 קורסי בחירה בהתמחות במימון << 
 

 מבוא לדיני מיסים 
 הקורס מבוא לדיני מיסים דן בנושאים שונים הקשורים לדיני המס בישראל. 

נבחין בין מיסוי היחיד למיסוי חברות ונזהה סוגים  להבחין בין הכנסות פירותיות והכנסות הוניות. בקורס נלמד
ניכויים, זיכויים  ןלפקודת מס הכנסה(.כמו כן נלמד לזהות הוצאות מוכרות ולהבחין בי 2שונים של הכנסות )סעיף 

תוני החקיקה בנושא )פקודת מס בנוסף נלמד על קיזוזי הפסדים. הקורס ישלב את נ ופטורים ממס הכנסה.
 הכנסה( ופסקי דין רלבנטיים המספקים פרשנות לחוק.

 56/ ש' /   נ"ז 3שש"ס /  3
 (07.09.17 -מבוא למשפט  )מעודכן נכון ל -43026מבוא למימון,  -41019ק: 
 (27.09.17 -)מעודכן נכון ל  12:15-14:45ד'     רו"ח אביב רופל      43076א' 

 
 השקעותבחירת תיקי 

הקורס מספק כלים אנליטיים הדרושים למשקיע לצורך בנית, תמחור והערכת תיקי השקעות תחת תנאי אי 
ודאות. הקורס כולל סיקור נרחב על המכשירים הפיננסיים המתקדמים בשוק ההון, ומאפשר למשתתפים בו 

המצב העדכני של שוק ליישם בתנאי המציאות אסטרטגיות מסחר מורכבות המבוססות על ניתוח מעמיק של 
ילמד כיצד לבנות תיק השקעות מותאם לצרכי  יוצגו הסיכונים הכרוכים בהשקעה במכשירים פיננסים.ההון. 

 הלקוח והנחיותיו ולדעת לנהלו באופן שוטף.
 56נ"ז / ש' /  3שש"ס / 

 ניהול השקעות  43019ק: 
  09:15-11:45א'         פרופ' ניסים בן דוד  43052א' 
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 מבוא ליזמות עסקית 
מאות מיזמים חדשים מתחילים את דרכם בכל יום ויום.  -יזמות היא אבן היסוד של כל כלכלה מודרנית בימנו

במהלך הקורס נבחן את המאפיינים החשובים לכל יזמות מוצלחת וכן מודלים עסקיים ושיווקיים להתנעת מיזם. 
כאלו שפחות וננתח את הסיבות לכך. יוצגו כלים חשובים במהלך הקורס נסקור דוגמאות רבות, כאלו שהצליחו ו

להקמת מיזם חדשני ונסכם בהצגת פרויקט רעיוני של סטארטאפ המדמה פנייה למשקיעים פוטנציאליים. בסיום 
הקורס יקבלו הסטודנטים הבנה בסיסית של הפעולות הנדרשות להקמת מיזם חדש, הכנת תכנית עסקית ומצגת 

קבלו סקירה מקיפה של עולם היזמות והסטארטאפים בארץ ובעולם ויישמו מודלים משקיעים. הסטודנטים י
 עסקיים שונים במקובלים בתעשייה זאת

 56/ ש' /   נ"ז 3שש"ס /  3
 מבוא לשיווק - 41021מבוא למימון, - 41019ק: 
 (29.08.17 -)מעודכן נכון ל  15:00-17:30ה'     מר ערן שביט 43050א' 
 

 כספייםניתוח דו"חות 
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 הפירמה.כלכלית והענף בו פועלת -נעסוק בהבנת הסביבה העסקית ההשקעות.

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

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

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

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

 )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: 
 09:15-11:45 ד' ד"ר גיל כהן 42033ב'  
 12:15-14:45 ד' ד"ר גיל כהן 42033ב'  

 
   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 מקרים ושימוש 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: 
    09:15-11:45 א'    נתנאל דרורי ד"ר 41059' ב
 

 
 

 התמחות בשיווק -חטיבה למנהל עסקים
 

 קורסי חובה << 
 

 אסטרטגיה שיווקית
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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, 

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

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

 מבוא לשיווק - 41021ק: 
 43032ז: 
    14:15-16:45ב'    ד"ר תמיר גדו     43046א' 
 

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

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

ויספק גישות ושיטות בשיווק  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: 
      17:00-19:30ב'        ד"ר תמיר גדו   43055' א
 

 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
 (23.01.18 -)מעודכן נכון ל 15:00-17:30ד'       גיל כהןד"ר  43024 'ב
 

 פרסום בינלאומי 
להציג ביריעה רחבה את מרכיבי האסטרטגיה של הפרסום והתקשורת השיווקית הבינלאומית, היא  מטרת הקורס

שלם של מדיות המאורגנות במסגרת הרואה בכול בעלי העניין שותפים במערכת יחסים הדדית, באמצעות מגוון 
יינים כנית תקשורת אסטרטגית ובאמצעות תמהיל של שיטות שיווקיות, בקורס יינתן דגש על בניית קמפת

קדום מכירות, מכירה אישית,   יחסי צבור,  כגון פרסומיים, אולם אנו נסקור גם אמצעי תקשורת נוספים
 ועוד. באינטרנט פרסום טלמרקטינג,

 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 מבוא לשיווק - 41021ק: 
 תקשורת שיווקית משולבת  43047ז':
  12:15-14:45ד'      ד"ר תמיר גדו     43083ב' 
 

 ( )מיועד לסטודנטים בשנה ג'  התנהגות צרכנים 
מטרת הקורס להקנות למשתתפים ידע והבנה בתהליכי ההעדפה, הבחירה והקנייה של הצרכן והגורמים 
המשפיעים על החלטות אלו. הקורס יתמקד בגורמים פסיכולוגיים, סוציולוגיים ודמוגרפיים והשפעתם על הגדרה 

 כלים לאיתור תובנות צרכניות. אישית ומניעים פנימיים ויעניק
   56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 מבוא לשיווק - 41021ק: 
 (27.09.17 -)מעודכן נכון ל  15:45-18:15  ד'גב' ענת גרנר      43001' א
 
 
 

 קורסי בחירה בהתמחות בשיווק << 
 

 מבוא לדיני מיסים 
 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.
ויים, זיכויים ניכ ןלפקודת מס הכנסה(.כמו כן נלמד לזהות הוצאות מוכרות ולהבחין בי 2שונים של הכנסות )סעיף 
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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
 (07.09.17 -מבוא למשפט  )מעודכן נכון ל -43026מבוא למימון,  -41019ק: 
 (27.09.17 -)מעודכן נכון ל  12:15-14:45רו"ח אביב רופל     ד'      43076א' 

 
 
 

  מודלים חדשניים בשיווק בעידן המודרני
בקורס נלמד את המסגרת המושגית של חדשנות במודלים עסקיים בשיווק, וכיצד הם משתלבים במארג החדש 

עסקיים ושיווקיים לסוגיה, גורמים ותהליכי חדשנות, של עולם העסקים. הקורס יעסוק בהבנת החדשנות במודלים 
עיצוב אסטרטגיה ותפיסה שיווקית על מנת למנף את החדשנות לכלל יתרון תחרותי וצמיחה עסקית. זהו קורס 

 תפיסות שיווקיות עדכניות.  חיוני להבנת תחום השיווק בעידן המודרני, והכרות עם
 56/ ש' /   נ"ז 3שש"ס /  3

 מבוא לשיווק  – 41021ק: 
    18:30-21:00   'ד   ד"ר ישעיהו מרום 41120' א
 

 מבוא ליזמות עסקית 
מאות מיזמים חדשים מתחילים את דרכם בכל יום ויום.  -יזמות היא אבן היסוד של כל כלכלה מודרנית בימנו

ים ושיווקיים להתנעת מיזם. במהלך הקורס נבחן את המאפיינים החשובים לכל יזמות מוצלחת וכן מודלים עסקי
במהלך הקורס נסקור דוגמאות רבות, כאלו שהצליחו וכאלו שפחות וננתח את הסיבות לכך. יוצגו כלים חשובים 
להקמת מיזם חדשני ונסכם בהצגת פרויקט רעיוני של סטארטאפ המדמה פנייה למשקיעים פוטנציאליים. בסיום 

ולות הנדרשות להקמת מיזם חדש, הכנת תכנית עסקית ומצגת הקורס יקבלו הסטודנטים הבנה בסיסית של הפע
משקיעים. הסטודנטים יקבלו סקירה מקיפה של עולם היזמות והסטארטאפים בארץ ובעולם ויישמו מודלים 

 עסקיים שונים במקובלים בתעשייה זאת
 56/ ש' /   נ"ז 3שש"ס /  3

 מבוא לשיווק - 41021מבוא למימון, - 41019ק: 
  (29.08.17 -)מעודכן נכון ל  15:00-17:30ה'       ערן שביט מר 43050א' 
 

   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 מתוךהעסקי,  מהעולם בדוגמאות מקרים ושימוש 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: 
    09:15-11:45 א'    נתנאל דרורי ד"ר 41059' ב

 
   פוליטיקה והשפעה בניהול הגלובאלי

 קורס זה הינו קורס מתקדם בניהול פוליטי וצבירת כוח ודרכים לשימושו בתוך הארגון ומחוצה לו.
במהלך הקורס נלמד איך לשכנע אנשים וכיצד לבנות טיעונים, כיצד להתמודד עם התנגדויות, אסטרטגיות 

סוי ועוד, כיצד לבנות בפוליטיקה ארגונית כולל חיזוי התנגדויות ואסטרטגיות הגנה מקדימות, הפרחת בלוני ני
קואליציות בתוך הארגון, עבודה מול ועדים בניית קמפיין פוליטי, בניית קמפיין נגטיבי, גיוס כספים למטרות 

 פוליטיות ולמטרות עסקיות, ניהול אסטרטגי של ארגונים, עמותות ומוסדות ציבוריים.
להתמודדות מוצלחת עם פוליטיקה  במהלך קורס זה אנו נסקור את מיטב הפרקטיקות הניהוליות העדכניות

  ארגונית ברמה הגלובאלית הן ברמת האינדיבידואל והן ברמת הארגון.
 56/ ש' /   נ"ז 3שש"ס /  3

 מבוא לשיווק- 41021ק': 
  הקורס יינתן בשפה האנגלית   12:15-14:45      'בד"ר תמיר גדו        43084' ב

 
 ניתוח דו"חות כספיים

כלים בסיסיים ומתקדמים לניתוח כלל הדוחות הכספיים של הפירמה. נדון בהיצע ובביקוש הקורס נועד להקנות 
חות מורכבים בתחום "חות כספיים כולל הכרת סעיפי דו"נרענן את היכולת לקרוא ולהבין דו חות כספיים."לדו
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חות "י של דונעסוק בניתוח בסיס כלכלית והענף בו פועלת הפירמה.-נעסוק בהבנת הסביבה העסקית ההשקעות.
נעריך סיכונים עסקיים  נזהה מגמות, חות,"כספיים באמצעות שימוש ביחסים ומדדים פיננסיים מתוך הדו

-יעילות תפעולית ורווחיות של הפירמה. נדון בהשפעת המדיניות החשבונאית ופיננסיים ונסיק מסקנות על נזילות,
וניסיונות ה"ייפוי" של הדוחות הכספיים ונציע דרכים כלכלית על החברות המסוקרות תוך הבנת הבעייתיות 

נעסוק בחיזוי קשיים כלכליים וניבוי "פשיטות רגל" של פירמה באמצעות שימוש  להתמודדות עם בעיות אלו.
 במדדי הישרדות .

 56נ"ז / מקוון /  3שש"ס /  3
 חשבונאות פיננסית - 41005ק: 
 הערכת שווי חברות -סדנא- 43031ז': 
 מתוקשב קורס רו"ח שי צבאן      43044  ב'
 

 
 התמחות בחשבונאות 

 
 קורסי חובה –שנה ב' << 

 

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

סוגיות הכרה, מדידה, גילוי והצגה לגבי הסטודנט בנושאי דיווח בסיסיים ומתקדמים בחשבונאות פיננסית, ידגיש 
פריטים בדוחות הכספיים כגון נדל"ן להשקעה, נכסים בלתי מוחשיים, נכסים מוחזקים למכירה, מעברים בין 
סיווגים מאזניים, התחייבויות לזמן ארוך ואג"ח, מסים על ההכנסה, הכרה בהכנסה ויציג את הדוח על תזרימי 

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

 (27.09.17 -)מעודכן נכון ל   11:30-13:00  ' ג     לירון סימאנא  רו"ח  44100א' 

 
 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 )

הקורס מציג תוצאות של מחקרים אמפיריים הנוגעים לנושאים  פיננסי. במקביל להעשרת הידע התיאורטי
 .הנלמדים

 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 מבוא למימון - 41019ק: 
  15:00-17:30   ב' טל    -ד"ר שרון גרעין 43011 'א
  

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

  15:00-16:30 א' מר אביעד דגן 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
-העסקי בחלקו הראשון נעמיק את ההכרות עם מערכת המשפט, תוך דגש על מערכת המשפט הישראלית בפן

 -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, 

 והמנגנונים המסדירים תחומים אלו.נכיר מושגי יסוד בתחום, ונעמוד על תחומי הפעילות והאחריות של הגופים 
 60/ ש' /   נ"ז 1שש"ס /  4

 מבוא למשפט ויסודות המשפט המסחרי- 43026ק: 
   08:30-11:45      ב'           עו"ד יוסי חכם 44104א' 

 שיטת השווי המאזני 
עסקיים, במקרה של מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע בנושא יישום חשבונאות השווי המאזני בגופים 

, ותקני 28קיומה של השפעה מהותית ובנוגע לחברות כלולות, וזאת לאור הוראות תקן בינלאומי בחשבונאות 
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חשבונאות נוספים הקשורים לסוגיות ספציפיות בחברות כלולות. בין הנושאים המרכזיים ייכלל הבסיס ליישום 
וב חלק ברווחים של כלולות והמשמעות של שינויים השיטה, מדידת נכסים והתחייבויות ניתנים לזיהוי, חיש

 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
        16:00-17:30    '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, 

ים ועסקיים, תוך שימת דגש על מיסוי היחיד. בקורס נלמד כאמור, בהקשרים משפטיים, חשבונאיים, כלכלי
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

 מבוא למשפט ויסודות המשפט המסחרי- 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 

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

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

  17:45-19:15  א' רו"ח אביהו אהרוני   44102ב' 
 

 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: 
 קורס מתוקשב    עו"ד יצחק בן חיים     44120ב' 

 
 

 שנה ג'-קורסי חובה<< 
 

 סוגיות מדידה בחשבונאות ב'
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 /  2

 סוגיות מדידה בחשבונאות א'- 44102ק: 
   12:45-14:15ב'   רן      -זד"ר אסתרי גילע  44109 א'
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 תרגיל-סוגיות מדידה בחשבונאות ב'
 נ"ז / ת' 0שש"ס /  1

       18:00-18:45   ב'     לירון סימאנא רו"ח  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': 
    09:00-12:15ד"ר אסתרי גילעז רן  ב'    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 

בתאגיד ואת זכויותיהם וחובותיהם של גורמים פנים תאגידיים וגורמים הנמצאים מחוצה לו. בנוסף, ידון שונים 
 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: 
   12:15-15:45א'   בן חיים     יצחק ד עו"  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   מעולם המשפט.ותפיסות יסוד 
 ופסקי דין.

 60נ"ז /  1שש"ס /  2
 מבוא למשפט ויסודות המשפט המסחרי- 43026ק: 
   14:30-16:00ב'     עו"ד מיכל גרוס 41211א' 
 

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

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

  08:30-11:00'  ארו"ח גיא אלחנני       44107א' 
 

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

      16:15-17:45    ב'     לירון סימאנא רו"ח   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
 נ"ז / ת' 0שש"ס /  2

         16:00-17:30רו"ח אביהו אהרוני  א'  44106א' 

 
 ביקורת מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות
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ניצב רואה החשבון בסביבת הקורס נועד להקנות הבנה בסוגיות ביקורת חשבונות מתקדמות לרבות כאלו בפניהן 
 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-ממוחשבותביקורת מערכות מידע חשבונאיות 
 נ"ז / ת' 0שש"ס /  1

     16:30-17:15'  א  גל חנוכהרו"ח   44111ב' 
 

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

 ואמנות המס.החלופות הניצבות בפני הישות הממוסה לאור הדין הישראלי, הדין הבינלאומי 
 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: 
  08:30-10:00'   ארו"ח גיא אלחנני    44116ב' 
 

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

      17:30-19:00'  אגב' לירון סימאנא    44116ב' 
 

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

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

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

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

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

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

 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

   11:15-12:45ו'  רו"ח אביהו אהרוני    44105ב' 
 

 סוגיות מיוחדות בחשבונאות
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להקנות לסטודנט ידע תיאורטי ומעשי בנושאים מתקדמים מתחום החשבונאות הפיננסית. מטרת הקורס היא 
התחייבויות, הון עצמי ומכשירים היברידיים, רווח למניה,  -בין היתר ידון הקורס בהבחנה בין מקורות ההון

 תשלומים מבוססי מניות, השפעות שערי חליפין ומגזרי פעילות.
 60נ"ז /  3שש"ס /  5

 מאוחדים הרחבה- 44106ק': 
 (01.02.18 -)מעודכן נכון ל  10:15-14:30  'א  יצחק כוכביד"ר  44114ב' 
 

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

       14:45-16:15'  א  גל חנוכהרו"ח  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: 

  יפורסמו לכם בתחילת סמ' ב' אשר 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 

פים והמנגנונים המסדירים תחומים אלו. מושגי יסוד בשוק ההון ונעמוד על תחומי הפעילות והאחריות של הגו
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: 
  סמ' ב'  מרוכזים שיפורסמו לכם לקראת בשני מפגשים עו"ד רויטמן דוקוב יעל    השיעורים יינתנו  44119ב' 

 
 

   התמחות בלוגיסטיקה
 

 קורסי חובה –שנה א' 
 

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

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

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

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

   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 
ם תהליך הרכש יעסוק חוזים והתקשרויות, ניהול מלאי ושינוע. לסיכו 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
      09:45-12:15  'ו          מר דוד וילהלם 41062' א

 
  ניהול ועיתוד מלאי

את הבסיס להבנת ניהול מלאי וניהול שרשראות אספקה בארגונים.  הס עוסק בניתוח מערכות מלאי המהווהקור
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.
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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

  16:00-18:30ב'            דבמר משה   41064א' 
 

 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   רהעסקים קטנים ובינוניים. ונותנת פתרון לכל התהליכים העסקיים של החב

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

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

 (01.02.18 -)מעודכן נכון ל 16:00-18:30ב'          דוד דניאלימר   41065ב' 
 

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

 פעילויות אלו מבוזרות בד"כ בין ארגונים עסקיים רבים, המרכיבים יחד את שרשרת האספקה.  .ללקוחות
. עים של הארגונים האחרים בשרשרתהנמצא בתוך שרשרת אספקה ,תלויים מאד בביצו ,הביצועים של כל ארגון

ות התעצמות התחרות בין חברות עסקיות הביאה להכרה בהכרח בניהול אינטגרטיבי של כל הפעילוי
 ,במטרה להביא את השרשרת כולה לביצועים מיטביים .אודות להתפתחות טכנולוגית המחשוב והמידע  הללו
 .קהתפעול וניהול שרשרת ה אספ ,תכנון ,ן כיום ליישם מתודולוגית של תכןנית

הקורס יציג את מרכיבי השרשרת, סוגים שונים של שרשרות הספקה, שילוב שרשרת ההספקה עם הפונקציות 
חרות בארגונים וכלים לעבודה יעילה יותר של השרשרת. הקורס יעסוק בתהליכי קבלת החלטות של ארגונים הא

ישלב הצגת ו , תכנון ההפצהאיהייצור, ניהול המל ניהול  ,מיקום מתקנים  שרת אספקה בתחומיהנמצאים בשר
 מודלים כמותיים. ות של תהליכי קבלת החלטות בעזרתהעקרונ

 56/  ש'/  נ"ז 3שש"ס /  3
   10:45-13:15מר משה דב       ו'    41063ק' 
 

 

 לוגיסטיקה –קורסי בחירה 
 

  אבטחת איכות
איכות מוצרים ושירותים הפכה להיות גורם מוביל בתחרותיות של המגזר התעשייתי והעסקי. מטרת הקורס היא 

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

, עלויות איכות, Taguchi, דגימת קבלה, שיטות SPCהשני במערכות אבטחת איכות. בין הנושאים הנדונים: 
TQM 9000ו- ISO. רתה הקניית ביטחון באיכות המוצר או השירות אבטחת איכות הינה גישה ניהולית שמט

מימושה של גישה זו מתבצע ע"י תכנון נכון לאיכות של המוצר והשירות. הבטחת   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' 
 

  )מסלול דו שנתי(לוגיסטיקה צבאית  
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 
 האסטרטגית ולהקנות כלים להתמודד עם האתגרים שהיא מציבה.הטקטית ועד הרמה 

 56/  / ש' נ"ז 3שש"ס /  3
 (23.01.18 -)מעודכן נכון ל  15:00-17:30א'        ומר דודי ווילהאם תא"ל )מיל( אילוז רון  41073ב' 

 סדנא  –' גשנה 

 
 בלוגיסטיקה  םאירועי –יישומית  סדנא

בלוגיסטיקה",  הנו מודל מתמטי אשר מדמה באמצעות מחשב את הסביבה הניהולית "אירועים  -משחק עסקים
ת ויחסי האופיינית למרבית הסקטורים התעשייתיים. במודל מתמטי זה נמצא קשרים בין הפונקציות הניהוליו
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ישום בשימת דגש על י ומימון. שיווק ומכירות, תפעול ולוגיסטיקה, גון: ייצור,כ ,הגומלין בתחומים השונים
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

 מבוא לחשבונאות ניהולית- 41017מאקרו ב', - 41015 מיקרו ב',- 41011ק: 
 )מסלול לוגיסטיקה(   15:30-19:00 ד'יוסף     מר אבי   46041 'ב
 


