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פרופ' אלי גימון ,פרופ' דורון לביא
ד"ר יהודית קאהן
ד"ר אנטולי ספיבקובסקי
ד"ר חגי אורנשטיין ,ד"ר אורי זקס ,ד"ר הילה נבו ,ד"ר ינאי פרחה
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דגן ,רו"ח אורית הלפרין ,מר רונן זינגר ,מר ארז כץ וולובלסקי ,גב'
מירית מזרחי ,גב' רוני נגרי ,גב' טניה נסונוב ,טטיאנה סוקולוב ,ד"ר
מירב סקר ,ד"ר אבישי עייש ,ד"ר ז'אנה פיאדין ,ד"ר צחי פיינה ,מר קובי
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מטרת הלימודים
מטרת הלימודים בחוג היא להקנות לתלמיד ידע ומיומנויות בתחומי הכלכלה והניהול .כוונת התכנית
לפתח נקודת מבט ואורח מחשבה מקצועיים ,כדי להכין את בוגרי החוג לפעילות משקית במגזר הציבורי
ובמגזר העסקי במשק הלאומי ,ולהכשיר תלמידים מצטיינים ללימודי המשך במסלול אקדמי מתקדם
בכלכלה או מנהל עסקים.

תכנית הלימודים
הלימודים בחוג לכלכלה וניהול הם במתכונת חד-חוגית ודו-חוגית ,הכוללת קורסי חובה וקורסי בחירה.
התכנית החד-חוגית מעניקה  120נקודות זכות והתכנית הדו-חוגית  60נקודות זכות .תכנית הלימודים
כוללת מקצועות תשתית במתמטיקה ,סטטיסטיקה ומדעי המחשב ,לימודי יסוד בכלכלה וניהול ומגוון
קורסי הרחבה מתקדמים .התכנית מקנה לתלמידיה הבנה של התהליכים הכלכליים שבמסגרתם פועלות
הפירמות )יצרנים( ומשקי הבית )צרכנים( ושל מערכת השווקים שבה הם נפגשים .כן נלמדים תפקידי
הממשלה במשק ,החלופות להתערבותה במערכת הכלכלית והשפעתה על הרווחה החברתית .ברמת
המאקרו נלמדים דפוסי ההתנהגות של משק לאומי כדוגמת המשק הישראלי ,ודפוסי ההתנהגות של משק
לאומי במגזר הבינלאומי.
בתחום הניהול ,התכנית מקנה לתלמידים הבנה בסיסית וכלי יישום מעשיים בתחומי החשבונאות
והתמחיר ,הניהול הפיננסי והמימון ,השיווק וניהול משאבי אנוש.
כן מוצעים קורסי בחירה במגוון של נושאי הכלכלה והניהול ,כגון משאבי הטבע ואיכות הסביבה ,ניהול
ניירות ערך ושוק ההון ,יסודות המיסוי ,אסטרטגיה עסקית ,כלכלה ניהולית ועוד .הסטודנט יוכל לבחור
קורסי בחירה נוספים מחוגי מדעי החברה והרוח ומחוגי המדעים והטכנולוגיה.
בכל התחומים מתקיים שילוב של היבט כלכלי ,היבט ניהולי וגישה תיאורטית ומעשית .שיטת ההוראה
בקורסים בכלכלה וניהול היא ייחודית למכללה ,והיא אינטנסיבית ומבוססת על הוראה חזותית משולבת
בתרגול ,מעבדות מחשב וסדנאות.
*החוג רשאי בכל עת לבצע שינויים בתכנית הלימודים וליידע על כך את הסטודנטים.
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תנאי מעבר בין שנים
תנאי המעבר משנה א' ל-ב'*
 .1ציון של  60לפחות בכל אחד מהקורסים מבוא לכלכלה א' ומבוא לכלכלה ב'.
 .2ציון של  56לפחות בכל שאר הקורסים.
 .3ממוצע ציונים משוקלל שנתי של  65לפחות )אלא אם צוין אחרת במכתב הקבלה האישי(.
 .4ציון עובר בקורסי הליבה :מבוא לכלכלה א' ,מבוא לכלכלה ב' ,חדו"א א' וחדו"א ב'.
 .5כישלון כפול בקורסי הליבה של שנה א' יגרור הפסקת לימודים.
 .6תנאי המעבר הכלליים הרלוונטיים של המכללה.

תנאי המעבר משנה ב' ל-ג*
.1
.2
.3
.4
.5

ממוצע ציונים משוקלל שנתי של  65לפחות.
ציון של  56לפחות בכל הקורסים.
ציון עובר בקורסי הליבה :מיקרו כלכלה א' ומיקרו כלכלה ב'.
כישלון כפול בקורסי הליבה של שנה ב' יגרור הפסקת לימודים.
תנאי המעבר הכלליים הרלוונטיים של המכללה.

תנאי המעבר משנה ג' ל-ד' *
.1
.2
.3

ממוצע ציונים משוקלל שנתי של  65לפחות.
ציון של  56לפחות בכל הקורסים.
תנאי המעבר הכלליים הרלוונטיים של המכללה.

* סטודנט הנכשל פעמיים בקורס ליבה חוגי ,יופסקו לו לימודיו בחוג.
בהתקיים נסיבות מיוחדות וזאת על פי החלטת ראש החוג או וועדת ההוראה החוגית ,יהיה התלמיד רשאי להירשם
שוב לקורס האמור ולהמשיך את לימודיו ,בתנאים שייקבע החוג.
** כל החלטה ,ובכלל זה החלטה על הפסקת לימודים של סטודנט שלא עמד בתנאי המעבר ,תתקבל בוועדת המעקב
החוגית.

4

דרישות לסגירת תואר:
על מנת לסגור תואר בחוג לכלכלה וניהול ולקבל תעודת זכאות ,יש לעמוד בממוצע כולל של  65לפחות.
במסלול הדו חוגי הממוצע הכולל של שני החוגים נלקח כממוצע סופי בכל חוג לסגירת תואר.

חובות אנגלית
בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה ,לימודי האנגלית הנם לימודי חובה לתואר .כל הסטודנטים
נדרשים להתחיל בלימודי האנגלית בשנה הראשונה ללימודיהם:
סטודנטים שרמתם טרום בסיסי א' ,טרום בסיסי ב' או בסיסי מחויבים ללמוד אנגלית החל
מהסמסטר הראשון ללימודיהם
סטודנטים שרמתם מתקדמים א' או מתקדמים ב' מחויבים ללמוד אנגלית החל מסמסטר א' או
סמסטר ב' של השנה הראשונה ללימודיהם
בנוסף ,כל הסטודנטים במכללה נדרשים להגיע לרמת פטור באנגלית טרם הרישום לסמינריון ו/או
לקורסים מתקדמים.
רישום לקורסי הסמינריון ו/או לקורסים מתקדמים/עבודות גמר לא יתאפשר ללא רמת פטור באנגלית.

חובת קורס רוח
כל סטודנט חייב ללמוד קורס אחד בהיקף של  2נ"ז במדעי הרוח במהלך שלוש שנות לימודיו לתואר.

קורס הבעה ורטוריקה
סטודנט החייב בקורס הבעה ורטוריקה יזוכה בעבור הקורס ב 2-נ"ז בגין חובת קורס "רוח כלל מכללתי".

המעבר משנה לשנה מותנה בהצגת ציוני כל הקורסים ,על פי תכנית הלימודים של כל שנה
אקדמית .קבלת התואר מותנית בציון ממוצע  65בגמר הלימודים.
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ריכוז תכנית הלימודים של החוג לכלכלה וניהול למחזור תשע"ז – חד-חוגי

קורסי חובה -שנה א'
סמסטר א'
ש"ס

נקודות זכות

השלמות בחדו"א **1

2

0

שם הקורס
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א'

5

4

יסודות החשבונאות

4

4

מבוא לכלכלה א' – מיקרו

5

4

מבוא לניהול

2

2

מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א'

5

4

סמסטר ב'
ש"ס

נקודות זכות

שם הקורס
השלמות בחדו"א **2

1

0

חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי ב'

5

4

מבוא לכלכלה ב' – מאקרו

5

4

מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב'

5

4

קורס רוח***

2

2

תמחיר וחשבונאות ניהולית

3

3

מיומנויות מחשב*

2

0

* יש לסיים בהצלחה את הקורס מיומנויות מחשב עד לסיום שנה א' או לחלופין להציג פטור מהקורס .
** קורסי השלמה לחדו"א הינם תגבורים מובנים לחדו"א ללא נ"ז.
***אין חובה לבחור קורס רוח כלל מכללתי במהלך שנה א' אך יש ללמוד קורס זה עד לסיום התואר.

קורס רוח רב מכללתי ) 2נ"ז( ,יילקח מרשימה שתפורסם מדי שנה על ידי החוג ללימודים רב-תחומיים

קורסי בחירה– שנה א'
יש לבחור אחד מבין שני הקורסים הבאים:
ש"ס

נקודות זכות

שם הקורס
משא ומתן עסקי

2

2

משפט עסקי

2

2

סה"כ  37נ"ז בשנה א' )כולל קורס רוח רב-מכללתי(.
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קורסי חובה -שנה ב'
שנתי

שם הקורס
שיטות מחקר לכלכלנים

ש"ס

נקודות זכות

) 3סמסטר א'() 4 +סמסטר ב'(

3

סמסטר א'
ש"ס

נקודות זכות

שם הקורס
אלגברה לינארית

5

4

מבוא לאקונומטריקה

5

4

מאקרו כלכלה א'

5

4

מימון א'

5

4

מיקרו כלכלה א'

5

4

סמסטר ב'
ש"ס ותרגול

נקודות זכות

שם הקורס
יסודות השיווק

3

3

מבוא לחקר ביצועים

5

4

מאקרו כלכלה ב'

5

4

מימון ב'

5

4

מיקרו כלכלה ב'

5

4

קורסי בחירה -שנה ב'
יש לבחור קורס אחד מבין הקורסים הבאים:
שם הקורס
משפט וכלכלה

ש"ס

נקודות זכות

2

2

ניתן לבחור מתוך קורסי בחירה של שנה א' שלא נלמדו בעבר:
משא ומתן עסקי

2

2

משפט עסקי

2

2

סה"כ  44נ"ז בשנה ב' )כולל קורס בחירה(.
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קורסי חובה -שנה ג'
שנתי

שם הקורס

ש"ס

נקודות זכות

סמינר

2+2

6

יש לבחור באחד מהסמינרים המוצעים:
סמינר באסטרטגיה עסקית ויזמות
סמינר בכלכלת עבודה
סמינר בכלכלת ישראל תכניות עסקיות וכלכלת סביבה
סמינר בניתוח עלות תועלת

סמסטר א'

שם הקורס

ש"ס

נקודות זכות

כלכלת ישראל*

3

3

ניתוח דו"חות פיננסיים

3

3

קורסי בחירה -שנה ג '
יש לבחור קורסי בחירה בהיקף של  27נ"ז לפי הפירוט הבא:
ש"ס

נקודות זכות

תחום ניהול – חובה לבחור לפחות  2קורסים מתחום זה
הגבלים עסקיים – ניתוח משפטי וכלכלי

3

3

חקר שווקים

3

3

משחק מנהלים וניהול יזמות*

3

3

ניהול צוותים

3

3

כלכלה התנהגותית

3

3

התנהגות ארגונית )מוצע במסגרת המסלול המרוכז(

3

3

התנהגות צרכנים )מוצע במסגרת המסלול המרוכז(

3

3

ש"ס

נקודות זכות

תחום כלכלה – חובה לבחור לפחות  3קורסים מתחום זה
כלכלת המזה"ת

3

3

כלכלה משאבי טבע וסביבה

3

3

כלכלת סין

3

3

מבנה ענפי

3

3

כלכלת עבודה*

3

3

ניתוח עלות תועלת*

3

3

תורת המשחקים

3

3

* קורס תומך סמינר = קורס מסוים המאפשר רישום לסמינר מסוים.
** יתכנו שינויים בשמות הקורסים ובצירוף האשכולות.

תחום מימון*

שם הקורס

ש"ס

נקודות זכות

ניתוח ניירות ערך  -שוק ההון *

3

3

דיני ניירות ערך ואתיקה*

3

3
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בחירת תיקי השקעות*

3

3

אופציות וחוזים עתידיים* )מוצע במסגרת המסלול המרוכז(

3

3

*אין חובת בחירה עבור קורסים אלו
ניתן לבחור את כל  12הנ"ז הנותרות מתוך הקורסים בתחום אשכול מימון או בקורסי הבחירה השונים משנה ג'.

סה"כ  39נ"ז בשנה ג' )כולל קורסי בחירה(.
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מסלולי התמחות

ההתמחויות מיועדות לסטודנטים שלומדים בחוג לכלכלה וניהול חד-חוגי אך אין חובה לבחור בהתמחות.
סטודנטים שירצו להתמחות בתחום ממוקד יוכלו לבחור באחד מארבעת המסלולים שלהלן .בסיום
לימודיהם בנוסף לתעודת התואר המאושרת ע"י המל"ג "בוגר בכלכלה וניהול" יקבלו גם תעודה של
המכללה שמציינת את תחום ההתמחות שלהם .יותר קל להשתלב בשוק העבודה.
התמחות בכלכלת סביבה -ניתוח עלות תועלת ,תורת המשחקים ,כלכלת משאבי טבע וסביבה ,ניהול
ותכנון סביבתי ,אנרגיה וסביבה ,סמינר בכלכלת סביבה
התמחות בשיווק ויזמות -יסודות השיווק ,חקר שווקים ,יזמות ,משחק מנהלים ,הגבלים עסקיים,
התנהגות צרכנים ,סמינר בשיווק/אסטרטגיה עסקית /יזמות ותכניות עסקיות.
התמחות בתיאוריות כלכליות -תורת המשחקים ,כלכלה התנהגותית ,כלכלת צמיחה ,הגבלים עסקיים,
כלכלת עבודה ,מימון ציבורי ,ניתוח עלות תועלת ,סמינר בתיאוריות כלכליות.
התמחות בניהול פיננסי -יסודות המימון ,מימון ,יסודות החשבונאות ,תמחיר וחשבונאות ניהולית,
ניתוח ניירות ערך ,נגזרות פיננסיות ,דיני ניירות ערך ואתיקה ,בחירת תיקי השקעות ,סמינר במימון/ניהול
פיננסי.
הסמכה :כל בוגרי כלכלה וניהול חד חוגי ודו חוגי זכאים במהלך שנת הלימודים השלישית ולאחריה
להמשיך להשלמות מקצועיות בתחום הפיננסי לבוגרי כלכלה וניהול בלימודי חוץ .הגישה למבחני ההסמכה
של רשויות המדינה מותנית בזכאות לתואר בוגר בכלכלה וניהול .ההשלמות לקראת תעודות הסמכה
בתחומים:
)א( יעוץ ניירות ערך) ,ב( מנהל תיקי ניירות ערך) ,ג( ייעוץ פנסיוני.

10

תכנית המסלול הדו-חוגי בכלכלה וניהול
התכנית הדו-חוגית בכלכלה וניהול נועדה לתת מענה לצורך בלימודים המתפרסים על פני יותר מתחום
התמחות אחד .במסגרת מגבלת נקודות הזכות הנגזרת מהמתכונת הדו-חוגית ) 60נ"ז( ,ילמד הסטודנט
בתכנית זאת את קורסי החובה שיקנו לו את היסודות ההכרחיים ללימודי כלכלה וניהול ,לצד כמה קורסי
בחירה נבחרים.
ככלל יתקבל התלמיד לתכנית על בסיס תנאי הקבלה הגבוהים מבין שני החוגים שאליהם נרשם במכללה.
תנאי המעבר משנה לשנה ולסיום התואר יהיו בהתאם לדרישות של כל חוג בנפרד.

תכנית לימודים מומלצת לפי סמסטרים למסלול דו-חוגי לכל השנים
שנה א'

סמסטר ב'

סמסטר א'
מבוא לכלכלה א' – מיקרו

 4נ"ז

מבוא לכלכלה ב'  -מאקרו

 4נ"ז

חדו"א א'

 4נ"ז

חדו"א ב'

 4נ"ז

מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א' *

 4נ"ז

מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב'*

 4נ"ז

בסה"כ בשנה א'  24נ"ז
שנה ב'

סמסטר ב'

סמסטר א'
מיקרו כלכלה א'

 4נ"ז

מיקרו כלכלה ב'

 4נ"ז

מאקרו כלכלה א'

 4נ"ז

מאקרו כלכלה ב'

 4נ"ז

מימון א'

 4נ"ז

מימון ב'

 4נ"ז

בסה"כ בשנה ב'  24נ"ז
* בשילוב הדו-חוגי כלכלה וניהול ופסיכולוגיה/מדעי הסביבה ,הסטודנטים ישובצו לקורסי הסטטיסטיקה בחוג
המקביל .השלמת  8נ"ז של קורסי הסטטיסטיקה תהיה מהיצע הקורסים בחוג לכלכלה וניהול.

שנה ג' -דו חוג פסיכולוגיה ,שירותי אנוש ,רב תחומי ,חינוך ,מזרחי אסיה ומדעי המחשב.
במסלול הדו חוגי בשנה ג' יבחרו הסטודנטים קורסים מתוך היצע קורסי הבחירה בחוג וירכיבו את מכסת
נקודות הזכות בחוג לכלכלה ) 60נ"ז(.
דו חוגי ר"ת ,ש"א ,חינוך :ירכיבו  6נ"ז מהיצע הקורסים
דו חוגי מזרח אסיה  :ירכיבו  8נ"ז מהיצע הקורסים
דו חוגי פסיכולוגיה ,מדעי המחשב  :ירכיבו  14נ"ז מהיצע הקורסים
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חובה רב-שנתית
יסודות החשבונאות

 4נ"ז

קורס רוח כלל-מכללתי

 2נ"ז

בסה"כ רב-שנתי  6נ"ז
בשל התיאום הנדרש בין מערכות הלימודים השונות של שני החוגים שבהם לומד הסטודנט ,תגובש
תכנית הלימודים הסופית באופן פרטני במסגרת ימי הייעוץ של כל חוג בנפרד.
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כלכלה וניהול סביבתי:
תואר דו חוגי :החוג לכלכלה עם חטיבת קיימות בחוג ללימודים רב תחומיים
שנה א'
חטיבת קיימות )חוג ללימודים רב-תחומיים(

החוג לכלכלה וניהול
מבוא לכלכלה א'

 4נ"ז

מהי קיימות?

 2נ"ז

מבוא לכלכלה ב'

 4נ"ז

מיומנויות אקדמיות

 4נ"ז

חדו"א א'

 4נ"ז

ניהול ויישוב סכסוכים א'

 3נ"ז

חדווא ב'

 4נ"ז

מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א'

 4נ"ז

לוגיקה )מבוא לתורת ההיגיון(

 5נ"ז

מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב'

 4נ"ז

אתיקה )מבוא לתורת המוסר(

 4נ"ז

שנה ב'
חטיבת קיימות )חוג ללימודים רב-תחומיים(

החוג לכלכלה וניהול
מיקרו א'

 4נ"ז

גישור

 3נ"ז

מיקרו ב'

 4נ"ז

פוליטיקה בתכנון המרחב

 2נ"ז

מאקרו א'

 4נ"ז

מאקרו ב'

 4נ"ז

אתיקה סביבתית
קונפליקטים בניהול סביבה

 2נ"ז
 3נ"ז

מימון א'

 4נ"ז

שיטות מחקר

 4נ"ז

מימון ב'

 4נ"ז

שנה ג'
חטיבת קיימות )חוג ללימודים רב-תחומיים(

החוג לכלכלה וניהול
קורס בחירה בחוג לכלכלה

 3נ"ז

סמינר )בחירה ב  1מתוך **(2

 6נ"ז

כלכלת סביבה

 3נ"ז

כלכלת ישראל

 3נ"ז

עלות תועלת )נ"ז יוכרו מטעם קיימות(

 3נ"ז

בחירה מחטיבת קיימות

 19נ"ז

)מקבץ סביבה ,פילוסופיה
וניהול ויישוב סכסוכים(
רב-שנתי
 4נ"ז

יסודות החשבונאות
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פירוט הקורסים:

שנה א' -קורסי חובה
השלמות בחדו"א 1

גב' טניה

נסונוב

 2 - 8011500ש"ס 0 ,נ"ז
קורס תגבור בחדו"א לסטודנטים שנה א' .הקורס אינו מעניק נ"ז הדרושות להשלמת התואר.

השלמות בחדו"א 2

גב' טניה נסונוב

 1 – 8012500ש"ס 0 ,נ"ז
קורס תגבור בחדו"א לסטודנטים שנה א' .הקורס אינו מעניק נ"ז הדרושות להשלמת התואר.

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א' )חדו"א *(1

ד"ר ז'אנה פיאדין
גב' טניה נסונוב
גב' טטיאנה סוקולוב

 3 - 8011201ש"ס 4 ,נ"ז ,ש'
 2 -8011202ש"ס ,ת'

פונקציה ,גבול של פונקציה ,קירוב ליניארי ,הנגזרת .תרגול כללי גזירה בסיסיים .נקודות קיצוניות ,תיאור גרפי -
קמירות וקעירות של פונקציות .הקניית מושגים :המשוואה הדיפרנציאלית ,האינטגרל המסוים והפונקציה הקדומה.
שיטות אינטגרציה בסיסיות ,שיטות נומריות לחישוב אינטגרלים ,פתרונות מקורבים למשוואות לא-לינאריות.
* כישלון כפול יגרור הפסקת לימודים.

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי )חדו"א *(2
ד"ר ז'אנה פיאדין
גב' טניה נסונוב
גב' טטיאנה סוקולוב

 3 -8012203ש"ס 4 ,נ"ז ,ש'
 2 -8012204ש"ס ,ת'
דרישת קדם :חדו"א א'

ידע בסיסי בנושאים הבאים :פונקציות גידול וייצור ,פונקציות אקספוננציאליות ,לוגיסטיות ולוגריתמיות ,פונקציות
טריגונומטריות .פתרון משוואות דיפרנציאליות פשוטות ,אינטגרציה בחלקים ,אינטגרציה בהצבה.
* כישלון כפול יגרור הפסקת לימודים.

יסודות החשבונאות*

מר ערן קאלו

 4 - 8012106ש"ס  4נ"ז ש'
ידע בסיסי ברישום החשבונאי ,בהכנת דוחות כספיים ,מאזן רווח-הפסד ודו"ח ייעוד רווחים.
נושאי הקורס המרכזיים מתקדמים בעקרונות חשבונאים ,שיטות אומדן פחת ומלאי ,התחייבויות והון עצמי.
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מבוא לכלכלה א' -מיקרו*
ד"ר יהודית קאהן
גב' רוזה סרוחנוב שבתאי

 3 - 8011101ש"ס 4 ,נ"ז ,ש'
 2 -8011102ש"ס ,ת'

הקורס דן במונחי היסוד בכלכלה :מחסור ,תפוקה שולית ,ביקוש והיצע וקביעת המחירים בתנאי שוק שונים,
התערבות ממשלה בשוק  -מדיניות מחירים ,מסים וסובסידיות .תפקיד ותפקוד משקיים של משקי בית ופירמות.
* כישלון כפול יגרור הפסקת לימודים.

מבוא לכלכלה ב'  -מאקרו*
ד"ר יהודית קאהן
גב' רוזה סרוחנוב שבתאי

 3 - 8012103ש"ס 4 ,נ"ז ,ש'
 2 - 8012107ש"ס ,ת'

קורס זה מתמקד בתחום המאקרו-כלכלי של המשק .הנושאים שיילמדו בקורס הם חשבונאות לאומית ,תצרוכת,
חיסכון והשקעה ,ביקוש מצרפי והכנסה לאומית במשק סגור ופתוח ,כסף ובנקאות ,מדיניות פיסיקלית ומוניטרית
במשק סגור ופתוח ,מסחר בינלאומי ריאלי ומוניטרי ותיאוריות הביקוש וההיצע המצרפיים כפונקציה של המחירים
)מודל .(AD-AS
* כישלון כפול יגרור הפסקת לימודים.

מבוא לניהול

ד"ר חגי אורנשטיין

 2 - 8011110ש"ס  2נ"ז
מטרת הקורס ללמד את יסודות הניהול .נלמד על מקומו של המנהל במרכז ההצלחה העסקית .הקורס יידון בהגדרת
תפקידי המנהל ,ביזמות ,במנהיגות ניהולית ,בשיטות ניהול "מסורתיות" ובשיטות ניהול שהתפתחו בסוף המאה
שעברה .זה הוא קורס עיוני שיבחן היבטים תיאורטיים ומעשיים.

מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א'*
מר אמיל שיינפלד
גב' אורטל דגמפור דגן

 3 - 8011107ש"ס 4 ,נ"ז ,ש'
 2 -8011108ש"ס ,ת'

יסודות ההסתברות :מודלים בהסתברות ,אקראיות ,מרחבי מדגם ,כללי מנייה ,קומבינטוריקה ,מאורעות ויחסים בין
מאורעות ,איחוד ,חיתוך ,תלת ואי תלות ,הסתברות מותנית ,משתנים מקריים ,משתנים בדידים ורציפים ,פונקצית
התפלגות ,התפלגות משותפת ,התוחלת והשונות ,התפלגות בינומית נורמאלית ,התפלגות פואסנית ,סטטיסטיקה
תיאורטית ,מדדי ערך מרכזי ומדדי פיזור.
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מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב'*
מר אמיל שיינפלד
גב' אורטל דגמפור דגן

 3 - 8012205ש"ס 4 ,נ"ז ,ש'
 2 - 8011108ש"ס ,ת'
דרישת קדם :מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א'

מדגם ואוכלוסייה ,התפלגות ממוצעי מדגם ,משפט הגבול המרכזי ,רווחי סמך לתוחלת ,מבוא להסקה סטטיסטית,
בדיקת השערות ,מושג המובהקות הסטטיסטית ,מבחן  Tלהפרש תוחלות ,מבחן  Tלדגימות מזווגות ,מבחן  Fמבחנים
הקשורים לפרופורציה אחת ולהפרש פרופורציות ,מבחן לטיב התאמה ולאי תלות קורלציה רגרסיה לינארית.

מיומנויות מחשבים לכלכלה

מר יאן שיך

2 – 9090002ש"ס 0 ,נ"ז
קורס זה מיועד לסטודנטים ללא ניסיון בסיסי בשימוש במחשב .שחרור מהקורס יינתן לסטודנטים שיעמדו בהצלחה
בבחינת פטור .הקורס אינו מעניק נ"ז הדרושות להשלמת התואר .יילמדו הכרת מחשב אישיMS- ,
,WINDOWSארגון קבצים וספריות,הכרה בסיסית של תוכניות ב ,MICROSOFT OFFICE-כגון Power ,WORD
Pointו.EXCEL-

תמחיר וחשבונאות ניהולית*

רו"ח אורית הלפרין

 3 - 8022118ש"ס 3 ,נ"ז
דרישת קדם :יסודות החשבונאות
שיטות התמחיר המקובלות במשק המהוות כלי ניהולי זמין וחי .סיווג עלויות ישירות ועקיפות ,שיטות להערכת
עלויות עקיפות ,תמחיר בתהליכים ,תמחיר הזמנות ,מוצרים משותפים ,תמחיר חישובי וספיגה ,תמחיר תקן ,נקודת
איזון.

שנה א'  -קורסי בחירה
משא ומתן עסקי

ד"ר חגי אורנשטיין

 2- 8031226ש"ס 2 ,נ"ז
משא ומתן הוא חלק אינטגרלי מחיי העסקים והעבודה בפרט ,ומהחיים האישיים בכלל .בקורס יילמדו תיאוריות
ומושגים מרכזיים בניהול משא ומתן ,תוך מתן דגש יישומי על שימוש בידע לאבחון והבנת מצבים ותהליכים
המתקיימים במהלך מו"מ ,ועל רכישת מיומנויות בסיסיות בניהולו .בקורס ייסקרו הדינאמיקה והתהליכים
המתרחשים בעת המו"מ ,ויילמדו ויתורגלו כלי תכנון וניתוח ,אסטרטגיות וטקטיקות לניהול מו"מ ,הימנעות
מכישלונות וממחסומים נפוצים ועוד.

משפט עסקי

עו"ד אביבה באומל

 2 - 8011302ש"ס 2 ,נ"ז
המשפט הוא חלק בלתי נפרד ממהותו ותפקודו של כל עסק .הקורס הינו קורס מבוא להכרות עם היחידה העסקית –
במגזר הפרטי והציבורי – ועם עולם המשפט הרלוונטי לה בישראל .הקורס חושף את המשתתפים לסביבת העבודה
המשפטית האופפת את העולם העסקי ולאתגרים המשפטיים הכרוכים בניהול עסק לעמוד על הפערים הבלתי נמנעים
בין העקרונות המשפטיים למציאות העסקית בשטח ,לרבות הפער שבין המשפט למציאות הנוהגת הלכה למעשה.
הקורס מעניק ידע בסיסי בתחומים החיוניים לבעלי תפקידים בכל ארגון כלכלי ,כמו דיני תאגידים ,דיני חוזים,
הגבלים עסקיים ,דיני עבודה ועוד.
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שנה ב'  -קורסי חובה
אלגברה ליניארית
ד"ר אנטולי ספיבקובסקי

 3 -8021126ש"ס 4 ,נ"ז ,ש'
 2 -8021127ש"ס ,ת'

מר שלומי פרי

דרישת קדם :חדו"א ב'
הקניית בסיס רחב באלגברה ליניארית ,עם דגש על נושאים רלוונטיים לשיטות כמותיות בכלכלה ומנהל .נושאי
הקורס הם וקטורים ומרחבים וקטוריים ,מטריצות ,דטרמיננטות ומערכות של משוואות ליניאריות.

יסודות השיווק*

מר אשר קירשנבאום

 3 - 8022123ש"ס 3 ,נ"ז
הקורס מציג מושגי יסוד בשיווק ודן בניהול שיווק ,טכניקות שיווקיות שונות ,החלטות על קווי מוצרים ,פרסום,
מבצעי מכירות ,אסטרטגיות שיווק ,מדיניות הפצה וניהול ,מוכרים ומכירות.

מאקרו כלכלה א'*

ד"ר אורי זקס
גב' רוני נגרי

 3 -8021109ש"ס  4נ"ז ש'
 2 – 8021110ש"ס ,ת'
דרישת קדם :מבוא לכלכלה א +ב' ,חדו"א ב'

מטרות הקורס להקנות לתלמיד ידע ויכולת ניתוח של המצב המאקרו כלכלי .במסגרת הקורס יושם דגש על הנושאים
הבאים :תצרוכת ,השקעה ,החשבון השוטף ,פעילות הממשלה ,שוק הכסף ,שערי חליפין ושווי משקל ,אינפלציה
ומדיניות מאקרו כלכלית.

מאקרו כלכלה ב'*

מר אורי זקס
גב' רוני נגרי

 3 - 8022129ש"ס  4נ"ז
 2- 8022130ש"ס ,ת'
דרישת קדם :מאקרו כלכלה א'

הרחבת הידע שהוקנה בקורס מאקרו כלכלה א' .במסגרת הקורס יודגשו הנושאים הבאים :מדיניות מאקרו כלכלית
במשק פתוח בתנאי שער חליפין קבוע ונייד ,אבטלה ואינפלציה ,תיאוריות של מחזורי עסקים ,צמיחה כלכלית ,אי-
ודאות.

מבוא לאקונומטריקה*
ד"ר ינאי פרחה
גב' רוזה סרוחנוב

 3 - 8022131ש"ס 4 ,נ"ז ,ש'
 2 – 8021123ש"ס ,ת'
שבתאי
דרישת קדם :מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב'

שיטות אמידה בסיסיות באקונומטריקה .יושם דגש על שיטת הרבועים הפחותים ,רגרסיה פשוטה ומרובה ,שימוש
במבחנים סטטיסטיים לבדיקת טיב ההתאמה של הפרמטרים והמשוואה הנאמדת .יוצגו שיטות לטיפול בבעיות
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היווצרות הטיה של הפרמטרים והשוניות כגון מולטיקולינאריות ,הטרוסקדסטיות ומתאם סדרתי .יוצגו שיטות
לבדיקת השפעתם של משתנים איכותיים ,יודגשו תפקיד הרגרסיה כאמצעי לחיזוי.
מבוא לחקר ביצועים*

פרופ'

 3 - 8022128ש"ס 4 ,נ"ז ,ש'
בקר
 2 – 8022125ש"ס ,ת'

ניר

גב' רוזה סרוחנוב שבתאי

דרישת קדם :מבוא לכלכלה א' ,חדו"א א' ,מיקרו א'
ניסוח ופתרון גראפי של בעיות בתכנון ליניארי ,פתרון אלגברי )סימפלקס( וניתוח רגישות .מודלים של תחבורה,
תעבורה ורשתות ,תכנון דינמי .ובמידה ויוותר זמן יעסוק הקורס בנושאים של קבלת החלטות בתנאי סיכון ואי-
ודאות ובתורת המשחקים .הקורס ישלב בין תיאוריה ובניית מודלים לבין פתרונות נומריים באמצעות מחשב.

מימון א'*

ד"ר אורי זקס
גב' אורטל דגמפור דגן

 3 - 8021115ש"ס 4 ,נ"ז ,ש'
 2- 8021116ש"ס ,ת'
דרישת קדם :מבוא לכלכלה א'

מטרת הקורס להקנות לסטודנט ידע נרחב בתחום חישובי ריבית לוחות סילוקין ,הצמדות והצמדות חלקיות ,שימוש
במחשבון FC100שימוש בקריטריונים לבדיקת פרויקטים ,השוואת כדאיות ההשקעה בפרויקטים בעלי אורך חיים
שונה ,תמחור אגרות חוב כולל אג"ח צמודות וצמודות בחלקן ,סיכוני בנק במתן אשראי.
מימון ב'*

מר אמיל שיינפלד
גב' אורטל דגמפור דגן

 3 - 8031152ש"ס 4 ,נ"ז ,ש'
 2 - 8031154ש"ס ,ת'
דרישת קדם :מימון א' ,מבוא לסטטיסטיקה א'

ברמת הפרט -המושגים תוחלת תשואה ,סיכון ,דחיית ופיזור סיכון ונכס חסר סיכון ,ובנית מודל לתיק השקעה
אופטימלי .ההנחות של שוק משוכלל והמודלים המודרניים " -מודל השוק" ו"מודל הארביטרג'" .ניהול תיקי
השקעות ומדדים לקביעת איכותם ,תשואה על אגרות חוב ,הערכת שווי של מניות ,נגזרות פיננסיות וטכניקות גידור.
ברמת הפירמה -הגדרת המטרה העומדת לפני מנהלי החברה .מקורות המימון העומדים לרשותם  -הנפקת מניות,
הנפקת איגרות חוב ,נטילת הלוואות שימוש ברווחים וכד'" .מחיר" ההון לחברה ומבנה ההון האופטימלי .שימושים
שעושה הפירמה בהון שבידה בהשקעותיה בנכסי הון ובפרויקטים עתידיים ואת הקריטריונים לבחירתם .סוגיות
השפעת המס .חלוקת דיווידנדים ,רכישות ומיזוגים.

מיקרו כלכלה א'*

ד"ר ינאי פרחה
גב' מירית מזרחי

 3 - 8021105ש"ס 4 ,נ"ז ,ש'
 2 - 8021106ש"ס ,ת'
דרישת קדם :מבוא לכלכלה א'+ב' ,חדו"א ב'

הקורס דן בתורת הצרכן וגוזר ממנה את התנהגות הצרכן .יילמדו פונקציות הביקוש ותכונותיה ,היצע עבודה,
תצרוכת על פני זמן ,הכנסה במוצרים ,העדפה נגלית ועודף הצרכן .כן יילמדו נושאים בתורת הצרכן כאשר הצרכן
פועל בתנאי אי ודאות .לבסוף יילמדו נושאים מתורת היצרן )הפירמה( תוך מתן דגש על פונקצית הייצור ,פונקציית
ההוצאות ובקושי הפירמהלגורמי ייצור.
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מיקרו כלכלה ב'*

ד"ר ינאי פרחה
גב' מירית מזרחי

 3 - 8022107ש"ס 4 ,נ"ז ,ש'
 2 - 8022108ש"ס ,ת'
דרישת קדם :מיקרו כלכלה א'

מודלים של תחרות בלתי משוכללת כגון :מונופול ,מונופול מפלה רגיל ,מונופול מפלה מושלם ,אוליגופול ,מונופול רב
מפעלי וקרטלים .כמו כן ,דן הקורס בעקרונותיה ויישומיה של כלכלת הרווחה .בפרט יידונו :יעילות פארטו ,מודל
צריכה ,מודל ייצור  -צריכה ,יילמדו בהקשר זה שיווי משקל כללי תוך מתן דגש על שיווי משקל תחרותי ומונופול.
לבסוף יעסוק הקורס במוצרים ציבוריים ,השפעות חיצוניות וכלכלת אינפורמציה.

שיטות מחקר לכלכלנים
 2 -8022303ש"ס 3 ,נ"ז ,ש'
 2 -8022304ש"ס ,ת'

ד"ר אבישי עייש

דרישת קדם :מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א+ב
מטרת הקורס להקנות ידע וכלים לביצוע מחקר מדעי איכותי תוך פיתוח שלוש מיומנויות יסוד (1) :קריאה
ביקורתית ביחס למערך מחקר אמפירי ודווח תוצאות (2) ,כתיבה לוגית וניתוח כמותי איכותי ) (3שקיפות ודווח
נתונים במערכות ידע בינלאומיות ) .(Open Science Framework, Social Science Registryכלים אלו ישמשו
בהמשך לפיתוח רעיון מחקר עצמאי בתחום הכלכלי.

שנה ב'  -קורסי בחירה

משפט וכלכלה

ד"ר הילה נבו

 2 - 8011303ש"ס 2 ,נ"ז
הקורס יעסוק בבחינת הגישה הכלכלית לניתוח המשפט ,ובהשפעתה המכרעת על יישומם ועיצובם של כללים
משפטיים.בחלקו הראשון של הקורס יוצגו יסודות הניתוח הכלכלי ,התיאוריות העומדות בבסיסו ,ההנחות
המקובלות והמטרות אותן הוא מבקש לקדם .בחלקו השני של הקורס נתמקד בניתוח תחומי משפט שונים ,ובהם דיני
קניין ,נזיקין ,חוזים ועוד.

ניהול משאבי אנוש )במסגרת המסלול המרוכז(

ד"ר גרי טריגר

 2 8032145-11ש"ס 2 ,נ"ז
יסודות ניהול משאבי האנוש בארגון ,תפקידו של המשאב האנושי בהשגת מטרות הארגון ,מגוון הפעולות בתפקידו של
מנהל משאבי האנוש מבחינת הכנת ,תפעול ותחזוקת המשאב האנושי .בקורס יידונו נושאים כמו מוטיבציה ,מיון כוח
אדם ,פיתוח ארגוני ופיתוח קריירות.
*אפשרות לבחור קורס בהיקף  2נ"ז מתוך קורסי הבחירה של שנה א' שלא נלמדו.
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שנה ג'  -קורסי חובה
כלכלת ישראל*

פרופ' דורון לביא

 3 - 8033107ש"ס 3 ,נ"ז
הקורס נועד להקנות לסטודנט ידע והבנה בסוגיות כלכליות מעשיות של מדינת ישראל .נתמקד במבנה השווקים
הכלכליים ,מדיניות כלכלית ודרך קבלת החלטות כלכליות במשק .נשתמש במצגות ומחקרים של בנק ישראל ,משרד
האוצר וקובעי מדיניות נוספים .נלמד כיצד לאתר מידע כלכלי ונבחן האם המודלים שנלמדו לאורך התואר מתאימים
למציאות הכלכלית בישראל.

ניתוח דו"חות פיננסים

גב' גאולה ביטון

 3 -8023117ש"ס 3 ,נ"ז
דרישת קדם :יסודות החשבונאות
מטרת הקורס להקנות למשתתף כלים פרקטיים להבנת הדוחות הכספיים של הפירמה בסביבה העסקית לנתח מגמות
פיננסיות בחברה ,תוך שימוש אפקטיבי במידע המופיע בדוחות הכספיים.
נעסוק בהרחבה בהבנה וניתוח של דו"חות כספיים ובאמצעותם נעריך סיכונים תפעוליים ופיננסים ,סיכוני חשיפת
מטבע ושינויים בסביבת הריבית .ננתח עסקאות גידור והגנה כנגד סיכונים פיננסיים ונלמד להעריך את איכות ניהולה
של הפירמה העסקית ואת סיכויה לשרוד .בנוסף ,יילמדו שיטות שונות להערכת שווי חברות והדגשת היתרונות
והחסרונות של כל שיטה.

סמינריון בכלכלה וניהול – שנתי*
דרישת קדם :מיקרו כלכלה ב' ,שיטות מחקר ,חובות האנגלית וסיום שנים א' ו-ב' בהצלחה
מטרת קורס זה לתת לכל סטודנט בשנה ג' הזדמנות לעסוק במחקר עצמאי בפרק זמן של שנה .בתחילה תתקיימנה
כמה הרצאות שמטרתן להקנות ידע בסיסי בשיטות מחקר בכלכלה וניהול .כל סטודנט יכין הצעת מחקר בהדרכת
מרצה ,ויבצע מחקר בהתייעצות עם המרצה המדריך .בנוסף ,במסגרת הקורס יהיו סמינרים על ידי מרצים מהחוג
ומרצי אורח בנושאים שונים הקשורים לכלכלה וניהול.
טרם הרישום לסמינריונים ו/או לעבודות הגמר נדרש כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית ללא קשר לרמת
האנגלית אליה סווג בעת קבלתו ללימודים ,למעט מי שהתקבל ברמת פטור .סטודנט לא יורשה להירשם לסמינריון
ו/או לעבודות הגמר לא ללא רמת פטור באנגלית ,ככלל הרישום לקורסי האנגלית מתבצע ע"י הסטודנט ובאחריותו
במסגרת ימי השיבוץ החוגיים.
*ציון עובר בסמינר הוא 60

יש לבחור אחד מהנושאי הסמינר הבאים:
סמינר באסטרטגיה עסקית ויזמות
 2 – 8033148ש"ס 4 ,נ"ז

פרופ' אלי גימון

סמינר בכלכלת ישראל תכניות עסקיות וכלכלת סביבה
 2- 8033147ש"ס 4 ,נ"ז

פרופ' דורון לביא

ד"ר אורי זקס

סמינר בכלכלת עבודה
 2 – 8033150ש"ס 4 ,נ"ז

פרופ' ניר בקר

סמינר בניתוח עלות תועלת וחקר ביצועים
 2 - 8033141ש"ס 4 ,נ"ז
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שנה ג'  -קורסי בחירה
אופציות וחוזים עתידיים )במסגרת המסלול המרוכז(

מר רונן זינגר

 3 - 8032130-11ש"ס 3 ,נ"ז
דרישת קדם :מימון ב'
הקורס יעסוק בנושא שוק המניות והמט"ח ויתרכז בשני נושאים עיקריים .1:חוזים עתידיים מסוג  Forwardsו-
 .2.futuresאופציות מסוג  callו.put-

בחירת תיקי השקעות

מר מיכאל רביב

 3 - 8032116ש"ס 3 ,נ"ז
דרישת קדם – ניתוח ני"ע ושוק ההון
הקניית שליטה בסיסית בכמה עקרונות מפתח בתחום ההשקעות בניירות ערך ,שתאפשר ניתוח מפוקח של תיקי
השקעות .הקורס מתבסס על תורת המימון כפי שנלמדה בקורסי היסוד במימון והוא דן בסוגים שונים של תיקי
השקעות ,מאפייני סיכון ופיזור השקעות ,שיקולי מס ואינפלציה ,מדדי ביצוע וגישות מתקדמות לבניית תיק
השקעות.

דיני ניירות ערך ואתיקה

עו"ד אביבה באומל

 3 - 8032224ש"ס 3 ,נ"ז
קורס מבוא להכרות עם דיני החברות ,דיני ניירות ערך בישראל ועם האתיקה המקצועית של יועצי ההשקעות.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב ממלאת תפקיד מרכזי במשק הישראלי ויש לה תרומה חשובה לצמיחתו .בעוד שדיני
החברות חלים על כל החברות בישראל ,הן על החברות הפרטיות והן על הציבוריות ,הרי שדיני ניירות ערך חלים על
חברות ציבוריות בלבד – אלה הנסחרות בבורסה .דינים אלה קובעים "כללי משחק" שונים במטרה להגן על בעלי
המניות מפני בעלי השליטה בחברה ומתמקדים בהבטחת גילוי נאות של מידע לציבור המשקיעים וביצירת מנגנוני
פיקוח הדוקים על הנעשה בחברה הציבורית על מנת להבטיח שהחברה הציבורית תפעל באופן הוגן.

הגבלים עסקיים  -ניתוח משפטי וכלכלי

ד"ר הילה נבו

 3 -8011306ש"ס 3 ,נ"ז
דיני ההגבלים העסקיים הינם התחום המשפטי החולש על התנהגותם של גופים מסחריים ,והמסדיר את הכללים
העומדים מאחורי כל עסקה כלכלית .מטרתם של דינים אלה לקדם את התחרות החופשית במשק באמצעות איסור
על מונופולים ,פיקוח על מיזוגים העלולים לפגוע בתחרות ,מניעת שיתוף פעולה בין מתחרים וחשיפתם של קרטלים.
בבסיס החקיקה ההגבלית עומדים עקרונות כלכליים אשר ינותחו במהלך הקורס ,תוך היכרות עם הדין הנוהג
והפסיקה הרווחת בארץ ובעולם .מטרת הקורס היאה להקנות למשתתפים ידע הגבלי שישמש אותם בתפקידיהם

העתידיים ככלכלנים ,מנהלי ,ובעלי תפקידים בחברות.
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התנהגות ארגונית )במסגרת המסלול המרוכז(

ד"ר חגי אורנשטיין

 3 8032233-11ש"ס  3נ"ז ש'
הקורס יעסוק בפיתוח חשיבה על נושאים מרכזיים הקשורים לתהליכים המתרחשים בקבוצות ומערכות ארגוניות
וביחסי הגומלין ביניהן .יושם דגש על שאלות שאיתן מתמודדים מנהלים במסגרת עבודתם ויוצגו תיאוריות ,מודלים,
ומחקרים שונים המספקים את המסגרת המסייעת במציאת תשובות אפשריות .נושאיו המרכזיים של הקורס יעסקו
בתקשורת ארגונית ,השפעה ,כוח ופוליטיקה ,שיתוף פעולה וקונפליקטים ,קבלת החלטות ,מבנים ארגוניים והובלת
שינויים בארגון.

התנהגות צרכנים )במסגרת המסלול המרוכז(

פרופ' אלי גימון

 3 -8032236-11ש"ס 3 ,נ"ז
דרישת קדם :יסודות השיווק
הקורס נועד להפגיש את הסטודנטים עם תאוריות פסיכולוגיות וחברתיות להסבר החלטות הקנייה של הצרכן,
ומשמעותן לניהול השיווק של מוצרי צריכה בסביבה של שפע .נעסוק בתהליך ההכרה בצורך ,בהתגבשות עמדות
הצרכן ,בקבלת ההחלטות על צריכה וקנייה ובהתנהגות הצרכן אחרי הקנייה .עיקר הקורס דן בתהליך הקנייה
השקולה ובנוסף נידונה התנהגות הצרכן בקניה במעורבות נמוכה .הקורס יכלול גם דיון בהתנהגות צרכנים בקנייה
באינטרנט .יושם דגש על אפשרויות המשווק לשכנע את הצרכן ולהשפיע על התנהגותו והחלטות הקנייה שלו.

חקר שווקים

מר אשר קירשנבאום

 3 -8031143ש"ס 3 ,נ"ז
דרישת קדם :יסודות השיווק
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט ידע תיאורטי ומעשי במחקרים שיווקיים :לתרגם בעיות שיווק לשאלות ולבניית
מחקר ויישום מחקר שיווקי .הקורס דן בהכנת פרויקט חקר שיווק ,הכנת כלי מחקר ,שימוש בסקרים ושיטות ניסוי
וניתוחים סטטיסטיים בסיסיים.

כלכלת המזרח התיכון

ד"ר יהודית קאהן

 3 -8031150ש"ס 3 ,נ"ז
דרישת קדם :מבוא לכלכלה א' -מיקרו ומבוא לכלכלה ב' -מאקרו
תולדות התמורות הכלכליות שעברו על ארצות המזה"ת במאות התשע-עשרה והעשרים.הדיון יתמקד בהתפתחויות
הדמוגרפיות ,השינויים שחלו בענפי הייצור העיקריים ,כולל סקטור הנפט ,ובמשמעותיות הפוליטיות והחברתיות של
תמורות אלה.

כלכלה התנהגותית

ד"ר ינאי פרחה

 3 -8031333ש"ס 3 ,נ"ז
כלכלה התנהגותית היא תחום המשלב בין פסיכולוגיה וכלכלה .הפסיכולוגיה היא מדע נוסף החוקר התנהגות
אנושית ,ולכן שילוב פסיכולוגיה במחקר כלכלי יכול לשפר את הבנתנו בכלכלה .הקורס כולל מודלים המשלבים
מחקר פסיכולוגי בתיאוריה כלכלית ,וניסויים שנועדו לבחינת תאוריות שונות על התנהגות כלכלית .כמו כן הקורס
מהווה ביקורת על הנחת הרציונליות המלאה בכלכלה.
נושאי הקורס יכללו :הטיות בקבלת החלטות ,תורת הסיכויים ,חשבונאות מנטלית ,הוגנות והדדיות,
אפליה ,משא ומתן ,העדפת הווה ,רמות התייחסות ,הווצרות הרגלים ,סטטוס ,קונפורמיות ודיסוננס קוגניטיבי.
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כלכלת משאבי טבע וסביבה

ד"ר ינאי פרחה

 3 -8031146ש"ס 3 ,נ"ז
דרישת קדם :מיקרו כלכלה ב' ומאקרו כלכלה ב'
רקע תיאורטי ואנליטי בניתוח גישות להתמודדות עם בעיות סביבתיות וניתוח משאבי טבע מהיבט כלכלי .דגש מיוחד
יינתן לכשלי שוק הכרוכים בהשפעות חיצוניות ומוצרים ציבוריים ולשאלה כיצד הממשלה יכולה להשיג את רמת
איכות הסביבה "האופטימלית" .כמו כן ,ייסקרו שיטות שונות להערכת משאבי סביבה ואופן השימוש בניתוח עלות
תועלת ועלות השוואתית כדי להעריך שינויים ברמת איכות הסביבה .לבסוף ,תיערך סקירת מדיניות סביבתית ברמה
האזורית והלאומית .ייסקרו משאבי טבע שונים וצורת הניתוח הכלכלי המאפיינת אותם :מים ,יערות ,דגים ,חיות בר
וקרקעות.

כלכלת סין מ 1949 -שינויים ,התפתחות ומבט לעתיד

מר ארז כץ וולובלסקי

 3 -8031157ש"ס 3 ,נ"ז
הקורס יעסוק בשאלה מדוע כלכלת סין גדלה כל כך מהר ב  3עשורים האחרונים? ואיך משפיעה כלכלת סין על כלכלת
העולם? איך הפכה סין עם משטר ריכוזי בהנהגת מפלגה קומוניסטית לכלכלה השנייה בגודלה בעולם עם תחזית
להפוך לכלכלה הגדלה בעולם בשנים הקרובות.
נבחן בקורס את השחקנים המרכזיים בכלכלת סין )ממשל מרכזי מול ממשל פרובינציאלי ,חברות בולטות בשוק
הסיני( .בהמשך נבחן את  3מנועי הצמיחה :גלובליזציה ) ,(globalizationתיעוש ) (industrializationועיור
) (urbanizationואיך המנועים הללו קשורים האחד לשני לשלישי.

כלכלת עבודה

ד"ר אורי זקס

 3 - 8031304ש"ס 3 ,נ"ז
דרישת קדם :מיקרו כלכלה ב'
הקורס יכסה את הנושאים של ביקוש והיצע לעבודה ושיווי המשקל הנקבע בשוק העבודה .ננתח את הביקוש וההיצע
לעבודה תוך התייחסות לנושאים המיוחדים לכלכלת עבודה .בניתוח ההיצע נדגיש את בחירת הפרט בין פנאי לעבודה
והאפשרות להשקעה בהון האנושי .בניתוח הביקוש נדון בתופעות כגון אפליה.

מבנה ענפי

ד"ר אורי זקס

 3 - 8031303ש"ס 3 ,נ"ז
מטרת הקורס הנה ניתוח שווקים ללא תחרות משוכללת .אנו ננתח נושאים כגון אינפורמציה א-סימטרית ובכלל זה
שוק הרכבים מיד שנייה ובעיית סוכן מנהל ,מצב בו קיימים ניגודי אינטרסים בין העובד לבעל החברה )לדוגמא(  .כמו
כן ננתח תחרות בין יצרנים המייצרים מוצרים אשר אינם תחליפים מושלמים ואפלייה מדרגה שנייה )אפליית
מחירים לפי כמות או איכות המוצר( .לאורך הדיון בשווקים השונים נשאל האם השווקים מגיעים לתוצאה יעילה.
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משחק מנהלים וניהול יזמות

פרופ' אלי גימון

 3 - 8032357ש"ס 3 ,נ"ז
דרישת קדם :יסודות השיווק
הקניית עקרונות היזמות להקמת עסק חדש וסימולציה של הסביבה הניהולית האופיינית למרבית הסקטורים
התעשייתיים .ניתוח אירועים עסקיים תוך שימוש בפונקציות השונות בארגון כגון פיתוח ,ייצור ,שיווק ,מכירות
מימון ,כוח אדם ,אבטחת איכות והשפעתם על התוצאות העסקיות .בתום הקורס אמורים הסטודנטים להיות
מסוגלים לנתח תמונת מצב עסקית של ארגונים ,לאבחן גורמים פנימיים וחיצוניים שיכולים להשפיע על הצלחה
וכישלון ,ולבחון באופן מושכל דרכי פעולה חלופיות לשימור ולשיפור הישגי העסק .כמו-כן יקבלו הסטודנטים כלים
הנדרשים לשיפור יכולתם האישית להיות יזמים של עסקים חדשים עצמאיים או במסגרת ארגון קיים.

ניתוח ניירות ערך-שוק ההון

מר מיכאל רביב

 3 - 8032129ש"ס 3 ,נ"ז
דרישת קדם :מימון ב'
יוקנו ידע ,מיומנות וכלים יישומיים להכרה וניתוח של ניירות ערך ,סוגי ההטבות ,תיאום שערים ו התאמת רווח
למניה .רישום ניירות ערך למסחר ושיטות מסחר בבורסה הישראלית .גיוס הון בשוק ההנפקות )שוק ראשוני( ו
הערכת שווי :מניות ,הנפקות ,חברות בורסאיות .ניתוח ,תמחיר והשקעה באגרות חוב ,ניירות ערך להמרה ומימוש.
הכרת הפונקציות הפועלות בשוק ההון והגורמים המפקחים .הגדרת עיסוק של יועצי השקעות ,מנהלי תיקים.

ניתוח עלות תועלת

פרופ' ניר בקר

 3 -8023118ש"ס 3 ,נ"ז
דרישת קדם :מיקרו כלכלה ב'
קורס זה הוא מבוא לתיאוריה של ניתוח הדנה ביעילותם הכלכלית של תכניות ממשלתיות ופרויקטים למיניהם.
הקורס יסקור את הטכניקות הנמצאות בשימוש להערכת העלויות והתועלות החברתיות של פרויקטים ותכניות
שונות כמו גם כמה מהנושאים המקשים על ניתוחים אלה הלכה למעשה אולם גם הופכים אותו לאחד השטחים
המעניינים בכלכלה.

ניהול צוותים

ד"ר חגי אורנשטיין

 3 -8032317ש"ס 3 ,נ"ז
בקורס יילמדו מהותן ומאפייניהן של קבוצות בכלל ,ושל צוותי עבודה בארגונים בפרט .יילמדו יתרונות וחסרונות
בעבודת צוות ,תהליכים העלולים לחבל באיכות עבודת צוות ,ותהליכי תקשורת צוותית ומשמעותם .יילמדו ויתורגלו
מיומנויות ניהול צוותים והתמודדות עם אתגרים המוצבים תדיר בפני מנהלי צוותים ,כגון ניהול דיונים ,תהליכי
קבלת החלטות קבוצתיים ,פתרון בעיות ,עימותים ,מתן משוב ,ועוד ,תוך הפניית זרקור למישורי התוכן והתהליך.

תורת המשחקים

ד"ר אבישי עייש

 3 - 8032327ש"ס 3 ,נ"ז
מטרת הקורס היא להכיר "תבניות משחק" שאופייניות למערכות חברתיות וכלכליות נפוצות .הכרת המשחק
ומאפייניו תאפשר לנו לחזות ולאפיין את התוצאה של נקיטת אסטרטגיה על ידי השחקנים במערכת החברתית-
כלכלית .בכלל הנושאים הנלמדים בקורס משחק סכום אפס ,משחקים לא שיתופיים ,משחקים שיתופיים ,משחקים
בייסיאניים ומשפטי יסוד בתורת המשחקים  -משפט  ,MINI-MAXמשפט  NASHומשפט נקודת השבת של ברוואר
).(BROUWER FIXED POINT THEOREM
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