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ן  לימודים לתואר ראשו

 ראשי. -ודו מורחב ניתן ללמוד לתואר ראשון במחלקה לכלכלה בשני הקפי לימוד: 

 

 לימוד: תכניות

 

 כלכלההיקף מורחב:   

 כלכלה מנהל עסקים                      

 כלכלה חשבונאות         

 כלכלה חשבונאות ומשפטים (שני תארים במקביל)         

          

 ראשי-דוכלכלה ראשי:  -היקף דו

 ראשי מובנה-דו ופסיכולוגיהכלכלה           

 ראשי מובנה -כלכלה ומדעי המחשב דו                       

 

מתכונת הלימודים ריונים. , קורסי בחירה וסמינתרגילים ,בת מקורסי חובהתכניות השונות מורכמערכת הלימודים ב

בנפרד. רשימת הדרישות המוקדמת לקורסי החובה, לקורסי הבחירה, לסמינריונים וכן  תכניתמפורטת לכל 

 . המסמךכלכלה, מפורטת בהמשך התקנות והנהלים המחייבים את תלמידי המחלקה ל

 

 ים את סדרי הקבלה,המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ללא הודעה מראש מטעמים אקדמיים או אחר

 הנהלים ומערכת הקורסים (ביטול ו/או הוספת קורסים, שינוי מרצה או שעות וכיו"ב) גם לאחר שפורסמו 

 פרטים מידעיים ומערכת שעות.

 

מוטלת החובה לערוך את תוכנית לימודיו מדי שנה בשנה ולבדוק האם נרשם לכל מכסת  על הסטודנט בלבד

 לימודיו במחלקה (תואר ראשון, שני ושלישי).  תכניתבהתאם ל ושות לו לסיום התוארהשעות הדר

 

בו  http://econ.biu.ac.ilבאתר האינטרנט של המחלקה:  באופן שוטףהסטודנטים מחויבים להתעדכן 

האחריות מוטלת מתפרסמים שינויים בתכנית הלימודים, סילבוסים של הקורסים, שעות הקבלה של המרצים וכו'. 

 להתעדכן בכל השינויים המתפרסמים באינטרנט בנוגע לתוכנית הלימודים. על התלמידים בלבד

 

סטודנטים שהחלו לימודים במחלקות אחרות או באוניברסיטאות אחרות ומבקשים לעבור למחלקה לכלכלה יתקבלו 

 לפי הקריטריונים של מועמדים חדשים. 
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   )101-66( ורחבכלכלה מ

 

 טבלה הינם בנקודות זכות (נ"ז)שימו לב, הערכים ב
 שעה סמסטריאלית 1= קודת זכות נ 1

 
 תנאי הקדם לכל קורס מפורטים בהמשך

 
 שנה א'

 
    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 1 3 מבוא לכלכלה מיקרו 66-101
 0 1 3 מבוא לכלכלה מקרו 66-102
 0 0 3 מבוא לחשבונאות 66-106
 0 1 2 כלכלנים א'מתמטיקה ל 66-110
 0 1 2 מתמטיקה לכלכלנים ב' 66-111
 0 1 2 מבוא לסטטיסטיקה א' 66-153
 0 1 2 מבוא לסטטיסטיקה ב' 66-154

סה"כ שנה 
 א'

   נ"ז  23 

     
     

 שנה ב'
 

    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 1 2 מקרו כלכלה א' 66-201
 0 1 2 מקרו כלכלה ב' 66-202
 0 1 3 תורת המחירים א' 66-213
 0 1 3 תורת המחירים ב' 66-214
 0 1 2 שיטות כמותיות 66-231
 0 1 2 מבוא לאקונומטריקה א' 66-236
 0 1 2 מבוא לאקונומטריקה ב' 66-237
 0 0 2 ישומי מחשב באקונומטריקה 66-238
 0 1 2 יסודות המימון 66-251

סה"כ שנה 
 ב'

   נ"ז 28 

     
 שנה ג'

 
    

קורסי 
 חובה

    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 0 2 כלכלת ישראל 66-320
 0 1 2 תורת המחירים ג' 66-322
 0 1 2 סקירת מחקרים 66-340
 0 0 2 מבוא לתורת המשחקים 66-525
 4 0 0 סמינריון בכלכלה 66-402
 4 0 0 סמינריון בכלכלה עיונית 66-404

   נ"ז 18  "כ חובהסה
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קורסי 

בחירה 
 קבוצה א'

    קורסים מהמגוון 2

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 0.5 1.0 כלכלה בינלאומית ריאלית 66-683
 0 0 1.5 שוקי הון וכלים פיננסים ב' 66-358

סה"כ 
בחירה 

 קבוצה א'

   נ"ז 3.0 

     
קורסי 

בחירה 
 קבוצה ב'

    מהמגוון קורסים 9

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 0 2 צרכנים, פירמות ושווקים 66-415
מבוא לתורת המשחקים  66-419

 האבולוציונית
2 0 0 

נושאים נבחרים בקבלת  66-495
 החלטות

2 0 0 

 0 0 2 כלכלת עבודה 66-501
 0 0 2 כלכלת החנוך 66-502
 0 0 2 בכלכלה ענייני דיומא 66-503
 0 0 2 צמיחה כלכלית לב.א. 66-508
 0 0 2 סוגיות בכלכלת ישראל 66-542
 0 0 2 כלכלת אינפורמציה 66-826
 0 0 2 תורת המשחקים השיתופית 66-827
 0 0 2 כלכלת אי ודאות 66-830
תיאוריה מוניטרית  66-838

 למתקדמים
2 0 0 

 0 0 2 בחירה והעדפה חברתית 66-879
סה"כ 

בחירה 
 וצה ב'קב

   נ"ז 18 

     
סה"כ 
 לתואר

   נ"ז  93 
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 )102-66מנהל עסקים מורחב (לכלה כ

 שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות (נ"ז)
 שעה סמסטריאלית 1= קודת זכות נ 1

 
 תנאי הקדם לכל קורס מפורטים בהמשך

 
 שנה א'

 
    

 ןסמינריו תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 1 3 מבוא לכלכלה מיקרו 66-101
 0 1 3 מבוא לכלכלה מקרו 66-102
 0 0 3 מבוא לחשבונאות 66-106
 0 1 2 מתמטיקה לכלכלנים א' 66-110
 0 1 2 מתמטיקה לכלכלנים ב' 66-111
 0 0 2 יסודות הניהול 66-127
 0 1 2 מבוא לסטטיסטיקה א' 66-153
 0 1 2 מבוא לסטטיסטיקה ב' 66-154

סה"כ שנה 
 א'

   נ"ז 25 

     
     

 שנה ב'
 

    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 1 2 מקרו כלכלה א' 66-201
 0 1 2 מקרו כלכלה ב' 66-202
 0 1 3 תורת המחירים א' 66-213
 0 1 3 תורת המחירים ב' 66-214
 0 1 2 שיטות כמותיות 66-231
 0 1 2 א' מבוא לאקונומטריקה 66-236
 0 1 2 מבוא לאקונומטריקה ב' 66-237
 0 0 2 ישומי מחשב באקונומטריקה 66-238
 0 1 2 יסודות השיווק 66-241
 0 1 2 יסודות המימון 66-251
חשבונאות מתקדמת  66-262

 למנע"ס
2 2 0 

סה"כ שנה 
 ב'

   נ"ז 35 

     
 שנה ג'

 
    

קורסי 
 חובה

    

 סמינריון תרגיל ההרצא שם קורס קוד קורס
 0 0 2 כלכלת ישראל 66-320
 0 1 2 תורת המחירים ג' 66-322
 0 1 2 סקירת מחקרים 66-340
 0 0 2 מבוא לתורת המשחקים 66-525
 4 0 0 סמינריון בכלכלה 66-402
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 2 0 0 סמניריון במנהל עסקים 66-470
 סה"כ חובה

 שנה ג'
   נ"ז 16 

     
קורסי 

בחירה 
 קבוצה א'

    רס אחד מהמגווןקו

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 1 2 כלכלה בינלאומית ריאלית 66-683
 0 0 3 שוקי הון וכלים פיננסים ב' 66-358

סה"כ 
בחירה 

 קבוצה א'

   נ"ז 3 

     
קורסי 

בחירה 
 קבוצה ב'

    ארבעה קורסים מהמגוון

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 0 2 צרכנים, פירמות ושווקים 66-415
מבוא לתורת המשחקים  66-419

 האבולוציונית
2 0 0 

נושאים נבחרים בקבלת  66-495
 החלטות

2 0 0 

 0 0 2 כלכלת עבודה 66-501
 0 0 2 כלכלת החנוך 66-502
 0 0 2 בכלכלה ענייני דיומא 66-503
 0 0 2 צמיחה כלכלית לב.א. 66-508
 0 0 2 בכלכלת ישראל סוגיות 66-542
 0 0 2 כלכלת אינפורמציה 66-826
 0 0 2 תורת המשחקים השיתופית 66-827
 0 0 2 כלכלת אי ודאות 66-830
 0 0 2 בחירה והעדפה חברתית 66-879

סה"כ 
בחירה 

 קבוצה ב'

   נ"ז 8 

     
קורסי 

בחירה 
 קבוצה ג'

    שלושה קורסים מהמגוון

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 0 2 בעיות נבחרות בניהול 66-584
 0 0 2 ניהול בחברות גלובליות 66-586
 0 0 2 בעיות נבחרות בשיווק 66-613
 0 0 2 נושאים מתקדמים במימון 66-625

סה"כ 
בחירה 

 קבוצה ג'

   נ"ז 6 

     
סה"כ 

 לתואר 
   נ"ז 93 
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 )103-66חשבונאות מורחב (לכלה כ

 ערכים בטבלה הינם בנקודות זכות (נ"ז)שימו לב, ה
 שעה סמסטריאלית 1= קודת זכות נ 1

 
 תנאי הקדם לכל קורס מפורטים בהמשך

 
 שנה א'

 
    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 1 3 מבוא לכלכלה מיקרו 66-101
 0 1 3 מבוא לכלכלה מקרו 66-102
 0 1 2 מתמטיקה לכלכלנים א' 66-110
 0 1 2 מתמטיקה לכלכלנים ב' 66-111
 0 1 2 מבוא לסטטיסטיקה א' 66-153
 0 1 2 מבוא לסטטיסטיקה ב' 66-154
יסודות תורת המימון  66-161

 לחשבונאים
2 1 0 

 0 2 2 יסודות החשבונאות א' 66-191
 0 2 2 יסודות החשבונאות ב' 66-192
 0 1 3 דיני מיסים א' 66-193
 0 0 2 פטמבוא לתורת המש 66-195
 0 0 2 דיני חוזים 66-198

סה"כ שנה 
 א'

   נ"ז  39 

     
     

 שנה ב'
 

    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 1 2 מקרו כלכלה א' 66-201
 0 1 2 מקרו כלכלה ב' 66-202
 0 1 3 תורת המחירים א' 66-213
 0 1 3 תורת המחירים ב' 66-214
 0 1 2 ומטריקה א'מבוא לאקונ 66-236
 0 1 2 מבוא לאקונומטריקה ב' 66-237
 0 0 2 ישומי מחשב באקונומטריקה 66-238
 0 0 2 טכנולוגיות מידע 66-256
 0 0 3 שוקי הון וכלים פיננסים א' 66-258
 0 4 4 חשבונאות ביניים א' 66-281
 0 4 4 חשבונאות ביניים ב' 66-282
 0 0 3 דיני חברות 66-283
דיני מסחר ועבודה  66-287

 לחשבונאים
3 0 0 

 0 1 2 תמחיר כלים ושיטות 66-289
 0 1 2 תמחיר ככלי ניהולי 66-290
 0 0 4 סוגיות מיוחדות במיסוי 66-291
 0 0 4 יסודות הביקורת 66-295

סה"כ שנה 
 ב'

   נ"ז 63 
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 שנה ג'
 

    

קורסי 
 חובה

    

 סמינריון ילתרג הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 0 3 שוקי הון וכלים פיננסים ב' 66-358
 0 3 3 חשבונאות מתקדמת א' 66-391
 0 3 3 חשבונאות מתקדמת ב' 66-392
חשבונאות ניהולית  66-393

 מתקדמת
2 0 0 

ניתוח דוחות כספיים  66-394
 והערכות שווי

2 0 0 

 0 0 4 ביקורת חשבונות 66-398
 4 0 0 סמינריון בכלכלה 66-402
 2 0 0 סמינריון בחשבונאות 66-490

סה"כ שנה 
 ג' 

   נ"ז 29 

     
סה"כ 
 לתואר

   נ"ז 131 

 

 )904-66השלמה בחשבונאות (

 שנה ג'
 

    

קורסי 
 חובה

    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 2 2 דיני מיסים ב' 66-704
 0 2 2 מיסים מתקדמים 66-705

סה"כ שנה 
 ג'

   נ"ז 8 

     
 'שנה ד

 
    

קורסי 
 חובה

    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
בעיות נבחרות בביקורת  66-700

 חשבונות א'
6 0 0 

בעיות נבחרות בביקורת  66-702
 חשבונות ב'

6 0 0 

 0 4 4 תיאוריה חשבונאית 66-706
בעיות נבחרות בחשבונאות  66-711

 א'
4 4 0 

 0 0 4 ן מיסיםתכנו 66-712
בעיות נבחרות בחשבונאות  66-713

 ב'
4 3 0 
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סוגיות במיסוי בינ"ל  66-718
 לחשבונאים

2 0 0 

ביקורת מערכות מידע  66-720
 ממוחשבת

4 0 0 

סה"כ שנה 
 ד'

   נ"ז 45 

     
סה"כ לשנת 

 השלמה
   נ"ז 53 

     

 

 )150-66חשבונאות מורחב ומשפטים מורחב (לכלה כ

 הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות (נ"ז)שימו לב, 
 שעה סמסטריאלית 1= קודת זכות נ 1

 
 תנאי הקדם לכל קורס מפורטים בהמשך

 
 שנה א'

 
    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 1 3 מבוא לכלכלה מיקרו 66-101
 0 1 3 מבוא לכלכלה מקרו 66-102
 0 1 2 מתמטיקה לכלכלנים א' 66-110
 0 1 2 מתמטיקה לכלכלנים ב' 66-111
 0 1 2 מבוא לסטטיסטיקה א' 66-153
 0 1 2 מבוא לסטטיסטיקה ב' 66-154
יסודות תורת המימון  66-161

 לחשבונאים
2 1 0 

 0 2 2 יסודות החשבונאות א' 66-191
 0 2 2 יסודות החשבונאות ב' 66-192

סה"כ שנה 
 א'

   נ"ז 15.5 

     
     

 שנה ב'
 

    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 1 2 מקרו כלכלה א' 66-201
 0 1 2 מקרו כלכלה ב' 66-202
 0 1 3 תורת המחירים א' 66-213
 0 1 3 תורת המחירים ב' 66-214
 0 0 2 טכנולוגיות מידע 66-256
 0 0 3 שוקי הון וכלים פיננסים א' 66-258
 0 4 4 חשבונאות ביניים א' 66-281
 0 4 4 חשבונאות ביניים ב' 66-282
 0 1 2 תמחיר כלים ושיטות 66-289
 0 1 2 תמחיר ככלי ניהולי 66-290
 0 0 4 סוגיות מיוחדות במיסוי 66-291
 0 0 4 יסודות הביקורת 66-295
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סה"כ שנה 
 ב'

   נ"ז 49 

     
     

 שנה ג'
 

    

קורסי 
 חובה

    

 סמינריון ילתרג הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 1 2 מבוא לאקונומטריקה א' 66-236
 0 1 2 מבוא לאקונומטריקה ב' 66-237
 0 0 2 ישומי מחשב באקונומטריקה 66-238
 0 0 3 שוקי הון וכלים פיננסים ב' 66-358
 0 3 3 חשבונאות מתקדמת א' 66-391
 0 3 3 חשבונאות מתקדמת ב' 66-392
חשבונאות ניהולית  66-393

 תמתקדמ
2 0 0 

ניתוח דוחות כספיים  66-394
 והערכות שווי

2 0 0 

 0 0 4 ביקורת חשבונות 66-398
 4 0 0 סמינריון בכלכלה 66-402
 2 0 0 סמינריון בחשבונאות 66-490

סה"כ שנה 
 ג' 

   נ"ז 37 

     
סה"כ 
 לתואר

   נ"ז 117 

 

 

 )904-66השלמה בחשבונאות (

 שנה ג'
 

    

קורסי 
 חובה

    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 2 2 דיני מיסים ב' 66-704
 0 2 2 מיסים מתקדמים 66-705

סה"כ שנה 
 ג'

   נ"ז 8 

     
 'שנה ד

 
    

קורסי 
 חובה

    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
בעיות נבחרות בביקורת  66-700

 חשבונות א'
6 0 0 

בביקורת  בעיות נבחרות 66-702
 חשבונות ב'

6 0 0 
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 0 4 4 תיאוריה חשבונאית 66-706
בעיות נבחרות בחשבונאות  66-711

 א'
4 4 0 

 0 0 4 תכנון מיסים 66-712
בעיות נבחרות בחשבונאות  66-713

 ב'
4 3 0 

סוגיות במיסוי בינ"ל  66-718
 לחשבונאים

2 0 0 

ביקורת מערכות מידע  66-720
 ממוחשבת

4 0 0 

ה סה"כ שנ
 ד'

   נ"ז 45 

 

 )260-66( ראשי-דוכלכלה 

 שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות (נ"ז)
 שעה סמסטריאלית 1= קודת זכות נ 1

 
 תנאי הקדם לכל קורס מפורטים בהמשך

 
 שנה א'

 
    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 1 3 מבוא לכלכלה מיקרו 66-101
 0 1 3 מקרומבוא לכלכלה  66-102
 0 0 3 מבוא לחשבונאות 66-106
 0 1 2 מתמטיקה לכלכלנים א' 66-110
 0 1 2 מתמטיקה לכלכלנים ב' 66-111
 0 1 2 מבוא לסטטיסטיקה א' 66-153
 0 1 2 מבוא לסטטיסטיקה ב' 66-154

סה"כ שנה 
 א'

   נ"ז 23 

     
     

 שנה ב'
 

    

 ריוןסמינ תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 1 2 מקרו כלכלה א' 66-201
 0 1 2 מקרו כלכלה ב' 66-202
 0 1 3 תורת המחירים א' 66-213
 0 1 3 תורת המחירים ב' 66-214
 0 1 2 שיטות כמותיות 66-231
 0 1 2 מבוא לאקונומטריקה א' 66-236
 0 1 2 מבוא לאקונומטריקה ב' 66-237
 0 0 2 ישומי מחשב באקונומטריקה 66-238
 0 1 2 יסודות המימון 66-251

סה"כ שנה 
 ב'

   נ"ז 28 
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 שנה ג'
 

    

קורסי 
 חובה

    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 0 2 כלכלת ישראל 66-320
 0 1 2 תורת המחירים ג' 66-322
 2 0 0 סמינריון 66-470

   נ"ז  7  סה"כ חובה
     

סה"כ 
 לתואר

 
 
 

   נ"ז 58

  )255-66מובנה ( ראשי-דוכלכלה 

 ומדעי המחשב דו ראשי מובנה 

 שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות (נ"ז)
 שעה סמסטריאלית 1= קודת זכות נ 1

 
 תנאי הקדם לכל קורס מפורטים בהמשך

 
 שנה א'

 
    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 1 3 מבוא לכלכלה מיקרו 66-101
 0 1 3 מבוא לכלכלה מקרו 66-102
 0 0 3 מבוא לחשבונאות 66-106
 0 1 2 מבוא לסטטיסטיקה א' 66-153
 0 1 2 מבוא לסטטיסטיקה ב' 66-154

סה"כ שנה 
 א'

   נ"ז 17 

     
 שנה ב'

 
    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 1 2 מקרו כלכלה א' 66-201
 0 1 2 'מקרו כלכלה ב 66-202
 0 1 3 תורת המחירים א' 66-213
 0 1 3 תורת המחירים ב' 66-214
 0 1 2 יסודות המימון 66-251

סה"כ שנה 
 ב'

   נ"ז 17 

     
 שנה ג'
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קורסי 
 חובה

    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 1 2 מבוא לאקונומטריקה א' 66-236
 0 1 2 מבוא לאקונומטריקה ב' 66-237
 0 0 2 ישומי מחשב באקונומטריקה 66-238
 0 0 2 כלכלת ישראל 66-320
 0 1 2 תורת המחירים ג' 66-322
 0 0 2 מבוא לתורת המשחקים 66-525
 2 0 0 סמינריון  66-470

   נ"ז 17  סה"כ חובה
     

סה"כ 
 לתואר

במחלקה 
 לכלכלה

   נ"ז 51 

 

  )251-66כלכלה דו ראשי מובנה (

   יכולוגיה דו ראשי מובנהופס

 שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות (נ"ז)
 שעה סמסטריאלית 1= קודת זכות נ 1

 
 תנאי הקדם לכל קורס מפורטים בהמשך

 
 שנה א'

 
    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 1 3 מבוא לכלכלה מיקרו 66-101
 0 1 3 מבוא לכלכלה מקרו 66-102
 0 0 3 מבוא לחשבונאות 66-106
 0 1 2 מתמטיקה לכלכלנים א' 66-110
 0 1 2 מתמטיקה לכלכלנים ב' 66-111
 0 1 2 מבוא לסטטיסטיקה א' 66-153
 0 1 2 מבוא לסטטיסטיקה ב' 66-154

סה"כ שנה 
 א'

   נ"ז 23 

     
 שנה ב'

 
    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 1 2 לה א'מקרו כלכ 66-201
 0 1 2 מקרו כלכלה ב' 66-202
 0 1 3 תורת המחירים א' 66-213
 0 1 3 תורת המחירים ב' 66-214
 0 1 2 שיטות כמותיות 66-231
 0 1 2 מבוא לאקונומטריקה א' 66-236
 0 1 2 מבוא לאקונומטריקה ב' 66-237
 0 0 2 ישומי מחשב באקונומטריקה 66-238
 0 1 2 ןיסודות המימו 66-251
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סה"כ שנה 
 ב'

   נ"ז 28 

 
 
 

    

 שנה ג'
 

    

קורסי 
 חובה

    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 0 2 כלכלת ישראל 66-320
 0 1 2 תורת המחירים ג' 66-322
 2 0 0 סמינריון 66-470

   נ"ז 7  סה"כ חובה
     

סה"כ 
 לתואר

במחלקה 
 לכלכלה

   נ"ז 58 

 
 
 

 ות מוקדמות לקורסי חובהדריש
 

לקורסים המסומנים בכוכבית (*) יוכלו סטודנטים להירשם גם במקרים בהם למדו את הקורס המהווה דרישת קדם, 
 אבל לא קיבלו בו עדיין ציון עובר.

 
 

 קורסי שנה א'
 

 דרישות מוקדמות שם הקורס

 מבוא לכלכלה מיקרו מבוא לכלכלה מקרו *

 מתמטיקה לכלכלנים א' מתמטיקה לכלכלנים ב' * 

 מבוא לסטטיסטיקה א', מתמטיקה לכלכלנים א' מבוא לסטטיסטיקה ב' * 

 מבוא לתורת המשפט, יסודות החשבונאות א' דיני חוזים * 

 יסודות החשבונאות א' * דיני מיסים

 יסודות החשבונאות א' יסודות החשבונאות ב' * 

 ות החשבונאות א'במקביל ליסוד יסודות תורת המימון לחשבונאים

 
 
 
 

 ב' קורסי שנה
 

 לפחות  70 מקרו", בציון עובר של-מיקרו" ו"מבוא לכלכלה-הקורסים "מבוא לכלכלה
 .תכניותהינם דרישה מוקדמת לכל קורסי שנה ב' בנוסף לדרישות הספציפיות לכל קורס בכל ה
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 שם הקורס דרישות מוקדמות

 תורת המחירים א'  מתמטיקה לכלכלנים א', מתמטיקה לכלכלנים ב'

 תורת המחירים ב' מתמטיקה לכלכלנים א', מתמטיקה לכלכלנים ב', תורת המחירים א'

 מקרו כלכלה א'  מתמטיקה לכלכלנים א', מתמטיקה לכלכלנים ב'

 מקרו כלכלה ב' מתמטיקה לכלכלנים א', מתמטיקה לכלכלנים ב', מקרו כלכלה א'

 שיטות כמותיות  ים ב'מתמטיקה לכלכלנים א', מתמטיקה לכלכלנ

מבוא לסטטיסטיקה א', מבוא לסטטיסטיקה ב', יישומי מחשב 
 באקונומטריקה במקביל 

 מבוא לאקונומטריקה א'

מבוא לסטטיסטיקה א', מבוא לסטטיסטיקה ב',מבוא לאקונומטריקה א', 
 יישומי מחשב באקונומטריקה

 מבוא לאקונומטריקה ב'

 למנהל עסקיםחשבונאות מתקדמת  מבוא לחשבונאות

יסודות החשבונאות א', יסודות החשבונאות ב' מבוא לתורת המשפט, דיני 
 חוזים, דיני מיסים א'

 חשבונאות ביניים א' 

 חשבונאות ביניים ב'

 דיני חברות יסודות החשבונאות א', יסודות החשבונאות ב', מבוא לתורת המשפט 

לתורת המשפט, דיני יסודות החשבונאות א', יסודות החשבונאות ב',מבוא 
 חוזים

 ועבודה דיני מסחר

 תמחיר כלים ושיטות יסודות החשבונאות א', יסודות החשבונאות ב'

 תמחיר ככלי ניהולי יסודות החשבונאות א'  יסודות החשבונאות ב'

יסודות החשבונאות א', יסודות החשבונאות ב', מבוא לתורת המשפט , 
 דיני מיסים א', דיני חוזים

 מיוחדות במיסויסוגיות 

, יסודות תורת המימון יסודות החשבונאות א'  יסודות החשבונאות ב'
 לחשבונאים, מבוא לסטטיסטיקה א'

 שוקי הון וכלים פיננסים א'

, יסודות תורת המימון יסודות החשבונאות א'  יסודות החשבונאות ב'
 לחשבונאים, מבוא לסטטיסטיקה א'

 טכנולוגיות מידע

יסודות החשבונאות א', יסודות  ימון לחשבונאים,יסודות תורת המ
 החשבונאות ב'

 יסודות הביקורת

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 "פישות המחלקה לשנת הלימודים התשדר

 16 

  :קורסי שנה ג'
 

 60הקורסים תורת המחירים א', תורת המחירים ב', מקרו כלכלה א' ומקרו כלכלה ב' בציון עובר של 
סף לדרישות לפחות הינם דרישה מוקדמת לכל קורסי שנה ג' (חובה, בחירה וסמינריונים) בנו

 הספציפיות לכל קורס. 
 

 כמו כן סטודנט יהיה חייב לעבור בהצלחה את כל קורסי שנה א' לפני שיוכל להרשם לקורסי שנה ג'.
 

 שם הקורס דרישות מוקדמות

 מבוא לסטטיסטיקה א', מבוא לסטטיסטיקה ב'

 מבוא לאקונומטריקה א', מבוא לאקונומטריקה ב'

 כלכלת ישראל

 תורת המחירים ג' ',  תורת המחירים  ב'תורת המחירים א

 חשבונאות ביניים א', חשבונאות ביניים ב'

 חשבונאות ביניים א', חשבונאות ביניים ב', חשבונאות מתקדמת א'

  'חשבונאות מתקדמת א

 חשבונאות מתקדמת ב'

 ביקורת חשבונות חשבונאות ביניים א',  חשבונאות ביניים ב', יסודות הביקורת

 לכלכלנים א', מתמטיקה לכלכלנים ב'מתמטיקה 

 מבוא לסטטיסטיקה א', מבוא לסטטיסטיקה ב', שיטות כמותיות

 מבוא לתורת המשחקים

 חשבונאות ביניים א', חשבונאות ביניים ב'

 

 שוקי הון וכלים פיננסים ב'

 חשבונאות ביניים א', חשבונאות ביניים ב'

 

 חשבונאות ניהולית מתקדמת

 , חשבונאות מתקדמת א'', חשבונאות ביניים ב'חשבונאות ביניים א

 

 ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי

 
 סמינריונים: 

 
ואת הקורסים:  את כל קורסי שנה א'זכאים להירשם לסמינריונים רק סטודנטים בשנה ג' שסיימו בהצלחה 

ומטריקה א' ומבוא תורת המחירים א', תורת המחירים ב', מקרו כלכלה א', מקרו כלכלה ב', מבוא לאקונ
 לאקונומטריקה ב'. המרצים רשאים לדרוש מסטודנטים הרשומים לסמינריון בהנחייתם גם דרישות נוספות. 

 
לסמינריון במנהל עסקים חייבים בנוסף לדרישות שהוזכרו לעיל גם בקורסי היסוד במינהל עסקים (יסודות 

 הניהול, יסודות השיווק, יסודות המימון).
 
 

 קורסי בחירה:
 

קורסי הבחירה מיועדים לתלמידי שנה ג' בלבד. סטודנט חייב לעבור בהצלחה את כל קורסי שנה א', לפני שיוכל 
 להירשם לקורסי בחירה של שנה ג'.

. לא ניתן להירשם לקורס כל קורסמופיעות הדרישות המוקדמות המיוחדות ל במערכת הרישום לסטודנטים
 דרישת קדם שלו.כלשהו אם אין ציון עובר בקורס המהווה 
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 :תקנות ונהלים במחלקה לכלכלה

 
 :תנאי מעבר משנה לשנה

 :לתלמידים שסיימו שנה א'

 א.

מקרו". -מיקרו" ו"מבוא לכלכלה-בקורסים: "מבוא לכלכלה 70כדי לעבור לשנה ב' במחלקה, יש להשיג לפחות את הציון 
יחויב לחזור על  70 -ף. אם גם אז לא השיג ציון גבוה מבמועד אחד, רשאי להבחן במועד נוס 70סטודנט שלא השיג ציון 

 הקורס ויוכל להבחן בו פעמיים. 
ימודיו אוטומטית במחלקה בכל יופסקו למקרו", -מיקרו" או "מבוא לכלכלה-פעמים בקורסי "מבוא לכלכלה 4סטודנט שנכשל 

מיקרו" ו"מבוא -בקורסים "מבוא לכלכלה לפחות 70מותנית בקבלת ציון  .  ההרשמה לכל הקורסים של שנה ב' אישה תכנית
 מקרו". -לכלכלה

1(   

חייב לעבור בהצלחה גם את הקורסים:  1-בנוסף לתנאי המעבר בסעיף א' ,מורחב חשבונאות-כלכלה תכניתסטודנט שלומד ב
 ות בשנה ב'.לפחות) המהווים גם דרישת קדם לקורסי החשבונא 60"יסודות החשבונאות א" ו"יסודות החשבונאות ב" (בציון 

2(  

   )3 סטודנטים החייבים בקורס אנגלית כשפה זרה, חייבים להשלים את הקורס באנגלית בהתאם לנהלי האוניברסיטה. 

  

   :לתלמידים שסיימו שנה ב'

 בקורסים:  לפחות 60ההרשמה לכל הקורסים של שנה ג' (חובה, בחירה וסמינריונים), מותנית בקבלת ציון עובר 
 ירים א", "תורת המחירים ב", "מקרו כלכלה א", "מקרו כלכלה ב"."תורת המח

4(   

חייב לעבור בהצלחה גם את הקורסים:  2', א 1ף לתנאי המעבר בסעיף א'בנוס מורחב חשבונאות-סטודנט שלומד במסלול כלכלה
 סי החשבונאות בשנה ג'. לפחות) המהווים גם דרישת קדם לקור 60"חשבונאות ביניים א" ו"חשבונאות ביניים ב" (בציון 

5(  

 .סטודנט יהיה חייב לעבור בהצלחה את כל קורסי שנה א' לפני שיוכל להירשם לקורסי שנה ג'

 קורסי שנה א' הינם דרישת קדם לכל קורסי שנה ג'.

 

6(   

 ב. :רישום לקורסים

ילת סמס' ב'. הרישום מיועד לסטודנטים מותנה באישור הגורמים האוניברסיטאיים המוסמכים, תערוך המחלקה רישום נוסף בתח
שיסיימו בהצלחה במועד א' של סמס' א' את הקורסים המהווים תנאי מעבר משנה לשנה, או קורסים המהווים תנאי קדם, ולא יכלו 

 השנה מאחר וחסרו להם קורסים אלו. לערוך מערכת שלמה בתחילת

1(   

ומותנה בכך שלסטודנט לא יהיו שינויים או חפיפות  הרישום לסמס' ב' יהיה רק לקורסים סמסטריאליים המתחילים בסמס' ב'
 עקב רישום זה.

2(   

  )3 לתלמידי שנה ג' העומדים לסיים את לימודיהם תינתן עדיפות ברישום לקורסי הבחירה.

החובה של שנה ב' (גם אם עבר בהצלחה את קורסי המעבר משנה ב'  מקורסי 80% -בכל מקרה חייב סטודנט לעבור בהצלחה כ
 לשנה ג') לפני שיוכל להירשם לשאר קורסי הבחירה שנותרו לו.

4(  

   

 ג. :מועדים מיוחדים בלימודי שנת השלמה בחשבונאות

 

 )1 בו פעמיים נוספות.אם נכשל סטודנט בשני מועדים בקורס חובה, הוא חייב להרשם שנית לקורס זה והוא זכאי להבחן 

אם סיים סטודנט את כל הדרישות בקורסי שנת ההשלמה בחשבונאות למעט קורס אחד בו נכשל וקורס זה מעכב קבלת אישור 
זכאות לגשת לבחינות מועצת רואי חשבון (חשבונאות פיננסית ובקורת חשבונות) יעביר בקשה לראש המחלקה לקבלת מועד 

 שורת הדין ועליו לעבור את הבחינה בהצלחה.מיוחד. בקשתו תאושר לפנים מ

 במידה ויכשל במועד זה עליו להרשם שנית לקורס. מועד נוסף (רביעי) לא יאושר. 

2( 
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אם סטודנט ניצל רק מועד אחד מן המועדים בקורס ונכשל ורוצה לנצל את המועד השני המגיע לו יחד עם  –רשום רטרואקטיבי 
 ל, לא יוכל להרשם רטרואקטיבית למועד הנוסף המתקיים בקורס העוקב.הנבחנים בקורס העוקב, ניגש ונכש

 אם ברצונו לנצל את שני המועדים בקורס העוקב עליו להרשם מראש לקורס זה. 

3( 

המחלקה תאפשר באופן יוצא מן הכלל ובאופן חריג לסטודנטים הלומדים בשנת השלמה בחשבונאות, להרשם או להבחן יחד עם 
די תעודה בחשבונאות ולהיפך ובתנאי שהקורס זהה בשני המסלולים וזאת על מנת לא לעכב את האפשרות הסטודנטים בלימו

 רת חשבונות).וקילגשת למבחני מועצת רואי חשבון (חשבונאות פיננסית וב

4( 

 

 .ד :מועדים מיוחדים עם נבחני קורסי הקיץ

אשר מתכננים לדחות את מועדי הבחינות של סמ' ב' ובכלל המחלקה אינה מאשרת מועדים מיוחדים עם נבחני הקיץ. סטודנטים 
ולהבחן עם נבחני הקיץ בקורסים שהמחלקה מציעה צריכים להרשם לקורס הקיץ ולשלם שכר לימוד תמורת הקורס המבוקש. רק 

 סטודנטים הרשומים לקורס ולמדו אותו יהיו רשאים להבחן עם נבחני הקיץ בקורסים שהמחלקה מציעה.

1( 

 

 .ה :בחינות

 )1 כל סטודנט זכאי לגשת פעמיים (מועד א' ומועד ב') באותה השנה לבחינה בקורס אליו הוא רשום.

סטודנט שהיה רשום לקורס ולא נבחן באחד או בשני המועדים של הקורס, או שניגש למועד אחד בלבד ונכשל, זכאי למועד 
 מיוחד באותו הקורס.

2( 

מתקיימות  םנה לשנה, יהיו באותם התאריכים בהמש ם בכל הקורסים, כולל קורסי מעברתאריכי הבחינות של המועדים המיוחדי
 הבחינות הרגילות.

3( 

 )4 אם נכשל סטודנט בשני מועדים בקורס חובה, הוא חייב להירשם שנית לקורס זה והוא זכאי להבחן בו פעמיים נוספות.

ודנט שנכשל פעמיים בקורס בחירה לא יורשה להירשם לקורס בכל קורסי הבחירה רשאי סטודנט להבחן רק בשני מועדים. סט
 זה פעם נוספת.

5( 

 )6 מבחן במועד מיוחד כלול במניין הפעמים בהם זכאי סטודנט לגשת למבחן.

 )7 בכל מקרה בו ניגש סטודנט למבחן לשיפור ציון, הציון האחרון הוא הציון הקובע.

ישלונות, כל מבחן לשיפור ציון ייכלל במניין ארבע הפעמים להן זכאי בקורסים בהם מופסקים הלימודים לאחר ארבעה כ
 הסטודנט בקורס.

8( 

בקורסי המחלקה המתבססים על קורסים שנלמדו בשנה קודמת, המחלקה לא תאשר לגשת למבחן לשיפור ציון באותם 
 והה יותר.המקרים בהם למדו ועברו הסטודנטים קורסים מתקדמים באותו הנושא או קורסים של שנה גב

9( 

את  ).המחלקה לכלכלה כפוף למגבלות שלמועדים מיוחדים ניתנים בהתאם לנהלים והכללים המקובלים באוניברסיטה (
 הבקשות יש להפנות לועדת סטטוס האוניברסיטאית.

 

10( 

 :ערעורים   

מחברתו בהתאם לנהלים, להגיש ערעור. סטודנט הסבור כי ציון הבחינה אינו משקף את רמת תשובותיו בבחינה זכאי, לאחר שראה את 
 .שבועות מיום פרסום הציון 3הערעור יוגש תוך 

לאחרונה התרבו המקרים של סטודנטים הפונים למרצים מיד לאחר הבחינה (במבחנים עם שאלות פתוחות) בהשגות, תלונות ובירורים 
הפוגעות באנונימיות הבדיקה. כמו כן, אנו רואים בהן הפעלת הנוגעים לבחינה, לפני פרסום הציונים. אנו מבקשים להימנע מפניות אלו 

 לחץ, גם אם סמוי או לא מודע, הנועד להשפיע על מתן הציונים.

אנו רואים בפניות אלו כגובלות בעבירה משמעתית. כל טענה או הבהרה בקשר לבחינה אמורה להיות מטופלת לאחר פרסום הציונים, 
 , או אף פגישה עם המרצה בשעות הקבלה.במסגרת פתיחת מחברות, הליך ערעור

 אנא חכו עם שאלותיכם עד פרסום הציונים.
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 :כישלונות

", "תורת ' מקרו", "תורת המחירים א -מיקרו","מבוא לכלכלה-סטודנט שצבר ארבעה כישלונות באחד מהקורסים הבאים: "מבוא לכלכלה
 דיו במחלקה יופסקו אוטומטית.לימו", ' ", "מקרו כלכלה ב' ", "מקרו כלכלה א' המחירים ב

1( 

 )2 כישלונות בבחינות במהלך לימודיו במחלקה לכלכלה. 15המחלקה רשאית להפסיק את לימודיו במחלקה של סטודנט אם הוא צבר 

כישלונות באחד  4אם הוא צבר מורחב חשבונאות -כלכלה תכניתהלומד בהמחלקה רשאית להפסיק את לימודי החשבונאות של סטודנט 
 ".' ",  "חשבונאות ביניים ב' ", "חשבונאות ביניים א' ", "יסודות החשבונאות ב' הקורסים הבאים: "יסודות החשבונאות אמ

3( 

המחלקה נוהגת לשלוח מכתבי הפסקת לימודים לתלמידים שלא עמדו בתנאים שפורטו לעיל. אי קבלת מכתב כזה אינה מתקבלת 
 כטענה לצורך ביטול הפסקת לימודים.

4( 

  

 תקנון האוניברסיטה –נוכחות בשיעורים 

פגישות שבועיות בסמסטר, ללא נימוקים מוצדקים, רשאי המרצה  2-הנוכחות בכל השיעורים הינה חובה. סטודנט/ת הנעדר/ת מ
רות להרחיקו/ה מן הקורס. במקרה של היעדרות מסיבות של מילואים, מחלה וכיו"ב על הסטודנט/ית למסור אישורים מתאימים למזכי

 המחלקה מיד עם שובו ללימודים.

 ח.

מוטלת החובה לערוך את תוכנית לימודיו מדי שנה בשנה ולבדוק האם נירשם לכל מכסת השעות הדרושות לו  על הסטודנט בלבד
 לימודיו במחלקה (תואר ראשון, שני, שלישי).תכנית לסיום התואר בהתאם ל

 .ט

 
 לתשומת ליבכם!

 משוייך לאותה קבוצת הרצאה.ל יש להירשם  לתרגיל הבקורסים בהם מתקיים גם תרגי
 

 
 .         י

 
 

 לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות הסטודנטים במחלקה לכלכלה:
 

 11:30-14:00ימים א',ג'  

 08:30-10:30ימים ב',ה'    

 שעות קבלת קהל:

  14:00-15:00ימים א', ג'  

 09:00-10:00יום ד' 

 11:00-12:00ה'  ימים ב', 

 טלפוני: מענהשעות 

Economics.Student@biu.ac.il :דואר אלקטרוני 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Economics.Student@biu.ac.il
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 לימודי התואר השני

 מסלולי לימוד: 1. 
 שימו לב, הערכים הינם בנקודות זכות (נ"ז)

 שעה סמסטריאלית 1נקודת זכות =  1
 

   מסלולים: שני יםקיימ    
 נ"ז 32  , ניקודנ"ז 36לימוד פרונטלי  שעות היקף - תיזה עם  -  מסלול א'    

                                        עבודת גמר).השתתפות בפורום ו בחירה, ,חובה קורסי (כולל                                    
  

 נ"ז 36  , ניקודנ"ז 40לימוד פרונטלי  שעות היקף  -תיזה ללא  -  מסלול ב'    
 ). , השתתפות בפורום וסמינריוןבחירה, חובה קורסי כולל(                                      

   
 :תכניות .2 
 

 :      תכניות  שתי קיימות    
 

 ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב בלבד. תהכוללתכנית   –  כלכלה 2.1          
 

 כולל ביצוע עבודות מחקר והגשת עבודות גמר   -. עם תיזה (מסלול א')1  –         עסקים כלכלת 2.2          
 בכתב.                                                     
 ללא עבודות מחקר. -. בלי תיזה (מסלול ב')2         
   .רללא עבודות מחק -ות מימון ובנקאבלי תיזה (מסלול ב') בדגש על . 3         

 
  :קבלה דרישות   3. 
 

 התואר בלימודי לפחות 80% של ממוצע ציון הואכל התוכניות לתואר שני ל לקבלה הכרחי תנאי

 ובהתאם במחלקה הפנויים המקומות במספר מותנית הקבלה .הלימוד תחומי בכל הראשון

 אחרי הממלאים מועמדיםה כל את לקבל אינה מתחייבת לכלכלה המחלקה .המחלקה להמלצת

. המחלקה של דעתה שיקול פי על ייערך של המועמדים סופי מיון. לעיל הנקבעים הרישום תנאי

 לתלמידים .של האוניברסיטה שני לתואר הוועדה בסמכות הינה מועמדים קבלת על ההחלטה

 פרטים . מזורז ושני ראשון (תואר הישיר המסלול בתוכנית לימודים של אפשרות קיימת מצטיינים

 .)ביה"ס ללימודים מתקדמים לש מידעיים פרטים חוברתב

 

על התלמידים להיות בעלי רקע בסיסי בסטטיסטיקה. מומלץ ללמוד קורס בסיסי במבוא 

 לסטטיסטיקה.

 
 השלמה לימודי .4 
 

בלימודי  יחויבו השני התואר ללימודי תקבלוהוש בכלכלה מתאים רקע החסרים סטודנטים
על התלמידים בהתאם להנחיות הועדה לתואר שני, ש"ש.  19לכל היותר של  בהיקף ההשלמה

ץ החל אשר תכלול סמסטר א', ב' וקי תוך שנה אחת בלבדלסיים את דרישות קורסי ההשלמה 
 ינו שנת התחלת הלימודים.יהד, מהמועד בו התחילו לימודיהם

 
 לפחות.  76%הממוצע הנדרש בקורסי ההשלמה הינו 

 
 בממוצע הנדרש.מ.א. לפני סיום כל דרישות ההשלמה -ימודי הלא ניתן להתחיל בל
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 הקורסים הנדרשים בלימודי ההשלמה:

 שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות (נ"ז)
 שעה סמסטריאלית 1= קודת זכות נ 1

 סמסטר א' -שנה א'  

  4 מבוא לכלכלה מיקרו 66-101

 3 מתמטיקה לכלכלנים א' 66-110

 3 כמותיותשיטות  66-231

 3 מבוא לאקונומטריקה א' 66-236

 2 יישומי מחשב באקונומטריקה 66-238

 15 סה"כ 

 

 סמסטר ב' -שנה א' 

 3 מתמטיקה לכלכלנים ב' 66-111

 3 מקרו כלכלה א' 66-201

 4 תורת המחירים א' 66-213

 3 מבוא לאקונומטריקה ב' 66-237

 3 1 יסודות המימון 66-251

 16 סה"כ 

 סמסטר קיץ -א'  שנה

 3 מקרו כלכלה ב' 66-202

 4 תורת המחירים ב'  66-214

 7 סה"כ 

 
על התלמידים להיות בעלי רקע בסיסי בסטטיסטיקה. לסטודנטים החסרים רקע זה מומלץ ללמוד  .א

 קורס בסיסי במבוא לסטטיסטיקה.
 

גישו בקשה סטודנטים הסבורים שהם זכאים לפטור מקורס השלמה על סמך לימודים קודמים י .ב
 לקבלת פטור. כל בקשה תיבדק לגופה.

 
כשלונות בקורסי ההשלמה, המחלקה רשאית להפסיק את לימודיהם  4-סטודנטים שיצברו יותר מ .ג

 ולא לאשר המשך לימודים לתואר שני במחלקה.
 

לפחות  76סטודנטים שיסיימו בהצלחה את כל דרישות ההשלמה שהוטלו עליהם בממוצע של  .ד
 מ.א. כתלמידים מן המניין.קבלו ללימודי ית

 
אילן וממוצע ציוניהם בסוף שנה ב' הוא מעל -סטודנטים הלומדים לתואר ראשון באוניברסיטת בר .ה

 , יוכלו להתחיל כבר בשנה ג' את קורסי ההשלמה במקביל לסיום לימודי התואר הראשון.85%
 

 
 הלימוד היקף שעות. 5

  
 נ"ז 32 נ"ז, ניקוד 36לימוד פרונטלי  שעות יקףה - תיזה עם  -  מסלול א'            -כלכלה 

                                        השתתפות בפורום ועבודת גמר). בחירה, ,חובה קורסי (כולל                                        
                                                                        

  לסטודנטים שנרשמו למסלול כלכלת עסקים (ללא תיזה) מימון ובנקאות. 1
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 נ"ז 32נ"ז, ניקוד  36לימוד פרונטלי  שעות היקף - תיזה עם  -  מסלול א'  -כלכלת עסקים 

                                        השתתפות בפורום ועבודת גמר). בחירה, ,חובה קורסי (כולל                                        
 

 נ"ז 36  נ"ז, ניקוד 40לימוד פרונטלי  שעות היקף  -תיזה ללא  -  מסלול ב'  -כלכלת עסקים 
 ). , השתתפות בפורום וסמינריוןבחירה, חובה קורסי כולל(                                        

 
 חובות תכנית הלימודים:. 6
 

 קורסי חובה ובחירה .א
 

 כולל ציון עובר בגין נוכחות – )66-914-01( פורום אהרון מאיר למקרו כלכלה .ב
 

 סדנאות חובה לתלמידי תואר שני במסלול א' (עם תיזה): .ג
 יון עובר בגין נוכחותכולל צ –) 66-850סדנה למתקדמים א' ( -
 כולל ציון עובר בגין נוכחות –) 66-855סדנה למתקדמים ב' ( -
 

 מיני קורסים בשפה האנגלית .ד
לתלמידי תואר שני המעוניינים בהמשך ללימודי תואר שלישי ומתכוננים לכתוב עבודת מחקר 

ת עם תוכן אמפירי מומלצים מיני קורסים בתחום אקונומטריקה, במידה ויתקיימו בשנ
הלימודים הרלוונטית. הערה: המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לשנות/ לבטל ללא הודעה 

מראש מטעמים אקדמיים, כל הקשור בקיום המיני קורסים גם לאחר שפורסמו פרטים 
 מידעיים ומערכת שעות. 

 
 סמינריון .ה

 
 דרישות קדם לרישום לסמינריון:

 חד מהקורסים הבאים: כדי להירשם לסמינריון, יש לקבל ציון עובר בכל א
 מיקרו כלכלה למתקדמים א' -
 מיקרו כלכלה למתקדמים ב' -
 אקונומטריקה למתקדמים א' -
 אקונומטריקה למתקדמים ב' -
 

ת חובה לתלמידי מחקר. נדרש ציון עובר בגין נוכחות אשר ודריש םהופורום אהרון מאיר למקרו כלכלה  הסדנאות
יילקחו בחשבון במניין השעות הפרונטאליות והפורום . שעות הסדנאות יהיה חלק בלתי נפרד מהדרישות לתואר

 .  אחד מהםות לתואר ויידרש ציון עובר בכל הנדרש
 

 כתיבת עבודת גמר (במסלול א', עם תיזה): .ו
 

 ראה תקנון הוועדה לתואר שני בפרק המבוא. - הוראות לכתיבת עבודת הגמר             
 
 

  :על תלמידי מסלול א'
 מנחה ונושא למחקר לא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונהלבחור 

 הצעת המחקר לא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השניהלהגיש 
 )672-66(קוד תיזה בכל שנת הנחייה נחה להיות רשום ללימודים מועל כל סטודנט 

 
 

 תכניותדרישות משותפות לכל ה
 

                   http://econ.biu.ac.ilר האינטרנט של המחלקה: הסטודנטים מחויבים להתעדכן באופן שוטף באת

http://econ.biu.ac.il/
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בו מתפרסמים שינויים בתכנית הלימודים, סילבוסים של הקורסים, שעות הקבלה של המרצים וכו'. האחריות 
 בנוגע לתכנית הלימודים. מוטלת על התלמידים בלבד להתעדכן בכל השינויים המתפרסמים באינטרנט

 
  כישלונות

 את להפסיק המחלקה  רשאית  -השני התואר בבחינות של קורסי כישלונות-4 מ יותר שיצבור סטודנט
 . במחלקה השני התואר לימודיו לקראת

       
  ב'. למסלול' א ממסלול סטודנט, בעקבות הישגיו הנמוכים,  להעביר רשאית המחלקה

להעביר סטודנט, בעקבות אי הגשת הצעת מחקר במועדה או בעקבות אי אישורה ע"י המחלקה כמו כן, רשאית 
 שופטי ההצעה, ממסלול א' למסלול ב'.

 
   שפות ידיעת

שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים  לתואר אנגליתעל פי הדרישות הכלליות ל א. 
 ראה בפרק המבוא). –למתן פטור לזכאים 

 המחקר. עבודת לצרכי תידרש אם נוספת זרה שפה ידיעתב. 
 

   יהדות לימודי
 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

 
   גמר בחינת

בסס על עבודת גמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. תת תיזה)עם א' (הבחינה במסלול 
 סדנא מתקדמת לתלמידי מחקר בתואר השני.בנוסף, על התלמידים להציג את העבודה ב

  
מוטלת החובה כל הנוגע לעריכת תוכנית לימודיו מידי שנה לבדוק האם נרשם מוטלת החובה כל הנוגע לעריכת תוכנית לימודיו מידי שנה לבדוק האם נרשם על הסטודנט בלבד על הסטודנט בלבד 

  לימודיו.לימודיו.  תכניתתכניתהנדרשות לסיום התואר בהתאם להנדרשות לסיום התואר בהתאם ללכל מכסת השעות לכל מכסת השעות 
  

                        http://econ.biu.ac.il  הסטודנטים להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט של המחלקה:הסטודנטים להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט של המחלקה:על על 
ו מתפרסמים שינויים בתכנית הלימודים, סילבוסים של הקורסים, שעות הקבלה של המרצים וכו'. ו מתפרסמים שינויים בתכנית הלימודים, סילבוסים של הקורסים, שעות הקבלה של המרצים וכו'. בב

  השינויים המתפרסמים באינטרנט. השינויים המתפרסמים באינטרנט. ים בלבד להתעדכן בכל ים בלבד להתעדכן בכל סטודנטסטודנטהאחריות מוטלת על ההאחריות מוטלת על ה
  

ראש מטעמים אקדמיים את סדרי הקבלה, ראש מטעמים אקדמיים את סדרי הקבלה, המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ללא הודעה מהמחלקה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ללא הודעה מ
הנהלים ומערכת הקורסים (פתיחה או ביטול קורס ושינוי שם המרצה) גם לאחר שפורסמו פרטים הנהלים ומערכת הקורסים (פתיחה או ביטול קורס ושינוי שם המרצה) גם לאחר שפורסמו פרטים 

  מידעיים ומערכת השעות.מידעיים ומערכת השעות.
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 )401-66(מסלול א' עם תיזה  –לכלה כ

ניקוד נ"ז 36היקף שעות לימוד פרונטלי   נ"ז 32, 

 לה הינם בנקודות זכות (נ"ז)שימו לב, הערכים בטב
 שעה סמסטריאלית 1= קודת זכות נ 1

 אם יש הבדל בין הנ"ז לשעות בפועל הוא יסומן בכוכבית*
 

 'שנה א
 

    

קורסי 
 חובה

    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 1 2 מיקרו כלכלה למתקדמים א' 66-800
 0 1 2 מיקרו כלכלה למתקדמים ב' 66-801
 0 1 2 אקונומטריקה למתקדמים א' 66-815
 0 1 2 אקונומטריקה למתקדמים ב' 66-816
 0 1 2 מקרו כלכלה למתקדמים א' 66-817
 0 1 2 מקרו כלכלה למתקדמים ב' 66-818
 0 0 2 סדנה למתקדמים א' 66-850
 0 0 2 סדנה למתקדמים ב' 66-855
פורום אהרון מאיר למקרו  66-914

 *כלכלה 
4 0 0 

     
 'שנה ב

 
    

קורסי 
 חובה

    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 0 2 למ.א. תורת המשחקים 66-845
 0 0 0 תיזה לתואר שני *  66-762

     
קורסי 
 בחירה

    קורסי בחירה מהמגוון 4

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 0 2 כלכלת אינפורמציה 66-826
 0 0 2 תורת המשחקים השיתופית 66-827
 0 0 2 כלכלת אי ודאות 66-830
 0 0 2 נושאים בכלכלה בינלאומית 66-831
 0 0 2 שיטות אמפיריות בכלכלה 66-836
תיאוריה מוניטרית  66-838

 למתקדמים
2 0 0 

תחרות והתנהגות של גופים  66-840
 כלכליים

2 0 0 

 0 0 2 תכנון דינמי ב' 66-848
 0 0 2 קבלת החלטות בצוות 66-849
 0 0 2 בחירה והעדפה חברתית 66-879
אקונומטריקה של סדרות  66-880

 עתיות
2 0 0 
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 )406-66(מסלול א' עם תיזה  –כלכלת עסקים 

ניקוד נ"ז 36היקף שעות לימוד פרונטלי   נ"ז 32, 

 שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות (נ"ז)
 מסטריאליתשעה ס 1= קודת זכות נ 1

 אם יש הבדל בין הנ"ז לשעות בפועל הוא יסומן בכוכבית*
 

 'שנה א
 

    

קורסי 
 חובה

    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 1 2 מיקרו כלכלה למתקדמים א' 66-800
 0 1 2 מיקרו כלכלה למתקדמים ב' 66-801
 0 1 2 אקונומטריקה למתקדמים א' 66-815
 0 1 2 מטריקה למתקדמים ב'אקונו 66-816
 0 1 2 מקרו כלכלה למתקדמים א' 66-817
 0 1 2 מקרו כלכלה למתקדמים ב' 66-818
 0 0 2 סדנה למתקדמים א' 66-850
 0 0 2 סדנה למתקדמים ב'  66-855
פורום אהרון מאיר למקרו  66-914

 כלכלה *
4 0 0 

     
 'שנה ב

 
    

קורסי 
 חובה

    

 סמינריון תרגיל הרצאה ורסשם ק קוד קורס
 0 0 1.0 שיטות אמפיריות בכלכלה 66-836
 0 0 0 תיזה לתואר שני *  66-762

     
קורסי 
 בחירה

    קורסי בחירה מהמגוון 4

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 0 2 כלכלת אינפורמציה 66-826
 0 0 2 תורת המשחקים השיתופית 66-827
 0 0 2 אים בכלכלה בינלאומיתנוש 66-831
תיאוריה מוניטרית  66-838

 למתקדמים
2 0 0 

תחרות והתנהגות של גופים  66-840
 כלכליים

2 0 0 

 0 0 2 תכנון דינמי ב' 66-848
 0 0 2 תורת המשחקים 66-845
 0 0 2 קבלת החלטות בצוות 66-849
 0 0 2 בחירה והעדפה חברתית 66-879
ל סדרות אקונומטריקה ש 66-880

 עתיות
2 0 0 
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 )506-66( המסלול ב' בלי  תיז –לכלת עסקים כ

ניקודנ"ז 40היקף שעות לימוד פרונטלי   נ"ז 36 , 

 שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות (נ"ז)
 שעה סמסטריאלית 1= קודת זכות נ 1

 אם יש הבדל בין הנ"ז לשעות בפועל הוא יסומן בכוכבית*
 

 'שנה א
 

    

י קורס
 חובה

    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 1 2 מיקרו כלכלה למתקדמים א' 66-800
 0 1 2 מיקרו כלכלה למתקדמים ב' 66-801
 0 1 2 אקונומטריקה למתקדמים א' 66-815
 0 1 2 אקונומטריקה למתקדמים ב' 66-816
 0 1 2 מקרו כלכלה למתקדמים א' 66-817
 0 1 2 ה למתקדמים ב'מקרו כלכל 66-818
פורום אהרון מאיר למקרו  66-914

 *כלכלה 
4 0 0 

     
 'שנה ב

 
    

קורסי 
 חובה

    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 0 2 שיטות אמפיריות בכלכלה 66-836
 4 0 0 סמינריון מ.א. 66-898
 4 0 0 סמינריון בכלכלת עסקים 66-904

     
קורסי 
 הבחיר

    קורסי בחירה מהמגוון 4

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 0 2 כלכלת אינפורמציה 66-826
 0 0 2 תורת המשחקים השיתופית 66-827
 0 0 2 נושאים בכלכלה בינלאומית 66-831
תיאוריה מוניטרית  66-838

 למתקדמים
2 0 0 

 0 0 2 ניהול סיכונים א' 66-839
והתנהגות של גופים תחרות  66-840

 כלכליים
2 0 0 

 0 0 2 תורת המשחקים 66-845
 0 0 2 קבלת החלטות בצוות 66-849
 0 0 2 כספים ובנקאות 66-856
 0 0 2 בחירה והעדפה חברתית 66-879
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 )508-66( מסלול ב' בלי  תיזה –מימון ובנקאות דגש על כלכלת עסקים 

ניקנ"ז 40היקף שעות לימוד פרונטלי   נ"ז 36וד , 

 שימו לב, הערכים בטבלה הינם בנקודות זכות (נ"ז)
 שעה סמסטריאלית 1= קודת זכות נ 1

 אם יש הבדל בין הנ"ז לשעות בפועל הוא יסומן בכוכבית*
 

 'שנה א
 

    

קורסי 
 חובה

    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 1 2 מיקרו כלכלה למתקדמים א' 66-800
 0 1 2 רו כלכלה למתקדמים ב'מיק 66-801
 0 1 2 אקונומטריקה למתקדמים א' 66-815
 0 1 2 אקונומטריקה למתקדמים ב' 66-816
 0 1 2 מקרו כלכלה למתקדמים א' 66-817
 0 1 2 מקרו כלכלה למתקדמים ב' 66-818
פורום אהרון מאיר למקרו  66-914

 *כלכלה 
4 0 0 

     
 'שנה ב

 
    

קורסי 
 חובה

    

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
 0 0 2 שיטות אמפיריות בכלכלה 66-836
 0 0 2 כספים ובנקאות 66-856
 0 0 2 ניהול פיננסי 66-861
 0 0 2 ניהול בנקאי 66-875
 4 0 0 סמינריון בכלכלת עסקים 66-904
 2 0 0 סמינריון בבנקאות 66-905
 0 0 2 סדנה בבנקאות 66-906

     
     

קורסי 
 בחירה

    מהמגווןאחד קורס בחירה 

 סמינריון תרגיל הרצאה שם קורס קוד קורס
תיאוריה מוניטרית  66-838

 למתקדמים
2 0 0 

 0 0 2 ניהול סיכונים א' 66-839
 0 0 2 תורת המשחקים 66-845
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 :לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות הסטודנטים במחלקה לכלכלה

 

 11:30-14:00ימים א',ג'  

 08:30-10:30ימים ב',ה'    

 שעות קבלת קהל:

  14:00-15:00ימים א', ג'  

 09:00-10:00יום ד' 

 11:00-12:00ה'  ימים ב', 

 טלפוני: מענהשעות 

Economics.Student@biu.ac.il 

 

 דואר אלקטרוני:

 
 

 המחלקה לכלכלה מאחלת לכם לימודים פוריים !
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י ש י ל ש ר  א ו  ת

 

המחלקה לכלכלה מאפשרת כתיבת עבודת מחקר ממגוון רחב של נושאים. תוכנית הלימודים כוללת קורסי חובה 

 אליות):ינקודות זכות (שעות סמסטר 24ובחירה בהיקף של 

 

 חובה -יעורים נוכחות בש – קורסי חובה
 

 הערות        היקף שעות  שם הקורס מס' קורס

 במהלך כל התואר נ"ז 4 סדנא מחקרית לתואר שלישי  לכלכלנים  66-854-01

 במהלך כל התואר נ"ז 4 קולוקויום מחלקתי  66-912-01

   עבודת דוקטורט 66-999-01

 

ר בסדנא ובסמינר המחלקתי עד למועד ההגנה הסופי לפחות בכל סמסט 80%נדרשת חובת נוכחות בהיקף של  –חובה 

לעבודת המחקר. רישום נוכחות יתבצע ע"י מנחה הסדנא באופן שוטף בכל מפגש. בסוף כל סמסטר יינתן ציון עובר/נכשל 

בגין נוכחות, אשר יהיה חלק בלתי נפרד מדרישות המחלקה לתואר שלישי. המחלקה רשאית לדווח לועדת המלגות 

אר שלישי על אי עמידה במטלות הנ"ל ובהתאם לצורך להמליץ על הפסקת לימודים בגין היעדרות מהסדנאות ולוועדה לתו

 והסמינר המחלקתי.

 
 

 נ"ז 16בהיקף של  – קורסי בחירה
 
 שני קורסי בחירה לתואר שני ע"פ הנחיית המנחה לתואר השלישי  -
 מיני קורסים, בהתאם למגוון המוצע  -
 ר שניקורסי בחירה לתוא  -

 
המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ללא הודעה מראש מטעמים אקדמיים את סדרי הקבלה, 

הנהלים ומערכת הקורסים (פתיחה או ביטול קורס ושינוי שם המרצה) גם לאחר שפורסמו פרטים 
 מידעיים ומערכת השעות.

 
 לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות המחלקה לכלכלה:

 

 15.00 – 14.00'  בין השעות ימים א', ג

 12.00  –11.00ימים ב', ה' בין השעות 

 9:00-10:00יום ד' בין השעות 

 03-5318346  03-5318345בטלפון:     

 שעות קבלה טלפוניות:

 14.00 – 11.30ימים א', ג'  בין השעות 

 10.30 – 08.30ימים ב', ה' בין השעות 

 שעות קבלה:

Economics.dept@biu.ac.il 

 

 דואר אלקטרוני:
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