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"הא ין זה תע נוג גדול לל מו ד

ול ש וב ול ל מוד? " ( קו נ פו צ י וס )

סטודנטי ם יקרים,
קבלו א ת ברכתי וברכת המחלקה לכלכלה עם הרשמתכם לשנת הלימודי ם הבאה עלינו לטובה .
ברכה מיוחדת לכ ם הסטודנטים החדשים המצטרפים השנה לציבור התלמידים שלנו.
המחלקה עושה כ מיטב יכולתה לשמור על השם הטוב שרכשו בוגריה ,ע "י הקפדה על רמת
לימודי ם נאותה .לימודי הכלכלה אינם קלים א ך הם מע נייני ם ומהווי ם אתגר אינטלקטואלי.
הקורסי ם השוני ם יציגו בפניכ ם גי שה כלכלי ת (השונה מה גישו ת המוכרו ת לכם מלימודי ה תיכון
או מלימודי תואר ראשון בתחומים אחר ים) המנסה להסביר את התנהגותם של הפרטי ם ,משקי
הבית ,החברות והמדינו ת .מקצוע הכלכלה מציע כלים באמצעות ם ני תן לנתח אספקטי ם רבי ם
ושוני ם של ההתנה גות האנושית כמו צריכה ,עבודה ,יצור ,לימודים ,נישואים ,גירו שים ,פריון,
פשע ,קבלת החלטות ,אפליה ועוד ועוד.
המרצי ם והמתר גלי ם בקורסי ם השו נים מקיימי ם שעות קבלה שבועיו ת (מועדי ם ומיקום
מפורסמי ם באתר המחלקה ) .תוכלו לפנו ת אליהם בשאלו ת במקרי ם בהם התעוררו אצלכ ם
קשיים בהבנת חומר הלימודים.
בקומת הקרקע נמצא ת ספריית המחלקה לכלכלה .כאן תמצאו עו תקי ם אחדים של הספרים
הנדרשים והמומלצי ם בקור סים השוני ם וכן ספרי עזר ,כתבי ע ת ופרסומים שונים .ניתן לעשות
חיפוש במאגרי הספרייה באמצעו ת מחשב גם מחוץ לאו ניברסיטה.
בעזר ת השקעה מתאימה ובסיוע המרצי ם והמתר גלים תוכלו לה גיע להישגים בלימודים וא ני
מאחל לכם הצלחה רבה.
בשאלות מ נהליות תוכלו לפנות למזכירו ת הסטוד נט ים ,שם יקשיבו לבעיו תיכם וישמחו לפתור
אותן במסגרת הכללי ם והנהלים הקיימים במחלקה ובאוניברסיטה ( והמפורסמי ם בספר המיד ע
לסטודנטי ם  -מומלץ מאד לקרוא אותו בעיון) .במידת הצורך יופנו הבקשות ל סגן ראש המחלקה
וגם אליו ניתן לפנות בשעות הקבלה .
אתם מתבקשי ם גם לעקוב באופן סדיר אחר הודעות המחלקה לסטודנטי ם המתפרסמו ת באתר
המחלקה בקישור " לוח ה ודעות" .
הודעו ת שוטפות (כולל ציו נים) נשלחו ת במייל לסטודנטים ,לפיכ ך ,באחריות הסטודנט לעדכן
כתובת דואר אלקטרוני דרך אתר בר אילן במערכ ת מידע אישי.

אני שוב מאחל לכ ם בשמי ובש ם הסגל האקדמי והמנ הלי שנת לימודים פורייה ,מה נה
ומוצלחת .כולנו מבטיחי ם לעשות כמיטב יכולתנו כדי שאיחולים אלה יתגשמו.

בברכה,

ראש המחלקה לכלכלה
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תקנות ונהלים במחלקה לכלכלה
 -חל ק ב לת י נ פר ד מ חו ב רת מ ער כ ת ש ע ות לש נ ה" ל תש ע" ט -

תנאי מעבר משנה לשנה
לתלמידים שסיימו שנה א':
 ) 1תנא י מעבר לשנה ב' במח לקה ב כל ה מסלול ים הינו ציון  70לפחות בקורסים :
"מבוא לכלכלה  -מיקרו" ו"מבוא לכלכלה  -מקרו"  .סטודנט שלא השיג ציון 70
במועד אחד ,רשאי להבחן במועד נוסף (סה"כ  2מועדים)  .אם גם אז לא השיג
ציון גבוה מ  70 -י כול לחזור על הקורס ויוכל להבחן בו פעמיים נוספ ות  .סטודנט
שנכשל  4פעמים בקורסי "מבוא לכלכלה  -מיקרו" או "מבוא לכלכלה  -מקרו",
יופסקו לימודיו אוטומטית במחלקה בכל מסלול שהוא  .ההרשמה לכל הקורסים
של שנה ב' מותנית בקבלת ציון  70לפחות בקורסים "מבוא לכלכלה  -מיקרו"
ו"מבוא לכלכלה  -מקרו" .
סטודנט ה לומד במסלול כלכלה ו חשבונאות יוכל להירשם לקורסי שנה ב'
בחשבונאות ,בתנאי שעבר בהצלחה גם את הקורסים :יסודות החשבונאות א',
יסודות החשבונאות ב' (בציון  60לפחות)  ,המהווים דרישת קדם לקורסי
החשבונאות בשנה ב'.
 )2על מנת שלא לעכב את הסטודנטים שנכשלו פעמיים בקורסי הליבה ,בכל קורס
מתקיימת קבוצה נוספת בסמסטר העוקב לקורס .לפיכך ,הסטודנטים מתבקשים
שלא לשבץ קורסים במועדים בהם ניתנים הקורסים החוזרים.
שנה א'  -סמסטר ב'  -מבוא לכלכלה מיקרו . 66-101-11/12
יש לבדוק ב"אינ  -בר" מתי הקורס משובץ ולהימנע מלה י רשם בתחילת שנה"ל
לקורסים אחרים במועד זה .
לתלמידים שסיימו שנה ב':

 ) 1ההרשמה לכל הקורסים של שנה ג' (חובה ,בחירה וסמינריונים) ,מותנית בקבלת
ציון עובר  60לפחות בקורסים" :תורת המחירים א"" ,תורת המחירים ב",
"מקרו כלכלה א"" ,מקרו כלכלה ב" .
סטודנט ה לומד במסלול כלכלה וחשבונאות יוכל להירשם לקורסי שנה ג'
בחשבונאות ,ב תנאי שעבר בהצלחה את הקורסים :חשבונאות ביניים א',
חשבונאות ביניים ב' (בציון  60לפחות) ,המהווים דרישת קדם לקורסי
החשבונאות בשנה ג'.
 )2על מנת שלא לעכב את הסטודנטים שנכשלו פעמיים בקורסי הליבה ,בכל קורס
מתקיימת קבוצה נוספת בסמסטר העוקב לקורס .לפיכך ,הסטודנטים מתב קשים
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שלא לשבץ קורסים במועדים בהם ניתנים הקורסים החוזרים.
שנה ב '  -סמסטר ב' – מ קרו כלכלה א' 66-201-11/12
שנה ב'  -סמסטר ב' – תורת המחירים א' 66-213-11/12
יש לבדוק ב"אינ  -בר" מתי הקורס משובץ ולהימנע מלה י רשם לקורסים אחרים
במועד זה.
 ) 3סטודנט יהיה חייב לעבור בהצל חה את כל קורסי שנה א' לפני שיוכל להירש ם
לקורסי שנה ג' .
קורסי שנה א' הינם דרישת קדם לכל קורסי שנה ג' .

אחריות הסטודנט לתוכנית לימודיו
על הסטודנט בלבד מוטלת החובה לערוך את תוכנית לימודיו מדי שנה בשנה ולבדוק
האם נירשם לכל מכסת השעות הדרושות לו לסיום התואר בה תאם למסלול לימודיו
במחלקה (תואר ראשון ,שני ,שלישי).
סטודנטים הלומדים בשתי מסגרות (כגון כלכלה חשבונאות מורחב ומשפטים מורחב או
כלכלה חשבונאות מורחב ושנת השלמה):
יש לשים לב במערכת האינ  -בר ,ב"יעוץ וירטואלי" ,בשדה "תכנית לימודים" ,להירש ם
לקורסים בכל המסגרות ה מצוינות.
קורסים מתוקשבים:
 )1כלכלה חשבונאות  -שנה א'
הקורסים הבאים הם קורסים מתוקשבים .בכל קורס יתקיימו מינימום  2פגישות פרונטליות.
 – 66-195-01מבוא לתורת המשפט ,סמסטר א'
 – 66-198-01דיני חוזים לחשבונאים ,סמסטר ב'
מועדים מדויקים של הפגישות הפרונטליות יפורסמו בתחילת כל סמסטר.
הלמידה בקורס נעשית דרך מערכת . MOODLE
על הסטודנט חלה החובה להיכנס לאתר ולעמוד בדרישות הקורס.
 )2כלכלה חשבונאות  -שנה ב'
הקורסים הבאים הם קורסים מתוקשבים .בכל קורס יתקיימו מינימום  2פגישות פרונטליות.
 – 66-256-01טכנולוגיות מידע ,סמסטר ב'
 – 66-283-01דיני חברות לחשבונאים ,סמסטר ב'
 – 66-287-01דיני מסחר ועבודה לחשבונאים ,סמסטר ב'
מועדים מדויקים של הפגישות הפרונטליות יפורסמו בתחילת כל סמסטר.
הלמידה בקורס נעשית דרך מערכת . MOODLE
על הסטודנט חלה החובה להיכנס לאתר ולעמוד בדרישות הקורס.
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דרישות מוקדמות לקורסי חובה
א .קורסי שנה א'
שם הקורס

דרישות מוקדמות

מבוא לכלכלה  -מקרו*

מבוא לכלכלה  -מיקרו

מתמטיקה לכלכלנים ב'*

מתמטיקה לכלכלנים א '

מבוא לסטטיסטיקה ב'*

מבוא לסטט יסטיקה א' ,מתמטיקה לכלכלנים א'

דיני חוזים*

מבוא לתורת המשפט ,יסודות החשבונאות א'

יסודות החשבונאות ב'*

יסודות החשבונאות א'

יסודות תורת המימון לחשבונאים

במקביל ליסודות החשבונאות א'

* בקורסים אלה יוכלו סטודנטים להירשם לקורס גם במקרים בהם למדו את הקורס
המהווה דרישת קדם אבל לא קיבלו בו עדיין ציון עובר.
ב .קורסי שנה ב'
הקורסים "מבוא לכלכלה  -מיקרו" ו"מבוא לכלכלה  -מקרו" ,בציון עובר של  70לפחות
הינם דרישה מוקדמת לכל קורסי שנה ב' בנוסף לדרישות הספציפיות לכל קורס בכל
המסלולים .
שם הקורס
תורת המחירים א'
תורת המחירים ב'

דרישות מוקדמ ות
מתמטיקה לכלכלנים
מתמטיקה לכלכלנים
תורת המחירים א'
מתמטיקה לכלכלנים
מתמטיקה לכלכלנים
מקרו כלכלה א'
מתמטיקה לכלכלנים

מבוא לאקונומטריקה א'
מבוא לאקונומטריקה ב'

מבוא לסטטיסטיקה א' ,מבוא לסטטיסטיקה ב'
מבוא לסטטיסטיקה א' ,מבוא לסטטיסטיקה ב',

מקרו כלכלה א'
מקרו כלכלה ב'
שיטות כמותיות

א' ,מתמטיקה לכלכלנים ב'
א' ,מתמטיקה לכלכלנים ב',
א' ,מתמטיקה לכלכלנים ב'
א' ,מתמטיקה לכלכלנים ב',
א' ,מתמטיקה לכלכלנים ב'

מבוא לאקונומטריקה א'
יישומי מחשב באקונומטריקה
יסודות המימון

מבוא לסטטיסטיקה א' ,מבוא ל סטטיסטיקה ב'
מבוא לחשבונאות

טכנולוגיות מידע

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

שוקי הון וכלים פיננסיים א'

יסודות החשבונאות א' ,יסודות החשבונאות ב'  ,יסודות
תורת המימון לחשבונאים ,מבוא לסט טיסטיקה א'

חשבונאות מתקדמת למנע"ס

מבוא לחשבונאות
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חשבונאות ביניים א'

יסודות החשבונאות א' ,יסודות החשבונאות ב'

חשבונאות ביניים ב '

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

דיני חברות

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

דיני מסחר

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

תמחיר כלים ושיטות

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

תמחיר ככלי ניהולי
סוגיות מיוחדות במיסוי

יסודות החשבונאות א' יסודות החשבונאות ב'
יסודות החשבונאות א' ,יסודות החשבונאות ב',

יסודות הביקורת

מבוא לתורת המשפט  ,דיני מיסים א' ,דיני חוזים
חשבונאות ביניים א' ,חשבונאות ביניים ב'

ג .קורסי שנה ג'
הקורסים תורת המחירים א' ,תורת המחירים ב' ,מקרו כלכלה א' ומקרו כלכלה ב'  ,בכל
המסלולים  -בציון עובר של  60לפחות  ,הינם דרישה מוקדמת לכל קורסי שנה ג'
(חובה ,בחירה וסמינריונים) בנוסף לדרישות הספציפיות לכל קורס .כמו כן סטודנט
יהיה חייב לעבור בהצלחה את כל קו רסי שנה א' לפני שיוכל להרשם לקורסי שנה ג' .

תורת המחירים ג'

דרישות מוקדמות
מבוא לסטטיסטיקה א' ,מבוא לסטטיסטיקה ב'
מבוא לאקונומטריקה א' ,מבוא לאקונומטריקה ב'
תורת המחירים א' ,תורת המחירים ב'

שם הקורס
כלכלת ישראל

חשבונאות מתקדמת א '
חשבונאות מתקדמת ב'

חשבונאות ביניים א' ,חשבונאות ביניים ב'
ח שבונאות ביניים א' ,חשבונאות ביניים ב' ,חשבונאות מתקדמת א'

סקירת מחקרים

תורת המחירים א' ,תורת המחירים ב',
מבוא לאקונומטריקה א' ,מבוא לאקונומטריקה ב'

ביקורת ח שבונות
מבוא לתורת

חשבונאות ביניים א' ,חשבונאות ביניים ב' ,יסודות הביקורת
מתמטיקה לכלכלנים א' ,מתמטיקה לכלכלנים ב'

המשחקים
שוקי הון וכלים

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

פיננסיים ב'
חשבונאות ניהולית

חשבונאות ביניים א' ,חשבונאות ביניים ב'

מתקדמת
ניתוח דוחו"ת כספיים

ח שבונאות ביניים א' ,חשבונאות ביניים ב'

והערכות שווי
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ד .סמינריונים
זכאים להירשם לסמינריונים רק סטודנטים בשנה ג' שסיימו בהצלחה את כל קורסי
שנה א' ואת הקורסים :תורת המחירים א' ,תורת המחירים ב' ,מקרו כלכלה א' ,מקרו
כלכלה ב' ,מבוא לאקונומ טריקה א'  ,מבוא לאקונומטריקה ב' ויישומי מחשב
באקונומטריקה .
המרצים רשאים לדרוש מסטודנטים הרשומים לסמינריון בהנחייתם גם דרישות
נוספות.
לסמינריון במנהל עסקים חייבים בנוסף לדרישות שהוזכרו לעיל גם בקורסי היסוד
במינהל עסקים (יסודות השיווק ,יסודות המימון).

דרישות מוקדמות לקורסי בחירה
ק ורסי בחירה :
ק ורס י הב חיר ה מי ועד ים לתל מיד י שנ ה ג' בל בד  .סטוד נט חיי ב לע בו ר בה צל חה א ת כ ל
קורסי שנה א' ,לפ ני ש יוכל ל הירשם ל קורסי בחירה ש ל שנה ג' .
להלן ר שימת קור סי ה בחירה שה מחלקה מ צי עה .לא כל הק ורסים ה מ ו פיעי ם ברשימה
ניתנים בא ו פ ן ק ב וע בכל שנ ת לימ ודים וי תכן שי תוו ספו קור סי ם שאינ ם מו פיע י ם
ברשימה .
ליד כל קורס מו פי עו ת הדרישות המוק דמות המי וחדו ת לו .ל א נית ן ל היר ש ם ל קור ס
כלשהו אם אין ציון ע ובר בקורס ה מה ווה ד ר ישת קדם שלו .
* קורסי בחירה-תשע"ח
שם הקורס
 66-415צרכנים ,פירמות ושווקים

דרישות מוקדמות
תורת המחירים א' ,תורת המחירים ב',
מקרו  -כלכלה א' ,מקרו כלכלה ב'

 66-495נושאים נבחרים בקבלת
החלטות

תורת המחירים א' ,תורת המחירים ב',
מקרו  -כלכלה א' ,מקרו כלכלה ב'

 66-501כלכלת העבודה

תורת המחירים א' ,תורת המחירים ב',
מקרו  -כלכלה א' ,מקרו כלכלה ב '

 66-502כלכלת החינוך

תורת המחירים א' ,תורת המחירים ב',
מקרו  -כלכלה א' ,מקרו כלכלה ב'

 66-503ענייני דיומא בכלכלה

תורת המחירים א' ,תורת המחירים ב',
מקרו  -כלכלה א' ,מקרו כלכלה ב'

 66-508צמיחה כלכלית לב.א.

תורת המחירים א' ,תורת המחירים ב',
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מקרו  -כלכלה א' ,מקר ו כלכלה ב'
 66-542סוגיות בכלכלת ישראל

תורת המחירים א' ,תורת המחירים ב',
מקרו  -כלכלה א' ,מקרו כלכלה ב'

 66-584בעיות נבחרות בניהול

תורת המחירים א' ,תורת המחירים ב',
מקרו  -כלכלה א' ,מקרו כלכלה ב'

 66-586ניהול בחברות גלובליות

יסודות הניהול ,
תורת המחירים א' ,תורת המחירים ב',
מקרו  -כלכלה א' ,מקרו כלכלה ב'

 66-613בעיות נבחרות בשיווק

יסודות השיווק ,
תורת המחירים א' ,תורת המחירים ב',
מקרו  -כלכלה א' ,מקרו כלכלה ב'

 66-672בעיות נבחרות במימון

יסודות המימון ,
תורת המחירים א' ,תורת המחירים ב',
מקרו  -כלכלה א' ,מקר ו כלכלה ב'

 66-683כלכלה בינלאומית

תורת המחירים א' ,תורת המחירים ב',
מקרו  -כלכלה א' ,מקרו כלכלה ב'

 66-690ארגון תעשייתי

תורת המחירים א' ,תורת המחירים ב',
מקרו  -כלכלה א' ,מקרו כלכלה ב'

 66-827תורת המשחקים השיתופית

תורת המחירים א' ,תורת המחירים ב',
מקרו  -כ לכלה א' ,מקרו כלכלה ב'

 66-830כלכלה אי  -ודאות למ.א

תורת המחירים א' ,תורת המחירים ב',
מקרו  -כלכלה א' ,מקרו כלכלה ב'

 66-879בחירה והעדפה חברתית

תורת המחירים א' ,תורת המחירים ב',
מקרו  -כלכלה א' ,מקרו כלכלה ב'

 66-929נושאים בכלכלה ופוליטיקה
למ.א.

תורת המחירים א' ,ת ורת המחירים ב',
מקרו  -כלכלה א' ,מקרו כלכלה ב'
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הנהלים המלאים מופיעים ב מבוא לספר מערכת השעות
(תקנות ונהלים במחלקה לכלכלה)
באתר בר אילן ב " קישורים מהירים " http://www.biu.ac.il :

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות הסטודנטים במחלקה לכלכלה:
שעות קבלה טלפוניות:

שעות קבלה:

דואר אלקטרוני:

ימים א' ,ג' בין השעות 15.00 – 14.00
ימים ב' ,ה' בין השעות 12.00 –11.00
יום ד' בין השעות 9:00-10:00
בטלפון03-5318347 03-5318920 :
ימים א' ,ג' בין השעות 14.00 – 11.30
ימים ב' ,ה' בין השעות 10.30 – 08.30

Economics.student@biu.ac.il
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