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 (2021תמוז תשפ"א )יולי  ב"ה,

גדול ללמוד ג  ו זה תענ ן   "האי
) וס פוצי )קונ   " וללמוד? ב  שו  ול

 סטודנטים יקרים,

ו  וברכת המחלקה לכלכלה עם הרשמתכם לשנת הלימודים הבאה עלינ קבלו את ברכתי 

רפים השנה לציבור התלמידים מיוחדת לכם הסטודנטים החדשים המצטלטובה. ברכה 

.  שלנו

יכולתה לשמור על השם הטוב שרכשו בוגריה, ע"י הקפדה על רמת  המחלקה עושה כמיטב 

ומהווים אתגר  ינים  לימודים נאותה. לימודי הכלכלה אינם קלים אך הם מעני

גישה כלכלי . הקורסים השונים יציגו בפניכם  ת )השונה מהגישות המוכרות אינטלקטואלי

ן בתחומים אחרים( המנסה להסביר את  לכם מלימודי התיכון או מלימודי תואר ראשו

נות. מקצוע הכלכלה מציע כלים  התנהגותם של הפרטים, משקי הבית, החברות והמדי

ניתן לנתח אספקטים רבים ושונים של ההתנהגות האנושית כמו צריכה,  באמצעותם 

לימוד ועוד. עבודה, יצור,  ועוד  , פשע, קבלת החלטות, אפליה  גירושים, פריון  ים, נישואים, 

ומיקום  המרצים והמתרגלים בקורסים השונים מקיימים שעות קבלה שבועיות )מועדים 

. תוכלו לפנות אליהם בשאלות במקרים בהם התעוררו  מפורסמים באתר המחלקה(

 צלכם קשיים בהבנת חומר הלימודים.א

ספריית המחלקה לכלכלה. כאן תמצאו עותקים אחדים של בקומת הקרקע נמצאת 

וכן ספרי עזר, כתבי עת ופרסומים  הספרים הנדרשים והמומלצים בקורסים השונים 

ניתן לעשות חיפוש במאגרי הספרייה באמצעות מחשב גם מחוץ לאוניברסיטה.  שונים. 

ובסיוע המרצים והמתרגלים תוכלו להגיע להישגים ב מודים ליבעזרת השקעה מתאימה 

 ואני מאחל לכם הצלחה רבה. 

וישמחו  לבעיותיכם  בשאלות מנהליות תוכלו לפנות למזכירות הסטודנטים, שם יקשיבו 

ובאוניברסיטה  לפתור אותן במסגרת הכללים והנהלים הקיימים במחלקה 

. במידת  -)והמפורסמים בספר המידע לסטודנטים ) ן מומלץ מאד לקרוא אותו בעיו

יופנו הבקשות ניתן לפנות בדוא"ל.  הצורך  ו   לסגן ראש המחלקה וגם אלי

אתם מתבקשים גם לעקוב באופן סדיר אחר הודעות המחלקה לסטודנטים המתפרסמות 

 ."לוח הודעותבאתר המחלקה בקישור "

)כולל ציונים( נשלחות במייל לסטודנטים, לפיכך, באחריות הסטודנט  הודעות שוטפות 

י ב"אינ  בר".-לעדכן כתובת דואר אלקטרונ

י שוב מאחל לכם בשמי ובשם הסגל האקדמי והמנהלי שנת לימודים פורייה, מהנה  אנ

. יתגשמו ו כדי שאיחולים אלה  יכולתנ ו מבטיחים לעשות כמיטב   ומוצלחת. כולנ

 כה,בבר 

  ראש המחלקה לכלכלה   

https://econ.biu.ac.il/allnews
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ת  י צ מ ם ת י ל ה נ ו ת  ו נ ק  ת

ן  ו ש א ר ר  א ו ת הל ל כ ל כ ל ה  ק ל ח מ  ב

 

  באתר המחלקה לכלכלההנהלים המלאים מופיעים 
 

 

ו י ד ו מ י ל ת  י נ כ ו ת ל ט  נ ד ו ט ס ה ת  ו י ר ח  א

מוטלת החובה לערוך את תוכנית לימודיו מדי שנה בשנה  על הסטודנט בלבד

 תכניתולבדוק האם נירשם לכל מכסת השעות הדרושות לו לסיום התואר בהתאם ל

 .במחלקה מודיולי

 

 שנת השלמהו חוגי-חד)כגון כלכלה חשבונאות  סטודנטים הלומדים בשתי מסגרות

 (: בחשבונאות

בר, ב"יעוץ וירטואלי", בשדה "תכנית לימודים", -יש לשים לב במערכת האינ

  להירשם לקורסים בכל המסגרות המצוינות.

 

ת  ו מ ד ק ו מ ת  ו ש י ר הד נ ש ל ה  נ ש מ ר  ב ע מ י  א נ ת  ו
 

' א ה  נ  ש
 

 שם הקורס דרישות מוקדמות

* -לכלכלה מבוא  מיקרו -מבוא לכלכלה   מקרו

* 'מתמטיקה לכלכלנים א ב'  מתמטיקה לכלכלנים 

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

יסודות החשבונאות א' י חוזים* מבוא לתורת המשפט,   דינ

* יסודות החשבונאות א'  יסודות החשבונאות ב'

 

יוכלו סטודנטים להירשם לקורס גם במקרים בהם למדו את  * בקורסים אלה 

 המהווה דרישת קדם אבל לא קיבלו בו עדיין ציון עובר.הקורס 

https://econ.biu.ac.il/node/5767
https://econ.biu.ac.il/node/5767
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 חד חוגי לסטודנטים בתכנית כלכלה מנהל עסקים 

( מתקיים פעם בשנתיים. בשנה"ל תשפ"ב ( 66-241הקורס יסודות השיווק 

 . תשפ"גלא יתקיים, ויתקיים בשנה"ל 

  בתכנית כלכלה חשבונאות חד חוגילסטודנטים 

  קורסים מתוקשבים:

 2ינימום מתוקשבים. בכל קורס יתקיימו מ הבאים הם קורסים הקורסים

 פגישות פרונטליות. 

 א לתורת המשפט, סמסטר א'מבו – 66-195-01

 דיני חוזים לחשבונאים, סמסטר ב' – 66-198-01

  יפורסמו בתחילת כל סמסטר.של הפגישות הפרונטליות  מדויקים מועדים 

 .  MOODLEהלמידה בקורס נעשית דרך מערכת 

 על הסטודנט חלה החובה להיכנס לאתר ולעמוד בדרישות הקורס. 

' ב ה  נ ש ל  ' א ה  נ ש מ ר  ב ע מ י  א נ  ת

בקורסים: לפחות  70ציון  הינו כל התכניותב לקהלשנה ב' במחתנאי מעבר  (1

. סטודנט שלא השיג ציון מקרו"-ו"מבוא לכלכלהמיקרו" -"מבוא לכלכלה

. אם גם אז לא מועדים( 2)סה"כ  במועד אחד, רשאי להבחן במועד נוסף 70

ויוכל להבחן בו פעמיים כולי 70-השיג ציון גבוה מ  .נוספות לחזור על הקורס 

מיקרו" או "מבוא -"מבוא לכלכלה פעמים בקורס 4סטודנט שנכשל 

, אישהתכנית יופסקו לימודיו אוטומטית במחלקה בכל  מקרו",-לכלכלה

ניתן יהיה לחדשם גם בעתיד .  ההרשמה לכל הקורסים של שנה ב' ולא 

ן מיקרו" ו"מבוא -לפחות בקורסים "מבוא לכלכלה 70 מותנית בקבלת ציו

 .מקרו" -לכלכלה

יוכל להירשם לקורסי שנה ב' תכנית סטודנט הלומד ב כלכלה וחשבונאות 

יסודות החשבונאות את הקורסים:  גםבתנאי שעבר בהצלחה  בחשבונאות,

, יסודות החשבונאות ב' , 60)בציון  א' המהווים דרישת קדם לקורסי  לפחות(

 החשבונאות בשנה ב'.

על מנת שלא לעכב את הסטודנטים שנכשלו פעמיים בקורסי הליבה,  (2

לתלמידי שנה א' תתקיים קבוצה נוספת של הקורס "מבוא לכלכלה 

( ב'  . 66-101-11-12מיקרו" בסמסטר  בר" מתי הקורס -יש לבדוק ב"אינ(

 ע מלהירשם בתחילת שנה"ל לקורסים אחרים במועד זה.משובץ ולהימנ

 

http://lemida.biu.ac.il/course
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' ב ה  נ  ש
 

 70מקרו", בציון עובר של -מיקרו" ו"מבוא לכלכלה-הקורסים "מבוא לכלכלה

לפחות הינם דרישה מוקדמת לכל קורסי שנה ב' בנוסף לדרישות הספציפיות לכל 

 תכניות הלימוד.קורס בכל 

 

 שם הקורס דרישות מוקדמות

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

,מתמטיקה  ב' , מתמטיקה לכלכלנים   לכלכלנים א'

 תורת המחירים א'

ב'  תורת המחירים 

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

, ב' , מתמטיקה לכלכלנים   מתמטיקה לכלכלנים א'

 מקרו כלכלה א'

ב'  מקרו כלכלה 

ב' , מתמטיקה לכלכלנים   שיטות כמותיות  מתמטיקה לכלכלנים א'

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

, , מבוא לסטטיסטיקה ב'  מבוא לסטטיסטיקה א'

 מבוא לאקונומטריקה א'

 מבוא לאקונומטריקה ב'

, מבוא לסטטיסטיקה ב' יישומי מחשב  מבוא לסטטיסטיקה א'

 באקונומטריקה

 מבוא לחשבונאות

 

ן  יסודות המימו

, ב' יסודות החשבונאות א' יסודות יסודות החשבונאות   ,

ן לחשבונאים, מבוא לסטטיסטיקה א'  תורת המימו

 

 טכנולוגיות מידע

ב' יסודות החשבונאות   , יסודות יסודות החשבונאות א'  ,

ן לחשבונאים, מבוא לסטטיסטיקה א'  תורת המימו

וכלים  ן  שוקי הו

 פיננסיים א'

 חשבונאות מתקדמת מבוא לחשבונאות

 למנע"ס

ב'יסודות ה יסודות החשבונאות   ,  חשבונאות א'

ני מיסים א' ני חוזים, די די  מבוא לתורת המשפט, 

 חשבונאות ביניים א' 

ב' יסודות החשבונאות   , , יסודות החשבונאות א'

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

י מיסים א'  דינ

 ' בחשבונאות ביניים 

 , ב' יסודות החשבונאות   ,  יסודות החשבונאות א'

 מבוא לתורת המשפט 

י חברות  דינ
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, ב' יסודות החשבונאות   ,  יסודות החשבונאות א'

ני חוזים די  מבוא לתורת המשפט, 

 דיני מסחר

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

ב' יסודות החשבונאות  ניהולי יסודות החשבונאות א'    תמחיר ככלי 

 , ב' יסודות החשבונאות   ,  יסודות החשבונאות א'

ני חוזים , די , דיני מיסים א'  מבוא לתורת המשפט 

י  סוגיות מיוחדות במיסו

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

 

ה  נ ש מ ר  ב ע מ י  א נ ' ת הב נ ש ' ל  ג
 

)חובה, בחירה וסמינריונים(, מותנית  (1 ההרשמה לכל הקורסים של שנה ג' 

בקורסים: "תורת המחירים א", "תורת  לפחות 60 עוברבקבלת ציון 

 .המחירים ב", "מקרו כלכלה א", "מקרו כלכלה ב"

יוכל להירשם לקורסי שנה ג' -כלכלה תכניתלומד בסטודנט ה חשבונאות 

, את הקורסים:  גםבחשבונאות, בתנאי שעבר בהצלחה  חשבונאות ביניים א'

, המהווים דרישת קדם לקורסי  60)בציון  חשבונאות ביניים ב' לפחות(

.  החשבונאות בשנה ג'

סטודנט יהיה חייב לעבור בהצלחה את כל קורסי שנה א' לפני שיוכל  (2

ג'להירשם לק  .ורסי שנה 

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

" או תורת המחירים א' " אחד מהקורסים:פעמים ב 4סטודנט שנכשל  (3

ב' " "תורת המחירים ב' " יופסקו  ,או "מקרו כלכלה א' " או מקרו כלכלה 

ניתן יהיה לחדשם גם אישהתכנית לימודיו אוטומטית במחלקה בכל  ולא   ,

 .בעתיד

 

  לסטודנטים בתכנית כלכלה חשבונאות חד חוגי-  

  קורסים מתוקשבים:

 2הקורסים הבאים הם קורסים מתוקשבים. בכל קורס יתקיימו מינימום 

 פגישות פרונטליות.

 דיני חברות לחשבונאים, סמסטר ב' – 66-283-01

  יפורסמו בתחילת כל סמסטר.של הפגישות הפרונטליות מדויקים מועדים 
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 .  MOODLEהלמידה בקורס נעשית דרך מערכת 

 על הסטודנט חלה החובה להיכנס לאתר ולעמוד בדרישות הקורס. 

 

 . 'ג ג ה  נ ש י  ס ר ו  ק

 

לכלה הקורסים תורת המחירים א', תורת המחירים ב', מקרו כלכלה א' ומקרו כ

הינם דרישה מוקדמת לכל  ,לפחות 60בציון עובר של  - , בכל תכניות הלימודב'

)חובה, בחירה וסמינריונים( בנוסף לדרישות הספציפיות לכל קורסי שנה ג' 

 קורס. 

 

כמו כן סטודנט יהיה חייב לעבור בהצלחה את כל קורסי שנה א' לפני שיוכל 

 .להרשם לקורסי שנה ג'

 

 הקורס שם דרישות מוקדמות

, מבוא לסטטיסטיקה ב'  כלכלת ישראל מבוא לסטטיסטיקה א'

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

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

, חשבונאות  ב' ביניים  , חשבונאות  חשבונאות ביניים א'

 מתקדמת א'

 חשבונאות מתקדמת ב'

,תורת  ,  תורת המחירים  ב'  המחירים א'

ב' , מבוא לאקונומטריקה   מבוא לאקונומטריקה א'

 סקירת מחקרים 

יסודות   , ,  חשבונאות ביניים ב' חשבונאות ביניים א'

 הביקורת

 ביקורת חשבונות

ב' , מתמטיקה לכלכלנים   מתמטיקה לכלכלנים א'

 , , מבוא לסטטיסטיקה ב' מבוא לסטטיסטיקה א'

 שיטות כמותיות

 בוא לתורת המשחקיםמ

  - חוגי-חדלתלמידי כלכלה חשבונאות 

ב' ביניים  , חשבונאות   חשבונאות ביניים א'

פיננסיים  וכלים  ן  שוקי הו

 ב'

ב' ביניים  , חשבונאות  ניהולית  חשבונאות ביניים א' חשבונאות 

 מתקדמת 

 , ב' ביניים  , חשבונאות  חשבונאות חשבונאות ביניים א'

 מתקדמת א'

דוחו"ת כספיים ניתוח 

 והערכות שווי

 

 

http://lemida.biu.ac.il/course
http://lemida.biu.ac.il/course
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 :קורסי בחירה 

בלבדק  ' ג שנה  ועדים לתלמידי  ב לעבור בהצלחהורסי הבחירה מי חיי  . סטודנט 

. ' ג של שנה  בחירה  לקורסי  י שיוכל להירשם  לפנ  , א' כל קורסי שנה   את 

 

ונים:  סמינרי

ג' שסיימו בהצלחה  את כל קורסי זכאים להירשם לסמינריונים רק סטודנטים בשנה 

,  ,שנה א' ב', מקרו כלכלה א' , תורת המחירים  ואת הקורסים: תורת המחירים א'

, מבוא לאקונומטריקה א' ויישומי מחשב  מבוא לאקונומטריקה ב', מקרו כלכלה ב'

 . באקונומטריקה

 

המרצים רשאים לדרוש מסטודנטים הרשומים לסמינריון בהנחייתם גם דרישות 

 נוספות. 

 

לסמינריון במנהל עסקים חייבים בנוסף לדרישות שהוזכרו לעיל גם בקורסי היסוד 

)יסודות השיווק, יסודות המימון(.  במינהל עסקים 

 

, ג' טרם נרשמו לקורסי מבוא לאקונומטריקה א' מבוא  סטודנטים שבתחילת שנה 

יוכלו להירשם לסמינריון  ויישומי מחשב באקונומטריקה,  לאקונומטריקה ב' 

  ים:בסמסטר ב' בלבד )אם יתקיים(, לאחר רישום בסמ"א לקורס

  מבוא לאקונומטריקה א' ויישומי מחשב באקונומטריקה.

 

 קורסי הבחירה הבאים:

ן לכלכלנים – 66-862 ו  מבוא לפיית

ן מתקדם לכלכלנים – 66-863  פייתו

הוא בהתאם.  ולכן הניקוד שלהם  ימים פעם בשבועיים,  קורסים שמתקי הינם 

) 1כל אחד מהם מקנה  . 0.5ש"ס   ש"ש(

, שהגעת למכסת השעות הנדרשת.   נא לקחת בחשבון כשנרשמים לקורסים הללו
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 לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות הסטודנטים במחלקה לכלכלה:

 

 15.00 – 14.00ימים א', ג'  בין השעות 

 12.00  –11.00ימים ב', ה' בין השעות 

 9:00-10:00יום ד' בין השעות 

 03-5318347  03-5318920בטלפון:     

 קבלה שעות

 טלפוניות:

 14.00 – 11.30ימים א', ג'  בין השעות 

 10.30 – 08.30ימים ב', ה' בין השעות 

 שעות קבלה:

Economics.student@biu.ac.il 

 

 דואר אלקטרוני:
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