
מאוחדים וצירופי עסקים השתתפות בקורס בהשקעות5דוחות כספיים
בחברות כלולות

-

וניתוח דוחות כספיים שווי חברות בקורס בהשקעות-3הערכת השתתפות
בחברות כלולות

-

ב' מיסים4מיסים למתקדמים השתתפות בקורס
למתקדמים א'

-

יסודות3ביקורת חשבונות השתתפות בקורס
ביקורת חשבונות

-

סמינריונים

בחשבונאות פיננסית בקורסי החובהציון "עובר"2סמינריון
שנה ב' של

השתתפות בקורס
השקעות בחברות כלולות

עסקית בתכנון ובקרה ציון "עובר" בקורסי החובה2סמינריון
שנה ב' של

השתתפות בקורס
ניהולית חשבונאות

מתקדמת

-סדנה בכתיבה מדעית

המכללה תקנון שנה אחייב, על פי סוף עד עד סוף,'כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית ובאנגלית
החובות ראה',שנה ב של מלא פירוט הספציפית. תכנית הלימודים של המעבר בדרישות נוסף לעמידה זאת

המכללה. בתקנון

ידי הפקולטה:-הפסקת לימודים על

בשתי הפעמים סטודנט שלמד פעמיים את אותו קורס חובה )היה רשום ל קורס פעמיים( ונכשל
)במועד א' ובמועד ב'( רשאית הפקולטה להפסיק את לימודיו.

ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.*
.60הערה: ציון "עובר" בכל המקצועות הינו *

בכלכלה יישומית A.Mתכנית לימודים לתואר שני  

מטרת התוכנית

מטרת התכנית היא להכשיר את הסטודנט לאסוף, לארגן ולהביא לידי יישום נכון וחכם מידע כלכלי.  כמו כן, 

להקנות את כל הכלים הדרושים ליישום המידע הנאסף למטרות חיזוי התנהגות והערכת מדיניות בפרט כשמדובר 

ייחשף הסטודנט לסוגיות מרכזיות ועדכניות של כלכלת ישראל  בבסיסי נתונים גדולים. במסגרת התכנית

והשלכותיהן על מדיניות חברתית, ביניהם סוגיות מתחום מערכת הביטוח הלאומי, המערכת הפנסיונית והמערכת 

 הבנקאית.

מבנה תכנית הלימודים בשנה א':



רת מעבדרישו
ז"נ ורסהק

הלמקבישה דרי  םת קדישדר

'ר אמסטס

הלה בכלכסי חובקור

- - 2 ' אםמידתקמלכלה ל כרואקמ

- - 2 'א תמי יישויקהמטרנוואק 

- - 3 הלכל כרויקמ בםרי נבחםאישנו

- - 2 הגצ והתוחני סוףאי   -לכלי כמידע

- - 2 תהוליני ותאונשבח 

- - 2 תוקאובנ םכספי 

' בסטרמס

הלה בכלכסי חובקור

-
רואקמ  סקור בתתתפושה

2  'אםמידתק למלהכלכ 'ב םמידתקמלכלה ל כרואקמ 

- 'א  
 סקור בתתתפושה

תמי יישויקהמטרנוואק 2 ' בתמי יישויקהמטרנוואק

- - 2 (שךת )המוקאובנ םכספי 

- - 3 תוחבר וןממי 

תיה יהודיריצ יסקור 

- - 2 גמנה ולכה ה,מודתל

מבנה תכנית הלימודים בשנה ב':

רת מעבדרישו
ז"נ ורסהק

הלמקבישה דרי  םת קדישדר

'ר אמסטס

הלה בכלכסי חובקור

- - 3 ,םים כלכלימייישו   םייניהול -םקיחש המתתור
 םייסקוע

- - 2   ו אשנו אאביש מכלכלתבוןנרימיס- 
תסינינת פבמערכןיכוס בו אוןיווש   

םקויקטפר
 איבכלכלת

- - (םיסקור רלבחו 2  שי )הלכל בכהיר בחיסקור 

- - 2 ייתעשי תוןגאר



- - 2 הבודע בכלכלת    םרי נבחםאישנו

- - 2 םרישבומ חהמיצ  לכלה:הכ וםיינסנ פיתדווסמ 

- - 2 קויוש בחקר מתטושי

' בסטרמס

הלה בכלכסי חובקור

- - 2  שראל ילתת בכלכוסוגי

- - 2   ו אשנו אאביש מכלכלתבוןנרימיס- 
   תסינינת פבמערכןיכוס בו אוןיווש

םקויקטפר
 איבכלכלת

- - (םיסקור רלבחו 2  שי )הלכל בכהיר בחיסקור 

- - 2 הסי ופנמיולא טוחי בתמערכ 

- - 2 עמיד ותכ מערליהונ 

- - 2 םייתידם עוזיח ותיוצאופ

- - 2 תרייבוצ הלכל בכםרי נבחםאישנו 


