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 ובנקאות בכלכלה .B.A "בוגר" לתואר לימודים תכנית
 כניתהת מטרת

 

לימודי כלכלה ובנקאות באים לא רק להכשיר עובדים בבנקאות אלא גם להקנות את הידע הדרוש לכל מי שמשתלב בעולם 

 עסקים, הן כעצמאי והן כשכיר, ונזקק למערכת הבנקאות.ה

ההבנה כיצד פועלת מערכת התיווך הפיננסי )שוק הכספים ושוק ההון(, מה הם תפקידיה ומה מגבלותיה מסייעת לכל אדם 

 מודרני, ובפרט לאיש העסקים, בניהול מושכל ויעיל של ענייניו הפיננסיים.

 איתנה לקראת לימודי המשך לתארים מתקדמים. התכנית מעניקה ללומדיה תשתית אקדמית
 

 ':א בשנה הלימודים כניתת מבנה
 

 מעבר דרישות נ"ז הקורס

 מקבילה דרישה קדם דרישת

 'א סמסטר

 קורסי חובה בכלכלה

 תרגיל -מבוא לכלכלה  א' מיקרו  - 4 מיקרו' א לכלכלה מבוא

 תרגיל -חדו"א  א'  - 3 'א  א"חדו

 - - 2 עסקי משפט

 - - 2 הניהול יסודות

 חטיבה כללית

 - 3 'א לכלכלנים סטטיסטיקה
, תרגיל –ים א' נסטטיסטיקה לכלכל

 השתתפות בשימושי מחשב במקביל

 - 2 מחשב שימושי
' ב'+השתתפות בסטטיסטיקה לכלכלנים א

 במקביל

 - - 2 בישראל המשטר יסודות

 יצירה יהודיתקורסי 

 - - 2  ישראל מחשבת

 - - 2  והלכה מנהג

 'ב סמסטר

 קורסי חובה בכלכלה

 4 מאקרו' ב לכלכלה מבוא
' השתתפות במבוא לכלכלה א

 'מיקרו בסמסטר א
 תרגיל -מאקרו ' מבוא לכלכלה ב

 תרגיל -' א ב"חדו 'בסמסטר א' א  א"השתתפות בחדו 3 'ב א"חדו

 - - 3 החשבונאות יסודות

 - - 2 השיווק יסודות

 חטיבה כללית

 3 'ב לכלכלנים סטטיסטיקה
השתתפות בסטטיסטיקה 

 'בסמסטר א' לכלכלנים א
 תרגיל -' סטטיסטיקה לכלכלנים ב

 - 2 )המשך( מחשב שימושי
' ב'+השתתפות בסטטיסטיקה לכלכלנים א

 במקביל

 יצירה יהודיתקורסי 

 - - 2 המשך() ישראל מחשבת

 - - 2  המשך() והלכה מנהג

ת זאו', ובאנגלית עד סוף שנה ב ,'נט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה אחייב כל סטוד, על פי תקנון המכללה
 .בתקנון המכללהבות ראה נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החו
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 תנאי מעבר מחוג לחוג:

 
 לכלכלה  הפקולטהסטודנט שלומד בשנה א' ומבקש לעבור לאחד משלושת החוגים האחרים של 

  יולי באותה שנה. המעבר מחוג לחוג בתום שנה א' יאושר על בקשת העברה עד לסוף חודש יגיש
 לכלכלה. הפקולטהבסיס מקום פנוי ועל פי שיקולי הנהלת 

  מעבר לחוג לכלכלה וחשבונאות מותנה בדרישות קבלה נוספות ויחייב שנת לימודים נוספת, הואיל
 נלמדים כבר בשנה א' קורסי בסיס בחשבונאות לחשבונאים בנוסף  ותובחוג לכלכלה וחשבונא

 לקורסים המשותפים לכלל החוגים.
 

 ':ב בשנה הלימודים כניתת מבנה
 

 ז"נ הקורס
 מעבר דרישות

 מקבילה דרישה קדם דרישת

 'א סמסטר

 קורסי חובה בכלכלה

 4 'א המחירים תורת
ציון "עובר" במבוא לכלכלה א' 

 ו"א א' + ב'מיקרו ובחד
 תרגיל -תורת המחירים א' 

 3 'א כלכלה מאקרו
ציון "עובר" במבוא לכלכלה א' 

מיקרו, מבוא לכלכלה ב' מאקרו 
 ובחדו"א א' + ב'

- 

 3 'א המימון יסודות
ציון "עובר" במבוא לכלכלה א' 

 מיקרו
 תרגיל -יסודות המימון א' 

 2 'א ואקונומטריקה סטטיסטיקה
קה ציון "עובר" בסטטיסטי

 לכלכלנים א' + ב'
- 

 לימודי בנקאות

 2 'א ובנקאות כספים
ציון "עובר" במבוא לכלכלה א' 

 מיקרו ובמבוא לכלכלה ב' מאקרו
- 

 - ציון "עובר" בשימושי מחשב 2 אלקטרוני סחריסודות המ

 העשרה קורס

 - - 2 המדע של לפילוסופיה מבוא

 'ב סמסטר

 קורסי חובה בכלכלה

 4 'ב המחירים תורת
' השתתפות בתורת המחירים א

 'בסמסטר א
 תרגיל -' תורת המחירים ב

' השתתפות במאקרו כלכלה א 3 'ב כלכלה מאקרו
 - 'בסמסטר א

' השתתפות ביסודות המימון א 3 'ב המימון יסודות
 תרגיל - 'יסודות המימון ב 'בסמסטר א

 3 'ב ואקונומטריקה סטטיסטיקה
השתתפות בסטטיסטיקה 

 'בסמסטר א' ה אואקונומטריק
- 

 לימודי בנקאות

 2 'ב ובנקאות כספים
' השתתפות בכספים ובנקאות א

 'בסמסטר א
- 

 - ביסודות החשבונאות" עובר"ציון  2 פיננסיים דוחות וניתוח קריאה

ת זאו, 'ובאנגלית עד סוף שנה ב ,'חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א, על פי תקנון המכללה
 .תקנון המכללהנוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה ב
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 ':ג בשנה הלימודים כניתת מבנה
 

 מעבר דרישות ז"נ הקורס

 מקבילה דרישה קדם דרישת

 'א סמסטר

 קורסי חובה בכלכלה

 - ב' ציון "עובר" במאקרו כלכלה א' + 2  ישראל כלכלת

 2 סמינריון בכלכלת ישראל
תורת המחירים א' + ב', מאקרו כלכלה ציון "עובר" 

א'+ב', יסודות המימון א' + ב', סטטיסטיקה 
 ואקונומטריקה א' + ב'

- 

  קורסי בחירה בכלכלה

קורסים מתוך מאגר קורסי  2עד 
 - קורסי החובה של שנה ב'ציון "עובר" ב 4 הבחירה

 לימודי בנקאות

 - ציון "עובר" בקורסי החובה של שנה א' 2 ח"אג לניהו

', ב + 'א א"חדו', ב + 'בכספים ובנקאות א" עובר"ציון  2 'א ההשקעות תורת
 'ב + 'ויסודות המימון א 'ב'+סטטיסטיקה לכלכלנים א

- 

', ב + 'א א"חדו', ב + 'בכספים ובנקאות א" עובר"ציון  3 הפירמה מימון
 'ב'+ויסודות המימון א 'ב'+סטטיסטיקה לכלכלנים א

- 

', ב + 'א א"חדו', ב + 'בכספים ובנקאות א" עובר"ציון  2 בבנקאות סיכונים ניהול
 'ב'+ויסודות המימון א 'ב'+סטטיסטיקה לכלכלנים א

- 

 -  2 תורת האשראי

 2 בישראל הבנקאות - אסדנ

 וניתוח קריאה', ב + 'א ובנקאות בכספים" עובר" ציון
 כלכלה מאקרו', ב + 'א המחירים תורת ,פיננסיים דוחות

 סטטיסטיקה', ב + 'א המימון יסודות', ב'+א
 'ב + 'א ואקונומטריקה

- 

 יצירה יהודיתקורסי 

 - - 2 ישראל עם תולדות

 'ב סמסטר

 קורסי חובה בכלכלה

 2 סמינריון בכלכלת ישראל
תורת המחירים א' + ב', מאקרו כלכלה ציון "עובר" 

מימון א' + ב', סטטיסטיקה א'+ב', יסודות ה
 ואקונומטריקה א' + ב'

- 

 קורסי בחירה בכלכלה

קורסים מתוך מאגר קורסי  4-השלמה ל
 הבחירה

4 
ציון "עובר" במבוא לכלכלה א' מיקרו ובמבוא לכלכלה 

 ב' מאקרו
- 

 לימודי בנקאות

', ב + 'א א"חדו', ב + 'בכספים ובנקאות א" עובר"ציון  2 בבנקאות ופיקוח הסדרה
 'ב + 'ויסודות המימון א 'ב'+סטטיסטיקה לכלכלנים א

- 

 - ' ב + 'השתתפות בכלכלת ישראל    א  3 בישראל ההון שוק

 2 תמחור שיטות
', ב + 'א א"חדו', ב + 'בכספים ובנקאות א" עובר"ציון 

 'ב + 'יסודות המימון א, 'ב'+סטטיסטיקה לכלכלנים א
 וקריאה וניתוח דוחות פיננסיים

- 

', ב + 'א א"חדו', ב + 'בכספים ובנקאות א" עובר"ציון  2 נגזרים כסיםנ
 'ב + 'ויסודות המימון א 'ב'+סטטיסטיקה לכלכלנים א

- 

 - 'בסמסטר א' השתתפות בתורת ההשקעות א 2 'ב ההשקעות תורת

 2 (המשך) בישראל הבנקאות - סדנה

 וניתוח קריאה', ב + 'א ובנקאות בכספים" עובר" ציון
 כלכלה מאקרו', ב + 'א המחירים תורת, פיננסיים תדוחו

 סטטיסטיקה', ב + 'א המימון יסודות', ב'+א
 'ב + 'א ואקונומטריקה

- 

 יצירה יהודיתקורסי 

 - - 2 (המשך) ישראל עם תולדות

זאת נוסף ו ',נה בובאנגלית עד סוף ש' חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א, על פי תקנון המכללה



 של המכללה האקדמית אשקלון     .B.A               33                             חתשע" ידיעון לשנת הלימודים

 

 .תקנון המכללהלעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה ב

 :ידי הפקולטה-הפסקת לימודים על

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

 

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


