
תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.A בכלכלה וניהול 

מבנה תכנית הלימודים בשנה א' 

 ז"נ ישות מעברדר
 שת קדםדרי להמקבישה דריהקורס 

 ' ר אמסטס

 להה בכלכסי חובקור

 ה חובל והתרגיצאההרת הא
  רסטמ סתוובאמודלל

ויקרמ  (גילה+תרצאר) ה 4  -  'א  להלכלכ   אמבו

  ה חובל והתרגיצאההרהאת
  רסטמ סתוובאמודלל

(גילתר+צאהר) ה 3  -  'א    חדו"א

-  קיסט עשפמ 2  - 

-  הולנית הדוסוי 2  - 

 ליתה כליבטח

 ה חובל והתרגיצאההרת הא
   רסטמ סתוובאמודלל

(גילאה+תרצ הר) 3  -  'א  םנילכלה לכיקטיסטסט 

-  ראלש בירת המשטדוסוי 2  - 

יסקור  יתה יהודיריצ

-  שראל יחשבתמ 2  - 

-  לכה והגמנה 2  - 

 '  בסטרמס

 להה בכלכסי חובקור

 ה חובל והתרגיצאההרת הא
  רסטמ סתוובאמודלל

הלכלא לכמבו בתתתפושה

' אטרמס בסקרומי' א  
ואקרמ  (גילה+תרצאר) ה 4   ' ב  להלכלכ אמבו 

 ה חובל והתרגיצאההרת הא
  רסטמ סתוובאמודלל

' א  
 

א"דו בחתתתפושה
'ארסטסמב  

(גיל+תרצאהר) ה 3  ' בחדו"א 

-  ותנאחשבות הדוסוי 3  - 

-  וקיושת הדוסוי 2  - 

 ליתה כליבטח

 ה חובל והתרגיצאההרת הא
  רסטמ סתוובאמודלל

 היקטיסטסט בתתתפושה
' אםנילכללכ ' ארסטמבס   

(גילאה+תרצר) ה 3  ' בםנילכלה לכיקטיסטסט 

 היקטיסטסט בתתתפושה

לקבימב' ב'+אםנילכללכ  
בש מחימושיש 2 - 

יסקור  יתה יהודיריצ

- (שךהמ 2  -  שראל יחשבתמ )

- (שךהמ 2  -  לכה והגמנה )

 
 

וףס דע  תילגנאבו   ,' א  הנש וף סד עתיבר עהבעה ברו פטתשידר בדומ לענטוד סטל כייבח  , הללמכה ןונקת  י פעל 
הא רתוובהח של   לאמ וטפיר  .תיפיהספצ  יםודמילה  תינוכת  ברמעה של  תושידר בהעמידל   וסףנ  תזא  ', בהנש

ןונקתב   .הללמכה



     :וגלחוגמחברמעינאת

     תקש בגיש ילהלכלכטהולקהפ שלאחרים הגיםחו הת משלושאחד לבורלעקשבמ ו'א בשנהדמלו שטטודנס
     י פעל ופנויקוםמססי בעלאושר י'אשנהתום בגולחגמחו    בר המע שנה.תהאובלי יו חודשסוף ל עדברההע
      ת שנ ויחייבתפוס נוהקבלתדרישובתנהמותאושבונ וחלהכ לכלגלחובר מעלה.לככ לטהולקהפתהל הנליקושי
       אים לחשבונתאובחשבונססי בסיקור'א בשנהברכמדיםנלתאווחשבונלה לכלכגו ובחילא ,הות נוספמודיםלי

  גים.ולל הח לכמשותפיםסים הקורף לסבנו

  
מבנה תכנית הלימודים בשנה ב' 

סטודנט שנכשל בחלק מקורסי שנה א', או שלמד אך לא נבחן בחלק מהבחינות של שנה א', יוכל לבקש 
אישור ללמוד קורסים של שנה ב' שהוא ממלא את דרישות הקדם שלהם. הנהלת הפקולטה תחליט אם 
לאשר את הבקשה או לדחותה.  אם הבקשה תאושר, הסטודנט יהא חייב ללמוד את קורסי שנה א' 

שבהם נכשל, או שלא נבחן, במקביל לקורסי שנה ב' שיאושרו לו. 
 

  ישות מעברדר
  ז"נ

 הקורס 
  שת קדםדרי  להמקבישה דרי

'  ר אמסטס

  להה בכלכסי חובקור

 ל והתרגיצאההרת הא
וות באמודלל  חובה

 רסטסמ

 הלכלא לכמבו בבר"ן "עווצי
דו"א ובחקרומי'א   +  'ב'א 

 4 
' אםיריח המתתור  (ילגצאה+תר הר)

 - 
 הלכלא לכמבו בבר"ן "עווצי
   בהלכלא לכו מב,קרומי'א

 +  'ב' אאחדו" ובואקר'מ
להלכ כרואקמ   'א 3 

 ל והתרגיצאההרת הא
וות באמודלל  חובה

 רסטסמ

  הלכלא לכמבו בבר""עו
  וקרמי'א

וןצי  3 
'א   (ילג+תרצאהר) ה וןימ המתדוסוי

 היקסטטיסט בבר"ן "עווצי - 
   ' ב+'אםנילכללכ

היקטיסטסט   ' איקהמטרנוואקו 2 

 - 
 תדוסוי בבר"ן "עווצי

 ליהוהנ
יתונג ארתהגותנה   רויקמ 2 

 - 
 היקסטטיסט בבר"ן "עווצי

   ' ב+'אםנילכללכ
  חקר מתטושי 2 

,קרוי מאבומ בר"ן "עווצי - 
אמבו   הולניהותסודי  ,רואקמ

תרכומע   תיוליהו נמידע 2 

  השרע היסקור

הסופיולפיל   מדעשל ה 2  -  -  אמבו 

'  בסטרמס 

  להה בכלכסי חובקור

 ל והתרגיצאההרת הא
וות באמודלל  חובה

 רסטסמ

 םיריח המ
'  א  

תרתוב תתתפושה
רסטמבס' א ' בםיריח המתתור  (ילגתר+צאהר) ה 4 

 - 
 הלכל כ
 

רואקמ בתתתפושה
' ארסטמבס' א  

להלכ כרואקמ   'ב 3 

 ל והתרגיצאההרת הא
וות באמודלל  חובה

 רסטסמ

 ןויממ ה
  

תדוסוי בתתתפושה
'ארסטמבס' א 'ב  )  (ילגאה+תרצהר 3   וןימ המתדוסוי

 ה חובל והתרגיצאההרת הא
  רסטמ סתוובאמודלל

  היקטיסטסטבתתתפושה
' אהיקרמטוונקוא  
' ארסטסמב  

' ביקהמטרנוואקו )  (גיל+תרצאההר 3  היקטיסטסט 

 



 - 
 תדוסוי בבר"ן "עווצי

  מחירת 3  תאוונשבהח

 תדוסוי בבר"ן "עווצי - 
י משאביהול לנאמבו   שנוא 2  ליהוהנ

 
ישמושי    בעובר"ן "יוצ

  ידע מתכוא למערמבו 2 שבמח

, ןונקתי פעל    וףסדעתילגנאוב ',ףו סד עתיבר עהבעה ברו פטתשידר בדומ לענטוד סטל כייבחהללמכה    אהנש 
לאמוטפיר.תיפיהספציםודמילהתינוכתשלברמעהתושידר בהעמיד לוסףנ        תזא',  בהנש   ה ראתוובהחשל

    .הללמכהןונקתב

                   
 מבנה תכנית הלימודים בשנה  ג' 

כדי ללמוד את קורסי שנה ג', חובה לקבל "ציון עובר" בכל קורסי שנה א' לפחות.  
דרישות הקדם המפורטות להלן נוספות על קורסי שנה א'. 

סטודנט שנכשל בחלק מקורסי שנה ב', או שלמד אך לא נבחן בחלק מהבחינות של שנה ב', יוכל לבקש 
אישור ללמוד קורסים של שנה ג' שהוא ממלא את דרישות הקדם שלהם. הנהלת הפקולטה תחליט אם 
לאשר את הבקשה או לדחותה.  אם הבקשה תאושר, הסטודנט יהא חייב ללמוד את קורסי שנה ב' 

שבהם נכשל, או שלא נבחן, במקביל לקורסי שנה ג' שיאושרו לו. 
 

ישות מעברדר   הקורס   ז"נ
שת קדםדרי      להמקבישה דרי

  ' ר אמסטס 

  להה בכלכסי חובקור
 

 םירימחת התור בבר"ן "עווצי - 
, '+ב'אהלכל כרואקמ ב,'+ב'א  
 'ב+' אוןיממת הודויסב

 2 

   ראלש יכלכלת
 קהטריומנקוא ויקהסטיטטובס

 .'+ב'א
  ותלטת החל בקבםיכיהלת 3  - - 

  ניוג ארחתוי ופינושי 2  ליהו הנתדוסוי בבר"ן "עווצי - 

 היר בחיסקור   הלכלבכ

של  החובי הסקור בבר"ן "עווצי

   הולניולהלכבכ' בשנה - 
סיקור   הבחירה 3   כלשלותודיייחה   ותשדריוה רגמא  ךתומ   םסיקור  3עד 

 היר בחסקור

  יהולנ בהיר בחיסקור     

של  החובי הסקור בבר"ן "עווצי

  ניהול והלכלבכ' בשנה - 
סיקור   הבחירה 3   כלשלותודיייחה   ותשדריוה רגמא  ךתומ   םסיקור  3עד 

 היר בחסקור
 םיניונריסמ  

  ותהשתתפו אםיוס
  ובההחיורסק כלב

  'גהשל שנ הוהבחיר
 בילמקב
. םניונרימילס

 

  הובי החורס קלבכבר"ן "עווצי
  ' ב- ו' אםניש בליהוונלהבכלכ

  רשנט אטודסם: גהערה
תאשפרוי -3  מרליותיולימוד    

   אתקרה מל בכילמדם,ינש
 הנש ב רקםיניונריהסמ

 יו.ודלימה לנהאחרו

וןנרייסמ   ל ישראבכלכלת 2 

וןנרייסמ   הולניב 2 

 יסקור   יתה יהודיריצ

  שראל יםת עותולד 2  -  - 

  '  בסטרמס 



   להה בכלכסי חובקור

בש מחימושיש בבר"ן "עווצי  SQL   2 -וERP   - תרכומע

תדוסוי בבר""עווןצי 2    - 
 תאוונשבהח    םייסננית פו"חדותוחניוהיאקר

 וןימ המתדוסוי בבר"ן "עווצי
םרימחיהרתתוב ו'+ב'א    2    - ירמההפלתם בכלכרי נבחםאישנו

 '.+ב'א
   2  -  - םבדי עוליהונ

   הלכל בכהיר בחיסקור

של  החובי הסקור בבר"ן "עווצי
3 שלמה לה  ניהול והלכלבכ' בשנה  לכשלותודיייחה   ותשדריוה     3  - הבחירי הסקוררגמאתוך מםסיורק-
 היר בחסקור

        יהולנ בהיר בחיסקור

של  החובי הסקור בבר"ן "עווצי
  ניהול והלכלבכ' בשנה

לכותשדריוה 3      - שלותודיייחהסיקור   רגמאתוך מםסיורק-3 שלמה לה
 היר בחסקור  הבחירה

 
   םיניונריסמ

ובהי החורס קל בכבר"ן "עווצי   2 (שך)המ  ל ישראבכלכלתוןנרייסמ
     'ב- ו' אםניש בליהוונלהבכלכ

   שרופישרנט אטודסם: גהערה  ותהשתתפו אםיוס
-3 מתריויו ללימודאת  ובההחיורסק כלב   ם,ינש 

את   רהמקמד בכליל  'גהשל שנ הוהבחיר  הנש ב רקםיניונריהסמ בילמקב   2(שך)המ הולניבוןנרייסמ
. םניונרימילס  יו.ודלימה לנהאחרו

  
 

    יתה יהודיריציסקור

  2  -  -(שךהמ) שראל יםת עותולד

   120  ק"ז נסה"כ

 




