
  B.A. "תכנית לימודים לתואר "בוגר
בכלכלה ושוק ההון 

  

מבנה תכנית הלימודים בשנה א' 
  

  נ"ז  ישות מעברדר

 הקורס 
  שת קדםדרי  להמקבישה דרי

  ' ר אמסטס  

    להה בכלכסי חובקור

 ודה ללמ חובל והתרגיצאההרת הא
  רסטסמתואוב

ויקרמ  (גיל+תרצאה)הר 4  -  '  אלהלכלכ אמבו 

 ודה ללמ חובל והתרגיצאההרת הא
  רסטסמתואוב

'א   (גילצאה+תר)הר 3  -   חדו"א

  קיסט עשפמ 2  -  - 

  הולנית הדוסוי 2  -  - 

    ליתה כליבטח

 ודה ללמ חובל והתרגיצאההרת הא
   סטרסמתואוב

 

 -  3 
םנילכלה לכיקטיסטסט  'א

 (גילתר+צאה)הר

  ראלש בירת המשטדוסוי 2  -  - 

יסקור     יתה יהודיריצ

   שראל יחשבתמ 2  -  - 

   לכה והגמנה 2  -  - 

 '  בסטרמס  

    להה בכלכסי חובקור

 ודה ללמ חובל והתרגיצאההרת הא
  רסטסמתואוב

' א  
 

להלכלכאמבו בתתתפושה  
'רסטמבסרויקמ א  

ואקרמ  (גילה+תרצא)הר 4   ' ב  להלכלכ אמבו 

 ודה ללמ חובל והתרגיצאההרת הא
  רסטסמתואוב

' א רסטמבס  ' א " אדו בחתתתפושה 
' בחדו"א  (גילצאה+תר)הר 3 

  ותנאחשבות הדוסוי 3  - -

  וקיושת הדוסוי 2  - -

   ליתה כליבטח 

 ודה ללמ חובל והתרגיצאההרת הא
  רסטסמתואוב

 היקטיסטסט בתתתפושה
' אםנילכללכ ' ארסטמבס   

 ' בםנילכלה לכיקטיסטסט 3 
 (גילתר+צאה)הר

  בילמקבתתתפושה,'א  היקטיסטסט
'  בםנילכלקה לכטיסטיסטב   שב מחימושיש 2 -  

יסקור    יתה יהודיריצ 

( שךהמ 2  -  -  שראל יחשבתמ )

( שךהמ 2  -  -  לכה והגמנה )

על פי תקנון המכללה, חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א', ובאנגלית עד סוף שנה ב', וזאת נוסף 



.הללמכהןונקתבה ראתוובהחשללאמוטפיר.תיפיהספציםודמי הלתינוכתשלברמעהתושידר בהעמידל           

 ג:לחומחוג י מעבר נאת

 יש יגה כלכלה ללטקוהפשל ם ריאח היםחוג השתושל מחדלאר בו לעקשמבוא' ה שנ במדשלוט דנטוס
  וםמקס סי בעל ר ושיאא' נה שוםבתוג לחוג מחר עבהמה. שנה ותבאלי יוש וד חוףלסד ה עברהעת קשב

   ה.כלכלה ללטקוהפלתנה הולייק ש פיועלוי פנ
וג בח  ואילהות, ספנום דימוית לשנב יייחת וספונוה בל קותישדר בנהות מותנאושבוחה כלכלג לחור לעבמ
ם תפיומשהם סיורלקף  וסבנם ינאבוחשת לאוונשבבחס סי בסיור קא'ה שנ בבר כיםמד נלותנאבוחשה וכלכלל

 ם. וגיהחלל לכ

  ב'נהשבם דימוליהת כני תנהמב
  קשלבכל יו',  אנה ששלותינבחמהק חל בחןנבא  לאךד למ שאו',  אנה שסיורמקק חל בשלנכ שנטודסט
אםט חלי תטהקולהפת הלהנם. לה שדםהקת שורידת  אלאממא הו שב'ה שנ  שלם סיור קודלמר לשואי
ם השבא' ה שנסי ור קאתד ולמב ליי חהאט ידנטוהס, שראו תשהבקהם  אה. ותחלדאו ה קשהבת  אשרלא

 לו.רו שאושיב' ה שנסי ורלקיל קבבמן, בחא נשלאו ל, כשנ

 ישות מעברדר
 ז"נ

להמקבישה דרי  שת קדםדרי
הקורס 

 ' ר אמסטס

 הסי חובקור

אמבו בבר"ן "עווצי 4   ' אהלכללכ
רטמסס(ילגצאה+תרהר' אםיריח המתתור וותא בודה ללמ חובל והתרגיצאההרת הא  )     ' ב+' א"אובחדורויקמ

 הלכלא לכמבו בבר"ן "עווצי
הלכלא לכומבב,קרומיא'   3     - 'אלהלכ כרואקמ

'ב' א"אבחדוו קרומא ב'  + 

' אהלכלא לכמבו בבר"ן "עווצי 3  
רטמסס(ילג+תרצאהרהא'וןימ המתדוסוי וותא בודה ללמ חובל והתרגיצאההרת הא   )   וריקמ

היקסטטיסט בבר"ן "עווצי 2   - 
   ' ב+'אםנילכללכ  ' איקהמטרנוואקוהיקטיסטסט

 ' אהלכלא לכמבו בבר"ן "עווצי
אבוובמרויקמ    2      - 'בלהלכלכא'ןההווקש וםכספי

 וראקמ

,קרוי מאבומ בר"ן "עווצי 2   .יהול הנתדוסוי,קרוא מאמבו  - ידע מתכוא למערמבו ,

 רהשע הסקור

    - מדעשל ההסופיולפילאמבו 2  - 

 '  בסטרמס

 הסי חובקור

' אםיריח המתתור בתתתפושה  
רטמססוותא בודה ללמ חובל והתרגיצאההרת הא 4  (ילגתר+צאהרה  ) ' בםיריח המתתור

' ארסטסמב  

' אלהלכ כרואקמ בתתתפושה  
   3  - 'בלהלכ כרואקמ

' ארסטסמב  



וותא בודה ללמ חובלוהתרגי   רטמסס צאההרת הא
' א וןימ המתדוסוי בתתתפושה 

' ארסטסמב  
'ב   ) (ילגאה+תרצהר 3  וןימ המתדוסוי

רטמסס  וותא בודה ללמ חובל והתרגיצאההרת הא 
 היקטיסטסט בתתתפושה

' אהיקרמטוונקוא ' אסטרסמב   
   ' ביקהמטרנוואקוהיקטיסטסט 3 

) (גילתר+צאההר

 - 
' א ותקאובנ םכספי בתתתפושה 

' ארסטסמב  
ןההו   ב'  2  וקש וםכספי

" וברע" -   ותסודבי 
 תאוונשבהח

וןצי תוחניו    םיינסינת פודוח 2  היאקר

 

 
   
  

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. 
 

 
  ז"נ  ישות מעברדר

  שת קדםדרי  להמקבישה דרי הקורס 

סטרמס     'א

  הסי חובקור  

 להלכ כרואקמ ב,'+ב' אםירימחת התור בבר"ן "עווצי - 
ןמוימ ותסודיב, '+ב'א   היקטיסטסטבו'+ב'א ה

 .'+ב' אהיקרמטוונקוא

   ראלש יכלכלת 2 

  ותהשתתפו אםיוס
  ובההחיורסק כלב

השל שנהוהבחיר   'ג 
  םניונרימיסלבילמקב

 הובי החורס קלבר "בכן "עווצי
      '.ב- ו' אםנישבןהוק הוש ולהבכלכ

תריויו ללימוד  את   שרופישרנט אטודסםג :הערה
םיניונריהסמאתרהמק     ד בכלילמם,ינש 3-מ

  וילימודה לנ האחרובשנהרק

וןנרייסמ   שראל יבכלכלת 2 

'+א  'ב -  וןימ המתדוסוי בבר" עוןיוצ"    "חג אליהונ 2 

' ב  ותסודיו 'א + תאונקב וםבכספי   " וברע"  וןצי
'+ אוןממיה  -  'ב    ' אותשקעת ההתור 2 

', ב   תדוסויו 'אתאונקב וםבכספי + " וברע"  וןצי 
  הירמפן המומי 3   'ב'+אוןממיה - 

ותסודי  'ב  בו 'אתאונקב וםבכספי + " וברע"  וןצי 
ליהונ   ותאנק בבםניכוסי 2   'ב'+אוןממיה - 

-ו  SQL   2 "שב מחמושיבר" שין "עווצי   ERP תרכומע

  ותהשתתפו אםיוס
 יורס קל בכבילמקב

השל שנ  ירה והבחהחובה
 ג

 הובי החורס קלבר "בכן "עווצי
      '.ב- ו' אםנישבןהוק הוש ולהבכלכ

  יולימודאת   שרופישרנט אטודסםג :הערה
ם,ינש-3 מליותר תה ארמקבכל    ילמד 

 יולימוד לחרונה האהנש ב רקםיניונריהסמ

 אסדנ  ראלש ביתאונקבה-  2 

    חירה ביסקור

של    ' בשנה -  ובהי החורס קל בכר עובןיוצ  גרמאמ    ירהי הבחרסקו 3  םסיקור  3עד 

יתה יהודיריצ   יסקור  

  שראל יםת עותולד 2 - -



   '  בסטרמס 

    הסי חובקור

  ותהשתתפו אםיוס
 יורס קל בכבילמקב

השל שנ  ירה והבחהחובה
 'ג

   וןק ההשוולהכלכבובהי החורס קלבר "בכן "עווצי
   '.ב- ו'אםנישב

תריויו ללימוד  את   שרופישרנט אטודסם: גהערה
םיניונריהסמאתרהמק     ד בכלילמם,ינש 3-מ

  וילימודה לנ האחרובשנהרק

ל ישראבכלכלת   (שך)המ 2  וןנרייסמ

'א   ' ב+  ןמוי המותודיסו  ,שב מחימושישב  "וברע" וןצי  תיוגלונוטכ  תוסינינמידע פ  2  

 - 
ותסודי  'ב  בו 'א + " וברע"וןצי  תאונקב וםבכספי 

  'ב'+אוןממיה
   אירש האתתור 2 

ותהשתתפ       ל ישראבכלכלת -  וןהק השו   לבישרא 3 

 - 
' +  ',באותקאובנםבכספי     תדוסויב  

   םיינסינפותוח דתוחניואהקריבו 
" וברע"וןיצ   

'ב'+ אוןממיה תטושי   רמחות 2 

וןימהמ   '+ב'א  תדוסוי בבר"ן "עווצי  םגזרי נםסינכ 2 

 
' אותשקעת ההתור בתתתפושה  ' אסטרסמב  ' בותשקעת ההתור 2 

  חובהה
 

  ותהשתתפו אםיוס
סיור קל בכבילמקב

גהשל שנ  הוהבחיר

  ן ההוקשו ולהבכלכ

תריו ליולימוד  תא 
  רקםיניונרי הסמאת

ה החובסיקורבכל "ובר"ע  וןצי
      '.ב- ו'אםנישב
 
: רההע שופרי  שר אטנטודסםג 

המקרבכלילמד    ם,ינש 3-מ
 וילימודה לנ האחרובשנה

ראלש ביתאונקבה-   (שך)המ 2   אסדנ

 היר בחיסקור  

ובההחיורס קלבכ בר"ן "עווצי      'בשנהלש 
     ה בחירסקורכלשלותודיייחהותשדריוה

ךתומ  גרמא      3  םסיקור-3 שלמה לה 
 הבחירי הסקור

 

יסקור   יתה יהודיריצ  

(שךהמ)   2  -  -  שראל יםת עותולד

  ק"ז נסה"כ 120  

 




