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 חשבונאות לחוג ה
 

מקצוע החשבונאות הופך בשנים האחרונות לאחד ממקצועות האקדמיה המבוקשים והאטרקטיביים 
. הלימודים בחוג משולבים עם לימודים בחוג לכלכלה וכוללים את בסיס הידע התאורטי והמעשי ביותר

הנדרש המקנה לסטודנטים כלים המאפשרים להשתלב בשוק התעסוקה במשרות יוקרתיות, כמו מנהלי 
הן במגזר הציבורי והן במגזר העסקי. בנוסף לשלוש שנות  -כספים, כלכלנים, חשבים ורואי חשבון 

המיועדת  –שנת השלמה  –רביעית לימודים גם שנת בעתיד מתוכננת ודים לקראת תאר בוגר, לימ
להכשיר את הבוגרים לעמידה בבחינות הנדרשות ע"י מועצת רואי החשבון לקבלת רישיון רואה חשבון. 
סטודנט שיסיים בהצלחה את חובותיו בחוג לחשבונאות, וישלים את תקופת הסטז' הנדרשת,  אמור 

פטור מבחינות הביניים וממרבית הבחינות הסופיות של מועצת רואי החשבון, כנהוג לגבי לקבל 
 האוניברסיטאות והמכללות האחרות בארץ.

כמו ביתר מסלולי ההתמחות והחוגים בבית הספר לניהול, המרצים בחוג לחשבונאות הינם מהשורה 
במישור האקדמי. בראש החוג עומד לצד ניסיונם הניכר  -הראשונה בתחום זה, בעלי ניסיון מעשי רב 

פרופ' נסים ארניה, רו"ח, לשעבר ראש החוג לחשבונאות באוניברסיטת תל אביב ובעל משרד ליעוץ 
פיננסי והערכת שווי חברות. פרופ' ארניה גם הקים בהצלחה רבה את החוג לחשבונאות במכללת שערי 

 מדע ומשפט בהוד השרון.
 

 תנאי מעבר: .1

 65וציון ממוצע מינימלי לזכאות לתואר  65 -מעבר משנה לשנה ציון ממוצע מינימלי ל.  

  ללימודיםבסוף שנה א "פטור"בלימודי עברית נדרש הסטודנט לציון '. 

 שנה ב' ללימודים.עד סוף  "פטור" בלימודי אנגלית נדרש הסטודנט לציון  

 ם הבאה יידון במקרים שבהם תלמיד לא מילא את חובותיו בשנה א' או ב', המעבר לשנת הלימודי

 ע"י ועדת ההוראה.

 לקורסים שאליהם הוא נרשםהספציפיות קדם -בדרישות , במידה ויש,בכל שלב, על הסטודנט לעמוד. 

 מועדים הוא  2-מועדים שונים. במידה וסטודנט נכשל ב 2-בכל קורס תינתן האפשרות להיבחן ב
לא עבר את הקורס יועבר זכאי להרשמה נוספת באותו הקורס. סטודנט שכשל פעמיים ברציפות ו

 לוועדת הוראה לדיון בהמשך לימודיו.

 

 :תנאי סיום לזכאות לתואר .2
 עמידה בדרישות של כל הקורסים.
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 :מבנה תכנית הלימודים
 

 שנה א'
 שם הקורס נ.ז. הערות

 קורסים בכלכלה

 שו"ת - מתמטיקה לכלכלנים א' 4 

 שו"ת -מבוא לכלכלה מיקרו 4 

 שו"ת -קה לכלכלנים אסטטיסטי 4 

 שו"ת -מתמטיקה לכלכלנים ב' 5 

  שו"ת - מבוא לכלכלה מאקרו 4 

 שו"ת -סטטיסטיקה לכלכלנים ב'  4 

 שו"ת -מימון הפירמה א' 3 

 מבוא לחדו"א - 

 בחשבונאותקורסים 

 שו"ת -הנה"ח  -המערכת החשבונאית - 

 יסודות המשפט 2 

 שו"ת-מבוא למיסים 3 

 החשבונאות יסודות 5 

 דיני תאגידים 2 

 מבוא למשפט עסקי 3 

חישובים  –המערכת החשבונאית  - 
 מסחריים שו"ת

 סה"כ 43 
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 שנה ב'

 הערות נ"ז שם הקורס

 כלכלהקורסים ב

  3 יישומי מחשב בכלכלת עסקים

  3 שו"ת -מימון הפירמה ב'

  4 שו"ת -מאקרו כלכלה א'

  4 שו"ת -לה אמיקרו כלכ

  4 שו"ת -מאקרו כלכלה ב'

  4 שו"ת -מיקרו כלכלה ב'

 חשבונאותקורסים ב

  5 שו"ת –חשבונאות ניהולית 

  5 שו"ת –בעיות מדידה בחשבונאות 

  3 שו"ת –מיסים א' )שוק ההון( 

  2 שיטות סטטיסטיות

  3 שו"ת –מיסים ב' )מיסוי תאגידים( 

  3 מבוא לביקורת חשבונות

  5 שו"ת –בעיות מתקדמות בחשבונאות 

  48 סה"כ

 

 שנה ג'

 הערות נ"ז שם הקורס
 כלכלהקורסים ב

  4 שו"ת –מבוא לאקונומטריקה 
  3 כלכלת ישראל

 שנתי 4 בכלכלה יוןסמינר
 חשבונאותקורסים ב

  6 שו"ת –דוחו"ת מאוחדים 
  3 שו"ת –תכנון ובקרה עסקית 

  4 שו"ת –ביקורת חשבונות 
  2 מערכות מידע

  4 סמינריון בחשבונאות פיננסית
ניתוח דוחו"ת כספיים והערכת שווי 

 חברות
4  

  34 סה"כ 

 

  המכללה האקדמית גליל מערבי שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינוים ללא הודעה
 מוקדמת בפרטים המופיעים בדפים אלו.

 פתיחת מסלול או קורס מותנית במספר הסטודנטים הנרשמים. 
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 תיאורי קורסים
 שנה א'

 
 א'      מתמטיקה לכלכלנים

הקורס מיועד לאפיין מושג פונקציה ממשית של משתנה אחד ותכונותיה: תחום הגדרה, גבולות, 
 רציפות, נגזרות ונגזרות מסדר גבוה. לאפיין  פונקציות ממשיות מכל הסוגים .

כלים מעשיים  כפתרון לבעיות  ללמד חשבון דיפרנציאלי של פונקציה במשתנה אחד ולהקנות
 האופטימיזציה וכלכליות.

 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5
 12:00-14:30ד"ר ז'אנה פיאדין ב'  0410010-01א' 

 
 תרגיל -מתמטיקה לכלכלנים א' 

 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
 10:00-11:30מר בוריס גרשטיין ב'  0410011-01א' 
 10:00-11:30מר יאן שיך ב'  0410011-02א' 
 18:00-19:30מר יאן שיך ב'  0410011-03א' 

 
 מבוא לכלכלה מיקרו

הקורס הינו קורס שמתמקד בהתנהגות הכלכלית של היצרן ותהליך קביעת המחירים והכמויות אשר 
כמו כן, הקורס יקנה כלים אנליטיים לצורך יקבעו בשיווי משקל בכלכלה עם מספר רב של יצרנים. 

 שוקהבמהלך הקורס נלמד את מבנה ר של משאבי טבע בייצור. הבנה כיצד להתמודד עם בעיית המחסו
 ,ומבנה הוצאות הפירמה וכיצד הוא פועל. בתחילה נדון בדרכים להקצאה יעילה של משאביםהכלכלי 

 בשווקים הפתוחים למסחר עם חו"ל. תנהגות הצרכןהנמשיך עם הכרת ו
 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5
 15:00-17:30ד"ר אבישי עייש ב'  0410110-01א' 
 15:00-17:30דוד ב' -פרופ' נסים בן 0410110-02א' 

 
 תרגיל – קרומבוא לכלכלה מי

 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
 12:00-13:30מר חן שצברגר ו'  0410111-01א' 
 12:00-13:30מר יאן שיך ו'  0410111-02א' 

 
 סטטיסטיקה לכלכלנים א'

יקה. יחד עם הקורסים "סטטיסטיקה קורס זה הינו הראשון בסדרת הקורסים בהסתברות וסטטיסט
"שיטות מחקר" הוא נועד להקנות לסטודנטים במסלול הלימודים -לכלכלנים ב", "אקונומטריקה" ו

חוגי בכלכלה וניהול את הידע הבסיסי הדרוש בעבודה עם נתונים אמפיריים והבנת היסודות של -הדו
"סטטיסטיקה לכלכלנים ב" -ים א" ומחקר כמותי. בפרט, ניתן לראות בקורסים "סטטיסטיקה לכלכלנ

  יחידה לימודית אחת שלמה המחולקת לשני קורסים סמסטריאליים מטעמים פורמליים בלבד.
הדגש בקורס מושם על הבנת מושגי יסוד כגון אוכלוסיית היעד, מדגם מקרי מייצג ולא מייצג, ניסוי 

התיאורית ויסודות מבוקר ומחקר תצפיתי. תכני הקורס מכסים בהרחבה את הסטטיסטיקה 
 ההסתברות.

 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5
 16:00-18:30ד"ר ולדימיר גריסקין ד'  0410030-02א' 

 
 תרגיל – סטטיסטיקה לכלכלנים א'

 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
 20:00-21:30מר ארז בודה ד'  0410031-01א' 
 20:00-21:30מר יאן שיך ד'  0410031-02א' 

 
    מתמטיקה לכלכלנים ב'

ס מיועד  לאפיין  פונקציות רבות משתנים: תחום הגדרה, גבולות, רציפות, נגזרות חלקיות ונגזרות הקור
 חלקיות מסדר גבוה. פונקציות הומוגניות והקשר שלהן למושג התשואה לגודל. 

כפתרון לבעיות  כלים מעשייםללמד חשבון דיפרנציאלי פונקציות רבות משתנים ולהקנות 
  מסוימים, מסוימים ושיטות חישוב-לאאינטגרל:  לאפיין סוגים שונים של .וכלכליות האופטימיזציה

 לצורך חישובי השטחים(. )יישומים
 נ"ז / ש' 5ש"ש /  2

 11:00-14:30ד"ר ז'אנה פיאדין ב'  0410020-01ב' 
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 תרגיל – מתמטיקה לכלכלנים ב'
 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1

 15:00-16:30מר בוריס גרשטיין ב'  0410021-01ב' 
 15:00-16:30מר יאן שיך ב'  0410021-02ב' 
    20:00-18:30מר בוריס גרשטיין ד'  03-0410021ב' 

 
 קרואמבוא לכלכלה מ

קורס זה הוא השני מבין קורסי המבוא לכלכלה העוסק בהיבט המאקרו כלכלי, בניתוח פעילותו של 
את התנהגותן של יחידות הבסיס: המשק הלאומי בכללותו על כל ענפיו ומגזריו. בקורס זה אנו בוחנים 

משקי הבית, פירמות וממשלה ואת קשרי הגומלין ביניהן. כמו כן, אנו מנתחים את התנהגותם של 
השווקים הבודדים: שוק הסחורות, שוק הכסף, שוק המט"ח וכו' ואת משמעות שיווי המשקל הכללי. 

יות מוניטרית ובוחן את השפעות הקורס מציג סוגים של מדיניות כלכלית: מדיניות פיסקאלית, מדינ
 המשק העולמי על המשק המקומי. 

הקורס מתמקד במודל הקיינסיאני ובמהלכו יוגדר שיווי המשקל במשק בסביבה כלכלית של דפלציה 
ותעסוקה מלאה. כמו כן, הקורס מציג את מוסדות המשק המודרני, תפקידיהם ואת דרכי פעולתם 

 לשמירה על יציבות המשק. 
 נ"ז / ש' 4 /ש"ש  1.5
 8:30-11:00שקד ב' -ד"ר שגית בראל 0410120-01ב' 
 

 תרגיל - קרואמבוא לכלכלה מ
 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1

 12:00-13:30מר אבינדב בירמן ו'  0410121-01ב' 
 12:00-13:30מר ארז בודה ו'  0410121-02ב' 

 
 סטטיסטיקה לכלכלנים ב'

סטטיסטיקה. יחד עם הקורסים "סטטיסטיקה קורס זה הינו השני בסדרת הקורסים בהסתברות ו
"שיטות מחקר" הוא נועד להקנות לסטודנטים במסלול הלימודים -לכלכלנים ב", "אקונומטריקה" ו

חוגי בכלכלה וניהול את הידע הבסיסי הדרוש בעבודה עם נתונים אמפיריים והבנת היסודות של -הדו
"סטטיסטיקה לכלכלנים ב" -לכלכלנים א" ומחקר כמותי. בפרט, ניתן לראות בקורסים "סטטיסטיקה 

 יחידה לימודית אחת שלמה המחולקת לשני קורסים סמסטריאליים מטעמים פורמליים בלבד.
הדגש בקורס מושם על הבנה מעמיקה של התפלגות נורמלית כהתפלגות מרכזית בתחום ההסקה 

ות ממדגם על אוכלוסייה. הסטטיסטית ודרכים תקפות, כגון מבחני השערות ורווחי סמך, להסקת מסקנ
 הדוגמאות שישמשו במהלך הקורס יבואו מתחומי ניהול, כלכלה ומדעי החברה ואחרים.

 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5
 16:30-18:30ד"ר ולדימיר גריסקין ד'  0410040-01ב' 

 
 תרגיל – 'בסטטיסטיקה לכלכלנים 

 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
 20:00-21:30מר ארז בודה ד'  0410041-01ב' 
 20:15-21:45מר יאן שיך ד'  0410041-02ב' 
 

   מימון הפירמה א'
הכרת מרכיבי המימון של הפירמה, הקניית ידע בנושאי מימון פרויקטים ורכישת מיומנות בפתרון 

של נכסים פיננסיים וריאליים. הערכת שווי  בעקרונותהקורס יעסוק בעיות מימוניות בתנאי ודאות. 
ובמדדים לקביעת  םי ועתידי של חיסכון, הלוואות לסוגיהן, נדון בקריטריונינעסוק בחישובי ערך נוכח

כדאיות ההשקעה בנכסים ריאליים ובדיקת ההצדקה הכלכלית לקבלת או דחיית פרויקטים. בנוסף, 
נלמד כלים לזיהוי עלויות מקורות המימון הזמינים לחברה. החלק האחרון של הקורס יעסוק בהערכת 

 ובעים מפרויקטים המוסיפים שווי לפירמה וגורמים המשפיעים על בנית התזרים.  תזרימי מזומנים הנ
 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
  8:30-11:00מר ישראל רצ'בסקי ג'  0420230-03ב' 

 
   תרגיל -' מימון הפירמה א

 נ"ז / ת' 0ש"ש /  0.5
 17:00-17:45מר מירון רוזנקרנץ ג'  0420231-01ב' 
 18:00-18:45רוזנקרנץ ג'  מר מירון 0420231-02ב' 
 

 מבוא לחדו"א
הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע בסיסי במתמטיקה שיאפשר את שילובם המוצלח בלימודי התואר 
הראשון בחוג לכלכלה וניהול. הדגש יושם על השליטה בטכניקה אלגברית בסיסית ומתקדמת יותר. כמו 
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רונן יש להפעיל את הכלים המתמטיים הנלמדים כן, יודגמו בכיתה בעיות בכלכלה ומימון שלמען פת
במהלך הקורס. בסיום הקורס, הסטודנטים יהיו מוכנים להתמודדות עם חומר מתקדם יותר בקורסי 

 המשך ויבינו את הקשרים בין לימודי המתמטיקה למקצועות הכלכלה, הניהול והמימון. 
 נ"ז / ש' 0ש"ש /  1

 8:30-10:00מר בוריס גרשטיין ב'  0410090-01א' 
 18:30-20:00מר בוריס גרשטיין ד'  0410090-02א' 

 
 הנה"ח-המערכת החשבונאית

כקורס ראשון במסלול לימודי החשבונאות, מטרתו לצייד את הסטודנטים בידע ובכלים טכניים שיהוו 
 בסיס איתן ורחב ללימודי ההמשך של החשבונאות הפיננסית.

ורטיים של החשבונאות והדיווח הכספי, הבנת מאפייני הושם דגש על הבנה מעמיקה של היסודות התא
המידע הכספי, משתמשי הדוח הכספי, העקרונות ההנחות והאילוצים. כלים אלו יסייעו לתלמידי החוג 

 להבנה עמוקה יותר של נושאים מתקדמים ומורכבים שילמדו בקורסי ההמשך.
ת מוסדות התקינה בארץ ובעולם. הקורס מציג בפני הסטודנטים את עולם התקינה החשבונאית, הכר

 הסטודנטים נדרשים ליכולת קריאה ולימוד עצמי של הפרסומים השונים.
הסטודנטים ילמדו את שיטת הרישום החשבונאי דרך תהליך המידע הכספים. מרישום אירועים 
כלכליים במערכת חשבונות בשיטה הדו צידית, קבלת מאזן בוחן, רישום פעולות נוספות, תיקונים 

במסגרת קורס זה יתמודדו התלמידים לראשונה עם לימוד תקנים  התאמות והצגת הדוחות הכספיים.ו
 בשני נושאים: אירועים לאחר תאריך המאזן וכללי הכרה בהכנסה. חשבונאיים 

 נ"ז / ש' 0ש"ש /  1
 8:30-10:00ד"ר כוכבי יצחק ב'  0440010-01א' 

 
 תרגיל –הנה"ח -המערכת החשבונאית

 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
 10:00-11:30ד"ר יצחק כוכבי ב'  0440011-01א' 

 
 יסודות המשפט

מטרות הקורס: הקניית ידע בסיסי בתחומי יסוד של עולם המשפט כגון: משפט חוקתי, משפט פלילי, 
דיני נזיקין, דיני עבודה ודיני קניין תוך התמקדות על ההיבטים המשפטיים הנדרשים לצורך הכשרת 

רס ידון בהסדרים החקיקתיים וההלכות המרכזיות בכל תחום תוך שימת דגש על רואי חשבון. הקו
 איתור בעיות משפטיות רלוונטיות, ניתוחן תוך יישום הוראות הדין הרלוונטיות.

 נ"ז / ש' 2ש"ש /  1
 8:00-9:30עו"ד עדו אמיר ו'  0440200-01ב' 
 

 מבוא למיסים
ה לסטודנט את האבחנה בין הכנסה חייבת במס לבין הקניית ידע בסיסי בעקרונות המיסוי. הקורס יקנ

הכנסה שאינה חייבת עפ"י מבחני מקורות ההכנסה שבפקודת מס הכנסה וירחיב בעניין השיטות 
השונות להטלת מס: בסיס המס, מס טריטוריאלי, מס פרסונלי, מס עקיף ומס ישיר. הקורס יעסוק בכל 

 ויעסוק בפטורים הכלולים בפקודה. מקורות ההכנסה על פי חלק ב' לפקודת מס הכנסה
 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1

 10:00-11:30ד"ר יובל ארבל ב'  0440300-01ק' 
 

 תרגיל –מבוא למיסים 
 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1

 12:00-13:30מר סעת מנחם ב'  0440301-01ק' 
 

 יסודות החשבונאות
 והבנה טכניים כלים , ידע הסטודנטים רכשולמערכת החשבונאית, בו  המשך קורס מהווה הקורס

 . הכספי והדיווח החשבונאות של התאורטיים היסודות של מעמיקה
 ידרשו הסטודנטים. זה קורס במסגרת המאזן סעיפי של הידע להעמקת הבסיס את יהוו אלו אמצעים
 . הרלוונטים התקנים של עצמי ולימוד לקריאה

 . שונות ההערכ ושיטות החישוב כלליילמדו הוראות התקן, , המלאי נושאב
 עד העלויות צבירת מיום. קבוע ברכוש החשבונאי הטיפול את ופרטני מעמיק באופן ילמדו הסטודנטים

 .ומכירה גריעה, מחדש הערכה מודל, העלות מודל, הפחת רישום שיטות, ההפעלה
 עצמי בייצור מתאים חשבונאי טיפול, מוחשי בלתי נכס לזהות הכלים את לסטודנטים יעניק הקורס

 .ומימוש משימוש יציאה. ישהוברכ
הכרה, מדידה  לגבי הדיווח וכללי החשבונאי הטיפול את הסטודנטים ילמדו התחייבויות בנושא

 לראשונה ומדידה עוקבת של התחייבויות.
 נ"ז / ש' 5ש"ש /  2
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 15:00-18:15ד"ר יצחק כוכבי ב'  0440030-01ב' 
 

 תרגיל -יסודות החשבונאות 
 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1

 10:00-11:30מר יאן שיך ו'  0440031-01ב' 
 

 דיני תאגידים
הקורס יבחן את כללי הממשל התאגידי החולשים על ישויות עסקיות, בדגש על חברות. הקורס ידון בין 
היתר בהקמה ומימון של חברה, המבנה הפנימי של החברה, זכויות וחובות החלים על בעלי המשרה ועל 

של החברה, מיזוגים ורכישות. הקורס ידון בזכויות הנושים בעלי המניות בחברה, מבנה ההון 
 ואוכלוסיות נוספות אל מול התאגיד. יושם דגש על חיבור בין עולם החברות לעולם העסקי. 

 נ"ז / ש' 2ש"ש /  1
 14:00-15:30עו"ד עדו אמיר ב'  0440210-01ק' 

 
 בוא למשפט עסקימ

הן מתחום  –של סוגיות משפטיות רווחות  מטרת הקורס הינה להעניק למשתתפים סקירה כללית
המשפט הפרטי והן מתחום המשפט הציבורי, הנוגעות לניהול עסקים בישראל. הדיון ישלב חקיקה, 
פסיקה וספרות משפטית רלוונטית, תוך הדגשת הבעיות המשפטיות הרווחות בניהול עסק, והדרכים 

בצורך להתמודד עם שאלות משפטיות  מנהלים ונושאי תפקידים בארגונים נתקלים תדיר לפתרונן.
העולות במהלך עבודתם. עולם המשפט מכתיב רבים מן הכללים הנוהגים בסביבה העסקית, ואף משפיע 
במקרים רבים על אופן קבלת ההחלטות. היכרות עם מבנה מערכת המשפט, מקורותיו, השפה 

 חיוניים עבור כל מנהל.  המשפטית, תחומי המשפט השונים, ועקרונות היסוד השולטים בהם, הינם
 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 16:00-17:45עו"ד יצחק בן חיים ב'  0420140-02ק' 

 
 חישובים מסחריים-המערכת החשבונאית

מושגי יסוד בהנהלת חשבונות ובחישובים מסחריים, נושאים שאינם נלמדים במסגרות הקניית 
ור" בהנהלת חשבונות וחישובים הסטודנטים לקראת בחינת ה"פטהכנה מיטבית של אקדמיות. 
דרישה מוקדמת ללימודי התמחות בחשבונאות ומתן בסיס כמותי מוצק ויסודות  שתהמשממסחריים, 

 איתנים להמשך לימודי החשבונאות והמימון.
 נ"ז / ש' 0ש"ש /  0.5
 8:00-8:45מר יאן שיך ב'  0440020-01ק' 

 
 תרגיל –חישובים מסחריים -המערכת החשבונאית

 נ"ז / ת' 0"ש / ש 0.5
 9:00-9:45מר יאן שיך ב'  0440021-01ק' 

 
 שנה ב'

 
 יישומי מחשב בכלכלת עסקים

אלקטרוני בפתרון בעיות בתחומי הכלכלה, המימון, השיווק והסביבה  גיליוןהקורס מציג יישומי 
יוצגו יתרונות האקסל בפתרון בעיות אופטימיזציה, ניתוחי רגישויות, חישובי במהלך הקורס העסקית. 

 הכרה ראשונית של שימוש בבסיס נתונים ובפונקציות סטטיסטיות.  ,תזרימים וכדאיות השקעה, וכן
 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 19:00-21:15מר ישראל רצ'בסקי ג'  0410070-04ק' 

 
 מימון הפירמה ב'

מימון הפירמה א', ומהווה את המשכו. הקורס עוסק   -הקורס הקודם במימון  קורס זה מבוסס על
בניתוח ניירות ערך ותיקי השקעות.  הנושאים העיקריים שיידונו בקורס זה כוללים: סקירת שוק ההון 
ושיטת המסחר בבורסה, ניתוח מעמיק של ניירות ערך כאג"ח, מניות, אופציות ועתידיות, בנייה וניהול 

 השקעות, מודלים לתמחור נכסי הון, מדדי ביצוע ויעילות שוק.   של תיקי
המטרות המתוכננות להשגה בתום הקורס הן: יכולת ניתוח והערכה של ניירות ערך כאג"ח, מניות, 

 אופציות, יישום מודלים לתמחור נכסים מסוכנים, יישום מדדי ביצוע ותאוריית יעילות שוק.
 נ"ז / ש 3ש"ש /  1.5
 8:30-11:00מר ישראל רצ'בסקי ג'  0420240-01ק' 

  
 תרגיל-מימון הפירמה ב'

 נ"ז / ת' 0ש"ש /  0.5
 11:00-11:45טרם נקבע ג'  0420241-02ק' 
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 12:00-12:45טרם נקבע ג'  0420241-01ק' 
 

 'מאקרו כלכלה א
לאומית ובינלאומית. הקורס יעסוק בהחלטות  –ניתוח תהליכים כלכליים ברמה משקית כוללת 

וכת, ההשקעה והמדיניות הממשלתית במודל רב תקופתי ובהשלכות על החשבון השוטף. יוצגו התצר
הגורמים המשפיעים על שוק הכסף, תוצג השפעת מדיניות מוניטרית במשטרים כלכליים בהם 
מתקיימות מגבלות על תנועות הון, ובמשטרים בהם תנועות הון חופשיות. הדיון יערך תוך התייחסות 

 ער החליפין הקיים במשק.לסוג משטר ש
 נ"ז / ת' 4ש"ש /  1.5
 8:30-11:00שקד ג' -ד"ר שגית בראל 0410150-01א' 

 
 תרגיל - 'מאקרו כלכלה א

 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
 11:00-12:30מר אבינדב בירמן ג'  0410151-01א' 
 17:00-18:30מר ארז בודה ג'  0410151-02א' 

 
 מיקרו כלכלה א'

היצרן ותהליך קביעת המחירים  ,התנהגות הכלכלית של הצרכןה וחן אתאשר בהקורס הינו קורס 
והכמויות אשר יקבעו בשיווי משקל בכלכלה. מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים כלים להסבר, 
הערכה וחיזוי של התנהגות הצרכן בתור יחידה כלכלית. כמו כן, נדון בתהליך קבלת ההחלטות של 

הקורס, אנו נשלב את הידע שצברנו לצורך מציאת שיווי משקל כללי  פירמה בתהליך הייצור. בסיום
 עבור כלכלה בה ישנם יצרנים וצרכנים.    

 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5
 14:00-16:30ד"ר אבישי עייש ג'  0410130-01א' 

 
 תרגיל - מיקרו כלכלה א'

 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
 16:00-17:30מר יאן שיך א'  0410131-01א' 
 11:00-12:30מר חן שצברגר ג'  0410131-02א' 

 
 'מאקרו כלכלה ב

הקורס יעסוק בהקשרים שבין גירעון הממשלה ומדיניות מימון הגירעון והאינפלציה. יוצג מודל שיווי 
במסגרתו יוצגו השלכות מדיניות מוניטרית ופיסקאלית על התוצר, התעסוקה, הריבית , משקל כללי

ת במשטרים כלכלים בהם מתקיימות או לא מתקיימות תנועות יניודורמת המחירים. תבחן השפעת המ
ערי חליפין. יידון הקשר שבין אבטלה ואינפלציה בטווח הקצר ובטווח שהון ובמשטרים שונים של 

 הארוך, תוך התייחסות למנגנון יצירת הציפיות.
 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5
 14:00-16:30שקד ג' -ד"ר שגית בראל 0410160-01ב' 
 

 תרגיל - 'לכלה במאקרו כ
 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1

 12:00-13:30מר אבינדב בירמן ג'  0410161-01ב' 
 12:00-13:30מר ארז בודה ג'  0410161-02ב' 
 

 'ב המיקרו כלכל
השתמש בכלים מתורת המשחקים לצורך מיקרו כלכלה ב' הינו קורס שמטרתו ללמד את הסטודנט ל

וליסטיים, שווקים עם מספר קטן של יצרנים, ושווקים עם שווקים כלכליים כגון: שווקים מונופהבנת 
כמו כן, נדון במודלים של אינפורמציה אסימטרית מוצר ציבורי אשר מיוצר בעזרת תרומות הצרכנים. 

, ונבין את המשמעות של איתותים וכיצד הם משפיעים על Akerlofאשר מתבססים על התאוריה של  
 החלטות הפרטים.

 ש'נ"ז /  4ש"ש /  1.5
 16:00-18:30ד"ר אבישי עייש א'  0410140-01ב' 

 
  תרגיל - 'ב המיקרו כלכל

 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
 18:30-20:00מר יאן שיך א'  0410141-01ב' 
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 חשבונאות ניהולית
החשבונאות הניהולית היא ענף המשלב עקרונות בסיסיים בחשבונאות וכלכלה, לצורך עריכת תחשיבים 

פיננסית. במסגרת זאת, עוסקת החשבונאות -מסגרת ניהול ובקרה ניהוליתכלכליים המתבקשים ב
קביעת עלותם של מוצרים, בסביבות תפעוליות שונות ובפוף למבנים שונים של  -הניהולית בתמחיר 

עלויות, בחישובי רווחיות וכדאיות לרבות בחירה בין חלופות, וכן בנושאי בקרה וניתוח סטיות ופערים 
יחים וגמישים, לבין עלויות בפועל, לשם נקיטה בפעולות ניהוליות מתקנות. נושאים בין תקציבים, קש

פורמה ולהבטחת נזילות בפן הפעילות התזרימית, -הקשורים לקיצוב הון כבסיס לדוחות כספיים פרו
 יידונו בקצרה.

 נ"ז / ש' 5ש"ש /  2
 8:00-11:30רו"ח שי צבאן ו'  0440400-01ק' 

 
 רגיל ת -ת חשבונאות ניהולי

 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
 12:00-13:30רו"ח שי צבאן ו'  0440401-02ק' 

 
 בעיות מדידה בחשבונאות

 .חשבונאיים מדידה בנושאי הסטודנטים של הידע את להעמיק היא הקורס מטרת
בלימוד  והטבות עובד., חכירות,  היוון עלויות אשראי של לנושאים הסטודנט יתוודע, זאת במסגרת

 תהליךילמדו הסטודנטים לזהות נכסים כשירים, עבורם , IAS23מבוסס על תקן האשראי  היוון עלויות
הסטודנטים נדרשים לדעת מהן עלויות אשראי המותרות  .מהותי זמן פרק דורש ההקמה או הרכישה

טיפול הקורס מתמקד באופן מעמיק ב כהוצאה. מוכרותה אחרות אשראי עלויותלהיוון על פי התקן ו
 . התקן מפרטIAS17ומחליף את התקן הקודם  2019-נכנס לתוקף בש, IFRS16ירות, החשבונאי בחכ

בנושא זה ילמדו העקרונות והכללים  .חכירות של ולגילוי להצגה, למדידה, להכרה העקרונות את
 את יעריכו הכספיים הדוחות משתמשי בסיסו על רלוונטי מידע יספקו ומחכירים חוכרים כיהמבטיחים 

הטיפול החשבונאי בהטבות בנושא  מזומנים. ותזרימי ביצועים הכספי המצב על כירותלח שיש ההשפעה
, הסטודנטים נדרשים להבחין בין ארבע קבוצות של סוגי הטבות ולאופן IAS19מבוסס על העובד 

הטבות לאחר סיום , הטבות עובד לטווח קצר, הטבות בגין פיטוריןהטיפול החשבונאי בכל קבוצה: 
 .ובד אחרות לטווח ארוךהטבות ע, העסקה

 נ"ז / ש' 5ש"ש /  2
 8:30-12:00ד"ר יצחק כוכבי ג'  0440410-01ב' 

 
 תרגיל –בעיות מדידה בחשבונאות 

 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
 12:00-13:30רו"ח מחמוד איוב ו'  0440411-01ב' 
 

 מיסים א'
רכת המס לפי ההוראות הקניית ידע בסיסי בעקרונות המיסוי ותפקידו של רואה החשבון בהתייחס למע

של פקודת מס הכנסה, וההוראות המקצועיות של מס הכנסה )החב"ק(. הקורס יקנה לסטודנט את 
בהכרת  וכן  האבחנה בין הכנסה חייבת במס לבין הכנסה שאינה חייבת עפ"י מבחני מקורות ההכנסה

הקורס בנושא . כמו כן יעסוק שבפקודת מס הכנסהההוצאות המותרות בניכוי מההכנסה החייבת 
הפחת וקיזוז ההפסדים. בנוסף הקורס יקנה לסטודנט כלים וידע לזיהוי עסקה במישור ההון וחישוב 

 הרווח הנובע מעסקה זו.
 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1

 16:00-17:30ד"ר יובל ארבל א'  0440420-01א' 
 

 תרגיל –מיסים א' 
 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1

 18:00-19:30מר מנחם סעת א'  0440421-01א' 
 

 שיטות סטטיסטיות
שיטות סטטיסטיות לניתוח נתונים מסוגים יכולת ליישם ו מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע

חלק מהשיטות המוצגות בקורס נלמדו ע"י הסטודנטים במהלך שנתם הראשונה ללימודים  .שונים
בסיס התיאורטי, אך ברמה בסיסית ובחלקן הם ייתקלו לראשונה. עבור כל השיטות הנלמדות יוצג ה

וניתוח פלטים שיתקבלו  SPSSהדגש יושם על התאמת השיטות לנתונים בעזרת התוכנה הסטטיסטית 
חינוך, מחקרים : כלכלה, שונים הנתונים שישמשו במהלך הקורס יבואו מתחומי ידע כתוצאה מכך.

ידות בתוכנה יתנהלו מול עמדות מחשב המצו השיעורים ותחומים נוספים במדעי החברה. רפואיים
 .SPSSת סטטיסטי

 נ"ז / ש' 2ש"ש /  1
 20:00-21:30ד"ר ולדימיר גריסקין א'  0440440-01א' 
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 מיסים ב'

הקורס יעסוק בנושא מיסוי תאגידים מיוחדים )שותפויות, חברות משפחתיות, חברות בית, אגודה 
לוקה בעת מכירת מניות שיתופית וקיבוץ(. במסגרת הקורס ידון אופי החישוב של רווחים הראויים לח

בנוסף, הקורס חברה ואופן חישוב המס בפירוק חברה ובמסלולי המס השונים בהצעת מניות לעובדים. 
 יעסוק גם בהקצאת אופציות לעובדים ומיסוי אופציות אלו. 

 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1
 12:00-13:30טרם נקבע ג'  0440430-01ק' 

 
 תרגיל –מיסים ב' 

 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
 14:00-15:30טרם נקבע ג'  0440431-01' ק
 

  מבוא לביקורת חשבונות
מטרת הקורס הינה הקניית ידע בסיסי להכרת העקרונות הכלליים המשותפים לכל ענפי הביקורת. 
הקורס יעסוק בחומר הן מבחינה תיאורטית והן על ידי יישום מעשי תוך שימוש בתרגילים ואירועים 

ואי החשבון וגם מתחומי הפרקטיקה המעשית. הקורס יתאר את תקני הלקוחים גם מבחינות מועצת ר
 האב בביקורת, בקרה פנימית, אתיקה מקצועית ובאחריותו החוקית של רואה החשבון. 

 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 16:00-18:30טרם נקבע ג'  0440450-01ק' 

 
 בעיות מתקדמות בחשבונאות

 .מורכבים חשבונאיים מדידה בנושאי יםהסטודנט של הידע את להעמיק היא הקורס מטרת
סוגיות בסיווג מיסים והכרה ומדידה של מכשירים פיננסיים.  בנושא ל הסטודנט יתוודע, זאת במסגרת

. IAS12מיסים על הכנסה, ילמדו הסטודנטים את כללי הטיפול החשבונאי בהתאם להוראות 
 המס ביאור, הכנסה למס ההתאמ דוחהסטודנטים נדרשים להכין ולהציג את הדוחות הבאים: 

, פנימיות עסקאות, בעסקים צירוףטיפול בסוגיות מס ב .לשלם מסיםו נדחים מיסים, ביאור התיאורטי
. מכשירים הפיננסייםחלקו השני של הקורס יתמקד בנושא  .בכלולה השקעה בגין נדחים מסיםו

הסטודנטים . IFRS9 -ו IAS39הסטודנטים ילמדו את כללי הטיפול החשבונאי בהתאם להוראות 
נדרשים להבחין בין נכס פיננסי,  התחייבות פיננסית ומכשיר הוני. סיווג לקבוצות ואופן המדידה 

, פיננסיים נכסים של ערך ירידת, מחדש סיווגיםוההצגה. יערך דיון באופן הטיפול בסוגיות מורכבות, 
 .חבילה הנפקת, ומשובצים זריםנג, מורכבים פיננסים מכשירים, הישות של הוניים מכשירים על חוזים

 נ"ז / ש' 5ש"ש /  2
 16:00-19:15ד"ר יצחק כוכבי א'  0440460-01ק' 
 

 תרגיל -מתקדמות בחשבונאות בעיות 
 נ"ז / ת' 0ש"ש /  2

 19:30-21:00רו"ח מחמוד איוב א'  0440461-01ק' 
 
 

 שנה ג'
 

 מבוא לאקונומטריקה
ות וסטטיסטיקה. יחד עם הקורסים "סטטיסטיקה בסדרת הקורסים בהסתבר השלישיקורס זה הינו 

"שיטות מחקר" הוא נועד להקנות לסטודנטים במסלול הלימודים -לכלכלנים ב", "אקונומטריקה" ו
חוגי בכלכלה וניהול את הידע הבסיסי הדרוש בעבודה עם נתונים אמפיריים והבנת היסודות של -הדו

מודל בעל שימושים  –ינארית פשוטה ומרובה מחקר כמותי. הקורס מכסה בהרחבה מודל רגרסיה הל
 במבחני שימושונעשה  הפחותים הריבועים שיטת נרחבים בכלכלה ומדעי החברה. במהלכו מודגמת

 משתנים איכותיים של השפעתם לבדיקתמקדמי המודל. כמו כן, מוצגות שיטות ל סמך רווחיוהשערות 
עויות בניסוח ת, טוולטיקולינארימ בעיות ותנידונ על המשתנה הנחקר ולבחירת מודל אופטימלי. בפרט

מול  יםתנהלמהתרגולים חיזוי.  כאמצעי הרגרסיה תפקיד ודגשמ  .איתן להתמודד דרכיםוה המודל
במטרה ליישם את הידע התיאורטי לשם  Rעמדות מחשב המצוידות בתוכנה סטטיסטית ייעודית 

 בחינת מודלים באופן מעשי. 
 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5

 
 ישראל כלכלת

לסטודנטים הכרה והבנה של התהליכים הכלכליים המאפיינים את המשק הישראלי בעבר  הקורס יקנה
המרכזיות המאפיינות את הכלכלה והחברה בישראל של היום  ובהווה. הקורס יעסוק בתיאור המגמות

בסיס זה, העיקריות שבהן. על  בהשוואה לכל שנות קיומה של המדינה, תוך כדי אבחון נקודות התורפה
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בעיות מרכזיות. במהלך הקורס יוצגו שלל  יוצגו מכלול של כלי מדיניות האמורים להתמודד עם אותן
נתונים ואינדיקאטורים על בסיסם ניתן למדוד העקרונות שאמורים להנחות את התווית המדיניות ואת 

 .הפעלתה
 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5

 
 דוחו"ת מאוחדים

 ודי החשבונאות הפיננסית במסלול לימודי החשבונאות.הקורס מהווה קורס המשך בלימ
הקורס דוחות מאוחדים מתמקד בחלקו הראשון בהבנת ההגדרות החשבונאיות הקשורות לחברה 
כלולה, הקניית היכולת לטיפול בהשקעה בחברה כלולה לפי התקנים הבינלאומיים הרלוונטיים, הקניית 

 כלולות לפי התקנים הבינלאומיים הרלוונטיים. היכולת לטיפול בעסקאות בינחברתיות עם חברות
בחלקו השני, ילמד הטיפול בצירופי עסקים היוצרים שליטה, הכנת דוחות מאוחדים תוך שמירה על 
מדיניות חשבונאית אחידה, טיפול בעסקאות בין ישויות בקבוצה, שינויים בשיעור ההחזקה, טיפול 

 במהופך.במניות בכורה בחברת בת, מניות באוצר ורכישה 
שיטת הלימוד בקורס כוללת לימוד החומר התיאורטי לצד יישום מעשי ע"י שימוש בתרגילים הלקוחים 
הן מבחינות מועצת רואי חשבון והן מתחומי הפרקטיקה המעשית. צרוף זה של אמצעים יוצר שיטת 

וע מיומן לימוד שנועדה להכשיר את הסטודנט לבחינות מועצת רואי החשבון מחד והכשרתו כבעל מקצ
 מאידך.

 נ"ז / ש' 6ש"ש /  2
 

 תרגיל-דוחו"ת מאוחדים
 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
 

 תכנון ובקרה עסקית
הקורס עוסק בנושאים מתקדמים הקשורים למערכת הבקרה הניהולית בארגון שמטרתה תאימות 
 מקסימלית בין חלקי הארגון. הקורס יעסוק בהרחבה של שיטות התמחיר המסורתיות, בתמחיר מטרה

ומחזור חיים ועלויות של איכות וזמן וכן בתוכניות הנעה ותגמול של עובדים ומנהלים ומדדי ביצוע. 
 נושאים נוספים בהם ידון הקורס: עלויות של איכול וזמן, ניהול לפי אילוצים וגנט.

 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1
 

 תרגיל-תכנון ובקרה עסקית
 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
 

  ביקורת חשבונות
ס הקניית ידע בנוהלי ביקורת וטכניקות בביקורת דוחות כספיים על מנת לאפשר לרואה מטרת הקור

החשבון המבקר לבצע הלכה למעשה ביקורת על סעיפי הדוחות הכספיים. כמו כן ישולבו בקורס 
הנושאים: הצהרת מנהלים, אירועים שלאחר תאריך המאזן ודוח המבקרים, על מנת להשלים את הבנת 

 החשבון. תפקידו של רואה
שיטת הלימוד בקורס כוללת לימוד החומר התיאורטי לצד יישום מעשי ע"י שימוש בתרגילים ואירועים 
הלקוחים הן מבחינות מועצת רואי חשבון והן מתחומי הפרקטיקה המעשית. צרוף זה של אמצעים יוצר 

ו כבעל מקצוע שיטת לימוד שנועדה להכשיר את הסטודנט לבחינות מועצת רואי החשבון מחד והכשרת
 מיומן מאידך.

עם סיום מוצלח של הקורס הסטודנט: ירכוש כלים ראשוניים להכשרתו בעבודת הביקורת, יוכל לבצע 
 הלכה למעשה ביקורת על סעיפי הדוחות הכספיים.

 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1
 

 תרגיל-ביקורת חשבונות
 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
 

 מערכות מידע
ות מערכות המידע, תיאורי סוגים שונים של מערכות מידע, פיתוח קורס יעסוק בהסבר כללי של מהה

וניתוח של מערכות מידע, סחר אלקטרוני באמצעות מערכות מידע, קריאת נתונים: סיווג אשכול ניתוח 
(, מבנה נתונים והיבטים כלכליים במערכות מידע. הבנת BIG DATA, ניהול נתוני עתק )נתונים

 ת המידע ומחזור החיים של מערכות המידע.התשתית הטכנולוגית של מערכו
 נ"ז / ש' 2ש"ש /  1
 

 ניתוח דוחו"ת כספיים והערכות שווי חברות
הקורס נועד להקנות ידע מעשי בניתוח והבנה של דוחות כספיים. הצורך בידע מעשי בניתוח דוחות 

חרונות בתחום והערכת שווי חברות התחדד במיוחד עקב אחד השינויים המשמעותיים ביותר בשנים הא
 . IFRS International Financial Reporting Standards-החשבונאות, כניסתה לתוקף של תקינת ה
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מטרת הקורס להעניק לסטודנט כלים לניתוח דוחות כספיים של חברות ולהערכת שווי חברות, הקורס 
 יילמדו:  מתבסס על ידע קודם של הסטודנט בתחומי החשבונאות, הכלכלה והמימון. בין השאר

טכניקות ניתוח דוחות כספיים )ניתוח יחסים פיננסים, ניתוח אנכי/אופקי/ותכנון מול ביצוע, ניתוח 
 הדוח על תזרימי המזומנים(;

 שיטות להערכת שווי באמצעות תבניות מתחומי המימון תוך כדי הסתייעות במידע חשבונאי.
 נ"ז / ש' 4ש"ש /  2
 

 סמינריון בחשבונאות פיננסית
הסמינריון היא  להקנות לסטודנט  ניסיון בביצוע עבודה אמפירית המתייחסת לנושאים  בתחומי  מטרת

החשבונאות, הכלכלה או המימון,  תוך שימוש בכלי ניתוח אמפיריים שנלמדו במשך תקופת לימודי 
הסטודנט.  בעוד שנושא  העבודה נתון  לבחירתו המלאה של הסטודנט, צורת ההתייחסות והניתוחים 
חייבים להישען על  הגישה המדעית לניתוח בעיות. כמו כן, כפרויקט חשבונאי, נושא העבודה חייב 

 לכלול מרכיב של ניתוח דוחות כספיים.  
דרישות הסמינריון מעבודה אמפירית כוללות הגדרת בעיה כלכלית, חשבונאית או מימונית מעניינת,  

רת  השערות העבודה  הנגזרות מהמודל התיאורטי,  מציאת מודל כלכלי  המתאים  לאפיון הבעיה,  הגד
איסוף נתונים  לבדיקת השערות  העבודה,  שימוש בכלים  סטטיסטיים לבדיקת השערות העבודה 
והסקת מסקנות.  יש  לציין כי  דרישות אלו  אינן כוללות פיתוח מודל תיאורטי והן מצטמצמות אך ורק 

 נאי המשק הישראלי.לביצוע יישום של מודל  קיים ובחינתו בת
 נ"ז / ש' 4ש"ש /  2
 

 פרופ' ישראל לוסקי-סמינריון בכלכלה
כלי של ישראל. ביצוע העבודה להקורס מהווה לימוד ותרגול של ביצוע מחקר מצומצם בתחום כ

הסמינריונית מהווה הזדמנות להתנסות מעשית של שימוש בכלי מחקר. ביצוע העבודה תחת הנחיה 
ה לסטודנט יכולת יישום של ידע שנרכש. במסגרת העבודה סטודנטים יגדירו צמודה של חבר סגל יקנ

בעיה מחקרית, יעצבו שיטת מחקר המתאימה לחקר הבעיה, יאספו ספרות ונתונים ויבצעו עבודה 
סטטיסטית. במסגרת הקורס סטודנטים יתרגלו הצגה של ממצאי העבודה שלהם בע"פ ובמכתב. נושאי 

שאים בתחום של תעסוקה, מחקר ענפי, תעסוקת מבוגרים, אפליה מגזרית הסמינר מגוונים ויכללו נו
 וכו'.

 נ"ז / ש' 4ש"ש /  2
 12:00-13:30פרופ' ישראל לוסקי ב'  0410500-01ש' 

 
 ד"ר אבישי עייש-סמינריון בכלכלה

במסגרת הסמינריון הסטודנטים ילמדו כיצד לתכנן מחקר כלכלי, החל מהשלב של איסוף הנתונים ועד 
ירת השיטה בה ניתן להסיק מסקנות מהנתונים אשר נאספו.  כל סטודנט יבחר בהתאם לתחומי לבח

העניין שלו שאלת מחקר העוסקת בהתנהגות כלכלית או חברתית של פרטים. בסיום הסמינריון, כל 
( תיאור 2( הקדמה והצגת שאלת המחקר, )1סטודנט יגיש עבודה אשר תכלול את הפרקים הבאים: )

 ( מסקנות.5( שיטת המחקר וניתוח הנתונים, )4( תיאור הנתונים, )3יימת בתחום, )הספרות הק
 נ"ז / ש' 4ש"ש /  2

 12:00-13:30ד"ר אבישי עייש ב'  0410500-02ש' 
 

 ד"ר יובל ארבל-סמינריון בכלכלה
מטרת הסמינריון היא  להקנות לסטודנט  ניסיון בביצוע  עבודה אמפירית המתייחסת לנושאים  

י הכלכלה, או המימון,  תוך שימוש בכלי ניתוח אמפיריים שנלמדו במשך תקופת לימודי בתחומ
הסטודנט.  צורת ההתייחסות והניתוחים חייבים להישען על  הגישה המדעית לניתוח בעיות. כדי 
להסיר ספק מודגש בזאת שעבודות הנכנסות לקטגוריה של "מאמרי עיתון" לא עומדות בדרישות 

 הקורס. 
נדרשים: דרישות הסמינריון מעבודה אמפירית כוללות הגדרת בעיה כלכלית, או מימונית  הישגים

מעניינת,  מציאת מודל כלכלי  המתאים  לאפיון הבעיה,  הגדרת  השערות העבודה  הנגזרות מהמודל 
התיאורטי,  איסוף נתונים  לבדיקת השערות  העבודה,  שימוש בכלים  סטטיסטיים לבדיקת השערות 

דה והסקת מסקנות.  יש  לציין כי  דרישות אלו  אינן כוללות פיתוח מודל תיאורטי והן העבו
מצטמצמות אך ורק לביצוע יישום  של מודל  קיים ובחינתו בתנאי המשק הישראלי.  הדרך המומלצת 
לסטודנט היא מציאת עבודה קודמת בנושא שבחר ובה ניתן למצוא מודל תיאורטי, מציאת נתונים 

 או שונים והרצת המודל על סט הנתונים שנאסף. מעודכנים
 נ"ז / ש' 4ש"ש /  2

 12:00-13:30ד"ר יובל ארבל ב'  0410500-03ש' 
 
 
  

 


