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מטרת הלימודים במחלקה לכלכלה היא להקנות ידע להבנת ההתנהגות הכלכלית של משקים לאומיים ושל היחידות הכלכליות המרכיבות משקים 

 הכלכליות בעולם בכלל ובמשק הישראלי בפרט. אלה. הלימודים במחלקה מכוונים ליצירת הבנה כוללת של התופעות וההתפתחויות

לבעיות החברה והכלכלה. הלימודים שמים דגש על הנחלת דרך החשיבה  של  תבמסגרת זו מציגים לימודי הכלכלה במחלקה את הגישות העכשוויו

 הכלכלה ועל הקנית כלים לניתוח תופעות חברתיות וכלכליות.

המקנה לתלמידיה כלי חשיבה וניתוח המאפשרים להם להשתלב, הן במערכת המחקר העיוני המחלקה לכלכלה מקיימת מערכת התמחויות 

 והשימושי והן בפעילות המעשית בתחומי המנהל והתכנון הכלכלי במסגרת הסקטור הפרטי והסקטור הציבורי.

 

  תכניות הלימוד. א
 :חוגי-חדכלכלה כמקצוע  .1

 חשבונאות -כלכלה 

סטודנטים המסיימים תכנית זו מקבלים עם תום לימודיהם תואר . חשבונאים בעלי ידע כלכלי מקיף ועם דגש בשוק ההוןתכנית זו מיועדת להכשרת 

 '.בוגרי התכנית מקבלים פטור מהמועצה לראיית חשבון מבחינת הביניים ומבחינות סופיות א, בנוסף לכך. חשבונאות-בכלכלה. א.ב

 *ראה עלון נפרד.  %.350וד בה הוא שנים ושכר הלימ 3.5תכנית הלימודים אורכת 

 בתכנית כלכלה חשבונאות חד חוגי, נדרש להצטייד במחשב נייד למשך כל תקופת הלימודים. 

 מנהל עסקים -כלכלה 

הכלכלה, כוללת, בנוסף ללימודי  תכנית זובלהכשרת כוח אדם אקדמי בעל ידע כלכלי, לתפקידי מנהל וארגון. מערכת הקורסים  תכנית זו מיועדת

 לימודים בסיסיים ומתקדמים במנהל עסקים בתחום המימון, השיווק, החשבונאות המנהלית והניהול הכלכלי.

 כלהכל

ילמד התלמיד באופן יסודי הן את התיאוריות הכלכליות המסבירות את דרכי ההתנהגות של המשק הלאומי והבינלאומי, והן את אלו של  בתכנית זו

מערכת הקורסים כוללת לימודים בשטחים הבאים: פיתוח כלכלי, כלכלת העבודה, כלכלה בינלאומית, כלכלה  הצרכנים והיצרנים הבודדים.

שמה דגש על הכשרת בוגריה לעיסוק במחקר כלכלי עיוני ומעשי  התכניתיקה, ארגון תעשייתי ומגוון נוסף של קורסים. ציבורית, כלכלה ופוליט

 * ניתן ללמוד בתכנית זו תואר כפול במשפטים חד חוגי וכלכלה חד חוגי.   ולהשתלבות בתחום התכנון הכלכלי.

 :חוגי -דו  כלכלה כמקצוע. 2

לומד את הכלים הבסיסיים של הניתוח הכלכלי הן בתחום המיקרו כלכלי, המתמקד בפעילות הכלכלית של צרכנים  בתכנית זוסטודנט הבוחר 

ויצרנים, והן בתחום המקרו כלכלי המתייחס לפעילות הכלכלית של המשק כולו והשתלבות במשק העולמי. במקביל ללימודים אלו בוחר הסטודנט 

 ראשי נוסף.תחום לימוד אחר, מחוץ למחלקה, כמקצוע 

 פסיכולוגיה.ו: מדעי המחשב מובנה חוגידו שילוב מחלקות איתן קיים 

 

 אשוןתנאי הקבלה ללימודי תואר רב. 

 ניתן להתקבל ללימודי התואר הראשון בשלושה אופנים:

 נלקחים בחשבון ממוצע הבגרות, ציון הבגרות במתמטיקה, ציון הפסיכומטרי וציון החלק הכמותי בפסיכומטרי.  –. קבלה על בסיס שקלול 1

 .יחידות לימוד במתמטיקה 4/5 -נלקחים בחשבון ממוצע הבגרות, ציון הבגרות  ב –. קבלה על בסיס ממוצע בגרות 2

 בבחינת אמי"ר / אמיר"ם.  מינימום ציוןבנוסף, נדרש     

  מוד במתמטיקה.יחידות לי 4/5 -ציון הבגרות  בהפסיכומטרי, זכאות לתעודת בגרות, נלקח בחשבון ציון  –. קבלה על בסיס פסיכומטרי 3

 להערכת סיכויי הקבלה, יש לבדוק באתר האוניברסיטה )בתוך "קישורים מהירים" הערכת סיכויי קבלה(.

 ג. מבנה הלימודים 

מורכבת מקורסי חובה, קורסי בחירה וסמינריונים. פרטים נוספים על תוכנית הלימודים, תנאי המעבר  ותבתכניות השונמערכת הלימודים 

 בר. -בות את הסטודנטים, מתפרסמים באתר המחלקה ומערכת האינוהדרישות המחיי

המחלקה לכלכלה מפעילה מוקד מידע 

 *6780ללימודי חשבונאות בטל': 

 8:00-21:00ה -הפועל בימים א

 12:00-8:00 וביום ו

Economics.Student@biu.ac.il 
 

  -אתר המחלקה

  Econ.biu.ac.il 

 03-5318920/347מענה טלפוני: 

 14:00-15:00ימים א', ג'   

 9:00-10:00יום ד'            

 11:00-12:00ימים ב', ה'   

 שעות קבלת קהל:

 107חדר  ,504בניין 

 11:30-14:00ימים א', ג' 

 8:30-10:30ימים ב', ה' 
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קורסי שנה א'קורסי שנה א'קורסי שנה א'
מבוא לכלכלה מיקרו66-101מבוא לכלכלה מיקרו66-101קורסי שנה ד'מבוא לכלכלה מיקרו66-101מבוא לכלכלה מיקרו66-101
מבוא לכלכלה מקרו66-102מבוא לכלכלה מקרו66-102בעיות נבחרות בביקורת חשבונות א'66-700מבוא לכלכלה מקרו66-102מבוא לכלכלה מקרו66-102
מבוא לחשבונאות66-106מבוא לחשבונאות66-106בעיות נבחרות בביקורת חשבונות ב'66-702מתמטיקה לכלכלנים א'66-110מבוא לחשבונאות66-106
מתמטיקה לכלכלנים א'66-110מתמטיקה לכלכלנים א'66-110תיאוריה חשבונאית66-706מתמטיקה לכלכלנים ב'66-111מתמטיקה לכלכלנים א'66-110
מתמטיקה לכלכלנים ב'66-111מתמטיקה לכלכלנים ב'66-111בעיות נבחרות בחשבונאות א'66-711מבוא לסטטיסטיקה א'66-153מתמטיקה לכלכלנים ב'66-111
מבוא לסטטיסטיקה א'66-153מבוא לסטטיסטיקה א'66-153ביקורת מערכות מידע 66-720מבוא לסטטיסטיקה ב'66-154יסודות הניהול66-127
מבוא לסטטיסטיקה ב'66-154מבוא לסטטיסטיקה ב'66-154יסודות תורת המימון66-161מבוא לסטטיסטיקה א'66-153
יסודות החשבונאות א'66-1911מבוא לסטטיסטיקה ב'66-154

יסודות החשבונאות ב'66-1921
מקרו כלכלה א'66-201קורסי שנה ב'דיני מיסים א'66-193

מקרו כלכלה ב'66-202מקרו כלכלה א'66-201מבוא לתורת המשפט66-195מקרו כלכלה א'66-201
תורת המחירים א'66-213מקרו כלכלה ב'66-202ישומי אקסל לחשבונאים66-196מקרו כלכלה ב'66-202
תורת המחירים ב'66-214תורת המחירים א'66-213דיני חוזים66-198תורת המחירים א'66-213
שיטות כמותיות66-231תורת המחירים ב'66-214תורת המחירים ב'66-214
מבוא לאקונומטריקה א'66-236שיטות כמותיות66-231קורסי שנה ב'שיטות כמותיות66-231
מבוא לאקונומטריקה ב'66-237מבוא לאקונומטריקה א'66-236מקרו כלכלה א'66-201מבוא לאקונומטריקה א'66-236
יישומי מחשב באקונומטריקה66-238מבוא לאקונומטריקה ב'66-237מקרו כלכלה ב'66-202מבוא לאקונומטריקה ב'66-237
יסודות המימון66-251יישומי מחשב באקונומטריקה66-238תורת המחירים א'66-213יישומי מחשב באקונומטריקה66-238
יסודות המימון66-251תורת המחירים ב'66-214יסודות השיווק66-241
מבוא לאקונומטריקה א'66-236יסודות המימון66-251
מבוא לאקונומטריקה ב'66-237חשבונאות מתקדמת למנהל עסקים66-262

קורסי שנה ג'יישומי מחשב באקונומטריקה66-238
קורסי חובהשוקי הון וכלים פיננסיים א'66-258קורסי שנה ג'

כלכלת ישראל66-320קורסי שנה ג'חשבונאות ביניים א'66-281קורסי חובה
תורת המחירים ג'66-322קורסי חובהחשבונאות ביניים ב'66-282כלכלת ישראל66-320
כלכלת ישראל66-320דיני חברות66-283תורת המחירים ג'66-322
סמינריוןתורת המחירים ג'66-322תמחיר כלים ושיטות 66-289סקירת מחקרים 66-340
סמינריון במנהל עסקים66-470סקירת מחקרים 66-340סוגיות מיוחדות במיסוי66-291מבוא לתורת המשחקים66-525

מבוא לתורת המשחקים66-525יסודות הביקורת66-295
סמינריונים

סמינריוניםקורסי שנה ג'סמינריון בכלכלה66-402
סמינריון בכלכלה66-402קורסי חובהסמינריון במנהל עסקים66-470

סמינריון בכלכלה עיונית66-404טכנולוגיות מידע66-256
דיני מסחר ועבודה66-287קורסי בחירה

קורסי בחירהתמחיר ככלי ניהולי66-290קורסי בחירה במנהל עסקים )3 קורסים(
קבוצה א' )2 קורסים(:שוקי הון וכלים פיננסיים ב'66-358בעיות נבחרות בניהול66-584
כלכלה בינלאומית ריאלית66-683חשבונאות מתקדמת א'66-391ניהול בחברות גלובליות66-586
ארגון תעשייתי66-690חשבונאות מתקדמת ב'66-392בעיות נבחרות בשיווק66-613
חשבונאות ניהולית מתקדמת66-393נושאים נבחרים במימון66-625

קבוצה ב' )9 קורסים(:ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי66-394
צרכנים, פירמות ושווקים66-415ביקורת חשבונות66-398קבוצה א' )1 קורסים(:

נושאים נבחרים בקבלת החלטות 66-495דיני מיסים ב'66-704כלכלה בינלאומית ריאלית66-683
כלכלת העבודה66-501מיסים מתקדמים66-705ארגון תעשייתי66-690

כלכלת החינוך66-502תכנון מיסים66-712
ענייני דיומא בכלכלה66-503סוגיות במיסוי בינ"ל לחשבונאים66-718קבוצה ב' )4 קורסים(:

צמיחה כלכלית לב.א66-508צרכנים, פירמות ושווקים66-415
סוגיות בכלכלת ישראל66-542סמינריוניםמבוא לתורת המשחקים האבולוציונית66-419
כלכלת אינפורמציה66-826נושאים נבחרים בקבלת החלטות66-495
תורת המשחקים השיתופית66-827סמינריון בכלכלה66-402כלכלת העבודה66-501
כלכלת אי-וודאות66-830סמינריון בחשבונאות66-490כלכלת החינוך66-502
תאוריה מוניטרית למתקדמים מ.א66-838ענייני דיומא בכלכלה66-503
העדפה ובחירה חברתית66-879צמיחה כלכלית לב.א66-508

סוגיות בכלכלת ישראל66-542

כלכלת אינפורמציה 66-826
תורת המשחקים השיתופית66-827
כלכלת אי-וודאות66-830
תאוריה מוניטרית למתקדמים מ.א66-838
העדפה ובחירה חברתית 66-879

ניתן ללמוד בתכנית זו תואר כפול
במשפטים חד חוגי

וכלכלה חד חוגי

תואר ראשון - תכנית הלימודים במחלקה לכלכלה )שנה"ל תשפ"ב(

 כלכלה דו חוגי  כלכלה חד חוגי

קורסי שנה ב'

  כלכלה מנהל עסקים חד חוגי
קורסי שנה א'

קורסי שנה ב'

לתשומת לבכם:
א1.יתכנו שינויים בתכניות הלימודים.

  כלכלה חשבונאות חד חוגי

  דו- חוגי מובנה עם המחלקות:

מדעי- המחשב
פסיכולוגיה

המופיע תחת הפקולטה למשפטים.

א2.סילבוסים ניתן למצוא באתר
      המחלקה  לכלכלה:

http://econ.biu.ac.il

ההרשמה ובדיקת העמידה בתנאי הקבלה
למסלול: משפטים חד חוגי עם כלכלה חד חוגי,


