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   התשע" – תדו מחלקתי תוכנית לימודי	 –ניהול וכלכלה 
  

  מטרת התכנית

מטרת התכנית לשלב לימודי ניהול ע� לימודי כלכלה. התכנית מעניקה הכשרה בכלכלה במחלקה 

לכלכלה והכשרה בתחומי הניהול במחלקה לניהול. תלמיד הלומד במסלול זה משתיי� במסגרת 

המחלקה לניהול, ובמסגרת לימודיו בכלכלה לפקולטה  –לימודיו בניהול לבית הספר לניהול 

  המחלקה לכלכלה. –למדעי הרוח והחברה 

  

  

  מבנה נקודות הזכות לתואר בוגר בניהול וכלכלה 

  

נקודות   חובות לתואר

  זכות

  הערות

במכללה זה חובה להשתת� בקורס   0  הדרכה בספריה

   . ובאוניברסיטה

  בות האנגלית במכללהחובה לסיי� את חו  2  2אנגלית מתקדמי� 

  במכללה ובאוניברסיטה  57.5  ניהול  �קורסי 

 47(מתוכ�  במכללה ובאוניברסיטה  54  כלכלה �קורסי חובה 

  במכללה)

  באוניברסיטהרק   8  קורסי� כללי�

    121.5  סה"כ

  

  

  

  

  

  

  
  ניהול �סמסטר א' תבנית לימודי	 בשנה א' 

  
  ציו� נק"ז  קורס

  מעבר
  דרישות קד	

נהגות יסודות ההת
  מיקרו �הארגונית 

3.5  56    

      3.5  יסודות החשבונאות 
      7  סה"כ 

  
  
  
  

  ניהול �תבנית לימודי	 בשנה א' סמסטר ב' 
 

  ציו� נק"ז  קורס
  מעבר

  דרישות קד	

      3  עקרונות השיווק
  יסודות החשבונאות     3.5  חשבונאות ניהולית 
התנהגות ארגונית 

  מאקרו
התנהגות ארגונית     3

  מיקרו 
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      9.5  סה"כ
  
  

 

  
  כלכלה –תבנית לימודי	 לשנה א' 

  
שעות  קורס

  הרצאה
שעות 
  תרגול

סה"כ 
 שעות

  ציו�  סמסטר נק"ז
  מעבר

  דרישות קד	

   70 א 4 5  2  4 מבוא לכלכלה א'
  מבוא לכלכלה א' 70 ב 4 5  2  4 מבוא לכלכלה ב'

סטטיסטיקה 
 לכלכלני� א'

3  2  5  
 

 מבוא למתמטיקה 56 א 4
חייב לסיי�  �ב
  קורס בשנה אה

סטטיסטיקה 
 לכלכלני� ב'

סטטיסטיקה   56 ב 4 6  2  4
חייב  �לכלכלני� א'

לסיי� את הקורס 
  בשנה א

למי שאינו עומד  56 א 0 10  4  6  מבוא למתמטיקה 
  בדרישות פטור

מבוא למתמטיקה  56 א/ב  4  6  2  4  חדו"א ד' (שנתי)
או פטור ממבוא 

  למתמטיקה
   56 א/ב  3  3    3  מחשבי� לכלכלני�
      2        2אנגלית מתקדמי� 

      0        הדרכה בספריה

      25        סה"כ

  
  סטודנטי	 בעלי פטור באנגלית יוכלו לבחור ללמוד קורס בחירה.

  **פטורי	 מהקורס מבוא למתמטיקה ב': 

  יחידות. 4לפחות במתמטיקה ברמה של  70בעלי ציו, בגרות של  .1

 ת.יחידו 5לפחות ברמה של  60בעלי ציו, בגרות של  .2
 לפחות בקורס חדו"א ד', שנלמד במוסד אקדמי מוכר. 60בעלי ציו,  .3
 בבחינת המיו, הארצית. 100בעלי ציו,  .4
  .2�ו 1תלמידי� שלמדו במכינה ברמה מקבילה לבגרות והישגיה� כמפורט בסעיפי�  .5

  

  ניהול  �' אתבנית לימודי	 שנה ב' סמסטר 
  ציו� נק"ז קורס

  מעבר
  דרישות קד	

מבוא למערכות 
  ע לניהולמיד

3      

יסודות השכנוע 
  והפרזנטציה

2      

קורס מרשימת * 
 יקורס

  הבחירה/מגמה

3      

      8  סה"כ

  

  

  סטודנט שיש לו פטור מאנגלית רשאי ללמוד קורס בחירה בניהול.*
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  ניהול  �תבנית לימודי	 שנה ב' סמסטר ב' 

  

  
  ציו� נק"ז קורס

  מעבר
  דרישות קד	

      3  קורס בחירה
עול ניהול התפ

  הייצור
מבוא     3.5

לסטטיסטיקה 
  לניהול

מבוא לתורת 
  קבלת החלטות

מבוא     3
לסטטיסטיקה 

  לניהול
      9.5  סה"כ

  

  

  כלכלה �תבנית לימודי	 שנה ב' 

  
שעות  קורס

  הרצאה
שעות 
  תרגול

סה"כ 
 שעות

  ציו�  סמסטר נק"ז
  מעבר

  דרישות קד	

תורת המחירי� 
  א' 

מבוא לכלכלה א'   56 א 4 6  2  4
  ו"א ד'וב' וחד

תורת המחירי� 
  ב'

  תורת המחירי� א'  56 ב  4 6  2  4

  מקרו כלכלה 
 א' 

מבוא לכלכלה א'   56 א 4 6  2  4
  וב' וחדו"א ד'

  מקרו כלכלה 
  ב'

  מקרו כלכלה   56 ב  4 6  2  4
  א'

מימו, הפירמה 
  א

    56  א  4  6  2  4

מימו, הפירמה 
  א

  מימו, הפירמה א  56  ב  4  6  2  4

       24       סה"כ

  

  ניהול  –ודי	 שנה ג' תבנית לימ

  
  דרישות קד	 נק"ז  סמסטר קורס

יסודות האסטרטגיה 
 העסקית

  עקרונות השיווק 3  א

פרוייקט ניהול 
  *עסקי� בישראל א'

  מפורטות למטה  3  א

    3  א  אתיקה לניהול
      א  פרויקט נובה***

הנחיית יזמי� 
  צעירי�***

      א

      א  קורס בחירה
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פרוייקט ניהול 
  *עסקי� בישראל ב'

  מפורטות למטה 3  ב

פרויקט נובה חלק 
  ב***

      ב

הנחיית יזמי� 
  צעירי� חלק ב***

      ב

    3  ב  דיני חוזי� ועסקי�
    6  ב  בחירה יקורס
    24    סה"כ

ניהול עסקי	 בישראלקט ירופ  

הפרויקט הנו קורס אינטגרטיבי המסכ� את שנות הלימודי� וההכשרה לקראת התואר בוגר. 
תלמידי� בעיות עסקיות וניהוליות של ארגוני� צוותי� של מספר  במסגרת הפרויקט מנתחי�

 ישראליי�.  
, ומחייב שילוב ידע כלי� הניהוליי� שנרכשו קוד� לכ, בתחומי� השוני�ב דורש שימושהפרויקט 
הסופי .  הדו"ח עודשיווק, מימו,, חשבונאות, מערכות מידע, תפעול, ייצור ובתחומי ומיומנות 

 ,.  מניסיו, העבר נוכחנו לדעתמי�ישי נותפתרו חברהאמור לספק להנהלת ה תהמוגש על ידי הצוו
.חברותשחלק גדול מהמלצות הצוותי� אכ, מיוש� על ידי ה  

 * דרישות הקד� לפרויקט ניהול עסקי� : 
יסודות החשבונאות,  ימו,, יסודות המ, עובר בקורסי� הבאי� :  עקרונות השיווק ציו, .1  

(סטודנט שחסר לו קורס אחד יוכל להירש� לפרויקט במידה . רוהתנהגות ארגונית מאק
בניהול) 80ועומד בממוצע מצטבר של   

.בסטטיסטיקה לניהול ציו, עובר בקורס .2  

.. הסטודנט רשו� לקורס אסטרטגיה עסקית במהל� סמסטר א' במקביל3  

 

* נית� לבחור בפרויקט נובה/הנחיית יזמי	 צעירי	 במקו	 לבחור בפרויקט ניהול עסקי	 
 בישראל.

  

  

  כלכלה �תבנית לימודי	 שנה ג' 

  

שעות  קורס

  הרצאה

שעות 

  תרגול

סה"כ 

 שעות
  דרישות קד	 נק"ז

מקרו כלכלה א' וב', תורת  3 3    3 כלכלת ישראל
המחירי� א' וב' ומבוא 

  לאקונומטריקה
מבוא 

 לאקונומטריקה
 ב 4 6  2  4

    7       סה"כ

 

 

 

 הנחיות כלליות �  המחלקה לכלכלה:

  תנאי מעבר משנה א' לשנה ב': •

  ב'.  �לפחות במבוא לכלכלה א' ו 70ציו,  . 1

 ציו, עובר בקורס חדו"א ד', סטטיסטיקה לכלכלני� א'.  . 2

תוכנית הלימודי� הקובעת לגביו היא עפ"י השנתו, שהיה  סטודנט החוזר על שנה א', •

 בתוק� בשנת החזרה. 

  תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג':
בשלושה מתו� ארבעת הקורסי�: תורת המחירי� א', תורת  ציו, עובר . 1

  המחירי� ב', מאקרו כלכלה א', מאקרו כלכלה ב'. 
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  ציו, עובר בקורסי� סטטיסטיקה לכלכלני� ב' ומבוא לאקונומטריקה.  . 2
, א� השלי� את כל קורסי כלכלהתלמיד ייחשב כסטודנט שנה ג' במחלקה ל . 3

   ודות זכות.נק 42לפחות וצבר  כלכלההחובה ב
בקורסי הליבה ( כלכלה,  70ממוצע הציוני	 הנדרש למעבר לאוניברסיטה יהיה 

  מימו�, שיווק, סטטיסטיקה והתנהגות ארגונית)
  
  
  

סטודנט שנכשל בקורס חובה או בחירה חייב ללמוד את הקורס  : חזרה על קורסי� •

מחדש ולעמוד בכל דרישות וחובות הקורס. א� חלו שינויי� בדרישות הקורס משנה 

לשנה, חייב הסטודנט בדרישות של הקורס המאוחר יותר. סטודנט לא יורשה לגשת רק 

 לבחינה הסופית של הקורס. 

  ר על קורס במטרה לשפר ציו, בתנאי� אלה:סטודנט רשאי לחזו :שיפור ציו, בקורס •

  רשאי לחזור על הקורס פע� אחת בלבד.  –. קורס חובה 1

רשאי לחזור על הקורס פע� אחת. א� הקורס אינו מתקיי� או שיש בו  –. קורס בחירה 2

 מגבלות קליטה, ילמד הסטודנט בקורס בחירה אחר (באישור המחלקה). 

יופסקו לימודיו במחלקה. סטודנט רשאי להירש�  :סטודנט שנכשל פעמיי� בקורס חובה •

 שנית ללימודי� במחלקה לאחר שחלפו שנתיי�. 

 יופסקו לימודיו במחלקה לצמיתות.   :סטודנט שנה א' שנכשל בשלושה קורסי חובה •

: יופסקו לימודיו במחלקה לצמיתות. מספר סטודנט שנכשל ביותר מארבע קורסי� •

 ימודי� במחלקה הוא ארבעה.הל הל�במהמותר הכישלונות המצטבר 

יופסקו לימודיו במחלקה סטודנט שנכשל במהל� הלימודי� ביותר משלושה קורסי חובה  •

 לצמיתות

": הקורס מיועד להשלי� את הידע במתמטיקה לרמה הקורס "מבוא למתמטיקה ב' •

  הדרושה ואינו מקנה נקודות זכות. הקורס הינו קורס חובה. 

  פטורי� מקורס זה:

  י"ל.  4לפחות במתמטיקה ברמה של  70, בגרות של . בעלי ציו1

  י"ל.  5לפחות ברמה של  60. בעלי ציו, בגרות של 2

  לפחות בקורס חדו"א ד', שנלמד במוסד אקדמי מוכר.  60. בעלי ציו, 3

ו/או  1. סטודנט שלמד במכינה ברמה מקבילה לבגרות והישגיה� כמפורטי� בסעיפי� 4

 נת המיו, הארצית במתמטיקה. לפחות בבחי 100. בעלי ציו, 5

 לפחות. 65 �הציו, הסופי המשוקלל הנדרש לקבלת תואר  •

  מועדי� מיוחדי�: •

סטודנט הזכאי למועד מיוחד בבחינה יגישו בקשה למחלקה ע"י רכזת הפקולטה למדעי  �

  קשות יש להגיש עד שבוע לאחר תו� מועדי הבחינות של הסמסטר. בהרוח והחברה. את ה

  נו רק לזכאי� לכ�, על פי נוהלי הבחינות, בצירו� האישורי� המתאימי�.אישורי� יינת �

בקשות יש להגיש במרכז שירות לסטודנט, על הטופס המתאי�, אותו נית, להוריד את ה �

  מאתר האינטרנט של המכללה. 

מרכז שירות סטודנט שאושר לו מועד מיוחד ולא ייגש לבחינה ולא יודיע על כ� מראש ל �

 חשב כאילו ניגש למבח, וקיבל ציו, אפס (ציו, זה יהיה ציונו הסופי בקורס).יילסטודנט, 
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ולא ת ב, גוריו, הבחינות בקורסי החובה ובחלק מקורסי הבחירה יתקיימו באוניברסיט •

  במכללה. 

  
  
  
  :לניהול המחלקה –נחיות כלליות ה
  

 חובתו של התלמיד לבדוק עמידה בדרישות קד�. )1
  החלטות מעבר: )2

ימודי� תתקבלנה החלטות מעבר. ההחלטה על "עובר תקי," לתבנית בתו� כל שנת ל
  הבאה מתקבלת א� התקיימו התנאי� הבאי�:

  התלמיד עבר בהצלחה את כל הקורסי� אליה� היה רשו�. �
  מתבנית הלימודי�. 75%השלי� לפחות  �
  אי, גרירה של קורסי� מתבנית קודמת.  �
  לפחות. 65הממוצע המצטבר של ציוניו  �
   

 
	 אחד מהתנאי	 המצויני	 לעיל לא נתקיי	, יסווג התלמיד לאחת מהקטגוריות א )3

  הבאות:
תלמיד במעמד זה רשאי ללמוד את הקורסי� מהתבנית החדשה. אול�  –עובר לא תקי,  �

  עליו ללמוד בעדיפות ראשונה את הקורסי� מהתבנית הקודמת.
סי� מהתבנית למעט אות� תלמיד במעמד זה חייב לחזור על כל הקור �חוזר על תבנית  �

  ומעלה, וכ, לעמוד בכל תנאי אחר שיקבע ע"י ועדת הוראה.  75קורסי� שבה� השיג ציו, 
 75%מעמד זה מיועד לתלמיד שלמד מערכת חלקית וטר� השלי�  –משלי� תבנית  �

  מהתבנית. 
 ועדת הוראה תוכל לאפשר לתלמיד במצב זה ג� לימודי קורסי� מתבנית מתקדמת. 

תלמיד ייחשב כסטודנט שנה ג' במחלקה לניהול, א	 השלי	 את : בר לשנה ג'תנאי מע )4
  נקודות זכות. 81 ולא יותר מ כל קורסי החובה בניהול וצבר לפחות

 חובתו של התלמיד לבדוק עמידה בדרישות קד�. )5

  הפסקת לימודי	: )6
תיעשה בשל סיבות אקדמיות, פסיקת בית די, משמעתי, בקשת הסטודנט או 

 כת יעו1. בשל אי ערי
 מסיבות אקדמיות הוא שנתיי�.  ימש� ההפסקה המינימאל )7
 יהיה כלול בפסיקה.  –מש� ההפסקה כתוצאה מפסיקת בית די, משמעתי  )8
תלמיד שלימודיו הופסקו לא יוכל ללמוד בתקופת ההפסקה. בתו� תקופת ההפסקה יוכל  )9

גבוהה  להירש� שנית לתוכנית. בכל מקרה לא יכול תלמיד להתקבל לתבנית שהיא
  מהתבנית בה הופסקו לימודיו. 

 החלטת הקבלה תיעשה על פי תנאי הקבלה בתקופת ההרשמה.

  
  מעבר משנה לשנה:

בתו� כל שנת לימודי� תתקבלנה החלטות מעבר. ההחלטה על "עובר תקי," לתבנית הבאה 

  מתקבלת א� התקיימו התנאי� הבאי�:

 התלמיד עבר בהצלחה את כל הקורסי� אליה� היה רשו�. )10

 מתבנית הלימודי�. 75%השלי� לפחות  )11

 אי, גרירה של קורסי� מתבנית קודמת.  )12

 לפחות. 65הממוצע המצטבר של ציוניו  )13

  א� אחד מהתנאי� המצויני� לעיל לא נתקיי�, יסווג התלמיד לאחת מהקטגוריות הבאות:

תלמיד במעמד זה רשאי ללמוד את הקורסי� מהתבנית החדשה. אול�  –עובר לא תקי,  )1

 ללמוד בעדיפות ראשונה את הקורסי� מהתבנית הקודמת.עליו 
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תלמיד במעמד זה חייב לחזור על כל הקורסי� מהתבנית למעט אות�  �חוזר על תבנית  )2

 ומעלה, וכ, לעמוד בכל תנאי אחר שיקבע ע"י ועדת הוראה.  75קורסי� שבה� השיג ציו, 

 75%השלי�  מעמד זה מיועד לתלמיד שלמד מערכת חלקית וטר� –משלי� תבנית  )3

  מהתבנית. 

 ועדת הוראה תוכל לאפשר לתלמיד במצב זה ג� לימודי קורסי� מתבנית מתקדמת. 

 

: תלמיד ייחשב כסטודנט שנה ג' במחלקה לניהול, א� השלי� את כל קורסי תנאי מעבר לשנה ג'

  חובתו של התלמיד לבדוק עמידה בדרישות קד�. נקודות זכות. 33.5החובה בניהול וצבר 

 

  ת לימודי	:הפסק

תיעשה בשל סיבות אקדמיות, פסיקת בית די, משמעתי, בקשת הסטודנט או בשל אי  )1

 עריכת יעו1. 

 מש� ההפסקה המינימלי מסיבות אקדמיות הוא שנתיי�.  )2

  יהיה כלול בפסיקה.  –מש� ההפסקה כתוצאה מפסיקת בית די, משמעתי  )3

ו� תקופת ההפסקה יוכל תלמיד שלימודיו הופסקו לא יוכל ללמוד בתקופת ההפסקה. בת )4

להירש� שנית לתוכנית. בכל מקרה לא יכול תלמיד להתקבל לתבנית שהיא גבוהה 

  מהתבנית בה הופסקו לימודיו. 

  החלטת הקבלה תיעשה על פי תנאי הקבלה בתקופת ההרשמה.

  ברסיטת ב, גוריו,.     שנתו, זה נתו, לשינויי� בהתא� להחלטות המחלקה באוני
 ט.ל.ח    


