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 סמסטרים( 12)  כלכלהניהול ובוגר בלתואר -שנתי ארבעלימודים  מסלולל הדוגמ

  95001 סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברהלפני תחילת הלימודים מומלץ ללמוד  

  :נקודות זכות באוניברסיטה  18הסיווג לרמה באנגלית נדרש עד צבירה של  לימודי אנגלית

 לרמת סיווג אוברמת טרום בסיסי א או טרום בסיסי ב ) השלמת קורסי אנגלית הפתוחה. 

נקודות זכות  48נדרשת עד צבירה של  (בסיסי לפחות במבחני המיון או במבחן פסיכומטרי

הוא תנאי הכרחי לצורך  (פטור קבלתבאוניברסיטה הפתוחה. סיום חובת לימודי אנגלית )

ות האנגלית לתואר למידע נוסף על דרישהרשמה לקורס ברמה מתקדמת. 

http://www.openu.ac.il/english/ 

 

 שנה א

 1סמסטר 
  אסמסטר 

 מספר קורס

 

 שם הקורס

 

 היקף נ"זרמה/ 

 ר/6 מיקרו–התנהגות ארגונית  10430

10131 

אימון בכישורי למידה מומלץ לשלב סדנת מבוא למיקרוכלכלה 

 פ/3 (96291)סדנה מספר  במבוא למיקרוכלכלה

 9 נ"ז מצטבר 

 

 
 2סמסטר 

 סמסטר ב

 מספר קורס

 

 שם הקורס

 

 היקף נ"זרמה/ 

 פ/3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 30111

 פ/3 דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהולחשבון  10142

  )בהתאם לסיווג( אנגלית  

 6 נ"ז מצטבר 

 

 

 

http://www.openu.ac.il/english/
http://www.openu.ac.il/courses/96291.htm
http://www.openu.ac.il/courses/96291.htm
http://www.openu.ac.il/courses/96291.htm
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 3סמסטר 

 גסמסטר 

 מספר קורס

 

 שם הקורס

 

 היקף נ"זרמה/ 

 פ/4 מבוא למקרוכלכלה 10126

  )בהתאם לסיווג( אנגלית  

 4 נ"ז מצטבר 

 

 שנה ב

 4סמסטר 

 מספר קורס

 אסמסטר 

 

 שם הקורס

 

 היקף נ"זרמה/ 

 ר/3 תורת המחירים א 10627

 ר/3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 30112

 ר/6 מקרו -התנהגות ארגונית 10434

 12 נ"ז מצטבר 

 

 5סמסטר 

  בסמסטר 

 מספר קורס

 

 שם הקורס

 

 היקף נ"זרמה/ 

 ר/4 תורת המחירים ב 10628

4 שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו  10285 /ר  

 ר/3 כלכלה א  מקרו 10793

 11 נ"ז מצטבר 

 

 

 6סמסטר 

 סמסטר ג

 מספר קורס

 

 שם הקורס

 

 היקף נ"זרמה/ 

 ר/3 תורת המחירים ג 10629

 3 נ"ז מצטבר 

 

http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10434
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 שנה ג

 7 סמסטר

 אסמסטר 

 מספר קורס

 

 שם הקורס

 

 היקף נ"זרמה/ 

 ר/6 ניהול השיווק  10281

 ר/6 יסודות החשבונאות  10280

3ר/ ב כלכלה מקרו 10794  

 15 נ"ז מצטבר 

 
 

 8 סמסטר

  בסמסטר 

 מספר קורס

 

 שם הקורס

 

 היקף נ"זרמה/ 

 ר/6 תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים  10230

 ר/6 ניהול טכנולוגיה וחדשנות  10777

21 נ"ז מצטבר   

 

 

 

 9 סמסטר

 סמסטר ג

 מספר קורס

 

 שם הקורס

 

 היקף נ"זרמה/ 

3מ/  1קבוצה אמכלכלה בקורס בחירה מתקדם    

 3 נ"ז מצטבר 

 

 

 

                                                      
, או משולב בהתנסות מעשית  (10954כלכלת ישראל )קורסי בחירה אפשריים בכלכלה מקבוצה א )רמה מתקדמת(:  1

 , (10502העדפה ובחירה חברתית ), (10397לאומית ריאלית )-כלכלה בין, (10519כלכלת עבודה )
 
 
 
 
 

 

http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10954
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10954
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10519
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10519
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10397
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10397
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10502
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10502
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 שנה ד

 10 סמסטר

 אסמסטר 

 מספר קורס

 

 שם הקורס

 

היקף רמה/ 
 נ"ז

6ר/ מושגי יסוד באקונומטריקה 10284  

3מ/ 2קורס בחירה מתקדם בכלכלה מקבוצה א   

 מ/6  3קורס בחירה מתקדם בניהול /10933

 15 נ"ז מצטבר 

 

 11 סמסטר

 בסמסטר 

 מספר קורס

 

 שם הקורס

 

היקף רמה/ 
 נ"ז

 מ/6 2 קורס בחירה מתקדם בניהול 

 

או בכלכלה  2קורס בחירה מתקדם בכלכלה מקבוצה א

3-6מ/  4מקבוצה ב  

6ר/מ/ ( 4בניהול או בכלכלה )מקבוצה בקורס בחירה     

 18-15 נ"ז מצטבר 

 

 12 סמסטר

 סמסטר ג

 מספר קורס

 

 שם הקורס

 

 היקף נ"זרמה/ 

3מ/ 1קורס בחירה מתקדם בכלכלה מקבוצה א   

  ואחת בניהול כתיבת ע"ס אחת בכלכלה 

 

                                                      
 או משולב בהתנסות מעשית  (10954כלכלת ישראל )קורסי בחירה אפשריים בכלכלה מקבוצה א )רמה מתקדמת(:  2

(, 10574דורית )-כלכלה בין, (10397לאומית ריאלית )-כלכלה בין, (10519כלכלת עבודה ), (10917כלכלה ציבורית )
מכרזים ושווקים אלקטרוניים: תכנון ,(10599ובניהול ) חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה

 .(10971כלכלה מוניטרית ), )מוצע רק בסמסטר ב( )10949(מנגנונים ואלגוריתמים 

  
ועסקים מוסר ,(10517לאומי )-ניהול בין,(10908ניהול אסטרטגי ) קורסי בחירה אפשריים בניהול )רמה מתקדמת(: 3

שיפוט  , (10350יווק )מחקרי ש ,(10862ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות ) ,(10354דיני עבודה ),(10523)
שוויון ,(10344ניהול הפרסום ))מוצע רק בסמסטר ב(, (10522ודאות לתלמידי ניהול וכלכלה )-והערכה בתנאי אי

ביטחון סוציאלי ,(10596אסטרטגיות )-מערכות מידע תחרותיות,(01109הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה )
 (10981סמינר מצטיינים בניהול: התנסות בארגונים ),(10960תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי ),(10558)

 . )10992) פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים ,(א)מוצע רק בסמסטר 

 
תאוריות עכשוויות של  ,)מוצע רק בסמסטר ב( (10522כלכלה )ודאות לתלמידי ניהול ו-שיפוט והערכה בתנאי אי 4

)מוצע רק  (10933) היסטוריה כלכלית .)10992) העוני: היבטים חברתיים וכלכלייםפני ,(10960צדק כלכלי וחברתי )

 .(10523מוסר ועסקים ), בסמסטר א(

http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10954
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http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10917
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10519
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10519
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10397
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10397
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10574
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10574
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10599
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10599
http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10599
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https://www.openu.ac.il/courses/10971.htm
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http://www3.openu.ac.il/ouweb/owa/yed.daf_kurs?mid=000&mkurs=10908
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