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סגל המכללה האקדמית אשקלון שמח להזמינך לקמפוס 
הגדול והמפואר בקריית החינוך באשקלון, ולהציע לך להשתלב 
בלימודי תואר אקדמי במכללה. המכללה מציעה מגוון רחב של 
לימודים אקדמיים באווירה חמה, תומכת ופעילות תרבותית 
וחברתית ענפה. אלפי צעירים רואים במכללה מוסד אקדמי 
מוביל, והוכחה לכך דירוג איכות ההוראה של הסטודנטים 
2019. המכללה דורגה על ידי הסטודנטים בסקר  בשנת 
התאחדות הסטודנטים הארצי במקום ה-1 מבין 50 מוסדות 

אקדמיים.  
לאחר כ-40 שנות פעילות כשלוחה של אוניברסיטת בר-אילן 
וניסיון רב, הוכרה המכללה כמוסד ישראלי להשכלה גבוהה 
 B.Sc.-ו B.A. המציע לימודים בכ-20 מסלולי לימוד לתואר

.M.A. וארבעה תוארי
המכללה נחשבת כיום לאחת המכללות החשובות והגדולות 
בישראל. מקצועות הלימוד העיקרים במכללה הם בתחום 
מדעי החברה, מדעי הבריאות, מדעים מדויקים ומדעי הרוח 
לקראת לימודי תואר ראשון ושני. למכללה צוות מרצים איכותי 
ומנוסה, ביניהם נמנים חשובי הפרופסורים והמרצים הבכירים 

באקדמיה.

הצוות המנהלי והאקדמי במכללה פועל לסייע לסטודנטים 
בכל שנות הלימוד, החל בלימודים ובסדנאות מיוחדות המקנים 
לבוגרים כלים להשתלבות מהירה ומוצלחת בעבודתם, ועד 
להענקת מלגות וליווי אישי עד סיום הלימודים. לרשות 
הסטודנטים סביבת לימודים מתקדמת הכוללת מעבדות, 
ספרייה מרווחת ועשירה, גישה ישירה למאגרי מידע חשובים, 

חדרי לימוד בצוותא, מעונות, מועדון סטודנטים וחדר כושר.
צוות המרכז לייעוץ, שיווק והרשמה עומד לרשותך החל משלב 

ההתעניינות ועד הרישום.
אנו מאחלים לך בהצלחה ומקווים לראותך בקהילת הסטודנטים 

של המכללה האקדמית אשקלון.

בכבוד רב,
הנהלת המכללה

 פרופ' שמעון שרביט
רקטור המכללה

 ד"ר פינחס חליוה
מנכ"ל ומייסד

 פרופ' שלמה גרוסמן
נשיא המכללה

מועמדים יקרים,

מערכת: עופר אמסלם, נעמה אביר, מורן אלחדד
עיצוב גרפי: סטודיו סטפני ורותי עיצוב
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           מצוינות אקדמית מוכחת 

המכללה האקדמית אשקלון הציבה את רמת איכות ההוראה 
בראש סדר עדיפויותיה. 

תשומת לב אישית המוקדשת לכל סטודנט הובילה לכך 
שהתברגנו במקום ה-1 בארץ בסקר שנערך ע”י התאחדות 
הסטודנטים בהשתתפות למעלה מ-8,000 סטודנטים בבדיקת 

שביעות רצון סטודנטים מאיכות ההוראה.

אנו מזמינים אותך להצטרף למשפחת האקדמית אשקלון 
וליהנות מבחירה מצוינת. 

           בית אקדמי חם המעניק יחס אישי

ועד  הרישום  משלב  החל  לסטודנט  אישי  וליווי  ייעוץ 
סטודנטיאליים  שירותים  מגוון  ומתן  הלימודים   סיום 

ותמיכה אקדמית לרווחת הסטודנט והצלחתו.

אווירת לימוד פרטנית ותומכת תוך הקפדה על לימוד בכיתות 
קטנות ויחס אישי של הסגל האקדמי.

           חזית טכנולוגית בהישג יד

המכללה האקדמית אשקלון  הינה המוסד האקדמי הראשון 
בארץ שכל מערכות המידע שלו הן וירטואליות. נוחות ההפעלה 
וזמינות המידע תורמים לשיפור ההישגים הלימודיים וחוסכים 

זמן וכסף רב ברכישת תוכנות.

            לימודים בקמפוס מודרני 
           וחיי חברה עשירים

קמפוס המכללה הוא מהמרהיבים והיפים בארץ. המכללה 
ממוקמת  במרחק הליכה מהתחנה המרכזית.

הכוללת  ומהנה,  תוססת  בקמפוס  הלימודים  חווית 
סטנד-אפ,  מופעי  פעילות,  הפסקות  תרבות,   אירועי 
סרטי קולנוע והרצאות במרכז הכנסים, מעונות בסטנדרט 

גבוה, חדר כושר ועוד.

           שכר לימוד אוניברסיטאי 

המכללה האקדמית אשקלון נמנית עם עשרים ושתיים מכללות 
ציבוריות שזוכות לתמיכה של המועצה להשכלה גבוהה )מל"ג(. 
המכללה כפופה להוראות הכוללות קביעת שכר לימוד אחיד 

במכללות הציבוריות ובאוניברסיטאות.

            שנה ראשונה חינם 
           לתלמידי התואר הראשון

המכללה האקדמית אשקלון מוכרת בחוק עידוד השכלה 
בנגב ובגליל שמעניק פטור משכר לימוד בשנה א,' לחיילים 
משוחררים, בוגרות שירות לאומי ובוגרי שירות אזרחי. )הזכאות 

הינה ל-5 שנים מיום השחרור(.

האקדמית אשקלון
צעד חכם, עתיד מבטיח!

           רווחת הסטודנט

האקדמית אשקלון פועלת למען רווחת הסטודנט ומעניקה 
סיוע בכל ההיבטים המקיפים את עולמו של הסטודנט במהלך 
לימודיו. במטרה להעניק לסטודנט סביבה לימודית, תומכת 

וידידותית. 

הנהלת המכללה קבעה לה כלל ברזל: "לא יפסיק סטודנט 
את לימודיו בשל קשיים כלכליים." המכללה מעמידה לרשות 
הסטודנט מלגות בהיקף של מיליוני שקלים. בנוסף בקמפוס 
המכללה פועלת הנהלת פר"ח אזורית שמעניקה מלגות למאות 

סטודנטים.

            מרכז תמיכה לסטודנטים 
           עם לקויות למידה / צרכים מיוחדים

בקמפוס המכללה פועל מרכז תמיכה לסטודנטים עם לקויות 
למידה/צרכים מיוחדים במטרה לאפשר נגישות מרבית 
להשכלה גבוהה וליווי הסטודנט עד סיום לימודיו. המרכז 
מציע מגוון שירותים וסיוע פרטני החל מחונכות אישית, תמיכה 

טכנולוגית ורגשית, סדנאות, סיוע פרטני ועוד.

            קשרי אקדמיה - תעשייה וייעוץ                      
           להכוונה תעסוקתית

המרכז להכוונה תעסוקתית וקשרי תעשייה במכללה העמיד 
בראש מעיניו את נושא חשיפת הזדמנויות תעסוקתיות 
לסטודנטים ולבוגרי המכללה והכוונתם לתעסוקה. המרכז 
פועל ליצירת קשרים עם חברות ומעסיקים במגזר הציבורי 

והפרטי.
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המרכז לייעוץ, שיווק והרשמה

בחירת מוסד אקדמי ומסלול לימודים היא החלטה משמעותית ומכרעת בעיצוב עתידך המקצועי והאישי. 
מטרת הייעוץ ללימודים אקדמיים היא לשלב בין שאיפותייך לבין הדרישות האקדמיות של מסלול הלימודים 
שברצונך ללמוד, החל מתנאי קבלה ותהליך ההרשמה, תכניות הלימודים, שכר לימוד והשירותים הניתנים 

לרווחת הסטודנט.  

המכללה האקדמית אשקלון מציעה מגוון רחב של תארים והתמחויות לתואר ראשון ושני. 

מרכז ייעוץ והרשמה ישמח להעניק לך ייעוץ אישי ואיכותי המושתת על מקצועיות ואמינות. יחד נלווה 
אותך צעד אחר צעד, ונציע מגוון אפשרויות העומדות בפניך עד לקבלת ההחלטה הטובה והנכונה ביותר עבורך.

הנך מוזמן לפנות אלינו לקבלת ייעוץ אישי ללא עלות, להתרשם ממגוון חוגי הלימוד, מהאיכות והמצוינות של 
הסגל האקדמי, מסגל מנהלי מיומן ומוכשר, מתשתיות טכנולוגיות מתקדמות ומסביבת לימודים צעירה ותוססת.

אנו כאן לרשותך בכל שאלה הנוגעת ללימודים אקדמיים ומקווים לראותך בין אלפי הסטודנטים והבוגרים 
הרבים שהשתלבו במשק הישראלי.

 בברכת הצלחה, 
גב' נעמה אביר 

מנהלת המרכז לייעוץ, שיווק והרשמה

שנה ראשונה חינם *

שכר לימוד אוניברסיטאי

ליצירת קשר: 9990*
*לחיילים משוחררים ובוגרות שירות לאומי

מסלולי לימוד

* קבלת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

B.A.
בכלכלה 

וחשבונאות

B.A.
בכלכלה 

וניהול

M.A. 
בכלכלה 
יישומית

B.A.
בכלכלה 
ושוק ההון

B.A.
בכלכלה 

ולוגיסטיקה

הפקולטה לכלכלה

B.A.
בסוציולוגיה 

ואנתרופולוגיה

B.A. 
בקרימינולוגיה

.M.A בקרימינולוגיה
 .M.A בקרימינולוגיה

קלינית עם תזה *

B.A.
בפסיכולוגיה

B.A.
 בפוליטיקה

וממשל

B.A.
 בלימודי
תיירות

B.A.
 בלימודים רב-תחומיים

 במדעי החברה במסלולים:
 מינהל עסקים
 משאבי אנוש

חינוך

מדעי החברה

.B.Sc במדעי המחשב

מדעים מדוייקים מדעי הרוח

.B.A בלימודי ארץ ישראל

ביה"ס למדעי הבריאות

 B.S.N.
בסיעוד

B.Sc.
 במדעי
התזונה

הפקולטה לעבודה סוציאלית

 B.S.W.
 בעבודה 
סוציאלית

B.S.W. 
 תכנית 
להסבת 

אקדמאים

 M.S.W.
בעבודה 
סוציאלית

B.A. 
בבריאות 

הציבור
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המכללה האקדמית אשקלון זכתה במקום ה-1 בסקר התאחדות הסטודנטים הארצי לשנת 
תש"ף מתוך 50 מוסדות שהשתתפו בסקר.

הסקר בחן את רמת שביעות הרצון משירותי המכללה בפרמטרים רמת הקורסים, טיב הוראת 
המרצים והמתרגלים, יחס מרצים לסטודנטים ושילוב טכנולוגיות למידה.

 המכללה 
האקדמית 

אשקלון

1
בציון 

4.28

ציוןהמוסדדרוג

 המכללה 2
האקדמית אחווה

4.27

 המכללה 3
האקדמית נתניה

4.26

4.15המרכז האקדמי פרס4

4.08האוניברסיטה הפתוחה5

המכללה האקדמית בית 6
ברל

3.97

3.96המרכז האקדמי רופין7

3.92בצלאל האקדמיה לאמנות8

3.90המרכז הבינתחומי הרצליה9

הטכניון - מכון טכנולוגי 10
לישראל בחיפה

3.90

בוגרים ממליצים הסטודנטים קבעו! 
האקדמית אשקלון מדורגת במקום ה-1

כרמל בן דור - B.A בפסיכולוגיה וקרימינולוגיה
בוגר תואר שני בפסיכולוגיה חברתית

"המכללה העניקה לי ולחבריי ללימודים 
יחס אישי ותומך שתרם לא רק בפן 

הלימודי אלא גם בפן אישי." 

החוג לפסיכולוגיה הוא חוג קטן ובעל לב 
ענקי הנמצא בין כותלי המכללה. לימודי 
הפסיכולוגיה במכללה אפשרו לי להיכנס 
לעולם המחקר ולרכוש ניסיון רב במעבדה 
בתפקיד עוזר מחקר. עבדתי במכוני מחקר גדולים כמו הרשות 
הארצית למדידה והערכה של משרד החינוך המרכז לטכנולוגיה 

חינוכית ומכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. 

מירי יוסף - .B.A בלימודי תיירות וארץ ישראל 
מנכ"ל "מירי יוסף" שיווק, יזמות ומעוף בע"מ

לי כתקופה  זכורה  "תקופת התואר 
נהדרת, רכשתי ידע וכלים שתורמים 
שאני  התפקיד  בעבודתי.  רבות  לי 
שלמדתי  לתחום  מתקשר  מבצעת 
ואני מרגישה שאני מיישמת בפועל 
את הכלים שרכשתי במהלך התואר. 

מבחינתי ידע זה כוח". 

הקמתי חברה שעוסקת בשיווק וייצוג אתרי תיירות בארץ ומתן 
סיוע בבניית ימי טיול, אירועים וימי גיבוש.

צור ימין - .B.Sc במדעי המחשב
מנכ"ל חברת "אלקטור תוכנה בע"מ"

"רמת המקצועיות של המרצים, היחס 
האישי, הידע הרחב הנלמד בקורסים 
והדגש על הפרקטיקום תורמים לי 
במהלך עבודתי בתעשייה, בחשיבה 
ובתכנון נכון של מערכי תוכנה. המכללה 

העניקה לי חווית לימודים מאתגרת".

אלקטור הינה חברת תוכנה המתמחה 
במערכות ניהול לעולם הפוליטי, מערכות קשר עם הציבור, 

ושלל מערכות לגוף העסקי. 

ענת שטיינר - B.A בבריאות הציבור
מנהלת תוכנית חינוכית לבריאות השן באשקלון

"אני מאמינה שהתואר הקנה לי נקודת 
זינוק משמעותית להתפתחות בתחום"

חווית הלימודים במכללה זכורה לי כדבר 
טוב שקרה לי, הלימוד בכיתות קטנות, 
ליווי המרצים והצוות המנהלי ומתן יחס 
אישי לכל סטודנט, נתנו לי כלים להבין 
מהי בריאות הציבור ובזכות התואר אני 

מיישמת את הכלים שלמדתי, הרגשתי שזכיתי. 
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מרכז תמיכה לסטודנטים עם לקויות למידה / צרכים מיוחדים
מרכז התמיכה במכללה האקדמית אשקלון הוקם במטרה  
לסייע לסטודנטים עם צרכים מיוחדים )לקות למידה, לקות 
שמיעה, לקות ראייה ולקויות נוספות( כדי לאפשר נגישות 

מרבית להשכלה גבוהה וליווי עד לסיום התואר בהצלחה. 

השירותים הניתנים במסגרת המרכז: חונכות אישית, סדנאות 
בנושאים שונים, סיוע פרטני בהקניית אסטרטגיות למידה 
וניהול זמן, תמיכה טכנולוגית ורגשית ושיתוף פעולה עם 

מעסיקים במשק.

המרכז להכוונה תעסוקתית וקשרי תעשייה 
המרכז להכוונה תעסוקתית וקשרי תעשייה במכללה האקדמית אשקלון שם לו למטרה לחשוף הזדמנויות תעסוקתיות 

לסטודנטים  ובוגרי המכללה והכוונתם לתעסוקה.

אחת לשנה מתקיים יריד תעסוקה שנתי וימי "זרקור" בהשתתפות עשרות מעסיקים מהמשק הישראלי שמטרתם לחשוף 
סטודנטים ובוגרים למעסיקים במשק. בין החברות המשתתפות: אלת"א, הסוכנות היהודית, חברות הייטק, בנקים, חברות, 

מוסדות ממשלתיים ועוד.

לרשות הסטודנט עומדת מערכת משרות "אקדמי", המציעה מאות משרות עדכניות המתפרסמות מידי יום. כמו כן מציעה 
המערכת כלים ניהוליים בתהליך התאמה, כתיבת קורות חיים מקצועיים וכן מיון וגיוס מועמדים לעבודה.

הנכם מוזמנים להיכנס ולהתנסות במערכת "אקדמי" באתר המכללה -- < "הכוונה תעסוקתית".

ממונה על הכוונת 
 סטודנטים לעבודה 

 וקשרי תעשייה:
מר ציון זוזט

טל׳: 08-6789506
tzion@aac.ac.il :דוא"ל

 מיקום בקמפוס:
בניין 4 חדר 114 

כרטיס ביקור

 מנהלת המרכז:
 ד"ר מירי קריסי

mirik@aac.ac.il :דוא"ל
 מזכירת המרכז:
 הגב' נורית שניר

טל': 08-6789211
 דוא"ל:

Nuritsn@aac.ac.il 
 מיקום בקמפוס:

 בניין 4, קומה )1-( 
)מול אולם ירושלים(

כרטיס ביקור
מגוון השירותים העומדים לרשות הסטודנט:

מלגות - לרשות הסטודנטים מגוון רחב של מלגות סיוע  •
כלכלי מקרן המכללה ומקרנות חיצוניות )כגון: מפעל הפיס, 

אימפקט, הישג, משרד החינוך ועוד(. 
מעורבות חברתית - היחידה למעורבות חברתית מפעילה  •

תכניות בעלות ערך אישי וחברתי, משלבת סטודנטים 
בעשייה חברתית ומעניקה מלגות ללימודים.

מעונות - המכללה מציעה מעונות לסטודנטים במתחם  •
הקמפוס ובסמוך אליו. יחידות הדיור מרווחות ובנויות 
בסטנדרט גבוה וכוללות: חדר שינה, פינת ישיבה, מטבחון, 

מקלחת, שירותים ומזגן.
סיוע לימודי - המכללה מציעה שיעורי עזר ותגבור פרטניים  •

וקבוצתיים במחיר סמלי לסטודנטים המתקשים במקצועות 
נבחרים.

סיוע לסטודנטיות בהריון ובשמירת הריון ולסטודנטים  •
וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת.

סיוע לסטודנט במילואים - לסיוע בקבלת זכויות ניתן  •
לפנות לרכזת התאמות במשרד הדיקאן.

דיקאן הסטודנטים

דיקאן הסטודנטים במכללה אמון על רווחת הסטודנט. תפקידו להעניק סיוע בכל ההיבטים המקיפים את עולמו של הסטודנט 
במהלך הלימודים, בעיקר בנושאים שאינם אקדמיים. וזאת, כדי להעניק לסטודנט סביבה לימודית תומכת וידידותית.

 דיקאן הסטודנטים:
 מר יואל ישורון 

 מזכירת הדיקאן:
הגב' חדוה רביבו

טל׳: 08-6789195
 דוא"ל:

hedva@aac.ac.il
 מיקום בקמפוס:
בניין 4 קומה )1-(

כרטיס ביקור
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כפי שכולנו יודעים הכלכלה מניעה את העולם, את החברה 
ואת הפוליטיקה.

הפקולטה לכלכלה של המכללה האקדמית אשקלון מציעה 
תכניות לימודים לתואר ראשון ).B.A( בארבעה מסלולים: 
כלכלה וחשבונאות, כלכלה וניהול, כלכלה ושוק ההון, כלכלה 
ולוגיסטיקה ולימודים לתואר שני ).M.A( בכלכלה יישומית.

לימודי הכלכלה לתואר ראשון מספקים תשתית עיונית 
ומעשית מוצקה. החוג המשלים )חשבונאות, ניהול, שוק ההון, 
לוגיסטיקה( מספק את הנדבך המקצועי. שילוב של לימודי 

בסיס בכלכלה ולימודים מקצועיים נחשב לשילוב מבוקש.

תכניות הלימוד כוללות ידע בסיסי בתחומים של משפט, 
חשבונאות, שיווק, מימון, ושימושי מחשב. כמו כן, ניתן לבחור 
קורסים מתוך מגוון נושאים: כלכלת עבודה, תורת הפירמה, 
אקסל מתקדם, מערכות מידע ומשפט העבודה. צוות המרצים 
של הפקולטה מורכב מסגל אקדמי בכיר ומנוסה בתחומים 

האמורים. 

בסיום לימודי התואר הראשון יכול הבוגר להמשיך ללימודי 
תואר שני. ואכן, בוגרים רבים שלנו מכל המסלולים סיימו 
בהצלחה לימודי תואר שני באוניברסיטאות המחקר בישראל. 

החל משנת הלימודים תשע"ח מוצעים לימודי תואר שני 
גם בפקולטה שלנו. לימודי הכלכלה לתואר שני מתמקדים 
בסוגיות מרכזיות ועדכניות של כלכלת ישראל והשלכותיהן 

הן על הכלכלה והן על מדיניות הרווחה בארץ.

אני מציעה לך להצטרף אלינו ולרכוש השכלה גבוהה בתחום 
עכשווי, עיוני ושימושי כאחד.

צוות הפקולטה ילווה אותך במשך הלימודים ויעשה כמיטב 
יכולתו כדי לספק מסגרת לימודים מעניינת, מאתגרת ותומכת.

בברכת הצלחה,   
פרופ’ שושנה נוימן   

פרופ’ שושנה נוימן 
דיקנית הפקולטה לכלכלה

מועמדים יקרים,

 הפקולטה
לכלכלה

הפקולטה לכלכלה נוסדה במקור כשלוחה של החוג לכלכלה באוניברסיטת בר-אילן. הפקולטה מציעה 
תכניות לימודים לתואר ראשון ).B.A( בארבעה מסלולים: כלכלה וחשבונאות, כלכלה וניהול, כלכלה ושוק 

.)M.A.( ההון וכלכלה ולוגיסטיקה ותכנית לימודים לתואר שני בכלכלה יישומית
בפקולטה מלמדים מרצים וחוקרים בכירים בעלי שם עולמי המשלבים הוראה, מחקר וניסיון יישומי 
מהשטח. בנוסף להכשרה האקדמית הגבוהה, ההכשרה המעשית זוכה לתשומת לב מיוחדת באמצעות 
מרצים בעלי תפקידים בכירים בכלכלת ישראל על כל גווניה. סביבת הלימודים הינה אישית ותומכת 

במטרה להבטיח לימודים מהנים והצלחה מעשית.

תעודת זהות
הסגל האקדמי והמנהלי

דיקנית הפקולטה: פרופ’ שושנה נוימן
סגנית דיקנית הפקולטה: ד”ר עירית לנדה-מלכה

אחראית מנהלית: מירי שרביט

מזכירת הפקולטה: מירי נחום 
טל׳: 08-6789237/134

mirin@aac.ac.il :דוא"ל
מיקום בקמפוס: בניין 6 חדר 201
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החוג לכלכלה וניהול המשתייך לפקולטה לכלכלה של המכללה 
האקדמית אשקלון, מעניק לבוגריו תואר ראשון ).B.A( בכלכלה 

וניהול.

מטרת התכנית 

פיתוחו המואץ של המשק הישראלי ושילובו במשק העולמי 
מוביל לביקוש רב ולכוח ניהולי ומקצועי בכל שטחי הניהול: 
ניהול מערכות הייצור, ניהול יעיל של כוח אדם, וניהול מערכת 
מימון יעילה. התכנית מספקת מענה לביקוש באמצעות מערכת 
לימודים עשירה בתחום הניהול ובשילוב ידע רב בתחום הכלכלי. 
שילוב זה מסייע להגיע להחלטות ניהוליות נכונות בתנאי 

כלכלה המשתנים במהירות. 

התכנית מיועדת למועמדים השואפים להשתלב בשוק העבודה 
בדרגים ניהוליים שונים, כשהם מצוידים בידע מקצועי נרכש 
ועדכני המאפשר להם למלא תפקידים ניהוליים במקצועיות 
רבה. בנוסף, התכנית נועדה לאפשר לעובדים בשירות הציבורי 
והעסקי לרכוש השכלה בתחום עבודתם לשם קידומם המקצועי. 

תכנית הלימודים

ניהול  ולימודי  תכנית הלימודים משלבת לימודי כלכלה 
מתקדמים. הסטודנטים מקבלים כלים מעשיים בתחום הניהול 
אשר מסייעים בניהול הארגון והבנתו במבחר תחומים: מימון, 
ניהול משאבי אנוש, ניהול מערכות ייצור, לצד הבנת עולמות 

הכלכלה: שוק ההון, כלכלה ציבורית, מיקרו, ַמקרו ועוד.

תכנית הלימודים מתעדכנת בהתאם לתנודתיות במשק המקומי 
והבינלאומי. בתכנית קיימים קורסים בניהול סיכונים )לרבות 
סיכוני סייבר(, יזמות עסקית, ניהול עסקים בינלאומי )שווקים 
במזרח הרחוק: סין, הודו, יפן( מערכות מידע ניהוליות, משפט 

העבודה, חשבונאות ועוד.

סגל המרצים

פרופ’ שושנה נוימן דיקנית הפקולטה לכלכלה וראשת 
החוג לכלכלה וניהול. כיהנה )ובחלקם עדיין פעילה( בתפקידים 
רבים בתחום: ראשת המחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר-אילן, 
פרופסור אורח במחלקות לכלכלה בארה”ב, קנדה ואירופה, 
יועצת לבנק העולמי, חברה בוועדות מקצועיות - לאומיות 
ובינלאומיות ועמית מחקר במוסדות מחקר בינלאומיים.  
מחקריה מתמקדים בכלכלת משאבי אנוש ובכלכלת בריאות. 
יחד עם פרופ' נוימן מלמדים אנשי אקדמיה וחוקרים מוערכים 
בעלי ניסיון רב בהוראה ובמחקר. לרבים מהם ניסיון במשק 
הפרטי והציבורי. המרצים משלבים ידע תאורטי רב וניסיון 
יישומי רחב המאפשרים לסטודנט לרכוש ידע בתיאוריה, 
במחקר ובפרקטיקה. הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את 
הסטודנט במשך כל שנות  הלימודים לתואר, ומייעץ לו לקראת 

לימודי תואר שני והשתלבות בשוק העבודה.  

תואר ראשון .B.A בכלכלה וניהול

ייחודיות

לימודי כלכלה וניהול

בפקולטה לכלכלה שוקדים על פיתוח מערך קורסים בתוכנות 
במסגרות  כיום  הנדרשים  באינטרנט  ושמושים  מחשב 
 Excel כלכליות, ניהוליות ופיננסיות השונות. למשל: קורס
 מתקדם בו הסטודנטים לומדים את השימוש בפונקציות
Vlookup ,Hlookup, תוכנות ניהול, בינה עסקית, ומערכות 
מידע ERP, BI, וכן SQL. במקביל הקורסים מתעדכנים וימשיכו 
להתעדכן בהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות המתרחשים 

בעולם הכלכלי.

בנוסף ללימודי הניהול, התכנית משלבת לימודי כלכלה לתואר 
ראשון. שילוב ייחודי זה מאפשר לבוגרי החוג להמשיך לתארים 
מתקדמים בתחומים כלכלה וניהול, וכן להשתלב במגוון מערכות 

ותפקידים בתחומים האלה. 

לימודי שנה א' משותפים
לימודי שנה א' בשלושת החוגים: כלכלה וניהול, כלכלה ושוק 
ההון וכלכלה ולוגיסטיקה משותפים. אפשר לעבור מחוג אחד 
לחוג אחר בסוף שנה א' )המעבר מותנה בהחלטת הנהלת 

הפקולטה לכלכלה(.

הכנה לפיתוח קריירה ולימודים מתקדמים 
המרכז להכוונה תעסוקתית והפקולטה לכלכלה מארגנים ימי 
קריירה וירידי לימודים לסטודנטים ובוגרי החוג כדי לאפשר 

להם להשתלב בשוק התעסוקה. 

סקר בוגרים 
על פי נתוני סקר הבוגרים שנערך בחוג כ-90% מבוגרי הפקולטה  
לכלכלה מועסקים. כמו כן, כ-83% מבוגרי הפקולטה  מועסקים 

בתחום שלמדו.

לא עוצרים בתואר ראשון 
בוגרי החוג המעוניינים להמשיך לתארים מתקדמים יכולים 
להמשיך לתואר שני ).M.A( בכלכלה יישומית במכללה או  

בכל המוסדות האקדמיים בארץ. 
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תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.A בכלכלה וניהול

 תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת מורחבת. 
סה"כ שעות לתואר 120 ש"ס. 

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

שנה א' 
נ”זסמסטר בנ”זסמסטר א

קורסי חובה 

4מבוא לכלכלה ב’ מאקרו4מבוא לכלכלה א’ מיקרו

3חדו”א ב’3חדו”א א’

2משפט עסקי
יסודות החשבונאות

3

2יסודות השיווק2יסודות הניהול 

2יסודות המשטר בישראל 

חטיבה כללית

סטטיסטיקה לכלכלנים 
3סטטיסטיקה לכלכלנים ב’3א’

1שימושי מחשב 1שימושי מחשב 

תרבות עברית, היסטוריה יהודית וקורסים כלליים 

2מחשבת ישראל 2מחשבת ישראל 

2מנהג והלכה 2מנהג והלכה 

שנה ב' 
נ”זסמסטר בנ”זסמסטר א

קורסי חובה 

4תורת המחירים ב’4תורת המחירים א’

3מאקרו כלכלה ב’3מאקרו כלכלה א’

3יסודות המימון ב’3יסודות המימון א’

סטטיסטיקה 
סטטיסטיקה 2ואקונומטריקה א’

3ואקונומטריקה ב’

3תמחיר2התנהגות ארגונית מיקרו

מבוא לניהול משאבי 2שיטות מחקר
2אנוש

2מערכות מידע ניהוליות

תרבות עברית, היסטוריה יהודית וקורסים כלליים

נ”זסמסטר בנ”זסמסטר א

מבוא לפילוסופיה של 
2המדע

שנה ג' 
נ”זסמסטר בנ”זסמסטר א

קורסי חובה 

קריאה וניתוח דו”חות 2כלכלת ישראל 
2פיננסיים

נושאים נבחרים בכלכלת 3תהליכים בקבלת החלטות
2הפירמה

2ניהול עובדים2שינוי ופיתוח ארגוני

יסודות המסחר 
2האלקטרוני

קורסי בחירה בכלכלה

2 קורסי בחירה )מתוך 
רשימה המתפרסמת מדי 

שנה(
4

2 קורסי בחירה )מתוך 
רשימה המתפרסמת מדי 

שנה(
4

קורסי בחירה בניהול

עד 3 קורסים מתוך מאגר 
2קורסי הבחירה

השלמה ל-3 קורסים 
מתוך מאגר קורסי 

הבחירה
4

סמינריונים

2סמינריון בכלכלת ישראל2סמינריון בכלכלת ישראל

2סמינריון בניהול2סמינריון בניהול
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פרופ’ יוסי אהרוני  
ראש החוג לכלכלה וחשבונאות

החוג לכלכלה וחשבונאות פועל כחלק מהפקולטה לכלכלה 
של המכללה האקדמית אשקלון. 

מטרת התוכנית היא להכשיר את התלמידים למילוי תפקידים 
בתחום החשבות, ראיית חשבון וכלכלה במשק הישראלי. 
תחומי הלימוד כוללים חשבונאות פיננסית, ביקורת חשבונות, 
חשבונאות ניהולית ותמחיר, משפט, מסים, מערכות מידע 

לחשבונאים, כלכלה, מימון, מתמטיקה וסטטיסטיקה.

המושג כלכלה וחשבונאות מתייחס למתרחש בין כותלי 
משרדים לראיית חשבון, ואף לפעילויות פיננסיות במישורים 
נוספים של החברה הישראלית ובהקשרים מגוונים של תחום 

הניהול.

החוג מעניק תואר בוגר ).B.A( בכלכלה וחשבונאות לתלמידים 
המסיימים בהצלחה את לימודיהם, בתום שלוש שנות לימוד. 
החוג פועל בסטנדרטים אקדמיים גבוהים וצוות המרצים בחוג 
כולל סגל אקדמי בכיר ומנוסה וכן מרצים בעלי שם וניסיון 
מעשי בתחומים הרלבנטיים. מידת שביעות הרצון של תלמידי 
החוג גבוהה, הן מרמת הלימודים וסגל המורים, והן מסביבת 

לימודים תומכת וידידותית.  

בברכת הצלחה,   
פרופ’ יוסי אהרוני

מועמדים יקרים,
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החוג לכלכלה וחשבונאות המשתייך לפקולטה  לכלכלה של 
המכללה האקדמית אשקלון, מעניק לבוגריו תואר ראשון 

).B.A( בכלכלה וחשבונאות.

מטרת התכנית

מטרת התכנית המוצעת היא להכשיר בוגרים למילוי תפקידים 
בתחום החשבות וראיית החשבון במשק הישראלי. הכשרה זו 
מבוססת על מתן רקע דיסציפלינרי וכלים מקצועיים בשבעה 
תחומים עיקריים: כלכלה, חשבונאות פיננסית, חשבונאות 
ניהולית, ביקורת חשבונות, מדעי הניהול, מסים, חוק ומשפט.

התכנית המוצעת מבוססת על ראייה רחבה של תחום הכלכלה 
והחשבונאות. התכנית מקנה יכולת לטפל בידע חשבונאי, 
מתחקה על אופי המידע החשבונאי ומדגישה את השינויים 
האחרונים בעולם הניהול, העסקים והמסחר בישראל, עמידה 
אחר ההתפתחויות הטכנולוגיות והחברתיות, מנקודת ראותו 

של החשבונאי והמנהל העוסקים בתחום.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים משלבת לימודי כלכלה ולימודי חשבונאות. 
הסטודנטים מקבלים כלים מעשיים בתחום החשבונאות 
המקנים את היכולת לטפל בידע חשבונאי. הכלים מסייעים 
לתלמיד לעסוק בַחשבות וראיית חשבון, לצד הבנה של עולמות 
הכלכלה: שוק ההון, כלכלה ציבורית, מיקרו, ַמקרו, מימון 
ועוד. לימודי התואר לקראת תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות 
נמשכים שלוש שנים. כדי להתכונן לבחינות מטעם מועצת רואי 
החשבון לומדים מרבית הבוגרים שנה נוספת באחד מהמוסדות 
האקדמיים המקיימים לימודי שנת השלמה, לימודים נוספים 
אלו מקנים לתלמידים פטורים ממרבית הבחינות הסופיות 
מטעם מועצת רואי חשבון ומכינים אותם לקראת שתי הבחינות 
הסופיות. עמידה בשתי בחינות אלו ושנתיים התמחות )סטאז'( 

מקנה רשיון לראיית חשבון.

תואר ראשון .B.A בכלכלה וחשבונאות

סגל המרצים

בראש החוג עומד פרופ’ יוסי אהרוני, לשעבר חבר סגל 
בכיר בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. פרופ' אהרוני 
שימש שנים רבות בתפקיד ראש החוג לחשבונאות וכפרופסור 
אורח בתחום החשבונאות בבתי ספר לניהול בארה”ב, אירופה, 
המזרח הרחוק ואוסטרליה וחוקר בתחום השפעות המידע 
החשבונאי על משקיעים בשוקי ההון. יחד עם פרופ' אהרוני 
מלמדים רואי חשבון המשמשים כמרצים באקדמיה וכאנשי 
מעשה במגזר הציבורי והפרטי. הסגל האקדמי והמנהלי מלווה 
את הסטודנט במשך כל שנות התואר, ומייעץ לו לקראת לימודי 
שנת ההשלמה, לימודי תואר שני והשתלבות בשוק העבודה. 

ייחודיות

פטור מבחינות המועצה כמקובל באוניברסיטאות. 

שנת השלמה 
בסיום לימודי התואר רשאים בוגרי החוג להשתתף בשנת 
ההשלמה לקראת שתי בחינות ההסמכה הסופיות מטעם 
מועצת רואי החשבון. הניסיון המצטבר מורה כי בוגרי החוג 
מתקבלים בדר"כ ללימודי השלמה במוסדות להשכלה גבוהה 

בהם מתקיימת שנת ההשלמה.

לימודי כלכלה וחשבונאות
בנוסף ללימודי החשבונאות המקובלים התכנית משלבת לימודי 
כלכלה לתואר ראשון. שילוב ייחודי זה מאפשר לבוגרי החוג 
להמשיך לתארים מתקדמים בתחומים כלכלה וחשבונאות וכן 

להשתלב במגוון מערכות ותפקידים בתחומים אלה. 

הכנה לפיתוח קריירה ולימודים מתקדמים 
המרכז להכוונה תעסוקתית והפקולטה לכלכלה מארגנים ימי 
קריירה וירידי לימודים לסטודנטים ובוגרי החוג כדי לאפשר 

להם להשתלב בשוק התעסוקה. 

תכנית הלימודים עשוייה להשתנות בהתאם ועפ"י דרישות המועצה להשכלה גבוהה.
שינויים כאמור יכולים להתבטא במשך זמן התואר ובשכר הלימוד.
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ד”ר מרים קראוס  
ראש החוג לכלכלה ושוק ההון

החוג לכלכלה ושוק ההון המשתייך לפקולטה לכלכלה מעניק 
לבוגריו תואר ראשון ).B.A( בכלכלה ושוק ההון. החוג מציע 
מגוון קורסים המקנים ידע מקיף ומעמיק בשוק ההון לצד 
לימודי כלכלה. החוג מספק הבנה של שוק ההון אשר מניע את 
הכלכלה, את המוסדות הפועלים בו והמכשירים הפיננסיים בהם 
משתמשים בשוק ההון כגון מניות, אג”ח ואופציות. הסטודנטים 
מתנסים בפעילות שוק ההון בין היתר דרך מרצים המגיעים 
משוק העבודה, סיורים במוסדות פיננסיים ולימוד מעשי על 

המסחר וההשקעות בבורסה.

החוג מקנה ידע בתחום המחשבים באמצעות מגוון קורסים 
במערכות מידע )ERP,SQL, Excel( מתקדם, המקנים כלים 

מעשיים להשתלבות בעבודה ברמה טכנולוגית גבוהה. 

לימודי התואר פותחים אפשרויות רבות להשתלב במשרות 
איכותיות בכלכלה ובשוק ההון כגון בנקים, בתי השקעות, 

חברות אשראי, משרדים ממשלתיים, חברות פרטיות ועוד.

בברכת הצלחה,   
ד”ר מרים קראוס 

מועמדים יקרים,

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.A בכלכלה וחשבונאות

 תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת מורחבת. 
סה"כ שעות לתואר 130.5 ש"ס. 

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.
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תואר ראשון .B.A בכלכלה ושוק ההון

החוג לכלכלה ושוק ההון המשתייך לפקולטה לכלכלה של 
 )B.A.( המכללה האקדמית אשקלון, מעניק לבוגריו תואר ראשון

בכלכלה ושוק ההון.

מטרת התכנית

במערכת הכלכלית קיימים מוסדות פיננסיים שונים ותפקידם 
לנהל את כספי הציבור. בין המוסדות הפיננסיים ניתן למנות 
את הבנקים, חברות השקעה המנהלות תיקי השקעות כגון: 
פנסיות וקופות הגמל, חברות הביטוח, והבורסה לניירות ערך. 
בוגרי התואר הראשון יכולים להשתלב בתפקידים מרתקים 
ומתגמלים של כלכלנים, אנליסטים, יועצים פיננסיים וִמנהל. 
הלימודים מציידים את הסטודנטים בידע מקצועי רחב ועדכני 
המתאים לעבודה במוסדות הפיננסיים השונים או במחלקות 

פיננסיות של חברות. 

תכנית הלימודים 

תכנית הלימודים משלבת לימודי כלכלה ולימודי שוק ההון 
מתקדמים. הסטודנטים מקבלים כלים מעשיים בתחום הפיננסי, 
לצד הבנה של עולמות הכלכלה: שוק ההון, כלכלה ציבורית, 

מיקרו, מקרו, מימון ועוד.

תכנית הלימודים המוצעת מותאמת לשינויים הטכנולוגיים 
המתרחשים במערכת הפיננסית. הפיתוחים הטכנולוגיים 
מאפשרים למערכת הפיננסית לפעול ביעילות רבה יותר 
באמצעות המחשוב בתחום השירות ללקוח, מסחר ועיבוד 
מידע. תחום זה הנקרא פיננס-טק, מתפתח במהירות ומציע 
הזדמנויות לעבודה מאתגרת ומעניינת. הסטודנטים שלנו 
נחשפים לטכנולוגיות וכלים מתאימים לפיננס-טק על ידי 
מרצים הבאים מהשטח ועוסקים בטכנולוגיה החדשה של 

המערכת הפיננסית.

 Excel :כמו כן, לומדים הסטודנטים מיומניות מחשב כגון
מתקדם, Vlookup ,Hlookup ,Solver, קורס במערכת מידע 

.SQL וכן ,ERP ,פיננסיות

סיור בבורסה

סגל המרצים

בראש החוג עומדת ד”ר מרים קראוס, לשעבר מרצה 
באוניברסיטת בר-אילן. ד"ר קראוס עבדה בהנהלה הראשית 
בבנק הפועלים, ומחקריה מתמקדים בתחום הבנקאות, מוסדות 
ושחיתות פיננסית. יחד עם ד"ר קראוס מלמדים אנשי אקדמיה 
וחוקרים מוערכים בעלי ניסיון רב בהוראה ובמחקר. לרבים 
מהם ניסיון במשק הפרטי והציבורי. המרצים משלבים ידע 
עיוני רב וניסיון יישומי רחב המאפשרים לסטודנטים לרכוש ידע 
בתיאוריה, במחקר ובפרקטיקה. הסגל האקדמי והמנהלי מלווה 
את הסטודנט במשך שנות  הלימודים לתואר, ומייעץ לקראת 

לימודי תואר שני והשתלבות בשוק העבודה.

ייחודיות

חווית לימודים עשירה 
הפקולטה לכלכלה מאמינה שחיבור נכון בין האקדמיה לשוק 
הפיננסי תורם רבות להעשרת לימודיו וניסיונו של הסטודנט. 
ולכן הפקולטה מציעה סיורים שונים בחברות מובילות: חברות 
השקעה, בנקים בינלאומיים ובבורסה לניירות ערך. בנוסף, 
מועברים לסטודנטים הדרכות וסדנאות בנושאי תעסוקה ולווי 
בהשתלבות בשוק העבודה, במטרה להביא לידי ביטוי מעשי 

את הלימודים העיוניים הנלמדים בתואר.

לימודי כלכלה ושוק ההון
בפקולטה לכלכלה שוקדים על פיתוח מערך קורסים בתוכנות 
מחשב ושימושים באינטרנט הנדרשים כיום במסגרות כלכליות, 
ניהוליות ופיננסיות. בנוסף ללימודי שוק ההון המקובלים התכנית 
משלבת לימודי כלכלה לתואר ראשון. שילוב ייחודי זה מאפשר 
לבוגרי החוג להמשיך לתארים מתקדמים בתחום כלכלה, בנקאות 
ושוק ההון ולהשתלב במגוון מערכות ותפקידים בתחומים אלו.

לימודי שנה א' משותפים
לימודי שנה א' בשלושת החוגים: כלכלה וניהול, כלכלה ושוק ההון 
וכלכלה ולוגיסטיקה משותפים. אפשר לעבור מחוג אחד לחוג 
אחר בסוף שנה א' )המעבר מותנה בהחלטת הנהלת הפקולטה 

לכלכלה(.

הכנה לפיתוח קריירה ולימודים מתקדמים 
המרכז להכוונה תעסוקתית והפקולטה לכלכלה מארגנים ימי 
קריירה וירידי לימודים לסטודנטים ובוגרי החוג כדי לאפשר להם 

להשתלב בשוק התעסוקה. 

סקר בוגרים 
על פי נתוני סקר הבוגרים שערכנו כ-90% מבוגרי הפקולטה 
לכלכלה מועסקים. כמו כן, כ-83% מבוגרי הפקולטה מועסקים 

בתחום שלמדו.

לא עוצרים בתואר ראשון 
בוגרי החוג המעוניינים להמשיך לתארים מתקדמים יכולים 
להמשיך את לימודיהם לתואר שני ).M.A( בכלכלה יישומית 

במכללה או בכל המוסדות האקדמיים בארץ.
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ד"ר חנן טל  
ראש החוג לכלכלה ולוגיסטיקה

החוג לכלכלה ולוגיסטיקה, פועל מזה עשר שנים ומעניק לבוגריו 
תואר בוגר )B.A( בכלכלה ולוגיסטיקה. זה המוסד היחיד בארץ 
המעניק תואר אקדמי גם בכלכלה וגם בלוגיסטיקה, בניגוד 
למוסדות האחרים המעניקים תואר בלוגיסטיקה בלבד. תואר 

משולב זה מרחיב את מגוון אפשרויות התעסוקה לבוגריו.

תחום הלוגיסטיקה הוא תחום הנמצא בצמיחה מתמדת, בעקבות 
הגלובליזציה בעולם ומהפיכת המידע, המשפיעים הן על 
הסקטור העסקי והן על הסקטור הציבורי. קל מאוד להיכנס 
לאינטרנט ולהזמין מוצרים מכל מקום בעולם, אבל כל זה 
כרוך במאמץ לוגיסטי אדיר כדי לספק אותם למקום הנדרש, 
בזמן הרצוי ובעלות סבירה. זה הוביל להתפתחות מהירה של 
החברות העוסקות במתן שירותי לוגיסטיקה ומכאן הצורך 

בכוח אדם מיומן ובעל השכלה בתחום זה.

הלימודים בכלכלה מקנים לבוגרים הן כלים והן חשיבה הולמת 
כדי להתמודד עם הסוגיות הכלכליות.

לימודי הלוגיסטיקה מקנים לבוגרים כלים להתמודד עם תחום 
הרכש, התמיכה בתפעול, ביצור וההפצה, תוך התבססות על 
מערכות מידע ומודלים מתמטיים לצורך מציאת פתרונות 

אופטימלים.

הלימודים אינם קלים אבל התמורה גבוהה. הבוגרים שלנו 
מצליחים להשתלב היטב בשוק העבודה בתחומים הרלבנטיים.

כלכלה  במסלול  ללימודים  מצטרפים  לראותכם  נשמח 
ולוגיסטיקה במכללה האקדמית אשקלון.

בברכת הצלחה,   
ד”ר חנן טל

מועמדים יקרים,

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

 תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת מורחבת. 
סה"כ שעות לתואר 120 ש"ס. 

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

שנה א' 
נ”זסמסטר בנ”זסמסטר א

קורסי חובה 

4מבוא לכלכלה ב׳ מאקרו4מבוא לכלכלה א׳ מיקרו

3חדו”א ב’3חדו”א א’

3יסודות החשבונאות2משפט עסקי

2יסודות השיווק2יסודות הניהול

2יסודות המשטר בישראל

חטיבה כללית

סטטיסטיקה לכלכלנים 
3סטטיסטיקה לכלכלנים ב’3א’

1שימושי מחשב 1שימושי מחשב

תרבות עברית, היסטוריה יהודית וקורסים כלליים

2מחשבת ישראל 2מחשבת ישראל 

2מנהג והלכה 2מנהג והלכה 

שנה ב' 
נ”זסמסטר בנ”זסמסטר א

קורסי חובה 

4תורת המחירים ב’4תורת המחירים א’

3מאקרו כלכלה ב’3מאקרו כלכלה א’

3יסודות המימון ב’3יסודות המימון א’

סטטיסטיקה 
סטטיסטיקה 2ואקונומטריקה א’

3ואקונומטריקה ב’

לימודי שוק ההון

2כספים ושוק ההון ב’2כספים ושוק ההון א’

יסודות המסחר 
קריאה וניתוח דוחות 2האלקטרוני

2פיננסיים

תרבות עברית, היסטוריה יהודית וקורסים כלליים

נ”זסמסטר בנ”זסמסטר א

 מבוא לפילוסופיה 
2של המדע

שנה ג' 
נ”זסמסטר בנ”זסמסטר א

קורסי חובה 

2כלכלת ישראל 

קורסי בחירה בכלכלה

2 קורסי בחירה )מתוך 
רשימה המתפרסמת מדי 

שנה(
2

2 קורסי בחירה )מתוך 
רשימה המתפרסמת מדי 

שנה(
2

לימודי שוק ההון

2ניהול סיכונים בבנקאות2ניהול אג”ח

3שוק ההון בישראל2תורת ההשקעות א’

2שיטות תמחור3מימון הפירמה

טכנולוגיות מידע 
2תורת ההשקעות ב’2פיננסיות

2תורת האשראי

2סדנא- שוק ההון בישראל2סדנא - הבנקאות בישראל

2נכסים נגזרים

2סמינריון בכלכלת ישראל 2סמינריון בכלכלת ישראל

תרבות עברית, היסטוריה יהודית וקורסים כלליים

2תולדות עם ישראל 2תולדות עם ישראל



2627

מטרת התכנית

ויישום מעשי בשטח  תכנית הלימודים משלבת תאוריה 
ניהול  ומאפשרת לבוגריה להשתלב בתחום הצומח של 
הלוגיסטיקה על כל מרכיביו: ניהול הרכש, ניהול המלאי וניהול 
ההפצה. בנוסף, תכנית הלימודים מאפשרת לבוגריה להשתלב 
בניהול שרשרת ההספקה: תחום חדשני העוסק בקשר בין 

הארגון הבודד לשאר הארגונים. 

ניהול הלוגיסטיקה עוסק בתכנון, יישום ובקרה של תהליכי 
זרימה ואחסון של מוצרים, שירותים ומידע, כדי לספק את 
דרישות הצרכנים. כלומר, בעולם הבינלאומי הפעילות הכלכלית 
מתבססת על שימוש מוגבר במערכות הלוגיסטיות היוצרות 
ערך מוסף גבוה באמצעות הוזלת עלויות ושיפור השירות. 
מכאן שהיכולת של המערכות הלוגיסטיות לספק את הדרישות 
מותנה בהפעלת טכנולוגיות ומערכות מידע מתקדמות ובכוח 

אדם מיומן הנדרש לכך. 

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים משלבת לימודי כלכלה ולימודי לוגיסטיקה 
מתקדמים. הסטודנטים מקבלים כלים מעשיים בתחום 
הלוגיסטיקה המקנים את הבסיס הנדרש להשתלבות בפעילויות 
הלוגיסטיות הנדרשות כיום בשוק העבודה. כמו כן, הסטודנטים 
מתמקדים בהבנת עולמות הכלכלה: שוק ההון, כלכלה ציבורית, 

מיקרו, מקרו, מימון ועוד.

סגל המרצים

בראש החוג עומד ד”ר חנן טל, לשעבר סגן ראש המחלקה 
לניהול וראש המסלול ללימודי הלוגיסטיקה לתואר ראשון ותואר 
שני באוניברסיטת בר-אילן. ד"ר טל כיהן במגוון רחב של תפקידי 
ניהול בכירים בתחומי הכלכלה, לוגיסטיקה, ענפי התעשייה 
והבניין. מחקריו מתמקדים בניהול הלוגיסטיקה, ניהול שרשרת 
ההספקה ואסטרטגיה. יחד עם ד"ר חנן טל מלמדים אנשי 
אקדמיה וחוקרים מוערכים בעלי ניסיון רב בהוראה ובמחקר. 
לרבים מהם ניסיון במשק הפרטי והציבורי. המרצים משלבים 
ידע עיוני רב וניסיון יישומי רחב, המאפשרים לסטודנטים לרכוש 
ידע בתאוריה, במחקר ובפרקטיקה. הסגל האקדמי והמנהלי 
מלווה את הסטודנט במשך כל שנות הלימודים לתואר, ומייעץ 

לו לקראת לימודי תואר שני והשתלבות בשוק העבודה.

תואר ראשון .B.A בכלכלה ולוגיסטיקה

ייחודיות

לימודי כלכלה ולוגיסטיקה

בפקולטה לכלכלה שוקדים על פיתוח מערך קורסים בתוכנות 
במסגרות  כיום  הנדרשים  באינטרנט  ושימושים  מחשב 
כלכליות, ניהוליות ופיננסיות השונות. תכנית הלימודים כוללת  
קורס Excel מתקדם בו הסטודנטים לומדים את השימוש 
בפונקציות Vlookup ,Hlookup שימוש ב-Solver ועוד. קורסים 
חדשים אשר יכנסו למערכת הלימודים בשנה הבאה יכללו 
 .SQL וכן ,ERP, BI תוכנות ניהול, בינה עסקית, ומערכות מידע
בפקולטה לכלכלה הקורסים מתעדכנים וימשיכו להתעדכן 
בהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות המתרחשים בעולם הכלכלי.

בנוסף ללימודי הלוגיסטיקה המקובלים התכנית משלבת לימודי 
כלכלה לתואר ראשון. שילוב ייחודי זה מאפשר לבוגרי החוג 
להמשיך לתארים מתקדמים בתחומים כלכלה ולוגיסטיקה וכן 

להשתלב במגוון מערכות ותפקידים בתחומים אלו. 

לימודי שנה א' משותפים
לימודי שנה א' בשלושת החוגים: כלכלה וניהול, כלכלה ושוק 
ההון וכלכלה ולוגיסטיקה משותפים. אפשר לעבור מחוג אחד 
לחוג אחר בסוף שנה א', עם זאת המעבר מותנה בהחלטת 

הנהלת הפקולטה לכלכלה.

הכנה לפיתוח קריירה ולימודים מתקדמים 
המרכז להכוונה תעסוקתית והפקולטה לכלכלה מארגנים ימי 
קריירה וירידי לימודים לסטודנטים ובוגרי החוג כדי לאפשר 

להם להשתלב בשוק התעסוקה. 

סקר בוגרים
על פי נתוני סקר הבוגרים שנערך בחוג, כ-90% מבוגרי הפקולטה  
לכלכלה מועסקים. כמו כן, כ-83% מבוגרי הפקולטה  מועסקים 

בתחום שלמדו.

לא עוצרים בתואר ראשון 
בוגרי החוג המעוניינים להמשיך לתארים מתקדמים יכולים 
להמשיך את לימודיהם לתואר שני ).M.A( בכלכלה יישומית 

במכללה או בכל המוסדות האקדמיים בארץ.
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תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.A בכלכלה ולוגיסטיקה

 תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת מורחבת. 
סה"כ שעות לתואר 120 ש"ס. 

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

שנה א' 
נ”זסמסטר בנ”זסמסטר א

קורסי חובה 

4מבוא לכלכלה ב׳ מאקרו4מבוא לכלכלה א׳ מיקרו

3חדו”א ב’3חדו”א א’

3יסודות החשבונאות2משפט עסקי

2יסודות השיווק2יסודות הניהול

חטיבה כללית

סטטיסטיקה לכלכלנים 
3סטטיסטיקה לכלכלנים ב’3א’

1שימושי מחשב 1שימושי מחשב

2יסודות המשטר בישראל

תרבות עברית, היסטוריה יהודית וקורסים כלליים

4מחשבת ישראל 4מחשבת ישראל 

4מנהג והלכה 4מנהג והלכה 

שנה ב' 
נ”זסמסטר בנ”זסמסטר א

קורסי חובה 

4תורת המחירים ב’4תורת המחירים א’

3מאקרו כלכלה ב’3מאקרו כלכלה א’

3יסודות המימון ב’3יסודות המימון א’

סטטיסטיקה 
סטטיסטיקה 2ואקונומטריקה א’

3ואקונומטריקה ב’

לימודי לוגיסטיקה

3מערכות מידע לוגיסטיות3מבוא לחקר ביצועים

3ניהול מערכות מלאי3יסודות הלוגיסטיקה

תרבות עברית, היסטוריה יהודית וקורסים כלליים

 מבוא לפילוסופיה 
2של המדע

שנה ג' 
נ”זסמסטר בנ”זסמסטר א

קורסי חובה 

2כלכלת ישראל

לימודי לוגיסטיקה

3ניהול שרשרת ההספקה2ניהול מערכות רכש

3מערכות מידע ניהוליות3ניהול התפעול והייצור

יסודות המסחר 2חקר ביצועים
2האלקטרוני

3תובלה ושינוע2ניהול פרויקטים

2סדנא בלוגיסטיקה2סדנא בלוגיסטיקה

2סמינריון בכלכלת ישראל 2סמינריון בכלכלת ישראל

2אמינות ואחזקה

2ניהול איכות

קורס בחירה בכלכלה

קורס אחד מתוך מאגר 
2קורסי הבחירה

תרבות עברית, היסטוריה יהודית וקורסים כלליים

2תולדות עם ישראל 2תולדות עם ישראל
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תכנית לימודים לתואר "מוסמך" .M.A בכלכלה יישומית

סה"כ שעות לתואר שני 42 ש"ס.

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

שנה א' 
נ”זסמסטר בנ”זסמסטר א

קורסי חובה 

מקרו כלכלה למתקדמים 
מקרו כלכלה למתקדמים 2א’

2ב׳

מידע כלכלי - איסוף 
נושאים נבחרים במיקרו 2ניתוח והצגה

3כלכלה

2אקונומטריקה יישומית ב’2אקונומטריקה יישומית א’

2קורס העשרה2חשבונאות ניהולית

2כספים ובנקאות ב׳2כספים ובנקאות א׳

3מימון חברות

שנה ב' 
נ”זסמסטר בנ”זסמסטר א

קורסי חובה 

תורת המשחקים - 
יישומים כלכליים, 
ניהוליים  ועסקיים

3סוגיות בכלכלת ישראל3

4פרקטיקום - סמינריון בכלכלה יישומית - שנתי

2סדנא באנגלית

קורסי בחירה: 4 קורסי בחירה מבין הקורסים הבאים )בכל 
שנה יתקיימו רק חלק מהקורסים(:

נושאים נבחרים בכלכלה 2נושאים בכלכלת עבודה
2ציבורית

מערכת ביטוח לאומי 2ארגון תעשייתי
2ופנסיה

מוסדות פיננסיים 
והכלכלה: צמיחה 

ומשברים
2ניהול מערכות מידע2

2שיטות מחקר בשיווק2אופציות וחוזים עתידיים

תואר שני .M.A בכלכלה יישומית

בשנים האחרונות עם התפתחות ההשכלה הגבוהה בעולם 
ובארץ, גוברת המגמה מצד משרדי ממשלה, בנקים ומעסיקים 
בתעשייה בתחומים פיננסיים, להעדיף מועמדים בעלי תואר 
שני לתפקידי מטה וייעוץ על פני בעלי תואר ראשון. ההכשרה 
בתכנית זו מתמקדת בסוגיות מרכזיות ועדכניות של כלכלת 

ישראל והשלכותיהן על המדיניות החברתית.

מטרת התכנית

מטרת התכנית היא להכשיר את הסטודנט לאסוף, לארגן 
ולהביא לידי יישום נכון וחכם מידע כלכלי, להקנות כלים 
הדרושים ליישום המידע הנאסף למטרות חיזוי התנהגות 
והערכת מדיניות בפרט כשמדובר בבסיסי נתונים גדולים.  
במסגרת התכנית ייחשף הסטודנט לסוגיות מרכזיות ועדכניות 
של כלכלת ישראל והשלכותיהן על מדיניות חברתית, בניהם 

סוגיות מתחום המערכת הבנקאית.

תכנית הלימודים

הדגש העיקרי בתכנית הלימודים הוא להמיר את התאוריה 
הנלמדת בתואר הראשון לכלים פרקטיים שישמשו את 

הסטודנטים בשוק העבודה. 

במסגרת התכנית ילמדו קורסים בתורת המשחקים, אסטרטגיה 
עסקית ומכרזים, קורסי פרקטיקום בכלכלת משאבי אנוש, 
כלכלת אי שיווין וסיכונים במערכת הפיננסית, ניתוח מכרזים, 
בחינת  במשק,  תחומים  במגוון  השקעה  כדאיות  בחינת 
אטרקטיביות של מניות ונכסים בשוק ההון, תוך חשיפה 
לסיטואציות אקטואליות וניתוח דילמות כלכליות שכיחות.  

סגל המרצים

בחוג מלמדים אנשי אקדמיה וחוקרים מוערכים בעלי ניסיון רב 
בהוראה ובמחקר ביניהם פרופ' שושנה נוימן דיקנית הפקולטה 
לכלכלה במכללה, פרופ' יוסף דויטש ואחרים. לרבים מהם 
ניסיון במשק הפרטי והציבורי. המרצים משלבים ידע תיאורטי 
רב וניסיון יישומי רחב המאפשרים לסטודנטים לרכוש ידע 

בתיאוריה, במחקר ובפרקטיקה.

ייחודיות

מרצים וחוקרים מובילים

עם סגל המרצים בפקולטה נמנים טובי המרצים והחוקרים 
בארץ. הפקולטה דוגלת במצוינות בהוראה לצד מחקר פעיל.

תחום ייחודי

תכנית הלימודים מתמקדת בצד היישומי של התאוריה הכלכלית 
תוך דגש על ההשלכות לגבי המערכת הבנקאית וכלכלת ישראל. 

הכנה לשוק העבודה 

הסטודנט מקבל כלים פרקטיים לשוק העבודה כמו ניתוח 
מכרזים, בחינת כדאיות של הלוואות בפועל ואטרקטיביות 

של מניות ונכסים בשוק ההון.
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