
 

 . B.Aתכנית לימודים לתואר "בוגר" 

 בכלכלה ולוגיסטיקה 
 

  מבנה תכנית הלימודים בשנה א'
 
 

 

  ז"נ  דרישות מעבר

  דרישת קדם  דרישה מקבילה הקורס 

   'סמסטר א

  קורסי חובה בכלכלה 

את ההרצאה והתרגיל חובה 
ללמוד באותו 

 סמסטר

  ) הרצאה +תרגיל( מיקרו' מבוא לכלכלה א 4  - 

את ההרצאה והתרגיל חובה 
 ללמוד באותו סמסטר

 ) הרצאה +תרגיל( חדו"א  א' 3  - 

  משפט עסקי 2  -  - 

  יסודות הניהול 2  -  - 

  חטיבה כללית 

את ההרצאה והתרגיל חובה 
ללמוד באותו 

 סמסטר

 -  3 
 ) הרצאה +תרגיל( סטטיסטיקה לכלכלנים א'



 

  יסודות המשטר בישראל 2  -  - 

  קורסי יצירה יהודית

  מחשבת ישראל  2  -  - 

  מנהג והלכה  2  -  - 

  'סמסטר ב
  קורסי חובה בכלכלה

את ההרצאה והתרגיל חובה 
 ללמוד באותו

 סמסטר

' השתתפות במבוא לכלכלה א

 ) הרצאה +תרגיל(מאקרו ' מבוא לכלכלה ב 4  'מיקרו בסמסטר א

את ההרצאה והתרגיל חובה 
 ללמוד באותו סמסטר

' א א"השתתפות בחדו

 'בסמסטר א
 ) הרצאה +תרגיל( חדו"א ב' 3 

 יסודות החשבונאות  3  -  - 

 יסודות השיווק  2  -  - 

  חטיבה כללית

ההרצאה והתרגיל חובה את 
ללמוד באותו 

 סמסטר

השתתפות בסטטיסטיקה 

 ) הרצאה +תרגיל(סטטיסטיקה לכלכלנים ב'  3  'בסמסטר א' לכלכלנים א

 השתתפות בסטטיסטיקה 

 במקביל' ב'+לכלכלנים א
 שימושי מחשב 2  - 

  קורסי יצירה יהודית

 (המשך(מחשבת ישראל  2  -  - 

 (המשך) מנהג והלכה 2  -  - 

 ובאנגלית עד סוף ,'חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א, על פי תקנון המכללה

 זאת נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה', שנה ב

  .בתקנון המכללה

  תנאי מעבר מחוג לחוג:
  

סטודנט שלומד בשנה א' ומבקש לעבור לאחד משלושת החוגים האחרים של הפקולטה 
לכלכלה  יגיש בקשת העברה עד לסוף חודש יולי באותה שנה. המעבר מחוג לחוג בתום שנה א' 

 יאושר על  בסיס מקום פנוי ועל פי שיקולי הנהלת הפקולטה לכלכלה. 
לה נוספות ויחייב שנת לימודים נוספת מעבר לחוג לכלכלה וחשבונאות מותנה בדרישות קב

 ,הואיל  
ובחוג לכלכלה וחשבונאות נלמדים כבר בשנה א' קורסי בסיס בחשבונאות לחשבונאים 

 בנוסף  לקורסים המשותפים לכלל החוגים. 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 'ב מבנה תכנית הלימודים בשנה

סטודנט שנכשל בחלק מקורסי שנה א', או שלמד אך לא נבחן בחלק מהבחינות של שנה א', יוכל לבקש 
שהוא ממלא את דרישות הקדם שלהם. הנהלת הפקולטה בתנאי אישור ללמוד קורסים של שנה ב' 

תחליט אם לאשר את הבקשה או לדחותה.  אם הבקשה תאושר, הסטודנט יהא חייב ללמוד את קורסי 
 במקביל לקורסי שנה ב' שיאושרו לו. ,או שלא נבחן ,שבהם נכשל שנה א'

 
 

  דרישות מעבר
  ז"נ

  דרישת קדם  דרישה מקבילה הקורס 

  'סמסטר א
 

 
  קורסי חובה בכלכלה

את ההרצאה והתרגיל חובה 
 ללמוד באותו סמסטר

 ציון "עובר" במבוא לכלכלה א'
 ) הרצאה +תרגיל( א'תורת המחירים  4   מיקרו ובחדו"א א' + ב'

 - 
 ציון "עובר" במבוא לכלכלה א'

מבוא לכלכלה ב' מאקרו במיקרו, 
 ובחדו"א א' + ב'

  מאקרו כלכלה א' 3 

את ההרצאה והתרגיל חובה 
 ללמוד באותו סמסטר

 ציון "עובר" במבוא לכלכלה א'
 ) הרצאה +תרגיל( יסודות המימון א' 3  מיקרו

 - 
ציון "עובר" בסטטיסטיקה 

  סטטיסטיקה ואקונומטריקה א' 2  לכלכלנים א' + ב'

   לימודי לוגיסטיקה

  מבוא לחקר ביצועים 3    - 

 יסודות הלוגיסטיקה  3    - 

  קורסי העשרה

  מבוא לפילוסופיה של המדע 2  -  - 

  'סמסטר ב

  קורסי חובה בכלכלה

את ההרצאה והתרגיל חובה 
 ללמוד באותו סמסטר

' בתורת המחירים אהשתתפות 

 'בסמסטר א
 ) הרצאה +תרגיל(תורת המחירים ב'  4 

 - 
' השתתפות במאקרו כלכלה א

 'בסמסטר א
  מאקרו כלכלה ב' 3 

את ההרצאה והתרגיל חובה 
 ללמוד באותו סמסטר

' השתתפות ביסודות המימון א

 'בסמסטר א
 ) הרצאה +תרגיל(יסודות המימון ב'  3 

חובה את ההרצאה והתרגיל  
 ללמוד באותו סמסטר

השתתפות בסטטיסטיקה 

 'בסמסטר א' ואקונומטריקה א
) הרצאה סטטיסטיקה ואקונומטריקה ב'  3 

 +תרגיל(

   לימודי לוגיסטיקה

 ציון "עובר" מבוא מיקרו, - 
  מבוא מערכות מידע  2  מבוא מאקרו, יסודות הניהול 

 - 
 השתתפות ביסודות הלוגיסטיקה 
 ניהול מערכות מלאי  3  והשתתפות במבוא לחקר ביצועים 



 

 
   
  

 'מבנה תכנית הלימודים בשנה ג
 בכל קורסי שנה א' לפחות.  כדי ללמוד את קורסי שנה ג', חובה לקבל "ציון עובר"

 דרישות הקדם המפורטות להלן נוספות על קורסי שנה א'.
סטודנט שנכשל בחלק מקורסי שנה ב', או שלמד אך לא נבחן בחלק מהבחינות של שנה ב', יוכל לבקש 

קורסים של שנה ג' בתנאי שהוא ממלא את דרישות הקדם שלהם. הנהלת הפקולטה  אישור ללמוד
תחליט אם לאשר את הבקשה או לדחותה.  אם הבקשה תאושר, הסטודנט יהא חייב ללמוד את קורסי 

 שנה ב' שבהם נכשל, או שלא נבחן, במקביל לקורסי שנה ג' שיאושרו לו.
 

 
 

  דרישות מעבר
  ז"נ

 הקורס 
 מקבילהדרישה 

  דרישת קדם

   'סמסטר א 

  קורסי חובה בכלכלה  

תורת המחירים א'+ב', ציון "עובר" ב -
מימון יסודות הב, מאקרו כלכלה א'+ב'ב

ובסטטיסטיקה ואקונומטריקה  א'+ב'
 א'+ב'.

 כלכלת ישראל   2 

כל ב או השתתפות סיום
והבחירה  החובה קורסי

' במקביל גשנה של 
 לסמינריונים

בכלכלה  "עובר "בכל קורסי החובהציון 
 . 'ב-ים א' ובשנ ולוגיסטיקה

את לימודיו  שיפרו הערה: גם סטודנט אשר
שנים, ילמד בכל מקרה את  3-ליותר מ

 הסמינריונים רק בשנה האחרונה ללימודיו.

  סמינריון בכלכלת ישראל 2 

   לימודי לוגיסטיקה  

 ניהול מערכות רכש 3  - -

 ואחזקהאמינות  2 - -

 חקר ביצועים 3 - -

 
 ניהול איכות 2 - -

ציון "עובר" ביסודות הלוגיסטיקה  -
 והשתתפות בחקר ביצועים

 ניהול ותפעול הייצור 3

 ניהול פרויקטים 2 - -

 ניהול איכות  2 - -

כל ב או השתתפות סיום
והבחירה  החובה קורסי
' במקביל גשנה של 

 לסמינריונים

בכלכלה  קורסי החובהציון "עובר "בכל 
 .'ב-בשנים א' ו ולוגיסטיקה

  את שיפרו הערה: גם סטודנט אשר
 שנים, ילמד בכל  3-לימודיו ליותר מ

מקרה את הסמינריונים רק בשנה 
 האחרונה ללימודיו.

 סדנה בלוגיסטיקה 2

  קורסי יצירה יהודית

 ובאנגלית עד סוף ,'חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א, על פי תקנון המכללה

 זאת נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה', שנה ב
  בתקנון המכללה.



 

 תולדות עם ישראל  2  -  -

  קורסי בחירה בכלכלה

 "בקורסי החובה של שנה ב'ציון "עובר   
 קורס בחירהכל והדרישות הייחודיות של 

  קורס אחד מתוך מאגר קורסי הבחירה  2

  'סמסטר ב

  קורסי חובה בכלכלה

כל ב או השתתפות סיום
והבחירה  החובה קורסי

' במקביל גשנה של 
 לסמינריונים

בכלכלה  ציון "עובר "בכל קורסי החובה
 . 'ב-בשנים א' ו ולוגיסטיקה

את  שיפרו הערה: גם סטודנט אשר
שנים, ילמד בכל  3-לימודיו ליותר מ

מקרה את הסמינריונים רק בשנה 
 האחרונה ללימודיו.

 )המשך(סמינריון בכלכלת ישראל  2 

  לימודי לוגיסטיקה

- 
ציון "עובר "ביסודות הלוגיסטיקה 

וניהול מערכות מלאי והשתתפות בניהול 
 מערכות רכש.

 ניהול שרשרת ההספקה  3 

   SQL -ו ERPמערכות  2  - -

 מערכות מידע לוגיסטיות 2  ציון "עובר" בשימושי מחשב -

 תובלה ושינוע  3  - -

כל ב או השתתפות סיום
והבחירה  החובה קורסי
' במקביל גשנה של 

 לסמינריונים

בכלכלה  ציון "עובר "בכל קורסי החובה
 . 'ב-בשנים א' ו ולוגיסטיקה

את  שיפרו הערה: גם סטודנט אשר
שנים,  3-לימודיו ליותר מ

ילמד בכל מקרה את 
הסמינריונים רק בשנה 

 האחרונה ללימודיו.

 (המשך) בלוגיסטיקה אסדנ 2 

  קורסי יצירה יהודית

 (המשך) תולדות עם ישראל 2  -  -

 סה"כ נק"ז  120  

  הפקולטה: ידי-הפסקת לימודים על
היה רשום לקורס פעמיים ונכשל בשתי הפעמים במועד א' ) את אותו קורס חובהסטודנט שלמד פעמיים 

 רשאית הפקולטה להפסיק את לימודיו.  (,ובמועד ב'
  

  

 ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.  *

 . 60הערה: ציון "עובר" בכל המקצועות הינו  *

  

 


