
 .B.A "תכנית לימודים לתואר "בוגר

בכלכלה ולוגיסטיקה  

מבנה תכנית הלימודים בשנה א' 

 ז"נ ישות מעברדר
 שת קדםדרי להמקבישה דריהקורס 

' ר אמסטס

 להה בכלכסי חובקור

 ה חובל והתרגיצאההרת הא
תוובא  מודלל

קרומי  (גיל +תרצאה הר) 4  -   ' א  להלכלכ  אמבו

 רסטסמ
 ה חובל והתרגיצאההרת הא

  רסטמ סתוובאמודלל
(גיל+תר 3  -  צאהר) ה   'א   חדו"א

-  קיסט עשפמ 2  - 

-  הולנית הדוסוי 2  - 

 ליתה כליבטח

 3  -  ה חובל והתרגיצאההרת הא
תוובא  מודלל

 רסטסמ
(גיל +תראהצ הר) 'א   םנילכלה לכיקטיסטסט



 

   2  -  - ראלש בירת המשטדוסוי

   יתה יהודיריציסקור

    2  -  - שראל יחשבתמ

    2  -  - לכה והגמנה

'   בסטרמס
  להה בכלכסי חובקור

'  להלכלכאמבו בתתתפושה ה חובל והתרגיצאההרת האא  
'  4   תוובאלהלכלכאמבו מודלל  (גיל +תרהצאר) הואקרמב   ' ארסטמבסרויקמ   

 רסטסמ

'  אדו בחתתתפושה ה חובל והתרגיצאההרת האא" 
  3 (גיל +תרהצאר) ה ' בחדו"א

'   רסטמ סתוובאארסטסמב מודלל 

   3  -  - ותנאחשבות הדוסוי

   2  -  - וקיושת הדוסוי

  ליתה כליבטח

ה חובל והתרגיצאההרהאת   היקטיסטסט בתתתפושה
'   א' בםנילכלה לכיקטיסטסט   ' תוובאמודללרסטמבסאםנילכללכ  3 (גיל +תראהצר) ה  

 רסטסמ
  היקטיסטסט בתתתפושה

  2  - בש מחימושיש
  לקבימב' ב'+אםנילכללכ

   יתה יהודיריציסקור

(  2  -  - שךהמ (שראל יחשבתמ

(  2  -  - שךהמ לכה והגמנה (

, ןונקתיעל פ ',ףו סעדתיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבחהללמכה      וף סעדתינגלובאה אנש  

          ה ראתוובהחשללאמוטפיר.תייפהספציםודמי הלתינוכתשלברמעהתושידר בהעמידף לוסנתזא',  בהנש

.  הללמכהןונקתב  

  ג:לחומחוג י מעבר נאת
  

ה לטקוהפשל ם ריאח היםחוג השתושל מחדלאר בו לעקשמבוא' ה שנ במדשלוט דנטוס
 א'ה שנם תו בוגלחוג מחר עבהמה. שנה ותבאלי יוש וד חוףלסד ה ערעב השתבקש יגיה  כלכלל

  ה.כלכלה ללטקופ הלתנה הולייק ש פיועלוי  פנוםמקס סי בעל ר ושיא
ת ספנום דימוית לשנב יייחת וספונוה לב קותישדר בנהות מותנאושבוחה כלכלג לחור לעבמ

 ל  איהו,
ם איונשבלחת אוונשבבחס סי בסירקוא' ה שנ בבר כיםמד נלתאוונשבוחה כלכלג לחווב
  ם.וגיהחלל לכם פיותמש היםרסקו  לסףנוב

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
מבנה תכנית הלימודים בשנה ב' 

סטודנט שנכשל בחלק מקורסי שנה א', או שלמד אך לא נבחן בחלק מהבחינות של שנה א', יוכל לבקש 
אישור ללמוד קורסים של שנה ב' בתנאי שהוא ממלא את דרישות הקדם שלהם. הנהלת הפקולטה 
תחליט אם לאשר את הבקשה או לדחותה.  אם הבקשה תאושר, הסטודנט יהא חייב ללמוד את קורסי 

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

 

  ישות מעברדר
  ז"נ

  שת קדםדרי  להמקבישה דרי הקורס 

 
'  ר אמסטס

 
  להה בכלכסי חובקור

 ה חובל והתרגיצאההרת הא
  רסטמ סתוובאמודלל

 ' אהלכלא לכמבו בבר"ן "עווצי
צאה הר)   (גיל+תר 4     ' ב+' א"אובחדורויקמ א'  םיריח המתתור

 - 
 ' אהלכלא לכמבו בבר"ן "עווצי

ואקר מ' בהלכלא לכומב ,רויקמ  ב
   ' ב+'א"אובחדו

להלכ כרואקמ   'א 3 

 ה חובל והתרגיצאההרת הא
  רסטמ סתוובאמודלל

 ' אהלכלא לכמבו בבר"ן "עווצי
'א   (גיל +תרהצאר) ה 3  וריקמ וןימ המתדוסוי

 - 
 היקסטטיסט בבר"ן "עווצי

היקטיסטסט   ' איקהמטרנוואקו 2    ' ב+'אםנילכללכ

ילימוד    קהיטסילוג

  םעיצוי ברא לחקמבו 3    - 

תדוסוי   יקהסטהלוגי 3    - 

  השרע היסקור

הסופיולפיל   מדעשל ה 2  -  -  אמבו 

'   בסטרמס

  להה בכלכסי חובקור

 ה חובל והתרגיצאההרת הא
  רסטמ סתוובאמודלל

' א םיריח המתתורב  

' ארסטסמב  

תתתפושה
' בםיריח המתתור  (גיל +תרהצאר) ה 4 

 - 
' א להלכ כרואקמ בתתתפושה 

' ארסטסמב  
להלכ כרואקמ   'ב 3 

 ה חובל והתרגיצאההרת הא
  רסטמ סתוובאמודלל

' א וןימ המתדוסוי בתתתפושה 

' ארסטסמב  
אהצהר   (ילגתר+ 3  'ב  ) וןימ המתדוסוי

   ובהחגילתר וההצארת ההא
רסטמ סתוובאמודלל  

 היקטיסטסט בתתתפושה

' אהיקרמטוונקוא ' אסטרסמב   
' ביקהמטרנוואקו הצא הר)  3  היקטיסטסט 

 (גיל+תר

ילימוד    קהיטסילוג

 
הולניה   - 

,קרוי מאבו מבר"ן "עווצי
ותסודי,רואקמאמבו     תרכו מעאמבו    מידע 2

   יקהסטהלוגיתדוסוי בתתתפושה
  אי מלותכ מערליהונ 3     םצועיביחקרא לובמבותהשתתפו - 



 

תינגלובא , ןונקתי פעל   ףוסדע  ',וף סעדתיבר עהבעהבור פטתשידר בודמ לענטוד סט כלייבחהללמכה    אהנש   

לאמוטפיר.תיפיצהספיםודמי הלתינוכתשלברמעהתושידרב        העמיד לוסףנתזא',  בהנש   ה ראתוובהחשל
   .הללמכהןונקתב
 
   
  

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

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 
אישור ללמוד קורסים של שנה ג' בתנאי שהוא ממלא את דרישות הקדם שלהם. הנהלת הפקולטה 
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. 
 

 
 

  ישות מעברדר
  ז"נ

 הקורס 
שה דרי הלמקבי

  שת קדםדרי

'  ר אמסטס  

   להה בכלכסי חובקור 

 ,'+ב' אםירימחת התור בבר"ן "עווצי -
וןממי ותדסויב, 'ב+' אלה כלכקרומאב  ה

יקהסטטיטבסו'+ב'א   יקהרמטוונקוא 
 .'+ב'א

   ראלש יכלכלת 2 

 בכל   ותהשתתפואםיוס
  חירהוהבחובהה סיקור
'  גשנהשל בילמקב  
 םניונרימילס

  להכלכבובהי החורס קלבר "בכ"עו וןצי
  . 'ב- ו' אםיבשנהיקטיסגולו

  יולימודאת   שפרוישרנט אטודסם: גהערה
תה ארמקבכלילמד     ם,ינש-3 מליותר

 יו.לימוד לחרונה האהנש ב רקםיניונריהסמ

וןנרייסמ   שראל יבכלכלת 2 

ילימוד      קהיטסילוג

 ש רכותכ מערליהונ 3  - -

תנויאמ  הואחזק 2 - -

חקר  םצועיבי 3 - -

 
ליהונ  תכואי 2 - -

  היקסטהלוגיתדוסוי בבר"ן "עווצי -
 םצועיי ברחק בותהשתתפו

 רוצייל ה ותפעוליהונ 3

 םטייק פרוליהונ 2 - -

ליהונ   תכואי 2 - -

 בכל   ותהשתתפואםיוס
  חירהוהבחובהה סיקור

'  גשנהשל בילמקב  
םניונרימילס  

  להכלכבובהי החורסק לבר "בכן "עווצי
  .'ב- ו' אםנישבהיקטיסגולו

     אתשפרוישרנט אטודסם: גהערה
-3 מליותריולימוד ם,ינש      בכלדילמ 
הנשב   רקםיניונרי הסמתה אמקר

 יו.ודלימה לנהאחרו

 היקסטה בלוגיסדנ 2

יסקור   יתה יהודיריצ



 

  שראל יםת עותולד 2  -  -

  ה בכלכלהיר בחיסקור

   ' בנהששל  
  ה בחירסקור

החובי הסקור"ב 
לכשלותודיייחה   

ברן "עווצי
ותשדריוה

 2 גרמא   בחירהי הסקור ךתומ  חד אסקור

'   בסטרמס

 להה בכלכסי חובקור 

 בכל   ותהשתתפואםיוס
  חירהוהבחובהה סיקור
'  גשנהשל בילמקב  
 םניונרימילס

  להכלכבובהי החורס קלבר "בכן "עווצי
  . 'ב- ו' אםנישבהיקטיסגולו

 את   שפרוישרנט אטודסם: גהערה
-3 מליותריולימוד ם,ינש  בכל   דילמ 
הנשב   רקםיניונרי הסמתה אמקר

 יו.ודלימה לנהאחרו

ל ישראבכלכלת   משך()ה 2  וןנרייסמ

ילימוד   קהיטסילוג

- 
  היקסטהלוגיתדוסויבר "בן "עווצי

 ליהו בנותפתתש והאיל מתרכו מעהולניו
 .ש רכתרכומע

ליהונ  ההספקת השרשר  3 

- -  2   SQL ו- ERP  תרכומע

תיוטיסג לומידע   2  בש מחימושיש בבר"ן "עווצי - תרכומע

  נוע ושילהתוב 3  - -

 בכל   ותהשתתפואםיוס
  חירהוהבחובהה סיקור

'  גשנהשל בילמקב  
םניונרימילס  

  להכלכבובהי החורס קלבר "בכן "עווצי
  . 'ב- ו' אםנישבהיקטיסגולו

 את   שפרוישרנט אטודסם: גהערה
-3 מליותריולימוד   ם,ינש 
את   רהמקמד בכליל

 הנש ב רקםיניונריהסמ
 יו.ודלימה לנהאחרו

( שךהמ 2  יקהסטיגבלו  ) אסדנ

יסקור   יתה יהודיריצ

( שךהמ 2  -  - שראל יםת עותולד )

ה"כס   "זנק 120  

   טה:לפקוהידי-ללימודים עקת פסה
שלנכם וייעמס פורלקם שו ריהה) בהחוס ור קתואות אם ייעמד פלמ שנטודסט  א'ד מוע ביםעמהפתי בש

  יו.ודימת ל איקפסלהה לטקוהפת אירש(, ב'ד מועוב
  

  

   .יםודמי הלתינוכת ביםיונישונתכיי* 

   60.  וניהתוועצקמה  בכלבר"ו "עןוי צ:הערה*

  

 

  


