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תכנית לימודים לתואר "בוגר"  B.A.בכלכלה ולוגיסטיקה
מטרת התכנית
לימודי כלכלה ולוגיסטיקה וניהול הרכש באים להקנות את הידע הדרוש למנהלי הרכש הבכירים והבינוניים ,מנהלי
תחזוקה ,אפסנאות ותובלה בארגונים גדולים ובינוניים.
בשנים האחרונות תחום זה עובר שינויים מרחיקי לכת ,אשר להם השלכות על אופי התפקיד ועל רווחיותו ועל כושר
התמודדותו של הארגון בסביבה הגלובלית העסקית.
נושאי תפקיד הרכש והלוגיסטיקה נעשו תפקידים משפיעים על עלויות חומרי הגלם והתובלה ,המהווים לעתים גורם
מכריע בחישוב שולי הרווח של הארגון וביתרונו היחסי.
הידע של ניהול אופטימלי של מלאי המגשר בין ביקוש והיצע הוא הבסיס ליעילות תפעולית ועסקית מודרנית.
התכנית מעניקה ללומדיה תשתית אקדמית איתנה לקראת לימודי המשך לתארים מתקדמים.

מבנה תכנית הלימודים בשנה א':
הקורס

נ"ז

דרישת קדם

דרישות מעבר
דרישה מקבילה

סמסטר א'
קורסי חובה בכלכלה
מבוא לכלכלה א' מיקרו

4
3
2
2

-

סטטיסטיקה לכלכלנים א'

3

-

שימושי מחשב

2

-

יסודות המשטר בישראל

2

-

חדו"א א'
משפט עסקי
יסודות הניהול

-

מבוא לכלכלה א' מיקרו  -תרגיל

-

חדו"א א'  -תרגיל

-

סטטיסטיקה לכלכלנים א'  -תרגיל
השתתפות בסטטיסטיקה
לכלכלנים א'  +ב' במקביל
-

חטיבה כללית

תרבות עברית ,היסטוריה יהודית וקורסים כלליים
מחשבת ישראל
מנהג והלכה

4
4

-

-

-

-

סמסטר ב'
קורסי חובה בכלכלה
השתתפות במבוא לכלכלה א'
מיקרו בסמסטר א'
השתתפות בחדו"א א' בסמסטר
א'
-

-

-

-

סטטיסטיקה לכלכלנים ב'

3

השתתפות בסטטיסטיקה
לכלכלנים א' בסמסטר א'

סטטיסטיקה לכלכלנים ב'  -תרגיל

שימושי מחשב (המשך)

2

-

השתתפות בסטטיסטיקה
לכלכלנים א'  +ב' במקביל

מבוא לכלכלה ב' מאקרו

4

חדו"א ב'

3

יסודות החשבונאות

3
3

יסודות השיווק

מבוא לכלכלה ב' מאקרו  -תרגיל
חדו"א ב'  -תרגיל

חטיבה כללית

תרבות עברית ,היסטוריה יהודית וקורסים כלליים
מחשבת ישראל (המשך)
4
מנהג והלכה (המשך)
4
על פי תקנון המכללה ,חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א' ,ובאנגלית עד סוף שנה ב' ,זאת
נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית .פירוט מלא של החובות ראה בפרק "לימודי חובה" עמוד
 22בידיעון.
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סטודנט שלומד בשנה א' ומבקש לעבור לאחד משלושת החוגים האחרים של ביה"ס 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 ביה"ס לכלכלה.
מעבר לחוג לכלכלה וחשבונאות מותנה בדרישות קבלה נוספות ויחייב שנת לימודים נוספת ,הואיל ובחוג לכלכלה
וחשבונאות נלמדים כבר בשנה א' קורסי בסיס בחשבונאות לחשבונאים בנוסף לקורסים המשותפים לכלל החוגים.

מבנה תכנית הלימודים בשנה ב':
הקורס

דרישות מעבר

נ"ז

דרישת קדם

דרישה מקבילה

סמסטר א'
קורסי חובה בכלכלה
תורת המחירים א' -
תרגיל

תורת המחירים א'

4

מאקרו כלכלה א'

3

ציון "עובר" במבוא לכלכלה א' מיקרו
ובחדו"א א'  +ב'
ציון "עובר" במבוא לכלכלה א' מיקרו,
מבוא לכלכלה ב' מאקרו ובחדו"א א' +
ב'

יסודות המימון א'

3

ציון "עובר" במבוא לכלכלה א' מיקרו

יסודות המימון א' -
תרגיל

סטטיסטיקה ואקונומטריקה א'

2

ציון "עובר" בסטטיסטיקה לכלכלנים
א'  +ב'

-

-

לימודי לוגיסטיקה
מבוא לחקר ביצועים

3

-

יסודות הלוגיסטיקה

3

-

קורסים כלליים
מבוא לפילוסופיה של המדע

2

-

-

סמסטר ב'
קורסי חובה בכלכלה
תורת המחירים ב'

4

מאקרו כלכלה ב'

3

יסודות המימון ב'

3

סטטיסטיקה ואקונומטריקה ב'

2

השתתפות בתורת המחירים א'
בסמסטר א'
השתתפות במאקרו כלכלה א' בסמסטר
א'
השתתפות ביסודות המימון א'
בסמסטר א'
השתתפות בסטטיסטיקה
ואקונומטריקה א' בסמסטר א'

תורת המחירים ב' -
תרגיל
יסודות המימון ב' -
תרגיל
-

לימודי לוגיסטיקה
מערכות מידע לוגיסטיות

3

ניהול מערכות מלאי

3

השתתפות ביסודות הלוגיסטיקה
והשתתפות במבוא לחקר ביצועים

-

על פי תקנון המכללה ,חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א' ,ובאנגלית עד סוף שנה ב' ,זאת
נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית .פירוט מלא של החובות ראה בפרק "לימודי חובה" ,עמוד
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 22בידיעון.
סטודנט שלומד בשנה א' ומבקש לעבור לאחד משלושת החוגים האחרים של ביה"ס 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 ביה"ס לכלכלה.
מעבר לחוג לכלכלה וחשבונאות מותנה בדרישות קבלה נוספות ויחייב שנת לימודים נוספת ,הואיל ובחוג לכלכלה
וחשבונאות נלמדים כבר בשנה א' קורסי בסיס בחשבונאות לחשבונאים בנוסף לקורסים המשותפים לכלל החוגים.

מבנה תכנית הלימודים בשנה ג':
הקורס

דרישות מעבר

נ"ז

דרישת קדם

דרישה
מקבילה

סמסטר א'
קורסי חובה בכלכלה
כלכלת ישראל

2

סמינריון בכלכלת ישראל

4

ציון "עובר" במאקרו כלכלה א'  +ב'
ציון "עובר" בתורת המחירים א'+ב' ,מאקרו כלכלה
א'+ב' ,סטטיסטיקה ואקונומטריקה א'+ב' ,יסודות
המימון א'+ב'

-

לימודי לוגיסטיקה
ניהול מערכות רכש

2

-

אמינות ואחזקה

2

-

חקר ביצועים

2

ניהול איכות

2

ניהול פרויקטים

2

ניהול ותפעול הייצור

3

סדנא בלוגיסטיקה

4

ציון "עובר" במבוא לחקר ביצועים

-

ציון "עובר" ביסודות הלוגיסטיקה והשתתפות בחקר
ביצועים
ציון "עובר" בתורת המחירים א'+ב' ,מאקרו כלכלה
א'+ב' ,סטטיסטיקה ואקונומטריקה א'+ב' ,יסודות
המימון א'+ב' ,יסודות הלוגיסטיקה ,מבוא לחקר
ביצועים וניהול מערכות מלאי.

-

תרבות עברית ,היסטוריה יהודית וקורסים כלליים
תולדות עם ישראל

4

-

-

קורסי בחירה בכלכלה
קורס אחד מתוך מאגר קורסי הבחירה

2

ציון "עובר" בקורסי החובה של שנה ב'

סמסטר ב'
קורסי חובה בכלכלה
סמינריון בכלכלת ישראל

4

ציון "עובר" בתורת המחירים א'+ב' ,מאקרו כלכלה
א'+ב' ,סטטיסטיקה ואקונומטריקה א'+ב' ,יסודות
המימון א'+ב'

-

לימודי לוגיסטיקה
ניהול שרשרת ההספקה

3

מערכות מידע ניהוליות

3

ציון "עובר" ביסודות הלוגיסטיקה וניהול מערכות
מלאי והשתתפות בניהול מערכות רכש.
-

-

יסודות המסחר האלקטרוני

2

ציון "עובר" בשימושי מחשב

-

תובלה ושינוע

3

-

-

-
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סדנא בלוגיסטיקה (המשך)

4
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ציון "עובר" בתורת המחירים א'+ב' ,מאקרו כלכלה
א'+ב' ,סטטיסטיקה ואקונומטריקה א'+ב' ,יסודות
המימון א'+ב' ,יסודות הלוגיסטיקה ,מבוא לחקר
ביצועים וניהול מערכות מלאי.

-

תרבות עברית ,היסטוריה יהודית וקורסים כלליים
תולדות עם ישראל (המשך)

4

-

דרישת הקדם "השתתפות בקורס" מתייחסת לקורסים הניתנים באותה שנת לימוד.
כלומר השתתפות במקצוע שניתן בסמסטר א' היא תנאי מינימום ללימוד מקצוע אחר בסמסטר ב'.
לעיתים מדובר באותו קורס חלק א' וחלק ב' ולעיתים בקורסים שונים.

* בתוכנית הלימודים ייתכנו שינויים על פי החלטת המכללה.
* הערה :ציון "עובר" בכל המקצועות הינו .60

-

