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היא מינימום  1 לב: הדרישה לתואר  )   64.  שימו  על מילוי כל    128ש"ש  וקורסים כלליים. הקפידו  יסוד ביהדות  קורסי  כולל  נ"ז(, 
 הדרישות כדי לקבל זכאות לתואר. כמו כן יש לבדוק חובות אחרים כמו: אנגלית והבעה עברית. 

 נ"ז( בלוגיסטיקה. יש לשים לב למילוי מכסה זו ולהשלים בקורסי בחירה לפי הצורך.   92ש"ש )  46-.  כל הסטודנטים חייבים ב2
.  פטורים: סטודנטים המבקשים לקבל פטור ע"ס לימודים אקדמיים קודמים יגישו בקשה לוועדת הסטטוס באוניברסיטה מיד עם 3

 עוד לא אושר הפטור ע"י ועדת הסטטוס יש להירשם לכל הקורסים.  קבלתם. ניתן לקבל ייעוץ במחלקה. כל 
 .  תלמיד שנה ב' לא יוכל להירשם לקורסי תיאוריות ויישומים אם לא קיבל ציון עובר בקורסי מבוא לכלכלה. 4
קורסי חובה של   2ייקחו בשנה א' את הקורס שיטות וכלי מחקר, ועוד לפחות   עתודאים ומשתלמי צה"ל הלומדים שנתיים לתואר .  5

 נ"ז( בקורסי יהדות + קורסים כלליים.  16ש"ש )  8שנה ב'. כמו כן מומלץ לקחת  
 קורסי אנגלית בתואר.    2. על הסטודנט לבדוק עמידה בדרישות מל"ג למינימום 6
 

 קורסי חובה:   -שנה א' 
 ש"ש  1.5 מבוא לסטטיסטיקה א'   002
 ש"ש  1.5 מבוא לסטטיסטיקה ב'   003
 ש"ש  1.5   1מתמטיקה למדעי החברה   004
 ש"ש     1   2מתמטיקה למדעי החברה   005
 ש"ש     1 מבוא להסתברות   006
 ש"ש  1.5 מיקרו   –מבוא לכלכלה  015
 ש"ש  1.5 מאקרו   -מבוא לכלכלה 016
 ש"ש  1.5 מתוקשב   -יסודות הלוגיסטיקה   025
 ש"ש  1.5 ניהול מערכות מידע    051
 ש"ש     1 התנהגות ארגונית  056

 ש"ש    2 קורס בחירה  
 ש"ש   15.5 סה"כ שנה א'  

 
 קורסי חובה:  – שנה ב' 
 ש"ש  1.5 חקר ביצועים א'   007
 ש"ש     1.5 חקר ביצועים ב'   008
 ש"ש  1.5 שיטות וכלי מחקר  009
 ש"ש  1.5 תיאוריות ויישומים במיקרו כלכלה  017
 ש"ש  1.5 תיאוריות ויישומים במאקרו כלכלה  018
 ש"ש  1.5 יסודות המלאי   026
 ש"ש  1.5 יסודות הרכש   027
 ש"ש  1.5 יסודות מערכות תובלה ושינוע   028
 ש"ש  1.5 יישומי מערכות מידע לוגיסטיות  050
 ש"ש    1 בלוגיסטיקה היבטים משפטיים   078

   ש"ש    1 קורסי בחירה  
 ש"ש   15.5 סה"כ שנה ב'      

 : קורסי חובה  – שנה ג' 
 ש"ש  1.5 יסודות המימון   019
 ש"ש       2 ניהול התפעול והייצור   030
 ש"ש  1.5 מתוקשב   -תמיכה לוגיסטית משולבת   031
 ש"ש  1.5 ניהול פרויקטים   032
 ש"ש  1.5 מתוקשב  –ניהול מערכות לוגיסטיות   033
 ש"ש        1 ממשקי לוגיסטיקה ותעשיה  034
 ש"ש     2 סמינריון מחקרי   060
 ש"ש     2 סמינריון עיוני   061

 ש"ש    2 קורסי בחירה  
 ש"ש  15 סה"כ שנה ג'  

 
 

                  נ"ז(  92ש"ש )=  46:                                                              לוגיסטיקה  ניהול סה"כ 
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