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 אב תשע"זב"ה כ 

 2017אוגוסט ב 17 

 3290/17: אישורמס'     

 

 

 אישור הפעלת תכנית לימודים

 

 הנני לאשר את הפעלת תכנית הלימודים המפורטת להלן:

 

 ענף:
 

 מינהל

(08) 

 מגמת הלימוד:
 

 מלאי ורכשניהול 
 

 מגמה:סמל 

8114 

 מסגרת:
 

 מבוגרים

 

 מסלול:
 

  הכשרת ערב 

(27) 

 

 

 94עיוני:    סה"כ שעות                                                   משך הקורס:                                             

  44סה"כ שעות מעשי:                                                                                                                

          138         סה"כ שעות:                                                                                                               

 

 פירוט מקצועות / נושאים לימודשעות  הערות

 עיוני מעשי סה"כ

 מקצועות תשתית    (14) (--) (14) 

 ארגון וניהול .1 8  -- 8 

 מיומנויות ניהול .2 6  -- 6 

 ליבה -תורת המקצוע   (70) (44) (114) 
 מבוא לרכש ולוגיסטיקה .3 4 -- 4 
 ניהול האיכות .4 3 -- 3 

 טיפול במקורות רכשודרישות ההגדרת  .5 6 -- 6 

 :( ברכש KPIמדדי ביצועים מרכזיים ) .6 10 -- 10 

, אתיקה ביצועי הרכשו הערכת ספקים

 ברכש
 תיוג אלקטרוני איתורים,1

(RFID) 

 ,  תחזיות, ניהול1תהליכי מחסן בסיסיים .7 14 4 18

  ועיתוד מלאי, ניתוח פארטו

 ומשטוחאריזה  .8 3 -- 3 

וכלכליים ברכש,  היבטים משפטיים  .9 12 -- 12 

 לאומי-הסכמים, רכש וסחר בין

, התקשרות(,   SCMשרשרת הספקה ) .10 14 -- 14 

 סביבת השוק ויחסים ארגוניים

 משא ומתןניהול ואסטרטגיית  .11 4 -- 4 

 מערכות מידע:  .12 (--) (32) (32) 
2 Microsoft Office: Word, 

Excel, Outlook, PowerPoint 

 2יישומי מחשב .12.1 -- 12 12

 חיפוש מידע באינטרנט .12.2 -- 4 4 

 מערכות לוגיסטיות .12.3 -- 16 16 

חובת שימוש במערכות המידע    
 .12שבסעיף 

 פרויקט גמר .13 -- 8 8
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 מקצועות תומכים   (3) (--) (3) 
 הות במחסןבטיחות וג .14 3 -- 3 
 כישורי עבודה (5) (2) (7) 

 מציאת עבודה .15 3 -- 3 

 עבודה בגובה .16 2 2 4  

     

 שעות סה"כ 92 46 138 
 

 

 :כניסה דרישות
 

 .לימוד שנות 12 בוגרי .1

 .קבלה ועדת .2

 

 

 :גמר בחינות

 

 :חיצוניות גמר בחינות .א

  1-11, 14:  סעיפים  - עיונית בחינה .1

 פרויקט גמר .2

 

 

 :פנימיות גמר בחינת .ב

   12סעיף – מעשית בחינה

 

 

 :תעודות

 

  .מלאי ורכשניהול  -גמר תעודת

 

 

 :הערות

 

 הפעלה זה חדש ויהווה פיילוט. לאחריו ייתכנו שינויים באישור זה.אישור  .1

 באישור הפיקוח המקצועי בלבד. -(12בחינת גמר פנימית מעשית )סעיף  .2

 

 

 

                                                                   

_________________ 

 חני זוהר

 היחידה לתכנ"ל תמנהל

3290/17 

 


