
 לוגיסטיקה ושיווק התמחות  –לשנה"ל תשפ"א  –הנדסאים / טכנאים )יג'/יד'(  –נושאים שירדו מחומר הלימוד 

 נושאים להורדה  פרקים להורדה  מקצוע  סמל נושא  נושא  כיתה 

 יג' 

 718001 ניהול תעשייתי א' 

 התערבות הממשלה 7 מיקרו כלכלה 

 והתפלגות נורמלית משתנה מקרי רציף  5 סטטיסטיקה א 

 רמות הניהול בארגון + ערכים ואתיקה בארגון  2,5 יסודות הניהול 

 השינוי הארגוני ותהליך החדרתו 7 פסיכולוגיה תעשייתית 

 יחסי עבודה 
4.6,6 

חוק יישוב סכסוכי עבודה + מגמות וכיוונים חדשים  
 במערכת יחסי העבודה בישראל 

לוגיסטיקה ושיווק  
 א' 

718931 

 סוגי הזמנות רכש ייחודיים + היבטים חוקיים ברכש  3,6 רכש  יסודות בניהול

 3,4,6 שיווקיות  ניהול מערכות 

ניהול המערכת השיווקית על פי אילוצים +  ניהול לפי  
אילוצים כאשר השוק הוא אילוץ  + השלכות גישות  

 בניהול הממוקד על ניהול 
 הלוגיסטיקה 

 6,7,8 אספקה שרשרתניהול  
מערכות מידע בשרשרת האספקה +  גישות בניהול  
 שרשרת האספקה + גישות בניהול שרשרת האספקה 

 מסמך התכנית העסקית  6 תכנית עסקית 

 דינאמיקה תחרותית  5 יסודות במדיניות עסקית 

 7,8 ומימון  חשבונאות פיננסית
בפירמה  ניתוח תזרים מזומנים + דוחות כספיים 

 מסחרית 

 

  



 

 נושאים להורדה  פרקים להורדה  מקצוע  סמל נושא  נושא  כיתה 

 יד' )הנדסאים( 

 718003 ניהול תעשייתי ב' 

 הבנקים המסחריים והבנק המרכזי + מאזן התשלומים  5,7 מאקרו כלכלה 

 4,5 סטטיסטיקה ב' 
הסקה לגבי ממוצע האוכלוסייה  כאשר שונות  

אינה ידועה + הסקה לגבי הפרופורציה    2האוכלוסייה 
p   באוכלוסייה 

 6,7 ניהול משאבי אנוש 
הדרכת ופיתוח של המשאב האנושי + ניהול קריירה  

 בארגון 

 הארגון סוגי מערכות מידע + שילוב האינטרנט בניהול  4,5 תומכות החלטה מערכות מידע

 יישום תכנון תחנת עבודה  4 הנדסת גורמי אנוש 

 718933 לוגיסטיקה ושיווק ב' 

 תורת התורים  5 חקר ביצועים  

 5.6,6,7,8 ניתוח מערכות מידע 
  –מילון נתונים + עיצוב מערכת מידע + שלב ההקמה 

  – השלב השישי בתקופת הפיתוח + שלב היישום 
 הפיתוח השלב השביעי בתקופת 

 3.3,5 יסודות בניהול אסטרטגי 
אסטרטגיה בינלאומית ברמת התאגיד + מנהיגות  

 אסטרטגית ותהליך הניהול 

 תמחיר תקן + הדיווח תמחירי והבקרה הניהולית  7,10 חשבונאות ניהולית 

 5,8 ניהול מערכות תפעול 
ממוקדי תהליך, ממוקדי מוצר, טכנולוגיה   מערכים .

 קבוצתית + בקרת ייצור 

 9.5,9.6,9.7,10 ניהול מלאי 

מחיר הפריט + קביעת גודל סדרת ייצור לתהליכי ייצור  
בעלי מספר שלבים + קביעת גודל סדרת ייצור כאשר  

- תקופתי בתנאי אי -הצריכה אינה קבועה + מודל חד
 וודאות 

 

 

 


