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  סמל השאלון  שם השאלון  שם מקצוע

  839272  30% – מינהל וכלכלה  מינהל וכלכלה 

  

  

  

  

  הפרקים בתוכנית הלימודים

  שייכללו בבחינה
  פירוט הנושאים שייכללו בבחינה

  תורת הארגון

 סיווג ארגונים 2פרק 

  הארגון וסביבתו  3פרק 

  יסודות ניהול החשבונות

 אמצעי תשלום  4פרק 

 תיעוד הפעילות הכלכלית במשק  7פרק 

  ניהול קופות  8פרק 

 דוח מע"מ  9פרק 

 שכר עבודה ומשכורת  10פרק 
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  סמל השאלון  שם השאלון  שם מקצוע

  839282    )30%(מוגבר  –מינהל וכלכלה   מינהל וכלכלה 

  

  

  

  הפרקים בתוכנית הלימודים

  פירוט הנושאים שייכללו בבחינה  שייכללו בבחינה

  כלכלית-מידענות ואוריינות עסקיתמבוא:   1פרק 

  מידע ומידענות  1.2  סעיפים

  הארגון 2פרק 

  גון?מהו אר  2.1  סעיפים

  סוגי ארגונים  2.2

  מאפייני סביבה ארגונית  2.4

  סביבות הארגון  3פרק 

  סביבות המאקרו של הארגון  3.1  סעיפים

  מבוא לתמחיר  4פרק 

  גורמי ייצור  4.1  סעיפים

  סיווג עלויות (הוצאות) ייצור  4.2

  הכנסות  4.3

  הוצאות  4.4

  חישובי רווח  4.5

  מודל נקודת איזון  4.6

  מבוא לחשבונאות  5פרק 

  דוח רווח והפסד  5.1  סעיפים

  תורת השיווק  6פרק 

  ?שיווקמהו   6.1  סעיפים

  השיווקתמהיל   6.2

  פניה של התחרות  6.3
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  הפרקים בתוכנית הלימודים

  שייכללו בבחינה
  פירוט הנושאים שייכללו בבחינה

  משאבי אנוש  7פרק 

 ההון האנושי  7.1  סעיפים

  גיוס עובד לארגון  7.2

  דיני עבודה  7.4

  חוקי המגן  7.6
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  סמל השאלון  שם השאלון  שם מקצוע

  839371    70% – מינהל וכלכלה   מינהל וכלכלה 

  

  

  הפרקים בתוכנית הלימודים

  שייכללו בבחינה
  פירוט הנושאים שייכללו בבחינה

: תורת הארגון'חלק א  

 הארגון וסביבתו  3פרק 

  גישת המערכות 3.1  סעיפים

  סביבות הארגון ויחסי הגומלין ביניהם  3.2

 המבנה של הארגון   4ק פר

 יסודות המבנה הפורמלי של הארגון  4.1  סעיפים

  המדרג ההיררכי (עקרון הסולם)  4.3

 תצורות למבנים ארגוניים  5פרק 

 תרשים מבנה ארגוני ומהותו  5.1  סעיפים

  תצורות מבנים ארגוניים  5.2

 בסיסים לחלוקת עבודה  6פרק 

  חלוקת העבודה וחשיבותה  6.1  סעיפים

  קור חוץמי  6.3

 מערכות תקשורת בארגון  7פרק 

  תפקידי התקשורת בארגון  7.1  סעיפים

  תקשורת פורמלית בארגון  7.5

  חלק ב': מבוא לכלכלה

 מושגי יסוד בכלכלה  11פרק 

  נדירות המקורות והמשאבים –המחסור  11.1  סעיפים

  עקומת אפשרויות הייצור –עקומת התמורה  11.2

  ריכהמוצרי השקעה ומוצרי צ 11.6
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  הפרקים בתוכנית הלימודים

  שייכללו בבחינה
  פירוט הנושאים שייכללו בבחינה

 היחידה היצרנית (פירמה), גורמי הייצור וההיצע  12פרק 

 גורמי הייצור בפירמה 12.1  סעיפים

  התפוקה השולית הפוחתת של גורמי הייצור 12.2

 קביעת מחירים  14פרק 

  מאפייני תחרות חופשית (משוכללת) 14.1  סעיפים

  שיווי משקל בשוק תחרותי 14.2

 משקלשינויים במחיר שיווי  14.3

 תעסוקה, אבטלה ורמת המחירים במשק  17פרק 

  תעסוקה ואבטלה 17.1  סעיפים

  רמת המחירים במשק 17.2

  הקשר בין רמת המחירים למצב האבטלה במשק 17.3

  תורת הניהול

  תיכון כתהליך ניהולי  4פרק 

  תכנון   4.1  סעיפים

  תקצוב  4.2

  תיאום  4.3

  בקרה ופיקוח  4.4

  יחסי ציבור בארגון  7פרק 

  יחסי ציבור ותרומתם לארגון  7.1  סעיפים

  יחסי ציבור חוץ ארגוניים ודרכים לפרסומם  7.2

  יחסי ציבור פנים ארגוניים  7.3

  מקומו של הניהול בעיצוב ושמירה על תדמית הארגון  7.4

  ניהול חדשנות   8פרק 

  חדשנות ויצירתיות  8.1  סעיפים

 יזמות וחשיבותה בארגון  8.3
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  ימודיםהפרקים בתוכנית הל

  שייכללו בבחינה
  פירוט הנושאים שייכללו בבחינה

  ערכים ואתיקה בארגון  9פרק 

  אתיקה בארגון  9.1  סעיפים

  חשיבות האתיקה בארגון  9.2

  תפקיד המנהל בפיתוח הקוד האתי  9.3
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  סמל השאלון  שם השאלון  שם מקצוע

  839381    )70%(שאלון  מינהל וכלכלה  מינהל וכלכלה

  

  

  

  כנית הלימודיםובת הפרקים

  פירוט הנושאים שייכללו בבחינה  שייכללו בבחינה

 מינהל

    מבוא לתורת הארגון  1פרק 

  סיווג ארגונים  1.1  סעיפים

  מבנה הארגון והעקרונות שהוא מושתת עליהם  1.2

    מנהיגות  2רק פ

  מנהיג ומנהל: הבדלים ודמיון  2.1  סעיפים

  סגנונות מנהיגות  2.2

  מקורות למנהיגות  2.5

  הפעלת עובדים  2.7

  קבלת החלטות  3פרק 

  ?מהי החלטה  3.1  סעיפים

  ודאות- אי  3.2

  תהליך קבלת החלטות  3.3

  לקבלת החלטותגישות (או מודלים)   3.4

  שינוי ארגוני  4פרק 

  רקע לשינוי ארגוני  4.1  סעיפים

  תמיכה ומאיצי שינוי גורמי  4.2

  כלים להתמודדות עם התנגדות לשינוי  4.4

  השינוי כדרך חיים ארגונית  4.6
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  כנית הלימודיםובת הפרקים

  שייכללו בבחינה
  פירוט הנושאים שייכללו בבחינה

  אתיקה  5פרק 

  הגדרה וחשיבות –אתיקה   5.1  סעיפים

   מושגי יסוד באתיקה   5.2

  תוכנית אתיקה  5.4

  אחריות סביבתית בארגונים  5.6

  מבוא לכלכלה ומימון

  מבוא לכלכלה  6פרק 

  מבוא  6.1  סעיפים

  ביקוש והיצע של מוצר  6.2

  התערבות ממשלתית  6.5

  מימון  7פרק 

  ריבית  7.1  סעיפים

 PV (Present Valueערך נוכחי (  7.3

  ניתוח כדאיות השקעה  7.4

  


	839272
	839282
	839371
	839381

