
ניהול עסקי



מיקוד קיץ תשע"ג

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

808101ניהול משאבי אנוש ניהול משאבי אנוש א' 

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

17.10 כתיבה עסקית ממוחשבת 

מהדורת ניסוי 

 מעודכנת 

 תשס"ה  

ספטמבר 2004

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים שלא ייכללו בבחינה17.10 שלא ייכללו בבחינה

תכתובת ארגונית לאיתור, לגיוס ולטיפול במשאב האנושיפרק 4

תשובת ביניים5.1

מזכר5.2

תזכורת5.3

זיכרון דברים5.6

שמירת גרסאות / אחזור מידע7.4

ניהול רשומות אלקטרוני7.5



מיקוד קיץ תשע"ג

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

808202ניהול משאבי אנוש ניהול משאבי אנוש ג' 

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

17.10 ניהול משאבי אנוש 

מהדורת ניסוי 

 מעודכנת 

 תשס"ה  

 ספטמבר 2004       

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים שלא ייכללו בבחינה17.10 שלא ייכללו בבחינה

תכנון משאבי אנושפרק 3

חקר )ניתוח( תפקידים )עיסוקים( — כמותי ואיכותיפרק 4

ניהול קריירותפרק 9

תבניות )פורמטים( הערכה עיקריות10.3

 שיטות מתן משוב על הערכת תפקוד 10.7

)Performance appraisal feedback(

הערכת עיסוקים כבסיס לתגמול11.2

סוגי תגמול11.3

תגמול תמריצי )Incentive( על בסיס תפקוד11.4

רווחת עובדים בארגוןפרק 12

בטיחות וגיהות בעבודהפרק 13

ניהול משאבי אנוש ממוחשבפרק 15



מיקוד קיץ תשע"ג

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

839106מינהל וכלכלה מינהל וכלכלה א' 

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

י'יסודות ניהול החשבונות17.00

מהדורת ניסוי 

 מעודכנת 

 תשע"ג 

ספטמבר 2012

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים שלא ייכללו בבחינה17.00 שלא ייכללו בבחינה

מבואפרק 1 

הגופים הכלכליים במשקפרק 2

חובת ניהול ספרי חשבון7.1

מהות התיעוד החשבונאי ומבנהו7.2

שובר תשלום7.6

ניהול קופותפרק 8

שכר עבודה ומשכורתפרק 10

המאזן11.4



מיקוד קיץ תשע"ג

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

839206מינהל וכלכלה מינהל וכלכלה ב' 

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

מבנים ותהליכים בארגון17.00

מהדורה מעודכנת 

 תשע"א 

ספטמבר 2010

מבוא לכלכלה17.00
מעודכן לשנה"ל 

תשע"ג

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים שלא ייכללו בבחינה17.00 שלא ייכללו בבחינה

מבנים ותהליכים בארגון

סיווג ארגוניםפרק 3

בסיסים לחלוקת עבודהפרק 7

המערכת הבלתי–פורמלית בארגון ומאפייניהפרק 8

מרכיבי תהליך התקשורת9.1

תרשים תהליך התקשורת9.2

אופן התקשורת9.3

תקשורת חד–סטרית ותקשורת דו–סטרית9.4

תקשורת טכנולוגית והשפעתה על אנשים ועל ארגונים9.6

מאגרי מידע בארגון9.7

תהליכים בניהול הארגוןפרק 10

ניהול פרויקטיםפרק 11

מבוא לכלכלה

קביעת מחיריםפרק 5

אמצעי התשלום והשינויים בכמות הכסףפרק 7

תעסוקה, אבטלה ורמת המחירים במשקפרק 8

אי–שוויון כלכלי במשקפרק 10

סחר חוץ, שוק המט"ח ומאזן התשלומיםפרק 11



מיקוד קיץ תשע"ג

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

839207מינהל וכלכלה מינהל וכלכלה ג' 

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

תורת המינהל17.00

 מהדורה מעודכנת 

 תשע"א

ספטמבר 2010

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים שלא ייכללו בבחינה17.00 שלא ייכללו בבחינה

גישות )אסכולות( בניהול ארגוניםפרק 3

בסיסי העצמה וביטוייה5.1

השפעה, שליטה, כוח ופוליטיקה5.2

מנהיגות5.4

ניהול תהליכי שינויפרק 7

יזמות ויזמיםפרק 8

ערכים ואתיקה בארגוןפרק 10



מיקוד קיץ תשע"ג

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

855106חשבונאות חשבונאות א' 

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

ניהול חשבונות א'17.20

מהדורת ניסוי 

מעודכנת תשס"ט 

ספטמבר 2008

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים שלא ייכללו בבחינה17.20 שלא ייכללו בבחינה

החשבונאות ככלי פיננסי וככלי ניהולי1.1

ההתפתחות ההיסטורית של החשבונאות1.2

איסוף ורישום של מידע חשבונאיפרק 2

בקרת המסמכים וניתוחם לקראת הרישום3.2

חשבונית מס/קבלה3.3.7

רישומי ניהול קופותפרק 7

חישוב ורישום של ריבית סולמית8.4.3

העברה לביטחון בבנק9.2.4

ניכיון שיקים9.2.5

כרטיסי אשראי9.2.7

רישום מותאם10.1

הסיבות לאי–התאמה10.2

שכר עבודה ומשכורתפרק 13

מלאיפרק 14



מיקוד קיץ תשע"ג

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

855206חשבונאות חשבונאות ג'  

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

ניהול חשבונות ב'17.20

מהדורה מעודכנת 

 לתשע"א 

ספטמבר 2010

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים שלא ייכללו בבחינה17.20 שלא ייכללו בבחינה

דוח רווח והפסד1.1

מהות האשראי המתקבל בעסק5.1

הכללים החשבונאיים העיקריים המהווים בסיס לניהול 5.2

החשבונאי של האשראי המתקבל בעסק

עלויות האשראי — חישובן והצגתן בדוחות הכספיים5.4

עריכת דוח רווח והפסד על ביאוריו ורשימותיו6.2

המאפיינים של ניהול החשבונות במפעל יצרני7.1

עריכת דוח רווח והפסד של מפעל יצרני7.3

שותפותפרק 8

מהות העסקה המשותפת ומאפייניה9.1

עסקאות במשגור )קונסיגנציה(פרק 10

חברהפרק 13


