
תעשייה וניהול



מיקוד קיץ תשע"ג

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

809101תעשייה וניהול ניהול התפעול א' 

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

י'מערכות תפעול בארגון18.00
מהדורת ניסוי 

מעודכנת לתשס"ט 
ספטמבר 2008

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים שלא ייכללו בבחינה18.00 שלא ייכללו בבחינה

הארגון, פעילותו וסביבתופרק 1

5.3ERP הכרה ושימושים של המערכת

המערכת השיווקית והקשר שלה לתפעולפרק 7

בקרה והערכת ביצועים בארגוןפרק 8



מיקוד קיץ תשע"ג

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

809202תעשייה וניהול ניהול התפעול ג' 

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

כלכלה הנדסית18.00

מהדורה מעודכנת

 לתשע"א 

ספטמבר 2010

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים שלא ייכללו בבחינה18.00 שלא ייכללו בבחינה

מבוא לכלכלה

כלכלת מיקרו וכלכלת מאקרו1.1

כלכלה פוזיטיבית לעומת כלכלה נורמטיבית1.2

מאפייני תחרות בלתי–משוכללת4.4

התערבות ממשלתית בשוקי מוצרים4.5

המשק כמערכת כוללת — מאקרופרק 5

תעסוקה ורמת מחירים במשקפרק 6

חשבונאות פיננסית

מבואפרק 1

דוח רו"ה — בעסק מסחרי ובמפעל יצרניפרק 4

יחסי רווחיות5.3

חשבונאות ניהולית — תמחיר

מטרות התמחיר1.1

תהליך הייצור1.2

תמחיר ספיגה ותמחיר תרומה3.4

3.5)Activity Based Costing( ABC תמחיר מבוסס פעילויות

השימוש בתמחיר ככלי לקבלת החלטות ניהוליותפרק 4

התקציבפרק 5

מימון וניתוח כדאיות

השקעות ושיטות לבדיקת כדאיותןפרק 3

שיעור התשואה הפנימי — שת"פ — Internal Rate of Return( IRR( פרק 5

הבורסה לניירות ערךפרק 9

 ניתוח אירוע מסכם של ארבעת נושאי הלימוד בתכנית: פרק 10

מבוא לכלכלה, חשבונאות, תמחיר ומימון



מיקוד קיץ תשע"ג

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

809203תעשייה וניהול ניהול התפעול ב' 

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

י"אהסתברות וסטטיסטיקה יישומית18.00

מהדורת ניסוי 

מעודכנת לתשע"ג 

ספטמבר 2012

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים שלא ייכללו בבחינה18.00 שלא ייכללו בבחינה

מהות מקצוע הסטטיסטיקהפרק 1

יסודות ההסתברותפרק 4

תיאור של משתנה מקרי רציף באמצעות פונקציית צפיפות5.2

קירוב נורמלי להתפלגות בינומית5.3.7

תצוגות שונות של נתונים סטטיסטייםפרק 7

הסטטיסטיקה ככלי יישומי בחקירה המדעיתפרק 8



מיקוד קיץ תשע"ג

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

876206תעשייה וניהול שיווק וקידום מכירות ג' 

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

ניהול השיווק18.20

מהדורת ניסוי 

מעודכנת תשס"ז 

ספטמבר 2006

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים שלא ייכללו בבחינה18.20 שלא ייכללו בבחינה

הסביבה השיווקית והתחרותפרק 1

תכנון אסטרטגי מכוון שוקפרק 2

שיתופי פעולה וקונפליקטים בערוצי השיווק6.5

גורמי הפצה עיקריים )סיטונות וקמעונות(6.6

הפצה פיזית6.7

אסטרטגיות לארגונים מובילים — אסטרטגיות תקיפה7.3

אסטרטגיה לארגונים בעלי נתח שוק קטן7.4

ארגון, ביצוע ובקרה של פעילויות שיווקפרק 8


