
עסקי ניהול
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

אנוש משאבי 808101ניהול עסקית כתיבה

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

17.10 ממוחשבת  עסקית י"בכתיבה י"א,

מהדורת ניסוי

 מעודכנת

 תשס"ה

ספטמבר/2004

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה ייכללו שלא בבחינה17.10 הנושאים שלא ייכללו פירוט

1 הארגוניתפרק במערכת המידע

ביניים5.1 תשובת

תזכורת5.3

משרדי5.5 חוזר

דברים5.6 זיכרון

הסכם/חוזה5.9

6 כתיבה עסקיתפרק

מידע7.4 גרסאות/אחזור שמירת

אלקטרוני7.5 רשומות ניהול

8 להפצהפרק כאמצעי האינטרנט
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

אנוש משאבי 808202ניהול ניהול משאבי אנוש

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

17.10 אנוש  משאבי ניהול

מהדורת ניסוי

 מעודכנת

 תשס"ה

 ספטמבר 2004       

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה ייכללו שלא בבחינה17.10 הנושאים שלא ייכללו פירוט

1 בארגוןפרק ומקומו אנוש משאבי ניהול

2 אתפרק שעיצבו המרכזיות הגישות סקירת היסטורית: התפתחות

התחום

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

10 העובד)פרק ביצועי (הערכת עובדים תפקוד הערכת

11 עובדיםפרק תגמול

12 בארגוןפרק עובדים רווחת

15 ממוחשבפרק משאבי אנוש ניהול
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

וכלכלה 839106מינהל החשבונות ניהול יסודות

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

החשבונות17.00 ניהול י'יסודות

מהדורת ניסוי

 מעודכנת

 תשס"ה

2007 ספטמבר

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה ייכללו בבחינה17.00 שלא הנושאים שלא ייכללו פירוט

 1 מבואפרק

2 במשקפרק הכלכליים הגופים

מס3.1 הגדרות

ומס עקיף3.2 ישיר מס סוגי המסים:

מורשה,3.3 עוסק ערך מוסף: ערך מוסף, עסקה, במס יסוד מושגי

עוסקים שאינם מוסדות פטור, עוסק

ותפקידיו4.1 המרכזי הבנק

שירותיו4.2.3 בגין הבנק עמלות

האשראי הבנקאי4.2.4

כסף5.1

אשראי5.2 כרטיסי

קבע5.3 הוראות

בנקאי5.4.4 שיק

בבנק5.4.5 בשיקים טיפול

כלכלי6.1 לנושא כביטוי החשבון

החשבון6.2 לבין הנאות" "הגילוי כלל בין הקשר

חובת ניהול ספרי חשבון בעסק7.1

החשבונאי7.2 התיעוד של ומבנה מהות

חשבונית/קבלה7.5

טלפון7.6 חשמל, מיוחדות: חשבוניות/קבלות

הדוח8.2 ועריכת קטנה קופה ניהול

9 דיווח למע"מפרק

המאזן11.4
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

וכלכלה 839206מינהל וכלכלה למינהל מבוא

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

לכלכלה17.00 י'מבוא

מהדורת ניסוי

 מעודכנת

תשס"ה/2004

בארגון17.00 ותהליכים י'מבנים

מהדורת ניסוי

 מעודכנת

תשס"ה/2004

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה ייכללו בבחינה17.00 שלא הנושאים שלא ייכללו פירוט

לכלכלה מבוא

ומשתנים2.1 קבועים בפירמה: גורמי ייצור הייצור גורמי

גורמי הייצור2.2 של הפוחתת התפוקה השולית

מוצרים4.3 בשוקי ממשלתית התערבות

מוניטרית6.3 ומדיניות מרכזי בנק

7 תעסוקה ויציבות מחיריםפרק

הממשלה8.1 של כלכלית בפעילות הצורך

9 ומאזן התשלומיםפרק המט"ח חוץ, שוק סחר

בארגון ותהליכים מבנים

1 מבואפרק

3 ארגוניםפרק סיווג

5 הארגוןפרק של הפורמלי המבנה עקרונות

7 עבודהפרק לחלוקת בסיסים

8 ומאפייניהפרק בארגון פורמלית הבלתי המערכת

11 פרויקטיםפרק ניהול
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

וכלכלה 839207מינהל המינהל תורת

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

המינהל17.00 תורת

מהדורת ניסוי

 מעודכנת

תשס"ה/2004

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה ייכללו בבחינה17.00 שלא הנושאים שלא ייכללו פירוט

תקצוב4.2.2

תפעול4.2.4

5 בארגוןפרק מנהיגות

7 ניהול תהליכי שינויפרק

8 ויזמיםפרק יזמות

9 הארגוןפרק חיי מחזור
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

855106חשבונאות א' חשבונות ניהול

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

א'17.20 חשבונות ניהול

מהדורת ניסוי

תשס"ח מעודכנת

2007 ספטמבר

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה ייכללו בבחינה17.20 שלא הנושאים שלא ייכללו פירוט

ניהולי1.1 וככלי פיננסי ככלי החשבונאות

החשבונאות1.2 של ההיסטורית ההתפתחות

בהם1.3 והשימוש החשבונאיים הדוחות

היומן3.1 מבנה

הרישום3.2 המסמכים וניתוחם לקראת בקרת

5 בוחןפרק מאזני

7 קופותפרק ניהול רישומי

וחסכונות8.3 הלוואות

לפירעון9.1 שיקים

הפירעון9.2.3 מועד לפני בבנק לגבייה העברה

בבנק9.2.4 לביטחון העברה

שיקים9.2.5 ניכיון

אשראי9.2.7 כרטיסי

10 בנקפרק עם חשבון התאמת

13 ומשכורתפרק עבודה שכר
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

855206חשבונאות ב' חשבונות ניהול

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

ב'17.20 חשבונות ניהול

 מהדורת ניסוי

תשס"ה  מעודכנת

2004 ספטמבר

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה ייכללו בבחינה17.20 שלא הנושאים שלא ייכללו פירוט

ספרות3.5.2.2 סיכום שיטת

מוחשיים3.7.2 בלתי נכסים על הפחתות

לבין סכום4.1 ההלוואה של השוטפות החלויות סכום הפרדה בין

ארוך ההתחייבות לזמן

המאזן5.2

6 והעיבודפרק המכירות עלות דוח

גורמים וסיבות לפירוק שותפות7.4

משותפת8.1 עסקה מאפייני

פעולות העסקה8.4.2 כל את רושם שותף כל בה רישום בשיטה

העסקה"8.4.3 שיטת "מנהל מאפייני

9 (קונסיגנציה)פרק במשגור עסקאות

המלכ"ר10.1 עקרונות

המלכ"ר10.2 יסוד

11 סחר חוץפרק


