
תעשייה וניהול
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

809101תעשייה וניהול בארגון תפעול מערכות

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

י'מערכות תפעול בארגון18.00

מהדורת ניסוי

 מעודכנת

 תשס"ה

2004 ספטמבר

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה ייכללו בבחינה18.00 שלא הנושאים שלא ייכללו פירוט

1 הארגוןפרק

התפעול4.1 מהות

המרה4.2 כתהליך תפעול

בקבוק"6.5 "צוואר המשאבים וזיהוי האפשריים בין הגומלין יחסי

אילוץ) (משאב

6.6(Outsourcing) חוץ" ב"מיקור ומשאבים ארגוניים פנים משאבים

תחרותי6.7 ליצירת יתרון הארגון ותרומתם משאבי

בתהליך7.2 בקבוק צוואר

שעות7.3 עובדים, גיוס נוסף, ציוד בקבוק: בצוואר לטיפול פתרונות

נוספות

8 הערךפרק שרשרת
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

התפעול 809201ניהול ושיווק לסטטיסטיקה מבוא

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

לסטטיסטיקה18.00 י"אמבוא

מהדורת ניסוי

 מעודכנת

  לתשס"ח, 

2007 ספטמבר

השיווק18.00 י"אעקרונות

מהדורת ניסוי

 מעודכנת

  תשס"ה, 

2004 ספטמבר

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה ייכללו בבחינה 18.00 שלא הנושאים שלא ייכללו פירוט

לסטטיסטיקה מבוא

1 מבואפרק

2 תיאוריתפרק סטטיסטיקה

הקבוצות4.1 בתורת מושגים

מאורעות4.2 של קבוצות

בנומית5.2 התפלגות

6 סטטיסטיתפרק תוכנה הכרת

השיווק עקרונות

השיווקית1.3 והפעילות הביקוש מצבי

הגישות בניהול השיווק1.4

ניהול השיווק בארגונים ובמגזרים עסקיים שונים1.5

ובעולם1.6 בארץ השיווק התפתחות

3 שיווקפרק למחקרי מבוא

4 שוקפרק פילוח

מדיניות תקשורת שיווקית5.1.4
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

809202תעשייה וניהול הנדסית כלכלה

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

הנדסית18.00 י"בכלכלה

מהדורת ניסוי

תשס"ח מעודכנת

2007 ספטמבר

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה ייכללו בבחינה18.00 שלא הנושאים שלא ייכללו פירוט

לכלכלה מבוא

1 יסודפרק מושגי

5 מאקרופרק — כוללת כמערכת המשק

פיננסית חשבונאות

1 מבואפרק

4 רו"הפרק דוח

תמחיר ניהולית — חשבונאות

2 האיזוןפרק נקודת מודל

4 ניהוליותפרק החלטות לקבלת ככלי בתמחיר השימוש

5 התקציבפרק

6 ניהולפרק ככלי כספית פנים ביקורת

כדאיות וניתוח מימון

3 השקעותפרק כדאיות לבדיקת שיטות

6 הוןפרק מחיר

9 ההוןפרק בשוק יסוד מושגי

10 בתכנית: מבואפרק הלימוד נושאי ארבעת של מסכם ניתוח אירוע

ומימון תמחיר חשבונאות, לכלכלה,
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

817105תעשייה וניהול תהליכים וניתוח תכנון

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

תהליכים18.10 וניתוח י"אתכנון

מהדורת ניסוי

תשס"ח מעודכנת

2007 ספטמבר

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה ייכללו בבחינה18.10 שלא הנושאים שלא ייכללו פירוט

מצורך לתפיסה ומתפיסה לביצוע ייצור3.1

ועקרונותיה7.1 "KAIZEN" ה"קייזן" גישות

הקייזן7.3 גישת לבין Reengineering–ה ההשוואה בין גישת

8 בעסקיםפרק וערכים אתיקה
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

876102תעשייה וניהול התנהגות צרכנים

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

צרכנים18.20 י"בהתנהגות י"א,

ניסוי מהדורת

תשס"ה מעודכנת

2004 ספטמבר

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה ייכללו בבחינה18.20 שלא הנושאים שלא ייכללו פירוט

וההכרה בצורך3.1 זיהוי הבעיה

מידע3.2 חיפוש

כמות, אופן3.4 קנייה, תזמון ספק, מותג, החלטת החלטת הקנייה:

תשלום

קנייה3.5 לאחר התנהגות

5 עסקייםפרק ולקוחות מוסדית קנייה התנהגות



מיקוד קיץ תשס"ח

- 134 -

מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

876206תעשייה וניהול השיווק ניהול

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

השיווק18.20 ניהול

מהדורת ניסוי

תשס"ז מעודכנת

2006 ספטמבר

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה ייכללו בבחינה18.20 שלא הנושאים שלא ייכללו פירוט

1 והתחרותפרק השיווקית הסביבה

2 שוקפרק מכוון אסטרטגי תכנון

3 ומיצובפרק בידול

7 תחרותיפרק בשוק שיווק אסטרטגיות תכנון

8 שיווקפרק פעילויות של ובקרה ביצוע ארגון,


