
ניהול עסקי



מיקוד קיץ תשע"א

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

808101ניהול משאבי אנוש כתיבה עסקית 

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

17.10  י"א, י"בכתיבה 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

ייפוי–כוח5.8

הסכם / חוזה5.9

מאגרי מידע חיצוניים: אינטרנט, דואר אלקטרוני7.1.4

ניהול רשומות אלקטרוני7.5

האינטרנט כאמצעי להפצהפרק 8



מיקוד קיץ תשע"א

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

808202ניהול משאבי אנוש ניהול משאבי אנוש 

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

17.00 ניהול משאבי אנוש 

מהדורת ניסוי 

 מעודכנת 

 תשס"ה  

 ספטמבר 2004       

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים שלא ייכללו בבחינה17.00 שלא ייכללו בבחינה

תכנון משאבי אנושפרק 3

איוש תפקידים בארגוןפרק 6

תהליך החיברות בעבודה7.2

פיתוח משאבי אנוש8.5

תבניות )פורמטים( הערכה עיקריות10.3

גיוון מקורות ההערכה: הערכת 360 מעלות10.4

הדרכת מעריכים10.5

הקשר בין הערכת תפקוד עובדים לביצועי כלל הארגון10.6

10.7(Performance appraisal Feedback) שיטות משוב על הערכת תפקוד

רווחת עובדים בארגוןפרק 12

בטיחות וגהות בעבודהפרק 13

ניהול משאבי אנוש ממוחשבפרק 15



מיקוד קיץ תשע"א

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

839106מינהל וכלכלה יסודות ניהול החשבונות 

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

י'יסודות ניהול החשבונות17.00

מהדורת ניסוי 

 מעודכנת 

 תשס"ט 

ספטמבר 2008

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים שלא ייכללו בבחינה17.00 שלא ייכללו בבחינה

מבואפרק 1 

הבנק המרכזי ותפקידיו4.1

עמלות הבנק בגין שירותיו4.2.3

האשראי הבנקאי4.2.4

כסף5.1

כרטיסי אשראי5.2

הוראות קבע5.3

שיק בנקאי5.4.4

טיפול בשיקים בבנק5.4.5

החשבוןפרק 6

חובת ניהול ספרי החשבון בעסק7.1

מהות ומבנה של התיעוד החשבונאי7.2

מסמכים נלווים לחשבונית: הזמנה, תעודת משלוח7.3.4

חשבוניות/קבלה מיוחדות: חשמל, טלפון7.6

השימושים בחשבונית מס חיוב ועריכתה7.7.3

מסמכי הפעילות השוטפת בבנק ועריכתם7.8

ניהול ספר קופה: מזומנים, שיקים מיידיים, שיקים מעותדים8.1

הצורך בדיווחים חשבונאיים תקופתיים והשימוש בהם11.1

המאזן11.4



מיקוד קיץ תשע"א

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

839206מינהל וכלכלה מבוא למינהל וכלכלה 

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

י'מבוא לכלכלה17.00

מהדורת ניסוי 

 מעודכנת 

תשס"ה/2004

י'מבנים ותהליכים בארגון17.00

מהדורת ניסוי 

 מעודכנת 

תשע"א/2010

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים שלא ייכללו בבחינה17.00 שלא ייכללו בבחינה

מבוא לכלכלה

כלכלת מיקרו וכלכלת מאקרו1.1

כלכלה פוזיטיבית לעומת כלכלה נורמטיבית1.2

סוגי גורמי הייצור במשק: הון פיזי והון אנושי1.4

מוצרי תצרוכת ונכסי השקעה1.5

מאפייני תחרות בלתי–משוכללת4.2

פעולת המערכת הבנקאית: יצירת אמצעי התשלום6.2

בנק מרכזי ותחומי פעילותו6.3

תעסוקה ויציבות מחיריםפרק 7

הצורך בפעילות כלכלית של הממשלה8.1

דרכי הפעילות הכלכלית של הממשלה8.2

חשיבות המסחר הבינלאומי: היצוא והיבוא9.1

שערי המטבע: שערים קבועים וניידים9.3

מבנים ותהליכים בארגון

הארגוןפרק 2

סיווג ארגוניםפרק 3

בסיסים לחלוקת עבודהפרק 7

המערכת הבלתי–פורמלית בארגוןפרק 8

מערכות תקשורת בארגוןפרק 9



מיקוד קיץ תשע"א

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

839207מינהל וכלכלה תורת המינהל 

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

תורת המינהל17.00

מהדורת ניסוי 

 מעודכנת 

תשע"א/2010

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים שלא ייכללו בבחינה17.00 שלא ייכללו בבחינה

רמות הניהול בארגוןפרק 2

ניהול לאיכות: TQM , ISO9000 )דמינג(3.1.6

עיצוב מחדש — Reengineering )האמר(3.1.8

תהליך קבלת החלטות4.1

תפעול4.2.4

מנהיגות בארגוןפרק 5

יזמות ויזמיםפרק 8

ערכים ואתיקה בארגוןפרק 10



מיקוד קיץ תשע"א

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

855106חשבונאות ניהול חשבונות 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

הדוחות החשבונאיים והשימוש בהם1.3

איסוף ורישום מידע חשבונאיפרק 2

חשבונית עסקה )מקור(3.3.3

חשבונית מס/קבלה3.3.7

מבנה כרטיס חשבון4.1

דרכים לאיתור טעויות6.1

רישומי ניהול קופותפרק 7

דף מידע8.4

כרטיסי אשראי9.2.7

התאמת חשבון עם לקוח/ספקפרק 11

דיווח תקופתי למע"מפרק 12

רישום גיליון משכורת13.1

ניהול ומעקב אחרי תנועות מלאי14.1

ספירת מלאי14.2

שיטות הממוצעים14.3.3



מיקוד קיץ תשע"א

סמל השאלוןשם מקצוע שם השאלון 

855206חשבונאות ניהול חשבונות ב'  

סמל מקצוע

)תכנית לימודים(

מהדורהכיתהשם תכנית הלימודים

ניהול חשבונות ב'17.20

מהדורת ניסוי 

 מעודכנת 

תשע"א, 2010

הפרקים בתכנית הלימודים

פירוט הנושאים שלא ייכללו בבחינה17.20 שלא ייכללו בבחינה

דוח רווח והפסד1.1

הכללים החשבונאיים העיקריים המהווים בסיס לניהול הנכסים 4.2

הקבועים

מהות הפחת4.3

עריכת דוח רווח והפסד על ביאוריו ורשימותיו6.2

עריכת דוח רווח והפסד במפעל יצרני7.3

פירוק שותפות8.4

ניהול חשבונות ייחודיים בשותפות: חשבון חו"ז שותף, חשבון 8.5

חלוקת רווחים

רישום הפעולות הייחודיות לשותפות8.6

הצגת הסעיף "הון עצמי" במאזן השותפות8.7

עסקאות במשגור )קונסיגנציה(פרק 10

מלכ"ר — מוסד ללא כוונת רווחפרק 11


