ניהול עסקי

מיקוד קיץ תשע"ב
שם מקצוע
ניהול משאבי אנוש
סמל מקצוע
(תכנית לימודים)

סמל השאלון

שם השאלון
כתיבה עסקית
שם תכנית הלימודים

808101
מהדורה

כיתה

מהדורת ניסוי
17.10

מעודכנת

כתיבה עסקית ממוחשבת

תשס"ה
ספטמבר 2004

הפרקים בתכנית הלימודים
 17.10שלא ייכללו בבחינה
5.1
5.2
5.3
5.4
5.7
5.9
פרק 6
7.4
7.5
פרק 8

פירוט הנושאים שלא ייכללו בבחינה
תשובת ביניים
מזכר
תזכורת
זימון לישיבה
פרוטוקול
הסכם  /חוזה
כתיבה עסקית
שמירת גרסאות  /אחזור מידע
ניהול רשומות אלקטרוני
האינטרנט כאמצעי להפצה

מיקוד קיץ תשע"ב
שם מקצוע
ניהול משאבי אנוש
סמל מקצוע
(תכנית לימודים)

סמל השאלון

שם השאלון
ניהול משאבי אנוש
שם תכנית הלימודים

808202
מהדורה

כיתה

מהדורת ניסוי
17.10

מעודכנת

ניהול משאבי אנוש

תשס"ה
ספטמבר 2004

הפרקים בתכנית הלימודים
 17.10שלא ייכללו בבחינה

פירוט הנושאים שלא ייכללו בבחינה

פרק 2

התפתחות היסטורית :סקירת הגישות המרכזיות שעיצבו את

פרק 4
פרק 8
11.1.6
11.2
פרק 14

התחום
חקר (ניתוח) תפקידים (ניתוח עיסוקים) — כמותי ואיכותי
הדרכה ופיתוח
תאוריית עיצוב ההתנהגות של מק'גרגור
הערכת עיסוקים כבסיס לתגמול
הפסקת הקשר "עובד — מעביד"

מיקוד קיץ תשע"ב
שם מקצוע
מינהל וכלכלה

סמל השאלון

שם השאלון

839106

יסודות ניהול החשבונות

סמל מקצוע
(תכנית לימודים)

שם תכנית הלימודים

כיתה

17.00

יסודות ניהול החשבונות

י'

מהדורה
מהדורת ניסוי
מעודכנת
תשע"ב
ספטמבר 2011

הפרקים בתכנית הלימודים
 17.00שלא ייכללו בבחינה

פירוט הנושאים שלא ייכללו בבחינה

פרק 1
3.1.1
3.1.2
3.1.4
7.1
7.2
7.3
7.6
פרק 8
פרק 9
10.1
11.1
11.2
11.3

מבוא
שירותי הבנק המסחרי
המרת מטבע חוץ
עמלות הבנק בגין שרותיו
חובת ניהול ספרי חשבון
מהות התיעוד החשבונאי ומבנהו
הכרת המסמכים השונים לתיעוד הפעילות הכלכלית של העסק
שובר תשלום
ניהול קופות
דוח מע"מ
הסכמי שכר
דוח רווח והפסד ומאזן
המשוואה החשבונאית
דוח רווח והפסד

מיקוד קיץ תשע"ב
שם מקצוע
מינהל וכלכלה

סמל השאלון

שם השאלון
מבוא למינהל וכלכלה

סמל מקצוע
(תכנית לימודים)

שם תכנית הלימודים

17.00

מבנים ותהליכים בארגון

17.00

מבוא לכלכלה

הפרקים בתכנית הלימודים
 17.00שלא ייכללו בבחינה
מבנים ותהליכים בארגון
פרק 1
פרק 4
פרק 6
9.7
פרק 10
פרק 11
מבוא לכלכלה
פרק 5
פרק 8
פרק 9

839206
מהדורה

כיתה

מהדורה מעודכנת
תשע"א
ספטמבר 2010
מהדורת ניסוי
מעודכנת
תשס"ה
ספטמבר 2004

פירוט הנושאים שלא ייכללו בבחינה
ניהול כתורה וכתהליך
הארגון וסביבתו
תצורות למבנים ארגוניים
מאגרי מידע בארגון
תהליכים בניהול הארגון
ניהול פרויקטים

המשק כמערכת כוללת — מאקרו
תקציב הממשלה ומעורבותה במשק
סחר חוץ ,שוק מט"ח ומאזן התשלומים

מיקוד קיץ תשע"ב
שם מקצוע
מינהל וכלכלה

סמל השאלון

שם השאלון
תורת המינהל

סמל מקצוע
(תכנית לימודים)

שם תכנית הלימודים

17.00

תורת המינהל

839207
מהדורה

כיתה

מהדורה מעודכנת
תשע"א
ספטמבר 2010

הפרקים בתכנית הלימודים
 17.00שלא ייכללו בבחינה

פירוט הנושאים שלא ייכללו בבחינה

פרק 1

ניהול בארגון

פרק 2
3.1.5
4.2
4.3
פרק 9

רמות הניהול בארגון
ניהול בגישת "בדיוק בזמן" Just in time
תחומי ניהול
כלים ניהוליים
מחזור חיי הארגון

מיקוד קיץ תשע"ב
שם מקצוע
חשבונאות

סמל השאלון

שם השאלון
ניהול חשבונות א'

סמל מקצוע
(תכנית לימודים)

שם תכנית הלימודים

17.20

ניהול חשבונות א'

855106
מהדורה

כיתה

מהדורת ניסוי
מעודכנת תשס"ט
ספטמבר 2008

הפרקים בתכנית הלימודים
 17.20שלא ייכללו בבחינה

פירוט הנושאים שלא ייכללו בבחינה

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
3.3.6
3.3.7
פרק 5
פרק 7
8.3
9.1
9.2.6

החשבונאות ככלי פיננסי וככלי ניהולי
ההתפתחות ההיסטורית של החשבונאות
הדוחות החשבונאיים והשימוש בהם
הרישום החשבונאי ככלי להשגת מטרות המקצוע
החשבון והמשוואה החשבונאית
מבנה היומן
שובר תשלום
חשבונית מס/קבלה
מאזני בוחן
רישומי ניהול קופות
הלוואות וחסכונות
שיקים לפירעון
החלפת צרור שיקים מעותדים או מספר חובות פתוחים לשיק

9.2.7
פרק 11
13.5
14.3.3

בודד ורישומו
כרטיסי אשראי
התאמת חשבון עם לקוח/ספק
דיווח למוסדות
שיטות הממוצעים

מיקוד קיץ תשע"ב
שם מקצוע
חשבונאות

סמל השאלון

שם השאלון
ניהול חשבונות ב'

סמל מקצוע
(תכנית לימודים)

שם תכנית הלימודים

17.20

ניהול חשבונות ב'

855206
כיתה

מהדורה
מהדורה מעודכנת
לתשע"א
ספטמבר 2010

הפרקים בתכנית הלימודים
 17.20שלא ייכללו בבחינה
1.2
4.6
4.7
5.1
5.3
6.1
6.3
פרק 7
8.4
8.7
פרק 9
פרק 12
פרק 13

פירוט הנושאים שלא ייכללו בבחינה
המאזן
ניהול נכסים שעברו שיפור/שיפוץ
הניהול החשבונאי של מכירת נכסים קבועים
מהות האשראי המתקבל בעסק
סוגי האשראי והצגתם בדוחות כספיים
עריכת המאזן וביאוריו
שילוב של הרווח או ההפסד הנקי במאזן
ניהול חשבונות במפעל יצרני
פירוק שותפות
הצגת הסעיף "הון עצמי" במאזן השותפות
עסקה משותפת
סחר חוץ
חברה

