מערכת שידורים לאומית – שיעורים מוקלטים לנושאים נבחרים
הסרטונים בקובץ זה מהווים חשיפה לחלק מנושאי תכוניות הלימודים השונות ואינם מקיפים
את כל התכנים המחייבים בתוכנית הלימודים .הם אוגדו מתוך מערכת שידורים לאומית
הכוללת אלפי שיעורים מצולמים מתחומי דעת רבים ומגוונים אשר נלמדים במערכת החינוך.
קישור למערכת שידורים לאומית:
/https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts

מנהל וכלכלה 70%
מנהל וכלכלה בצל הקורונה -מנהל וכלכלה בצל הקורונה

תורת הארגון:
מבנה הארגון והעקרונות שהוא מושתת עליהם -מבנה הארגון והעקרונות שהוא מושתת עליהם

מנהיגות:
סגנונות מנהיגות -סגנונות מנהיגות
תכונות המנהיג -תכונות המנהיג
מקורות למנהיגות מקורות למנהיגות
כוח ,סמכות והשפעה  -כוח ,סמכות והשפעה
הפעלת עובדים  -הפעלת העובדים
ניהול צוותים א'  -ניהול צוותים א'
ניהול צוותים ב'  -ניהול צוותים ב'

קבלת החלטות:
קבלת החלטות חלק א' (ערבית)  -קבלת החלטות (חלק א') ערבית
הטיות בקבלת החלטות  -הטיות בקבלת החלטות

שינויי ארגוני:
רקע לשינוי ארגוני  -רקע לשינויי ארגוני
גורמי תמיכה ומאיצי שינוי גורמי תמיכה ומאיצי שינוי
גורמי התנגדות ומעכבי שינוי  -גורמי התנגדות ומעכבי שינוי
כלים להתמודדות עם התנגדות לשינוי  -כלים להתמודדות עם התנגדות לשינוי
השינוי כדרך חיים ארגונית  -השינוי כדרך חיים ארגונית

אתיקה:
אתיקה חלק  - 1אתיקה  -חלק 1
אתיקה חלק  - 2אתיקה – חלק 2
אתיקה חלק  - 3אתיקה  -חלק 3
אתיקה חלק  - 4אתיקה חלק 4
אתיקה ארגונית – אתיקה ארגונית
אתיקה מקצועית  -אתיקה מקצועית
התעמרות במקום העבודה  -התעמרות במקום העבודה
אחריות חברתית תאגידית בארגונים ובתאגידים  -אחריות חברתית תאגידית בארגונים ובתאגידים

כלכלה:
שיווי משקל בשוק המוצר  -שיווי משקל בשוק המוצר
משק פתוח  -מסחר בינלאומי במוצר  -משק פתוח – מסחר בינלאומי במוצר
משק פתוח  -השפע שינוי במחיר העולמי על המסחר הבינלאומי  -משק פתוח – השפעת שינוי
במחיר העולמי על המסחר הבינלאומי
התערבות ממשלתית חלק  - 1התערבות ממשלתית חלק 1

מימון:
ריבית  -ריבית
ערך עתידי והלוואות לפי החזר קבוע  -ערך עתידי והלוואות לפי החזר קבוע
ערך נוכחי  -ערך נוכחי
כדאיות השקעה  -כדאיות השקעה

יזמות:
מהי יזמות? ומיהו יזם?  -חלק א'
מהי יזמות? ומיהו יזם?  -חלק ב'
קווים מנחים ליזמות
תוכנית עסקית ליזמות

התמחות בחשבונאות:
התאמת בנק חלק א' -התאמת בנק חלק א'
התאמת בנק חלק ב'  -התאמת בנק חלק ב'
הוצאות פחת  -הוצאות פחת
מכירת נכס  -מכירת נכס
שכר עבודה  -שכר עבודה
דיווח למעמ  -חלק א'
דיווח למעמ  -חלק ב'
גיליון משכורת ורישום ביומן

התמחות משאבי אנוש:
ניתוח תפקידים  -ניתוח תפקידים
גיוס עובדים  -גיוס עובדים
הערכת עובדים  -הערכת עובדים
הנעת עובדים  -הנעת עובדים

התמחות בשיווק:
עקרונות השיווק
תמהיל השיווק ומרכיביו  -חלק  - 1תמהיל השיווק ומרכיביו – חלק 1
תמהיל השיווק ומרכיביו  -חלק  - 2תמהיל השיווק ומרכיביו – חלק 2
התנהגות צרכנים  -התנהגות צרכנים
מבוא לאסטרטגיה  -ניהול השיווק

העשרה – כללי לכל המגמות

יחסי אדם-מכונה שוק העבודה  -יחסי אדם-מכונה שוק העבודה העתידי
חשיבה יצירתית וחדשנית  -חשיבה יצירתית וחדשנית
דילמות מוסריות ובינה מלאכותית  -דילמות מוסריות ובינה מלאכותית
ניהול חדשנות  -ניהול חדשנות
ניתוח מידע עסקי  -ניתוח מידע עסקי

