מיקוד תשפ"ב2022 ,

ניהול התפעול
סמל שאלון803381 :
הנושאים שייכללו בחומר הלימודים לבחינה מסומנים ב־✓.
הנושאים שלא ייכללו בחומר הלימודים לבחינה מסומנים ב־✕.
חלק א' :מבוא לכלכלה
 .1מושגי יסוד

✓

 .2עקומת התמורה (גבול אפשרויות הייצור)

✓

 .3היחידה היצרנית (פירמה) ,גורמי הייצור וההיצע

✓

 .4היחידה הצרכנית והביקוש

✓

 .5קביעת מחיר שיווי משקל

✓

 .6המשק כמערכת כוללת – מקרו

✕

 .7תעסוקה ורמת מחירים במשק

✕

 .8שוק ההון

✕

 .9השפעת הגלובליזציה על הכלכלה

✕

חלק ב' :חשבונאות פיננסית
 .10מבוא

✓

 .11החשבון כמקור למידע ולדיווח

✓

 .12עריכת המאזן על מרכיביו הבסיסיים

✓

 .13דוח רווח והפסד

✓

 .14ניתוח דוחות כספיים

✕

חלק ג' :חשבונאות ניהולית (תמחיר)
 .15מבוא לחשבונות ניהולית – תמחיר:
 15.1הגדרת התמחיר ומטרותיו

✓

 15.2חשבונאות ניהולית לעומת חשבונאות פיננסית

✓

 15.3תהליך הייצור

✓

 15.4עלויות ומיונן (סיווגן)

✓

 15.5העמסת עלויות עקיפות:
 15.5.1בסיסים להעמסת העלויות העקיפות

✓

 15.5.1.1בסיס שעות עבודה ישירה

✓

 15.5.1.2בסיס עלות עבודה ישירה

✓
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 15.5.1.3שעות עבודת מכונה

✕

 15.5.1.4עלות חומרי גלם ישירים

✓

 15.5.1.5עלות ישירה (חומרים  +עבודה ישירה)

✓

 15.5.1.6היקף הייצור

✕

 15.5.2חישוב היקף עלויות עקיפות למוצר או מחלקה לפי בסיסי העמסה
 15.6תמחיר הזמנה

✕
✓

 .16חישובי רווח/הפסד בחשבונאות ניהולית

✕

 .17תמחיר תקן ,תמחיר תהליך ותמחיר מבוסס פעילויות ABC -
 .18שימוש בתמחיר ככלי לקבלת החלטות ניהוליות

✕

 .19התקציב

✕
✕

חלק ד' :מבוא למימון וניתוחי כדאיות
 .20המימון ,מקורותיו ויעדיו

✓

 .21הריבית כמחיר לשימוש בכסף

✓

 .22השקעות ושיטות לבדיקת כדאיותן

✓

 .23הערך הנוכחי הנקי  -ענ"נ ()NPV - Net Present Value

✓

 .24שיעור התשואה הפנימי  -שת"פ ()IRR
 .25תוכניות השקעה בעלות אורך חיים שונה

✕
✕

 .26מחיר ההון

✕

 .27ניתוח אירוע מסכם של ארבעת נושאי הלימוד בתוכנית :מבוא לכלכלה,
חשבונאות ,תמחיר ומימון

✕

פרקים שני ושלישי :הסתברות וסטטיסטיקה יישומית
 .1מהות מקצוע הסטטיסטיקה ויישומיו

✓

 .2הגיליון האלקטרוני ככלי לאיסוף נתונים ועיבודם

✓

 .3סטטיסטיקה תיאורית:
 3.1תיאור נתונים באמצעות טבלת שכיחויות

✓

 3.2מדדי המרכז

✓

 3.3מדדי פיזור

✓

 3.4הצגה גרפית של נתונים סטטיסטיים:
 3.4.1דיאגראמת עוגה (פאי)

✓

 3.4.2דיאגרמת מקלות

✓

 3.4.3היסטוגרם

✕

 3.4.4מצולע השכיחויות

✕

 3.4.5עקומת השכיחויות (עקומת ההתפלגות)

✕
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 3.4.6שימוש בגיליון אלקטרוני להצגה גרפית של משתנים

✕

 .4יסודות ההסתברות

✕

 .5התפלגויות של משתנים מקריים

✓

 .6רגרסיה ליניארית

✓

 .7תצוגות שונות של נתונים סטטיסטיים

✓

 .8הסטטיסטיקה ככלי יישומי בחקירה המדעית

✓
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