
 
 

                                               תמי מלביץ–רכזת המקצוע 
. המודעות היום בקרב התלמידים  לקורה בתחום הכלכלה והעסקים הולכת וגוברת

. עת כלכליים ואחרים חודר הנושא הכלכלי לכל בית בישראל-כתבי, באמצעות האינטרנט
 

?  "אפ-סטארט"מדוע הוקמו חברות , טק-אם הנך רוצה לדעת את הסיבות למשבר ההיי
? האם כדאי לייצא או  למכור בשוק המקומי? מה תפקיד הפירסום? כיצד משווקים מוצר חדש

? ומהו שוק המניות? מהי בורסה? מדוע עולה שער הדולר כאשר מורידים את שער הריבית
?  וכיצד לשווק אותם? כיצד לתמחר מוצרים

. אז בואו ללמוד מנהל עסקים  
 

: ל מנהל עסקים " יח2במסגרת זו תלמדו 
:   ניהול השיווקהנושאים שילמדו

 . כוחות הפועלים בתחום השיווק -

 מרכיבי תמהיל השיווק -

אסטרטגיות שיווק  -
 המחרה -

בידול ומיצב  , מיתוג  -
: התנהגות צרכנים                      

 תהליכי הכרה  -

 התנהגויות קניה  -

פילוח שוק   -
: בתורת המימוןהנושאים שילמדו 

 .שוק ההון ודרכי גיוס הון -

 .הכרה והבנה של הדוחות הכספיים של הפירמה -

 .ניתוחים פיננסיים -

 .חישובי ערך נוכחי וערך עתידי -

 .   בחירה בין השקעות שונות -
: משאבי אנוש             

 תורת האירגונים  -

התנהגות ארגונית   -
 

.   (פרוייקט ניהול משק מודרני)מ " פנ–ל עבודה " יח1
בו נדרש התלמיד כחלק מצוות לנהל פירמה  ( סימולציה)משחק עסקים   (            א

.                   וירטואלית
. י התלמיד בפירמה הפועלת במשק"עבודה פרטנית בנושא הנבחר ע  (            ב

. א"י-  נלמדות ב – ל בכלכלה" יח2
, שוק העבודה,  שוק המוצרים,  היצע וביקוש–השוק :  כלכלה נלמד על–במסגרת לימודי מיקרו 

פערים כלכליים וכיצד ניתן , נלמד על התנהגות המשפחות במשק. ח ושווקים נוספים"שוק המט
. מהו מדד מחירים לצרכן  וכיצד הוא מחושב? לצמצמם

כיצד פועלת , תקציב הממשלה, נסיגה כלכלית/ צמיחה :  נלמד על–במסגרת המקרו כלכלה 
אינפלציה ומיתון ובאילו כלים : משברים כלכליים כמו? מהו סחר בינלאומי? המערכת הבנקאית

?  (מדיניות מוניטרית, מדיניות פיסקליות)ניתן לטפל בהם 
 

.  לבונוס ומזכהי המוסדות להשכלה גבוהה"ל מנהל עסקים מוכר ע" יח5כ "סה
 

.  70ל מתמטיקה בציון מינמלי " יח4          :תנאי קבלה
          .80                              במקצועות הומניים  ציון מעל 

 


