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 כסלו תשפ"בב' ג

 2021בנובמבר  07

 4432/21: אישורמס'      

 אישור הפעלה למגמת לימוד

 

לאשר את הפעלת מגמת הלימוד המפורטת להלן: יהננ  
 

 ענף:
 

ניהול, שיווק 

 ופיננסים

 (08) 

 מגמת הלימוד:
 

 ה/בכיר+  כללי/ת משרד מנהל/ת

 

 סמל מגמה:
 

8125 

 מסגרת:
 

הכשרה 

 למקצוע

 

 מסלול:
 

  (01) הכשרה במימון המדינה

 (27)  הכשרה במימון עצמי

 

 

   64  עיוני:  תסה"כ שעו                                         משך הקורס:                                                      

 150סה"כ שעות מעשי:                                                                                                                     

           214         שעות:  סה"כ                                                                                                                    
  

 הערות
 לימודשעות 

 פירוט מקצועות / נושאים
 עיוני מעשי סה"כ

 תשתית מקצועות (20) (--) (20) 

 יחסי עבודה ודיני עבודה .1 8 -- 8 

 חשבונאות וכלכלהל מבוא .2 12 -- 12 

 ליבהות המקצוע (44) (150) (194) 

 תורת המנהל .3 10 -- 10 

 מערכות משרד .4 16 -- 16 

 התנהגות ארגונית .5 6 -- 6 

 משאבי אנוש מבוא לניהול .6 8 -- 8 

 תקשורת ויחסי ציבור .7 4 -- 4 

 סדנאות לשיפור מיומנויות בעבודה .8 -- 8 8 

 סדנאות בניהול ומנהיגות .9 -- 16 16 

 דן הדיגיטאלייניהול משרד בע .10 (--) (126) (126) 

1  Microsoft Word  26 26 -- 10.1.  1ויצירת מסמכיםתכתובת  

2  Microsoft PowerPoint  8 8 -- 10.2. 2יצירת מצגות 

3 Microsoft Excel  32 32 -- 10.3. 3חישובים ועיבוד מידע 

 ERPהכרה ותפעול מערכת  .10.4 -- 24 24 

 תקשורת דיגיטאלית .10.5 (--) (36) (36) 

 אינטרנט .10.5.1 -- 8 8 

 Googleיישומי  .10.5.2 -- 12 12 

4  Microsoft Outlook  16 16 -- 10.5.3. 4ניהול יומנים ומשימות 

 שעות סה"כ 64 150 214 



 

 
 

 

 
  5מתוך  2עמוד                                                                                                                     

 

 היחידה לפיתוח תכניות לימודים
 |employment.labor.gov.il |אתר ממשל זמין - www.gov.il 

 074-7502732: | פקס  074-7696581פון: | טל ירושלים, 15רח' הצבי 

 :דרישות כניסה

 שנות לימוד     12בוגר/ת  .1

שייערך בהתאם למתווה מבחן  ממוחשבת בסביבה עבודה יכולת לבדיקת מיון ןבמבחבהצלחה  עמידה .2

 .כניסה המופיע בנספח א'

בהתאם לקריטריונים  באחריות מוסדות ההכשרה לקיים תהליך קליטה ומיון למועמדים -ועדת קבלה .3

וזאת  ותנאי הסף של מגמות הלימוד, לרבות ביצוע מבחני כניסה, ראיון אישי ותיאום ציפיות עם המועמד

 ע"מ לוודא התאמה מיטבית להכשרה.

 

 :בחינות גמר

 בחינות גמר חיצוניות:

 .56 - , ציון עובר1-7 עיפיםס ,מנהל/ת משרד כללי/ת + בכיר/ה: בחינה עיונית .1

 

 גמר פנימיות:בחינות 

 .56 – , ציון עובר10סעיף  ,ניהול משרד בעידן הדיגיטאלי : בחינת מעשית .2

 

 :תעודות

 בכיר/ה. כללי/ת +מנהל/ת משרד  :תעודת גמר .1

 .2מזכירות סוג  פקידות :תעודת מקצוע .2

 

 :הערות

 .3367/17אישור הפעלה זה מחליף את אישור הפעלה מספר  .1

 .2021בנובמבר  7 -תוקף אישור הפעלה זה החל מ .2

 ס."ביה באחריות פנימית במתכונת מבחן הכניסה יערך .3

שנערך בהתאם  בחינת הכניסהשאלון את  ,היתר בין ,לצרף חובה ,לפתיחת פעולה בקשהל .4

 .ל"מתווה מבחן כניסה" המופיע בנספח א' + דו"ח תוצאות

ינה של , דו"ח תוצאות ומחברות הבחות הכניסהבחינני יש לתייק בתיק הקורס את שאלו .5

  המועמדים/ות כולל מלל הבדיקה.

 ר' נספח א'. -מתווה למבחן כניסה לקורס "מנהל/ת משרד כללי/ת +בכיר/ה" .6

 ר' נספח ב'. -ביבליוגרפיה .7

 כתבו: 

 .יואב עוקבי, מפקח ארצי לתחום ניהול, שיווק ופיננסים •

 .בלה ווינטרוב, מפקחת רב מחוזית לתחום ניהול, שיווק ופיננסים •
 

                                                                        

_________________ 

 חני זוהר

לפיתוח תכניות לימודיםמנהלת היחידה   

4432/21  
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 מתווה למבחן כניסה לקורס "מנהל/ת משרד כללי/ת +בכיר/ה" -נספח א'

 

 :הבאות המטלות את למבחן כניסה יכלול מתווה

 .Wordיצירת מסמך חדש בתכנית  .1

 שמירת מסמך בשם המבוקש. .2

 .הקלדת טקסט קצר בצורה תקינה )ללא שגיאות כתיב( כולל סימני פיסוק .3

 העתקה ו/ או העברה טקסט בתוך מסמך וגם ממסמך למסמך. .4

 עיצוב טקסט: .5

 .בחירת גופן וגודל המבוקש .א

 .שינוי סגנון טקסט )הדגשה, היטה, קו תחתון( .ב

 .גופןשינוי צבע  .ג

 .שינוי יישור פסקאות )יישור לימין, למרכז, לשני הצדדים( .6

 עיצוב סעיפי רשימה ע"י: .7

 או א, ב ,ג(. 1,2,3מספור רגיל )  .א

 .תבליטים .ב

 עבודה עם תמונות: .8

 .הוספת תמונה מאוסף תמונות של מחשב .א

 .צמוד...(מיקום תמונה בדף בעזרת כלים לגלישת טקסט )ריבוע,  .ב

 יצול(:יצירת טבלה )ללא מיזוג ופ .9

 .הוספת טבלה של מספר שורות ומספר עמודות .א

 .הקלדת נתונים לטבלה .ב

 .הוספת רקע לשורת כותרת .ג

 .הדפסת מסמך .10

 .הוספת מספר תעודת זהות, שם פרטי ושם משפחה )לפי כתוב ב ת.ז.( בשורה האחרונה במסמך .11
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 :ביבליוגרפיה -נספח ב'

 מנהל/ת משרד כללי/ת:

 

 , הוצאה: משרד הביטחון.ניהול מהו? תורת אדיג'ס לניהול מודרני(, 2010אדיג'ס,י'. ) .1

עמי לספרי -, הוצאה: הודטבלאות ציר ניתוח נתונים חכם(, 2016פולג, מ', בקר, ש'. )-אורי .2

 מחשבים.

 , הוצאה: דינון.מערכות מידע לניהול(, 2000אחיטוב, נוימן, צבירן ) .3

 –. הוצאה: מא"ה ירה/ מדריך למורהסדנאות לשיפור מיומנויות עבודת המזכברגמן,צ'.  .4

 היחידה לפיתוח פדגוגי טכנולוגי.

-. רמתפי מדידה-בקרה והערכה בארגונים: ניהול על(. 1995גלוברזון, א', וגלוברזון, ש' ) .5

 אביב.-אוניברסיטת תל –אביב: הוצאה: רמות 

 למינהל, תל אביב,.הוצאה:  המכללה ניהול גמיש.  – 2000ניהול (. 1990גלין .א', כרמי ע'. ) .6

. הוצאה: : החשיבה הניהולית של העתיד21-אתגרי הניהול במאה ה(, 2000) דרוקר, פ. .7

 מטר.

 עמי לספרי מחשבים.-, הוצאה: הודExcel 2016צעד אחר צעד עמי, –הוד .8

 עמי לספרי מחשבים.-, הוצאה: הודWord 2016צעד אחר צעד עמי, –הוד .9

 , הוצאה: מא"ה.התכתבות משרדית .10

 , חלק א' וב', ליתג.ארגון וניהול(, 2014,ת. ) וינרמן .11

 , הוצאה: אורט.ניהול חשבונות א', 2004מ. לוי,  .12

 , הוצאה: אורט;יסודות החשבונאות, 2012מ. לוי,  .13

 , הוצאה: מיטב לימוד עצמי.חשבונאות למתחיליםסימנובסקי,ש.  .14

 ., הוצאה: זמורה ביתן, חיפהארגונים מבנים ותהליכים(, 2002סמואל, י. ) .15

 הוצאה: מטר. מעל ומעבר!, -שירות לקוחות( 1999פדר וירסמה,) .16

 , הוצאה: בר אילן.התנגדות לשינויים(, 2001פוקס, ש'. ) .17

, הוצאה: הספרייה הלאומית לאנשי אינטליגנציה רגשית בשירות לקוחות(, 2000פרימנטל,ד.) .18

 עסקים, בני ברק.

 ת., הוצאה: אמי"כתיבה עסקית(, 2004קוצ'ין, רחל. )-צ'דר .19

 , הוצאה: נר.המדריך לתכתובת עסקית(, 1997קנר,ש'. ) .20

 :Officeמדריכים מתוך מרכז הדרכה של  .21

-b%d7%96il/article/%d7%9e%d7%a8%d7%9-https://support.office.com/he

-ec85-b8f02f81-Office-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94

IL&ad=IL-IL&rs=he-4c48e6bc4bfb?ui=he-a39b-4493 

  ERP: האתר הישראלי בנושא מערכות .22

   http://www.erp.org.il/default.asp 

  

https://support.office.com/he-il/article/%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%94%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%a9%d7%9c-Office-b8f02f81-ec85-4493-a39b-4c48e6bc4bfb?ui=he-IL&rs=he-IL&ad=IL
https://support.office.com/he-il/article/%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%94%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%a9%d7%9c-Office-b8f02f81-ec85-4493-a39b-4c48e6bc4bfb?ui=he-IL&rs=he-IL&ad=IL
https://support.office.com/he-il/article/%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%94%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%a9%d7%9c-Office-b8f02f81-ec85-4493-a39b-4c48e6bc4bfb?ui=he-IL&rs=he-IL&ad=IL
http://www.erp.org.il/default.asp
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 :בכיר/המנהל/ת משרד 

 

 , האוניברסיטה הפתוחה, ת"א.התנהגות ארגונית(. 2002בר חיים, א. ) .1

 , רונאל.מבוא לכלכלה(. 2012זימון, הירש. ) .2

 , הוצאת אמי"ת.יחסי עבודה(. 2003אייזיק דב, ) .3

 , הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.מוסר ועסקים-מקראה(. 2000דר' גבע, א. ) .4

 . מטר.: החשיבה הניהולית של העתיד21-הניהול במאה ה אתגרי(. 2000) דרוקר, פ. .5

 , קריית ביאליק: אח.משאבי אנוש(. 1993אורנר, א' ) .6

 תל אביב, המכללה למינהל. ניהול גמיש – 2000ניהול (. 1990גלין .א כרמי ע. ) .7

-. רמתפי מדידה-בקרה והערכה בארגונים: ניהול על(. 1995גלוברזון, א', וגלוברזון, ש' ) .8

 אביב.-אוניברסיטת תל –רמות  אביב:

 צ'רקובר.–אביב: גומא -, תלפיתוח משאבי אנוש והדרכה(. 1995פורת, ר' )-כהן, ב"ת וגרנט .9

 , חולון: המרכז הטכנולוגי.ניהול משאבי אנוש(. 1993כרמי, ע' וסער, א' ) .10

 עמי לספרי מחשבים.-, הודWord 2016צעד אחר צעד עמי, –הוד  .11

 עמי לספרי מחשבים.-, הודExcel 2016צעד אחר צעד עמי, –הוד  .12

 עמי לספרי מחשבים.-, הודטבלאות ציר ניתוח נתונים חכם(. 2016מעיין פולג ) .13

 , האוניברסיטה הפתוחה, ת"א.1-11, יחי' ניהול משאבי אנושבר חיים, א.  .14

 Officeמדריכים מתוך מרכז הדרכה של  .15

https://support.office.com/he-il/article/%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-

%d7%94%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%a9%d7%9c-Office-b8f02f81-ec85-

4493-a39b-4c48e6bc4bfb?ui=he-IL&rs=he-IL&ad=IL 

 ERP   :http://www.erp.org.il/default.aspהאתר הישראלי בנושא מערכות  .16

 

https://support.office.com/he-il/article/%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%94%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%a9%d7%9c-Office-b8f02f81-ec85-4493-a39b-4c48e6bc4bfb?ui=he-IL&rs=he-IL&ad=IL
https://support.office.com/he-il/article/%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%94%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%a9%d7%9c-Office-b8f02f81-ec85-4493-a39b-4c48e6bc4bfb?ui=he-IL&rs=he-IL&ad=IL
https://support.office.com/he-il/article/%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%94%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%a9%d7%9c-Office-b8f02f81-ec85-4493-a39b-4c48e6bc4bfb?ui=he-IL&rs=he-IL&ad=IL
http://www.erp.org.il/default.asp

