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  נייניםתוכן ע
  

  13      מבוא לכלכלה   - 1פרק 

    
    13      מבוא

    14      תוצר מקומי גולמי (תמ"ג)

  17      כלכלת שוק מעורבת

    19      סוגי מדיניות כלכלית

  20      תמצית – 2011מדינה לשנת תקציב ה

  25      סוגי מדיניות פיסקאלית

  26      מימון הגירעון ןאופ

  27      מדיניות מוניטרית

  30      חוקים הקשורים בתקציב המדינה

  34      מאזן תשלומים

    37      סוגיות בכלכלת ישראל

  44      סיכום  -מדיניות פיסקאלית 

  45      סיכום  -מדיניות מוניטרית 

  46      תרגיל מסכם במדיניות כלכלית

  
  
  

  50      בנק ישראל   - 2 פרק

  
  50      תמצית – 2010חוק בנק ישראל החדש 

  51      המבנה של בנק ישראל

  53      תפקידיו של בנק ישראל

  54      המפקח על הבנקים

  56      מוסדות פיננסיים בינלאומיים
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  58      מערכת הבנקאות בישראל   - 3פרק 

  
  58      המסחריתפקידי הבנק 

  61      בטחונות (בטוחות)

  63      שטרות ושיקים

  
  
  

  66      ביטוח   - 4פרק 

  
  66      ביטוח אלמנטרי

  70      ביטוח חיים

  71      נושאים נוספים בביטוח

  75      המפקח על הביטוח

  

  

  76      הבורסה לניירות ערך   - 5פרק 

  
  76      חשיבותה של הבורסה לניירות ערך

  77      תהליך ההנפקה

  78      הרשות לניירות ערך

  79      חתם

  80       הבורסה לניירות ערך

  84      שיטת הרצף -שיטת המסחר 

  85      בישראלמדדי מניות 

  87      מדדי מניות עיקריים בבורסות בחו"ל

  88      מושגים בבורסה לניירות ערך

  92      קרן נאמנות
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  96      ביטוח פנסיוני   - 6פרק 

  
  96      הרובד הפנסיוני

  102      סוגי קרנות פנסיה

  107      השוואה בין קרן פנסיה לבין ביטוח מנהלים

  110      קרנות השתלמות

  110      שוק ההוןהממונה על 

  
  
  
  

  114      המוסד לביטוח לאומי   - 7פרק 

  
  114      תפקידיו של המוסד לביטוח לאומי

  115      צמצום מדדי העוני והפערים בחלוקת ההכנסות

  118      סוגי גמלאות

  119      ענפי הביטוח הלאומי

  

  

  

  134      חוק החברות הממשלתיות   - 8פרק 

  
  134      הגדרות

  135      הממשלתיותתפקידי הממשלה בחברות 

  136      דירקטור מטעם המדינה

  137      רשות החברות הממשלתיות

  138      הפרטה
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  140      חוק ההגבלים העסקיים   - 9פרק 

  

  140      ונה על ההגבלים העסקייםהממ

  141      הסדר כובל (קרטל)

  141      מונופול

  142      מיזוג חברות

  143      קבוצת ריכוז

  143      עסקייםבית הדין להגבלים 

  

  144      מבקר המדינה   - 10פרק 

  
    144      יסודות ביקורת המדינה

  144      מעמדו של מבקר המדינה

  144      גוף מבוקר

  145      ביקורת המדינה

  147      נציב תלונות הציבור

  150      תפקידו של המבקר לפי חוק מימון מפלגות

  152      תקציר -מבקר המדינה 

  

  156      ביקורת פנימית   - 11פרק 

    
  156      חוק הביקורת הפנימית

  156      תפקידי המבקר הפנימי

  158       בקרה פנימית

  159      מבדק (בידוק) פנימי

  160        ביקורת פנימית

  161      מבקר חיצוני

  161      ההבדלים בין ביקורת חיצונית לבין ביקורת פנימית בחברה

  161      סקר הבקרה הפנימית

  162      תקציר –בקרה, ביקורת ומבדק פנימי 
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  164      חברות   - 12פרק 

  

  164      חוק החברות החדש

  164      רשם החברות

  165      דח"צ - דירקטור חיצוני 

  166      קשרי שליטה בין חברות

  168      הארגון החיצוני של הפירמות

  169      סוגי מניות

  170      מחירי המניות בהנפקה

  170      מקורות ההון של החברה

  172      של חברה דוגמה: דוחות כספיים

  174      נזילות לעומת רווחיות

  176      מנוף פיננסי

  178      סיכון לעומת סיכוי

  178      כינוס נכסים

  179      פשיטת רגל

  181      פירוק חברה או הבראתה

  

  

  

  182      סחר חוץ   - 13פרק 

  

  182      חוק היתרון היחסי

  182      הסכם אזור סחר חופשי

  183      הסכמי סחר בינלאומיים

  185      הסחר בין ישראל למדינות העולםהסכמי 

  187      בסיסי המחיר המקובלים בסחר הבינלאומי

  188      מסמכים בסחר הבינלאומי

  

  

 

 


