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 כנית והתפיסה הרעיונית של הת. 1

  . רפורמת משרד החינוךפי  -על,  לכל התמחויותיה  ניהול עסקיל  המגמהכנית זו מיועדת לתלמידי  ות

  , )מטלת ביצוע(   30%-פרק ה  מורכבת משני חלקים:  של המקצוע מינהל וכלכלה  הכללית  התוכנית  

 )בחינת בגרות חיצונית(.  70%-ופרק ה

 

וישתכללו, מהקשר אחד לאחר, ילכו  אלהמהווה שער לעולם רחב של מושגים.  מעצם טבעו זה פרק 

לפתח    –  עניין בקרב הלומדיםלעורר  היא    המטרה העיקרית  ,פיכךל  תהליך הלמידה.עם ההתקדמות ב

לעודד  םסקרנותאת   העסקים,  לעולם  ביקורתית  ל  םבנוגע  הבסיס חשיבה  את  לפניהם    ולשטוח 

 עולמות תוכן אלו. מממש של תועלת להפקת 

נועדה   ללומד  ותעוד  לאפשר  זו  מקרוב  כנית  המשקפות  סוגיות  להכיר  האפשר  שונות  את ככל 

 ליצור אינטראקציה בין הלומדים.  ובתוך כך העסקית מציאותה

 

וניהוליים  מביאה  כנית  והת כלכליים  הראייה שלהיבטים  מנקודת  ניבטים  כך  'ארגון'  כפי שהם   .

בהקשר של הפעילות הארגונית,  משאבי אנוש מוסברים  של  תמחיר ושל  למשל, היבטים של שיווק,  

של פעילות זו,  השלכות ה להבנת תשתית הידע בצורה הרחבה ביותר להנחתעוגן  משמשת   היות שזו

 הפעילות הכיתתית. מסגרת בתוךכל זאת   – החברהברמת  ברמת היחיד וה, על כל היבטי
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 כנית וטרות הת. מ2

 

 כנית זו:ו במהלך לימודי ת

 

יכיר   .1 פיננסי'  ת עקרונות הליבה של המושגיםאהלומד    באמצעות  'כלכלה' ו  'נהלימ'  ,'חינוך 

 פיתוח של: 

 

 .צורך, רצון, צרכן – 'פיננסיהניהול של מונחים מתחום 'המשמעות ההבנת  1.1

 . ' ניהול פיננסי'מודעות לשל חשיבות ה  תהכר 1.2

 . שיק( –)מזומן, כרטיס אשראי, הוראת קבע, המחאה   הכרת אמצעי תשלום שונים 1.3

 של צרכים בסיסיים. מתוך הזדהות עם תחושת חוסר  'צורך'יכולת לזהות  1.4

  גרפים הבנת    נתונים,; הכרת צורות הצגה של  תתרשמיכולת לאתר נתונים בסיסיים ב 1.5

   .מסקנותוהסקת  ותרשימי עמודות

    

 

 פיתוח של:  באמצעות העיקריים מאפייניואת ו  'ארגון'יכיר את המושג  הלומד .2

 

 צורות התאגדות אחרות שאינן ארגון. ובין יכולת להבדיל בין ארגון  2.1

של ארגון לאחד משלושת המגזרים 2.2 העסקי,    גזרארגוני המ)  יכולת לזהות השתייכות 

 .(הציבורי, מלכ"ר  גזרארגוני המ

 לאומי )גלובלי(. -ארגון רבובין בין ארגון מקומי )לוקאלי(   דיליכולת להב 2.3

   .יכולת להצביע על מקור גורמי ההשפעה החיצוניים לארגון 2.4

 

 פיתוח של:  באמצעות ןהלומד יכיר את הסביבות שהארגון פועל בה .3

  ואת סביבות המיקרו של ארגון. ת המאקרווסביב לנתח אתיכולת  3.1

 .כלכלית של ארגון-הסביבה המאקרויכולת לנתח את  3.2

 . פי המאפיינים הנלמדים-לשייך ארגון לסקטור עסקי עליכולת  3.3

 .היחידארגון השל אירוע ברמת המשק על  תוהשפעניתוח עקרוני את יכולת לנתח  3.4

 

 : תוך, חשיבותו ותפקידיו  מהות המקצוע חשבונאותהלומד יכיר את  .4

 

   בתחום המקצוע חשבונאות ככלי מרכזי "החשבון" הבנת 4.1

 הקשר בין המידע בחשבון לבין הדוחות הכספיים ניתוח 4.2

 המבנה של דוחות הכספיים והשימוש בהם  הפנמת 4.3

 פיתוח היכולת ניתוח המידע שמצוי בדוחות כספיים  4.4
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 פיתוח של: באמצעות ת מוצריחידשל מחיר  לקביעתהלומד יכיר את הכלים החישוביים  .5

 

 .ייצורהיכולת לסווג גורמי ייצור לפי היקף  5.1

 . קבועהובין הוצאה משתנה הוצאה יכולת להבדיל בין  5.2

  .יכולת לחשב רווח 5.3

 . יכולת לחשב נקודת איזון 5.4

 

 

 

השיווק .6 מלאכת  מרכיביה של  את  יכיר  שלה    ,עקרונותיה  ואת  הלומד  מרכזיים  ויישומים 

 פיתוח של: באמצעות ,בארגון

 

יכולת לזהות מה מניע צרכן לפעול בעזרת הבנה של מושגים בסיסיים בתורת השיווק:   6.1

חליפין,  עסקת  ושביעות רצון,    לצרכן  צרכים, רצונות, ביקושים, מוצרים, שירותים, ערך

 שווקים. 

 (. 4Psהשיווק באמצעות מודל תמהיל השיווק )הכרת הכלים העומדים לרשות אנשי  6.2

ת 6.3 ולעצב  לתכנן  הפירמה  ויכולת  ברמת  שיווקית  מקובלים    בהשתמשכנית  במודלים 

 לניתוח סביבת הענף וסביבת העסק. 

הכרת המושגים פילוח, בידול,  בהעמקת הידע של התלמיד וחשיפתו לכלי שיווק נוספים   6.4

 מיתוג ומיצוב. 

 חדשניות וטרנדים עכשוויים בעולם השיווק. יכולת להצביע על מגמות  6.5

 

ו .7 כמשאב  האנושי  ההון  תפיסת  את  יכיר  מכך את  הלומד  הנובעים  הארגוניים    ההיבטים 

 פיתוח של:  באמצעות

 
 .  לביצועו וכלים הנדרשות לו תכונות ה התפקיד, אפיון – בסיסיתיכולת לנתח עיסוק ברמה  7.1

   .הכרת צורות העסקה שונות 7.2

 יתרונות וחסרונות של צורות העסקה שונות.  הכרת 7.3

 תהליך גיוס עובדים.  ה שלוהבנ ההכר  7.4

 העמקת הידע של התלמיד וחשיפתו לחוקי עבודה בישראל. 7.5
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 ותמומלצ  הערכה-למידה-דרכי הוראה. 3

ניהול עסקי היא להכין את בוגרי  ואחת המטרות העיקריות של ת   המגמהכנית הלימודים במגמת 

מיטבי ובעולם    לתפקוד  האקדמיה  העתידיבעולם  פדגוגיה לקדם    שואפתכנית  והת.  התעסוקה 

ההתפתחות המתמדת  . רלוונטיים למציאות המשתנהיהיו הנלמדים  התכניםשבמסגרתה  ,חדשנית

והערכה  ,הוראה  של   מתודותלאמץ  מצריכה    בעידן המידע  הטכנולוגיהבתחום   בהן  אשר    למידה 

רווחת    חינוךתחום ה של  של ידע. בספרות המחקר  מתמדת  הבניה אישית    אצל הלומדיםמתרחשת  

תהליכי  של  שילוב    כיהתפיסה   של  ביישומם  לתמוך  עשוי  דיגיטליות  וסביבות  הערכה  למידה 

הבניית  הלומד פעיל בתהליכי  ,עקרונות אלהפי -על  1. עקרונות קונסטרוקטיביסטיים המבוססים על

והשיתופי האישי  קיימות,    הידע  מושגיות  תבניות  על  ובהתבסס  החדש  המידע  עיבוד  באמצעות 

שיוצר   פעילהלומד נתפס כסוכן  .  אליו  הוא נחשףשכלומר על ידי קישור בין ידע קיים לידע חדש  

המבט הקונסטרוקטיביסטית מבטלת סיטואציות לימודיות. נקודת  מתוך  משמעויות ומגבש תובנות  

המטלה  אם  או מהמורה. אפילו    מספר הלימודהלומד סופג מידע באופן פסיבי    שלפיהאת התפיסה  

מורה אינו יכול להנחיל  הממלא תפקיד פעיל ביותר.  הרי הוא  מחייבת שינון ותו לא,  הנדרשת מהלומד  

לתלמיד רעיונית  הבנה  לבנות  יבפשטות  יש  כזו  הבנה  מבו.  להיות השקעת  נדרש  התלמיד  אמץ. 

ולספק  סייע  יכול ל  המורהשלו.    ליישב סתירות ולארגן את הידע  לבחור, לסנן, לעבד, לפרש,אקטיבי:  

ת הלומד. הסביבה  הדיגיטלית מזמנ שללהוות תחליף לתפקיד הפעיל  ו יכולתנאים הולמים, אך אינ

לגבש תפיסות שונות, ולאחר מכן ,  פעיליםהם נדרשים להיות    שבהןלתלמידים התנסויות למידה  

ללוות את התהליך ולעודד את התלמידים  אינו אלא  ואילו תפקידו של המורה    לבחון ולשנות אותן,

 2. מושכלתלפעילות עצמית  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Chen, Y., Hwang, R. & Wang, C. (2012).  'Development and evaluation of a Web 2 annotation system as a 

learning tool in an e-learning environment'. Computers & Education, 58 (4), pp. 1094-1105. 
לדעת: מסע בנתיבי ההוראה  ללמוד, להבין, ליבמן )עורכת(,  יפי: צתוך , ב'קונסטרוקטיביזם בחינוך' (. 2013יפי ) ליבמן, צ  2

 .13-52, תל אביב, עמ' הקיבוץ המאוחד ומכון מופ"ת, הקונסטרוקטיביסטית
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 כניתו תהליכי למידה במסגרת הת 3.1

 
הוראה   תבססת על( המBlended Learning) מעורבת למידהבמושם דגש    החדשה  כניתו במסגרת הת

פנים"מפגשי    הכוללתמסורתית,   אל  בואף    ,"פנים  דגש  שני  (E-learning)  מקוונת  למידהמושם   .

משולבים  יסודותה להיות  צריכים  יחווה שהתלמיד  באופן  בזה   זה הללו 

 אחת.   אינטגרטיבית למידה יתיחוו

 

 היא מאפשרת: השאר ללמידה מעורבת יתרונות רבים, ובין  

 . מקוונותת דיון והמזמנים משוב עמיתים  במסגרת קבוצ  שיתופייםתהליכים מגוון  •

 ת.אישיים במרחבי הרש-ןבי  ותהליכים אינטראקטיבייםומקום  פריצת גבולות זמן •

מושכל • דיגיטלית  שימוש  לומד  בתקשורת  הלומדיםובי  ללומד  בין  למשל,    ן  כך  למורה. 

ך, להעיר ולהגיב לפרטי  מאפשרים לעמיתי למידה להוסיף, לערותהליכים שיתופיים אלה  

   .לומדים נוספים  שמציגיםהמידע 

ושיתופי • אישי  ידע  וזאת    הבניית  מקוונים,  שיתוף  כלי  מדיות  באמצעות  במגוון 

 . טקסטואליות, ויזואליות ושמיעתיות 

  אותנטיתהלמידה עדכנית,  נעשית  כני הלמידה. בדרך זו  ו הלומדים על ת  קרב שיח מעמיק ב •

 . יםהלומד ורלוונטית יותר לחיי 

 

: העברת האחריות  נוספים   יתרונות פדגוגייםיש  בסביבות דיגיטליות    לתהליכי למידה המתנהלים

והתמקדות אפקטיבית    ;ותומשמעותי  רלוונטיות אותנטיות,זימון התנסויות    ;ללמידה ללומד עצמו

בסביבה דיגיטלית תמיכה בתהליכי איסוף מידע  הלמידה  כמו כן, מאפשרת  .  ברמות חשיבה גבוהות

ביישומים ייעודיים:  כמותי וד מידע , ניהולו, הערכתו ומיזוגו, עיבהמידע ממקורות מגוונים, איחזור

הפקת גרפים ותרשימים, ושימוש בגיליון נתונים מקוון, עיצוב, הצגה והפצה של מידע מילולי וחזותי,  

בסביבה    למידה לקטיבית והפקת מגוון תוצרים. תהליכי ה, חשיבה רפחשיבה ביקורתית ויצירתית

חשיפה לתכנים דיגיטליים מעודכנים ועשירים.    ומזמנים לו  מציבים את הלומד במרכזהדיגיטלית  

תהליכי   כך,  על  של  תורמים  אלה    למידהנוסף  להקנייתם  ואף  חברתיים  כישורים  של  לפיתוחם 

  אף תורמיםדיגיטלית  ה בסביבה    למידהההליכי  . תהתמדה, סקרנות ויוזמהכישורים אישיים, כגון  

 של התלמידים.  העצמיתהמסוגלות הגברת לו להגברת המוטיבציה
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 כנית ותהליכי הוראה במסגרת הת 3.2

 

כנית הלימודים החדשה אמור המורה לאפשר ללומדים לפתח מיומנויות  ובתהליך הטמעתה של ת

  מושכלתבחירה    ,במידעיעיל  שימוש    עצמאי,באופן    איתור מידע:  21-לתפקוד יעיל במאה החיוניות  

-ת החלטות, הסקת מסקנות, חשיבה מטא, קבל ביקורתיתפתרון בעיות, חשיבה  בין פתרונות שונים,  

קוגניטיבית, פרזנטציה בפני קהל, התנהלות בעולם דיגיטלי, למידה אוטונומית, ניהול ידע, יכולת  

לנהל דיאלוג ושיח עם עמיתים, הפקת רעיונות חדשים, הסתגלות לשינויים, למידה כדרך חיים, תכנון 

ת, ועוד. קריירה, חשיבה יצירתית, יזמות, שותפות בקהילות למידה, יכולת לעבוד בצוושל  וניהול  

שהם  דעותם לאסטרטגיות  זמן לתלמידים התנסויות המתמקדות בפיתוח מּולכמו כן, אמור המורה  

 רפלקטיבית לפיתוחה של חשיבה    בדרך זו  ולתרום  ,בשלבים שונים של תהליכי הלמידה שלהם   יישמו 

 עתיד.  בכבסיס לתכנון תהליכי למידה 

 

 הנחיה  ים הכולל ,עם התלמידים יםתקשורת דינאמי אמץ דפוסיכנית אמור המורה לו עת התמבמהלך הט

משוב מסוג זה עשוי לתרום לפיתוח מודעות   .  משוב מקדם למידהומתן  ביצוע מטלות שונות  בעת  

המיועדת לסיפוק משוב המאפיינות אותם. הערכה מעצבת,    לנקודות החוזק והתורפההתלמידים  

, הציפיות מהלומדיםולתרום להגדרת  למידה-שזורה בתהליכי ההוראהלשם שיפור, אמורה להיות 

את הישגיהם    לפעול כדי לשפר  עליהם  שלפיהן  דרכים  לו  קריטריונים להצלחהולפיתוח מודעותם ל

 ואת התוצרים שהם מפיקים.  

 

מאפשרת לקדם תהליכי  החדשה,     הלימודים  כניתואחד המרכיבים של תשהיא  ,  הדיגיטלית  ה הסביב

נתונים שונים  ובהם    דוחות מפורטים, הפקת  כוללים עריכת מעקב  . תהליכים אלההערכה מעצבת

הנתונים שהופקו.     ותכנון עתידי של תהליכי הוראה ולמידה בהתבסס על  לפעילות הלומדים,  הנוגעים  

כנית החדשה לדעת לעתים אף "לזוז הצידה" ולאפשר לתלמידיו לפתח  ועל המורה המטמיע את הת

שלהם   הלמידה  לתהליך  לקריטריונים  ומודעּואחריות  אמור שת  המורה  מוערכים.  הם  פיהם  על 

 תי נפרד מתהליכי ההוראה והלמידה.ליישם תהליכי הערכה כחלק בל
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 ושימוש במגוון שיטות הוראה ועזרי הוראה.   ותגמיש מצריכההוראת המקצוע 
הוראה   דרכי  לשלב  של  עם    קונבנציונליותיש  המוטיבציה  להגברת  התורמות  ייחודיות  חלופות 

 , כגון:  התלמידים
 

 מקצועית, הקשורים לחומר הלימוד.היומית או העיתונות הניתוח מאמרים מ .1

תרגול הצגה בצוותים   באמצעותקהל  בפני  תתי או קבוצתי. פיתוח יכולות של הצגת נושא  ידיון כ .2

 הכיתה.ובפני 

  ; לצורך עבודות, תרגילים וניתוח אירועיםכמו המרשתת  מאגרי מידע שונים  בשימוש במקורות ו .3

 פיתוח יכולת למידה עצמאית ממקורות שונים. 

ענפי  וממרצים מתחומי הארגון והחברה: מנהלי חברות, אנשי ניהול, יועצים ארגוניים,  אירוח   .4

 כלכלה.המשק וה

  . יצרניים, ארגוני שירות, מלכ"ר(  סיורים מקצועיים בארגונים מסוגים שונים )ארגוניםיציאה ל .5

זאת להרצות בבית הספר )ואף להזמינם  אפשר לקיים סיור בעסקים שבבעלות הורי תלמידים  

 קהילה(.לבמסגרת חיזוק הקשר שבין הארגון 

 נטיים. וו בנושאים רלהעוסקים סמינרים בהשתתפות בהרצאות ו .6

כניות  ובנושאים הקשורים לת גמה  של המכיתתיות ובין בתי הספר  -חידונים ותחרויות ביןעריכת   .7

 הלימוד.

בסרטים,   .8 מושכלת  הכלכלה  בצפייה  המדיהממגוון  חדשות  ודיונים    ועריכת  ,ערוצי  ניתוחים 

 הנושאים הכלכליים. מגוון להעמקת ההבנה של 

 פיתוח יכולות של עבודת צוות ולמידה קבוצתית. .9

 חשיבה ביקורתית.מתוך פתרון בעיות  בהדגשת ,חיזוק יכולות של מעורבות חברתית ויזמית .10

 . שימוש בטכנולוגיות תקשורת ללמידה .11
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 כניתו תהליכי הערכה במסגרת הת 3.3

 

מטלות  ומתבססת על    מתמשכת ,כתהליכיתבמסגרת הגישה הקונסטרוקטיביסטית נתפסת  ההערכה  

במצבים    אותנטיות בהדמיה  ,אמתייםהמתבצעות  חיקוי  או  מצבים    או  התלמידים  אמיתייםשל   .

מזמנת שיח וחשיבה    הדיגיטלית  הבסביב  מטלת הביצוענדרשים לעקוב אחר התקדמותם וצמיחתם. 

על ללומדים.  -משותפת  ורלוונטיים  משמעותיים  נושאים  האודות  הדיגיטלית  ה  עשירהסביבה 

 ן נתקל בה  שהואסוגיות    לש  הקשרים  –  משמעות לתלמידבעלי  מאפשרת תהליכי הערכה בהקשרים 

   .יום-בחיי היום
 

כנית הלימודים תורמת להבניה פעילה  והסביבה הדיגיטלית שפותחה כאחד המרכיבים של תכאמור,  

באמצעות  ,קוגניטיביים וכישורים חברתיים-קוגניטיביים, מטאפיתוח כישורים ובד בבד לשל ידע 

מגוון  אינטראקטיביים  של  סיפוק  ההערכה    כלים  תהליך  ליישום  ביצוע ושיתופיים.  מטלת  של 

יתרונות פדגוגיים: העברת האחריות ללמידה ללומד עצמו, זימון התנסויות  יש  בסביבה הדיגיטלית  

ברמות חשיבה  והתמקדות אפקטיבית    ,ומשמעותיים  רלוונטיים אותנטיים,בתהליכי איסוף מידע  

אלה  גבוהות הערכה  תהליכי  כך,  על  נוסף  של  תורמים  .  חברתייםלפיתוחם  ולקידום    כישורים 

תהליכים אלה   .עם עמיתים ללמידה  אינטראקטיבייםתהליכים  לתוך עידוד  מתהליכים שיתופיים  

 פריצת גבולות הזמן והמרחב של הכיתה.  אגב תורמים ליצירת קשר אישי עם התלמידים בכל עת 

 

 הערכה עצמית ומשוב עמיתים המאפשרות    קהילות חשיבהמזמנת יצירת    ההערכה הדיגיטלית אף

. בסביבה הדיגיטלית גלום פוטנציאל  לקריטריונים שהוגדרו מראשהמבוססים על מחוונים בזיקה  

בין המורים לתלמידים,   אחזור לו  לתלמידים,  המוריםמלמידה  -מתן משוב מקדםללשיח מתמשך 

, ברמת הכיתה, ברמת השכבה או ברמת בית  היחידמיד  נתונים לצורך שיפור הלמידה ברמת התל

יעד  לקהלי  המיועדים  דוחות  והפקת  אמת,  בזמן  משוב  מאפשרת  אף  הדיגיטלית  הסביבה  הספר. 

 .מגוונים
 

ת  ממדית, תקפה ומותאמת לשונּו -להיותה רבנוגעים מאפייניה של ההערכה בסביבה הדיגיטלית אף 

על   מתבססת  ההערכה  ולצרכיהם.  ומאתגרתהלומדים  משמעותית  לתלמידים   מטלה  המאפשרת 

תהליכים  של  יישום  מזמנת  שיקול דעת בכל אחד מן השלבים בביצועה. כמו כן, ההערכה  להפעיל  

וקבצים   דיון  קבוצות  באמצעות  קבוצתי  שיח  על  בהתבסס  ההבנה  להעמקת  התורמים  שיתופיים 

 שיתופיים.  
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היבטים מ ולאפיין אותוארגון  בלבחור     םבמסגרת הסביבה הדיגיטלית שפותחה נדרשים התלמידי 

הלימודים.  ותלפי  שונים שלמדו   גםכנית  הנבחר  בהתנהלותו של הארגון   בעיה אמורים לזהות  הם 

תרבות יישום מטלת הביצוע בסביבה הדיגיטלית תורם ליצירתה של  שזיהו.   פתרון לבעיהולהציע  

זה בזה. הסביבה הדיגיטלית עשויה לסייע  הערכה  -למידה-הההוראמשולבים תהליכי    שבה,  הערכה

מהלומדים   הציפיות  הגדרת  להצלחהבתהליך  של    והקריטריונים  לפיתוחה  לתרום  מודעות  ואף 

לפיכך,  בו הם אמורים לפעול כדי לשפר את הישגיהם ואת התוצרים שהם מפיקים.  שלאופן    הלומדים

דגשים וקריטריונים  פי  -עלאת ביצועי התלמידים  המיועד להעריך    מחוון מפורט  יכיןהמורה  שמומלץ  

מאפשרת   התלמידים  בשיתוף  הקריטריונים  הגדרת  מראש.  שהוגדרו  ליעדים  בזיקה  ברורים 

המוגדרות   הביצוע  רמות  המטלה.  של  ביצועה  בתהליך  מהם  מצופה  מה  מראש  לדעת  לתלמידים 

הלומדים  ביצועי  את  לסווג  מאפשרות  מיומנויות    מבחינתואף  תכנים  מבחינת    ולהעריכם  במחוון 

. חשוב להקפיד על כך שרמות הביצוע תנוסחנה במונחים התנהגותיים ותכלולנה דוגמאות  החשיבה

מטלה. המחוון אף  ה  שלביבכל אחד מ  שלהם  ביצועהלסייע לתלמידים להעריך את איכות  שמיועדות  

העשוי   את  ביצועיהם    למעורבותתלמידים  להניע  של  עצמית  הערכה    יפגינו הם  ש  באופןבתהליכי 

הישגיהם   ולשיפור  להתקדמותם  שלהםויפתחו  אחריות  הלמידה  בתהליך  עצמית  -self)    הכוונה 

regulated learning.)   

לתרום   עשוי  אף  כי  המחוון  בלומדם  התלמידים  של  הביטחון  מתהליך  לתחושת  חלק  הן  שגיאות 

ו לצמיחה.  שהלמידה  מקור  מהוות  ההן  אמורים   שנותןמשוב  מלבד  המחוון,  על    המורה בהתבסס 

בסביבה   באמצעות פורומים שונים ובאמצעות רכיבים נוספים  משוב עמיתיםתהליכי  גם    להתבצע

ולטיפוחן    מסוגלות עצמית. תהליכים אלה תורמים לפיתוחה של תחושת  (Wiki)  כגון ויקי  ,הדיגיטלית

מטאשל   מאפשריקוגניטיביות-כשירויות  העמיתים  משוב  תהליכי  לנותן  .  ואף  המשוב  למקבל  ם 

לפתח   הקריטריוניםהמשוב  של  מעמיקה  פיהם  עש השונים    הבנה  הביצוע.    מוערכתל  מטלת 

ומקדם מעצב  למשוב  זוכים  עמיתיהם  ידי  על  המוערכים  ובכך מתאפשר-התלמידים   להם   למידה 

 התוצרים שהופקו.   ולשדרג אתעל התהליכים והאסטרטגיות שננקטו   לחשוב שוב

 

ההוראה   בתהליכי  השזורה  הביצוע  מטלת  של  מיטבי  ליישום  לתרום  עשויה  הדיגיטלית  הסביבה 

לתהליכי הלמידה שלהם, תשומת לבם  והלמידה תוך עידוד דיאלוג עם התלמידים, התורם להגברת  

מגוון  מזמנת  אף  הדיגיטלית  הסביבה  שיפור.  המצריכות  התורפה  ולנקודות  שנקטו  לאסטרטגיות 

מתייחסים לתהליכים הרפלקטיביים של התלמידים באמצעות בלוגים. יישום מטלת  תהליכי תיעוד ה

אחראים לתהליכי הלמידה  אשר הם הביצוע בסביבה הדיגיטלית עשוי לתרום לטיפוחם של לומדים 

 מנווטים ומנהלים אותם בשיתוף המורה ובשיתוף עמיתיהם.  ואשר שלהם 
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, והיא עשויה אוריינטציה קונסטרוקטיביסטית  , בעלתממדית-רבההערכה בסביבה הדיגיטלית היא  

להעלאת   במשימות    מוטיבציההלסייע  הפעולה  שיתוף  להגברת  התלמידים,  בקרב  ללמידה 

שיתופיים   בכלים  השימוש  איכותיים.  תוצרים  ולהפקת  שונים  יעדים  להשגת  בזוג,  המתבצעות 

ידים בתהליך הלמידה  , מגביר את מעורבות התלמיצירתיותיישום מטלת הביצוע מטפח  של בהקשר 

 ואף תורם לפיתוחן של תובנות משמעותיות. 

 

 תהליך ההערכה החלופית בסביבה הדיגיטליתשיתופיות בבסיס  3.4

ידע הבניית  פעילים הכוללים  יעילים הם תהליכים  והערכה  מ    ואשר  הליכי למידה  בנים  במהלכם 

מועברת  האחריות לתהליך הלמידה   שיתופית,הלומדים משמעות. במסגרת התפיסה של הבניית ידע  

הלומד   הנדרשות במאה ההיחיד  מן  כחלק מהמיומנויות  של   .21-אל קבוצת הלומדים  חשיבותה 

, והם  מבוססי ידעעידן שבו תהליכי העבודה הם    – השיתופיות הולכת וגוברת בחברת הידע של ימינו

ובעלי תפקידים    מלבד המשלימים אלה את אלה.  מתבצעים באמצעות צוותים הכוללים מומחים 

ייחודיים  הם שיתוף הפעולה המסורתי המתרחש פנים אל פנים, קיימים כיום אופני שיתוף פעולה ש

עם עמיתים באמצעות    תהליכים אינטראקטיבייםכגון    , התפתחות הטכנולוגיהתוצאת    ,לעידן זה

לצורך מענה  נותנת  הסביבה הדיגיטלית שפותחה  .  סינכרונית-תקשורת מחשבים סינכרונית או א

מאפשרת לקיים תהליכים שיתופיים אף מרחוק, למשל באמצעות שרשור הודעות וניהול  יא  ה  :זה

כלים  תהליכי משוב עמיתים. הסביבה הדיגיטלית היא סביבה המזמנת    או  ,דיונים בקבוצות דיון

 עדכניות.הגישות ה שהם חיוניים ביותר בתהליכי הערכה ברוח  ושיתופיים אינטראקטיביים

  , הלומד המעורב בלמידה שיתופית עם עמיתיו   מעצים את  ישום מטלת הביצוע בסביבה הדיגיטלית

באה לידי ביטוי  ש. לשיתופיות  קוגניטיביים והחברתיים-הקוגניטיביים, המטאכישוריו  ומטפח את  

ים התלמיד    .ביקורתית ויצירתיתבתהליכי הערכה מסוג זה יש תפקיד מרכזי בפיתוחה של חשיבה  

מטלת  של  ביצוע  הלתכנון תהליך  הנוגעים  עשויים לשתף את עמיתיהם בתהליכי החשיבה שלהם  

לשתף    ,ההערכה לציין עימם  ואף  יש  משותף.  תוצר  בהפקת  את לביצוע    בנוגע  :פעולה  התלמידים 

ה שיתופיים  הערכהמטלת  תהליכים  על  לספק    ,המתבססת  המורה  ומשובנדרש  הנחיה  .  הכוונה, 

הובא מאפשרת למורה לספק משוב לתלמידים ואף לבדוק אם המשוב   ת שפותחההדיגיטלי הסביבה 

 בחשבון בתהליך שיפור התוצר.  
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 Moodle-ה –מערכת לניהול למידה  3.5

 

ה למאה  התוכניות  להתאמת  החינוך  משרד  מדיניות  לראות  21-במסגרת  ה  אפשר  זה  ה  פרקאת 

איננה הוראה דיגיטלית במלוא זו עדיין  כן  ש  ,מעורבתלמידה  .  מעורבת )היברידית(כמייצג למידה  

ניצנים של הוראה  אפוא  זה מציע    פרקנדרשת לא מעט הוראה פרונטלית.  עדיין  מכאן שו  ,מובן המילה

 .Moodle-פלטפורמת הבשסביבת הלמידה העיקרית נמצאת בהינתן דיגיטלית 

 

במובן הזה אינו שונה.    Moodle-ת. התרשמרואה את מקור המידע בשנו משתייכים לדור  יתלמיד

להפוך קיים וזמין, אך לא זו המטרה. מטרתנו היא  אמנם  הוא מספק את תשתית המידע. המידע  

  המידע ו  ,מאחורינוהיא כבר  משימת קיבוץ המידע  שהיות  מדובר בתהליך. אך    –   המידע לידעאת  

וכל להתפנות לפתח נ  –  (Moodle-ת )ובהתאמה בתרשמכתלמידים בוהן  עבורנו הן כמורים  בזמין  

 את תהליך המרת המידע לידע. 

לומד את רצף הזמן ומאפשר לו להתקדם בתהליך בקצב  ל, בהיותו סביבה מקוונת, שובר  Moodle-ה

מאפשר למורה זה שלו )בכפוף למגבלת המשאבים(. אותה התקדמות אישית גם מתועדת בשרתים ו

, בלבד  מדובר בזיהוי קושי לימודי אין  ולזהות בכל שלב קשיים שעשויים להתעורר.    לעקוב מקרוב

האם הוא )ללמוד רבות על התלמיד רק מהתבוננות בדפוסי ההתנהלות שלו ברשת  גם  ניתן  אלא ש

מצליח לקיים שיתוף פעולה הוא  מתחבר באופן סדיר, מגיש מטלות בזמן, קורא חומרי העשרה, האם  

 (. קבוצתי ובאיזה אופן וכדומה

חדש למדי. לא מן הנמנע    כנית זו ובתיבה כבר זמן רב, היישום שלו  ככלי נמצא בסב  Moodle-אף שה

י להמעבר לכהיתרונות עולים על החסרונות. עצמו יהיה כרוך בחבלי לידה. אך גם כאן, לשמהלך זה 

 זמן רב   משום שאין צורך לחכות  ,את התיקונים הנדרשים תוך כדי תנועהלעשות  דיגיטלי מאפשר  

הוספה או   :מאפשרת לבצע שינויים באופן מידיהיא מודפסת. הסביבה דינמית ומהדורה עד שתגיע 

שמירה על עדכניות התכנים.    –ובאמצעות תחזוקה נאותה    ,הסרה של מרכיבים, שינוי סדר הפעולות

ת ככל וכך  אמיתי  בזמן  ללומדים  עצמה  את  ומתאימה  תנועה  כדי  תוך  מתעצבת  הלימודים  כנית 

 האפשר.

 

מאפשרת ניקוז כמות רבה של משאבים  סביבה שכלומר  ;בה ניהולית במהותהא סביוה Moodle-ה

לצורך מסוים. במקרים אלו  אינו יכול לספק מענה ראוי    Moodleבהם  שלתוכה. יש בהחלט מקומות  

. את  המשתמשים  יש בהם כדי להגביר את מעורבותש כדאי ואף רצוי לשלב כלים נוספים חיצוניים  

ובכך    Moodle-לות בפורמטים שונים כקבצים לאחסון על גבי שרת ההתוצרים המתקבלים ניתן להע

 קבוצת לומדים. למקושרים לתלמיד או  לשמור אותם
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 כנית וראשי פרקים של הת. 4
 

 
 
 
 
 
 

 שם הפרק/הנושא  הפרק

מס' 

שעות  

 מומלץ

 15 כלכלית-מידענות ואוריינות עסקית: מבוא   1   

 20 הארגון 2   

 15 הארגון ותסביב 3   

 20 מבוא לחשבונאות 4   

 20 מבוא לתמחיר       5   

 20 תורת השיווק 6   

 25 אנוש משאבי 7   

   135                                                                                                                         כולה ך ס  

  נושאי לימוד מומלצים להעשרה  

 7 עולמיות שיצרו אזרחות חברתית תאגידית-מגמות כלל :הארגון פרק ל    

   :סביבה כלכליתפרק סביבות הארגון, סעיף  ל    

   ; ניהול פיננסיוערך ריאלי (נומינלינקוב )ערך 

10 

מודלים נוספים להבנת סביבת  ;פילוח ובידול :שיווק פרק תורת הל    

 מגמות חדשניות בעולם השיווק.  ;התחרות

10 

 27    ול הכ ך  ס 

 162        שעות למטלת הביצוע  ך הכולס 

יב את עולם הידע של הלומד. בנושאים אלו מומלץ  חנושאי העשרה  מיועדים להר 

  לערוך דיונים, לקיים סיורים לימודיים נות,ור ללומד לחקור בדרכים מגושלאפ

 . וכו' בתחוםבמידת האפשר, להזמין מרצים מומחים 

 ות מומלצ הערכה-למידה-דרכי הוראה - 3* ניתן להיעזר בפרק 
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 נושאי הלימוד רוט יפ. 5

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

פרק 

 מס'
 פירוט הנושאים 

מס' 

שעות  

 מומלץ

 15 כלכלית -מידענות ואוריינות עסקית: מבוא 1

 כלכלית -אוריינות עסקית 1.1

 אוריינות; אוריינות כלכלית; אוריינות עסקית         
2 

 מידע ומידענות  1.2

 אוריינות דיגיטלית  1.2.1

 נתונים  1.2.1.1

 נתונים איתור  1.2.1.2

 חקר אתריםומאגרי מידע;  אתרי חיפוש            

   נתוניםההצגת תצוגות גרפיות ל  1.2.1.3

 

5 

 תקציב, בנק ואמצעי תשלום  1.3

חר חליפין לכסף  1.3.1  מס 

 

 תקציב 1.3.2

 תקציב המדינה 1.3.2.1

 חשיבות ניהול התקציב 1.3.2.2

 

 בנק  1.3.3
 בנק ישראל   1.3.3.1

 בנק מסחרי 1.3.3.2

 

 אמצעי תשלום  1.3.4

 שיק; הוראת קבע –מזומן; כרטיס אשראי; המחאה            
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פרק 

 מס'
 פירוט הנושאים 

מס' 

שעות  

 מומלץ

 הארגון  2

 
20 

 מהו ארגון?  2.1

 
2 

 סוגי ארגונים 2.2

 

 פעילות הלפי תחום ארגוני  סיווג 2.2.1

 הפעילות / מטרות הפעילות  לפי מגזרארגוני  סיווג 2.2.2

 גיאוגרפיהפעילות הלפי מרחב ארגוני  סיווג 2.2.3

 סיווג ארגוני לפי תהליכי ייצור  2.2.4

 סיווג ארגוני לפי טכנולוגיה  2.2.5

 סיווג ארגוני לפי צורת הבעלות  2.2.6

 

10 

 חזון, ערכים ומטרות ארגוניות  2.3
 

 ארגוני  חזון 2.3.1

 ערכים  2.3.2

 מטרות  2.3.3

 

3 

 מאפייני סביבה ארגונית  2.4

 

 סוגי סביבות   2.4.1
 סוערת סביבה תחרותית; סביבה  ;יציבהסביבה            

 ממשקים עם ארגונים נוספים  2.4.2
 חברתית תאגידית  אזרחות ;מידת התחרותיות בשוק ;תקינה ;רגולציה         

5 

 7 העשרה לימודי נושא ל

 עולמיות שיצרו אזרחות חברתית תאגידית-מגמות כלל 2.5
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פרק 

 מס'
 פירוט הנושאים 

מס' 

שעות  

 מומלץ

 15 סביבות הארגון  3

 סביבות המאקרו של הארגון  3.1
 

 סביבה כלכלית 3.1.1

 כלכלה - כלכלה ומאקרו-מיקרו          

 מקומי; תוצר ממוצע לנפש ; תוצר תוצר לאומי ; תוצר 3.1.1.1

 צמיחה 3.1.1.2

   מיתון 3.1.1.3

  במשק מחיריםרמת השינויים ב 3.1.1.4

אינפלציה של  ;  אינפלציה של עלויות ;אינפלציה מדד המחירים לצרכן;

 דפלציה ; ביקושים
 

 אבטלהתעסוקה;  3.1.1.5

 יצוא ו יבוא –לאומי -מסחר בין 3.1.1.6    
 

 סביבה פוליטית  3.1.2

 חברתית סביבה  3.1.3

 סביבה דמוגרפית 3.1.4

 טכנולוגית סביבה  3.1.5

10 

 סביבות המיקרו של הארגון  3.2

 הסביבה האוהדת   3.2.1

   מוסדות פיננסיים 3.2.1.1

 ספקים ו  לקוחות 3.2.1.2

 גורמי ביניים  3.2.1.3

 הסביבה המתחרה  3.2.2

 ארגונית-הסביבה הפנים 3.2.3

5 

 10 העשרה נושאים ללימודי 

 ערך נקוב )נומינלי( וערך ריאלי 3.3

 ניהול פיננסי  3.4
10 
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פרק 

 מס'
 פירוט הנושאים 

מס' 

שעות  

 מומלץ

 20 לחשבונאות מבוא  4

 2 מקצוע החשבונאות מהותו ותפקידו   4.1

 החשבון  4.2

 

 מהות החשבון  4.2.1

 שמות החשבונות   4.2.2    

תוצאתיים    4.2.3     החשבונות:  מאזניים    -סוגי  והוצאות,  נכסים    –הכנסות 

 והתחייבויות

 המידע בחשבון  4.2.4    

 מידע כללי    4.2.4.1       

  מידע חשבונאי: תנועה ויתרה בחשבון  4.2.4.2         
 

8 

 דוחות כספיים 4.3

 

 מהות הדוחות הכספיים והשימוש בהם  4.3.1

   דוח רווח או הפסד  4.3.2        

 מהות דוח רווח והפסד והשימושים בו  4.3.2.1            

 מבנה דוח רווח והפסד והמידע שבו   4.3.2.2            

 רווח גולמי              

 רווח תפעולי               

 מימון הוצאות רווח תפעולי לאחר              

 רווח נקי               

 המאזן  4.3.3       

 מהות המאזן והשימושים בו  4.3.3.1             

 מבנה המאזן 4.3.3.2            

 המידע שבמאזן   4.3.3.3            

 נכסים               

 התחייבויות               

 הון עצמי               

10 
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פרק 

 מס'
 פירוט הנושאים 

מס' 

שעות  

 מומלץ

 20 לתמחיר מבוא  5

 1 מהות התמחיר ותפקידו בארגון   5.1   

 
 תהליך הייצור  5.2

 תשומות בתהליך הייצור  5.2.1  

 תהליך הייצורשל תפוקות    5.2.2    

 

2 

 סיווג עלויות הייצור  5.3 

 קבועות ומשתנות  –סיווג בייחס להיקף הייצור   5.3.1

 ועקיפות ישירות  –סיווג בייחס למוצר   5.3.2   

 

5 

 2 הכנסות 5.4 

 2 הוצאות  5.5 

 4   הפסד / חישובי רווח 5.6 

 
 מודל נקודת איזון  5.7

 חישוב נקודת איזון  5.7.1
 חישוב פדיון בנקודת איזון  5.7.2  
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פרק 

 מס'
 פירוט הנושאים 

מס' 

שעות  

 מומלץ

 20 תורת השיווק  6

 מהו שיווק?  6.1  

 השיווק ומטרותיו  6.1.1

 צרכים, רצונות וביקוש  6.1.2

 ערך לצרכן ושביעות רצון  6.1.3

 עסקת חליפין   6.1.4

5 

 תמהיל השיווק  6.2

 המוצר, מוצרים תחליפיים  6.2.1

 מותג 6.2.2

 מיצוב 6.2.3

 מאמצי קידום המכירות 6.2.4

5 

 יה של התחרות פנ   6.3

 פירמה, שוק וענף  6.3.1

 SWOTמודל  6.3.2

5 

 5 התוכנית השיווקית 6.4

 10 נושאים ללימודי העשרה 

ובידול  6.5   התחרות;  פילוח  סביבת  להבנת  נוספים  בעולם  ;  מודלים  חדשניות  מגמות 

 השיווק 
10 
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פרק 

 מס'
 פירוט הנושאים 

מס' 

שעות  

 מומלץ

 25 משאבי אנוש  7

 1 ההון האנושי  7.1

 גיוס עובד לארגון  7.2

 הגדרת תפקיד 7.2.1

 איתור מועמד הגדרת עיסוק;         

 שיטות גיוס   7.2.2

5 

 2 יחסי עבודה  7.3

 דיני עבודה  7.4

 מעביד -יחסי עובד  7.4.1

 דרכי התקשרות בין עובד למעביד:  7.4.2

 התקשרות בהסכם קיבוצי  פה;-חוזה אישי בכתב; חוזה אישי בעל          

 צורות העסקה:  7.4.3

 לפי היקף משרה )משרה מלאה/חלקית(         

 עבודה בשעות גמישות          

 לפי תשלום )עובד חודשי/יומי/שעתי(          

 קבלן כוח אדם         

 חה; מתנדב עובד עצמאי; פרילנסר; מתלמד/מתמ         

8 

 מהותם ומשמעותם של חוקי המגן ככלי מינימום  7.5

 חוקי יסוד    

 חוקי מגן    

 הסכמים קיבוציים     

 צווי הרחבה     

2 

 חוקי המגן  7.6  

 שכר מינימום חוק   7.6.1

 שעות עבודה ומנוחהחוק   7.6.2

 חוק הגנת השכר 7.6.3

 התפטרותלו  חוק הודעה מוקדמת לפיטורים 7.6.4

 חוק פיצויי פיטורים  7.6.5

 חופשה שנתית חוק  7.6.6

 דמי הבראה 7.6.7

 ימי מחלהחוק   7.6.8

4 

 חוקי עבודה נבחרים  7.7

 חוק עבודת נוער   7.7.1

 בעבודהת יוהזדמנושוויון חוק   7.7.2

 חוק למניעת הטרדה על רקע מגדרי 7.7.3

 פי צו הרחבה -פנסיה על  7.7.4

3 
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 ביבליוגרפית מומלצת רשימה . 6

 

 ( 3)פרק  הערכה מומלצות-למידה-דרכי הוראה
 

 אוניברסיטת תל אביב, תל אביב. –, רמות חלופות בהערכת הישגים(. 1997בירנבוים, מ' )

 , האוניברסיטה הפתוחה, רעננה.תכנון לימודים, הוראה והערכה (. 2014בלאו, א' ועשת, י' )

, מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה,  פיתיון, דגים: גישות לחינוך החשיבהחכה,  (.  2005הרפז, י' )

 ירושלים. 

 , ספרית פועלים, תל אביב. המודל השלישי: הוראה ולמידה בקהילת חשיבה(. 2008הרפז, י' )

לב ויגוצקי:  (. 'כלי וסימן בהתפתחות הילד', בתוך: א' קוזולין וג' עילם )עורכים(,  2003ויגוצקי, ל"ס )

 , ברנקו וייס, ירושלים. ה ותרבותמחשב

 , ספרית פועלים, תל אביב.ציונים זה לא הכול: לקראת שיקומו של השיח הפדגוגי(. 2013זוהר, ע' )

(. 'פיתוח והפעלה של מטלה לימודית שיתופית בהוראה מרחוק מקוונת', בתוך: 2011מישר טל, ח' )

 ללימודים אקדמיים, אור יהודה. , המרכזתקשוב למידה והוראהד' חן וג' קורץ )עורכים(, 

(. 'תרבות הערכה במוסד אקדמי: מאפיינים, מושאים ותנאים לפיתוח', בתוך: ב'  2011פרסקו, ב' )

-266, מכון מופ"ת, תל אביב, עמ' הערכה כתהליך מכווןפרסקו, ח' ורטהיים ור' לזובסקי )עורכות(, 

251  . 

 :ראשה: המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית  אבניפרופ' מנוחה בירנבוים, 'הערכה לשם למידה',  

http://www.avneyrosha.org.il  (. 2019)נדלה ביולי 

: סביבת למידה 5יחידה פרופ' מנוחה בירנבוים, צופיה יועד, ד"ר שרה כץ והלנה קימרון, '

 : בהבניה מתמדת ',המטפחת הכוונה עצמית

https://www.cet.ac.il  (. 2019)נדלה ביולי 

 'חלופות בהערכת הישגים', משרד החינוך, אגף א', חינוך על יסודי: 

http://cms.education.gov.il  (. 2019)נדלה ביולי 

 ות מרכזיות לתהליכי הוראה, למידה והערכה', משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית:'חלופ

http://meyda.education.gov.il  (. 2019)נדלה ביולי 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.avneyrosha.org.il/
https://www.cet.ac.il/self-regulation/main.htm
http://cms.education.gov.il/
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 הארגון

 
 

האוניברסיטה  , מקראה ,סוציולוגיה של ארגונים .( 2002) ניצה )עורכת( ברקוביץ, .1

 הפתוחה. 

 הוצאת ליתג.  ,תורת הארגון. (2014)תמר  ,וינרמן .2

 זמורה ביתן ואוניברסיטת חיפה.  ,ארגונים  (.1996)יצחק  ,סמואל .3

 
 
 

 סביבה כלכלית
 

כלכלה, מיון וכדאיות   :כלכלה הנדסית  (.2007)נורית  ,הירשויאיר  ,זימון .1

 , הוצאת אורט. השקעות

 הוצאת רונאל.  ,מבוא לכלכלה (.2012)נורית  ,הירשויאיר  ,זימון .2

 , הוצאת אנקורי.בגרות בכלכלה(.  2005רות ) ,סמדר ורובין ,רז .3

 

 
 מבוא לתמחיר

 
 , הוצאת צ'ריקובר. תמחיר הלכה למעשה(. 1997ראובן ) ,אינהורן .1

חשבונאות, תמחיר, מימון, סדרת מנהל  –ניהול עסקי  (.2011)עירית  ,ברגינר  .2

 הוצאת לוגיק.  ,עסקים

 
 

 מבוא לחשבונאות
 

חשבונאות, תמחיר, מימון, סדרת מנהל  –ניהול עסקי (. 2011עירית ) ,ברגינר  .1

 , הוצאת לוגיק. עסקים

 הוצאת אורט.   ,יסודות החשבונאות (.2012)מירה  ,לוי .2
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 תורת השיווק    
 

הוצאת  ,ב -א כיםכר ,ניהול השיווק (.2012)פיליפ  ,קוטלרויעקב  ,רניקוה. 1

 , רעננה. האוניברסיטה הפתוחה

 
 משאבי אנוש    

 
 ת."הוצאת אמי, (. יחסי עבודה 2003דב ) ,אייזיק .1

,  , האוניברסיטה הפתוחה10-8(, יחידות 1997מדריך למידה ) –יחסי עבודה  .2

 רמת אביב. 

, האוניברסיטה הפתוחה, רמת 10-1יחידות  (,1988)ניהול משאבי אנוש  .3

 אביב. 

 , האוניברסיטה הפתוחה.  11, 10, 8(, יחידות 2011ניהול משאבי אנוש ) .4

 , קריית אונו.(. משאבי אנוש בארגון, הוצאת נר2003) רהש ,קנר .5

,  (. משאבי אנוש בארגון )חוברת עדכונים(, הוצאת נר2013) רהש ,קנר .6

 קריית אונו. 

 
 
 


