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 מגמת ניהול עסקי מורי  לכבוד: 

 

 שלום רב, 
 

 מגמת ניהול עסקי  תבמקצועולימוד התרגול מקוון לנושאי    הנדון:

 

במגוון    לתלמידיםמקוון    לתרגו  אנו שמחים לפרסם  לטובת הוראת המקצועות  הכליםהרחבת  חלק מתהליך  כ

 ההתמחות משאבי אנוש.  במקצוענלמדים ה ,לימודנושאי 

המופיעות או אלות  ואינן מעידות על כל זהות או דמיון לש  לצורך תרגול בלבדכי השאלות הן    ,לזכור  יש

 יופיעו בבחינות הבגרות. 

 

את    ת, אנו נעדכןו לבמאגר השא  או כל עדכון אחר, הוספת שאלות  שינוי/ןתיקומידה ויהיה  ב   חשוב מאוד:

יש להיכנס לקישורים המופיעים באתר    יד מעודכניםתמ  ותהי, על מנת לולכן  . הקישור המופיע באתר המגמה

 . בלבד

 תרגולים מקוונים :קישורה להלן . שור לאתרלתלמידים את הקי לשלוחמומלץ 

 

 לים: הערות לשימוש בתרגו

 התרגול הינו פתוח ברשת לכלל התלמידים ללא צורך בסיסמה או בהתחברות למערכת •

 יד למצב אופקי. יש להפוך את הני ,בחלק מהשאלות ,לתצוגה אופטימלית •

 

זה הוא כלי שיתופי   ותשובלשלוח אלינו שאלו  לקחת חלקים  מוזמנ   הנכםעבור כלל המורים.  מאגר  ,  ות ות 

 דכון בטופס המופיע בהמשך. לעודה כמו כן, במידה ומצאתם טעות נ  לצרף למאגר.מעוניינים אותן הייתם 

תרצווהתשובות  השאלות  קובץ  את   באחלהוסיף    אשר  טעות  לגבי  עדכון  האו  ללות  אשת    לעדכן /צרףיש 

 לשיתוף שאלות לתרגול מקווןא  בטופס הב
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 הקיימים במגמה:  םיהינו תוספת למגוון הכל של המגמות כלי זה של תרגול מקוון לנושאי הלימוד

 

המגמות   .1 המידע      –אתר  כל  מרוכז  להוראת ו  המגמה  יהול נ ל  הנדרשבאתר  השונים  הכלים  כן 

 אתר המגמות :המקצועות

 

לימוד .2 וכלכלה  ספרי  הלימודים  פותחו  –  במנהל  לתכנית  מותאמים  לימוד  ב   ספרי  זכויות  המוגנים 

וזאתמשרד החינוך  לשמלאה  וצרים  י בכל דרך אפשרית   בחומרי הלימוד  שימוש ר  לאפש  בכדי  , 

להורדת ספרי ישור:  הקלהלן    .(למידה בלבדלצרכי    –  כולל שכפול / העתקה/ עריכה /שינוי וכו')

 ודהלימ

 

זאת      .נושאים הנלמדים בתכנית הלימודיםל  חוברות תרגול   הוכנו  –  במנהל וכלכלה  חוברות תרגול .3

 במטרה לסייע בבניית מערכי שיעור ותרגול להטמעת חומרי הלימוד. 

 להורדת חוברות התרגול             

 

חומרים   .4 בין    -בלוג לשיתוף  חומרים  ות השונים המלמדים את המקצוע  המוריםכל    נועד לשיתוף 

 להלן הקישור:  .מפוקחת אינה בבלוגים ר מהחוונכונות איכות  .במגמות

 בלוג לשיתוף חומרים

 

 הרצאות מקוונות בנושאים שונים מתוכניות הלימודים השונות. מאגר  – לאומית מערכת שידורים .5

   :להלן הקישור

 שידורים לאומית מערכת           

 

 

פותחה סביבת למידה דיגיטאלית הכוללת מגוון רחב של   -(  Moodleסביבת למידה דיגיטלית )  .5

 פעילויות להוראת המקצוע.

 

הלמידה    -הבהרה   סביבת  פורסמה  זה  ה    לשבשלב  :   30%מסגרת  שאלונים  )סמלי 

839282/839283/839183) 
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 יותכנ ובהתאם לת השתלמויות מורים    אנו מקיימיםשנת הלימודים  כל  במהלך    –מויות מורים  השתל .6

בארץ  ההשתלמויות  הלימודים. אזורים  במגוון  כל  ו  יתקיימו  את  הנלמדים  יכללו  הלימוד  נושאי 

 יות לתתי נושאים ע"פ ניתוח צרכי המורים בשטח.ומ, במידת הצורך יתקיימו גם השתלבמגמות

 

לפנות    ניתן,  השנהלכל אורך  למורים    מסייעו  מלווהצוות הפיקוח    –  של צוות הפיקוח ליווי מקצועי   .7

הפ התייחסות  את  הדורש  נושא  או  שאלה  בכל  הפיקוח  בית    .יקוחלצוות   מונהספר  לכל 

  .מדריך/מדריכה המלווים את צוות ההוראה

 

 

אחר יש   פרסוםל  בד, בכהפיקוח אחראי על החומרים המפורסמים באתר המגמה בל  –כם  בילתשומת ל

 ואת התאמתם לתכנית הלימודים ולספרות האקדמית בנושא.  לבחון היטב את החומרים
  
 

 

 ,  בברכת הצלחה בבחינות           

 קוח על המגמות פיהצוות                                 
 

 עשייה וניהול ת הנדסת ניהול עסקי,

 ומנהיגות ויזמות בסביבה העסקית 
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