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 ףבשנת הלימודים תש" המלמדים את המקצוע מינהל וכלכלה םמוריאל: 

 

 

 שלום רב,

 
 

 ףשנת הלימודים תש"ב "מינהל וכלכלה" מקצועה להוראתהנחיות ייחודיות הנדון: 

 

, ףשנכנס לתוקף בבחינות הבגרות תש" ,ית הלימודים במקצוע מינהל וכלכלהשינוי מבנה ותכנבעקבות 

 .ףהנחיות ומיקוד חד פעמי לקראת בחינות הבגרות מועד קיץ תש" בזאתמובאים 

 

כלכלה, מימון, יזמות, מנהיגות, קבלת  תוכן :התחומי מודים החדשה במינהל וכלכלה כוללת את תכנית הלי

ומגוון נושאים הנלמדים במסגרת לימודי הערכה החלופית אשר חושפים את  החלטות, שינוי ארגוני, אתיקה

 .21למאה ה  הכנת הבוגריםחלק מוכהתלמידים לעולם העסקי 

 

במפגשים הובהרו  .מסתיים סבב המפגשים עם מורי המקצוע שערכתי בכל רחבי הארץ ,בימים אלה

אל מול  שחשים הם המורים ולתחושות  הקשבתי לסוגיות שהועלו ע"י ים.השינויים שחלו בתכנית הלימוד

  הדברים נרשמו ויילקחו בחשבון בתהליך טיוב חומרי הלימוד לקראת שנת הלימודים תשפ"א. .התלמידים

 

חשוב לזכור כי תכנית הלימודים מוכתבת ע"י משרד החינוך, תכנית זו נתונה לבקרה, ללחצים ולאילוצים 

קיים מצב לא ברור של חוסר תקציב בשל קיומה של  שידוע כפי .מצד גורמים שונים במשרד ומחוץ למשרד

לכן מומלץ למורי המגמה לנצל את חלון  ,המקשה מאוד על קיום ופתיחת השתלמויות ,ממשלת מעבר

 ההזדמנויות ולהשתלם בנושאים החדשים לקראת השנה הבאה.

 

סם פרוט נושאים מתפר ,בשנה הראשונה להפעלתה התכניתובהטמעת  במטרה להקל על תהליכי ההוראה

בשנת  70%וכלכלה מקצוע מינהל ב העשרהכנושאי באופן חד פעמי   אשר יכנסומתכנית הלימודים 

 .ף בלבדהלימודים תש"
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    בשנת הלימודים תש"פ שיכנסו כהעשרהמצ"ב רשימת הפרקים 

 *פרקי העשרה לשנת הלימודים תש"פ פרק
 כח, סמכות והשפעה – 2.6 מנהיגות

 צוותים ניהול – 2.8

 שונים דמוגרפיים-סוציו מאפיינים בעלי מנהיגים - 2.9

 )קבוצתית( משותפת היוועצות – 3.4.3 קבלת החלטות

 הטיות בקבלת החלטות – 3.4.4

 תורת המשחקים ההתנהגותית – 3.5

 הימנעות מקבלת החלטות – 3.6

 תיאוריות של שינוי ארגוני - 4.5 שינוי ארגוני

 מיקור חוץ  – 4.6.4

 הפרטה  - 4.6.5

 ארגון לומד ופיתוח ארגוני – 4.7

 גישות האתיקה המרכזיות שעוסקות בקשר אדם סביבה.  - 5.6.3 אתיקה

 אחריות חברתית תאגידית -5.7

 תיאוריות מרכזיות באתיקה – 5.8

 הממשלה – 6.6.3 מבוא לכלכלה

 הכסף ותפקידיו – 6.7.1

 הבנק המרכזי – 6.7.2

 הבנק המסחרי – 6.7.3

 הלוואות  – 7.5 וןמימ

 סוגי ריבית נוספים – 7.6.1

 הלוואות לפי סוג החזר קבוע – 7.6.2

  8כל פרק  יזמות

  9כל פרק  יחסי ציבור 

 ףלא יכללו בבחינה החיצונית במועד קיץ תש"בפרקי העשרה הנושאים  -הבהרה   *
 

 

 : הוראת המקצוע "מינהל וכלכלה" הטמעת לנוספים  כמו כן קיימים כלי עזר
 

ספרי הלימוד  מרכזים   -פותחו ספרי לימוד מותאמים לתכנית הלימודים  –* ספרי לימוד וחוברות  .1

את כל החומרים הדרושים להוראת המקצוע ומרוכזים בחוברות מסודרות. כל החומרים פותחו עם 

זכויות יוצרים של משרד החינוך, בכדי לאפשר שימוש בחומרי הלימוד להוראת המקצוע ולביצוע 

 עדכונים עתידיים. 

פותחה סביבת למידה דיגיטאלית הכוללת מגוון רחב של  - *(Moodle)סביבת למידה דיגיטלית  .2

סמלי ) 30%פעילויות להוראת המקצוע. בשלב זה פורסמה סביבת הלמידה של מסגרת ה 

לים להקמת סביבת לימוד נוספת להכנה . כמו כן, אנו פוע(839282/839283/839183שאלונים: 

 (.839381)סמל שאלון  70%לבחינה החיצונית במסגרת ה  
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במהלך שנת הלימודים תש"ף אנו מקיימים ונמשיך לקיים השתלמויות מורים  – השתלמויות מורים .3

בהתאם לתכנית שהחלה בשנת הלימודים תשע"ט. ההשתלמויות תתקיימנה במגוון אזורים בארץ 

כל נושאי הלימוד הנלמדים במסגרת תכנית הלימודים. במידת הצורך יתקיימו גם  ויכללו את

סקר אינטרנטי השתלמויות לתתי נושאים ע"פ ניתוח צרכי המורים בשטח. לטובת הנושא פורסם 

 .למורים

צוות הפיקוח מלווה ומסייע למורים לכל אורך התהליך. יש לפנות  –ליווי מקצועי של צוות הפיקוח  .4

לצוות הפיקוח בכל שאלה או נושא הדורש את התייחסותו. לכל בית ספר מונה מדריך/מדריכה 

 המלווים את צוות ההוראה וזמינים למתן מענה בכל נושא הדורש את טיפול צוות הפיקוח.

 
 

מקצוע מינהל וכלכלה נמצא באחריות ארגוני המורים,  30%ציין שנושא הגמולים עבור הגשה ל חשוב ל

 מתבקשים לפנות למזכירי הסניף לטיפול. (מטלת הגשה) 30%שאינם מתוגמלים עבור  מורים
 

 

אני מברך על יוזמות המורים לסייע האחד לשני ומאמין שניתן לקדם את הטמעת התכנית החדשה בצורה 

, מצריך שיתוף פעולה וחשיבה חיובית מצד כל תכנית הלימודיםשינוי הטמעת  הצלחת ומכבדת. מיטבית

 הנוגעים בדבר.

  

 באתר "מהדורה מעודכנת לשה"ל תש"ף" שפורסמהתוכנית הלימודים  תתבסס עלחשוב לציין כי הבחינה 

 בלבד.

 

 

                                                                                        אשמח יחד עם צוות הפיקוח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.                

 ,בברכה

 שי סעדון                        
 

 

 מפמ"ר מגמות ניהול עסקי, הנדסת תעשייה וניהול       

 ומנהיגות ויזמות בסביבה העסקית

 להלן קישורים לשימושכם: 

 קישור לחוזר מפמ"ר תש"ף 

 ימודקישור לאתר המגמה לצפייה בתכניות הל   

  קישור לאתר המגמה להורדת ספרי הלימוד וחוברות 

 %30במקצוע מינהל וכלכלה  (Moodle)קישור לסביבת למידה דיגיטלית 
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