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 י"ג ניסן תש"פ

 2020אפריל  07

 
 מורים, רכזים ומנהלי בתי הספר  אל:

 ניהול עסקי, הנדסת תעשייה וניהול ומנהיגות ויזמות בסביבה העסקית :במגמות

 

 

 שלום רב,

יהול נ : במגמותבחינות בתיכון ובמכללות לשנת הלימודים תש"פ להנחיות פדגוגיות הנדון:  

 מנהיגות ויזמות בסביבה העסקית.עסקי, הנדסת תעשייה וניהול, 

לטובת שמירה ככל האפשר על  ,לרתום את כל כוחותינואנו בתקופה של משבר עולמי קשה הדורש מאתנו 

 .שגרת הלמידה של תלמידנו

הדורש מהם עולמי, ודאי לא לתלמידים שנאלצים לחוות בגיל צעיר מאוד משבר  ,ה קלה לכולנותקופה זו אינ

 להמשיך את שגרת הלמידה בתנאים שלא הורגלנו אליהם בעבר. כדילגלות בגרות ואחריות 

להביא לידי ביטוי שימוש במושגים  יכולת ה את לנו  ולמעשה מזמןהזדמנות גדולה בו מצב זה טומן בחו

 .לטובת הבנה טובה יותר של המשבר ודרכי הפתרון המוצעים כרגע ,הנלמדים בתכנית הלימודים

הניהול, המנהיגות, קבלת החלטות,  נושאים מתחומיבאמצעי התקשורת השונים לתלמידנו נחשפים בכל יום  

נחשפים  ועוד. הם שינוי ארגוני, יזמות,  אתיקה, כלכלה, מימון, ניהול משאבי אנוש, שיווק, חשבונאות 

נושאים אלו מהווים קרקע פורייה   התעשייה המקומית.המשק ולהשפעות של תהליכים גלובאליים על 

 .מתחומי הלימוד להבנת המציאות, תוך כדי רכישת מושגים מקצועיים

אבקש להעביר הנחיות פדגוגיות בכל הקשור  ,בהמשך להנחיות שפורסמו למנהלי בתי הספר העל יסודיים 

 .לטכנאים והנדסאיםלבחינות הבגרות בתיכון ובחינות הגמר במכללות 

נא המשיכו לעקוב אחר מסמכי  שההנחיות במסמך זה נכונות להיום, ויכולות להשתנות.חשוב להדגיש 

 .חדשים בהתאם למציאות המשתנה ותחיהנ
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קיימת בחינה חיצונית ולמקצועות שבהם  םמצ"ב הנחיות היבחנות למקצועות שבה

 עבודת גמר :  /מוגש פרויקט

לתשומת ליבכם ההנחיות מעודכנות ליום כתיבת מסמך זה, יש להתעדכן בנוסף בהנחיות 

 המתפרסמות ע"י אגף א' לחינוך על יסודי ואגף הבחינות.

 

 : בחינה בכתבמקצועות שבהם צורת ההיבחנות הינה 

עבור ו המובילים של מגמות ניהול עסקי, הנדסת תעשייה וניהולבמקצועות יב'  /תלמידי כיתות יא' עבור 

ייקבע הציון הסופי  .)שבהם קיימות בחינות חיצוניות( במקצוע ההתמחות חשבונאותבבחינה בתלמידי יב' 

שפורסם ע"י הגברת  בהתאם לציון השנתי שנקבע בהסתמך על הישגי התלמיד וע"פ המתווהשל התלמידים 

 .(6.4.20מיום ה  10ובאגרת  30.3.20מיום ה  7ארי, מנהלת האגף לחינוך על יסודי )אגרת מספר דסי ב

פורסם ש מיקוד המקצוע ובהתבסס על ה שלהישגי התלמיד במהלך שנות לימודיו  יסתמך עלהציון השנתי 

  (אחר עיאו באמצ מבחן ביתבאמצעות )אנו ממליצים לקיים בחינת מתכונת מרחוק  .בפורטל עובדי הוראה

ניתן לצרף א ל בלבד. בזמןף בחינות ינו בחינה באגליבכם ניתן להגיש ציונים לתלמידים שהזמת לתשומ

 .ים שלא הוזמנו בחינות עבורם בזמןתלמיד

 .המגן שהוזמנו עוברם בחינות בזמן ללא הכרה בציוןם יתלמיד הציון תתבצע גם עבורקביעת 

 וך על יסודי שיתפרסמו לאחר החג.להתעדכן בחוזרים של אגף א' לחיניש  –משנה נבחני 

 : הגשת פרויקט גמר/ עבודת גמרמקצועות שבהם צורת ההיבחנות הינה 

עריכת מוגשים פרויקטים ועבודות גמר פורסמו  באתר המגמה הנחיות מעודכנות לבמקצועות שבהם 

 :, באחריות בית הספר ( קישור לאתר המגמה) הערכת פרויקטי הגמרו

 רישות הפרויקט המעודכנות למצב החרום..להשלים את ד1

בהתאם למרכיבי הערכה המעודכנים למצב החרום שפורסמו באתר  בדוק את הפרויקטהמורה המנחה י. 2

 .המגמה

   מצגת הסבר מלווה של התלמיד/ה() ומצגת הפרויקט את ספר הפרויקט באחריות בית הספר להעלות. 3

 . י אגף הבחינות"לוח הזמנים שיקבע עההנחיות ו פ "ע למערכת השילובית
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בבית פנימית  תאפשר תתקיים הגנהלהגנה החיצונית, במידה וי הדומההגנה מבחן המנחה יקיים  המורה. 4

תוכנת התקשרות מרחוק כדוגמת מרחוק באמצעות הספר אך במידה ולא יתאפשר תתקיים הגנה פנימית 

Zoom  ( קישור להדרכת יצירת פגישה באמצעות ב "מצZoom  (  כלי אחר המאפשר בחינה מרחוק כל או

ם באתר המגמה סלהגנת הפרויקטים שפור הלפון, ההגנה תתקיים בהתאם לתמהיל הערכשיחת ט לרבות

 .)מעודכן למצב החרום(

 את הציונים לאגף הבחינות ע"פ ההנחיות שיתפרסמו ע"י אגף הבחינות. בית הספר יעביר. 5

לידיעתכם ! ספר הפרויקט, הציונים, ותהליך ההערכה הפנימי שיבוצע ע"י בית הספר יהיו נתונים לבקרה . 6

 !של הפיקוח ואגף הבחינות

 

המצב כרגע מאוד מורכב ודינאמי ולכן יש לשים לב להנחיות המשתנות המתפרסמות  , ליבכם לתשומת

 .מורשים בלבדה גורמיםה"י ע

מאמצים שרצף הלמידה של השליחות החינוכית שאותה אתם ממלאים בגאווה גדולה תוך אני מודה לכם  על 

ובין  בינם שלכםלחלוק את הזמן היקר , תוך כדי הצורך התלמידיםעם  החם קשרההתלמידים לא יפגע, על 

 .משפחותיכם

 

 

  .בריאות איתנה חג שמח ולכם  ולבני משפחתכם  אנימאחל 

 
 
 

 
 

 שי סעדון 
 

  ,מפמ"ר מגמות ניהול עסקי

 הנדסת תעשייה וניהול 

                            מנהיגות ויזמות בסביבה העסקית
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