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 קישורים שימושייםריכוז 

 זמות בסביבה העסקית ניהול עסקי, הנדסת תעשייה וניהול ומנהיגות ויגמות מ 

 

 הערות +קישור  נושא

 חדש גמות האתר המ קישור לאתר המגמה החדש  

 המינהל למדע וטכנולוגיה  המינהל למדע וטכנולוגיה 

 ה מתקדמים כלי הורא -הקטלוג החינוכי   טלוג החינוכי קה

 חוזר מנכ"ל  האתר החדש  -חוזר מנכ"ל  

 זכאות לתעודה טכנולוגית  -חוזר מנכ"ל   ת ת לתעודה טכנולוגיזכאו -חוזר מנכ"ל  

 פתיחת מגמה טכנולוגית  -חוזר מנכ"ל   טכנולוגית   חוזר המנכ"ל בנוגע לפתיחת מגמה 

 טופס בקשה לקבלת תעודת מקצוע   טופס בקשה לקבלת תעודת מקצוע 

 כי משה"ח החינו כניסה לענן משה"ח  -הענן החינוכי 

 לוח אירועים וחופשות שנתי  ועים וחופשות שנתי לוח איר

 אתר אגף הבחינות -לוח בחינות  אתר אגף הבחינות -לוח בחינות 

 לוח חופשות כולל + מגזרים תשע"ח  לוח חופשות כולל + מגזרים תשע"ח 

 אגף בחינות  -ומחים מאגר מ אגף בחינות  -מאגר מומחים 

 רישום בוחנים במרב"ד   -   מאגר מומחים  מאגר מומחים 

 מועדי בחינות בגרות ולוח אירועים שנתי  י בחינות לוח אירועים מועד

 ודרך התקשרות עם הפיקוח  מוקד לניהול פרויקטי גמר בכל המגמות מוקד מקצוע 

 טפסי בחינות בגרות משנים קודמות -מערכת בחינות בגרות   מערכת בחינות בגרות 

 מרחב פדגוגי  מרחב פדגוגי 

 ראה בדי הו פורטל עו  פורטל עובדי הוראה 

 ספר מידע ורשימת בתי  -פרסום החינוך הטכנולוגי   פרסום החינוך הטכנולוגי 

 ם בכל כיתה למידימות התקבלת מידע על בתי הספר ועל כ מיתר 

 תקנות תפעול ובקרה -קול קורא   תקנות תפעול ובקרה -קול קורא  

קומות התמחות מנהיגות  ור למשקי  - אלומה 

 מגזר חרדי , ויזמות 
 , מגזר חרדי    קישור למקומות התמחות מנהיגות ויזמות  -אלומה 

 פורטל תלמידים  פורטל תלמידים 

https://edu.gov.il/tech/Entrepreneurship-management-and-industry/Pages/industrial-engineering.aspx
mailto:shaysaa@education.gov.il
http://eduedit.edu.gov.il/tech/Entrepreneurship-management-and-industry/marketing/Pages/marketing.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/
http://ecat.education.gov.il/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
http://apps.education.gov.il/Mankal/Default.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2015-4-1-3-1-52.htm
http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=19
http://www.economy.gov.il/Services/ServiceForms/BakashaLKabalatTeudatMikzoa.pdf
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Pages/default.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-5/HodaotVmeyda/H-2017-8-3-5-1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-5/HodaotVmeyda/H-2017-8-3-5-1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-5/HodaotVmeyda/H-2017-8-3-5-1.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams/bchinotbagrut/moed/tyotaluachexams2018.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams/bchinotbagrut/moed/tyotaluachexams2018.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-5/HodaotVmeyda/H-2017-8-3-5-1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/SearchResultsPages/SpsSearchResTblDes.htm?kw=&index=ChozreyMankal&page=1&md=(%22HOZER_MADOR%22%3d%27%e0%f8%e2%e5%ef+%e5%ee%e9%f0%e4%ec%27)+AND+(%22HOZER_TATMADOR%22%3d%27%ee%e1%f0%e4+%f9%f0%fa+%e4%ec%25
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/maarahot_internet/
https://mrvd.kishurim.k12.il/f5-w-687474703a2f2f3137322e32312e31322e32$$/MarvadWeb/
http://apps.education.gov.il/lernet/default.aspx?luach=3
http://apps.education.gov.il/lernet/default.aspx?luach=3
http://apps.education.gov.il/lernet/default.aspx?luach=3
http://moked.education.gov.il/Login.aspx
https://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/
http://pop.education.gov.il/
http://poh.education.gov.il/Pages/HomePage.aspx
http://edu.gov.il/special/students/technologie-subjects/Pages/default.aspx
http://apps.education.gov.il/mtrnet/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Takanot/Kriteryonim_Technologia.htm
http://aluma.org.il/%D7%97%D7%96%D7%95%D7%9F/
http://aluma.org.il/%D7%97%D7%96%D7%95%D7%9F/
http://edu.gov.il/special/students/Pages/Home.aspx
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על המגמות הטכנולוגיות    -סרטוני מגמה  

 מהיריד 
 על המגמות הטכנולוגיות מהיריד   -סרטוני מגמה  

 תיק תלמיד  -כניות לימוד ותיק ת תיק תלמיד  -כניות לימוד ותיק ת

 דרושים   -מאגר מורים   דרושים   -מאגר מורים  

 בית ספר שמעוניין בגיוס מורים ספר שמעוניין בגיוס מורים  בית

 סרטי קולנוע להצגה לתלמידים מאגר סרטי קולנוע 

 איתור שידור באקדמיה ברשת אקדמיה ברשת 

 הצטיידות  -קול קורא   הצטיידות   -  קול קורא

 משרד החינוך  -רשימת ספרי לימוד מאושרים  משרד החינוך   -רשימת ספרי לימוד מאושרים 

 י תקציבי שכר לימוד על יסוד  תקציבי שכר לימוד על יסודי 

   תקנות הצטיידות תקנות הצטיידות  

 שקיפות בחינוך  -מאגרי מידע משה"ח  שקיפות בחינוך  -מאגרי מידע משה"ח 

   פורטל רשויות ובעלות חינוך  פורטל רשויות ובעלות חינוך  

 האתר  לשרותים ולמידע ממשלתי   האתר  לשרותים ולמידע ממשלתי  

   יברסיטה הפתוחההאונ  -פאר ספריה פתוחה   האוניברסיטה הפתוחה    -פאר ספריה פתוחה  

 פורום  מורים שיווק וקידום מכירות   פורום שיווק וקידום מכירות  

   פורום מורים הנדסת תעשייה וניהול  פורום מורים הנדסת תעשייה וניהול  

 פורום מורים ניהול עסקי ומשאבי אנוש  פורום מורים ניהול עסקי ומשאבי אנוש 

ניהול   -תעודת הוראה אוניברסיטת אריאל  

 ניהול עסקי והנדסת תעון  -יאל  תעודת הוראה אוניברסיטת אר והנדסת תעון עסקי  

 תעודת הוראה ניהול עסקי  -סמינר הקיבוצים  תעודת הוראה ניהול עסקי  -סמינר הקיבוצים 

 תעודת הוראה ניהול עסקי   -חיפה  ויצו  ניהול עסקי   -ויצו חיפה  

 הילקוט הדיגיטלי  הילקוט הדיגיטלי 

start cup לנוער  אליפות הסטארט אפ start cup הסטארט אפ לנוער  אליפות 

https://edu.gov.il/tech/Entrepreneurship-management-and-industry/Pages/industrial-engineering.aspx
mailto:shaysaa@education.gov.il
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvOBUEO1Dk22iHSNjHikQEEhSB82AjmAl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvOBUEO1Dk22iHSNjHikQEEhSB82AjmAl
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://docs.google.com/forms/d/1SzBt84Qtwhks7n0UhYHzUE96dSEAG2pVBQJCYlOWZsY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1riV1fo6VzEeD3micBXFEoAee2rzy_a0A-7iWsOIlqmI/edit
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/maagar-sratim/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/kol-hashidurim/?page=1
http://edu.gov.il/tech/MadaTech/taknot/Pages/taknot-haktzava.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/
http://edu.gov.il/sites/MinhalCalcala/Criteria%20for%20funding/Tuition%20budget/Pages/Tuition-budget.aspx
http://edu.gov.il/sites/MinhalCalcala/Criteria%20for%20funding/Tuition%20budget/Pages/Tuition-budget.aspx
http://edu.gov.il/sites/MinhalCalcala/Criteria%20for%20funding/Tuition%20budget/Pages/Tuition-budget.aspx
http://edu.gov.il/sites/MinhalCalcala/Criteria%20for%20funding/Tuition%20budget/Pages/Tuition-budget.aspx
http://edu.gov.il/tech/MadaTech/taknot/Pages/taknot.aspx
http://edu.gov.il/tech/MadaTech/taknot/Pages/taknot.aspx
http://edu.gov.il/tech/MadaTech/taknot/Pages/taknot.aspx
http://edu.gov.il/tech/MadaTech/taknot/Pages/taknot.aspx
https://data.gov.il/dataset?res_format=XLSX&license_id=1.0&organization=ministry_of_education
https://pob.education.gov.il/Pages/Home.aspx
https://pob.education.gov.il/Pages/Home.aspx
https://pob.education.gov.il/Pages/Home.aspx
https://pob.education.gov.il/Pages/Home.aspx
https://www.gov.il/
http://openbooks.openu.ac.il/#!/
http://openbooks.openu.ac.il/#!/
http://educationforums.cet.ac.il/Forums/index.asp?FID=208826&nCategoryID=&nFatherForumID=&nLanguage=972
http://educationforums.cet.ac.il/Forums/index.asp?Asp=401&nOwnerID=0&nSubProjectID=0&bFillMsgFields=False&nFillterUserID=117234&FID=155462
http://educationforums.cet.ac.il/Forums/index.asp?Asp=401&nOwnerID=0&nSubProjectID=0&bFillMsgFields=False&nFillterUserID=117234&FID=155462
http://educationforums.cet.ac.il/Forums/index.asp?Asp=401&nOwnerID=0&nSubProjectID=0&bFillMsgFields=False&nFillterUserID=117234&FID=155462
http://educationforums.cet.ac.il/Forums/index.asp?Asp=401&nOwnerID=0&nSubProjectID=0&bFillMsgFields=False&nFillterUserID=117234&FID=155462
http://educationforums.cet.ac.il/Forums/index.asp?FID=157900
https://www.ariel.ac.il/university/minisite/ac-degree-and-diploma/teacher-certificate/?lm_key=b81333c199&lm_form=24959&lm_supplier=1196&gclid=EAIaIQobChMIv4iBzfrS5gIVhEPTCh2_6QmHEAAYBCAAEgJqV_D_BwE
https://www.ariel.ac.il/university/minisite/ac-degree-and-diploma/teacher-certificate/?lm_key=b81333c199&lm_form=24959&lm_supplier=1196&gclid=EAIaIQobChMIv4iBzfrS5gIVhEPTCh2_6QmHEAAYBCAAEgJqV_D_BwE
https://www.ariel.ac.il/university/minisite/ac-degree-and-diploma/teacher-certificate/?lm_key=b81333c199&lm_form=24959&lm_supplier=1196&gclid=EAIaIQobChMIv4iBzfrS5gIVhEPTCh2_6QmHEAAYBCAAEgJqV_D_BwE
https://www.ariel.ac.il/university/minisite/ac-degree-and-diploma/teacher-certificate/?lm_key=b81333c199&lm_form=24959&lm_supplier=1196&gclid=EAIaIQobChMIv4iBzfrS5gIVhEPTCh2_6QmHEAAYBCAAEgJqV_D_BwE
https://www.smkb.ac.il/business-administration
https://www.wizodzn.ac.il/teachers-license
https://ebaghigh.cet.ac.il/
https://startcup.education.gov.il/
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מטלת הביצוע   -מינהל וכלכלה ב סביבת המוודל 

 30%צוע במנהל וכלכלה הבימטלת  –סביבת המוודל  30%

סביבות למידה דיגיטלית    -מדריכים למשתמש  

 סביבות למידה דיגיטליות  )מוודל(   -מדריכים למשתמש   מוודל  -

 

 

 למידה  -מידע נוסף 

 

 מאמרים   -ירושלים    מט"י מאמרים   -מט"י ירושלים  

 ל  בנק ישרא בנק ישראל  

 וך פיננסי לילדים  חינ -האוצר שלי   חינוך פיננסי לילדים   -האוצר שלי  

 מערכי שיעור בחינוך פיננסי   -האוצר שלי   מערכי שיעור בחינוך פיננסי   -האוצר שלי  

 מאגר החקיקה הלאומי  -הכנסת  ומי קה הלא מאגר החקי -הכנסת 

 בתי הדין לעבודה  לעבודה בתי הדין 

 שלתי רותים והמידע הממ יאתר הש  אתר השרותים והמידע הממשלתי 

 מערכי שיעור להורדה  -צרכנות  המועצה הישראלית ל כי שיעור להורדה מער -המועצה הישראלית לצרכנות  

 מועצה הישראלית לצרכנות  ה המועצה הישראלית לצרכנות  

 ן הציבור  אמו אמון הציבור  

 וסד לביטוח לאומי  המ המוסד לביטוח לאומי  

 מדינת ישראל   -שרדים ורשויות מ מדינת ישראל   -משרדים ורשויות 

 לשכת רואי החשבון   לשכת רואי החשבון  

 ציב תלונות הציבור מבקר המדינה ונ מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור 

 פיתוח תכניות תעסוקה -'וינט ישראל תבת  ג פיתוח תכניות תעסוקה -ג'וינט ישראל תבת  

 הרשות לניירות ערך   לניירות ערך  הרשות  

 נציבות שרות המדינה   נציבות שרות המדינה  

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   טיסטיקה  הלשכה המרכזית לסט

   ירות ערךהבורסה לני ת ערך לניירוהבורסה 

   דוחות כספיים חברות  - מאיה דוחות כספיים חברות   -מאיה 

 תשקיפים   -איה מ תשקיפים   -מאיה 

https://edu.gov.il/tech/Entrepreneurship-management-and-industry/Pages/industrial-engineering.aspx
mailto:shaysaa@education.gov.il
https://artzi.lms.education.gov.il/course/view.php?id=12893
https://artzi.lms.education.gov.il/course/view.php?id=12893
https://mail.google.com/mail/u/1/#search/ettylie%40gmail.com/FMfcgxwDrbsbsgZQgMxgvcvwdQJKVJfm?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/1/#search/ettylie%40gmail.com/FMfcgxwDrbsbsgZQgMxgvcvwdQJKVJfm?projector=1
https://www.mati.org.il/Articles.aspx?p=20
https://www.boi.org.il/heb/Pages/HomePage.aspx
https://haotzarsheli.mof.gov.il/LifeState/Pages/Financial-Education-For-Children.aspx
https://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Financial-Education.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/lawhome.aspx
https://www.gov.il/he/departments/labor_courts
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 ניהול עסקי, הנדסת תעשייה וניהול,  הוראת   הפיקוח על
 בה העסקית ביות ויזמות בסמנהיג
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 זכויות תושבי ישראל  -ל זכות  כ ראל זכויות תושבי יש -כל זכות  

   רשם החברות   -מאגר חברות   רות  רשם החב  -מאגר חברות  

   רשות הפטנטים רשות הפטנטים

   רשות המיסים יסים רשות המ

   רשות התאגידים רשות התאגידים 

 רשות החברות הממשלתיות   רשות החברות הממשלתיות  

   משרד העבודה  -זכויות עובדים  משרד העבודה  -זכויות עובדים 

 שילוב אוכלוסיות ייחודיות בתעסוקה   ות ייחודיות בתעסוקה  שילוב אוכלוסי

   התאחדות התעשיינים יינים התאחדות התעש 

   לשכת המסחר לשכת המסחר 

   החדשנות רשות  רשות החדשנות 

   עידוד השקעות הון וסיוע לתעסוקה קעות הון וסיוע לתעסוקה עידוד הש

   התמודדות במקום העבודה  דה ם העבוהתמודדות במקו

   ?איך להתכונן לראיון עבודה  איך להתכונן לראיון עבודה?

   הטיפים למציאת עבוד עבודה  טיפים למציאת

 ביקור חינם   -מרכז מבקרים נאות חובב  קרים נאות חובבמרכז מב

   ייםלעסקים קטנים ובינונ סוכנותה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים 
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