
 
 

 המסלול האקדמי המכללה למנהל              
 בית הספר למנהל עסקים                   

 למורים  סדנת התמחות בניהול עסקי            
 משרד החינוך בשיתוף                      

 
 

)למילוי ע"י  :קוד הקורס חלק א' -70% -מנהל וכלכלה  :סדנאשם ה

 המזכירות(

  :מספר נ"ז טתשע" שנה"ל:

     :דרישות קדם

 ד"ר ורד בכר  מנהל אקדמי 

 
 רקע:

 

במהלך שנת הלימודים תש"פ יבוצע שינוי מקיף בתכנית הלימודים של המקצוע "מנהל 

וכלכלה". השינויים יכנסו לתוקף בשנת הלימודים תש"פ ובבחינות הבגרות שיתקיימו בשנת 

 .839381,838282סמלי שאלונים :  פ,תש"

להוראת הנושאים  מנהל וכלכלהסדנה זו מיועדת להכשיר את המורים המלמדים במגמת 

 החדשים.

 

 :סדנהתיאור תמציתי של ה

 סדנה זו מתבססת על מספר גופי ידע מרכזיים, הקשורים בארגון ובניהולו בסביבה משתנה: 

 

וחברתיות הכרות עם מושגי יסוד בכלכלה, הבנה של  סוגיות כלכליות  -מבוא לכלכלה .1

 מתוך המציאות בשוק הישראלי והכלל עולמי.

 

 הכרות עם מושגי יסוד וסוגיות הקשורות במימון וניתוח כדאיות. -מימון וניתוח כדאיות .2

 

 הכרות עם תחומי העיסוק של מקצוע היזמות וישומם. -יזמות .3

 

 הסדנה:מטרות 

תאפשר למשתתפים בה לרכוש תשתית ידע כדי , 70% -מנהל וכלכלהסדנת ב ההשתלמות

נושאים הקשורים בניהול של ארגונים בסביבה מגוון רחב של לחשוף את התלמידים ל

ובמימון, דרך הבנה של סוגיות כלכליות  מושגי יסוד בכלכלהמשתנה. מהיכרות עם 

 וחברתיות, ניתוח כדאיות ופעילות יזמית. 



שעות  5שעות בלימוד פרונטלי ו  25 עות:ש 30הוא  70%היקף ההשתלמות במסגרת ה 

 נוספות ללמידת בית.

 

 :שיטת ההוראה

 הרצאות, דיונים וניתוחי אירוע.

 
 :תנאים לעמידה בדרישות הקורס

 

 ראה נספח אחוז בציון הסופי פרוט המרכיב

 א' 100% בנושא יזמות עבודת סיום

 

 

 :תכנית הקורס

 שעת אקדמיות( 8) מבוא לכלכלה בנושאמפגש 

 במפגש זה נעסוק במושגים מתחום הכלכלה. 

 נגדיר מהי כלכלה ונסביר את תופעת המחסור ושיווי המשקל. 

 נעסוק במושגי ביקוש והיצע ונבין את השינויים בשיווי המשקל בעקבות תנודות בביקוש והיצע.

 כמו כן נגדיר מהו תוצר ומסחר בינלאומי בתוצר.

על השוק, תופעות דפלציה ואינפלציה והקשר בין  בהמשך נעסוק בדוגמאות של השפעת הממשלה

 מיקרו  כלכלה למאקרו כלכלה.

 המפגש כולו ילווה בדוגמאות וניתוחי אירוע מהמשק הישראלי.

 
 :קריאה רלוונטית

 . בגרות בכלכלה. הוצאת אנקורי.2005סמדר רז, רות רובין,  .1
 
 . מבוא לכלכלה. הוצאת רונאל.2012זימון יאיר, הירש נורית,  .2

 
. כלכלה הנדסית. כלכלה, מימון וכדאיו השקעות. הוצאת 2007ימון יאיר, הירש נורית, ז .3

 אורט.
 

 . הבורסה למתחילים.  הוצאת מיטב בע"מ.2005שלמה סימנובסקי,  .4
 

 
 שעות אקדמיות( 12) מימון וניתוח כדאיותים בנושא מפגש

 במפגש זה נעסוק בהכרת מושגים בסיסיים מתחום המימון:

 ריביות. חישובי ריבית דריבית.ריבית וסוגי 

הגדרת המושג ערך נוכחי נקי: חישוב, בדיקת כדאיות השקעה והשוואת חלופות לפי ערך 

 נוכחי נקי.



 חישוב ערך עתידי.

 הכרות עם לוח סילוקין.

 
 :קריאה רלוונטית

חשבונאות, תמחיר, מימון. סדרת מינהל עסקים.  –. ניהול עסקי 2001ברגינר עירית,  .1

 לוגיק.הוצאת 

 

 . מימון וניתוח כדאיות. הוצאת מפ"ט עמל.2002ברגינר עירית, בשן חנן,  .2
 

. כלכלה הנדסית. כלכלה, מימון וכדאיות השקעות. הוצאת 2007זימון יאיר, הירש נורית,  .3

 אורט.
 

 . יסודות המימון, הוצאת רונאל.2003זימון י., הירש ע.,  .4
 

 

 שעות אקדמיות( 10)מפגשים בנושא יזמות 

 . 21נסביר מהי שפת היזמות ונכיר בחשיבותה לשגשוג הפרט במאה ה

 כהשראה ללמידה.  GameChangerZנכיר את הכלי של משחק 

להצלחה ביזמות וניגע, בקצרה, בכל אחד מן השלבים,  8-נבין את השלבים של מודל ה

 בהתאמה לתכנית הלימודים. 

 

 :קריאה רלוונטית

1. The Lean Startup by Eric Ries (2011). Crown Publishing Group 

2. (2017).  Angela Duckworthy bperseverance  of passion and rit: the powerG

New York Times Publisher. 

3. The rise of the robots by Ford Martin (2015). Oneworld Publication 

4. The Big Leap by Gay Hendricks (2009). Harperone publisher. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 פירוט לגבי עבודת סיום הקורס -' אנספח 

 .מפגש היזמות הראשוןיועברו ב :הנחיות לכתיבה

תכנון המיזם הכיתתי שהמורה עתיד להוביל בשנת עבודה בנושא יזמות.  :תוכן

 הלימודים הקרובה. 

  :משקל חומר הקריאה

 ביחידים או בצוותים. אופן ההגשה:

  

 לא יינתן ציון.  :בהגשה איחורים

  

 
 
 

 

 

 
 


