
מה לומדים אצלנו?

משרד החינוך
מנהל החינוך הטכנולוגי

אנו שמחים לבשר על הקמת מגמה חדשה 
"יזמות עסקית" - סמל מגמה 2910

הפיקוח על המגמות ניהול עסקי, הנדסת תעשייה וניהול, יזמות עסקית ומנהיגות ויזמות 

הקמת עסק קטן / עסק אינטרנטי
מיומנויות לניהול משא ומתן

יכולת מכירה במדיה
שיווק וקידום העסק תוך יצירת שיתופי פעולה עסקיים

ניהול מלאי ומחסנים, שילוח ומשלוחים.

למה כדאי ללמוד אצלנו?

התוכנית מקנה ידע, מיומנות וארגז כלים המאפשרים ביצוע תהליך להקמת עסק הפועל באופן פיזי או/ו עסק הפועל על תשתית דיגיטלית
בעולם העסקים של המאה ה 21.

למי מיועדת המגמה?

מגמת "יזמות עסקית" מיועדת לתלמידים אשר מבקשים להיחשף לעולם היזמות וההפעלה של העסקים הקטנים בישראל ולפתח ולהעמיק
את כישוריהם היזמיים, העסקיים והניהוליים

בניית תכנית עסקית
הון ומימון העסק

ניתוח כדאיות עסקית ורווחיות צפויה 
חשיפה לסוגי העסקים השונים ולבעלי עסקים

העסקת עובדים, אתיקה עסקית

מגמת יזמות עסקית מקנה עד 10 יח"ל ותעודה טכנולוגית



תנאי סף להצטרפות לפיילוט 

השכלה אקדמית רלוונטית במקצועות הניהול/ מנהל עסקים/ כלכלה 
תעודת הוראה בתחומי הניהול

ניסיון ניהולי בעולם העסקי או ניסיון בניהול עסק עצמאי
ניסיון ניהולי/מקצועי בעבודה בארגונים עסקיים עם תעודת הוראה מתחום דעת אחר ובתנאי שהמורה מתחייב להשלים

רישיון הוראה רלוונטי לתחומי הדעת הנלמדים במגמה תוך שנתיים.
התחייבות להשתתף בכל ההשתלמויות וימי העיון מטעם הפיקוח על המגמה

 
צוות ההוראה

 
תוכנית הוראה תלת שנתית

יש להגיש תוכנית הוראה תלת שנתית חתומה ע"י מנהל/ת בית הספר + חותמת בית הספר
ניתן להיעזר בהמלצות המפורסמות באתר המגמה 

 
מעבדת מחשבים

התחייבות למתן שעות במעבדת מחשבים מתוך סך השעות הכללי הניתן למגמה:
כיתה י' - 4 שעות שבועיות

כיתה יא' - 6 שעות שבועיות
כיתה יב' - 8 שעות שבועיות

 
תמיכת הרשות המקומית

אישור בכתב של הרשות המקומית בדבר תמיכתה בחיבור בין התלמידים לקהילת העסקים המקומית.
 

לתשומת לבכם! ייתכנו שינויים בדרישות הפיקוח שיפורסמו באתר המגמה.
 

להגשת בקשה לפתיחת מגמה לחץ כאן
 
בברכה, שי סעדון - מפמ"ר המגמה 

בשנים הקרובות תופעל המגמה במסגרת פיילוט למספר מצומצם של בתי ספר

לשאלות בנושא ניתן לפנות  כאן

https://edu.gov.il/tech/Entrepreneurship-management-and-industry/mafmar/Pages/news.aspx
https://edu.gov.il/tech/Entrepreneurship-management-and-industry/mafmar/Pages/news.aspx
https://docs.google.com/forms/d/1XJKN2XbcAJgGQf9auBmc2hUfvxzdmOjeP4Bg1Bec05M/edit
https://docs.google.com/forms/d/1hMNDrAvOzVXJgqNqE2tNxJKYFsw5R1B_6qYGsiEBqOw/edit

