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  בית הספר
תיכון היובל שוכן בעיר הרצליה, בשכנות למרכז הבינתחומי. בית הספר הינו בעל מסורת של 

בית  טיפוח מצוינות והקניית השכלה שפתחה לתלמידיו את שערי האקדמיות ללימודים גבוהים.

לימודים  תכניותיתוח סביבה לימודית מותאמת לכלל התלמידים, מציע הספר משקיע בפ

 מאתגרות, מטפח מנהיגות חברתית ומדגיש את התרומה למען הזולת.

 

 תכניתהגורמים לכתיבת ה
מדע הכלכלה ותחום מנהל העסקים הנובע ממנו נושקים ומשפיעים כמעט על כל תחומיי החיים 

בה והמדינה. בהתחשב בחשיבותו וברלוונטיות של של האדם הפרטי, המשפחה , החברה הקרו

 תכניתעולם העסקים בחייהם של התלמידים בכל שלב של חייהם החליט תיכון היובל לבנות 

לימודים ייחודית בתחום מנהל העסקים במטרה להעניק לבוגרי המגמה ידע, כלים ויכולות 

 שישמשו אותו במהלך חייו כאזרח בוגר במדינת ישראל. 

 

 תה של התכניתייחודיו

 בנויה באופן מדורג וספירלי כך שהתלמידים עוברים תהליך הדרגתי של העמקה  תכניתה

 בין לימודי הכלכלה תחומי השיווק, התנהגות הצרכנים, מימון וניהול משאבי אנוש.

 משלבת לאורך כל תהליך הלמידה שימוש נרחב במקורות וניתוח מקרים  תכניתה

 קים המקומי והבין לאומי.מעולם הכלכלה והעס םאקטואליי

 מעודדת ומזמינה את התלמידים לקחת חלק בדרכי למידה חדשניות זאת בעזרת   תכניתה

שיטות ודרכי ההוראה המתבססים על עולם התקשורת והטכנולוגיה המתקדמים של 

,  PODCAST, צפייה בסרטים, אתרי אינטרנט, האזנה ל  MOOC)קורס  21 -המאה ה

 ועוד.רשתות חברתיות 

  קישור ויישום הנושאים הנלמדים בכיתה לפרויקטים מעשיים )משחק משקיעים בשוק

 ההון, קורס חשיבה ויזמות יצירתית(

 

 מספר יחידות הלימוד בתכנית
 י"ב ומורכבת מתחומי הדעת הבאים: – 'נלמדת בכיתות י תכניתה

 2 תכנית לימודים ארצית שהוכנסה להוראה בשנה"ל תשע"ג. -יח"ל כלכלה 

 2 "תכנית לימודים ייחודית של בית הספר. -ל מנהל עסקיםיח 

 1  מחקר אמפירי בתחום כלכלה/ מנהל עסקים.  –יח"ל עבודת חקר 

 

 ההוראה צוות
את לימודי מנהל העסקים בתיכון היובל מרכז ומלמד, החל משנת הלימודים תשע"ג , מר יונתן 

ני בהוראה ותעודת הוראה בתחום גל. יונתן הוא בוגר תואר ראשון במנהל עסקים ותואר ש -בן

 תכניתמדעי החברה ואזרחות . בנוסף  עבר יונתן השתלמות ארצית שהסמיכה אותו ללמד את ה
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החדשה בכלכלה ואת לימודי החינוך הפיננסי  לחטיבה העליונה. לפני שעסק בהוראה עבד יונתן, 

 במשך מספר שנים כסגן עורך מוסף הכלכלה בעיתון 'מקור ראשון'.

מלמדת במגמה הגברת קרן שיין. קרן מרכזת את הלמידה והכתיבה של היחידה החמישית  בנוסף

במדעי החברה. קרן היא גם רכזת שכבת י"ב ומסייעת ומייעצת בתהליך ההוראה במגמה. מורה 

תכנית הלימודים ומייעצת באופן שותף היא סגנית המנהלת והרכזת  תנוספת שלוקחת חלק בבניי

 ר, הגברת נירית רקו'ץ. הפדגוגית של בית הספ

 

 התלמיד וצרכיו
תלמידי המגמה מגיעים מאזורים שונים של העיר הרצליה. התלמידים מגיעים מרקעים חברתיים 

וכלכליים  שונים. המרקם החברתי המגוון מאפשר לתלמידים להכיר ולהיחשף לשונות בחברה 

למגמות שבחרו בלימודי מנהל . כל תלמידי המגמה ציינו בראיון האישי בשלב המיונים הישראלית

הם בטוחים שהלימודים במגמה עסקים כי התחום מעניין אתם, רלוונטי עבורם בחיי היום יום ו

 יעזרו להם לפתחת חופש כלכלי והבנה עמוקה יותר של עולם הכלכלה והעסקים בישראל ובעולם.

 

 החברה וצרכיה
א להכין את בני הנוער לאתגרים אחת המשימות המרכזיות של מערכת החינוך העל יסודית הי

. עולם של שינויים דרמטיים בשוק 21החדשים והמורכבים המצפים להם בעולם של המאה ה 

הכוח המרכזי שמניע את אתם שינויים העבודה ושל כמויות מידע וידע עצומות ומשתנות. 

בקצב  גלובליים היא המהפכה הטכנולוגית שמשנה סדרי עולם כלכליים, חברתיים ופוליטיים

הולך וגובר. אחת המטרות העיקריות של תכנית הלימודים במגמה היא לחשוף בפני התלמידים 

תם בארגז הכלים הרלוונטי ביותר שיאפשר להם להשתלב ולצייד אתם שינויים טקטוניים וואת א

. תכנית הלימודים החדשה שואפת לשים 21בצורה המוצלחת ביותר בעולם החדש של המאה ה 

ותרגול מעמיק בלמידה שמתקשרת כמה שיותר עם הכלים והיכולות הנדרשות דגש על הכרות 

ותקשורת   , יזמותלמידה עצמאית, עבודת צוות, חשיבה יצירתית -כיום בעולם העבודה והיזמות

  בין אישית. 

 

 (התפיסה הרעיונית של התכנית )הרציונל
ה עם מגוון רחב של הלימודים במנהל עסקים היא להפגיש  את תלמידי המגמ תכניתמטרת 

מושגים מודלים וכלים מתחום עולם העסקים והכלכלה  ולהקנות להם יכולת ומיומנות של ניתוח 

ויישום תהליכים בתחום הדעת כל זאת בשילוב של חשיבה ביקורתית ומקורית.  על מנת לאפשר 

ודים הלימ תכניתלתלמידי המגמה את הכלים והיכולות להסתכלות והבנה רב תחומית, משלבת 

  הייחודית מגוון נושאי לימוד בתחום השיווק, התנהגות צרכנים , מימון ומשאבי אנוש.

הכרות עם מושגי יסוד ומודלים מרכזיים בתורת התנהגות הצרכנים על  –התנהגות צרכנים 

צורותיו השונות. בפרק זה תשולב גם למידה מקוונת של קורס אינטרנטי בהנחיית הפרופ' דן 

לכלה התנהגותית. אריאלי בנושא כ  

הכרות עם מושגי יסוד בתחום השיווק והחיבור היומיומי של המושגים לעולמם האישי.  – -שיווק

 בפרק זה התלמידים יתרגלו למידה עצמית, למידה בקבוצות וצפייה וניתוח סרט.
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בהמשך ובהתכתבות עם לימודי הבגרות לכלכלה מכיתה יא' ילמדו ויתרגלו התלמידים  -מימון

המימון את המשמעות של ריבית וריבית אפקטיבית, תזרימי מזומנים, תורת ההיוון , דרכי בפרק 

גיוס הון ודוחות כספיים של חברה. החלק המעשי של פרק המימון הוא משחק המשקיעים שנלמד 

ומתורגל לאורך כל שנת הלימודים. במסגרת משחק המשקיעים בונים התלמידים תיקי השקעות 

הון עוקבים ומנתחים את ההשקעות לאורך כל השנה.וירטואליים בשוק ה  

הכרות עם מושגי יסוד והתפתחות המחקר ויישומו בתחום ניהול והנעת  -ניהול משאבי אנוש

עובדים. . בפרק זה תשולב גם למידה מקוונת של קורס אינטרנטי בהנחיית הפרופ' דן אריאלי 

 בנושא כלכלה התנהגותית.

ההיבט המעשי , הן בשיעורים , בהם נעשה קישור תמידי בין במהלך הלימודים מושם דגש על 

התאוריה לאקטואליה הכלכלית והעסקית בישראל ובעולם, והן בחשיפת התלמידים לעולם 

העסקים האמיתי, זאת, באמצעות סיורים בחברות ומפגשים עם אנשי מקצוע מעולם השיווק, 

 הפרסום והניהול.

קורס מעשי בחשיבה יצירתית ויזמות עסקית. במהלך  שיאה של תכנית הלימודים השנתית הוא 

ובעזרת הקורס מיישמים התלמידים את מה שלמדו לאורך השנה בארבעת פרקי תכנית הלימודים 

 )התנהגות צרכנים, שיווק, מימון ומשאבי אנוש( הלכה למעשה בבניית תכנית ומיזם עסקי.

מתרגלים את הכלים והמפתחות שני הקורסים בנויים בצורה של סדנה מעשית בה התלמידים 

 הבסיסיים של יצירתיות ומיישמים אתם בסדנת יזמות עסקית .

 

 מטרות התכנית

 מטרות על

את תלמידי המגמה עם מגוון רחב של מושגים מודלים וכלים מתחום עולם העסקים   להפגיש

ל זאת והכלכלה  ולהקנות להם יכולת ומיומנות של ניתוח ויישום תהליכים בתחום הדעת כ

  .בשילוב של חשיבה ביקורתית ומקורית

  - תקוגניטיביו מטרות 

  להציג בפני התלמידים את עולם העסקים עם דגש על השפעתו המשמעותית והיומיומית

על מגוון רחב של תחומי החיים : הפוליטיים, החברתיים והכלכליים בעידן של שינויים 

 והפרט בקצב מסחרר. גלובליים וחדשנות שמשנים את פני העולם החברה 

  להקנות לתלמידים כלים אנליטיים בתחומים השונים המרכיבים את עולם מנהל

 העסקים.

  תלמידים מסוגלות לבחור נקודות מבט עצמאית וביקורתית.בלפתח 

  להקנות לתלמידים את היכולת לנתח פעילות כלכלית ועסקית מנקודות מבט שונות

 )צרכן, יצרן, מדינה(.

  לתלמידים יכולות חשיבה ולמידה חדשניות הנדרשות מלומד במאה הלחשוף ולהקנות- 

 . למידה עצמאית ועבודת צוות בעזרת מקורות מידע ולמידה שקימות היום באינטרנט. 21

  התלמידים צרכנות נבונה, ידע והבנה בשוק העבודה, והבנת חשיבות הניהול בקרב לפתח

 הפיננסי והכלים שהוא מקנה.
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 יותערכ -מטרות חברתיות

  התלמיד יפתח יכולת לקריאה ביקורתית במקורות מידע ויכולת שיפוט לגבי הצהרת

 החברות.

  ילמד לשתף ולהשתתף.צוותהתלמיד יתנסה בעבודת , 

 .התלמיד יגלה סובלנות וסבלנות וידע להקשיב ולקבל את דעת האחר 

 .התלמיד ייחשף לדפוסי התנהגות של מנהלים ודרכים לניהול איכותי 

 ורי למידה ומיומנויותפיתוח כיש

 אודיו\ואווידי כתובים מידע חומרי ויעבד יארגן, יחפש התלמיד 

 ייחשף לשימוש ב התלמיד- MOOC ,PODCAST ,הנאמר על ולהגיב להקשיב ילמד. 

 התלמיד יתנסה בתהליכי קבלת החלטות בעבודות הצוות 

 .התלמיד ילמד להתמודד עם חומר ברמה אקדמית ובאנגלית 

 

 ניםהתנהגות צרכ

 .התלמיד יכיר את מושגי היסוד בתחום התנהגות צרכנים 

  התלמיד יכיר ויבין את הגורמים ונקודות המבט השונות המשפיעות על התנהגות

 הצרכנים.

 .התלמיד יכיר את הגישות השונות בחקר התנהגות הצרכנים 

 .התלמיד ירכוש ידע בנושא מניעי הצרכן והשפעתם על החלטות הקנייה שלו 

 יר ויבין את השפעתם של גורמי הסביבה השונים על התנהגות הצרכנים. התלמיד יכ 

 .התלמיד ירכוש כלים לזיהוי, הבנה וניתוח המסרים הפרסומיים המופנים כלפי הצרכנים 

התלמיד יכיר את יסודות תחום הכלכלה ההתנהגותית ואת השימוש שנעשה בה בתחום 

 התנהגות הצרכנים והשיווק.

 שיווק

 ת מושגי היסוד בתחום השיווק.התלמיד יכיר א 

  בין התפיסות והאסטרטגיות השונות בתחום השיווק. יזהה ויבחין התלמיד 

 .התלמיד יכיר את המבנה ואת חשיבותו של תמהיל השיווק 

  התלמיד יכיר את כלי הניתוחSWOT  .וידע לעשות בו שימוש 

 .התלמיד יכיר וידע ליישם את מודל חיי המוצר 

  את ערוצי השיווק השונים. ליבדי\יבחין התלמיד 

 .התלמיד יכיר את תהליך המיתוג וחשיבותו בעולם השיווק 

 .התלמיד יכיר את אסטרטגיות הצמיחה השונות של הפירמה 

 .התלמיד יכיר את תהליך ומרכיבי הבידול ופילוח השוק של הפירמה 

 .התלמיד יכיר את גורמי הסביבה השונים ברמת המיקרו והמאקרו של הפירמה 

 את סוגי ההמחרה השונים. יבחין בין  יד התלמ 
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 .התלמיד יכיר את יסודות המסחר והשיווק באינטרנט 

 יסודות המימון

 .התלמיד יכיר את סוגי הפירמות השונות במשק הישראלי 

 .התלמיד יכיר את מקורות גיוס ההון השונים העומדים בפני הפירמה 

 ה.התלמיד יכיר וידע לנתח את הדוחות הכספיים של הפירמ 

 .התלמיד יכיר וידע לבנות ולנתח את התכנון הפיננסי של הפירמה 

 .התלמיד יכיר את משמעות עלות הכסף )ריבית( וידע לחשב ולנתח את כדאיות ההשקעה 

 .התלמיד יכיר וידע לבנות ולנהל תיק השקעות בשוק ההון 

 ניהול משאבי אנוש

 ש בפרספקטיבה היסטורית.התלמיד יכיר ויבין את התפתחות תחום ניהול משאבי האנו 

 .התלמיד יכיר את מושגי הייסוד של שוק העבודה 

  התלמיד יכיר את תחום הנעת העובדים ויבין את השפעתם של הדרכים והכלים השונים

 להנעת העובדים במשק.

 .התלמיד יכיר את התכונות הנדרשות לניהול ומנהיגות אפקטיבית ואיכותית 

 (start upיסודות ההזנק )

 ילמד ויכיר את חשיבותה של החשיבה היצירתית בעולם העסקי. התלמיד 

  את יסודות החשיבה היצירתית. ויישםהתלמיד ילמד 

 .התלמיד ילמד ויתרגל כיצד ליישם את כלי החשיבה היצירתית בעולם היזמות העסקי 

 .התלמיד ילמד ויתרגל  את תהליך ההקמה ומבנה של חברת הזנק 

  בחירת מוצר/שירות של חברת הזנק.התלמיד ילמד ויתרגל את תהליך 

 .התלמיד ילמד ויתרגל את תהליך בדיקת היתכנות של מוצר/שירות חדש 

 .התלמיד ילמד ויתרגל כתיבת תכנית עסקית 

 .התלמיד ילמד ויכיר את המפתחות להצלחה והסיבות לכישלון של חברות הזנק 

  .התלמיד יכיר וילמד באופן עצמאי תכנים בשפה האנגלית 

 

  הוראה ולמידהדרכי 

 .הוראה פרונטלית תוך כדי שיתוף התלמידים בדיון 

  צפייה בסרטונים קצרים שמציגים ומסכמים מושגים  –הוראה אישית דרך האינטרנט

 מתכנית הלימודים. 

  למידה מקוונת בעזרת קורסיMOOC 

  למידה מקוונת בעזרת אתריPODCAST 

 .למידה וביצוע מטלות אישיות וקבוצתיות 

 תוח של כתבות מתחום הכלכלה ועולם העסקיםקריאה וני. 
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 .בנייה ומעקב אחר תיק השקעות וירטואלי בשוק ההון 

 כתבות, ופרסומות. ,צפייה וניתוח של סרטים 

 

 דרכי הערכה
החל משנת הלימודים תש"ף ציון הבגרות הסופי במנהל עסקים בנוי מתכנית הערכה חלופית 

 מלאה על פי המבנה הנ"ל:

 ציון בגרות סופי      משקל ב נושא נלמד

 התנהגות צרכנים:

  70%עבודת מסכמת 

  קורס MOOC 30%  

 

15% 

 יסודות השיווק :

  70%עבודה מסכמת 

  משימתPODCAST  15%מסחר אלקטרוני 

   "15%דו"ח סרט "המייסד 

 

15% 

 יסודות המימון:

  80%משחק משקיעים שוק ההון 

  "20%דו"ח סרט "מכונת הכסף 

 

15% 

 

 אנוש:ניהול משאבי 

  קורסMOOC 50% 

  "15%דו"ח סרט " סטיב גובס 

  "20%אנסין "שיטת הניהול הרזה טויוטה 

  "אנסין "דפוסי התנהגות של מנהלים טובים

15% 

 

15% 

 (:start upיסודות ההזנק )

  40%קורס חשיבה יצירתית  

 ₪. 20אתגר  .1

 אתגר הביצה. .2

 אתגר הפתקיות.  .3

 אתגר המשחק החדש. .4

  40%קורס יזמות עסקית  

 יום עם יזם. .1

 יזמים צעירים. .2

 משימת -  PODCAST 20% 

 

30% 

 10% תלמידאות לאורך השנה 

 100% סה"כ 

*פירוט ודוגמאות של העבודות והמשימות האישיות והקבוצתיות המרכיבות את ציון הבגרות 

 מופיע בסעיף נספחים .
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 נושאים ומושגי יסוד -תכניתמבנה ה

 ש"ש( 30התנהגות צרכנים: ). 1

 סוגי צרכן, מהו מוצר, היחידה הצרכנית. –ושגי יסוד מ 

  רמת מעורבות. –שלבים בתהליך הקנייה 

  הכרה בצורך –הנעת צרכנים. 

 .פער סובייקטיבי 

 מולדים ונרכשים. -סוגי צרכים 

 .מודל חמשת השלבים 

 .גירוי פנימי וחיצוני 

 שימושית, מקום, צורה, בעלות וזמן. -תועלות המוצר 

 הגישה הפסיכואנליסטית    –י הצרכן גישות במחקר מניע 

 מאסלו -הגישה ההומניסטית

 .גורמי סביבה והשפעתם על התנהגות צרכנים 

  קורסMOOC :פרופ' דן אריאלי 

 .ברירות מחדל של צרכנים 

 .העדפות אישיות של הצרכן 

 .בחירות יחסיות של הצרכן 

 .החלטות לטווח ארוך 

 .יחסיות הכסף 

 .כאב התשלום 

 .מחירו של חינם 

 ש"ש( 30שיווק: ) .2

  שיווק, מכירה, ביקוש, סוגי מוצרים ושירותים. שוק וענף.   -מושגי יסוד 

  הייצור, המוצר, המכירות, השיווקית וההוליסטית.  –גישות שיווקיות 

 .תמהיל השיווק 

  בסיסי פילוח. –פילוח שוק 

  שיווק אחיד, מבודל, מרוכז, יחידני. –רמות כיסוי שוק 

  מוצר, הפצה, תקשורת, מחיר, שירות. –דול משתני הבי –בידול 

  הגדרה, יתרונות, החלטות מיתוג, סוגי מותגים, אסטרטגיות מיתוג. –מותג 
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 שלבים, מאפיינים ואסטרטגיות שיווקיות בכל שלב. -מחזור חיי מוצר 

 רמה , תזמון והרכב הביקוש.  -ניהול הביקוש 

 מבנה התמהיל ,החלטות בקו המוצרים.  -תמהיל המוצרים 

 אסטרטגיות המחרה, אומדני עלויות, התאמת מחירים. -המחרה 

  מודל  –אסטרטגיה שיווקית( חזון, תחום עיסוק, פיתוח אסטרטגיות צמיחהANSOFF ) 

  ניתוחSWOT   . 

  סביבת המיקרו )פירמה, ספקים, מתווכים שיווקיים לקוחות   –הסביבה השיווקית

 ותי, טכנולוגי, דמוגרפי(ומתחרים(. סביבת המאקרו )פוליטי, כלכלי, תרב

 .יסודות השיווק והמסחר המקוון 

 .ערוצי הפרסום וסוגי המסר 

 ש"ש( 30יסודות המימון : ).3

  עוסק פטור, מורשה, חברה בע"מ, שותפות, חברה ציבורית.  –סוגי פירמות בישראל 

  מקורות מימון וגיוס הון. –דרכי גיוס הון של הפירמה 

 משמעות וסוגי מניות. -מניה 

 משמעות , סוגי אג"חים. דירוג אשראי. -ג"חא 

  שוק ראשוני ומשני. –הבורסה 

 .דוחות כספיים של הפירמה 

  .כלים ושיטות לניתוח דוחות כספיים 

 .תכנון פיננסי של הפירמה 

 ריבית נומינלית ואפקטיבית. -עלות הכסף 

  היוון תזרימי מזומנים 

 ניתוח כדאיות השקעה לפי מודל ע.נ.נ 

 ש"ש( 30אנוש : ) ניהול משאבי.4

 ההיסטוריה של ניהול משאבי אנוש-  

 המהפכה התעשייתית 

  19אידיאולוגיה ניהולית במאה ה  

 .התפתחות הגישה המדעית של טיילור 

 .ניסוי הותו'רן 

 עבודה והנעה 
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 פרופ' דן אריאלי MOOCקורס 

  חיצונית ופנימית. –סוגי מוטיבציות 

 משמעות העבודה 

 .חשיבות ההכרה עבור העובד 

 יסוננס קוגנטיבי בעבודה.ד 

 .בונוסים עבודה ומוטיבציה 

 .שיטת הניהול הרזה של טויוטה 

 דפוסי התנהגות של מנהלים טובים 

 ש"ש( start up( :)60יסודות ההזנק ). 5  

 חשיבה יצירתית :

 ? מה זאת חשיבה יצירתית 

 .מה התפקיד והחשיבות של החשיבה היצירתית בעולם היזמות העסקית 

 שיבה יצירתית :המפתחות לח

 .כל התשובות נכונות 

 .אין רעיונות גרועים 

 .למצוא את הקשר כשאין קשר 

 .לשים לב לפרטים הקטנים 

 .איך לשאול שאלות יצירתיות 

 .לפרק ולהרכיב 

 כתיבה יצירתית 

 המשחק כמנוע ליצירתיות. 

 יזמות עסקית

 .סוגי חברות הזנק 

 .המפתחות להצלחה והסיבות לכישלון של חברות הזנק 

 רכים לגיוס הון לחברות הזנק.ד 

 .מבנה ארגוני של חברת הזנק 

 .תהליך בחירת מוצר 

 .בדיקת התכנות של ייצור ושיווק המוצר 

  .כתיבת תכנית עסקית 
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 מפרט התכנים

 התנהגות צרכנים

מטרות  שעות נושא
 אופרטיביות

דרך  דרך הוראה מושגים מרכזיים מיומנויות
ההערכה 

להומשק  

ביבליוגרפיה 
 לתלמיד

 
 מושגי יסוד

 
4 
 
 

התלמידים 
ידעו ויכירו 
את מושגי 
היסוד של 
התנהגות 

 צרכנים 

התנהגות צרכנים, צרכן  הבנה וזיהוי 
מוסדי , צרכן סופי, 
היחידה הצרכנית , 

 מוצר, שירותים

דיון פתוח 
 ומצגת בכיתה 

מבחן בית 
בהתנהגות 

 צרכנים 

 –גבע אביבה 
התנהגות צרכנים - 

אוניברסיטה פתוחה 
ת"א. 1994  

 

הנעת 
 צרכנים

למידים הת 8
יכירו יזהו 
ויישמו את 

הכלים 
להנעת 

 צרכנים 

הבנה זיהוי 
 יישום

 5הנעת צרכנים, מודל 
השלבים, צרכים 
מולדים, צרכים 

נרכשים, גירוי פנימי 
וחיצוני, פער 
 סובייקטיבי

דיון פתוח, 
מצגת ותירגול 

 בכיתה 

מבחן בית 
בהתנהגות 

יםצרכנ  

 –גבע אביבה 
התנהגות צרכנים - 

אוניברסיטה פתוחה 
ת"א. 1994  

 

תפיסת 
 הצרכן 

התלמידים  2
את יכירו 

מודל תהליך 
התפיסה 
וחשיבות 

הקשר 
 הבררני

הבנה זיהוי 
 יישום

מודל תהליך התפיסה, 
 קשב בררני 

דיון פתוח, 
מצגת ותירגול 

 בכיתה

מבחן בית 
בהתנהגות 

 צרכנים

 –גבע אביבה 
התנהגות צרכנים - 

אוניברסיטה פתוחה 
ת"א. 1994  

גורמי 
סביבה 

והשפעתם 
על התנהגות 

 צרכנים

התלמידים  2
יכירו את 

גורמי 
הסביבה 
ומאפייני 
התרבות 

המשפיעים 
 על הצרכנים

הבנה זיהוי 
 יישום

גורמי סביבה, מאפייני 
התרבות הישראלית, 

 קבוצות חברתיות 

דיון פתוח, 
מצגת ותירגול 

 בכיתה

מבחן בית 
הגות בהתנ

 צרכנים

 –גבע אביבה 
התנהגות צרכנים - 

אוניברסיטה פתוחה 
ת"א. 1994  

מדרג 
 הצרכים 

התלמידים  2
יכירו ויבינו 

את מדרג 
הצרכים של 

 מאסלו 

הבנה זיהוי 
 יישום

מדרג הצרכים של 
 מאסלו

דיון פתוח, 
מצגת ותירגול 

 בכיתה

מבחן בית 
בהתנהגות 

 צרכנים

 –גבע אביבה 
התנהגות צרכנים - 

יברסיטה פתוחה אונ
ת"א. 1994  

כללכה 
 התנהגותית 

התלמידים  6
יכירו את 

תחום 
הכלכלה 

ההתנהגותית 
וכיצד הוא 

מיושם 
בתחום 

התנהגות 
 הצרכנים 

הבנה זיהוי 
יישום 

ולמידה 
 עצמית 

בררות מחדל, העדפות 
אישיות, בחירות 

 יחסיות, כאב התשלום

קורס 
 אינטרנטי

כלכלה 
 התנהגות 

 פרופ' אריאלי

עבודה 
 אישית 

 קורס אינטרנטי
 כלכלה התנהגות 

 פרופ' אריאלי
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 שיווק

מטרות  שעות הנושא
 אופרטיביות

דרך  דרך הוראה מושגים מרכזיים מיומנויות
ההערכה 
 ומשקלה

ביבליוגרפיה 
 לתלמיד

מושגי 
 יסוד

 

התלמידים  4
ידעו ויכירו 
את מושגי 
היסוד של 

עולם 
 השיווק

שיווק, מוצר, מותג  הבנה וזיהוי
מהיל השיווק ,ת  

דיון פתוח 
 ומצגת בכיתה

מבחן בית 
 בשיווק 

קוטלר פיליפ, 
 –הורניק יעקב 

ניהול השיווק - 
 אוניברסיטה פתוחה 

גישות 
  שיווקיות

התלמידים  2
יכירו את 

הגישות 
השיווקיות 
השונות של 

 הפירמה

הבנה זיהוי 
 ויישום

גישת הייצור, גישת 
המכירות, גישת המוצר,  

הגישה שיווק הוליסטי ,
 השיווקית 

דיון , מצגת 
 ותרגול בכיתה 

מבחן בית 
 בשיווק 

קוטלר פיליפ, 
 –הורניק יעקב 

ניהול השיווק - 
 אוניברסיטה פתוחה

התלמידים  2  מותג
יכירו את 
חשיבות 
המיתוג, 
החלטות 

וסוגי מיתוג 
  

הבנה זיהוי 
 ויישום

מיתוג , יתרונות מיתוג, 
החלטות מיתוג, סוגי 

 מיתוג 

ח , דיון פתו
 מצגת ותרגול 

מבחן בית 
 בשיווק 

קוטלר פיליפ, 
 –הורניק יעקב 

ניהול השיווק - 
 אוניברסיטה פתוחה

התלמידים  4 בידול 
יכירו את 
חשיבות 
משתני 
ודרכי 

הבידול של 
 הפירמה 

הבנה זיהוי 
 ויישום 

משתני בידול,בידול ,  דיון , מצגת  
 ותרגול 

משימת 
בידול מים 
ומבחן בית 

 בשיווק 

קוטלר פיליפ, 
 –הורניק יעקב 

ניהול השיווק - 
 אוניברסיטה פתוחה

 
 פילוח 

התלמידים  4
יכירו את 
חשיבות 
הפילוח 

משתנים 
ודרכי פילוח 

 שוק 

הבנה זיהוי 
 ויישום 

פילוח שוק, רמות כיסוי 
 שוק, בסיסי פילוח שוק 

דיון , מצגת 
 ותרגול 

מבחן בית 
 בשיווק 

קוטלר פיליפ, 
 –הורניק יעקב 

ניהול השיווק - 
 אוניברסיטה פתוחה

 
 

 המחרה

 
 

2 
 

 
התלמידים 

יכירו את 
שיטות 

ההמחרה 
 השונות

 
הבנה זיהוי  

 ויישום

 
 

 שיטות המחרה

 
 

 למידת עמיתים

 
מצגת 
 בכיתה

 
קוטלר פיליפ, 
 –הורניק יעקב 

ניהול השיווק - 
 אוניברסיטה פתוחה

מחזור חיי 
 מוצר 

התלמידים  2
יכירו ויבינו 

את 
המשמעות 

ל מחזור ש
 חיי מוצר 

הבנה זיהוי 
 ויישום 

מחזור חיי מוצר,  
אסטרטגיות שיווקיות 

בכל שלב, התיישנות 
 מתוכננת 

מצגת סרטונים 
 ודיון בכיתה

מבחן בית 
 בשיווק 

קוטלר פיליפ, 
 –הורניק יעקב 

ניהול השיווק - 
 אוניברסיטה פתוחה

הסביבה 
 השיווקית 

התלמידים  4
יכירו את 

גורמי 
המיקרו 

רו והמק
שפועלים 

ומשפיעים 

הבנה זיהוי 
 ויישום 

גורמי סביבה מיקרו, 
 גורמי סביבה מאקרו

 

מצגת, דיון 
 ותרגול בכיתה 

מבחן בית 
 בשיווק 

קוטלר פיליפ, 
 –הורניק יעקב 

ניהול השיווק - 
 אוניברסיטה פתוחה
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מטרות  שעות הנושא
 אופרטיביות

דרך  דרך הוראה מושגים מרכזיים מיומנויות
ההערכה 
 ומשקלה

ביבליוגרפיה 
 לתלמיד

על פעילות 
 הפירמה

מסחר 
 דיגיטלי

התלמידים  2
יכירו את 

עולם 
המסחר 

 הדיגיטלי

הוי הבנה זי
 ויישום

מסחר דיגיטלי, סוגי 
 מסחר, נפח מסחר

למידה עצמית 
בעזרת 

PODCAST 

עבודה 
 אישית

פודקאסט עושים 
 עסקים

 

 יסודות המימון

מטרות  שעות הנושא

 אופרטיביות

דרך  דרך הוראה מושגים מרכזיים מיומנויות

ההערכה 

 ומשקלה

ביבליוגרפיה 

 לתלמיד

סוגי 
 חברות

 

התלמידים  2
יכירו את 

סוגי 
החברות 
 בישראל

עוסק פטור, עוסק מורה,  הבנה וזיהוי
חברה בע"מ, חברה 

 ציבורית

דיון ומצגת 
 בכיתה

משחק 
 משקיעים

זימון יאיר, הירש 
 עידן- יסודות המימון

גיוס 
 הון

התלמידים  2
יכירו את 
דרכי גיוס 

הון של 
 פירמות

הלוואות, הנפקה, גיוס הון  הבנה וזיהוי
חברתי, קרנות הון, מניה , 

ג"ח , דירוג אשראיא  

דיון ומצגת 
 בכיתה

משחק 
 משקיעים

זימון יאיר, הירש 
 עידן- יסודות המימון

 
דוחות 

 כספיים

התלמידים  4
יכירו את 

דוחות מאזן 
 ורווח והפסד

הבנה 
 ויישום

דיון ותרגול   דוח מאזן, דוח רווח והפסד
 בכיתה

משחק 
 המשקיעים

זימון יאיר, הירש 
 עידן- יסודות המימון

התלמידים  6 מימון
יכירו את 

תחום 
המימון 

 ומחיר הכסף

הבנה 
 ויישום

ריבית, ריבית דריבית, 
היוון, ערך נוכחי, ערך 
 עתידי, ערך נוכחי נקי

דיון, מצגת 
 ותרגול בכיתה 

משחק 
 משקיעים

זימון יאיר, הירש 
 עידן- יסודות המימון

 

 ניהול משאבי אנוש

מטרות  שעות הנושא

 אופרטיביות

מנויותמיו דרך  דרך הוראה מושגים מרכזיים 

ההערכה 

 ומשקלה

ביבליוגרפיה 

 לתלמיד

 
מבוא 

לניהול 
משאבי 

 אנוש

התלמידים  2
יכירו את 
הגורמים 

להתפתחות 
תחום ניהול 

משאבי 
 אנוש

מהפכה תעשייתית,  הבנה וזיהוי
מהפכת פועלים, בעלי הון, 

 העיור,
 הניהול המדעי של טיילור

מצגת ודיון 
 בכיתה

ה עבוד
 אישית

 מצגת
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מטרות  שעות הנושא

 אופרטיביות

מנויותמיו דרך  דרך הוראה מושגים מרכזיים 

ההערכה 

 ומשקלה

ביבליוגרפיה 

 לתלמיד

ניסוי 
 הות'ורן

התלמידים  2
יכירו את 

ניסוי 
הות'ורן ואת 

ההשלכות 
שלו על 

ניהול 
משאבי 

 אנוש

 אפקט הו'תורן  הנבה וזיהוי
 קבוצה פורמלית 

 קבוצה בלתי פורמלית

מצגת ודיון 
 בכיתה

עבודה 
 אישית

 מצגת

הנעת 
 עובדים

התלמידים   8
יכירו את 
הדרכים 
השונות 
להנעת 
 עובדים

ה זיהוי הבנ
 ויישום

הנעה, מוטיבציה פנימית, 
 מוטיבציה חיצונית

 בונוסים

דיון בכיתה, 
קורס אינטרנטי, 

 למידה עצמית

עבודה 
אישית 
בקורס 

 אינטרנטי

אריאלי דן- לא 
רציונאלי ולא 

 במקרה

ייצור 
 רזה

התלמידים  2
יכירו את 

שיטת 
הייצור 

 הרזה

הבנה זיהוי 
 ויישום

קריאת טקסט  ייצור רזה
אישיתועבודה   

עבודה 
 אישית

 –דוהיג צ'רלס 
חכמים יותר מהירים 

 יותר טובים יותר

 

 (start upיסודות ההזנק )

מטרות  שעות הנושא

 אופרטיביות

דרך  דרך הוראה מושגים מרכזיים מיומנויות

ההערכה 

 ומשקלה

ביבליוגרפיה 

 לתלמיד

חשיבה 
 יצירתית

 

התלמידים  12
יכירו 

ויתרגלו את 
המפתחות 

לחשיבה 
רתיתיצי  

הבנה 
 ויישום

סדנה, תרגולים  חשיבה יצירתית
ומשימות אישיות 

 וקבוצתיות

תרגילים 
 ומשימות

סיליג טינה – אתה 
גאון קורס מזורז 

 ביצירתיות

התלמידים  8 יזמות
יכירו 

ויתרגלו את 
יסודות 
היזמות 
 העסקית

הבנה 
 ויישום

סדנה תרגולים  יזמות, תכנית עסקית
 ומשימות

משימת 
יזמות 

 קבוצתית

סיליג טינה – אתה 
גאון קורס מזורז 

 ביצירתיות

 
יסודות 
 ההזנק

התלמידים  4
ילמדו 

וילמדו את 
יסודות 

פיתוח חברת 
 הזנק

הבנה 
 ויישום

למידת עמיתים  חברת הזנק
דרך משימת 
PODCAST 

הגשת 
עבודה 

קבוצתית 
ומערך 
 שיעור

PODCAST  
master of scale 
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 רשימה ביבליוגרפית

 המכון לפריון עבודה ת"א. 1992 – ניתוחי כדאיות השקעות -יאיר, צרי דויד אינגבר 

  2011דביר  – לא רציונאלי אבל לא נורא –אריאלי דן. 

 2008מטר  – לא רציונאלי ולא במקרה -אריאלי דן. 

  ת"א. 1998אוניברסיטה פתוחה  – ניהול משאבי אנוש –בר חיים אביעד 

  ת"א. 1994ניברסיטה פתוחה או - התנהגות צרכנים –גבע אביבה 

  2009ביתן -זמורה - מצוינים ממה עשויה הצלחה  -גלדוול   מלקולם. 

  2013זמורה ביתן  – כוחו של הרגל –דוהיג צ'רלס 

  2016זמורה ביתן  – חכמים יותר מהירים יותר טובים יותר –דוהיג צ'רלס 

 2003רונאל ירושלים  -יסודות המימון -זימון יאיר, הירש עידן . 

  ת"א. 1998אוניברסיטה פתוחה  - תורת המימון –נחמיאס אריה 

  2012כנרת זמורה ביתן  - אתה גאון קורס מזורז ביצירתיות –סיליג טינה 

  2012מטר  – מוטיבציה האמת המפתיעה על מה שמניע אותנו –פינק דניאל 

  2009מטר  – מדוע העתיד שייך לבעלי המוח הימני –ראש אחר  –פינק דניאל 

 2017כנרת זמורה ביתן  - השולטים בעתיד הון שלטון , טכנולוגיה , תקווה –ה רועי צזנ 

  ת"א  2002אוניברסיטה פתוחה  - ניהול השיווק –קוטלר פיליפ, הורניק יעקב 

 jossey bass 2013 –the surprising path to greater creativity zig zag  –Sawyer k. 
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 נספחים
צגים מספר דוגמאות למשימות , מטלות ועבודות אישיות וקבוצתיות, בפרקים בפרק זה  מו

השונים המרכיבים את תכנית הלימודים, ומהווים את הבסיס להערכה ולציון הבגרות הסופי כפי 

 שמפורט בטבלת דרכי הערכה.

 התנהגות צרכנים 

 

   עבודה מסכמת בהתנהגות צרכנים 

ע בתקופה הנוכחית בתקשורת. ניתן לבחור קמפיין מכל מדיה     .בחרו קמפיין שיווקי אשר מופי1   

)טלוויזיה, רדיו, עיתונות כתובה או אינטרנט. אם הקמפיין מפורסם ביותר ממדיה אחת, יש להתייחס    

מי הפירמה המפרסמת? מהו המוצר המפורסם?  מה הם  –רק לאמצעי תקשורת אחד(. תארו את הקמפיין 

 ('נק 10 מת? )אורך התשובה: עד חצי עמוד, ניקוד: המסרים המועברים בפרסו

מושגים ומודלים מתחום התנהגות הצרכנים שנלמדו  7.הסבירו ונתחו את הקמפיין בעזרת  לפחות2

 ('נק 40 בכיתה  )אורך התשובה: עד שני עמודים, ניקוד: 

ר בנקודת .בקרו בנקודת המכירה של המוצר )חנות, סופקמרקט וכו..(. תארו כיצד מוצג המוצ3

המכירה )מיקום בחנות, על המדף, גודל וכו..(. ציינו נקודות דימיון ושוני בין הדרך בו מוצג המוצר 

 ('נק 10 בקמפיין ובין הדרך בו הוא מוצג במציאות. )אורך התשובה: עד עמוד, ניקוד: 

תנהגות מושגים ומודלים מתחום ה 3.ציינו והסבירו כיצד באים לביטוי בנקודת המכירה לפחות 4

הצרכנים שנלמדו בכיתה, וכיצד הם אמורים להשפיע על תהליך הקנייה של הצרכן.)אורך התשובה: 

 ('נק 20 עד עמוד, ניקוד: 

.חוו את דעתכם האישית על הקמפיין ועל הדרך בה מוצג המוצר בנקודת המכירה. ציינו והסבירו 5

ייתם משנים ו/או מוסיפים בתור מה לפי דעתכם הן נקודות החוזקה והתורפה בשני המקרים ומה ה

המשווקים של המוצר לקמפיין ולדרך בה מוצג המוצר בנקודת המכירה. הסתמכו בתשובתכם על 

 20 מושגים ומודלים מתחום התנהגות הצרכנים שנלמדו בכיתה. )אורך התשובה: עד עמוד, ניקוד: 

 ('נק

 שור לפרסומת באינטרנט( יש לצרף לעבודה דוגמאות מהקמפיין )פרסומת מהעיתון, קי      

 יש להשיב על כל השאלות.        

 בהצלחה       

 

 

 

 

 

של פרופ' דן אריאלי , בנושא כלכלה  MOOCקישור לעבודה מקוונת, בסיכום הפרק בקורס 

 התנהגותית בהקשר של התנהגות צרכנים.

AuUhYCSUswbkxP66https://forms.gle/x 

 

 

 

 

https://forms.gle/xAuUhYCSUswbkxP66
https://forms.gle/xAuUhYCSUswbkxP66
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 יסודות השיווק 

 

 

 וקעבודה מסכמת בשיו
קווי מוצרים. הציגו בקצרה את החברה )היסטוריה, באיזה  תחום  3בישראל שיש לה  לפחות  חברה ציבורית.בחרו 1

 נק'( 10היא עוסקת, ביצוע המנייה בשנה האחרונה, מתחרים עיקריים ( וכל נתון אחר שנראה לכם מעניין ורלוונטי . )

את תשובתכם על בסיס נתונים ודוגמאות  נמקופועלת, לפי דעתכם, הפירמה.  גישה או גישות שיווקיות.ציינו באיזו 2
 נק'( 10שמופיעים במקורות מידע רלוונטים. )

את נמקו נוקטת לפי דעתכם הפירמה )אחיד, מבודל , מרוכז..(.  אסטרטגית/רמות  כיסוי שוק.ציינו באיזו 3
 נק'( 10ל בסיס נתונים ודוגמאות שמופיעים במקורות מידע רלוונטים. )תשובתכם ע

 נק'( 10של החברה. ) תמהיל המוצרים. תארו בצורה גרפית וכמה שיותר מפורטת את 4

בתמהיל הייתם מאריכים או מקצרים ולאיזה כיוון. בחרו לפחות מוצר אחד שהייתם  קוי מוצרים. ציינו איזה 5
את החלטתתכם  על בסיס החומר שלמדנו  נמקות מוצר אחד שהייתם מוסיפים לתמהיל. מורידים מהתמהיל ולפחו
 נק'( 10בשיווק מתחילת השנה.  )

את תשובתכם  נמקונמצא מוצר זה.  מחזור חיי המוצר. בחרו מוצר אחד של החברה, ציינו והסבירו באיזה שלב של 6
 נק'( 10ם. )על בסיס נתונים ודוגמאות שמופיעים במקורות מידע רלוונטי

פועלת ( ANSOFFאסטרטגיה/יות צמיחה )מודל .על בסיס פעילות החברה בשנתיים האחרונות ציינו באיזו 7
 נק'( 10את תשובתכם על בסיס נתונים ודוגמאות שמופיעים במקורות מידע רלוונטים. ) נמקוהחברה. 

 נמקויה והצעת השוק שלה מהמתחרים. ( בעזרתם מבדלת החברה את מוצרמשתני בידול. ציינו לפחות שתי דרכים )8
 נק'(  10את תשובתכם על בסיס נתונים ודוגמאות שמופיעים במקורות מידע רלוונטים. )

משפיעים על הפעילות העסקית של   (P.E.S.T.D) גורמי סביבה שיווקית ברמת המאקרו  2ציינו והסבירו כיצד . 9
 נק'( 10שמופיעים במקורות מידע רלוונטים. )את תשובתכם על בסיס נתונים ודוגמאות  נמקוהחברה. 

קיים באתר. ציינו והסבירו אלו גורמים,  מסחר אלקטרוני.כנסו לאתר האינטרנט של החברה וציינו איזה סוג של 10
מתוך חמשת הגורמים המרכזיים  לגידול והצלחה של המסחר האלקטרוני בשנים האחרונות,  באים לידי ביטוי באתר 

 נק'( 10ובה תמונות מאתר החברה ( )החברה )צרפו לתש

מקורות מידע כגון: אתרי אינטרנט שקשורים לחברה או לשוק בה היא פועלת.  3יש להסתמך בעבודה על לפחות 
 סרטוני פרסומת ותדמית.  –כתבות בערוצי תקשורת שונים. קטעי וידאו הקשורים לחברה 

 ם כולל הפניות וקישורים למקורות.בסוף העבודה יש לציין בנספח את כל המקורות שבהם נעזרת

 

 

 

 

PODCAST  .בנושא מסחר אלקטרוני 

 בנושא מסחר אלקטרוני.  PODCASTקישור לעבודה מקוונת הכוללת האזנה למשדר אינטרנטי 

https://forms.gle/ygXJqjyquRSSxpmr5 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/ygXJqjyquRSSxpmr5
https://forms.gle/ygXJqjyquRSSxpmr5
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 "המייסד"דו"ח צפייה בסרט 

קראו את השאלות בדו"ח הצפייה לפני הסרט. בזמן הצפייה רשמו בראשי פרקים נקודות 
 המתייחסות לשאלות שקראתם. לאחר הצפייה ענו  על השאלות . 

 

ציינו את שם הסרט בו צפיתם והציגו את תקציר העלילה ואת הדמויות המרכזיות בסרט.  .1
 נק'( 10)

 
 נק'( 10)השיווקית של מסעדת מקדונלדס המקורית ? ציינו והסבירו מה הייתה הגישה   .2

 
 נק'( 10) ציינו והסבירו מה היו משתני הבידול של מסעדת מקדונלדס המקורית? .3

 
ציינו והסבירו מה היו הסיבות שגרמו לריי קרוק להתאהב במסעדה של האחים   .4

 נק'( 10)מקדונלדס ולרצות להיכנס איתם לשותפות עסקית? 
 

איתם היה צריך ריי קרוק להתמודד במהלך הקמת רשת  רים עסקיים,קשים ואתג 3ציינו  .5
 נק'( 20)מקדונלדס, והסבירו כיצד התמודד איתם בסופו של דבר.  

 
 נק'( 5)? ציינו והסבירו ממה נהניתם בסרט .6

 
 נק'(  5)  ציינו והסבירו ממה לא נהניתם בסרט? .7

 
 ק'(נ 5)ציינו  לאיזו דמות בסרט חשתם אמפטיה? הסבירו מדוע?  .8

 
 נק'( 5)ציינו איזו דמות בסרט עוררה אצלכם רגשות שליליים? הסבירו מדוע?  .9

ציינו והסבירו מה הן שלוש המסקנות העיקריות שהסקתם על עולם העסקים בעקבות  .10
 נק'( 20)הצפייה בסרט? 

 
 

 יסודות המימון 

 דו"ח צפייה בסרט "מכונת הכסף"

מן הצפייה רשמו בראשי פרקים נקודות קראו את השאלות בדו"ח הצפייה לפני הסרט. בז
 המתייחסות לשאלות שקראתם. לאחר הצפייה ענו  על השאלות . 

 
ציינו והסבירו מה היו, על פי הסרט,  הגורמים המרכזיים לקריסת שוק ההון האמריקאי  .1

 נק'( 15? ) 2008ב 
 

וק חלקם של חברות דירוג האשראי  בקריסת ש ציינו והסבירו מה היה, על פי הסרט, .2
 נק'( 10? )2008ההון האמריקאי ב 

 
 נק'( 10"משבר הסאב פריים"? ) 2008מדוע נקרא המשבר הפיננסי של  .3

 
 נק'THE BIG SHORT(  ?10 )מדוע שמו של הסרט באנגלית הוא  .4

 
 נק'( 10ציינו והסבירו ממה נהניתם בסרט? ) .5

 
 נק'(  10ציינו והסבירו ממה לא נהניתם בסרט?  ) .6

 
 נק'( 10בסרט חשתם אמפטיה? הסבירו מדוע? )ציינו  לאיזו דמות  .7

 
 נק'( 10ציינו איזו דמות בסרט עוררה אצלכם רגשות שליליים? הסבירו מדוע? ) .8
ציינו והסבירו מה הן שלוש המסקנות העיקריות שהסקתם על שוק ההון האמריקני   .9

 נק'( 15בעקבות הצפייה בסרט? )
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 משחק המשקיעים

מידים להתנסות במסחר בשוק ההון באופן שיהיה הדומה ביותר מטרת המשחק היא לאפשר לכם התל
סטריט )מניות , -לעולם ההשקעות האמיתי. במשחק תתאפשר השקעה בבורסה בת"א וכן בבורסות בוול

 100תעודות סל , מט"ח וסחורות (. בנקודת הפתיחה של המשחק תקבל כל קבוצה  סכום וירטואלי של 
 אלף שקל . 

 שנות את מבנה התיק.) על כל שינוי יש לדווח לי דרך המשו"ב(בכל רגע נתון ניתן ל

 1.5.20המשחק יסתיים בתאריך 

 מה צריך לעשות?

 תלמידים בקבוצה(. 3.לבנות קבוצות משקיעים )עד 1

 . לקיים דיון קבוצתי מעמיק ולקבל החלטה משותפת כיצד להשקיע את הכסף.2

)שם המניה, מחיר קניה , סכום קניה, מחיר מניה . לבנות קובץ אקסל שמציג את מבנה תיק ההשקעות 3
 נוכחי, שווי כספי נוכחי, תשואה נוכחית (.

 שלכם, להסביר ולנמק את בחירתכם. . להציג בפני הכיתה את מבנה תיק ההשקעות הראשוני4

.לעדכן את קובץ האקסל בכל יום שישי בבוקר ובאותו יום להציג לכיתה את מצבו הנוכחי של תיק 5
 . ההשקעות

 . בסיום המשחק תגיש כל קבוצה דו"ח מפורט שיכלול:6

 מבנה תיק ההשקעות של הקבוצה במהלך המשחק. 

 הסבר על הקניות והמכירות שבוצעו במהלך המשחק. 

 הצגה גרפית של התשואה של כל מניה ושל התיק כולו.

 הסבר מנומק לסיבות ולגורמים של ההצלחות והכישלונות בתיק ההשקעות. 

 אישית וקבוצתית על תהליך העבודה והלמידה.רפלקציה 

 

 בהצלחה

 

 ניהול משאבי אנוש 

 

 של פרופ' דן אריאלי MOOCבקורס 

של פרופ' דן אריאלי , בנושא  MOOCקישור לשתי משימות מקוונות, בסיכום הפרק בקורס 

 כלכלה התנהגותית בהקשר של ניהול משאבי אנוש.

 משימה בנושא עבודה ומוטיבציה  .1

https://forms.gle/FDYA1RyLLynkcFWt8 

 משימה בנושא בונוסים וביצועי העובדים .2

https://forms.gle/etucZycGYYd5zjhc8 

 

 

 

 

https://forms.gle/FDYA1RyLLynkcFWt8
https://forms.gle/FDYA1RyLLynkcFWt8
https://forms.gle/etucZycGYYd5zjhc8
https://forms.gle/etucZycGYYd5zjhc8
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 דו"ח צפייה בסרט " סטיב גובס"

ו"ח הצפייה לפני הסרט. בזמן הצפייה רשמו בראשי פרקים נקודות קראו את השאלות בד
 המתייחסות לשאלות שקראתם. לאחר הצפייה ענו  על השאלות . 

 

 
שרטטו את מסלול החיים העסקי של סטיב גובס לאורך השנים בצורה כמה שיותר  .1

 נק'( 15)מדויקת 
 

 נק'( 20. )קו את בחירתכםנקודות חוזקה של סטיב גובס כיזם וכמנהל  ונמ 3ציינו לפחות  .2
 

 נק'( 20)נקודות חולשה של סטיב גובס כיזם וכמנהל  ונמקו את בחירתכם?  3ציינו לפחות  .3
 

מה היו לפי דעתכם הגורמים המרכזיים באישיותו של סטיב גובס שהובילו אותו   .4
 נק'( 15)להצלחה לפרסום ולהשפעה העצומה שלו על העולם ?  

 
 נק'( 15)ות למדתם על סטיב גובס בעקבות הצפייה בסרט? אלו עובדות חדשות ומשמעותי .5
 נק'( 15)שאלות הייתם שואלים אותו ?  3אם הייתם פוגשים את סטיב גובס איזה  .6

 

 

 

 

 "דפוסי התנהגות של מנהלים טובים" -עבודה אישית : ניהול משאבי אנוש 

  שבעה דפוסי התנהגות שיש למנהלים הכי טובים ""  קראו את הכתבה

 http://www.themarker.com/wallstreet/1.2833969ור : בקיש

om/document/d/1sZ8qQ4ipThttps://docs.google.c- או בקישור
wBf0VbBLLHEKeQsRr7iWv40G9_q59PhYA/edit?usp=sharing 

 וענו על השאלות הבאות :

על פי המחקר שערכה חברת פייסבוק, ציינו והסבירו בקצרה את שבעת דפוסי ההתנהגות  .1

 נק'( 25החשובים ביותר שיהיו למנהלים.)

תכם הם החשובים ביותר שיהיו מתוך שבעת דפוסי ההתנהגות ציינו שלושה שלפי דע .2

 נק'( 25למנהל. )

הסבירו ונמקו מדוע לפי דעתכם דווקא שלושת דפוסי ההתנהגות שבחרתם הם החשובים  .3

 נק'( 25ביותר. )

האם וכיצד לפי דעתכם ניתן ליישם את תוצאות המחקר במערכת החינוך הישראלית.  .4

בירו את תשובתכם בהנחה שהמורה הוא המנהל והתלמידים הם העובדים. נמקו והס

 נק'( 25בעזרת דוגמאות על סמך ניסיונכם רב השנים כתלמידים. )

 בהצלחה

 

 

http://www.themarker.com/wallstreet/1.2833969
https://docs.google.com/document/d/1sZ8qQ4ipT-wBf0VbBLLHEKeQsRr7iWv40G9_q59PhYA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sZ8qQ4ipT-wBf0VbBLLHEKeQsRr7iWv40G9_q59PhYA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sZ8qQ4ipT-wBf0VbBLLHEKeQsRr7iWv40G9_q59PhYA/edit?usp=sharing
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 שיטת ה"ייצור הרזה" של חברת טויוטה. –עבודה אישית בנושא 

 156-171קראו את הקטע המצורף מתוך הספר "חכמים יותר מהירים יותר טובים יותר" עמ' 

 וענו על כל השאלות. 

 נק'( 15"שיטת הייצור " הרזה של חברת טויוטה. ) עקרונות של 5ציינו  .1

ציינו והביאו דוגמאות  כיצד כל אחד מחמשת העקרונות בא לידי ביטוי בקטע שקראתם  .2

 נק'( 15.)

 נק'GM ( .10 )הסבירו את ההבדלים שבין שיטת הניהול של טויוטה לשיטת הניהול של  .3

(. ציינו לאיזו שיטת ניהול 157" )עמ'  היינו שם בשביל לעשות בדיוק מה שאמרו לנו" .4

 נק'( 15עובדים שלמדנו מתאים הציטוט. נמקו את תשובתכם. )

הוא לא אהב לעבוד על מכוניות שהוא ידע שיש בהן בעיות מפני שידע שכל מה שהוא " .5

(. ציינו לאיזה מושג 156" )עמ' עושה צפוי להיות מפורק בכל מקרה כדי לתקן את הפגם

בתחום הכלכלה ההתנהגותית קשור ומתאים הציטוט. נמקו  וניסוי שערך פרופ' אריאלי

 נק'( 15את תשובתכם. )

ציינו מה היו ההשפעות של המעבר לשיטת ה"ייצור הרזה" על מפעל הרכב בתחום הספק  .6

. הסתמכו בתשובתכם על ציטוטים 'העבודה, היעדרויות, מוטיבציה של עובדים וכו

 נק'( 10רלוונטיים מהטקסט. )

מנומקת ובעזרת דוגמאות כיצד לפי דעתכם ניתן ליישם את שיטת הסבירו בצורה  .7

 נק'(   20ה"ייצור הרזה" בענפי ייצור או שירות אחרים. )

 
 בהצלחה 

 

 

 קורס חשיבה יצירתית

 ₪ 20אתגר 

לחשוב וליישם רעיון עסקי שמטרתו לייצר כמה שיותר הכנסה כספית עם הון התחלתי המטרה: 

בלבד. ₪  20של   

תלמידים בכל קבוצה. 5לקת לקבוצות של . הכיתה מתח1  

₪. 20. כל קבוצה מקבלת מעטפה עם 2  

. כל קבוצה צריכה לחשוב על רעיון ופעילות עסקית שתייצר עבורם הכנסה 3

בלבד.₪  20מקסימלית עם הון עצמי התחלתי של   

שבוע. –. זמן לתכנון וביצוע 4  

שלה . דקות להצגת המיזם העסקי 5. לאחר שבוע יש לכל קבוצה 5  

 

 

 

 

 



23 
 

 

 אתגר  הביצה 

 תלמידים בקבוצה. 5.הכיתה מתחלקת לקבוצות של 1

 . כל קבוצה מקבלת ביצה.2

דקות לבנות, בעזרת חפצים שונים שהם אוספים בשטח בית הספר, כלי,  60. לכל קבוצה יש 3
 ת הספר, בלי שתישבר.מבנה או צורה הנדסית שבתוכה יכניסו את הביצה ויזרקו אותה מגג בי

 

 אתגר הפתקיות 

 תלמידים בקבוצה. 5הכיתה מתחלקת לקבוצות של  .1
 POST-ITצהובות כל קבוצה מקבלת חבילת פתקיות  .2
המשימה היא לחשוב וליישם  רעיון יצירתי כיצד אפשר להפיק מחבילת הפתקיות  .3

 מקסימום תועלת.
 כל קבוצה תציג לאחר שבוע את התוצר שלה. .4

 

 אתגר המשחק החדש 

 תלמידים בכל קבוצה. 5לקבוצות של הכיתה מתחלקת  .1
 בש או קופסת דוקים. -כל קבוצה מקבלת לוח שש .2
המשימה היא להמציא כמה שיותר משחקים חדשים בעזרת לוח השש בש וקופסת  .3

 .הדוקים
 בסיום השיעור כל קבוצה מלמדת את הכיתה את אחד המשחקים שהמציאה. .4

 

 קורס יזמות עסקית 

 יום עם יזם 

ויחקור תחום מסויים בשוק העבודה העסקים והיזמות שמעניין כל תלמיד/ה יבחר  .1
 אותו באופן אישי.

שפועל באותו לאחר בחירת התחום שמעניין אותו יאתר התלמיד/ה בעל מקצוע  .2
 התחום ויתלווה אליו ליום עבודה.

 בסיום התהליך יגיש כל תלמיד דו"ח מסכם על היום התנסות שעבר.  .3
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  יזמים צעירים

 תלמידים בכל קבוצה. 5תחלקת לקבוצות של הכיתה מ .1
 .לחברת הזנקכל קבוצה מתכננת ובונה תכנית עסקית מלאה  .2
וכתיבת התכנית העסקית יהיה על פי שלבים מובנים  המיזםתהליך העבודה ופיתוח  .3

 עילות כגון :שילמדו בכיתה לאורכה של הפ
 .תהליך ההקמה ומבנה של חברת הזנק

 בחירת מוצר/שירות של חברת הזנק.תהליך                     

 תהליך בדיקת היתכנות של מוצר/שירות חדש.                    

 כתיבת תכנית עסקית תהליך       

 
התוצר הסופי תהייה תוכנית עסקית כתובה ומצגת שתציג כל קבוצה במסגרת שיעור  .4

 סיכום בפני צוות מורים . 

 

 

 (:start upיסודות ההזנק )

 

 master of scale -קבוצתית  CAST PODמשימת 

 /https://mastersofscale.comבקישור   podcast master of scaleהיכנסו לאתר ה  .1
 בחרו את אחד הפרקים המופיעים באתר. .2
 האזינו לפרק )ניתן גם להוריד את התמליל המלא של הפרק( .3
הפרק בצורה מעניינת   דקות שמטרתו ללמד את הכיתה את תוכן 20בנו מערך שיעור של  .4

 ומקורית.
 

 מערך השיעור צריך להכיל :
 הצגה של האישיות שמתארחת בפרק )רקע היסטורי ועסקי(

 הנושא המרכזי של הפרק.
 נקודות מפתח, דוגמאות , מסקנות ותובנות עסקיות שעולות לדיון בפרק.

רים מהפרק, סרטונים או כל דבר אחר שיתרום ניתן לשלב במערך השיעור קטעים קצ
 להבנה וללמידה.

 
 בהצלחה.

 

 

https://mastersofscale.com/

