משרד החינוך
המינהל למדע ולטכנולוגיה
הפיקוח על הוראת ניהול עסקי ,הנדסת תעשייה וניהול,
מנהיגות ויזמות בסביבה העסקית
ריכוז קישורים שימושיים
מגמות ניהול עסקי ,הנדסת תעשייה וניהול ומנהיגות ויזמות בסביבה העסקית

נושא +קישור

הערות

קישור לאתר המגמה החדש

אתר המגמות החדש

המינהל למדע וטכנולוגיה

המינהל למדע וטכנולוגיה

הקטלוג החינוכי

הקטלוג החינוכי  -כלי הוראה מתקדמים

חוזר מנכ"ל  -האתר החדש

חוזר מנכ"ל

חוזר מנכ"ל  -זכאות לתעודה טכנולוגית

חוזר מנכ"ל  -זכאות לתעודה טכנולוגית

חוזר המנכ"ל בנוגע לפתיחת מגמה טכנולוגית

חוזר מנכ"ל  -פתיחת מגמה טכנולוגית

טופס בקשה לקבלת תעודת מקצוע

טופס בקשה לקבלת תעודת מקצוע

הענן החינוכי  -משה"ח

כניסה לענן החינוכי משה"ח

לוח אירועים וחופשות שנתי

לוח אירועים וחופשות שנתי

לוח בחינות  -אתר אגף הבחינות

לוח בחינות  -אתר אגף הבחינות

לוח אירועים מועדי בחינות
מאגר מומחים

מועדי בחינות בגרות ולוח אירועים שנתי

מוקד מקצוע

מאגר מומחים  -רישום בוחנים במרב"ד
מוקד לניהול פרויקטי גמר בכל המגמות ודרך התקשרות עם
הפיקוח

מערכת בחינות בגרות

מערכת בחינות בגרות  -טפסי בחינות בגרות משנים קודמות

מרחב פדגוגי

מרחב פדגוגי

פורטל עובדי הוראה

פורטל עובדי הוראה

פרסום החינוך הטכנולוגי

פרסום החינוך הטכנולוגי  -מידע ורשימת בתי ספר

מיתר

קבלת מידע על בתי הספר ועל כמות התלמידים בכל כיתה

קול קורא  -תקנות תפעול ובקרה

קול קורא  -תקנות תפעול ובקרה

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

אלומה  -קישור למקומות התמחות מנהיגות ויזמות  ,מגזר חרדי
פורטל תלמידים
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משרד החינוך
המינהל למדע ולטכנולוגיה
הפיקוח על הוראת ניהול עסקי ,הנדסת תעשייה וניהול,
מנהיגות ויזמות בסביבה העסקית
סרטוני מגמה  -על המגמות הטכנולוגיות
מהיריד

סרטוני מגמה  -על המגמות הטכנולוגיות מהיריד

תיק תוכניות לימוד  -תיק תלמיד

תיק תוכניות לימוד  -תיק תלמיד

מאגר מורים  -דרושים

מאגר מורים  -דרושים

בית ספר שמעוניין בגיוס מורים

בית ספר שמעוניין בגיוס מורים

מאגר סרטי קולנוע

סרטי קולנוע להצגה לתלמידים

אקדמיה ברשת

איתור שידור באקדמיה ברשת

קול קורא  -הצטיידות

קול קורא  -הצטיידות

רשימת ספרי לימוד מאושרים  -משרד החינוך

רשימת ספרי לימוד מאושרים  -משרד החינוך

תקציבי שכר לימוד על יסודי

תקציבי שכר לימוד על יסודי

תקנות הצטיידות

תקנות הצטיידות

מאגרי מידע משה"ח  -שקיפות בחינוך

מאגרי מידע משה"ח  -שקיפות בחינוך

פורטל רשויות ובעלות חינוך

פורטל רשויות ובעלות חינוך

האתר לשרותים ולמידע ממשלתי

האתר לשרותים ולמידע ממשלתי

פאר ספריה פתוחה  -האוניברסיטה הפתוחה

פאר ספריה פתוחה  -האוניברסיטה הפתוחה

פורום שיווק וקידום מכירות

פורום מורים 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

תעודת הוראה אוניברסיטת אריאל  -ניהול
עסקי והנדסת תעון

תעודת הוראה אוניברסיטת אריאל  -ניהול עסקי והנדסת תעון

סמינר הקיבוצים  -תעודת הוראה ניהול עסקי

סמינר הקיבוצים  -תעודת הוראה ניהול עסקי

ויצו חיפה  -ניהול עסקי

ויצו חיפה  -תעודת הוראה ניהול עסקי

הילקוט הדיגיטלי

הילקוט הדיגיטלי

start cupאליפות הסטארט אפ לנוער

start cupאליפות הסטארט אפ לנוער
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משרד החינוך
המינהל למדע ולטכנולוגיה
הפיקוח על הוראת ניהול עסקי ,הנדסת תעשייה וניהול,
מנהיגות ויזמות בסביבה העסקית
סביבת המוודל במינהל וכלכלה  -מטלת הביצוע
סביבת המוודל – מטלת הביצוע במנהל וכלכלה 30%

30%
מדריכים למשתמש  -סביבות למידה דיגיטלית

מדריכים למשתמש  -סביבות למידה דיגיטליות (מוודל)

 -מוודל

מידע נוסף  -למידה
מט"י ירושלים  -מאמרים

מט"י ירושלים  -מאמרים

בנק ישראל

בנק ישראל

האוצר שלי  -חינוך פיננסי לילדים

האוצר שלי  -חינוך פיננסי לילדים

האוצר שלי  -מערכי שיעור בחינוך פיננסי

האוצר שלי  -מערכי שיעור בחינוך פיננסי

הכנסת  -מאגר החקיקה הלאומי

הכנסת  -מאגר החקיקה הלאומי

בתי הדין לעבודה

בתי הדין לעבודה

אתר השרותים והמידע הממשלתי

אתר השירותים והמידע הממשלתי

המועצה הישראלית לצרכנות  -מערכי שיעור להורדה

המועצה הישראלית לצרכנות  -מערכי שיעור להורדה

המועצה הישראלית לצרכנות

המועצה הישראלית לצרכנות

אמון הציבור

אמון הציבור

המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי

משרדים ורשויות  -מדינת ישראל

משרדים ורשויות  -מדינת ישראל

לשכת רואי החשבון

לשכת רואי החשבון

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

ג'וינט ישראל תבת  -פיתוח תכניות תעסוקה

ג'וינט ישראל תבת  -פיתוח תכניות תעסוקה

הרשות לניירות ערך

הרשות לניירות ערך

נציבות שרות המדינה

נציבות שרות המדינה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הבורסה לניירות ערך

הבורסה לניירות ערך

מאיה  -דוחות כספיים חברות

מאיה  -דוחות כספיים חברות

מאיה  -תשקיפים

מאיה  -תשקיפים
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משרד החינוך
המינהל למדע ולטכנולוגיה
הפיקוח על הוראת ניהול עסקי ,הנדסת תעשייה וניהול,
מנהיגות ויזמות בסביבה העסקית
כל זכות  -זכויות תושבי ישראל

כל זכות  -זכויות תושבי ישראל

מאגר חברות  -רשם החברות

מאגר חברות  -רשם החברות

רשות הפטנטים

רשות הפטנטים

רשות המיסים

רשות המיסים

רשות התאגידים

רשות התאגידים

רשות החברות הממשלתיות

רשות החברות הממשלתיות

זכויות עובדים  -משרד העבודה

זכויות עובדים  -משרד העבודה

שילוב אוכלוסיות ייחודיות בתעסוקה

שילוב אוכלוסיות ייחודיות בתעסוקה

התאחדות התעשיינים

התאחדות התעשיינים

לשכת המסחר

לשכת המסחר

רשות החדשנות

רשות החדשנות

עידוד השקעות הון וסיוע לתעסוקה

עידוד השקעות הון וסיוע לתעסוקה

התמודדות במקום העבודה

התמודדות במקום העבודה

איך להתכונן לראיון עבודה?

איך להתכונן לראיון עבודה?

טיפים למציאת עבודה

טיפים למציאת עבודה

מרכז מבקרים נאות חובב

מרכז מבקרים נאות חובב  -ביקור חינם

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
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