


מה הכישורים שיעזרו לבוגרים  
?בעולם העבודה העתידי

וחשיבה ביקורתית המאפשרת לבחון  , גמישות מחשבתית
.היבטים שונים של העולם מזוויות שונות ולא שגרתיות

אשר יאפשרו להם למלא את תפקידם  , יצירתיות ומקוריות
.  בדרכים ייחודיות

https://www.edunow.org.il/article/3984

שכן הם יידרשו  ,  יכולות למידה עצמאית וסינון מידע
ידע  , מיומנויות חדשות, ללמוד כל הזמן כישורים חדשים

.חדש ומקצועות חדשים

  רמת מוסר גבוהה כדי שבפעולותיהם לא יפגעו בערכים
.חשובים ובבני אדם אחרים

לימודים במגמת ניהול עסקי
מפתחים את המיומנויות האלו 

https://www.edunow.org.il/article/3984


מגמת ניהול עסקי 
התמחות שיווק וקידום מכירות

:כל תחומי הלימוד במגמה

יוצרים ראייה הוליסטית של עולם הניהול העסקי

מעודדים חשיבה כלכלית עסקית

מפתחים מיומנויות אישיות

מחזקים משמעת עצמית וניהול עצמי

מחזקים ביטחון עצמי

מעשירים בתחומים רלוונטיים לחיים האמיתיים  

(הלוואות, השקעות, משכנתא, בנקאות)



?למה ללמוד במגמת ניהול עסקי

 צוקרברגמרק ביל גייטס

לדעת לנהל עסק נכון



מטרת המגמה

הרחבת תחומי דעת המפתחים חשיבה עסקית וניהולית  ❖

,  תורת הארגונים, שיווק וקידום מכירות, כלכלה
תוך שימוש  ,  ניהול משאבי אנוש ועוד, יזמות, מנהיגות

.מושכל במערכות מתוקשבות

פיתוח כישורים ומיומנויות ספציפיות המותאמות ❖
.להשתלבות בחיי העבודה ובלימודי המשך

לקיחת, ניהול עצמי,  ניהול צוותים, קבלת החלטות
.עבודה בצוות ועוד, משמעת והערכה עצמית, אחריות

. בעסקים ובחברהערכי מוסר ואתיקהפיתוח❖



סביבה לימודית מגוונת

סרטונים, הנחיה והוראה מגוונת באמצעות מצגות.
פיתוח חשיבה כלכלית ועסקית באמצעים מגוונים:

קבוצות דיון
ניתוח כתבות כלכליות

ביקורת על החלטות ציבורית/הבנה

שילוב למידה באמצעים וטכנולוגיות דיגיטליות  :
מאגרי מידע מתוקשביםחיפוש ב

התמקצעות בתוכנות ייחודיות לעסקים  

מומחיםוהרצאותלימודייםסיורים.

 (  יחידות בגרות3-5)הכנת פרויקט גמר  בסביבה מחקרית.



...כשתצאו מהמגמה תוכלו
מנהלים בחברות/להשתלב כעובדים

לפתח קריירה עצמאית כבעלי עסקים

  ללמוד ולהגיע להישגים

להתקדם ולהשפיע

לחיות ברמת חיים נאותה

להיות גאים בעצמכם

לקחת אחריות ולשאוף להצלחה והשגת יעדים



('כיתה י)ל”יח1-מדעי הטכנולוגיה 

[ל”יח5]מנהל וכלכלה 
( 'כיתה י)כל תחומי הניהול –עבודה ממוחשבת -
קבלת החלטות , מנהיגות, סוגי ארגונים-

יחסי ציבור, אתיקה, יזמות, כלכלה,מימון 

9-10סך הכול 
יחידות במקצועות 

המגמה

ב"כיתה י

פרויקט חקר חברה עסקית
שיווק וקידום מכירות

[ל"יח5-3]

מרכיבי התוכן של מקצועות 
הלימוד בתעודת הבגרות  

א "כיתה י



'עבודת הגשה כיתה י
(ל"יח5מתוך 30%)

סוגי  
ארגונים  

סביבה  
כלכלית  

תורת  
השיווק

מבוא  
לתמחיר

מבוא  
לחשבונאות  

משאבי  
אנוש  



א               "מבחן בגרות חיצוני  כיתה י
(ל"יח5מתוך 70%)

סוגי  
ארגונים  

מנהיגות

כלכלה

קבלת 
החלטות  

שינויים 
ארגוניים  

אתיקה

מימון

יזמות 
עסקית  



פרויקט גמר בשיווק-ב"כיתה י

(ל"י3-5)עבודת מחקר בתחום שיווק וקידום מכירות

בחירת שאלת מחקר ומילוי שאלונים

איסוף מידע על החברה

ניתוח התפיסה השיווקית

תיאור תמהיל המוצרים

התנהגות צרכנים ופילוח

 ניתוח מתחרים

                  ניתוח ממצאים

 הסקת מסקנות והצגת המלצות



תעודת בגרות המזכה בבונוס

תעודה טכנולוגית



מה לומדים במנהל עסקים 

  סרטון המכללה למנהל

https://www.youtube.com/watch?v=qnG5L50FSUk


אם יש לכם את הרצון  
והמוטיבציה

ואתם רוצים להצליח  
בעולם העסקי

!מקומכם אצלנו במגמה


