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 אתשע" סיון ז"י

 2099 יוני 20 

 א"תשע – 3חוזר מפמ"ר 
 ת מכונות שלום רב,ולמורי מגמ

 .שנה ראשונה כמפמ"ר הייתה רצופה בחוויות למידה ועבודה קשה. נהניתי מאוד מהביקורים בבתי הספר, עבורי

היו בלתי אמצעיים  ומו הואעם מורי המגמה המסורים ותלמידינו הברוכים בכישרונות כל אחד בתח אלו  מפגשים

סמדר וישניה, צביה עודד רייכספלד, בהזדמנות זו אני מבקש להודות ליוג'ין וינגר, ניסים הילל,  .ובגובה העיניים

משה לוי ויוסי ברגיג על הסיוע, העצות והתמיכה לאורך כל שנה זו. בנוסף,  פאינה רוש,גדניר, אברהם בוקאי, 

משרה( כדי להבטיח שמגמת מכונות  2/3 -מעבר לתודה מיוחדת וענקית לרון אייזנברג שעובד ללא לאות )הרבה 

 .ה שקיבלתי מכולםתצעד בהנהגתי לעבר עתיד מבטיח. אין בכוחן של מילים להביע את מלא הערכתי לעזר

מינהל מדע וטכנולוגיה החל את שנת הלימודים תשע"א בהכרזה על שנת הרובוטיקה. במסגרתה חלמנו על 

תקציבים ההשמחה הייתה מוקדמת ו ,ם בתחומי הרובוטיקה. לצערנותקציבים שיגיעו לטובת פרויקטים שוני

 FIRSTהמשתתפים בתחרויות  ,מהתלמידים 00% -למעלה מ ,. למרות האמור לעילהגיעומתרומות לא  שהובטחו

 ומוחמד אבו פודה , איל הרשקותודה לעופר בן יוסף, חיים דריבין, משה יקיםהמכונות. ת מגמבלומדים  ,ורובונר

תודה  על תרומתם במישור הארצי ולכל המורים המנחים )לעיתים בהתנדבות( את פרויקטי הרובוטיקה השונים.

לפיתוח מחוון  ,ועודד רייכספלד על תרומתם המיוחדת לפיתוח תחרות המכטרוניקה , שי קרניגם לדר' דני קלוס

 .מתוקשבים בנושא בקרה מבוזרתופיתוח מערכי שיעור  להערכת עבודות גמר

התמחויות תיב"מ  נהפתחתבתי ספר בהן  20ובתשע"ב יהיו לנו  יתשחמילשנתה ה ה/תכנסתוכנית טו"ב נכנס

₪.   000,000 -ספר הצטיידות בסכום חסר תקדים של כחדשות במסגרת תוכנית טו"ב. התוכנית מאפשרת לבית 

ניסים הילל, סמדר וישניה, צביה גדניר ודינה חיון על פעילות אברהם בוקאי, רון אייזנברג, תודה מיוחדת ל

 ההדרכה והתמיכה בבתי הספר.

 0ועוד ב "בתשעהתמחויות מכטרוניקה חדשות  90ייפתחו  תשע"אשנפתחו בחויות מכטרוניקה להתמבנוסף 

טק. תוכנית לימודים חדשה נכתבת -אוטו –התמחויות רכב חדשות בשם חדש שמינהל מדע וטכנולוגיה אימץ 

בתי ספר שיתחילו ללמד לפי תוכנית זו. תודה מיוחדת ליוסי ברגיג ומשה לוי כבר בשנה הבאה יהיו בימים אלו ו

 שנכנסו להרפתקה זו בשיתוף משרד התחבורה, איגוד המוסכים, איגוד יבואני הרכב, משרד התמ"ת וצה"ל.

נון תוכניות הלימודים פרויקט נוסף שנכנס להילוך גבוה עוסק בפיתוח החינוך הימי באמצעות חידוש וריע

בהתמחות מערכות הנדסיות ימיות והמשך הפיתוח של המגמה למערכות ימיות. תודה לעודד רייכספלד ושי קרני 

 תודה מיוחדת גם לעופר גל על הכנסת נושא ההנעה הרקטית להתמחות מערכות תעופה. שמקדמים נושאים אלו.

ישות של המגמה שלנו. תודה מיוחדת לרון אייזנברג מערך הבחינות והבוחנים מהווה את אחד מהנקודות הרג

עודד על ריכוז עבודת המרבד וללניסים הילל תודה ענקית  ,בנוסף .וסמדר וישניה על הסיוע שנתנו לי בתחום זה

 . מערך הבחינות שבכתבעל הטיפול המסור והמקצועי ב , ניסים הילל, יעקב לימונד ודר' אלחנן זינגררייכספלד

באתר המגמה שממשיך להתעדכן באופן שוטף. תודה  ונמצאות הושלמוימוד לטכנאים הנדסאים כל תוכניות הל

 ולשי קרני על הפעילות בתחום זה כמו גם על פיתוח מתמשך ועקבי של אתרי המגמה. רייכספלד דמקרב לב לעוד
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 תודה לפאינה רוש על ארגון ההשתלמויות במסגרת אורטבשנה"ל תשע"א קיימנו מספר רב של השתלמויות: 

 כאמלפאינה רוש, שעות )תודה ל 02שעות )תודה לפאינה רוש(, באורט חילמי שאפי  02במכללת הרמלין אפיקים. 

 02שעות )תודה למני וייס ולאלכס מליק(, בשבח מופת  02ין(, בעמל נהריה י, פרץ ברנט ויוסי פישבאבו חאמד

שעות )תודה לצביה גדניר( במט"ח השתלמות  22וז הדרום שעות )תודה לניסים הילל ולמשה שטרן(, במח

 מתוקשבת )תודה לעודד רייכספלד(. אני מקווה שנמשיך בתנופת השתלמויות זו גם בשנים הבאות.

מגמה אני מבקש הלימודים במתוך חשיבה מעמיקה שביצע צוות הפיקוח כיצד ניתן לקדם, לרענן, ולהשביח את 

 יות הבאות:להעביר לחברי המורים את ההנח

תשע"ב תהיה השנה האחרונה בה יורשה לתלמידים להיבחן בגיליון אלקטרוני. שנה"ל  – 232902שאלון  .9

לימודים מעודכנת כנית ת .יב"מנו בתחום הסיהגיע הזמן להעמיק את הידיעות של תלמיד, כי ו סבוריםאנ

 ב."תפותח בתשע (מ"סיב)בתכן הנדסי דיגיטלי 

פרק ראשון  –יהיו החל משנת הלימודים הבאה )תשע"ב( שלושה פרקים  291203 -ו 232202בשאלונים  .2

בפרק השני פרקי הנדסה ומדע יופיעו שאלות בבקרה במכונות /  ,מכניקה הנדסית / בקרה במכונות

תנו: כל תלמיד יהיה חייב והפרק השלישי הוא פרק ההתמחות. חוקי המענה לשאלון יש ,מכניקה הנדסית

לבחירתו מכל השאלון. הרעיון העומד בבסיס נוספות שתי שאלות ועל לענות על שאלה אחת מכל פרק 

השינוי הנ"ל הוא שכל תלמיד בהתמחויות של הנדסת מכונות חייב יהיה ללמוד פרקים מתוך מכניקה 

ה חייב ללמוד פרקים מתוך בקרה הנדסית וכל תלמיד בהתמחויות של מערכות ייצור ממוחשבות יהי

המגמה ש את מקצועות "ש 93לומד  כל תלמידהספר אמור להכין מערכת שעות במסגרתה בית  במכונות.

 .יב' –בכל שנת לימוד י' 

מרכיב העיוני באולם, הבוחנים יקבלו הנחייה לוודא ש. לא יחול שינוי 232222ובשאלון  291222בשאלון  .3

ת. בנוסף, יושם דגש יהיו שאלות משני מקצועות הליבה של מכונות: מכניקה הנדסית ובקרה במכונו

, הידראוליקה, מערכות לוגיות ובקרתן, הפניאומאטיקמיוחד על בחינה במעבדה על ציוד מתאים: 

 .הבחינה יאושר רק במעבדה הולמתיום קמערכות הנדסיות וכדומה. 

התמחויות יושם דגש על רמת העבודות תוך מתן תשומת לב מיוחדת יח"ל בכל ה 0בעבודות הגמר של  .0

באיזו מידה בוגר מגמת מכונות בקיא בנושאי הליבה ובנושאי ההתמחות הקשורים  :להערכת הבוחן

 לנושא של עבודת הגמר.

מורי המגמה צריכים כל . 2 -ו 9ר ", ראו חוזרי מפמאת חופשת הקיץ להירשם באתר הזמנת בוחניםנצלו  .0

 .פ ובוחנים שלא דרך מערכת זו"הבאה לא תתאפשר הזמנת בחנות בעבשנה להירשם למערכת זו. 

הרמה הלימודית במגמת מכונות חייבת לעלות מדרגה, אין זה אומר שלא נמשיך לעשות כל שביכולתנו לדאוג 

כל המקצועות במגמת מכונות מוכרים  ,. שימו לבשרונות החבוי בהםיכל התלמידים ולפתח את מגוון הכל

 עות המגמה.וכמקצועות רבי מלל ותלמידים הזכאים להתאמות בדרכי הבחינה זכאים להם גם במקצ

 למלא את המצברים באמצעות חופשה נעימה ומהנה.ברצוני לאחל לכולכם שתשכילו 

 
 דר' ירון דופלט

 ומערכות ייצור ממוחשבות הנדסת מכונותמגמות ממונה מגמות הנדסה, תכנון ובקרה ומפמ"ר 
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