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"אאדרתשע"גכ

0880מרץ80
 לכבוד

 מורי ומרכזי מגמות המכונות
 

  גלתשע" 2חוזר מפמ"ר 
 מורים יקרים,

ברצוני להודות למליאת הפיקוח, כמו כן  ח!ושר כי. ישהגיעו לכנס הארצי מכל רחבי הארץ מורים 022 מעלתודה ל

מדריכים שהנחו כל ההמורחבת. תודה גם לוח הפיקמליאת שהגיעו לישיבה המקדימה של למדריכים ולבוחנים 

תודה לאהרון שחר ופרופ' אורית חזן על התמיכה המתמשכת במגמת מכונות. דברי נשיא את קבוצות הדיון. 

לנו עידוד לדרכנו החינוכית. מספקים  יוסףבר פנחס הטכניון פרופ' פרץ לביא ודברי דיקן הנדסת מכונות פרופ' 

על  ויובל וולטר גל א, רפעוזי רוזןדר' דני קלוס, פרופ' אלון וולף, ל' איגור ורנר, לפרופכמו כן, תודה מיוחדת 

אני מבקש לחזור ולהודות לצוות המופלא של מדריכי המגמה שעובדים כל השנה ומסייעים  ההרצאות המעניינות.

 לקידומה.

מכטרוניקה, שילוב התיב"מ, ההשנה אנחנו ממשיכים בתנופת הפיתוח של המגמה. הגדלנו את מספר כיתות 

פתחנו קורסים להשלמת הדרישות לקבלת רשיון הוראה וכן תכנית להסבת . טק-אוטותלמידים בתעשייה ו

למות השת. , תודה מיוחדת לרון איזנברג שעוסק בתחום קליטת מורים חודשים כל השנהמהנדסי מכונות להוראה

כן הנדסי דיגיטלי ואנליזות עקב מיעוט נרשמים. השתלמות בת ראשונה בבקרה במכונות תידחה לסוף חודש יוני

וקד ת מכעקבו אחרי הדואר שאתם מקבלים באמצעות מער ברב תחומי הולץ בסיוע חברת מקיט.תיפתח בקרוב 

 .כננים להציע לציבור המוריםלהתעדכן ולקבל מידע גם על השתלמויותנוספות שאנחנו מת מקצוע

הרחבנו את מאגר השאלות המיועד מגמה, תהליכי הלמידה בולהעשיר את חתור למצוינות מתוך מחשבה ל

החל ממועד . בשלוש דרגות קושי ם, והצענו מגוון תרגילי666088/662088לתרגול והכנה לקראת מבחני המעבדה 

רכת מוקד מע. 666620יופעל נוהל דרגות הקושי גם בבחינה עצמה בדומה לנוהל שקיים בשאלון יץ תשע"ד ק

במערכת קיים פורום פנימי בעל  בשנה האחרונה לכלי תקשורת רב פנים ומשוכלל. הפכה ,מקצוע והזמנת בחינות

כמו כן, נוספה לשונית מסמכים בה תמצאו מסמכים חשובים לעבודתכם השוטפת.  פוטנציאל להעשרה של כולנו.

ולפתרונות מוצעים לבחינות הבגרות ובחינות ההסמכה של  6226גישה לכל שאלוני בחינות הבגרות מאז שנת 

 -ל 666620באמצעות המערכת הוזמנה בחינת מעבדה המכללות מארבעת השנים האחרונות נמצאות בתיקיה זו. 

 ,תכנית העבודה השנתית של המגמה .מורים 622מעל במערכת רשומים . תלמידים( 6222)גידול של  תלמידים 0222

בחינות על בתי הספר לבצע את גמה ובה מופיעים כל האירועים, תחרויות ומבחנים בכתב. מפורסמת באתר המ

בו  666620ביוני זאת למעט שאלון  62המעבדה ובחינות ההגנה על פרויקטים ועבודות גמר לא יאוחר מתאריך 

 .66.28.0266 -בחינת המעבדה צריכה להתקיים לפני הבחינה בכתב ולא יאוחר מ

פורטל תוכן עשיר בחומרי לימוד שמועברים  רחבת השימוש במערכת מוקד מקצוע המשכנו בפיתוחבמקביל לה

מורים מוזמנים לשלוח  עם קהילת מורי ותלמידי מגמות המכונות. ,לצורך שיתוף ידע ידי מורים שונים-לפיקוח על

חומרי לימוד שלהם, דפי עבודה שהם פיתחו במהלך השנים, בחנים, מבחנים, מבחני מתכונת, מצגות כדי לשתף 

 רים.נוספה לשוניות מאמרים וסרטוני מו עם קהילת המורים.
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לא ייכתבו יותר שאלונים בהתמחות  התהיה ההתמחות הרביעית של הנדסת מכונות. בתשע" 60.02 –טק -אוטו

מן הראוי שיקבלו החלטה איזה סמל התמחות הם פותחים לשינוי, . בתי ספר שרוצים להכין את עצמם 62.02

שיעמדו בתנאי הקבלה מכל התמחות בתיכון תלמידים . 62.02או  62.62לתלמידים בעלי הישגים לימודיים נמוכים: 

 התמחות של מגמת הנדסת מכונות במכללות.ללימודי המשך על תיכוניים בכיתה יג' יכולים להמשיך ללמוד בכל 

וכמובן בהתמחות  טק-יע להישגים משמעותיים בהתמחות החדשה אוטויח"ל מתמטיקה יכולים להג 6-0תלמידי 

הדרישות הלימודיות כמו גם דרישות המעבדה בהתמחות תיב"מ אינם מיועדים לתלמידים בעלי  .מערכות תיב"מ

 הישגים לימודיים נמוכים.

בתי ספר נדרשים  .62.28שמחליפה את התמחות  , במכללות62.21טק -תמחות חדשה אוטובתשע"ד נפתחת ה

מועד אביב תשע"ד יתקיימו בחינות לטכנאים בהתמחות . החל מ62.28 -ולא ל 62.21לרשום תלמידים להתמחות 

תלמידי  .יוחלפו גם השאלונים להנדסאים ,החל ממועד אביב תשע"ה .חדשיםהשאלונים הסמלי  רק לפי ,זו

ת. תלמידי חשמל מכונאות רכב יכולים להמשיך ליג' בהתמחות של מכונאות רכב במכללו 62.62התמחות 

 62.02טק שייפתח במכללות בהן נאשר מסלול זה. תלמידי התמחות -ואלקטרוניקה ברכב יכולים להתקבל לאוטו

ממליצים אנו שיגיעו להישגים לימודיים מתאימים ויעמדו ובתנאי הקבלה יכולים לבחור כל התמחות במכללה. 

בנוסף, כדי שיוכלו להמשיך בהתמחות זאת גם במכללה.  ,בתיכון ,טק-תלמידים טובים באוטו לבתי הספר לשבץ

קפה בתשע"ד. שתיכנס לתו ,הושלמו אוגדני השעות להוראת תכניות הלימודים במכללות לפי המתכונת החדשה

 פריסת השעות החדשה.נו ניכנס לעריכה של תכניות הלימודים בהתאמה לבעקבות מתכונת זו א

בהנחייתה של אמה  זכה תיכון אוהל שם 0266פברואר ל 08 -שהתקיימה ב 60 -בתחרות הרובונר הארצית ה

 במקום הראשון בקטגורית רובוט מלצר. אנחנו מעודדים בתי ספר נוספים בהתמחות במגמת מכונות בייאמט

ט מלצר. אנחנו שואפים להגדיל את מספר בתי הספר תלמידים לקטגורית רובו 0ים של עד להגיש צוות

של  הנחייתהת חינוך ירקון במדעי האיכותי ביותר זכה בי-בקטגורית הפוסטר ההנדסי שמשתתפים בתחרות זו.

ם מהווים בסיס לתיעוד תהליכי חשיבה, ייצור, בנייה, הקריטריונים לשיפוט הפוסטרים חודדו וה סטלה גרייבר.

 הרכבה, תכנון מעגלים אלקטרוניים, בקרה ותכנות של רובוט אוטונומי.

טק. פיתוח חומרי הלימוד במגמה -דינמיקה, במכטרוניקה ובאוטו-מובקרוב ייצאו לאור ספרי לימוד חדשים בתר

קני ההצטיידות להתמחויות השונות מורים מוזמנים לעיין בהם ולוודא שהציוד תדכנו ובנוסף ע ממשיך כל העת.

במעבדות שלהם כולל מערכות מגוונות להתנסות התלמידים. בתי ספר שלא הצטיידו מתבקשים להגיש בקשות 

, למועצה המקומות/אזורית, למינהל לחינוך התיישבותי, הלעיריית כל שנה מחדש להנהלת בית הספר, הצטיידו

 ולרשתות.

וסיפוק והצלחה  אביב שמחים ה, חגייבשם מליאת הפיקוח אני מבקש לאחל לכם המשך שנת לימודים פורי

 .ובחינות ההסמכה בהכנת תלמידנו לבחינות הבגרות

 בברכה,

 

 ירון דופלט  'רד

 ומפמ"ר מגמת הנדסת מכונות ומערכות ייצור ממוחשבותתכנון ובקרה  תממונה מגמות הנדס
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