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        : הגשת טופס לריכוז ואישור נושאי% לעבודות ופרויקטי גמר: הגשת טופס לריכוז ואישור נושאי% לעבודות ופרויקטי גמר: הגשת טופס לריכוז ואישור נושאי% לעבודות ופרויקטי גמר: הגשת טופס לריכוז ואישור נושאי% לעבודות ופרויקטי גמר2222חוזר מפמ"ר חוזר מפמ"ר חוזר מפמ"ר חוזר מפמ"ר 

את הטופס יש  נית� להגיש את הצעות באמצעות טופס חדש לריכוז ואישור נושאי% לעבודות ופרויקטי גמר.
הקוב* נועד להקל על עבודת לשלוח באמצעות מערכת הבוחני% החדשה (קישור בחוזר מפמ"ר הנמצא באתר). 

 ח.ואישורה ע"י הפיקו ,המורה ועל עבודת הפיקוח בכל השלבי% של כתיבת ההצעה, שליחת ההצעה

  להל� השלבי%:

הגיליו� הראשו� שפתוח בעת פתיחת  � מרכז המגמה ממלא את הפרטי% בחלק העליו� של טופס הריכוז  .1
בעת פתיחת הקוב* הסמ� יימצא על תיבת בחירה בה יש לבחור בי� שתי האפשרויות עבודות הקוב*. 

עבודת גמר או המרכז מעביר עותק אחד כזה לכל מורה שמנחה תלמידי% לגמר או פרויקטי גמר. 
יח"ל. אי� לערבב  5יח"ל ועבודות גמר של  2לפרויקט גמר. אי� לערבב בטופס אחד בי� פרויקטי% של 

בי� עבודות ממקצועות שוני%. במידת הצור� יעביר המרכז עותקי% נוספי% של הקוב* עבור כל 
  מקצוע, או שני עותקי% למורה שמנחה ג% לעבודות וג% לפרויקטי%.

באחד השיעורי% (כאשר הוא חש שהתלמידי% מוכני% להגיש את ההצעות, זאת לאחר המורה מעלה  .2
שגיבשו את הנושא) לאחד המחשבי% במעבדה את הטופס תו� כדי שיעור בו הוא מבצע הנחיית 

  במעבדה. /מונחהפרויקטי% או לימוד עצמי

  רויקט למלא את הטופס על מחשב זה.המורה מזמי� כל צוות פ .3

את טפסי ההצעות לעבודות הגמר או פרויקטי הגמר מתקבל באופ�  לאחר שכל התלמידי% מילאו .4
  אוטומטי ד- ריכוז מלא, עליו הוא חות% ומחתי% את מרכז המגמה.

הקוב* מאפשר הוספת תמונה ולכ� מורה שיש לו חתימה מקורית סרוקה יוכל להוסי- פע% אחת את  .5
נה ג% למלא כחתימה את קוב* החתימה. (למורי% שקשה לסרוק את חתימת% נאפשר בשנה הראשו

  הש% המלא ותעודת הזהות בלבד.)

הבחינות  המרכז מעלה את הקוב* למערכת הבוחני% עבור התלמיד הראשו� אותו הוא מקליד למערכת .6
   והבוחני%.

לכל התלמידי% יש להכניס רק ת.ז. וש% התלמיד (נית� להכניס ת.ז פיקטיבית עבור כל תלמיד  .7
שהמערכת היא  את השמות סיבה שנדרש להכניסוכ� הלאה.) העבור התלמיד הראשו�  000000001

ריכוז זה מחלי- את דפי הריכוז  מכינה ד- ריכוז של ההצעות ומסכמת את מספר התלמידי% שהוכנסו.
  י% שהיו נהוגי% עד שנה זו.יהידנ

הפיקוח יבדוק את הטפסי% שהועלו למערכת ויחזיר למרכז המגמה את הקוב* בצירו- הערות הפיקוח  .8
  וחתימה.

המורה יציג לבוח� את טופס הריכוז בלבד, על התלמידי% לשמור לעצמ% עותק של הצעת הנושא  .9
  שלה% ולצרפה לחוברת.

הזמנת בחינות מעבדה שאינ� בחינות על עבודת גמר או פרויקטי% מתבצעת במערכת רק ע"י הכנסת שמות 
 .אי� אפשרות לצר- קוב* ,% להכניס הערותבמידת הצור� המרכז/המורה יכולי .התלמידי% ותעודות הזהות שלה%

  המערכת דורשת רק את מילוי מספר התלמידי% שעתידי% להיבח�. 838102בשאלו� 

  :)31.3.2011(מועד אחרו� לקבלת הטפסי%  וא"לדנאפשר עדיי� משלוח ג% דר� ההשנה, 

  ronei@education.gov.il –  רו� איזנברג   מכטרוניקה ובקרה במכונות:  �

  wischs@gmail.com –  סמדר וישניה     מערכות תיב"מ ותעופה:  �

  bargig@012.net.il –  יוסי ברגיג     התמחויות הרכב:  �

  eweinger@braude.ac.il –  יוג'י� וינגר     טכנאי% והנדסאי%:  �
  מסיבות שונות יש להפנות את הטפסי% בכל ההתמחויות אל:במקרה שאימייל חוזר 

  yarondo@education.gov.il –דר' ירו� דופלט 
  

  בברכת יישר כוח והצלחה,

  
  מפמ"ר מגמות הנדסת מכונות ומערכות ייצור ממוחשבות � ירו� דופלט 'דר


