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"גתמוזתשע"גי

0880יולי88
  לכבוד

 מורי ומרכזי מגמות המכונות
 

 שלום רב,

 גלתשע" 3חוזר מפמ"ר הנדון: 
 א.ג.נ.

הצלחנו להחזיר עטרה ליושנה תשע"ג היוותה שנה של פריחה משמעותית במגמה בכל תחומי העשייה במגמה. 

יחס שווה לראשונה בהסטוריה,  ,מקבל 101850שאלון יות שאלון חיצוני עם שתי הערכות, וחזר לה 105058שאלון 

תלמידים.  8555ומתבצעים בו שתי הערכות. בשאלון זה שהוא שאלון הבסיס של מגמות המכונות יש גידול של 

שלומדים טכנאים. עלינו מוטלת האחריות לאיכות התלמיד שמקבל  בנוסף, יש גידול משמעותי במספר התלמידים

 קיימנו את תחרות פרויקטידיפלומה עם סמל המדינה, רבים מהתלמידים לטכנאים ממשיכים ללימודי הנדסאי. 

תרמודינמיקה ואנחנו שוקדים על וב שני ספרים במערכות מכטרוניותהתיב"מ הראשונה בישראל, סיימנו כתיבת 

 אנחנו צריכים לשפר את מספר בתי הספר שמשתתפים בתחרויות שלנו.טק. -ים באוטוכתיבת הספר

סמדר וישניה ארגנה שעות עם ציון:  05כולן במסגרת של  ,מאות שעות השתלמות השנה מערך ההשתלמויות כלל

ארגנה השתלמות של דרכי הוראת  צביה גדניר ,השתלמות ייחודית בהוראת נושאים מתקדמים בסולידאדג'

העביר טק בצפון ובמרכז, עוזי רוזן -רגן שתי השתלמויות אוטוייוסי ברגיג אכניקה הנדסית בבאר שבע, מ

ר השתלמות מיוחדת במינה בדרכי יוהעב ארגןבטכניון, דר' דני קלוס  דיגיטלי תכן הנדסינוספת של השתלמות 

שנרתם ברגע האחרון כדי להעביר מורים. תודה ליעקב ברק  05הוראת בקרת מערכות הנדסיות אליה נרשמו מעל 

תכננו השתלמות  , חיים קרופקו וגרגורי רושדר' אנטולי דוכובני את תכנית ההשתלמות של דני לקבוצה השנייה.

ניסים בית אור ואירנה . 0580ליולי  0שתתקיים באורט יקנעם החל מתאריך  בדרכי הוראת מכניקה הנדסית

ודוד כספר מעביר השתלמות של דרכי הוראת מכטרוניקה בתיכון  פורטנוי תכננו השתלמות ייחודית בתיב"מ

תודה מיוחדת לפאינה רוש על הסיוע בארגון ההשתלמויות דרך רשת אורט,  .0580ליולי  0 -אזורי גדרה החל מ

המשאב טק ולאסתר סגל על ארגון ההשתלמויות דרך קבוצת עמל. -לאהרון שחר על ארגון ההשתלמויות דרך מור

לפתח השתלמויות ייחודיות במכניקה  דנמשיך גם בתשע" אנחנוולכן, , שלנו הוא מורי המגמההיקר ביותר 

ביקשתי כבר אישור לכל הנושאים הללו  טק, מערכות תעופה ומכטרוניקה.-הנדסית, בקרה במכונות, תיב"מ, אוטו

 כדי שנוכל לקיים השתלמויות גם בצפון וגם במרכז/דרום.  0כפול 

מוקד מקצוע הביאה אותנו לשיא חסר תקדים: כל בתי הספר של משרה"ח ושל משרד התמ"ת הזמינו מערכת 

. מרכזי בחינות בע"פ דרך המערכת הממוחשבת. לא שובץ בוחן אחד באופן ידני דבר שהקטין מאוד את הטעויות

זהו גידול  מחברות( 2055תלמידים )במרבד נקלטו בשאלון זה  2055בע"פ עבור  101850המגמות הזמינו את שאלון 

מערכות מוקד מקצוע מהווה את ערוץ הקשר העיקרי עם . תלמידים במגמה יחסית לשנה שעברה 8555 -של כ

פרסום השתלמויות ימי עיון  משלוח עדכונים על הנעשה במגמה מורי ומרכזי המגמות בבתי הספר באמצעות

המועד האחרון להזמנת  גם בתשע"דערכת זו! להירשם לממתבקשים . מורי המגמה ותכניות לכנסים הארציים

, בתחילת חודש פברואר יישלח שיבוץ הבוחנים לאגף הבחינות כדי שמינוי הבוחנים יגיע 08.80.0580בוחנים יהיה 

 מתחילת חודש מרץ. החל  פורסםששיבוץ הבוחנים י שאףמוקדם ככל האפשר לבתי הספר ולבוחנים. אנחנו נ
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ומתעדכן כל העת במידע רלוונטי למורים  וסף במחיצת פעילויות במגמהנאתר המגמה שלנו עבר שדרוג 

ידי חומרי לימוד שמורים בוחרים לשתף עם משפחת מורי -שמועשר כל העת על פורטל תוכןנבנה ולמרכזים. 

 םקישורים לסרטוניולשלוח חומרי לימוד, דפי עבודה, מצגות, לכל המורים  אקורחוזר ו. אני מגמות המכונות

 לשיתוף מסמכים עבור מורי המגמה. תיקיית מוריםכמו כן, נוצרה  ההתמחויות של מליאת הפיקוח. רכזילמ

עברו עדכון נוסף שהתמקד במקצועות: מכניקה  ,שעברו עדכון ראשון בקיץ שעבר ,תכניות הלימודים במגמה

לבנות מסמכי הלימה בין תכניות הלימודים  ההנחיהומכטרוניקה.  , בקרה במכונות, מערכות תיב"מתיהנדס

סדר והגיון בחלוקת הנושאים והשעות באוגדני השעות ובתכניות הלימודים וגם  הלשאלוני בחינות הבגרות יצר

הלימודים לשאלוני בחינות הבגרות. המלאכה טרם הושלמה ועד חודש נובמבר התאמה טובה יותר בין תכניות 

ללא מערך הבחינות יישאר בשנה הבאה ננסה לשפר את ההלימה בין תכניות הלימודים לתכנון שאלוני הבגרות. 

אולם, מספר השאלות בשאלונים מסוימים יותאם למסמכי ההלימה שנבנו בהתאמה לתכניות הלימודים  .שינוי

ת יתכניות הלימודים המעודכנות ומסמכי ההלימה נמצאים בתיקי ,המפורסמות באתר המגמה. לנוחיות המורים

 המורים שניתן לגשת אליה מתוך מוקד המקצוע וגם מפורטל חומרי הלימוד.

 לשנה"ל תשע"ג טבלת ש"ש לתלמיד בחטיבה העליונה, וכן לבתי ספר עיוניים וטכנולוגיים תשע"ג ל"שכמערכת 

 שני המסמכים נמצאים באתר מינהל כלכלה ותקציבים של משרה"ח בקישור:)התקפים משנה"ל תשע"ג ואילך 

lCalcala/TakzivHachinuch/Tiktzuvhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Minha), שעות תקצוב ב יםעוסק

טבלה וכן ב 82טבלה המסכמת של מסמך זה )בעמוד . בביותר למרכזי מגמות יםחשוב אלו מסמכים לימוד לתלמיד.

 ש"ש 00 יב', מתוכן–ש"ש לכל שנת לימודים י'  20ניתן לראות שמשרד החינוך מעביר תקציב שעות של  (המסכמת

ש"ש כל שנה  81 -של תעודת הבגרות ווההגברה )במסלול העיוני( להוראת תכניות הלימודים במקצועות החובה 

 0תלמידים עם הקצאת שעות של  00-05. כיתה תקנית נחשבת בין להוראת המקצוע המדעי, המוביל וההתמחות

תלמידים כאשר הקצאת  81-00שעות לתלמיד, ומסלול ל"ב טכנולוגי )כיתות אתגר, מב"ר אומץ וכדומה( בין 

שעות במקצוע  505שעות במקצוע המדעי,  205שעות לתלמיד. לא ניתן ליישם תכנית לימודים של  0השעות היא 

 ם לא מלמדים את כל השעות שמשרד החינוך מעביר לתלמידים.אשעות במקצוע ההתמחות  025 -המוביל ו

 ה באתר המגמה.ש"ש!!! את תכנית הלימוד המופיע 03בטכנאים יש ללמד 

לפנות  יכולכל בית ספר יישאר בתשע"ד בהיקף דומה מאוד לתשע"ג.  מערך ההדרכה ,למרות קיצוצי התקציב

למדריכי המגמה בקבלת סיוע להעצמת תהליכי הלמידה המתרחשים במגמה שלנו. בהזדמנות זו אני מבקש 

להודות לכל המדריכים, המטמיעים, נאמני המגמה, הבוחנים, כותבי הבחינות והמעריכים על שיתוף הפעולה, 

קליטת מורים חדשים שוקד על תודה מיוחדת לרון ש הסיוע והעבודה אותם הם מבצעים כל השנה עבור המגמה.

 ,תודה ענקית לסמדר וישניהתודה גם לשי קרני על הסיוע בתחומי החינוך הימי.  בנוסף לתחומים אחרים. במגמה

על המסירות לאורך שנים למגמה ובמיוחד  , מאיר מרדלר, יוסי ברגיג ומוחמד אבו פודהניסים היללצביה גדניר, 

 ות של זמן בכל התחומים בהם הייתי צריך סיוע.בשנה האחרונה, על ההשקעה חסרת גבול

 אני מבקש לאחל לכל מורי המגמה השתלמויות קיץ מעניינות וחופשת קיץ מרעננת,

 דר' ירון דופלט

 

 ומערכות ייצור ממוחשבות מכונותהנדסת ת וממונה מגמות הנדסת תכנון ובקרה ומפמ"ר מגמ

https://drive.google.com/folderview?id=0B7inwYWT1wBvNEJqU2tGb2R3cEU&usp=sharing
http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/secel.pdf
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http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalCalcala/TakzivHachinuch/Tiktzuv
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