
 משרד החינוך
 המינהל למדע וטכנולוגיה

 המכונות מגמותהפיקוח על 
 

 29012  אביב-אליהו, תל-, יד2למדע וטכנולוגיה, רחוב השלושה  המינהלמשרד החינוך, 
   :9086-906-80מזכירות   ;0088-900-858 : נייד  ;yarondo@education.gov.il 

 www.amalnet.k12.il/EngineeringSystem אתר המגמה:; http://education.gov.il/SciTechאתר המינהל: 

"גתמוזתשע"בי

0880יולי80
 לכבוד

 מורי ומרכזי מגמות המכונות
 

 שלום רב,

  לתשע"ב 3חוזר מפמ"ר הנדון: 
 א.ג.נ.

: שני שתוכנן ההשתלמויותאנחנו מסכמים עוד שנה של פעילות ענפה במגמות המכונות. השלמנו את כל מערך 

שתי התבצעו בכפר הנוער כדורי ובכפר הנוער הדסה נעורים. קיימנו  ,שעות כל אחד 65 טק, של-באוטוקורסים 

שעות בתכן הנדסי  65קורס של סמדר וישניה בנתה  .שעות בירושלים ובבאר שבע 82טק של -ת אוטויוהשתלמו

מוטי אהרוני ומשה יקים תכננו עלים בימים אלו לאתר המגמה. וחומרי הלימוד מו, שהתקיים בעמל הולץ, דיגיטלי

אברהם בוקאי וניסים . שיתועד במחיצת ההשתלמויות באתרשעות  65וארגנו קורס למורי מערכות תעופה של 

שעות בתיב"מ מודרני שהתקיים בעתיד מוצקין. דר' דני קלוס יצר קורס בקרה  65בית אור יצרו קורס מורים של 

למרכזי מגמות בעתיד  השתלמויותהעביר עודד רייכספלד שעות שהתקיים בכרמל זבולון ביגור.  65מבוזרת של 

ושני ימי עיון לבוחני המגמה. עם למורי הרכב מוצקין ובעמל הולץ. קיימנו שני כנסי מורים ארציים, שני ימי עיון 

שעות בפדגוגיה חדשה  65שנה, קורס של  82הכניסה לחופשת הקיץ, סמדר וישניה מעבירה, לראשונה מזה 

  Solid-Works -שעות ב 52מורים בעמל הולץ. עוזי רוזן מעביר קורס של  02להוראת סרטוט טכני שמתקיים עם 

במרכז  NXTבמכללת אורט בראודה, ודר' דני קלוס נוסע מטבעון כדי להעביר השתלמות בקרה בסביבת 

בצפון עוד במהלך חופשת  Solid-Worksות נוספת של הטכנולוגי שבתיכון גדרה. אנחנו מתכוונים לפתוח השתלמ

תנופת הפיתוח של המגמה. הגדלנו את מספר  המשכנו אתהשנה הקיץ עקב הרשמה מדהימה לקורס הראשון. 

 .ותחזוקת מערכות הנדסיות ,שילוב תלמידים בתעשייה, טק-אוטותיב"מ, מכטרוניקה, ב: כיתות ה

נמשיך גם בתשע"ג לפתח השתלמויות ייחודיות  אנחנוולכן, , המשאב היקר ביותר שלנו הוא מורי המגמה

ניהול ממוחשבת למערכת  טק, מערכות תעופה ומכטרוניקה.-במכניקה הנדסית, בקרה במכונות, תיב"מ, אוטו

מקצוע והזמנת בחינות מעבדה, בחינות בע"פ ובחינות הגנה על פרויקטים ועבודות גמר נוסתה בהצלחה רבה 

תלמידים )במרבד נקלטו בשאלון זה  0022בע"פ עבור  202828רכזי המגמות הזמינו את שאלון בתשע"ב. לדוגמא, מ

המערכת הממוחשבת דרכה  באמצעותמחברות(. בשנה"ל תשע"ג כל תהליך הזמנת השאלונים יהיה אך ורק  0772

אחרון להירשם למערכת זו! המועד המתבקשים גם מתבצע משלוח עדכונים על הנעשה במגמה. מורי המגמה 

אנחנו נבצע את תהליך שיבוץ הבוחנים ונייעל אותו  ,8280 , במהלך חודש ינואר08.88.8288להזמנת בוחנים יהיה 

כך שבוחן אחד ישובץ לרוב בחינות המעבדה בבית ספר. בתחילת חודש פברואר יישלח קובץ שיבוץ הבוחנים 

הספר ולבוחנים. אנחנו ננסה לוודא ששיבוץ לאגף הבחינות כדי שמינוי הבוחנים יגיע מוקדם ככל האפשר לבתי 

 הבוחנים יהיה ידוע לבתי ספר החל מתחילת חודש מרץ. 

בר שדרוג משמעותי ומתעדכן כל העת במידע רלוונטי למורים ולמרכזים. המטרה שלנו ואתר המגמה שלנו ע

לכל  אמורים. אני קור. במידה רבה הפיכתו לכזה תלויה בכם הגם עבור התלמידים להפוך את האתר לפורטל תוכן

 רכזי ההתמחויות של מליאת הפיקוח.למ םקישורים לסרטוניולשלוח חומרי לימוד, דפי עבודה, מצגות, המורים 
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 882. אנחנו עומדים להוסיף 202928/855במהלך השנה הטלתי על שלומי שרצקי להעשיר את מאגר השאלות 

נכתב ע"י  202928/855בהזדמנות זאת אני מבקש להזכיר שמבחן  המגמה.נמצא באתר השאלות חדשות למאגר זה 

מבחן בית ספרי. כמו כן, יש  אינוהבוחן מתוך המאגר הנ"ל באמצעות מחולל המבחנים המצוי באתר! מבחן זה 

להקפיד שפרקי הנדסה ומדע הינו פרק חובה בשאלונים אלו. תודה לעודד רייכספלד ואירינה פורטנוי על 

 למאגר השאלות החדש. הערותיהם

אנחנו מתחילים בפיתוח חומרי לימוד כמו: מדריך למורה לכתיבת עבודות גמר ופרויקטים בתיב"מ במסגרתו גם 

יוקדש פרק נרחב לפדגוגיה של הוראת הסרטוט עד לרמה של סרטוטי הרכבה. התחילה כתיבת ספרי לימוד 

טק לכיתה י' ותורת האיבחון ברכב המודרני. בנוסף, -חדשים: מכטרוניקה למכללות, תרמודינמיקה, מערכות אוטו

 טק שיתווסף לאתר המגמה.-מפותח פורטל תוכן אינטראקטיבי לאוטו

תכנית לימודים להוראת סיב"מ בכיתה י' תעודכן באתר במהלך . ללא שינוימערך הבחינות יישאר בשנה הבאה 

ות ייצור ממוחשבות. רבים במליאת הפיקוח במגמת מערכ Excelלא תכלול  202828בחינת המעבדה חופשת הקיץ. 

ש"ש  8ש"ש לוגיקה,  8 -ש"ש סיב"מ בנוסף ל 8 -ש"ש סרטוט טכני ו 8חושבים שגם בהנדסת מכונות ראוי ללמד 

, אין בכוונתנו אולם. טק-ש"ש מכטרוניקה, מערכות תעופה או אוטו 0 -, וש"ש פרקי הנדסה ומדע 8פרויקטים, 

 בע"פ.המוצעות באתר המגמה לבחינה  ינה בכתב ולא באפשרויותלבצע שינוי במבנה הבח השנה

יישארו בהרכב של  ,המהווים את גולת הכותרת של המקצועות המובילים שלנו ,28/820ושאלון  202828שאלוני 

כמו גם במכניקה הנדסית לטכנאים תלויה במידה רבה  ,כל פרק. הצלחת תלמידים בשאלונים אלובשאלת חובה 

העוסק  ,התקף משנה"ל תשע"א ואילך ,הלימודים. ניתן למצוא בהשתלמות מרכזי מגמות מסמך ביישום תכניות

ש"ש לכל שנת  18תקצוב המגמות הטכנולוגיות. במסמך זה ניתן לראות שמשרד החינוך מעביר תקציב שעות של ב

ש"ש  6 -להוראת תכניות הלימודים במקצועות החובה של תעודת הבגרות ו ש"ש 80 יב', מתוכן –לימודים י' 

תלמידים  08-05ש"ש למקצוע ההתמחות. כיתה תקנית נחשבת בין  5 -ש"ש למקצוע המוביל ו 7למקצוע המדעי, 

 82-86שעות לתלמיד, ומסלול ל"ב טכנולוגי )כיתות אתגר, מב"ר אומץ וכדומה( בין  8עם הקצאת שעות של 

שעות במקצוע  162שעות לתלמיד. לא ניתן ליישם תכנית לימודים של  0ים כאשר הקצאת השעות היא תלמיד

ם לא מלמדים את כל השעות שמשרד אשעות במקצוע ההתמחות  612 -שעות במקצוע המוביל ו 502המדעי, 

 ה.ש"ש!!! את תכנית הלימוד המופיעה באתר המגמ 18בטכנאים יש ללמד  החינוך מעביר לתלמידים.

כדי שכל בית ספר יוכל לפנות למדריכי המגמה בקבלת סיוע  ערך ההדרכהמאנחנו נשתדל מאוד להרחיב את 

להעצמת תהליכי הלמידה המתרחשים במגמה שלנו. בהזדמנות זו אני מבקש להודות לכל המדריכים, המטמיעים, 

ע והעבודה אותם הם מבצעים כל נאמני המגמה, הבוחנים, כותבי הבחינות והמעריכים על שיתוף הפעולה, הסיו

בקיץ ייפתח קורס נוסף להסבת מהנדסים להוראה ובאוקטובר קורס נוסף למורים חסרי  השנה עבור המגמה.

 רישיון הוראה. תודה מיוחדת לרון ששוקד על תחומים אלו בנוסף לתחומים אחרים.

 עננת,אני מבקש לאחל לכל מורי המגמה השתלמויות קיץ מעניינות וחופשת קיץ מר

 

 דר' ירון דופלט

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