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ברצוני להודות למליאת הפיקוח,  מורים, 022 -בעקבות הכנס הארצי של מורי מגמת מכונות אליו הגיעו כ

מדריכים שהנחו כל הרחבת. תודה גם להמדריכים והבוחנים שהגיעו לישיבה המקדימה של מליאת הפיקוח המו

 את קבוצות הדיון. כמו כן, תודה מיוחדת לסמדר וישניה ושמואל כהן על ההרצאות המעניינות.

השנה אנחנו ממשיכים בתנופת הפיתוח של המגמה. הגדלנו את מספר כיתות טו"ב תיב"מ, מכטרוניקה, שילוב 

הרביעית של מגמת הנדסת מכונות ומספרה יהיה  תהייה ההתמחותטק -אוטו. טק-אוטותלמידים בתעשייה ו

. בתי ספר 02.22חשמל ואלקטרוניקה ברכב  תשע"ד לא ייכתבו יותר שאלונים בהתמחותהחל משנת  .00.22

במקום התמחות זאת. התמחות הם פותחים  ומן הראוי שיקבלו החלטה איזלשינוי, שרוצים להכין את עצמם 

תחזוקת מערכות  או 02.02התמחות מערכות מכונאות רכב ילמדו ב יםתלמידים בעלי הישגים לימודיים נמוכ

תכנית הלימודים בהתמחות זו מגוונת ועשירה ומאפשרת לפתח את הכישורים של תלמידים . 02.02 הנדסיות

יח"ל מתמטיקה  0-2תלמידי שונים בסביבות למידה שונות )מיכון חקלאי, מסגרות מבנים, רובוטיקה, סיב"מ ועוד(. 

 .וכמובן בהתמחות מערכות תיב"מ טק-ם להגיע להישגים משמעותיים בהתמחות החדשה אוטויכולי

פרקי  .אנחנו מבצעים השנה שינוי במערך הבחינות של המגמהמגמה, העלות את רמת הלימוד במתוך מחשבה ל

השנה, ן, כמו כ .202088/202088שאלונים וגם ב 202020/202020שאלונים בדסה ומדע הופך להיות פרק חובה הנ

שאלון זה יהיה זמין דוגמאות לשאלון זה פורסמו באתר המגמה. הופך להיות שאלון מפמ"ר.  202020שאלון 

על בתי הספר לבצע . פורום של מערכת הזמנת בחינות המעבדה בלבדבלהורדה כשבוע לפני מועד המבחן למורים 

 במתכונת של בחינת בגרות רגילה בכתב., 28.28.0200את הבחינה במועד שמפורסם בתוכנית העבודה של המגמה, 

תלמידים. באמצעות המערכת הממוחשבת הוזמנה בחינת מעבדה  002 -עד עתה, כבר הוזמנה בחינת המפמ"ר לכ

 .נרשמו כמורים במערכת זו וריםמ 082תלמידים. כמו כן,  0222 -ל 202020

וונטי למורים ולמרכזים. המטרה שלנו להפוך אתר המגמה שלנו עבר שדרוג משמעותי ומתעדכן כל העת במידע רל

את קהילת לשתף מי שמעוניין את האתר לפורטל תוכן. במידה רבה הפיכתו לכזה תלויה בכם המורים. כל 

. בבתי ספר רבים יש קלסרים עם דפי עבודה מוזמן לעשות זאת חומרי לימוד שהוא פיתח במהלך השניםהמורים ב

ולהעבירם למרכזי   PDFבציולכל המורים לסרוק את הדפים הללו לק אי קוראנ .מעולים שנוסו על ידי המורים

 יתקבלו גם כן בברכה. Wordבצי וההתמחויות של מליאת הפיקוח. כמובן שק

 בברכה,

 

 דר' ירון דופלט

 ומערכות ייצור ממוחשבות מכונותהנדסת ממונה מגמות הנדסת תכנון ובקרה ומפמ"ר מגמת 


