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 תשע"ג – 6חוזר מפמ"ר 
 למורי מגמת מכונות היקרים שלום רב,

הרבה ומכאן, אנחנו עוסקים ביום יום ?  מה? וכיצד?, מדועמעגל הזהב כולל שלושה רעיונות פשוטים להפליא: 
 .סרטוןבו מצוי ה פורטל התוכןפעמים בשאלה מה עלינו לעשות ולא למה אנחנו עושים זאת. להלן קישור ל

 בעשייתנובמינו  המיוחדאת צוות ההוראה  מהווים אנחנולתשע"ב: " 6אני מאמין במשפט שפתח את חוזר מפמ"ר 
השראה אני שמח להיות חלק מצוות מעורר ", ובמשפט שחתם אותו: "שלנומייצרים בכיתות  שאנחנו מנהיגותוב

 ."אותי להמשיך בדרך שלנוהמחזק 
מדוע אנחנו מלמדים מכונות? כיצד אנחנו מגשימים את המטרות אני מבקש לפתוח את שנת תשע"ג בשאלה: 

? ופחות לשאול את השאלה מה עלינו ללמד. לעניות דעתי אם כולנו נהיה מלוכדים סביב שנגזרות משאלת המדוע
", יהיה לנו מעניין מאוד מדוע אנחנו עוסקים בהוראת מכונות?הרעיונות הגדולים שנובעים מהתשובות לשאלה "

" מה"-, ויהיה לנו קל מאוד להגדיר את ההדרכים החלופיות להוראת מכונותמהן  –" כיצד -חדיו את הלהגדיר י
 .כדאי ללמד את התלמידים שלנו

, מאפשרת פיתוח חשיבה יוצרת = הנדסה = יוצרת רעיונותנו שסביבת הלימוד שלמליאת הפיקוח מאמינים חברי 
יבחרו שסגלי ההוראה בבתי הספר  מקוויםאנחנו בחלום זה החזון, החלום והשאיפות שלנו. מתוך אמונה עזה זהו 

ביעדים חזון זה בכל שיעור מושגי ליבה ומיומנויות למידה אותם הם רוצים ללמד את תלמידיהם. כדי להגשים 
ת פתרונות לבעיות של האדם, חינוך מציאידי לחשיבה על לאהבת אדם, חינוך חינוך  מוחשיים ברמה הגבוהה כמו:

לעבודת צוות, חינוך ללמידה סביב פרויקט, חינוך לחיים יצרניים, חינוך לדייקנות, חינוך לאהבת עבודת הכפיים 
 ועוד.

כל היעדים הללו הם דרכי פעולה שמהוות תשובה לשאלה כיצד אנחנו משיגים את החלום שלנו. מכאן ניתן לגזור 
ריגושי(, האינסטרומנטלי )מיומנויות(, ם ללמד במישור הקוגניטיבי )הכרתי(, הַאפקטיבי )את התכנים אותם צריכי
ולא עם מה  להתחיל עם הסיבות מדוע כדאי ללמוד הנדסת מכונותשיווק המגמה צריך והחברתי. יש אומרים, ש

 .לומדים במגמה

ימודים שלנו? ננסה לענות על ליבון השאלות של מדוע אנחנו מלמדים את תכניות הלנמשיך ב בשנה"ל תשע"ג
השאלה כיצד אנחנו מלמדים באמצעות המשך פיתוח מערך השתלמויות מקושר להדרכה בשדה ומלווה בחומרי 

אותו בחומרי  המגמה ונעשירפורטל חומרי הלימוד של נפתח עוד את לימוד שכתבו מורים שניסו אותם בשדה. 
ידי פתיחת כיתות י -על ויות השונות של מגמת מכונותחיזוק ההתמחנמשיך ב .לימוד של מורים שנוסו בשדה

 נמשיך להקפיד על כתיבת שאלונים הצמודים לתכניות הלימוד .חדשות בכל ההתמחויות בכל רחבי הארץ
 .אוגדן השעות המעודכןשם את ונסייע כמיטב יכולתנו למרכזי המגמות ליי אתר המגמההמעודכנות ב

ניתן לפנות אליהם  מדריכים ונאמני מגמה 12וכולל  גמערך ההדרכה של המגמה מתרחב בשנה"ל תשע"
מחויות אליהם בכל נושא באמצעות דרכי ההתקשרות המופיעים באתר המגמה. המדריכים משויכים להת

מדריכי המגמה יתמקדו בתשע"ג קודם  משובצים לבתי ספר באזור מגוריהם.בדרך כלל ומקצועות לימוד שונים ו
כל במתן תמיכה לבתי ספר שזקוקים לשיפור הישגי התלמידים, כמו גם לבתי ספר בהם מלמדים מורים חדשים 

 לעיתים כמורים בודדים במגמה שהוקמה בבית ספרם.
. פורום המורים הפתוח לצפייה למורים בלבדתף בהעלאת רעיונות, הצעות ושאלות לאתם מוזמנים להשת

בהצעות, שאלות או כל עניין שמטריד אתכם, אתם מוזמנים לשלוח אתם מרגישים צורך לפנות אלי במקרים בהם 
 אני מבטיח לענות לכל אחד ואחת מכם בהקדם.  yarondoppelt@gmail.com: לי דוא"ל לכתובת

 לכתובת ,נופורטל חומרי הלימוד החדש שלבעוניינים לשתף שאתם מ ,לשלוח כל חומר לימודי מומלץ
israelsystemengineering@gmail.com עביר אותו לעיון מרכזי ההתמחויות שלנו ולפרסום עם שמותיכם נש, כדי

 .ושם בית הספר שלכם

 "גבול היצירה –מעוף המחשבה בברכת: "
 מי ייתן שתהיה לכם שנה מלאה סיפוק מעבודתכם, אושר ובריאות.

 
 דר' ירון דופלט

 תכנון ובקרה ומפמ"ר מגמות הנדסת מכונות, מערכות ייצור ממוחשבות ומערכות ימיות תממונה מגמות הנדס
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