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        תשע"בתשע"בתשע"בתשע"ב    ––––    1111    חוזר מפמ"רחוזר מפמ"רחוזר מפמ"רחוזר מפמ"ר

  שלו% רב,היקרי% למורי מגמת מכונות 

ע% פתיחת שנה"ל תשע"ב אני מבקש לבר� כל אחת ואחד מכ% באופ' אישי בברכת יישר כוח, עשייה יצירתית, 

% ובמנהיגות שאת% סיפוק והנאה מעבודתכ% המסורה. את% מהווי% את צוות ההוראה המיוחד במינו בעשייתכ

  מייצרי% בכיתות שלכ%.

מגמת מכונות מהווה מקו% בו נית' לחנ� בסביבה טכנולוגית באמצעות תכ' הנדסי ויצירה. המגמה מאפשרת 

( פעולה ותיש ,ידע בתחו% הטכנולוגימיומנויות ולתלמידי% שוני% ללמוד ולהצליח, ליזו% וליצור תו� רכישת 

י ותעייה בסביבות לימוד מגוונות המאפשרות למידה מטעויות ורכישת חוויות ללמוד תו� ניסומיומנות בצוות, 

בוגרי המגמה משתלבי% בתעשייה בתפקידי מפתח. רבי% מה% ממשיכי% בלימודיה% העל  של הצלחות לימודיות.

  תיכוניי% בכל הרמות.

ת חדשות בתיב"מ, בשנה"ל תשע"ב נמשי� בחיזוק ההתמחויות השונות של מגמת מכונות. נמשי� לפתוח כיתו

טק נמצאת בכתיבה בימי% אלו. כמו כ', �תכנית הלימודי% החדשה בהתמחות אוטוטק ומכטרוניקה. �אוטו

בעקבות השתלמות הבוחני% שקיימנו בקי* האחרו' יעודכנו באתר כל נהלי הבחינה בכל שאלוני המעבדה, 

נפתח עוד את אתרי המגמה זי המגמות. פרויקט הגמר ועבודת הגמר. נהלי% אלו מחייבי% את הבוחני% ואת מרכ

  ונדאג להעשיר% בתכני% חדשי%. אנא היכנסו לאתר מידי שבוע כדי לחפש את התכני% החדשי%.

בתשע"ב נקיי% השתלמות מיוחדת למרכזי המגמות במסגרתה נעסוק בתחומי הליבה של מגמת מכונות ונדרי� את 

תרחש במגמה בשנתיי% הקרובות. השינויי% יוכנסו המרכזי% לגבי השינויי% שכולנו מאמיני% שחייבי% לה

בהדרגה ויאפשרו מידה רבה של חופש למרכזי% לתכנ' סביבת הלימוד ואת דרכי ההיבחנות באופ' שיתאי% 

בנוס( יפורסמו השתלמויות מגוונות בכל ההתמחויות  לאוכלוסיית התלמידי% ולמשאבי% הקיימי% בכל בית ספר.

  טק, תיב"מ, מכטרוניקה ותחומי הי%.� ת ייחודית למורי מערכות תעופה, אוטוכולל השתלמויו

מדריכי%, נית' לפנות אליה% בכל נושא באמצעות  21לל ותרחב בשנה"ל תשע"ב וכממער� ההדרכה של המגמה 

דרכי ההתקשרות המופיעי% באתר המגמה. המדריכי% משויכי% להתמחויות ומקצועות לימוד שוני% וכ' משובצי% 

  בתי ספר באזור מגוריה%.ל

בכל מקרה שאת% מרגישי% צור� לפנות אלי בהצעות, שאלות או כל עניי' שמטריד אתכ%, את% מוזמני% לשלוח 

אני מבטיח לענות לכל אחד ואחת מכ% בהקד%. כל חומר  yarondoppelt@gmail.comלי דוא"ל לכתובת: 

% לשלוח לעודד רייכספלד שיעביר אותו לעיו' לימודי שאת% מעונייני% לשת( ע% שאר המורי% את% מוזמני

  מרכזי ההתמחויות שלנו ולפרסו% ע% שמותיכ% וש% בית הספר שלכ% באתרי המגמות.

  בברכת: מורה טוב מסביר, מורה מצוי' מדגי%, מורה מעולה מעורר השראה

  כולכ% מעוררי% בי השראה ומחזקי% אותי להמשי� בדר� שלנו.

  

  דר' ירו' דופלט

  ומערכות ימיות מערכות ייצור ממוחשבות ,הנדסת מכונותמגמות מות הנדסה, תכנו' ובקרה ומפמ"ר ממונה מג


