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 תשע"דה' טבת א          

 0880דצמבר  80     
  לכבוד

 מורי ומרכזי מגמות המכונות
 

 שלום רב,

 דלתשע" 1חוזר מפמ"ר הנדון: 
 א.ג.נ.

במספר תחומי פעילות במגמות  תשע"ד, שיוצא לאור השנה באיחור רב, אנחנו מבקשים לגעת 1בחוזר מפמ"ר 

 המכונות:

 תכנון ההוראה .1

 פיתוח מקצועי של מורים. .2

 תחרות הרובוטיקה הלאומית של ישראל. .3

 תכניות לקידום החינוך הטכנולוגי בישראל שמגמת מכונות מהווה חלק משמעותי בתוכן. .4

 תכנון ההוראה והלמידה במגמה: .1

. המלאכה את ההלימה בין אוגדן תכנון השעות, תכניות הלימודים ומבנה השאלונים יםאנחנו משפר .1.1

לנוחיות המורים, אנחנו שוקדים על הוספת עמודות למסמכי . תיכוןבמה במכללות ולכמעט והוש

 . םהצעות לתרגיליוההלימה שיכללו את העמודים הרלוונטיים בספרי הלימוד, 

אולם, מספר השאלות בשאלונים מסוימים יותאם  .שינויללא מערך הבחינות יישאר בשנה הבאה  .1.2

אוגדני השעות, למסמכי ההלימה שנבנו בהתאמה לתכניות הלימודים המפורסמות באתר המגמה. 

 . תיקיית המוריםתכניות הלימודים ומסמכי ההלימה העדכניים נמצאים ב

במכטרוניקה  134131: שאלון כבר עתה יודעים עליהםיש מספר שינויים שאנחנו  למרות האמור לעיל .1.3

 .מערכת מוקד מקצועמדעי הטכנולוגיה הופכים לשאלון מפמ"ר אותו נדרש להזמין דרך ב 104231ושאלון 

 אושרו בחינות חיצוניות למעבדות במכללות.טק במכללות ובתיכון ו-לעומת זאת, אושרו שאלוני אוטו

. הקבצים לתיכון ולמכללותשני קבצים מעבדות ופרויקטים פורסמו בפדגוגיים להערכת הקריטריונים ה .1.4

הללו יכולים לשמש אתכם המורים כדי לתכנן את מערך ההוראה. יש בתוכם גם קישורים לתכניות 

 מוריםהתיקיית גם המסמכים הללו נמצאים בלימודים ומסמכים רלוונטיים לבחינות שאינן בכתב. 

 שמתעדכנת כל העת, למשל הוספנו את שאלוני הבגרות והמכללות והצעות לפתרונן לתיקייה זו.

שני המסמכים נמצאים באתר )התקפים משנה"ל תשע"ג ואילך  חטה"עטבלת ש"ש ל, וכן ל"מערכת שכ .1.1

הקודם המפמ"ר בחוזר  שעות לימוד לתלמיד.תקצוב ב יםעוסק(, מינהל כלכלה ותקציבים של משרה"ח

לתכנן את שנת הלימוד בהלימה לאוגדן השעות ותכניות  למרכזי מגמותסיכמנו את המידע כדי לסייע 

 -שעות במקצוע המוביל ו 033שעות במקצוע המדעי,  413. לא ניתן ליישם תכנית לימודים של הלימודים

 ם לא מלמדים את כל השעות שמשרד החינוך מעביר לתלמידים.אשעות במקצוע ההתמחות  143

 יםהמופיע יםת הלימודוש"ש!!! את תכני 33יש ללמד  )כולל בכיתות יב' ט במסלול טו"ב( בטכנאים

 .מוריםהתיקיית וב אתר המגמהב

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B7inwYWT1wBvNEJqU2tGb2R3cEU&usp=sharing
http://exams.csit.org.il/
https://drive.google.com/folderview?id=0B7inwYWT1wBvNEJqU2tGb2R3cEU&usp=sharing
http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/secel.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/756CA2DC-BE19-4595-9C19-BB766E853D71/150025/table.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalCalcala/TakzivHachinuch/Tiktzuv
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalCalcala/TakzivHachinuch/Tiktzuv
http://www.amalnet.k12.il/EngineeringSystem/Completions/Competition/TaharutMecatrinic/?myId=3001-2
https://drive.google.com/folderview?id=0B7inwYWT1wBvNEJqU2tGb2R3cEU&usp=sharing
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 פיתוח מקצועי של מורי המגמה .2

היצע ההשתלמויות במגמות המכונות ומערך  המורים הם המשאב החשוב ביותר של המגמה ולכן .2.1

לפנות למדריכי המגמה בקבלת  יכולכל בית ספר יישאר בתשע"ד בהיקף דומה מאוד לתשע"ג. ההדרכה 

סיוע להעצמת תהליכי הלמידה המתרחשים במגמה שלנו. בהזדמנות זו אני מבקש להודות לכל 

מטמיעים, נאמני המגמה, הבוחנים, כותבי הבחינות והמעריכים על שיתוף הפעולה, הסיוע המדריכים, ה

 והעבודה אותם הם מבצעים כל השנה עבור המגמה.

. Georgia-Techהצענו למורים להצטרף להנחיית תלמידים בלמידה של קורס וירטואלי באוניברסיטת  .2.2

. כל מורה שהצטרף לקול קורא שפרסמנו יקבל תוספת של בבקרה של רובוטים אוטונומייםהקורס עוסק 

ש"ש בשכרו. אנחנו יכולים לפתוח פורומים ייחודי למורים ו/או לתלמידים שיאפשר למורים ו/או  2

 לתלמידים לדון בתכנים של קורס זה.

שעות והצעה  10מורים שמעוניינים להוביל השתלמויות מורים מוזמנים לשלוח לי תכנית השתלמות של  .2.3

לעבודה שהמורים יגישו בסוף ההשתלמות כדי לקבל אישור לגמול השתלמות עם ציון. זוהי הזדמנות 

"י פיתוח עצמאי ע באמצעותלמורים מצד אחד לתרום למגמה ומצד שני לתגמל את עצמם כלכלית וגם 

 פיתוח חומרי לימוד למורים שיועלו לפורטל חומרי הלימוד של המגמה.

מכיל גישה לחומרי הלימוד של רוב ההשתלמויות כמו גם חומרים נוספים שמורים  פורטל חומרי הלימוד .2.4

 ונות.שולחים אלינו כדי לשתף את חבריהם ממשפחת מורי מגמות המכ

חלקם  ,קלטנו בשנתיים האחרונות עשרות מורים חדשים, חלקם הגדול מהנדסים עם ניסיון מהתעשייה .2.1

צעירים מאוד. אם עתיד המגמה חשוב לנו זוהי חובה אישית של כל אחד מאיתנו לאמץ מורה חדש, 

עשיר שיש ולסייע לו להשתלב במשפחת מורי המגמה, בהכנת חומרי לימוד לתלמידים, ושיתוף בניסיון ה

לרבים מאיתנו בהוראה בכיתה. כולנו זוכרים את השנה הראשונה ויודעים עד כמה קשה ההשתלבות 

 במקצוע המאתגר ביותר שקיים בעולם הנקרא מורה במגמת מכונות המשמש כמלמיד.

 תחרות הרובוטיקה הלאומית של ישראל .3

, רובונרשתכלול מספר קטגוריות:  הרובוטיקה הלאומית של ישראלהשנה, אנחנו מרחיבים את תחרות  .3.1

 , הצגת פוסטר המציג את תהליך התכן ההנדסי ואולימפידע.רובוט לשירות האדם והחברה, מלצר-רובוט

בתי ספר ברובם יש מגמות מכונות. בתי ספר  43ראשון מסוגו אליו נענו  קול קוראמשרד החינוך הוציא  .3.2

אלו יקבלו תמיכה להצטיידות בתחום הרובוטיקה. אנחנו מקווים שמשרד החינוך ימשיך בתמיכה זו גם 

 וספים יגישו בקשות לתמיכה תקציבית ברובוטיקה בשנה הבאה.בשנה הבאה ומצפים שבתי ספר רבים נ

 ת לקידום החינוך הטכנולוגיותכני .4

להרחיבה. עם זאת מספר הטכנאים בתי ספר ואין כוונה  133 -הגיעה ל, טכנאים ובגרות, תכנית טו"ב .4.1

שלמדו במגמת מכונות בשנים האחרונות נמצא בעליה משמעותית כמו גם מספר התלמידים שהמשיך 

 ללימודי הנדסאים.

הוסיפה כמות נכבדה של תלמידים להתמחות תיב"מ ובבית ספר אחד  שילוב תלמידים בתעשייהתכנית  .4.2

אף מחזירה עטרה ליושנה ומרחיבה את הלמידה לכיתה יג' עם למעלה מעשרים תלמידים שילמדו 

 הנדסאים.בתקווה שימשיכו גם ללימודים בבתשע"ה בכיתה יג' 

http://www.mooc-list.com/course/control-mobile-robots-coursera
clickit3.ort.org.il/mechatronics
clickit3.ort.org.il/mechatronics
http://www.amalnet.k12.il/EngineeringSystem/Completions/Competition/TaharutRoboner/?myId=3001-1
http://www.trincoll.edu/events/robot/
http://www.trincoll.edu/events/robot/
http://www.amalnet.k12.il/EngineeringSystem/Completions/Competition/TaharutMecatrinic/?myId=3001-2
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Takanot/Kriteryonim_Technologia.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Ticonim/Project_Tov.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Ticonim/SiluvTalmidimBtaasiya.htm
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עשרות כיתות  ותחיםכנולוגי במגזר הבדואי ואנחנו פבאזור הדרום מתקיים פרויקט להעצמת החינוך הט .4.3

במגזר זה במיוחד בתחזוקת מערכות הנדסיות, רכב ותיב"מ. איננו פותחים התמחות תיב"מ לתלמידים 

 בעלי הישגים לימודיים נמוכים. 

בחיפה נפתחו מספר מגמות חדשות בהתמחויות תיב"מ ומכטרוניקה ואנחנו שואפים לפתיחה נוספת  .4.4

טק -תמכנו בהקמת מרכז ללימודי אוטו תי ספר בהם מעולם לא הייתה מגמת מכונות.בתשע"ה בב

 בהדסה נעורים.

בבאר שבע ובחיפה מוקמים בימים אלו מעבדות טכנולוגיות מרכזיות בהן יהיו מעבדות מודרניות  .4.1

ומתקדמות להוראת נושא הבקרה ולהוראת נושא התיב"מ. בתי ספר מהפריפריה יוכלו להסתייע 

יח"ל. בתי ספר הנמצאים בעיר יוכלו לבצע את כל השעות  1ם אלו לצרכי עבודות גמר של במרכזי

ההתנסותיות או חלקן במרכזים אלו. המרכז בחיפה, בו יהיו רק מעבדות של מגמות המכונות יהווה גם 

 תמיכה משמעותית להקמת מכללה טכנולוגית להכשרת הנדסאים צעירים.

 מרכזי חינוך טכנולוגיים והעצמת של שני בתי ספר מקיפים 3שידרוג משרד החינוך הקצה תקציב נכבד ל .4.0

 .הצטיידות נרחבתתמיכה תקציבית בנולוגיות חדשות ופתיחת מגמות טכ ידי-על נוספים

אנחנו מבקשים לשתף אתכם המורים בנושא שמדאיג אותנו מאוד. למרות הפיתוח הנרחב, הן במספרי תלמידים, 

יח"ל במקצועות המובילים  1 -והן בהשתלמויות מורים אנו עדים להקטנה דרמתית של מספר התלמידים שניגש ל

יח"ל.  1תלמידים בבקרה במכונות  1333 -יח"ל ו 1תלמידים במכניקה הנדסית  133נבחנו  2333בשנת של המגמה. 

תלמידים בלבד בכל אחד מהמקצועות הנ"ל. רק למידה של תכנית הלימודים  433 -נבחנו כ 2313במועד קיץ 

המלאה במקצועות המובילים ובהתמחות תאפשר חינוך בוגרים להם מגוון מיומנויות והבנה של נושאים 

לוש יח"ל מובילה את החברה הישראלית לבינוניות טכנולוגיים הנדסיים ברמה נאותה. הסתפקות ברמת ש

יח"ל במקצועות המובילים  1 -ושטחיות. אנחנו מבקשים מכלל המורים ומרכזי המגמות לעודד תלמידים להיבחן ב

 .הסכם שלו חישובהטכניון שינה לטובה את אופן  ובמקצועות ההתמחות.

 הערה לסיום:

על ההכרה בוססת ובעיקר עבור תלמידים בעלי הישגים לימודיים בינוניים ומטה מ ,התנעה של כל תהליך למידה

הערכה מסכמת של הישגיו בעבר ואינה מעידה על יכולתו בעתיד. חשוב מאוד  הייתהשהערכת הישגי התלמיד 

כל נושא לימודי חדש בטרם מתחילים בתהליך ההוראה.  לקיים הערכה של תפיסות מוקדמות שיש לתלמידים על

נושא כל כך ניתן להבין את התלמידים טוב יותר ולהכין דרכים מגוונות לקידומם. בסוף תהליך ההוראה של 

מלץ לשוב ולהעריך את מידת ההתקדמות של כל תלמיד בכיתה ולציין לשבח כל תלמיד שעשה ולימודי מ

צליח לדרבן יותר ויותר תלמידים נ ,במתן משוב חיובי משמעותי לתלמידים התקדמות משמעותית. ככל שנרבה

 לעבר הצלחות.

 ,היהמשך שנת לימודים פוריאני מבקש לאחל לכל מורי המגמה השתלמויות מעניינות ו

 דר' ירון דופלט

 

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

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Takanot/TifulBakara/Tikney_Ziud.htm
http://ug3.technion.ac.il/admissions/#1010

