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  לכבוד

 מרכזי ומורי מגמות המכונות
 שלום רב,

 הלתשע" 1חוזר מפמ"ר הנדון: 
 למידה משמעותית במגמות המכונות -תשע"ד  2תוספת לחוזר 

 ביותר ביישום הרפורמה ללמידה משמעותית הם: יםהחשובהעקרונות 

תכניות לימודים מעודכנות ומסמכי הלימה כפי שמצויים בספריית מסמכי המגמה במערכת מוקד מקצוע  .1

 .תכניות לימודים ואוגדני שעותובספריית משנה  תיקיית המוריםבקישור 

ם ללמד למידה סביבות הוראה/למידה/הנחייה מגוונות, עשירות ומרתקות מהם ניתן לבחור נתיבים שוני .2

פעילה והתנסותית במסגרתה התלמיד פעיל ובונה את עולם המושגים של הנדסת המכונות. סביבות אלו 

 .תקני ההצטיידות של המגמהמעוצבות ע"י צוותי ההוראה במגמה בבתי הספר בהתאם ל

שתומך  פורטל חומרי לימודו מערכות ייצור ממוחשבותובמגמת  הנדסת מכונותמגוון ספרי לימוד עשיר ב .3

 בהתמחות. פרויקטיםלמידה סביב במקצוע המוביל וב בלמידה משמעותית שמורה יכול לקיים בכיתתו

מאחר שבוטלו בחינות הבגרות בכיתה י' בכל מקצועות הלימוד צוותי ההוראה מתכננים רצפי הוראה/למידה 

תדווח בסוף כיתה יא' לאגף הבחינות  וז כפי הנראה, הערכה פנימיתבכיתה י' המלווים בהערכה פנימית. 

 (בה מופיעים הנחיות נוספות בנושא) מוקד מקצועת מרכזי המקצוע במערכ באמצעות מערכת המנב"ס.

 .3/188//11/ זמניו פנימימתבקשים לדווח על רצפי ההוראה ואופן ההערכה באמצעות הזמנת שאלון בעל סמל 

היקף שעות ההוראה בתכניות הלימודים המעודכנות במקצועות המובילים לא השתנה בעקבות הרפורמה. שונה 

מרכזי  ,בשנה"ל תשע"ו רקולהפך.  'נושאים שונים מכיתה י' לכיתה יא שחייב מעבר של הלמידהרק תיזמון 

המקצוע יוכלו להזמין, לראשונה דרך מערכת מוקד מקצוע, בוחן חיצוני להערכה חיצונית של שאלון )בעל סמל 

יח"ל. רק  3מהווה  תשע"ד 2חוזר . שאלון זה שהרכבו המגוון בעל החלופות השונות פורט ב11388///3/זמני( 

 יח"ל.  5מאפשרת לתלמיד לצבור  (3/188//11/) השעות שמוקצות להערכה פנימית 212למידה של 

 למידה סביב פרויקט. ד"ומסמכי ההלימה תשע בהתאם לתכניות הלימודיםבמקצוע ההתמחות נעשית ההוראה 

שת גבהלמידה זה מסתיים תהליך  מהווה את המהות של מקצוע ההתמחות שהוא מטבעו נדרש להיות התנסותי.

חוברת פרויקט ובאירוע בחינה אליו מגיע בוחן חיצוני. לכן, צוותי ההוראה בבתי הספר יכולים לבנות רצפי 

אה/למידה מונחית אשר המיקוד שלהם משתנה בהתאם לאופי המיוחד שכל צוות מבקש לעצב בבית ספרו. הור

תכני לימוד שונים לפי בחירת מורי המגמה בבית הספר או לפי של  העמקה/או ו כאן, המקום לבנות הרחבה

מערכות תעופה  מוריבחירת צוותי התלמידים שעיצבו את הצעות הפרויקט שלהם כבר בכיתה יא. לדוגמא, 

 או להעמקה בנושא בקרה של כלי טייס זעירים. מ"סיבלהעמקה בנושא מתכנית הלימודים  32%יכולים להקדיש 

אני מאחל לכל , הפועלים כל השנה לקידום המגמה בכל רחבי הארץ, יקוח, מדריכי ונאמני המגמהמליאת הפבשם 

 אחד ואחת מכם שנת לימודים מהנה ופוריה.

 ,טובהשנה 

 דר' ירון דופלט
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