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 ותשע"ה שרית 'א           לכבוד
 2015ספטמבר  14                   מרכזי ומורי מגמות המכונות

 שלום רב,

 ולתשע" 1חוזר מפמ"ר הנדון: 

 א.ג.נ.

שאלונים החדשים של חוזר זה נועד לעדכן את בתי הספר על אופן דיווח הציונים הבית ספריים והחיצוניים ב
לימודים כפי שמצויים בספריית התכניות הרפורמה מחייבת את צוותי המורים לרענן את הכרת  .הרפורמת תשע"
 .תכניות לימודים ואוגדני שעותובספריית משנה  תיקיית המוריםבקישור  ,מוקד מקצועבמערכת  ,מסמכי המגמה

. בתי רפורמהנמצאות בתיקיית ה מד"צים להנדסהתכניות לימודים להשכלה כללית במגמה ותכנית להפעלת 
סביבות הוראה/למידה/הנחייה במגמה שלנו קיימות . נוספות להשכלה כלליתשעות הספר מקבלים הקצאת 

 .התקני ההצטיידות של המגמבתי הספר בהתאם לבע"י צוותי ההוראה המעוצבות מגוונות, עשירות ומרתקות 
שתומך בלמידה  פורטל חומרי לימודו מערכות ייצור ממוחשבותובמגמת  הנדסת מכונותמגוון ספרי לימוד עשיר ב

 בהתמחות. ויקטיםפרלמידה סביב במקצוע המוביל ובבאמצעות מגוון מעבדות או  ,סביב פרויקטוןמשמעותית 

בוצעה חלוקה של אך  ההיקף שעות ההוראאין שינוי ב בקרה במכונותו מכניקה הנדסיתבתכניות הלימודים של 
, בוחן חיצוני מוקד מקצועדרך מערכת  זמינוימרכזי המקצוע  ,שנה"ל תשע"והחל מ. יב'-נושאי לימוד לכיתות י'

. יח"ל באחד מהמקצועות המובילים( 3)שאלונים חיצוניים המקנים  838/819387להערכה חיצונית של שאלון 
 . (מפמ"רחוזרי )המצוי גם בתיקיית  תשע"ד 2חוזר ב ופורטששאלון זה הרכב מגוון בעל חלופות שונות ל

, יחובר ע"י מליאת הפיקוח של המגמה (שהיה בעברכפי )המרכיב בכתב של שאלון זה, אותו מביא הבוחן למבחן 
 .819201-3 -, ו838201-2, 838102על בסיס שאלות הדומות לשאלות הנמצאות בשאלוני 

 :כפי שיתקיים בתשע"ו 838/819387להלן מבנה השאלון החיצוני  

 במכונות בבקרהאו  הנדסית במכניקה שאלות 6 עם 'א פרקממורכב ו וחצי שעהשל השאלון נמשך המרכיב בכתב 
לפי הקריטריונים הבאים:  נקבע ע"י הבוחןהציון . ומדע הנדסה פרקימתוך  שאלות 4עם  ב' פרקו)לפי ההתמחות( 

שאלות לבחירה מכל השאלון. סה"כ חמש שאלות כך שמשקל כל  3 התלמיד נדרש לענות על שאלה מכל פרק ועוד
למרכיב המעבדות: מעבדת חובה  50%החיצוני. יתרת מציון הבחינה  50%. משקל המרכיב בכתב 10% ה בכתבשאל

 ילים.ממגוון מעבדות המקצועות המוב %25 ומעבדת בחירה %25 (CAD)לפי מאגר  בתכן הנדסי דיגיטלי

 ת מערכות הנדסיות, מקצוע מוביל בקר819387 , מקצוע מוביל מכניקה הנדסית838387 פרק

 סרטוט היטלים מתוך גוף נתון .1 א

חזיתי,  -חתך לפי מישור ישר )אנכי : סרטוט חתכים .2
 עלי( -צידי. אופקי 

 איזומטריה - בניית גוף במבט תלת מימד .3

: כוחות ומומנטים לרבות דיאגרמת גוף סטטיקה .4
 חופשי, גלגלות או תליית גופים

 שאלת חוזק מתיחה או גזירה/מעיכה .5

 חישובי גלים לפיתול או כפיפה .6

מציאת פונקציה על פי תרשים לוגי או מתוך טבלת  .1
 פעולת מערכת. אמת או מתוך תיאור מילולי של

קרנו ומימוש בעזרת  צמצום פונקציה בעזרת מפת .2
 סמלים לוגיים

 מערכות פניאומטיות .3

 ראוליותמערכות היד .4

 בקרהתרשים מלבנים של מערכת  .5

 לם או תכנית בקרה בכל שפת תיכנותדיאגרמת סו .6

 לוגיקה .1 ב

 פניאומטיקה .2

 הידראוליקה .3

 לם או תכנית בקרה בכל שפת תיכנותדיאגרמת סו .4

 הבנת סרטוט הרכבה ברמת מודל .1

 שאלת סטטיקה .2

 שאלת חוזק מתיחה או גזירה/מעיכה .3

 והספק מכניהספק חשמלי סוגים ויחסי תמסורות,  .4

שאלון זה מהווה גם צומת  לבתי הספר להזמין את השאלון החיצוני בכיתה יב' שכן ממליצהמליאת הפיקוח 
 אחרונה לקביעת מספר יחידות הלימוד שהתלמיד זכאי לקבל במקצוע המוביל. 
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 :כפי שיתקיים בתשע"ו 838/819283אופן הדיווח על הערכה בית ספרית עבור שאלון 

באמצעות דיווח על מטלת ביצוע מוקצות להערכה פנימית השעות  240מתוך  (לפחות) שעות 180רק למידה של 
ההערכה הפנימית של המקצועות המובילים יח"ל.  5מאפשרת לתלמיד לצבור  838/819283עבוד סמל שאלון 

מוקד בהזמנת הבחינה ב) ת ביצועוהערכה מבוססת קריטריונים של מטל – 9588טופס במגמה היא באמצעות 
ת הביצוע" ו"מטל (.פרט את נושאי הלימוד שבית הספר כיסה מתוך תכנית הלימודים של כיתה י'מקצוע יש ל

של  ליבהמושגי סביב סביב נושאים מתוך ( CAD -ו 266מאגרי )לרבות  מגוון פעילויות התנסותיות כוללות
מבחן בכתב, תלקיט ניסויי מעבדה, תלקיט תרגילי בניה,  :כגוןהערכה . שבו קי הנדסה ומדעפרו המקצוע המוביל

תכנות ותכן של מערכות או כל פעילות התנסותית אחרת הניתנת לחלוקת הציון לסעיפי ציון )קריטריונים( 
 .(קישור לחוזר בנושא)מצ"ב  הדיווח על הציונים של ההערכה הפנימית על פי הנחיות אגף הבחינות נפרדים.

, מטלת ביצוע מעבדה או 25%מטלת ביצוע מעבדה או פרויקטון סמסטר א' : 4מספר הקריטריונים להערכה הוא 
 . 25%סמסטר ב'  או עבודה ומטלת בחינה 25%סמסטר א'  או עבודה , מטלת בחינה25%פרויקטון סמסטר ב' 

 באופן הבא: 838/819500יח"ל בסמל שאלון ראשי  5שני סמלי השאלון החדשים צוברים 

 יח"ל 5= מכניקה הנדסית  838500=  838387+  838283

 יח"ל 5 בקרה במכונות=  819500=  819387+  819283

באמצעות  819/838500עבור סמל שאלון ראשי  יח"ל 5ניתן להחליף את שני סמלי השאלון החדשים לצבירת 
האחד  שוניםהמיועד לתלמידים מצטיינים המסוגלים לבצע שני פרויקטי גמר ( 838/819589)יח"ל  5פרויקט גמר 

בוחן  31/12/2015מרכזי המגמות יזמינו במערכת מוקד מקצוע עד  .ההתמחותוהשני במקצוע  המובילבמקצוע 
 יח"ל בלבד 3התמחות פרויקט אנחנו ממליצים לבצע ב בתכנית טו"ב .בהתמחות יח"ל 5או  3פרויקט חיצוני ל

 בהתמחות יח"ל 3/5, או פרויקט (במקצוע המוביל) וןלהערכת פרויקט ,קריטריוניםהיח"ל.  5ובמקצוע המוביל 
בהתאם לרמה  ושל התוצר תהליך הלימודשל יחודדו תוך חתירה למצוינות  ,(תיב"מאו  מכטרוניקה)לדוגמא: 

להעביר  מתבקשיםמרכזי המגמות  בכל תחומי הלימוד במגמה. והבנת מושגי ליבהנאותה של יישום מיומנויות 
השעות שמשרד החינוך  שנסייע למרכזים ביישום הקצאתכדי  לפיקוח 20/10/15עד  מערכות שעות אמיתיות

 .במקצועות המגמההמשמעותית  ר לתלמידים באופן שאינו פוגע בתהליך הלמידהמעבי

יח"ל במקצוע ההתמחות מחייב  5יח"ל או  3המעבר ללימוד סביב פרויקטונים במקצוע המוביל ופרויקטי גמר 
העמקה והרחבה של המיומנויות הנדרשות ממורים המובילים תהליכי לימוד סביב פרויקט. לשם כך נקיים ימי 

שעות בכל רחבי הארץ. יום העיון  60של  השתלמויותעיון למרכזי מגמות בתחילת שנה"ל במקביל לפתיחת 
 רכזי המקצוע.לתכנית יום העיון תישלח בקרוב  – 20/10/2015הראשון למרכזי מגמות יתקיים בתאריך 

 :אירועים חשובים

 באורט מושינסקי. 16:30החל מהשעה  20/10/2015מכללות יתקיים בתאריך כנס ארצי למורי ה 

 של תחרות ה בעיטת הפתיחה-FRC שעון ישראל. 18:00בשעה  9/01/2016בתאריך ת השנה מתקיימ 

 מלצר רובוטיקה בשירות האדם והחברה תתקיים -תחרות הרובוטיקה הלאומית תשע"ו: רובונר, רובוט
 (.20:00 -ל 16:00בין השעות: החל  29/02/2016 בתאריךכיול רובוטים יתבצע השנה ) 1/03/2016בתאריך 

 22/03/2016ם השנה )כנראה במכללת אפקה להנדסה( בתאריך כנס ארצי למורי מגמת מכונות יתקיי. 

  פיטר אודוצין, תלמיד מכללת עמל שבח מופת, ייצג בכבוד את ישראל באולימפידתWorldSkills  ,בברזיל. לכן
 . האירוע הארצי יתקיים בחודש מאי פרטים בהמשך השנה.CAD -משרד החינוך בחר להוסיף את תחום ה

 אנחנו מאחלים לכל המורים שנת עשייה, מלאת סיפוק וחוויות מהאתגר האמיתי להיות מורה להנדסת מכונות.
 

 ,שנה טובה

 
 מפמ"ר מכונות – דר' ירון דופלט
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