המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר – ב"ש

דף תיאום ציפיות  /דרישות
מקצוע
מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים
מגמת מערכות בקרה ואנרגיה
מקצוע  -מדעי המחשב
שנה"ל תשע"ז

לילך זמיר

מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים
מקצוע מוביל
לימודי המגמה מקנים לתלמיד את הידע וההבנה בתחומי האלקטרוניקה והמחשבים .כמו כן ,חניכי המגמה מתנסים בתכנון והרכבת
מעגלים אלקטרונים ומתכנתים באמצעות שפות המחשב השונות (שפת  ,Cשפת .)ASM

מקצוע מוביל -
אלקטרוניקה ומחשבים -
 5י"ל
אלקטרוניקה ומחשבים
בגרות פנימית

ספרתית י'

מקצוע ראשי
אלקטרוניקה ומחשבים
עיוני 815381
 2י"ל (עיוני)

אלקטרוניקה ומחשבים
מעבדה (בגרות
חיצונית  +פנימית)

מעבדת
חשמלטרוניקה
י'

מעבדת תקבילית י"א +
מעבדת מחשבים י"א

חשמל י' +
י"א

תקבילית
ספרתית
י'  +י"א

שאלונים
מחשבים
י'  +י"א

חלוקה למקצועות וכיתות לימוד

מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים
מקצוע התמחות
לימודי ההתמחות הם בתחום התקשורת ,התלמידים לומדים ונחשפים לעולם התקשורת הספרתית והאנלוגית ,כמו כן ,מתנסים
במעבדות בבניית מעגלים לשידור וגילוי מידע.

מקצוע התמחות-
מערכות
אלקטרוניות
 5 -י"ל

מערכות
אלקטרוניות עיוני

תקשורת
תקבילית י"ב

תקשורת
ספרתית י"ב

מקצוע ראשי

מערכות
אלקטרוניות
מעבדה

מעבדת
תקשורת י"ב

מערכות
אלקטרוניות
פרויקטים

תאוריה

שאלונים

תכנון ובניה

חלוקה למקצועות וכיתות
לימוד

שכבה י'
מגמת הנדסת
אלקטרוניקה ומחשבים
(אלק')

דף תיאום ציפיות  /דרישות מקצוע
מקצוע – מערכות ספרתיות:
חשיפת התלמיד ליסודות האלקטרוניקה – לוגיקה ,רכיבים אלקטרונים פשוטים ומימושם .הכרת
רכיבים לוגיים למימוש פונקציות באלק' ספרתית .במסגרת רפורמת הלמידה המשמעותית
שהחלה בשנה"ל תשע"ה ,מקצוע זה מוערך ע"י בית הספר ולא בבחינת בגרות חיצונית .המקצוע
מהווה את יחידת הלימוד הראשונה של המקצוע המוביל אלקטרוניקה ומחשבים.

1

תכנית לימודים

2

שם רכז המקצוע ויצירת קשר

שיטות ספירה  ,מושגי יסוד בלוגיקה ,יסודות האלגברה הבוליאנית,
פונקציות בוליאניות ופישוטן ,מערכות צירופים ואמצעים למימושן
תכנון ומימוש של מערכות צירופים שימושיות,
מערכות עקיבה
לילך זמיר – 652 - 3262029

3

שם המורה  /מדריך

סימה וזאנה ( ) 652 – 4064095

4

דרכי התקשרות

5

מס' שעות שבועיות

 – 2כיתה י' – 9 ,1כיתה י'2

6

אופי המקצוע

עיוני

7

הגשה לבגרות

בגרות פנימית –  1י"ל ( 36שעות הוראה)

8

ציוד נדרש

9

ספר לימוד

11

תדירות בחנים ומבחנים

11

שקלול ציון סמסטריאלי

12

שקלול ציון מגן/בית ספרי

רכזת המגמה :נייד ,משו"ב ,משרד רכזת המגמה
מורה :נייד ,משו"ב ,חדר מורים

מחברת חשבון  /קלסר עם דפדפת חשבון
כלי כתיבה ,מחשבון מדעי
אין חובת קניה
ספרות עזר לתלמיד –
אלקטרוניקה ומחשבים  -מערכות ספרתיות  ,מחבר  -יעקב שוורץ ,צבי
אזיה ,הוצאת מט"ח

13

מדיניות לגבי שיעורי בית
ועבודות

14

דרישות ייחודיות

15

נהלי משמעת

16

שעות קבלה

בוחן – אין
עבודה – אין

מבחן – אחת לסמסטר

בוחן – אין

 - 46%ציון שנתי

מבחן – 06%

הערכת מורה – 26%

 - 96%ציון הערכה חלופית

 - 96%ציון מתכונת

שיעורי בית יינתנו על פי הצורך.
הערכה חלופית תתבצע ע"י עבודה מעשית במעבדה ,הכנת פרזנטציה
והצגתה בפני תלמידי הכיתה
יש להקפיד להתנהג עפ"י כללי המשמעת הבית סיפריים.
יש להקפיד להגיע בזמן לשיעור ,מיד עם השמע הצלצול על התלמיד לחכות
למורה/מדריך בכיתה.
חובת נוכחות בשיעורים (היעדרות מעל  96%תגרור קבלת החלטות להליכים
פדגוגיים ומשמעתיים במסגרת ועדה פדגוגית).
הפרעות בשיעורים יגררו תהליכים משמעתיים בטיפול בעלי תפקידים בהתאם
לתדירות וחומרת האירועים (מנהל ,מד"ר ,רכזי שכבה ויועצת ,צוות חינוכי) ועדכון
שוטף מול ההורים.
חובת נוכחות בתגבורים (עבור התלמידים הרלוונטיים)

1

יפורסמו בתחילת שנה"ל

דף תיאום ציפיות  /דרישות מקצוע
מקצוע – תקבילית  -ספרתית:
הקניית ידע לתלמידים בנושא רכיבים אלקטרונים ,הכרת אותות חשמליים ומגברי שרת ,יישום
מעגלים חשמליים בתחום האלקטרוניקה.

1

תכנית לימודים

2

שם רכז המקצוע ויצירת קשר

אותות ומערכות ,מגברים ,מערכות מבוקרות משוב שלילי
לילך זמיר – 652 - 3262029

3

שם המורה  /מדריך

סימה וזאנה ( ) 652 – 4064095

4

דרכי התקשרות

5

מס' שעות שבועיות

 – 2י' – 9 ,1י'2

6

אופי המקצוע

עיוני

7

הגשה לבגרות

8

ציוד נדרש

9

ספר לימוד

11

תדירות בחנים ומבחנים

11

שקלול ציון סמסטריאלי

12

שקלול ציון מגן/בית ספרי

רכזת המגמה :נייד ,משו"ב ,משרד רכזת המגמה
מורה :נייד ,משו"ב ,חדר מורים

מקצוע דו שנתי ,ניגשים לבגרות בכיתה י"א במסגרת שאלון אלק'
ומחשבים 015901
מחברת חשבון  /קלסר עם דפדפת חשבון
כלי כתיבה ,מחשבון מדעי
אין חובת קניה
ספרות עזר לתלמיד –
אלקטרוניקה תקבילית וספרתית ,מחבר  -גלעם ,הוצאת :מל"מ +
האוניברסיטה הפתוחה  +מט"ח

13

מדיניות לגבי שיעורי בית
ועבודות

14

דרישות ייחודיות

15

נהלי משמעת

16

שעות קבלה

בוחן – אין
עבודה – 26%

מבחן – אחת לסמסטר

בוחן – אין

מבחן – 06%

הערכת מורה – 16%

הציון יחושב בכיתה י"א (בשקלול יילקח בחשבון ,באופן היחסי לתכנית
הלימודים ,גם הציון בכיתה י').
שיעורי בית יינתנו על פי הצורך.
יש להקפיד להתנהג עפ"י כללי המשמעת הבית סיפריים.
יש להקפיד להגיע בזמן לשיעור ,מיד עם השמע הצלצול על התלמיד לחכות
למורה/מדריך בכיתה.
חובת נוכחות בשיעורים (היעדרות מעל  96%תגרור קבלת החלטות להליכים
פדגוגיים ומשמעתיים במסגרת ועדה פדגוגית).
הפרעות בשיעורים יגררו תהליכים משמעתיים בטיפול בעלי תפקידים בהתאם
לתדירות וחומרת האירועים (מנהל ,מד"ר ,רכזי שכבה ויועצת ,צוות חינוכי) ועדכון
שוטף מול ההורים.
חובת נוכחות בתגבורים (עבור התלמידים הרלוונטיים)

2

יפורסמו בתחילת שנה"ל

דף תיאום ציפיות  /דרישות מקצוע
מקצוע – מעבדת חשמלטרוניקה:
לימודי המעבדה מקנים ידע מעשי לתלמיד בשלושה מקצועות :חשמל ,תקבילית וספרתית.
בכיתה י' התלמידים נחשפים פעם ראשונה למעבדה ,לומדים לעבוד עם מכשירי המדידה,
מחברים מעגלים חשמליים וספרתיים ומבצעים מדידות שונות בתחום.
ביצוע ניסויי מעבדה תורת החשמל:

ניסוי  1:מכשירי המדידה ,חוק אום ,סוללות
ניסוי  2א :מדידות במעגל טורי ומקבילי
ניסוי  2ב :חיבור נגדים במעורב
ניסוי  3:הכרת תוכנת סימולציה
ניסוי  4:בדיקת שיטת זרמי החוגים לפתרון מעגלים
ניסוי  :5מעגלי  RCטוריים בזרם חילופין
ניסוי  :6מעגלי  RLטוריים בזרם חילופין
ביצוע ניסויי מעבדה תקבילית-ספרתית:

ניסוי  7א :מגבר שרת – מגבר הופך מופע
ניסוי  7ב :מגבר שרת – מגבר לא-הופך מופע
ניסוי  7ג :מגבר שרת – מגבר מסכם ומחסר

1

תכנית לימודים

2

שם רכז המקצוע ויצירת קשר

לילך זמיר – 652 - 3262029

3

שם המורה  /מדריך

טרם נקבע

4

דרכי התקשרות

5

מס' שעות שבועיות

 9שעות ,לימודים במסגרת חצאי כיתות

6

אופי המקצוע

מעשי – שיעורי התנסות במעבדה

7

הגשה לבגרות

8

ציוד נדרש

9

ספר לימוד

ביצוע ניסויי מעבדה מערכות ספרתיות:

ניסוי  1:הכרת שערים מסוג XOR ,NOR ,NAND ,NOT ,OR
,AND
ניסוי  2:תכנון ומימוש מערכות צירופיות באמצעות שערים לוגיים
ניסוי  3:מפענחים חיבור מבנית של מפענח  BCDלתצוגת שבעה
מקטעים

ניסוי  4:מרבבים ומפלגים
ניסוי  5:התקני זיכרון

רכזת המגמה :נייד ,משו"ב ,משרד רכזת המגמה
מדריך :נייד ,משו"ב ,חדרי מדריכים בשכבות

מקצוע דו שנתי ,ניגשים לבגרות בכיתה י"א במסגרת שאלון אלק'
ומחשבים 015901
מחברת חשבון  /קלסר עם דפדפת חשבון ,כלי כתיבה ,מחשבון מדעי
ציוד מעבדה :ערכת רכיבים ,מטריצה ,כבלי  ,BNCחוטי ספק ,רב מודד
ידני

11

3

תדירות בחנים ומבחנים

חוברת ניסויים בית ספרית – תשלח במשו"ב בתחילת שנה"ל

בוחן – אין

מבחן בע"פ בכל סיום ניסוי  +מבחן
סמסטר

דף תיאום ציפיות  /דרישות מקצוע
ציוני
11

שקלול ציון סמסטריאלי

12

שקלול ציון מגן/בית ספרי

מצגות/דוחות –

מבדקים

26%

מעשיים –
96%

13

ציון מבחן
סמסטר –

הערכת מורה – 16%

46%

הציון יחושב בכיתה י"א (בשקלול יילקח בחשבון ,באופן היחסי לתכנית
הלימודים ,גם הציון בכיתה י').

מדיניות לגבי שיעורי בית

שיעורי בית יינתנו על פי הצורך.

ועבודות

דוחות מעבדה – הגשה אחת לשבועיים
14

דרישות ייחודיות

15

נהלי משמעת

16

שעות קבלה

בסיום ביצוע הניסוי ,צוות ההוראה יבצע מבחן בע"פ הבוחן את אופן
העבודה עם הצב"ד ,תוצאות הניסוי ובקיאות בחומר .על סמך נתונים אלו,
המורה יעריך את התלמיד על הניסוי.
יש להקפיד להתנהג עפ"י כללי המשמעת הבית סיפריים.
יש להקפיד להגיע בזמן לשיעור ,מיד עם השמע הצלצול על התלמיד לחכות
למורה/מדריך בכיתה.
חובת נוכחות בשיעורים (היעדרות מעל  96%תגרור קבלת החלטות להליכים
פדגוגיים ומשמעתיים במסגרת ועדה פדגוגית).
הפרעות בשיעורים יגררו תהליכים משמעתיים בטיפול בעלי תפקידים בהתאם
לתדירות וחומרת האירועים (מנהל ,מד"ר ,רכזי שכבה ויועצת ,צוות חינוכי) ועדכון
שוטף מול ההורים.
חובת נוכחות בתגבורים (עבור התלמידים הרלוונטיים)

חובת השלמה של ביצוע הניסויים – במסגרת מעבדת ערב
כללי התנהגות במעבדה:


אין להשתמש במחשבים שלא לצרכי העבודה הלימודית (אסורה
הכניסה לאתרים לא מורשים ,אין להפעיל תכנות שאינן במסגרת
תכנית הלימודים של המקצוע).



העבודה במעבדה היא בנעלים סגורות ומכנס ארוך.




אין לאכול ולשתות במעבדה.

אין לענוד תכשיטים בזמן העבודה במעבדה.

יש להקפיד לעבוד עפ"י כללי הבטיחות בחשמל וכיבוי אש ,כפי
שהוצגו בתדריך הבטיחות בתחילת השנה.



תלמיד רשאי לעבוד במעבדה רק לאחר שעבר מבחן בטיחות
בציון .166



הקפדה על כללי המשמעת וההישמעות להנחיות הצוות הלימודי
מקבלות משמעות נוספת וחשובה מטעמי בטיחות וזהירות בזמן
העבודה במעבדה.

4

מעבדת ערב – אחת לשבועיים

דף תיאום ציפיות  /דרישות מקצוע
מקצוע – מחשבים:
הכרת שפת תכנות  ,Cכתיבת קוד ויישום תכניות בשפה.

מבנה המחשב האישי)  - ( PCמבוא למבנה המחשב ,מושגים במערכת
ההפעלה
1

תכנית לימודים

2

שם רכז המקצוע ויצירת קשר

לילך זמיר – 652 - 3262029

3

שם המורה  /מדריך

מורה תוכנה חדש

4

דרכי התקשרות

5

מס' שעות שבועיות

כיתה י'2 - 2

6

אופי המקצוע

עיוני

7

הגשה לבגרות

8

ציוד נדרש

9

ספר לימוד

11

תדירות בחנים ומבחנים

11

שקלול ציון סמסטריאלי

12

שקלול ציון מגן/בית ספרי

יסודות התכנות בשפה עילית  -מבוא לתכנות ,אלגוריתמים ותרשימי
זרימה ,מבוא לשפת  ,Cטיפוסים ומשתנים ,פעולות בסיסיות וביטויים
קלט/פלט ופונקציות ספרייה ,משפטי תנאי ,לולאות ,מערכים חד-ממדיים

רכזת המגמה :נייד ,משו"ב ,משרד רכזת המגמה
מורה :נייד ,משו"ב ,חדר מורים

מקצוע דו שנתי ,ניגשים לבגרות בכיתה י"א במסגרת שאלון אלק'
ומחשבים .015901
מחברת חשבון  /קלסר עם דפדפת חשבון
כלי כתיבה ,מחשבון מדעי
אין חובת קניה
ספרות עזר לתלמיד –
מבוא להנדסת אלקטרוניקה – שפת  ,Cתרגול וניסויים ,מחבר  -אייל
שפרוני ,הוצאת מט"ח

13

בוחן – אין
עבודה – 26%

מבחן – אחת לסמסטר
מבחן – 06%

בוחן – אין

הערכת מורה – 16%

הציון יחושב בכיתה י"א (בשקלול יילקח בחשבון ,באופן היחסי לתכנית
הלימודים ,גם הציון בכיתה י').

מדיניות לגבי שיעורי בית

שיעורי בית יינתנו על פי הצורך.

ועבודות

הערכת מורה –  16%מורכבת מ:

14

אופן שקלול הערכת מורה



נוכחות סבירה

אחריות אישית של התלמיד להבנת החומר (שעות קבלה)
והשלמת החומר (במקרה והחסיר)


משמעת (איחורים והפרעות)


5

עזרה לחברים בכיתה

דף תיאום ציפיות  /דרישות מקצוע
יש להקפיד להתנהג עפ"י כללי המשמעת הבית סיפריים.
יש להקפיד להגיע בזמן לשיעור ,מיד עם השמע הצלצול על התלמיד לחכות
למורה/מדריך בכיתה.
חובת נוכחות בשיעורים (היעדרות מעל  96%תגרור קבלת החלטות להליכים

15

נהלי משמעת

16

שעות קבלה

פדגוגיים ומשמעתיים במסגרת ועדה פדגוגית).
הפרעות בשיעורים יגררו תהליכים משמעתיים בטיפול בעלי תפקידים בהתאם
לתדירות וחומרת האירועים (מנהל ,מד"ר ,רכזי שכבה ויועצת ,צוות חינוכי) ועדכון
שוטף מול ההורים.
חובת נוכחות בתגבורים (עבור התלמידים הרלוונטיים)

6

יפורסמו בתחילת שנה"ל

דף תיאום ציפיות  /דרישות מקצוע
מקצוע – חשמל:
המקצוע חושף בפני התלמידים עקרונות ברכיבים ומעגלים חשמליים ,הכרת שיטות חישוב שונות
במערכות חשמל .המקצוע מתפרש על שתי שנות לימוד ,נבחן לבגרות במרכיב העיוני של בחינת
הבגרות בכיתה י"א.

1

תכנית לימודים

2

שם רכז המקצוע ויצירת קשר

מטען ,כוח ושדה חשמלי  ,המתח החשמלי ומקורות מתח
זרם חשמלי  ,התנגדות ומוליכות
מושגים בסיסיים במעגל חשמלי  ,חוק אום
חוק הזרמים וחוק המתחים של קירכהוף
מעגל חשמלי טורי ,מקבילי ומעורב
הספק במעגל חשמלי
לילך זמיר – 652 - 3262029

3

שם המורה  /מדריך

סימה וזאנה ( ) 652 – 4064095

4

דרכי התקשרות

5

מס' שעות שבועיות

 -2י' – 9 ,1י'2

6

אופי המקצוע

עיוני

7

הגשה לבגרות

לבגרות בכיתה י"א במסגרת שאלון 015901

8

ציוד נדרש

9

ספר לימוד

11

תדירות בחנים ומבחנים

11

שקלול ציון סמסטריאלי

12

שקלול ציון מגן

רכזת המגמה :נייד ,משו"ב ,משרד רכזת המגמה
מורה :נייד ,משו"ב ,חדר מורים

מחברת חשבון  /קלסר עם דפדפת חשבון
כלי כתיבה ,מחשבון מדעי
אין חובת קניה .ספרות עזר לתלמיד –
מבוא להנדסת אלקטרוניקה – תורת החשמל  ,מחבר  -יעקב גל ,משה
קלרטג ,הוצאת מט"ח

13

מדיניות לגבי שיעורי בית
ועבודות

14

דרישות ייחודיות

15

נהלי משמעת

16

שעות קבלה

בוחן – אין
עבודה – אין

מבחן – אחת לסמסטר

בוחן – אין

מבחן – 06%

הערכת מורה – 26%

לא רלוונטי
שיעורי בית יינתנו על פי הצורך.
יש להקפיד להתנהג עפ"י כללי המשמעת הבית סיפריים.
יש להקפיד להגיע בזמן לשיעור ,מיד עם השמע הצלצול על התלמיד
לחכות למורה/מדריך בכיתה.
חובת נוכחות בשיעורים (היעדרות מעל  96%תגרור קבלת החלטות
להליכים פדגוגיים ומשמעתיים במסגרת ועדה פדגוגית).
הפרעות בשיעורים יגררו תהליכים משמעתיים בטיפול בעלי תפקידים
בהתאם לתדירות וחומרת האירועים (מנהל ,מד"ר ,רכזי שכבה ויועצת,
צוות חינוכי) ועדכון שוטף מול ההורים.
חובת נוכחות בתגבורים (עבור התלמידים הרלוונטיים)

7

יפורסמו בתחילת שנה"ל

מגמת מערכות בקרה ואנרגיה
מקצוע מוביל
לימודי המגמה מקנים לתלמיד את הידע וההבנה בתחום החשמל ,התלמידים לומדים מושגים במערכות חשמל ומערכות ספרתיות ,זרם
ישר וחילופין ,מערכות בקרה והתנסות במעבדה.

מקצוע מוביל -
מערכות חשמל 5 -
י"ל
מערכות חשמל בגרות פנימית

חשמל י'

מיתוג י'

מערכות חשמל מעשי/מעבדה (בגרות
פנימית  +חיצונית)

מעבדת
חשמלטרוניקה
י'

מעבדת חשמל י"א

מקצוע ראשי
מערכות חשמל 815381
בגרות חיצונית

מיתוג י'
 +י"א

בקרה
י"א

שאלונים
חשמל
י"א

חלוקה למקצועות וכיתות לימוד

מגמת מערכות בקרה ואנרגיה
מקצוע התמחות
לימודי ההתמחות חושפים את התלמידים להכרת מערכות בתחום פיקוד ובקרה ,התלמידים לומדים מושגים ומערכות בהמרת אנרגיה,
מתכננים מערכות הספק והתקנות חשמל ומיישמים טכניקות לפיקוד ובקרה של מערכות אלה .הלימודים כוללים התנסות במעבדה.

מקצוע התמחות -מערכות הספק פיקוד ובקרה
 5י"ל

פרויקטים מערכות פיקוד ובקרה

בקרה
ומערכות
ממוחשבות
י"ב

מערכות
הספק י"ב

המרת אנרגיה  -בחינה חיצונית
בכתב

מקצוע ראשי

מערכות פיקוד ובקרה  -בגרות חיצונית
במעבדה (ניסויים)

בקרה
ומערכות
ממוחשבות
י"ב

מערכות
הספק י"ב

המרת
אנרגיה י"ב

שאלונים

חלוקה למקצועות וכיתות לימוד

שכבה י'
מגמת מערכות בקרה
ואנרגיה
(חשמל)

דף תיאום ציפיות  /דרישות מקצוע
מקצוע – מערכות ספרתיות (מיתוג):
חשיפת התלמיד ליסודות הלוגיקה ,רכיבים אלקטרונים פשוטים ומימושם .הכרת רכיבים לוגיים
למימוש פונקציות באלק' ספרתית .במסגרת רפורמת הלמידה המשמעותית שהחלה בשנה"ל
תשע"ה ,מקצוע זה מוערך ע"י בית הספר ולא בבחינת בגרות חיצונית .המקצוע מהווה מרכיב
ביחידת הלימוד הראשונה של המקצוע המוביל מערכות חשמל .הפרקים המהווים את החלק בהם
התלמיד יוערך במסגרת הערכה חלופית הם ,0 ,0 ,0 :ו – .3
שיטות ספירה  ,מושגי יסוד בלוגיקה ,יסודות האלגברה הבוליאנית,
פונקציות בוליאניות ופישוטן ,מערכות צירופים ואמצעים למימושן
מסכמים ומשווים ,מערכות עקיבה ,אוגרים ,מונים
לילך זמיר – 652 - 3262029

1

תכנית לימודים

2

שם רכז המקצוע ויצירת קשר

3

שם המורה  /מדריך

4

דרכי התקשרות

5

מס' שעות שבועיות

9

6

אופי המקצוע

עיוני

7

הגשה לבגרות

בגרות פנימית –  1י"ל ( 36שעות הוראה)

8

ציוד נדרש

9

ספר לימוד

11

תדירות בחנים ומבחנים

11

שקלול ציון סמסטריאלי

12

שקלול ציון מגן/בית ספרי

לימור כהן ( ) 656 – 0900500
רכזת המגמה :נייד ,משו"ב ,משרד רכזת המגמה
מורה :נייד ,משו"ב ,חדר מורים

מחברת חשבון  /קלסר עם דפדפת חשבון
כלי כתיבה ,מחשבון מדעי
אין חובת קניה
ספרות עזר לתלמיד –
מערכות בקרה ואנרגיה  -מערכות ספרתיות ,מחבר :צבי אזיה ,הוצאת
מט"ח

13

מדיניות לגבי שיעורי בית
ועבודות

14

דרישות ייחודיות

15

נהלי משמעת

16

שעות קבלה

בוחן – אין
עבודה – אין

מבחן – אחת לסמסטר

בוחן – אין

 - 46%ציון שנתי

מבחן – 06%

הערכת מורה – 26%

 - 96%ציון הערכה חלופית

 - 96%ציון מתכונת

שיעורי בית יינתנו על פי הצורך.
הערכה חלופית תתבצע ע"י עבודה מעשית במעבדה ,הכנת פרזנטציה
והצגתה בפני תלמידי הכיתה
יש להקפיד להתנהג עפ"י כללי המשמעת הבית סיפריים.
יש להקפיד להגיע בזמן לשיעור ,מיד עם השמע הצלצול על התלמיד לחכות
למורה/מדריך בכיתה.
חובת נוכחות בשיעורים (היעדרות מעל  96%תגרור קבלת החלטות להליכים
פדגוגיים ומשמעתיים במסגרת ועדה פדגוגית).
הפרעות בשיעורים יגררו תהליכים משמעתיים בטיפול בעלי תפקידים בהתאם
לתדירות וחומרת האירועים (מנהל ,מד"ר ,רכזי שכבה ויועצת ,צוות חינוכי) ועדכון
שוטף מול ההורים.
חובת נוכחות בתגבורים (עבור התלמידים הרלוונטיים)

1

יפורסמו בתחילת שנה"ל

דף תיאום ציפיות  /דרישות מקצוע
מקצוע – חשמל:
המקצוע חושף בפני התלמידים עקרונות ברכיבים ומעגלים חשמליים ,מושגי יסוד בתורת החשמל
והכרת שיטות חישוב שונות במעגלים חשמליים .במסגרת רפורמת הלמידה המשמעותית
שהחלה בשנה"ל תשע"ה ,מקצוע זה מוערך ע"י בית הספר ולא בבחינת בגרות חיצונית .המקצוע
מהווה מרכיב ביחידת הלימוד הראשונה של המקצוע המוביל מערכות חשמל .הפרקים המהווים
את החלק בהם התלמיד יוערך במסגרת הערכה חלופית הם ,10 ,10 ,10 :ו – .13
מטען ,כוח ושדה חשמלי .המתח החשמלי ומקורות מתח ,זרם חשמלי.
התנגדות ומוליכות ,מושגים בסיסיים במעגל חשמלי .חוק אום
חוק הזרמים וחוק המתחים של קירכהוף ,מעגל חשמלי טורי ,מקבילי
ומעורב .הספק במעגל חשמלי,שיטות לפתרון מעגלים.
לילך זמיר – 652 - 3262029

1

תכנית לימודים

2

שם רכז המקצוע ויצירת קשר

3

שם המורה  /מדריך

4

דרכי התקשרות

5

מס' שעות שבועיות

9

6

אופי המקצוע

עיוני

7

הגשה לבגרות

בגרות פנימית –  1י"ל ( 36שעות הוראה)

8

ציוד נדרש

9

ספר לימוד

11

תדירות בחנים ומבחנים

11

שקלול ציון סמסטריאלי

12

שקלול ציון מגן/בית ספרי

לימור כהן ( ) 656 – 0900500
רכזת המגמה :נייד ,משו"ב ,משרד רכזת המגמה
מורה :נייד ,משו"ב ,חדר מורים

מחברת חשבון  /קלסר עם דפדפת חשבון
כלי כתיבה ,מחשבון מדעי
אין חובת קניה
ספרות עזר לתלמיד –
מערכות חשמל תורת החשמל כרך א' ,מחברים  -יעקב גל ,משה קלרטג,
תלמה מוקדי ,הוצאת מט"ח

13

מדיניות לגבי שיעורי בית
ועבודות

14

דרישות ייחודיות

15

נהלי משמעת

16

שעות קבלה

בוחן – אין
עבודה – אין

מבחן – אחת לסמסטר

בוחן – אין

 - 46%ציון שנתי

מבחן – 06%

הערכת מורה – 26%

 - 96%ציון הערכה חלופית

 - 96%ציון מתכונת

שיעורי בית יינתנו על פי הצורך.
הערכה חלופית תתבצע ע"י עבודה מעשית במעבדה ,הכנת פרזנטציה
והצגתה בפני תלמידי הכיתה
יש להקפיד להתנהג עפ"י כללי המשמעת הבית סיפריים.
יש להקפיד להגיע בזמן לשיעור ,מיד עם השמע הצלצול על התלמיד לחכות
למורה/מדריך בכיתה.
חובת נוכחות בשיעורים (היעדרות מעל  96%תגרור קבלת החלטות להליכים
פדגוגיים ומשמעתיים במסגרת ועדה פדגוגית).
הפרעות בשיעורים יגררו תהליכים משמעתיים בטיפול בעלי תפקידים בהתאם
לתדירות וחומרת האירועים (מנהל ,מד"ר ,רכזי שכבה ויועצת ,צוות חינוכי) ועדכון
שוטף מול ההורים.
חובת נוכחות בתגבורים (עבור התלמידים הרלוונטיים)

2

יפורסמו בתחילת שנה"ל

דף תיאום ציפיות  /דרישות מקצוע
מקצוע – מעבדת חשמלטרוניקה:
לימודי המעבדה מקנים ידע מעשי לתלמיד בשני מקצועות :מערכות ספרתיות וחשמל .בכיתה י'
התלמידים נחשפים פעם ראשונה למעבדה ,לומדים לעבוד עם מכשירי המדידה ,מחברים
מעגלים חשמליים וספרתיים ומבצעים מדידות שונות בתחום.
ביצוע ניסויי מעבדה תורת החשמל:
ניסוי  1:השימוש בספק כוח וברב-מודד
ניסוי  2:סוגי נגדים ;קודי סימון של נגדים ;שיטות מדידה של התנגדות
ניסוי  3:מדידת אופייני התנגדות של רכיב ליניארי (נגד) ורכיבים לא-
ליניאריים ,כדוגמת נורת להט , LDRודיודה
ניסוי  4:הכרת תוכנת הדמיה – וניתוח מעגלים חשמליים באמצעותה
ניסוי  5:מדידת התנגדות שקולה של נגדים בטור ובמקביל
(כל אחד מהמעגלים יכלול  3או  4נגדים)
ניסוי  6:מדידות במעגל מעורב ,הכולל מקור מתח יחיד
ניסוי  7:בדיקת חוקי קירכהוף במעגל זרם ישר ,הכולל שני חוגים ומקור
מתח יחיד
ניסוי  8:מדידת הספק במעגל חשמלי מעורב בזרם ישר
ניסוי  9:בדיקת שיטת זרמי החוגים לפתרון מעגלים – הניסוי ייערך
בהדמיה
ניסוי  10 :בדיקת שיטת זרמי החוגים לפתרון מעגלים – הניסוי ייערך
באמצעות צב"ד ממשי
ביצוע ניסויי מעבדה מיתוג:
ניסוי  1:פעולות יסוד באלגברה בוליאנית – יבוצע באמצעות מפסקים
ונוריות
ניסוי  2:פעולות יסוד באלגברה בוליאנית – יבוצע באמצעות מעגלים
מוכללים
ניסוי  3:תיכון מערכת משווה לשתי ספרות בינאריות בהדמיה
ניסוי  4:מימוש מערכת אזעקה באמצעות שערים ממשיים
ניסוי  5:מערכת לוגית המדמה פעולת הדלקת וכיבוי של נורה משלושה
מקומות
ניסוי  6:תכנון מערכת לוגית לחיווי גובה נוזל באמצעות שערי NAND
ממשיים
ניסוי  7:מימוש מערכת להנעה והיגוי של מכונית זעירה
ניסוי  8:הצגת מספרים בתצוגת שבעה מקטעים – ממיר מ - BCDל
שבעה מקטעים
לילך זמיר – 652 - 3262029

1

תכנית לימודים

2

שם רכז המקצוע ויצירת קשר

3

שם המורה  /מדריך

4

דרכי התקשרות

5

מס' שעות שבועיות

 9שעות ,לימודים במסגרת חצאי כיתות

6

אופי המקצוע

מעשי – שיעורי התנסות במעבדה

7

הגשה לבגרות

8

ציוד נדרש

טרם נקבע
רכזת המגמה :נייד ,משו"ב ,משרד רכזת המגמה
מורה :נייד ,משו"ב ,חדר מורים
מדריך :נייד ,משו"ב ,חדרי מדריכים בשכבות

מקצוע דו שנתי ,ניגשים לבגרות בכיתה י"א במסגרת שאלון מערכות
חשמל ב' 045200
מחברת חשבון  /קלסר עם דפדפת חשבון ,כלי כתיבה ,מחשבון מדעי
ציוד מעבדה :ערכת רכיבים ,מטריצה ,כבלי  ,BNCחוטי ספק ,רב מודד
ידני

9
11

3

ספר לימוד
תדירות בחנים ומבחנים

חוברת ניסויים בית ספרית – תשלח במשו"ב בתחילת שנה"ל
בוחן – אין

מבדק בע"פ בכל סיום ניסוי +

דף תיאום ציפיות  /דרישות מקצוע
מבחן סמסטר
ציוני
11

שקלול ציון סמסטריאלי

12

שקלול ציון מגן/בית ספרי

מצגות/דוחות –

מבדקים

26%

מעשיים –
96%

13

ציון מבחן
סמסטר –

הערכת מורה – 16%

46%

הציון יחושב בכיתה י"א (בשקלול יילקח בחשבון ,באופן היחסי לתכנית
הלימודים ,גם הציון בכיתה י').

מדיניות לגבי שיעורי בית

שיעורי בית יינתנו על פי הצורך.

ועבודות

דוחות מעבדה – הגשה אחת לשבועיים
14

דרישות ייחודיות

15

נהלי משמעת

16

שעות קבלה

בסיום ביצוע הניסוי ,צוות ההוראה יבצע מבחן בע"פ הבוחן את אופן
העבודה עם הצב"ד ,תוצאות הניסוי ובקיאות בחומר .על סמך נתונים אלו,
המורה יעריך את התלמיד על הניסוי.
יש להקפיד להתנהג עפ"י כללי המשמעת הבית סיפריים.
יש להקפיד להגיע בזמן לשיעור ,מיד עם השמע הצלצול על התלמיד לחכות
למורה/מדריך בכיתה.
חובת נוכחות בשיעורים (היעדרות מעל  96%תגרור קבלת החלטות להליכים
פדגוגיים ומשמעתיים במסגרת ועדה פדגוגית).
הפרעות בשיעורים יגררו תהליכים משמעתיים בטיפול בעלי תפקידים בהתאם
לתדירות וחומרת האירועים (מנהל ,מד"ר ,רכזי שכבה ויועצת ,צוות חינוכי) ועדכון
שוטף מול ההורים.
חובת נוכחות בתגבורים (עבור התלמידים הרלוונטיים)

חובת השלמה של ביצוע הניסויים – במסגרת מעבדת ערב
כללי התנהגות במעבדה:


אין להשתמש במחשבים שלא לצרכי העבודה הלימודית (אסורה
הכניסה לאתרים לא מורשים ,אין להפעיל תכנות שאינן במסגרת
תכנית הלימודים של המקצוע).



העבודה במעבדה היא בנעלים סגורות ומכנס ארוך.




אין לאכול ולשתות במעבדה.

אין לענוד תכשיטים בזמן העבודה במעבדה.

יש להקפיד לעבוד עפ"י כללי הבטיחות בחשמל וכיבוי אש ,כפי
שהוצגו בתדריך הבטיחות בתחילת השנה.



תלמיד רשאי לעבוד במעבדה רק לאחר שעבר מבחן בטיחות
בציון .166



הקפדה על כללי המשמעת וההישמעות להנחיות הצוות הלימודי
מקבלות משמעות נוספת וחשובה מטעמי בטיחות וזהירות בזמן
העבודה במעבדה.

4

מעבדת ערב – אחת לשבועיים

מדעי המחשב –  5י"ל  -מסלול מצוינות
מדעי המחשב הינו תחום מרכזי בעל השלכות רבות על תחומים אחרים .מדעי המחשב נתפס כשפת הטכנולוגיה המשמשת לתיאור והבנת
מבני מידע וידע ,קשרים ותהליכים .כשפה ,מדעי המחשב מאפשרת פתרון בעיות ,ייצוג ידע ופורמליזציה של תהליכים ולכן תומכת בהבנת
טכנולוגיה ובפיתוח מדעי טכנולוגי ועקרונותיה משמשים כיום לעבודה מדעית -והנדסית בתחומים רבים.
בנוסף לאתגר המחשבתי שמציבים לימודי מדעי המחשב והפוטנציאל שלהם לקידום כישורי חשיבה מסדר גבוה ,למידת מדעי המחשב עשויה
להעמיק את הבנתם של התלמידים תופעות שונות להם הם עדים בחייהם ,ולתרום ללימודיהם בתחומים אחרים.
בנוסף ,היות ומדעי המחשב ניצב בבסיסן של רבות מההתפתחויות הטכנולוגיות להן אנו עדים בעשורים האחרונים ,הבנת התחום והשלכותיו
עשויה להעלות גם את מודעותם החברתית ,האתית והתרבותיות של תלמידים הלומדים אותו.

שכבה י'
הנדסת תוכנה
תכנית לימודים לבגרות
חיצונית  5י"ל מדעי המחשב –
מקצוע דו שנתי

דף תיאום ציפיות  /דרישות מקצוע

מקצוע – מדעי המחשב חלק א (יסודות לשעבר):
לימודי מדעי המחשב הבסיסיים בכיתה י' הם למעשה חצי מתקופת הלימודים שבסופה (סוף
כיתה יא') ניגשים התלמידים לבגרות בהיקף של  4יחידות לימוד במדעי המחשב .הלימודים
יכולים להיות מועברים באחת מתוך שתי שפות Java ,או  ,C#בטכני נבחרה שפת  C#מתוך
ראייה כי בעתיד הלא רחוק המון פלטפורמות יתמכו בשפה והיא תהיה נפוצה מאוד.
ברוב השנה הראשונה התלמידים ילמדו את שפת  Cשהיא דומה בסינטקס (תחביר) שלה לשפת
 C#אך יותר בסיסית ומסבירה בצורה טובה יותר את מבנה זיכרון המחשב ואף מכינה את
התלמידים לקראת שירות ביחידות צה"ליות שעושות שימוש נרחב בשפות זהות או דומות לשפת
סף כמו .C
לימודי בסיס בשפת :C
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14

היסטוריה ,מבנה המחשב ,ביטים בתים ומשתנים ,ייצוג בינארי
וייצוג הקסדצימלי
אופרנדים ואופרטורים ,קלט פלט
הכרות עם סביבת העבודה ,Microsoft Visual Studio
קומפילציה ,דיבאג ,הרצה ,מבנה הפרויקט הנוצר במחשב (מה
נוצר במחשב כשאני כותב ומריץ תכנית).
פעולות וקדימויות של פעולות (אופרנדים ואופרטורים מתקדם)
תנאים
מערכים חד ממדיים וערכים רנדומליים
מיונים
מחרוזות בשפת  Cוטבלת ה ascii
מערכים רב ממדיים
פוינטרים
פונקציות
רקורסיות ומשתנים סטטיים
מבנים והקצאות דינמיות ,זיכרון ערימה
רשימות מקושרות

לימודי המשך בשפת :C#
1

תכנית לימודים

.1
.2
.3
.4

משתנה חדש – בוליאן
שוני בין תנאי מספרי לתנאי בוליאני
פונקציה מול פעולה חיצונית
מחרוזות בשפת  C#וטבלת ה UniCode

אובייקטים:
 .1משתנה מול תכונה
 .2פונקציה מול מתודה
במהלך השנה תינתן שעה נוספת שבועית ללימוד  ,WPFבסיסי נתונים
ועוד נושאים בתכנות מתקדם וחדשני יותר שיתנו לתלמידים כלים
לתחרויות אליהן יהיה מעוניין בית הספר להוציא אותם מידי פעם,
ההשתתפות לא תהיה חובה ולא תזכה בציון פנימי או חיצוני מטעם בית
הספר אך אי השתתפות תימנע מתלמידים לצאת לאירועי תחרויות שונים.
מצורפת גם תכנית הלימודים של שנה ב'  -כיתה יא  -למקרה שיהיו
תזוזות לכאן או לכאן:
 .1אובייקטים  -משתנה מול תכונה
 .2פונקציה מול מתודה
 .3רקורסיות

1

דף תיאום ציפיות  /דרישות מקצוע
.4
.5
.6
.7
.8

מערכי אובייקטים
תור
מחסנית
רשימה ,כולל רשימה דו כיוונית ,מעגלית וחצי מעגלית
עצים בינאריים

יחידה חמישית  -יחידת בחירה בנושא תכנות מונחה עצמים מתקדם
(תינתן בכיתה יא) :
.1
.2
.3
.4
.5

היסטוריית תכנות מונחה עצמים
הורשה ()Inheritance
כימוס ()Encapsulation
ריבוי צורות  -פולימורפיזם ()Polymorphism
מתודות ומבנים סטטיים

2

שם רכז המקצוע ויצירת קשר

לילך זמיר – 652 - 3262029

3

שם המורה  /מדריך

אוריאל פרידמן 6540-300949

4

דרכי התקשרות

5

מס' שעות שבועיות

6

אופי המקצוע

7

הגשה לבגרות

8

ציוד נדרש

רכזת המגמה :נייד ,משו"ב ,משרד רכזת המגמה
מורה :נייד ,משו"ב ,חדר מורים
מדריך :נייד ,משו"ב ,חדרי מדריכים בשכבות
 9שעות שבועיות לכיתה מלאה,
עוד  9שעות שבועיות לכל חצי כיתה לתרגול
עיוני משולב במעשי עם המון עבודה עצמית,
החל מאמצע השנה הראשונה תוכנס למידה אוטודידקטית
מבחנים עם חומר פתוח לחלוטין

9

11

ספר לימוד

מקצוע דו שנתי ,ניגשים לבגרות בכיתה י"א במסגרת שאלון מדעי המחשב
033901
מחשב נייד ,כתובת אימייל (לכוננים משותפים ברשת) ,מחברת חשבון
אין  -כל חומר הלימוד יועלה לרשת ,מומלץ להדפיס למבחנים.
בוחן כל סמסטר

תדירות בחנים,מבחנים

מבחן כל סמסטר

ועבודות

 2עבודות כל סמסטר
הערכת מורה :15%

11

שקלול ציון סמסטריאלי

12

שקלול ציון מגן/בית ספרי

בוחן 26%

מבחן 95%

עבודות 96%

 5%השקעה
 5%סינרגיה
 5%התמדה ושיפור

13

14

2

מדיניות לגבי שיעורי בית
ועבודות
דרישות ייחודיות

הציון יחושב בכיתה י"א (בשקלול יילקח בחשבון ,באופן היחסי לתכנית
הלימודים ,גם הציון בכיתה י').
מומלצת חזרה על החומר אך ללא בדיקת המורה ,העבודות שניתנות
פעמיים בסמסטר יעשו בכיתה עם הכוונה של מורה ומדריך אך יגלשו גם
לשעות העבודה בבית.
למידה עצמית ,במהלך השנה מספר נושאים יינתנו ללמידה עצמית ,על
התלמיד להכין מצגת עם החומר הנלמד ולהעבירה בכיתה ,יינתן ציון נוסף

דף תיאום ציפיות  /דרישות מקצוע
על העברת תכנים על ידי התלמידים.
יש להקפיד להתנהג עפ"י כללי המשמעת הבית סיפריים.
יש להקפיד להגיע בזמן לשיעור ,מיד עם השמע הצלצול על התלמיד לחכות
למורה/מדריך בכיתה.
חובת נוכחות בשיעורים (היעדרות מעל  96%תגרור קבלת החלטות להליכים
פדגוגיים ומשמעתיים במסגרת ועדה פדגוגית).
הפרעות בשיעורים יגררו תהליכים משמעתיים בטיפול בעלי תפקידים בהתאם
לתדירות וחומרת האירועים (מנהל ,מד"ר ,רכזי שכבה ויועצת ,צוות חינוכי) ועדכון
שוטף מול ההורים.
חובת נוכחות בתגבורים (עבור התלמידים הרלוונטיים)

חובת השלמה של ביצוע הניסויים – במסגרת מעבדת ערב
15

נהלי משמעת

16

שעות קבלה

כללי התנהגות במעבדה:


אין להשתמש במחשבים שלא לצרכי העבודה הלימודית (אסורה
הכניסה לאתרים לא מורשים ,אין להפעיל תכנות שאינן במסגרת
תכנית הלימודים של המקצוע).


אין לאכול ולשתות במעבדה מלבד בקבוקי מים סגורים.




העבודה במעבדה היא בנעלים סגורות ומכנס ארוך.

יש להקפיד לעבוד עפ"י כללי הבטיחות בחשמל וכיבוי אש ,כפי
שהוצגו בתדריך הבטיחות בתחילת השנה.



הקפדה על כללי המשמעת וההישמעות להנחיות הצוות הלימודי
מקבלות משמעות נוספת וחשובה מטעמי בטיחות וזהירות בזמן
העבודה במעבדה.

3

שעות שהייה של המורה והמדריך

