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 מדעי הטכנולוגיה רקע כללי למקצוע - פרק א'

 מבוא 

 עולם טכנולוגי לתלמידים תוךת סתפיהחינוך הטכנולוגי במערכת החינוך בישראל מושתת על הנחלת 

 : הןהבנה שהטכנולוגיה וההנדסה  כדי

  ;חלק מהתרבות האנושית -

  ;תשתית השכלתית חיונית לכל אזרח תמהוו -

  ;סביבת אימון אינטלקטואלית -

  ;רה אישיתיפיתוח קריות מאפשר -

 לעצמאותה הכלכלית של מדינת ישראל. ותחיוני -

 

החינוך הטכנולוגי העכשווי על כל רבדיו מתמקד גם במיומנויות של עבודת צוות, הגינות, עמידה 

הבנת ההשפעה של הטכנולוגיה על האדם והסביבה והיבטים בסטנדרטים של איכות, אתיקה חברתית, 

 של שמירה על איכות החיים והסביבה.

מבנה הלימודים בחינוך הטכנולוגי מאפשר לבוגר החינוך הטכנולוגי זכאות לתעודת בגרות ולתעודה  

 טכנולוגית המאפשרת המשך לימודים לקראת תואר אקדמי, טכנאי, הנדסאי והסמכה מקצועית.

לימודים מתואם עם הגופים המסמיכים ללימודי המשך המאשרים את מבנה הלימודים ואת מבנה ה

 ההסמכה על פי בחינות במסגרת בחינות ארציות. 

 מקצועות בחינה: הבחן בשלושיבמסגרת בחינות ארציות בחינוך הטכנולוגי על התלמידים לה

או פרויקט  ואבחינת מעבדה או  בכתב ותבחינ :מדעי הטכנולוגיהמקצוע מדעי או  – 'מקצוע בחירה א

 (.תלקיט עבודות

 ובחינת מעבדה(.   בסיס ללימודי התמחות )בחינה משולבת: בכתב - מקצוע מוביל – 'מקצוע בחירה ב

 מקצוע התמחות )בחינה במסגרת הערכה חלופית: פרויקט גמר, בחינת מעבדה – 'מקצוע בחירה ג

 בחינה בכתב(.וובחינה משולבת 

  

מטרתו של מסמך זה היא הצגת תמונה כוללת של המקצוע מדעי הטכנולוגיה במסגרת לימודי החובה 

  . מקצוע מדעי לכל תלמידי החטיבה העליונה במסלול הטכנולוגי שאינם לומדים 

  אנו מעודדים תלמידים ללמוד מקצוע מדעי ברמה הגבוהה ככל האפשר.

  רציונל 

 הכלכלי החוסן, התעשייתית התפוקה. ביותר החשוב הכלכלי הנכס הם וטכנולוגי מדעי ידע, בתקופתנו

 של והטכנולוגיים המדעיים בכישורים, פעם מאי יותר, היום ייםתלו מדינה הצבאית של והעוצמה

 בתחומים והצלחה התפתחות לכל התשתית הוא ומתקדם מקיף וטכנולוגי מדעי חינוך. אוכלוסייתה

 מדעית תשתית כל. הסביבה ואיכות תקשורת, בריאות, אנרגיה, חקלאות, תעשייה, כביטחון מגוונים

 התשתית של בהל   הוא וטכנולוגיה למדע חינוך. שניים או עשור לאחר פירות המניב זרע בבחינת היא

 (.8' עמ, וטכנולוגי מדעי לחינוך העליונה הוועדה דוח, 2881", 89 מחר)" המדעית
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 ראשונהמודל המסגרת ליחידה : איור

 

 המודל מדגיש:

תרבותי בפתרון בעיות וקבלת החלטות הקשורות לחברה -שימוש בידע מדעי, טכנולוגי וחברתי -

 ולסביבה.

פער בין הצרכים לבין המציאות. פער זה בין המצוי לבין הצורך הרצוי, יוצר כוח מניע מתמיד  -

 המפעיל את הספירלה של התקדמות המדע והטכנולוגיה. 

 

  הערכה-למידה-הוראהדרכי  

מתחייב עיצוב של פעילויות המזמנות תהליכים קוגניטיביים  הערכה-למידה-במישור דרכי ההוראה

המעורבים בהבנה של תהליכים במדע וטכנולוגיה, באינטראקציה עם מערכות טכנולוגיות וביצירה של 

ה ועד יתיכון ובני ת חקר,פתרונות. פעילויות אלה כוללות משימות הערכה מילוליות בשילוב עם משימו

לפרויקט גמר )יחידה חמישית( המאפשר עבודה בקבוצות, התמודדות עם בעיה אמיתית, חקירת 

מגוונות ומותאמות  הןדרכי ההערכה על בכל שלבי התהליך. -מקורות ידע מגוונים והפעלת חשיבת

ההערכה מתבצעת  -יח"ל  5-ובהשלמה ל ,מתבצעות בחינות ארציות -יח"ל  3לנושאי הלימוד: עד 

 באמצעות פרויקטים ועבודות גמר בשילוב עבודה במעבדה.  

 אוכלוסיית הלומדים 

מיועד לתלמידי החינוך הטכנולוגי שאינם לומדים מקצוע מדעי במסגרת  "מדעי הטכנולוגיה"המקצוע   

 .'מקצוע בחירה א
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 תיאור מרחב מדעי הטכנולוגיה - מפת התכנים 

  יח"ל. 5-ו 3 ,0במתווה מודולרי:  יח"ל 5מאפשר למידה בצבירה של עד  "הטכנולוגיהמדעי  "המקצוע  

 מפת התכנים כוללת:

 תשתית מדעית וטכנולוגית בדגש על שילוב בין מדע וטכנולוגיה.   :יחידה ראשונה -

 ערוצים:   שלושהמכל אחת מהיחידות מורכבת  :שנייה עד חמישית היחיד -

  מערכות ארגוניות וכלכליות בדגש על יזמות וחשיבה עסקית.כולל   - משק וכלכלהערוץ 

 וסוגי תקשורת אלקטרונית.מידענות ואינטרנט כולל  - ותקשוב תקשורת, ערוץ מידע 

 תהליכי בקרה במערכות מכניות ואלקטרוניות ומערכות  כולל תיכון, - ערוץ ההנדסה

 הנדסיות משולבות.

 

 יחידות לימוד 5טבלה: פירוט מבנה המקצוע ברצף עד 

  0 ידהיח

 שעות( 01)
 תשתית מדעית וטכנולוגית

 3-1 דהיחי

 שעות( 081)    
 נדסהה מידע, תקשורת ותקשוב משק וכלכלה

 5-4  דהיחי

 שעות( 081)
 מערכות מידע ותקשורת  מערכות ניהול ותעשייה

מערכות הנדסיות 

 משולבות

 

 

 הערות

 הערוצים.בשלוש היחידות הראשונות חובה ללמוד את כל  .א

 . הערוצים בלבד אחדלהתמחות ב יבחרו התלמידים 5-4 ותביחיד .ב
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במדעי ת ומעודכנ תכניות לימודים - פרק ב'
  2-0יחידות לימוד להטכנולוגיה 

 

 ראשונה לימוד תיחידל מעודכנת לימודים תכנית
 ושא: תשתית מדעית וטכנולוגיתנ

 

 (שעות 33) מדעי החיים .0

 מארג המזון והמאזן האקולוגי -

 מערכות בגוף האדם -

 המערכת החיסונית –חיסון  -

 תאיים-תאיים ורב-חיידק, נגיף, יצורים חד -

 רפואה, בריאות וסביבה בהיבט אישי ומקומי -

 הדברה כימית והדברה ביולוגית -

 תהליכי נשימה באדם, בבעלי החיים ובצמחים -

 

 (שעות 01) כימיההמדעי  .3

 מבניםמודלים של , , מבנה ותכונותמבנה האטום –חומרים  -

 פי המודל החלקיקי מצבי הצבירה על -

 תהליך בעירה, תופעת הפעפוע -

 תגובות כימיות בין חומרים והשפעותיהן על הסביבה -

 חוק שימור החומר -

 אנרגיה בתגובות כימיות -

 

 (שעות 21) יקהזיפהמדעי   .2

 צפיפות, מסה, משקל ומשקל סגולי -

 סוגי אנרגיה והמרות אנרגיה -

 חוק שימור האנרגיה -

 שקול כוחות , וכוחותתנועה  -

 עקרון המנוף וסוגי מנופים -

 גלים, קרינה ואלקטרומגנטיות -

 אינטראקציה בין אנרגיה לחומר -
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 (שעות 01) מדעי כדור הארץ והיקום  .4

 אסטרונומיה: מבנה ותופעות ביקום -

 הידרוספרה  -

 מבנה כדור הארץ  -

 הלוחות, היווצרות תבליט כדור  כדור הארץ: טקטוניקת קרום הדינמיות של -

 ורעידות אדמה הארץ, געשיות

 אנרגיה במערכות כדור הארץ -

 

 2-3 לימוד ליחידות מעודכנת לימודים תכנית

 

 הערוצים מיפוי

  משק וכלכלהערוץ  

 יזמות וחשיבה עסקית  -

 מערכות ארגוניות  -

 ותקשוב  תקשורת ,ערוץ מידע 

  מערכות תקשורת -

 מידענות ואינטרנט -

  ההנדסהערוץ 

 בקרת תהליכים ומערכות -

 אלקטרוניקה ומכניקה במערכות -

 

  ערוץ משק וכלכלה 

 שעות( 21) יזמות וחשיבה עסקית .0

 שעות(  4) מוצרים .0.0

 שיווקיים ייצורים, עיצובים, טכנולוגיים היבטים: תעשייתיים מוצרים  -

 תחומי התעשייה וחשיבותה   -

 התעשייתי המוצר של החיים שלבי -

 שעות( 6)המושגים  21: ששת השלבים, "התעשייתי מעגלה" .0.3

 שוק סקר -

  שוק סקר שלבי -
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 שעות(  7התהליך היזמי ) .0.2

 ובתעשייה בחיים יוזמה  -

 (רלוונטיים מאמרים)ניתוח  היזם מאפייני -

 היזם מאפייני סיכום -

 אסוציאטיבי/האקראי הגירוי בשיטת רעיונות ייזום -

 תחרות, בדרך מכשולים, המצאתיתביקורתית, חשיבה  חשיבה -

 שעות(  5סביבת המידע של היזם התעשייתי/העסקי ) .0.4

 TSEPקרו, לפי מודל מ  סביבה עסקית לפי סביבת  ניתוח  -

 TOWSסביבה עסקית לפי סביבת מיקרו, לפי מודל  ניתוח -

 עסקיונחיצותו של מידע עסקי בתעשייה: מידע  מהותו -

 'מרקינגבנצתעשייתי,  מודיעין -

, קניין רוחני, קניין מוחשי, המצאה, סיכונים, חלון הזדמנות, פטנטים -

 מותג ,Start-Upתחרות, 

 שעות( 5) ניהול פרויקטים עסקיים .0.5

 הפרויקט מאפייני, הפרויקטים מטרות, הסבר -
 

 , הפרויקט, שלושת משתני המפתח של הפרויקטשלבי החיים של  חמשת -
 פרויקטים לניהול מתודולוגיה                          

 
 או שלבים מורכבים בתוכו ככלי לתכנון פרויקט גאנטבתרשים  שימוש -

 
 פרויקטים באמצעות מנהיגות פיתוח -

 (שעה 0) עסקית יזמות של פיננסי ניהול      . 0.6

 מלאי, הלוואות, השקעות, עלויות, הכנסות, תקציב -

 תזרים מזומנים, מאזן, דוח רו"ח, נקודת איזון -

 (שעות 3) המפגשים במהלך שטופלו לנושאים סיכום תחקיר, סיכום       0.7

                                 

 ראו פירוט בנספח ג' –לארגון ההוראה  המלצות

 

 שעות( 21) מערכות ארגוניות .3
 

 שעות( 4 ) הארגון ומטרותיו .3.0

 הבהרת המושג ארגון לעומת קבוצה -

 מדיניות, מטרות, יעדים, מערכת, מערכת פתוחה -
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 שעות( 4)  בניהול גישות .3.3

 הניהול המדעי )טיילור( –הגישה הפריונית  -

 העובד כאדם )מאיו( –גישת יחסי אנוש  -

 הארגון כמערכת פתוחה )ברטנלפי( –גישת המערכות  -

 שעות( 7) המבנה הארגוני .3.2

 מהות המבנה הארגוני -

 תרשים מבנה ארגוני -

 שעות( 4) תהליך קבלת החלטות .3.4

 מהי קבלת החלטות וחשיבותה -

 בתהליך קבלת החלטותשלבים  -

 שעות( 2) תקציב .3.5

 התקציב ככלי ניהולי -

 מבנה התקציב -

 שעות( 4הניעה בעבודה ) .3.6

 מהי הניעה  )מוטיבציה( בעבודה -

 הצרכים של מאסלו (סולם) תיאוריית -

 שעות( 4פיקוח ובקרה ) .3.7

 פיקוח ובקרה ככלי ניהול -

 חשיבותם ומקומם בתהליך הניהול -

 הדומה והשונה בין פיקוח לבקרה -

 בין פיקוח ובקרההקשר  -

 כלים בסיסיים לפיקוח ולבקרה -
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   מידע, תקשורת ותקשובערוץ 

 שעות( 21) מערכות תקשורת .2

 שעות( 5) מבוא לתקשורת וסוגי תקשורת .2.0

 סוגי אותות  -

 יצירת מידע והעברת מידע -

 תקשורת באמצעות חושים ותקשורת באמצעות מערכות טכנולוגיות -

 מבנה כללי של מערכת תקשורת -

  שעות( 2) מערכות התקשורת ומאפייניהןהתפתחות  .2.3

 התפתחותם של אמצעים חשמליים )מורס, טלגרף( -

 שעות(  03) יסודות –תקשורת אלקטרונית  .2.2

גלים )אקוסטיים ואלקטרומגנטיים(, מאפיינים של גל,  –תקשורת אלחוטית  -

ידי אפנון של גל נושא, שידור וקליטת גלים א"מ, ספקטרום  העברת מידע על

 ניחות הגל, הצורך בהגברת האות  הגלים א"מ,

 אות חשמלי,  ניחות האות בקו –תקשורת קווית  -

  והעין כאמצֵעי קליטה אנושייםהאוזן  -

  שעות( 01) מערכות מעשיות –תקשורת אלקטרונית  .2.4

שידור אות רדיו )הסבר עקרוני, שיטות אפנון, מאפייני  –שידורי רדיו  -

 השידור(, מבנה מקלט רדיו 

שידור של אות טלוויזיה, מבנה של מקלט טלוויזיה,  – שידורי טלוויזיה -

 ת חוזיצלממ

  מבנה של רשת סלולרית –תקשורת סלולרית  -

 

 שעות( 21) מידענות ואינטרנט .4

 שעות( 03) באינטרנט מידע ואחזור חיפוש .4.0

 נושאים מדריכי ,מתוקשבת מידענות :באינטרנט מידע איתור -

(Subject Directions)   ,ואוניברסליים ישראליים )אינדקסים( מדריכים ,

 ואחזורו המידע מציאת ,(Search Engines) חיפוש מנועי
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 לחיפוש כללים ,מפתח מילות לפי חיפוש :יעיל לחיפוש אסטרטגיות -

 ומתי חיפוש במנוע להשתמש כדאי מתי, טבעית בשפה חיפוש, בוליאני

 נושאים במדריך

קריטריונים  .מידע מקורות הערכת -Web -מ המתקבל המידע הערכת -

להערכת מידע מודפס )קריטריונים מסורתיים להערכת מידע מודפס: דיוק 

 (עדכון ,אובייקטיביות ,סמכות ,בתחום

 בסיס ניתוח, ומשובים סקרים יצירת: מידע וניתוח שיתוף ,איסוף כלי -

 . Googleכלי באמצעות שיתוף, נתונים

 מידע ואבטחת הרע לשון, יוצרים זכויות: וחוקיים אתיים היבטים -

, מידע אחזור, חיפוש מנוע, אינדקס, מידע, מידענות: מפתח ומילות מושגים -

, משוב, סקר, מידע מקורות הערכת, בוליאני חיפוש, חיפוש אסטרטגיית

 מידע אבטחתו יוצרים זכויות, נתונים בסיס

 

 שעות( 08) באינטרנט ותוכן מידע לניהול כלים .4.3

 חברתית רשת, למידה ותיעוד בלוג ניהול: מתקדמיםWeb  בכלי שימוש -

טפסים  תריצכגון: י  Google Driveם באמצעות כלים שמציעל יישומיוהינ -

יצירת , וכן בכלים מתאימים צורות ותרשימים יצירת ,וסקרים מקוונים

  Google Sheetsבאמצעות גיליונות עבודה ועריכתם

 ןוניסDrive  ,Googleקבצים באמצעות יישומי ושמירת  הפתיח ה,יציר -

 תיקיותוקבצים 

 במחשבים שונים  ותהמותקנשיתוף כוננים וסנכרון תיקיות  -

   Google Drive-וב

, Show Documentשיתוף מסמכים : Web 2 מתקדמים Web בכלי שימוש -

  Google Notebookמחברת מקוונת 

 Semantic Webטכנולוגיה סמנטית  :Web 3 מתקדמים  Webבכלי שימוש -

 לניתוח טקסטים
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 ערוץ ההנדסה 
 

 בקרת תהליכים ומערכות .5

  שעות( 8) מושגי יסוד בבקרה .5.0

 פתוח בחוג בקרה במערכות יסוד ושגימ .5.0.0

 אנרגיה, חומר, ויסות, בקרה, מערכת -

( קלט) מבוא אות יוצגו שבו מלבן באמצעות גרפי ייצוג -

  (פלט) מוצא ואות

 מבוקר משתנה, הפרעה -

 סגור בחוג בקרה במערכות יסוד מושגי .5.0.3

גרפי של מערכות בקרה בחוג סגור באמצעות תרשים תיאור  -

רכיבי , בקר: התרשים יכלול. ובאמצעות אותות זרימה מלבנים

 חיישנים, התקן או תהליך מבוקר, הפעלה וויסות

 מצב מתמיד: תגובת מערכות בקרה בחוג סגור -

 בקרה במערכות האנושי הגורם -

 

 שעות(   8) רכיבים במערכות בקרה .5.3

 ותיאור פעולתםרכיבי המערכת  -

 ותמסורת המרה, הגברה -

 אות מוצא, התמרה(, ערך פיזיקלי)אות מבוא : מבנה עקרוני של חיישן -

 קוויים וסיבובייםהכרה ותיאור של מפעילים  -

 

 שעות(  04) ומים ודוגמאות של מערכות בקרהייש .5.2

 : הניתוח יכלול. מערכות לדוגמה וניתוחן המפורט כמהבחירת  -

 העקרונות , קשרים בין הרכיבים, מערכות-הגדרת מרכיבים ותת

    שליטה על אנרגיה או שליטה על חומר, עקרונות הבקרה, הפיזיקליים

 בקרה בחוג סגור ות כמער, מערכות בקרה בחוג פתוח -
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 מערכותאלקטרוניקה ומכניקה ב  .6

 שעות( 8נגנונים מכניים )מ .6.0

 מומנטיםו כוחות -

 ,רצועה ,זוג גלגלי שיניים גלגילות, 3עד ותנועה ) ם להעברת כוחמנגנוני -

 (הגברה והפחתהל :שרשרת

 

 שעות( 01מעגלים חשמליים  ) .6.3

 זרם והתנגדות חשמלית, מתחמדידת  -

 חוק אום -

 חשמליהספק  -

 מקבילי( ,המעגל החשמלי )טורי -

 

 (שעות 03)מערכות ספרתיות  .6.2

 )עד שני משתנים( עקרונות האלגברה הבוליאנית -

 ומפסקים אלקטרוניים רכיביםמימוש שערים לוגיים באמצעות  -

(AND ,OR ,NOT) 

 

 


