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 תוכן עניינים 

 3 הלימודים  לתוכנית מבוא

 3 שעות  חלוקת

 3 :מכונה בלמידת יישומים, להב-רב למקצוע  רציונל

 4 פרקים  לפי שעות חלוקת

 4 עיוניים  לימודים -' יב-ו' יא כיתה - לימודים תוכנית

 4 מכונה ללמידת מבוא: 1 פרק 

 5 נתונים  עיבוד: 2 פרק 

 5 תמונה עיבוד: 3 פרק 

 5 מכונה בלמידת בסיס מושגי: 4 פרק

 6 פרספטרון  המיישם אלגוריתם מימוש: 5 פרק 

 6 עמוקה  נוירונים רשת: 6 פרק

 7 תמונה עיבוד לצורך קונבולוציה רשת: 7 פרק
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 לתוכנית הלימודים מבוא 

 חלוקת שעות 

 י"ב נתונה בטבלה להלן:   -בכיתות י"א ו להב-רבחלוקת השעות ללימודי ההתמחות בחלופה 

מקצוע  

 הבחינה

 סה"כ י"ב י"א שם מקצוע

 כללי  ה ע  ה ע 

מערכות  

 אלקטרוניות 

(11.40 ) 

 חלופה: 

להב, יישומים  -רב

 בלמידת מכונה 

2 1 2 1 6 

 שעות שנתיות.  30 הערה: ש"ש אחת מהווה

 

 :להב, יישומים בלמידת מכונה-רציונל למקצוע רב

( עוסק בפתרון בעיות תוכנה שלא ניתן לממש על  Machine learningתחום למידת המכונה )

ידי כתיבת אלגוריתמים מפורשים אלא תוך כדי מימוש אלגוריתם מבוסס למידה המסוגל לבצע   

במטרה להגיע לתוצאות טובות. דוגמה אופיינית  הסקת מסקנות ושיפור מתמיד של הלמידה 

לפתרון תכנות מבוסס למידת מכונה היא זיהוי ועיבוד מידע מתוך תמונות. מכאן שאלגוריתמים  

 אלה משתלבים באופן במטבי עם טכנולוגיות כדוגמת כלים בלתי מאוישים. 

שומית של במסגרת הלימודים התיכוניים המטרה הלימודית העיקרית היא הבנה מדעית ויי

 טכנולוגיות המשלבות למידת מכונה במסגרת יישומי אלקטרוניקה כדוגמת כלים בלתי מאוישים.  

התכנית כוללת מגוון של מושגים הקשורים בלמידת מכונה לצד היישום שלהם כחלק ממערכת  

 אלקטרונית מבוססת תכונה. 

תמים בלמידת מכונה  בתכנית נכלל מרכיב התנסותי משמעותי, לפיו נדרשים התלמידים אלגורי

 כדוגמת רשת נוירונים עמוקה בסביבת מערכות משובצות מחשב.

במהלך עבודת הפרויקט יחויבו התלמידים לשלב חלק מהנושאים ולהיבחן עליהם במסגרת  

 הגנת הפרויקט. 
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 חלוקת שעות לפי פרקים 

עיוני   נושא

 )שעות(

התנסותי 

 )שעות(

 5 15 : מבוא ללמידת מכונה1פרק 

 5 15 : עיבוד נתונים 2פרק 

 5 15 : עיבוד תמונה3פרק 

 0 15 : מושגי בסיס בלמידת מכונה 4פרק 

 5 15 : אלגוריתם המיישם פרספטרון 5פרק 

 5 15 : רשת נוירונים עמוקה 6פרק 

 10 25 : רשת קונבולוציה לצורך עיבוד תמונה7פרק 

 25 5 אלקטרוניות : יישומי למידת מכונה במערכות 8פרק 

 60 120 סה"כ שעות:

 

 

 לימודים עיוניים -יב' - כיתה יא' ו -תוכנית לימודים  

 

 

 : מבוא ללמידת מכונה 1פרק 

 שעות  נושא

 הגדרת הצורך בשימוש בלמידת מכונה כדי לפתור בעיות אלגוריתמיות.  

 הכרת אלגוריתמים שונים ללמידת מכונה.

 ,Reinforcementלמידת מכונה: היכרות עם סוגים שונים של 

Unsupervised, Supervised 

 דוגמה למידת מכונה הדורשת שימוש במאגר נתונים, אימון וחיזוי.  

15 

 5 אפיון מערכת עבור מטרה מסוימת בהתאם למאגר נתונים מתאים.  התנסות:

 20 סה"כ שעות:
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 : עיבוד נתונים 2פרק 

 שעות  נושא

 5 . הצגת תמונות וקבצי טקסט. Pythonחיצוניים בשפת עבודה עם קבצים 

לצורך עבודה עם מטריצות לדוגמה: חיתוך, כפל   NumPyשימוש בסיפריית 

 וחיבור מטריצות 

5 

 Matplotlib 5הצגת גרפית של הנתונים תוך שימוש בספריית 

 Numpy . 5קליטת מאגר תמונות השמורות בתיקייה לתוך מבנה  התנסות:

 20 שעות:סה"כ 

 

 : עיבוד תמונה 3פרק 

 שעות  נושא

מבנה תמונה כמערך דו מימדי של שורות ועמודות של ערכי דגימה. הגדרת  

פיקסל בתמונת שחור לבן ובתמונת צבעונית, רמות הערכים של פיקסלים  

בתמונות שחור לבן, תחום והגדרת רמות האפור, ייצוג הצבע בכל פיקסל 

 בתמונה צבעונית. 

4 

 

, ביצוע פעולות על תמונה כמו  NumPy -טעינת תמונה צבעונית לתוך מערך ב

 שינוי גודל תמונה, הפיכת תמונה וחיתוך תמונה.

5 

 3 המרת תמונה צבעונית לשחור לבן ולתמונה בינארית 

 3 הרצת קוד לעיבוד תמונה עבור מספר תמונות לא יודע השמורות באותה תיקייה 

צבע בתמונה וסיווג תמונות לפי ממוצע צבע, בדיקת  חישוב ממוצע  התנסות:

 האלגוריתם על מספר תמונות. 

5 

 20 סה"כ שעות:

 
 

 : מושגי בסיס בלמידת מכונה  4פרק 

 שעות  נושא

 הכנת מאגר הנתונים לאימון, חלוקת נתונים לאימון ולבדיקה. 

 יצירת מודל וביצוע תהליך אימון 

 ניבוי על ידי אלגוריתם שגיאות ניבוי, חישוב שגיאות 

 תיקון התאמת יתר או התאמת חסר.

 מדידת ביצועיים לאחר ניבוי, מדידת שגיאה. 

3 

3 

3 

3 

3 

 15 סה"כ שעות:
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 : אלגוריתם המיישם פרספטרון 5פרק 

 שעות  נושא

פרספטרון כמדמה נוירון ביולוגי, פרספטרון היחידה הבסיסית של רשת עצבית  

 גרפי של פרספטרון הכולל מספר מבואות. , תיאור ANNמלאכותית  

3 

שימוש בחיבור וכפל מטריצות לצורך כתיבת פרספטרון, יצירת פונקציית  

 אקטיבציה בסיסית. תיאור מתמטי של פרספטרון הכולל מספר מבואות.

3 

חלחול קדימה וחלחול אחורה לחישוב נגזרת פונקציה )מומלץ מאוד לבצע ניתוח  

 הלמודים( מתמטי יחד עם 

3 

 3 עקרון הפעולה של אלגוריתם הפרספטרון, יתרונותיו וחסרונותיו. 

לצורך יישום   sklearn.linear_model.Perceptronשימוש בספרייה כדוגמת 

 למידת מכונה. 

3 

 5 יישום פרספטרון לצורך סיווג תמונה. התנסות:

 20 סה"כ שעות:

 

 : רשת נוירונים עמוקה 6פרק 

 שעות  נושא

תרשים מלבנים של רשתות נוירונים רדודה ורשתות נוירונים עמוקה, דוגמה 

לאלגוריתם לפתרון בעיות בבינה מלאכותית בעזרת אימון רשתות נוירונים,  

 יתרונות של רשתות עמוקות על פני רדודות, תיאור הקשיים באימון. 

4 

 Sigmoid , Tanh , Relu  . 2הכרת פונקציות האקטיבציה כדוגמת: 

 4 חול קדימה וחלחול אחורה לחישוב נגזרת פונקציה )ללא ניתוח מתמטי(חל

לצורך  sklearn.neural_network.MLPClassifierשימוש בספרייה כדוגמת 

 יישום רשת נוירונים עמוקה הכולל מוצא אחד. 

3 

 2 לצורך סיווג מרובה מוצאים.  Softmaxעקרון פעולה של שכבת 

 5 נוירונים עמוקה לצורך סיווג עצם בתמונה.יישום רשת  התנסות:



-7- 

 

 20 סה"כ שעות:

 

 

 

 : רשת קונבולוציה לצורך עיבוד תמונה 7פרק 

 שעות  נושא

תרשים מלבנים של רשתות נוירונים עמוקה הכוללת קונבולוציה. דוגמה לרשת  

, יתרונות שילוב קונבולוציה כמבוא VGG16נוירונים הכוללת קונבולוציה כדוגמת 

 לרשת נוירונים עמוקה.

5 

 5 בעזרת קונבולוציה  detection edgeעקרונות באלגוריתם לזיהוי קצוות 

 5 דילוג בשכבת קונבולוציה   -הכרת המושגים: דיפון ו

לצורך יישום רשת    tf.keras.applications.VGG16שימוש בספרייה כדוגמת 

 נוירונים עמוקה הכוללת קונבולוציה.

3 

 -התמודדות עם הטייה ושונות ברשתות הכוללות שכבות קונבולוציה, שימוש ב

dropout convolutional layer . 

2 

לצורך סיווג  YOLOעקרונות במיקום עצם בתוך תמונה, היכרות עם אלגוריתם 

 מספר פריטים באותה תמונה 

5 

סיווג פריט  יישום רשת נוירונים עמוקה הכוללת קונבולוציה לצורך  התנסות:

 בתמונה.

5 

יישום רשת נוירונים עמוקה הכוללת קונבולוציה לצורך סיווג מספר   התנסות:

 פריטים בתמונה. 

5 

 35 סה"כ שעות:

 

 : יישומי למידת מכונה במערכות אלקטרוניות 8פרק 

 שעות  נושא

היכרות על רשתות נוירונים עמוקות המאומנות ומוכנות לשימוש. כדוגמת:  

https://www.tensorflow.org/hub מושגי בסיס ב ,-  Transfer learning 

5 
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כדוגמת:  Transfer learningשימוש בכלים תוכנה מוכנים המשלבים  התנסות:

ablemachine.withgoogle.comhttps://teach   לצורך בניית רשת עמוקה לסיווג

 פריטים ייחודיים. 

 

5 

,  jetson nanoאו  Raspberry piהתקנת מערכת הפעלה על גבי  התנסות:

 והפעלת יישום מבוסס על רשת עמוקה, מאומן המוכן לשימוש על גבי החומרה. 

תמונות ממערכת  או רצף  Videoהתנסות בכתיבת יישום שמעביר  התנסות:

, עיבוד  PCלמחשב  jetson nanoאו  Raspberry piאלקטרונית המבוססת על 

 נתונים תוך שימוש ברשת נוירונים מאומנת והחזרת משוב לבקר. 

10 

 

10 

 30 סה"כ שעות:

 


