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 מבוא לתוכנית הלימודים

 חלוקת שעות

 נתונה בטבלה בי"  -ו ות י"אבכית אוטונומיתבינה מלאכותית ותחבורה בחלופה  ההתמחותחלוקת השעות ללימודי 

 להלן: 

 סה"כ י"ב  י"א  שם מקצוע  מקצוע הבחינה
 כללי  ה ע ה ע

מערכות  
 אלקטרוניות 

(11.40) 

בינה מלאכותית ותחבורה  חלופה
 6 1 2 1 2 אוטונומית 

 

 אוטונומית בינה מלאכותית ותחבורה רציונל לחלופה 

" מהווה את אחת החלופות של תוכנית הלימודים  אוטונומיתבינה מלאכותית ותחבורה הלימודים "תוכנית 

 במגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים.במקצוע ההתמחות "מערכות אלקטרוניות"  

אנו שואפים להטמיע טכנולוגיות חדשות שעד כה   אוטונומיתבינה מלאכותית ותחבורה במסגרת ההתמחות 

במערכת החינוך. מדובר בתחום הנדסי מורכב המחבר    ה א מומש במסגרת לימודי הטכנולוגיהיו בגדר חלום של

בצורה משמעותית את תחום התוכנה, האלקטרוניקה והמכונות לרמות מורכבות חדשות.  מטרת תוכנית  

לתת ללומד חווית לימוד טכנולוגית מעשירה  זה במטרה  יהלימודים היא לחשוף את הלומד לעולם טכנולוג 

 ביבת למידה עדכנית בדגש על שלושה עקרונות מרכזיים:בס

 טיפוח לומד בעל הכוונה עצמית.  •

 חינוך לחשיבה במסגרת למידה מבוססת פרויקטים.  •

 עבודת צוות  תטיפוח מיומנויו  •

 מתאפיינת במספר אתגרים: אוטונומית בינה מלאכותית ותחבורה במסגרת  לימודי ההתמחות 

נושאים מולטי ואינטר דיסציפלינריים במערכת כוללת המכילה חישה, עיבוד אותות, קבלת החלטות,   •

 חיזוי ובקרה  

שימוש ופיתוח אלגוריתמים מתקדמים בתחמים רבים, שימוש במגוון   ,היקפי תוכנה ההולכים וגדלים •

 חומרה.  ושליטה בוגישה  בהתאם לצורך  שפות תכנות 

בסביבות לינוקס המורצת על מערכות משובצות מחשב ו/או   ROS תייעודיבמערכת הפעלה התמחות  •

 .  מחשבים רגילים  

 .חדשיםבין הנושאים ובדיקה אינטגרציה  ,יישום למחקר ופיתוח,  מעבדת פרויקטיםהקמת  •

אינו חדש בחינוך הטכנולוגי במשרד החינוך, אך יוצא שפרויקטים שמגישים תלמידים   התחום הרובוטיק

 ודי ההתמחות באלקטרוניקה כוללים לרוב את מודל ההפעלה הבא:במסגרת לימ
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 מודל פיתוח רובוט על פי תוכנית הלימודים הקיימת :1איור 

אנו מכניסים מודל את השכבות של מערכת   אוטונומיתבינה מלאכותית ותחבורה במסגרת ההתמחות 

 רובוטית אוטונומית המתואר באיור הבא:

 

 מודל שכבות לפיתוח רכב אוטונומי  :2איור 

 

 

 

 

 

Pythonתוכנה הכתובה בשפת 

ROSמערכת תוכנה 

דרייברים המספקים גישה לחומרה  

Ubuntuמערכת הפעלה 

מחשב/ מיקרו מחשב 

מנגנון מכני

Cתוכנה בשפת 
להפעלת החמרה תוך  

שימוש בפונקציות  

ביט8מיקרו בקר 

מנגנון מכני
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 :operating system modelבדומה למודל של  

 

 operating system model :3איור 

שט את תהליך העובדה מצד אחד  מודל זה בא לתת יכולת פיתוח מודולארית של תהליכים מורכבים במטרה לפ

תוך   ++Cאו  Pythonולממש תהליכים מורכבים מאוד מצד שני. על פי מודל זה התלמיד מפתח תוכנה בשפת 

שגם היא משתמשת במערכת   Robot Operating System (ROS) םכדי שימוש כלי תוכנה לשכבת הביניי

 הפעלה כדי לפנות להתקני חומרה דרך דרייברים ייעודיים

החזון שלנו במסגרת התמחות זו היא שתלמידים יעברו את מסלול הלימוד דרך השלבים השונים במודל  

 ויפתחו פרויקט גמר המממש מודל זה. 

 : קת בנושאים הבאיםהתכנית מיועדת בעיקר לטכנולוגיות מתקדמות ואינה עוסחושב להדגיש ש

 .במערכות המכניות של הרכב  .1

 . מנועים )חשמליים או בערה פנימית( .2

 . סוללות .3

 תמיכה או תיקונים של רכבים )למרות שאיגוד היבואנים ואיגוד המוסכים מעורבים(  .4

ובמסמך זה נתמקד בשתי דיסציפלינות בלבד, האחת הנדסת   ריהידע הנדרש לתכנית זו הוא אינטרדיסציפלינ

 אלקטרוניקה ומחשבים והשנייה מדעי המחשב.  

  40%לגבי חלוקת הזמן בין לימודי אלקטרוניקה למדעי המחשב במקצוע המוביל החלתנו על חלוקה של  

 מדעי המחשב.    60%  -אלקטרוניקה ו

 .2כמתואר באיור   מבוססת על המעבר לעבודה סביב מודל שכבותהחלטה זו 
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 ROSמבוסס  רכב אוטונומי                             ROSכחלק מסביבת  סיבת סימולציה מלאה                ROSמבוסס   דגם לרכב אוטונומי    

  ROSמודולריות תחת  :4איור 

החל מרשתות  מודרניות,  היא הבנה של המבנה והפעולה של רשתות תקשורת של חלופה זומטרת העל 

רשת האינטרנט. התכנית סוקרת את  תקשורת אנלוגיות דרך תקשורת תאית ועד תקשורת נתונים דרך 

אפנון אותות  בכלל ולאינטרנט בפרט. המושגים העיקריים הם: לתקשורת  המושגים החשובים הקשורים

- שרת  פרוטוקולים, שירותי רשת, מודלערוץ תקשורת תקבילי וסיפרתי, , , מקלטים ומשדריםרתיתקבילי וסיפ

 לקוח, שכבות בארכיטקטורה של מערכת תקשורת, אמינות של העברת נתונים.

בסביבת מערכות  בתכנית נכלל מרכיב התנסותי משמעותי, לפיו נדרשים התלמידים לכתוב יישומי תקשורת 

 ל תוכנות ניטור, כדי לעקוב אחר הפעולה של הפרוטוקולים. להפעי משובצות מחשב ו

בבחירת הנושאים התחשבנו בשיקולים הבאים: על הנושאים לתת ראיה מקיפה ומשלימה על עולם  

 , הנושאים ישתלבו בעבודות הפרויקט.  רלוונטיים למעשה בתעשייההאלקטרוניקה, הנושאים 

ולהיבחן עליהם במסגרת הגנת   נואשים מתוכנית הלימודיםבמהלך עבודת הפרויקט יחויבו התלמידים לשלב 

 . הפרויקט

 מבנה כללי של תכנית לימודים 
  דגשים:

סביבת הלימודים, סביבת התנסות, וסביבת העבודה צריכות להיות דומות. לכן הדבר הטבעי הוא   .1

)או   Raspberry PIוכן על  PCלבחור בסביבת לינוקס שניתן להריצה בצורה דומה על מחשב 

  -או ב Python -מבוטל מהמודולים "המומחים" שדנו עליהם ממומשים בפלטפורמה דומה(, חלק לא  

Java  פועלות בצורה דומה עלPC  אוRaspberry PI  .ודומיו 

 ROS - ROBOTIC OPERATING SYSTEM 



 
7 

, רצוי מאוד שזה יהיה תנאי קדם   Pythonבמדעית טכנולוגית בחטיבת הביניים מלמדים היום  .2

 לתוכנית )ורצוי בסביבת לינוקס(

 בדות וניסויים להרצה על רכב או רובוט גישה זו תאפשר מעבר קל וישיר ממע

 

 דרישות ציוד

דורשת   אוטונומית בינה מלאכותית ותחבורה פרויקטים במסגרת החלופה סביב  מעבדה לתרגול ועבודה

 להלן הרשימה: קן המגמה הסטנדרטי.הצטיידות נוספת לת

 ניידים הכוללים את המפרט הבא:נייחים או  מחשבים   15 .1

a.  התקנה של מערכת הפעלהUbuntu   עד מאי(מומלץ   2021Ubuntu Xenial  16.04גרסה.) 

b. Python 2.7  כולל ,IDE  , מומלץPyCharm Edu1   -  22.7גרסה מומלץ להתקין  2021עד מאי 

c.  התקנה שלROS  גרסתKinetic Kame (May 2016 - May 2021)  :בהתאם למפרט הבא

http://wiki.ros.org/kinetic/Installation/Ubuntu 

d.  :מאיץ גרפי לביצוע סימולציות גרפיות. להלן רשימת הכרטיסים המומלצים

ki.ros.org/simulator_gazebo/SystemRequirementshttp://wi 

  בטווח הכיתה המאפשרת תקשורת בין המחשבים הניידים לבין דגמי הרכבים  Wi-Fiרשת  .2

 .)הרובוטים(

להלן רשימת   .GAZEBO -וכוללים מודל לסימולציה ב ROSהתומכים במערכת   םרובוטי 4-8 .3

 https://robots.ros.orgהרובוטים המומלצים: 

 מלאות )כולל ספק, מארז, כרטיס זיכרון..(   +Raspberry Pi 3 Model Bערכות  15 .4

 

 חלוקת שעות וארגון מחדש של המקצוע המוביל 

 י במבנה הבא: המקצוע המוביל במגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים בנו

 

לומדים התלמידים את הבסיס לעולם הטכנולוגי, כחצי מתוכנית הלימודים במקצוע זה   המוביל במקצוע 

לומדים התלמידים יישומים בתחום החשמל כמו מבוא להנדסת אלקטרוניקה וחצי ממנו פיתוח חשיבה  

 . Cאלגוריתמית במסגרת לימודי תוכנה בשפת #

 
1 https://www.jetbrains.com/pycharm-edu/download/download-thanks.html?platform=windows 
2 http://www.ros.org/reps/rep-0003.html#kinetic-kame-may-2016-may-2021 

http://wiki.ros.org/kinetic/Installation/Ubuntu
http://wiki.ros.org/simulator_gazebo/SystemRequirements
https://robots.ros.org/
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יח"ל במסגרת הציון    5 - יח"ל והשלמה ל 3התלמידים נבחנים בסוף כיתה יא' בבחינה חיצונית בהיקף של 

 הבית הספרי. 

 חלוקת השעות בין המקצוע המוביל להתמחות מתואר באיור הבא:

 כיתה י  כיתה יא  כיתה יב 

  ש"ש 8 

 ש"ש  13 ש"ש 6 ש"ש  12

 13סה"כ י   14סה"כ יא  12סה"כ יב  

   'המקצוע המוביל מסתיים בכיתה יא .1

 מתחילים ללמד את נושאי ההתמחות עיוני והתנסותי )ניסויים ופרויקטונים(בכיתה יא'  .2

לפחות חצי משעות הלימוד בכיתה יב יוקדשו לביצוע פרויקט הגמר השאר יוקדש ללימודים עיוניים   .3

 . בנושאי ההתמחות

 הרכב לימודים במקצוע מוביל

המוביל   ת הלימודים של המקצוע מהנושאים בתכני 70%היא כדלקמן: הציון עבור   30%+  70%-החלוקה ל  

מהנושאים בתכניות הלימודים   30% -בחינת בגרות ואילו הציון עבור  ה –יינתן באמצעות ההערכה חיצונית 

 יינתן באמצעות הערכה בית ספרית. 

לתלמידים הבוחרים בלימודי החלופה   30%ספרית שמשקלו -מרכיב ההרחבה והעמקה בהערכה ביתמומלץ ש

 יהיה כדלקמן:   אוטונומית תחבורה בינה מלאכותית ו 

עקרונות בעיבוד   המקצועמומלץ ללמד את   לימודים התנסותיים ועיוניים  –מערכות ספרתיות  עבמקום המקצו 

 .Matlab -ו  Pythonתמונה מבוסס 

מומלץ ללמד את המקצוע   לימודים התנסותיים ועיוניים –מבוא למערכות משובצות מחשב  עבמקום המקצו 

 (Ubuntuמבוא למערכות משובצות מחשב מבוססת מערכות הפעלה )

 אוטונומיתבינה מלאכותית ותחבורה  חלוקת השעות המומלצת במסגרת לימודי החלופה 

 "אוטונומיתבינה מלאכותית ותחבורה ללומדים את החלופה " – (11.00)  *מקצוע מוביל אלקטרוניקה ומחשבים 

 שם מקצוע  הבחינהמקצוע  
 סה"כ י"א  י' 

 כללי  ה ע ה ע

 מקצוע מוביל
 אלקטרוניקה ומחשבים 

(11.00) 

 8 2 3 1 2 מבוא להנדסת אלקטרוניקה 

עקרונות בעיבוד תמונה מבוסס 
Python  ו- OpenCV 2 1   3 

מבוא למערכות משובצות מחשב 
מבוססת מערכות הפעלה  

(Ubuntu ) 
2 1   3 

 C# 3 1 2 1 7יסודות התכנות בשפת 

 21 3 5 4 9 סה"כ

 מוביל 
 התמחות 
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מבוא  וש"שMatlab  (3  ) -ו  Pythonעקרונות בעיבוד תמונה מבוסס הערכה פנימית הם:  30%* נושאי הלימוד הנכללים במסגרת 
 ש"ש(. 3לכיתה י' ) (Ubuntuלמערכות משובצות מחשב מבוססת מערכות הפעלה )

 

 "אוטונומיתבינה מלאכותית ותחבורה ללומדים את החלופה " - (11.40)מערכות אלקטרוניות   - מקצוע התמחות

 שם מקצוע  מקצוע הבחינה
 סה"כ י"ב  י"א 

 כללי  ה ע ה ע

בינה מלאכותית ותחבורה  חלופה 
במסגרת ההתמחות  אוטונומית

 מערכות אלקטרוניותב
 

(11.40) 

רכב אוטונומי בסביבת   תכנות 
ROS 

2 1 2 1 6 

עקרונות בבינה מלאכותית  
 ולמידת מכונה

3  
3  

6 

 6 6    מעבדת פרויקטים

 18 7 5 1 5 סה"כ

 היא חלופה במסגרת לימודי ההתמחות במערכות אלקטרוניות.    אוטונומיתבינה מלאכותית ותחבורה  * ההתמחות 

תחת מערכת הפעלה   ROSסביב   Pythonנותנת דגש על פיתוח תוכנה בשפת    אוטונומיתבינה מלאכותית ותחבורה * החלופה  
 לינוקס.   

 

 

 


