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 א"אלול, תשפב ט"ז

 2021 ,אוגוסטב 24 

 

 אל:

 מגמת רכזי מגמה ומורי

 , בקרה ואנרגיההנדסת חשמל

  

 שלום רב,

ראשית ברצוני להודות לכל צוות הפיקוח, מנהלי בתי הספר, רכזי המגמות וסגל ההוראה שעל אף השנה המאתגרת  

דמתה, בה רב הנסתר על הגלוי, עשו כל והלא שגרתית שהסתיימה לה ובפתחה של שנה חדשה מאתגרת אף יותר מקו

 ישר כח גדול!בפרט.  יםשביכולתם להצלחת המערכת בכלל ולהצלחת התלמיד
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 כללי

 .החינוךמתווה של משרד הפי , על בצל קורונהתפתח  בשנה"ל תשפ"

 .לית עם למידה היברידיתאב למידה פרונטוליש לעצוות הפיקוח ממליץ  ,השנהכאשתקד, כך גם 

 השנה. במרוצת התפורסמנהנחיות פדגוגיות בנושאי הוראה דיגיטלית מרחוק 

 

 וכללה שני סיורים: .יץבמהלך חופשת הקגמה נמשכה גם פעילות המכי  ,נציין

  ה"ימסגרת השתלמות "חשיפת מורים לתעשיב התקייםברחובות  "תנובה"בחברת סיור מקצועי. 

  פריסת המניה החכמה"ים: בנושאהרצאות  כלל . הסיור תעשיידעעם בשיתוף התקיים  בחברת חשמלסיור "

   ."אנרגיות מתחדשות"ו

 " הכרת תוכנת אוטוקאד כולל שרטוט ובניית לוחות פיקוד " בנושאים מוריםלויות התקיימו השתלמוכן 

 "בית חכם ואנרגיה מתחדשת", "טיוב פרויקטים".
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 מוקד מקצוע. אתרביפורסמו  נוספים להתקיים סיורים נוספים, פרטיםעתידים במהלך שנה"ל 

לתלמידים, )בעברית   וספו שיעורים מקווניםאליה יתו ך, תמשבזום  חשמל בנעלי בית" המתקיימת "סדרת ההרצאות 

נתן שעת ית את התלמידים במסגרתם ם  ולהעציםקדבמטרה ל ,ידי טובי מורי המגמה מכל הארץ-על שיינתנובערבית( ו

 בנושאי הלימוד.  שאלות וסיוע תילקבלה לתלמידים לשא

ה להתחיל בשנה"ל  תשפ"ג, במהלך יצפו י"ד. הטמעת תכ"ל –י"ג פיתוח ועדכון תוכניות הלימודים לכיתות בהתחלנו 

 .תפורסמנה שאלות לדוגמהוכן  השנה נקיים השתלמויות וסמינרים בנושא

 חשוב:

שיון לביצוע עבודות ילרהבוגר סיום הלימודים זכאי ומכיוון שב ,של מגמת הנדסת חשמלוייחודה בשל חשיבותה 

 .40יהיה  להבחינות החיצוניות בתיכון ובמכלהציון המינימלי בכל אחת מהכי נקבע חשמל, החל משנה"ל תשפ"ב 

 ציונו הסופי ובמקרה זה, עם הציון השנתי ישוקלל  לאציונו ,  40 - נמוך מיהא בבחינה  נו ציותלמיד ש אבהיר כי

  .יון הבחינהיהא צ

 הוראות בטיחות

 .שרד החינוךנמצאות באתר מ -ג'ם טק"   –עבדות  בתכנית "מודל למידה בין תחומית במהוראות הבטיחות 

 נושא הבטיחות בקרב התלמידים וסגל ההוראה.לימוד והטמעת המטרה:  

 :הנמצאים באתרהקבצים 

 דגשי בטיחות  . -

, במידות מעבדהכניסה לל סמוךמיועד להכנת כרזה/ שלט /פלקט )הוראות בטיחות עיקריות  -

30X42 ס( מ"A3 ,מינימום ) 60או במידותX90 מומלץ  – ס"מ). 

 https://edu.gov.il/tech/MadaTech/minhl/bit/Pages/gamtec.aspxקישור לאתר:  -

 . התלמידים למעבדה בטרם כניסת  מורים ללמד את הנושאחלה חובה על ה -

 בכניסה למעבדה. נדרש להציב כרזה/ שלט /פלקט )קובץ הוראות בטיחות עיקריות( , -

להפנות את כל התלמידים יש . בשלב זה כאשר האתר יעודכן תישלח הודעה  –תרגום לערבית  -

 להוראות הבטיחות בעברית.

וקבלת משוב,  ימומש ( model -אחרת בבמגמה פיילוט )שיערך הלאחר שלב  –שאלון בטיחות  -

 .במגמת הנדסת חשמלמעבדות העבור השאלון 

 מגמה מצטיינת

  .בהמשךנוספים יפורסמו פרטים  . תחרות המגמה המצטיינת םשנה תתקייבמהלך ה

https://edu.gov.il/tech/MadaTech/minhl/bit/Pages/gamtec.aspx
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 יםימרכזים טכנולוג

העשרה חוץ בית מרכזי אשר יהוו  בה ובאשדוד,יבטי מרכזים טכנולוגים של שניתם לפתיחממשיכים לפעול אנו 

חכם ואנרגיה  הצטיידות מתקדמת ביותר בנושאי חשמל חכם, ביתאת המרכזים יכילו  .ספרית עבור תלמידינו

את המגמה בתיכון ובמכללה להתנסות עם מערכות מתקדמות המדמות  לתלמידי, לאפשר יםמטרת המרכזמתחדשת. 

  העבודה בתעשייה.

 התעשייהפעולה עם  פישיתותעשיידע ו 

בחידוש תוכניות הלימודים אשר יסייעו  ,מהמובילות במשק ,חברות פרעם מספורה בשיתוף פעולה ממשיכים אנו 

 (מנטורשנה"ל ישובץ מלווה )במהלך  .הטכנולוגיםהקמת המרכזים בו ת מוריםהכשרב, התעשייה תאמתן לצרכיהבו

 ת פרויקטיםיבהנחיוהדרכה , יעוץ צוות המגמה והתלמידים במתןשילווה את , תחילה למספר בתי ספר, תעשייההמ

 .הייימים בתעשיקדמים הקתם מונושאי

 רה וקורסים הרלוונטיים לשירות העתידי בצבא.עשדים להצטרף לקורסי הבמהלך הלימודים תינתן אפשרות לתלמי

 צבא פעולה עם פישיתו

אנו נערכים לחידוש אי לכך, , לימודייםלא התקיימו סיורים בשנת הלימודים תשפ"א  ,בשל המצב ,הרב לצערנו

כמו . בית הספרחיילי של השונים, בהתאם לשיוך ה ייםהצבא בסיסיקיימו סיורים בתלמידי המגמה ישיתוף הפעולה. 

 .לימודית באמצעות מדריך בית ספריעזרה התלמידים יקבלו ובמסגרתם חיל הם חיילי וקציני יתקיימו מפגשים עכן, 

 

 זכאות לקבלת רישוי חשמלאי

חשמלאי , מעשיחשמלאי חשמלאי עוזר,  –משרד העבודה של וי רישקבלת בוגרי מגמת הנדסת חשמל זכאים ל

  .בהתאם לתנאים המופיעים בחוק החשמל - הנדסאי-חשמלאיאו  כנאיט -חשמלאימוסמך, 

מס' יח"ל במקצוע היקף הרישוי מותנה בעמידה בדרישות של משרד העבודה ובאיכות התעודה הטכנולוגית ) -בתיכון 

 .(מקצוע ההתמחותבהמוביל ו

ת הלימודים וקבלת דיפלומת רק לאחר עמידה בכל דרישותינתן אפשרות להגשת בקשה לרישיון חשמלאי,  –במכללה 

 .המופיעות בחוק החשמלבכפוף להנחיות  –התקדמות בין דרגות הרישוי ה  הנדסאי. / טכנאי

משרד  נציגינושא "קבלת רישוי ע"י בוגרי המגמה טרם גיוסם לצבא". לפי סיכום מול את צוות הפיקוח מקדם 

בטופס מקוון של   לעסוק בביצוע עבודות חשמל להגיש  בקשה לקבלת רישיוןהעבודה ואגף הבחינות, על הבוגרים 

 .בהקדם יפורסמומקוונת פרטים והנחיות להגשת בקשה . לטופס מקוון לחץ כאן, משרד העבודה

ם לעודד את התלמידים להגיש  בקשה לקבלת רישיון לעסוק בביצוע עבודות מגמות מתבקשיומורי הרכזי 

 .חשמל

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getHtmlForm.aspx?formType=Electric@moital.gov.il
https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getHtmlForm.aspx?formType=Electric@moital.gov.il
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 במגמה מסלול טו"ב

 קבלה למסלול טו"ב מפורטים באתר של משרד החינוך :הקריטריונים ותנאי ה

tov.aspx-colleges/tov/Pages/opening-l/tech/Technicalhttps://edu.gov.i  

העמידה בדרישות הסף בקבלה למסלול. אי עמידה בקריטריונים עשוי לגרור  תדיקבקרה ובבמהלך שנה"ל תתבצע 

  סגירת המסלול.

 

 בוגר המגמה – ד"י-ג"תנאי קבלה לכיתות י

 4סעיף  3.1-51)א( 4ראו חוזר מנכ"ל תשעו/החדשה )פי חוקת הזכאות -דרישת הסף של תנאי הקבלה ללימודים, על

במגמת הנדסת לפחות,  2.1ת זכאות לתעודת הסמכה טכנולוגי הינה (תעודות הסמכה בחינוך טכנולוגי מקצועי -

 חשמל בלבד. 

 : להלן פירוט תנאי קבלה לכיתה יג' 

 במקצועות:  55 סף של  ציון .1

 ש'(  90הערכה בית ספרית ) -מדע וטכנולוגיה לכל  / מבוא מדעי• 

 יח"ל במקצוע מוביל  3• 

 יח"ל במקצוע ההתמחות 3• 

 במקצועות:  55 סף של ת ציוןתעודת בגרות מלאה או חלקית )במסלולים ייחודיים(, הכולל .2

 יח"ל מתמטיקה 3• 

 אנגלית  יח"ל 3• 

 יח"ל  1שעות או  90עברית / ערבית, הערכה פנימית בהיקף של • 

 פדגוגיללא רצף לימודי  –ד "י -ג"תנאי קבלה לכיתות י

"ד י -"גלכיתות יהדרישות לקבלת מועמדים  ותחינוך טכנולוגי על תיכוני " מופיע - 3למסמך "חוזר מס'  בקישור

 צורת ההבחנות. כן ו לתלמידים שלא למדו במגמת הנדסת חשמל, בקרה ואנרגיה בתיכון, 

 שאלון –תיכוני  במקצוע התמחות יצוניתחהכולל בחינה  6בתנאי מספר במגמת הנדסת חשמל נדרשת עמידה 

    .733915שאלון  - , והיבחנות חיצונית במקצוע מעבדה848589או  848387

  

https://edu.gov.il/tech/Technical-colleges/tov/Pages/opening-tov.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2014-4-1-3-1-53.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2014-4-1-3-1-53.htm
https://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/MadeayHatechnologia/2021/hozer-regist3.pdf
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 מקצועות הוראה ושיטות היבחנות: -תיכון 

 המוביל לשנה"ל תשפ"במיקוד במקצוע 

מופיע בכותרת ה. המיקוד במיקוד לימודי לשנה"ל תשפ" "לומדים בביטחוןבאתר משרד החינוך "מפורסם גם השנה, 

למקצוע המוביל ומכיל המלצות לשיטות ההוראה וחומרי  מתייחס חינוך טכנולוגי =< מערכות בקרה ואנרגיה""

   ים להיבחנות.מיקוד למקצוע ההתמחות, במסגרת הנחיות לביצוע פרויקטים ודגשיפורסם בהמשך . לימוד

 דגשים או מיקוד לבחינות בגרות במקצוע מוביל יפורסמו בהתאם להנחיות משרד החינוך. 

 

 תיכון –הנחיות לבחינות מותאמות 

  להלן קישור להנחיות לבחינות מותאמות

  בקרה ואנרגיה התאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב במגמת הנדסת חשמל

 

 

 (3310התמחות מערכות הספק פיקוד ובקרה )

 : מערכות חשמל – מקצוע מוביל. 1

 . תוכנית הלימודים .1.1

 תוכנית הלימודים עבור התמחות מערכות הספק פיקוד ובקרה

 שם מקצוע המקצוע בחינ
 סה"כ סה"כ יא י

 כללי ה ע ה ע ה ע

 מקצוע מוביל

 מערכות חשמל

 

 13 6 7 4 5 2 2 תורת החשמל

יסודות התכנות בסביבת 

 מערכת משובצת מחשב
2 2 0 0 2 2 4 

 4 1 3 0 1 1 2 מערכות ספרתיות

 21 9 12 4 6 5 6 סה"כ

 

  

https://covid.education.gov.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
https://covid.education.gov.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
https://covid.education.gov.il/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94:%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://covid.education.gov.il/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94:%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Megama_Technologit/maarahot_bakara_energy/mafmar-2022/atamot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Megama_Technologit/maarahot_bakara_energy/mafmar-2022/atamot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Megama_Technologit/maarahot_bakara_energy/tihon/new-2019/maarahot_hashmal_05-19.pdf
http://moked.education.gov.il/MafmarFiles/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa%d7%94%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa%d7%91%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%aa%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%a6%d7%aa%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91-%d7%92%d7%a8%d7%a1%d7%941.2.pdf
http://moked.education.gov.il/MafmarFiles/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa%d7%94%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa%d7%91%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%aa%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%a6%d7%aa%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91-%d7%92%d7%a8%d7%a1%d7%941.2.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Megama_Technologit/maarahot_bakara_energy/tihon/new-2019/maarahot%20sifratiot%2005-19.pdf
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 בחנות במקצוע מוביליההשיטות  1.2

 :יח"ל לפי שאלונים הבאים  5

 . 845381שאלון  –יח"ל( יינתן באמצעות הערכה חיצונית  3) 70%

  845283שאלון  –יח"ל( יינתן באמצעות הערכה בית ספרית  5 -)השלמה ל 30%

 .845282שאלון   –או הערכה חיצונית 

 יח"ל לפי שאלונים הבאים:  3

 .יח"ל( יינתן באמצעות הערכה חיצונית  3)  70%  -  845381שאלון 

ספר תעשייתיים -עדיפות לבתי תוך מתן למספר מצומצם של בתי ספר  מיועדהאלון ש – 845387שאלון 

  .באישור מפמ"ר בלבד ,ומח"טים

     קצוע. מבאתר מוקד יש להגיש  845387היבחנות בשאלון הבקשות לקבלת אישור את ה

 נים:הרכב שאלו  1.3

 . 70%שמשקלו  845381שאלון  –מרכיב ההערכה החיצונית בכתב  1.3.1

הכלולים במרכיב  אלו למעט ,ם כל הנושאים המופיעים בתכניות הלימודיםינשל מרכיב זה, ה תכניו

  .ערכה הבית ספריתהה

 הרכב הבחינה החיצונית:

 .ארבע שאלות – תורת החשמל זרם ישר, קבלים פרק ראשון:

 .ארבע שאלות – מל זרם חילופין, רשת תלת מופעיתתורת החש פרק שני:

  .שתי שאלות -מערכות ספרתיות  פרק שלישי:

 .גם את נושאי הלימוד ההתנסותיכלול הבחינה בכתב ת לב:ם שייש ל

 ה מאפשרת בחירה. נרשימת ניסויי המעבדה במערכות חשמל אחידה ואינאציין כי 

 יש לענות על חמש שאלות בסה"כ: 

 .3ושאלה אחת מפרק  2שתי שאלות מפרק  ,1רק שתי שאלות מפ

 שעות. 3 –משך הבחינה 

 כתוב בכתב יד או מודפס על נייר.החומר עזר מותר לשימוש: מחשבון, וכן כל חומר עזר 

 

 30%שמשקלו  845283שאלון  -ספרית  -מרכיב ההערכה הבית 1.3.2

 יסודות התכנות בסביבת מערכות משובצות מחשב

 .וןים את הבחינה במתכונת בחינת פרויקטהמלצת צוות הפיקוח לקי -
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 .30%שמשקלו  845282שאלון  -מרכיב ההערכה החיצונית בכתב  1.3.3

          אפשרות להערכה בית ספריתבהם נשללת המוגבר, מיועד לבתי ספר  –שאלון זה, מערכות חשמל 

 יח"ל . 5 -נבחנים אקסטרנים המעוניינים לבצע השלמה לעבור או 

 מבנה השאלון:

 .שלוש שאלות – תורת החשמל: זרם ישר, זרם חילופין ורשת תלת מופעית ראשון: פרק

 .שתי שאלות -מערכות ספרתיות  :שניפרק 

 .שתי שאלות –יסודות התכנות בסביבת מערכות משובצות מחשב  :שלישיפרק 

 שאלה אחת מכל פרק. לפחות יש לענות על ארבע שאלות בסך הכל: 

 שעתיים. –משך הבחינה 

 עזר מותר לשימוש: מחשבון, וכן כל חומר עזר כתוב בכתב יד או מודפס על נייר.חומר 

 

  70%שמשקלו  845387שאלון  -מרכיב ההערכה על ידי בוחן חיצוני  1.3.4

חייבים בבחינה זו ,  845381למען הסר ספק, בתי ספר המעוניינים להמיר את הבחינה החיצונית 

 לקבל אישור מפמ"ר.

 תחייב קבלמ שאלון זה ,אלות המופיע בקישורשהמאגר העיוני מתוך הבוחן ירכיב את השאלון 

 אישור הפיקוח.

 .אישור הפיקוחקיבל את שהשאלון העיוני יוודא מול הבוחן כז המגמה ר

 הרכב הבחינה:

 50% –מערכות ספרתיות בחשמל וניסוי חובה  – 1מרכיב 

  50% –שאלון בכתב  – 2רכיב מ

  כאןלפרטים נוספים על הרכב הבחינה לחץ                         

  

https://moretech.technion.ac.il/files/2020/08/%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Megama_Technologit/maarahot_bakara_energy/mafmar-2022/845387.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Megama_Technologit/maarahot_bakara_energy/mafmar-2022/845387.pdf
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 :3310 - מערכות הספק פיקוד ובקרה - מקצוע התמחות. 2

  חלופות במגמה:התמחויות וההמבנה       

 

 

 

 .לימודיםהתכניות  2.1

 לימודים וחלוקת שעות במקצועות התמחות:הלהלן תוכניות 

 מס' שעות לימוד שם מקצוע

 בכיתה י"א'

 מס' שעות לימוד

 בכיתה י"ב'

 סה"כ

 עיוני  ש"ש - 2  --- מתקני חשמל ומערכות הספק

 ש"ש התנסותי - 2 

4 

 עיוני  ש"ש  - 3  --- מרת אנרגיהה

 ש"ש התנסותי  -  1 

4 

 עיוני  ש"ש  - 3  --- בקרים ומערכות ממוחשבות

 ש"ש התנסותי  -  1 

4 

 בטיחות בחשמל

 ית פרויקטיםיהנח

--- 

 עיוני  ש"ש - 2

 עיוני  ש"ש -  1 

 עיוני  ש"ש - 1 

 ש"ש התנסותי - 2 

 

6 

 עיוני  ש"ש  -  10  עיוני  ש"ש  -  2 סה"כ שעות

 ש"ש התנסותי  -  6 

18 

 

 מגמת הנדסת חשמל בהתמחות מערכות הספקלתוכניות הלימודים בקישור 

  

  תיכון: –קישור להנחיות לביצוע עבודות גמר ופרויקטים   2.2
 

  הנחיות לביצוע עבודות גמר ופרויקטים במגמת הנדסת חשמל

https://edu.gov.il/tech/energy/high_school/prof-subject/Pages/second-sub.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Megama_Technologit/maarahot_bakara_energy/mafmar-2022/proj_12.pdf
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 תיכון –מקצוע ההתמחות תכנית ההבחנות ב 2.3

ע"י  יאושרו(, 848589יח"ל ) 5והצעות פרויקט ברמה של  (848387) יח"ל 3הצעות פרויקט ברמה של השנה, 

  מגמה.הרכז ט והתאמתו לקריטריונים מוטלת על אחריות על רמת הפרויקה ומכיוון שכך, רכזי המגמות

 . הינה חובה  באתר מוקד מקצוע 1/11/2021עד תאריך הגשת הצעות פרויקט 

 הבוחן.בחינה ותוערך ע"י הרמת הפרויקט מהווה חלק מציון 

  יח"ל 5וברמה של   יח"ל 3ברמה של  מצ"ב קישור עבור דוגמת הצעת פרויקט 

 

 פעולות הבאות:היבוצעו  בשנה"ל תשפ"בבהמשך לתהליך טיוב הפרויקטים 

וכן , פרויקטיםהתהליך ביצוע על לבצע בקרה בוחני פרויקטים ישובצו החל מתחילת שנת הלימודים במטרה  -

  התוצר הסופי.על 

 :הכולל באתר מוקד מקצועפרויקט הפרקים בחוברת מספר , יוגשו 1/1/2022עד לתאריך  -

את פרק  ולפחות, טבלת צרכנים מפורטת צרכניםהמיקום הכולל את  שרטוט אדריכלי מפורטת,הצעת פרויקט 

 התאורה מתוך ספר הפרויקט.

 

  :תיכון -  מפתח הערכה לעבודות גמר ופרויקטים  2.4

 לכל מרכיב נקודותמספר  פירוט מרכיב ראשי

 עבודת גמר
 יח"ל( 5)

 פרויקט גמר
 יח"ל( 3)

חוברת העבודה, 

המערכת ופעולתה, 

תכנון, בקיאות בנושא 

 הפרויקט

 
 

40% 

 +  פרקים ראשונים  הצעת הפרויקט

 2.3כמופיע בסעיף 
10 10 

 ואיכות התיעוד , אסתטיקהגוף החוברת
דף שער, הצהרת התלמיד, הגדרת הפרויקט, 

ואיורים, ביבליוגרפיה, נספחים,  רשימת טבלאות

שרטוט אדריכלי, עימוד, גודל פונט אחיד, שוליים 

 שרטוטי לוחות, הסברים, נוסחאות וחישובים

10 10 

 20 20 בקיאות בנושא הפרויקט

דגם / ניסוי במעבדה *

 ביצוע, בקיאות בנושא

30% 

 20 20 דגם בנוי עובד / ביצוע הניסוי

 10 10 ודוח ניסוי /  בקיאות בעקרון פעולת הדגם

 מרכיב עיוני

30% 

 15 15 המרת אנרגיה 

 15 15 בטיחות בחשמל

 100 100 סה"כ:  

http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Megama_Technologit/maarahot_bakara_energy/mafmar-2022/dugma-3.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Megama_Technologit/maarahot_bakara_energy/mafmar-2022/dugma-5.pdf
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 (3320התמחות בקרת אקלים )

 : מערכות חשמל –מקצוע מוביל .  1

 . תוכנית הלימודים .1.1

 שם מקצוע מקצוע בחינה
 סה"כ סה"כ יא י

 כללי ה ע ה ע ה ע

 מקצוע מוביל

 מערכות חשמל

 

 10 4 6 2 4 2 2 תורת החשמל

יסודות התכנות בסביבת 

 מערכת משובצת מחשב
2 2 0 0 2 2 4 

ותורת  תרמודינמיקה

 הקירור
2 1 1 0 3 1 4 

 18 7 11 2 5 5 6 סה"כ

 

 

 ההיבחנות במקצוע מובילשיטות   1.2

 :פי שאלונים הבאיםיח"ל ל  5

 . 845381שאלון  –יח"ל( יינתן באמצעות הערכה חיצונית  3) 70%

  –או הערכה חיצונית  845283שאלון  –יח"ל( יינתן באמצעות הערכה בית ספרית  5 -)השלמה ל 30%

 .845282שאלון 

 יח"ל לפי שאלונים הבאים:  3

 .יצונית יח"ל( יינתן באמצעות הערכה ח 3)  70%  -  845381שאלון 

  ספר תעשייתיים -עדיפות לבתי תוך מתןמיועד למספר מצומצם של בתי ספר השאלון  – 845387שאלון 

 . באישור מפמ"ר בלבד ,ומח"טים

    קצוע.  מבאתר מוקד יש להגיש  845387היבחנות בשאלון הבקשות לקבלת אישור את ה

  

http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Megama_Technologit/maarahot_bakara_energy/tihon/new-2019/maarahot_hashmal_05-19.pdf
http://moked.education.gov.il/MafmarFiles/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa%d7%94%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa%d7%91%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%aa%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%a6%d7%aa%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91-%d7%92%d7%a8%d7%a1%d7%941.2.pdf
http://moked.education.gov.il/MafmarFiles/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa%d7%94%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa%d7%91%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%aa%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%a6%d7%aa%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91-%d7%92%d7%a8%d7%a1%d7%941.2.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Megama_Technologit/maarahot_bakara_energy/tihon/new-2019/maarahot%20sifratiot%2005-19.pdf
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 שאלונים:ההרכב   1.3

 70%שמשקלו  845381שאלון  –מרכיב ההערכה החיצונית בכתב  1.3.1

אלה הכלולים במרכיב למעט ל הנושאים המופיעים בתכניות הלימודים לם כינשל מרכיב זה, ה תכניו

 . 3הערכה הבית ספרית שפורט לעיל בסעיף 

 הרכב הבחינה החיצונית:

 .ארבע שאלות – תורת החשמל זרם ישר, קבלים פרק ראשון:

 .ארבע שאלות –ופעיתתורת החשמל זרם חילופין, רשת תלת מ פרק שני:

  .שתי שאלות - ותורת הקירור הדינמיק-תרמו פרק שלישי:

 .גם את נושאי הלימוד ההתנסותי תכלולהבחינה בכתב  לב:ם שייש ל

 נה מאפשרת בחירה. נאיהיא רשימת ניסויי המעבדה במערכות חשמל אחידה ו            

 .3ושאלה אחת מפרק  2,שתי שאלות מפרק 1מפרק  יש לענות על חמש שאלות בסה"כ: שתי שאלות            

 שעות. 3 –משך הבחינה             

 חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון, וכן כל חומר עזר כתוב בכתב יד או מודפס על נייר.            

 

 30%שמשקלו  845283שאלון  -ספרית  -מרכיב ההערכה הבית 1.3.2

 ביסודות התכנות בסביבת מערכות משובצות מחש

 לקיים את הבחינה במתכונת בחינת פרויקט. :המלצת צוות הפיקוח -

 

 30%שמשקלו  845282שאלון  -מרכיב ההערכה החיצונית בכתב  1.3.3

מוגבר, מיועד לבתי ספר שאין להם אפשרות להערכה בית ספרית או  –שאלון זה, מערכות חשמל 

 יח"ל . 5 -נבחנים אקסטרנים המעוניינים לבצע השלמה ל

 ון:מבנה השאל

 .שתי שאלות –יסודות התכנות בסביבת מערכות משובצות מחשב  פרק ראשון:

 .שלוש שאלות –תורת החשמל: זרם ישר, זרם חילופין ורשת תלת מופעית פרק שני:

  .שתי שאלות - ותורת הקירור התרמו דינמיק פרק שלישי:

 שאלה אחת מכל פרק. לפחות יש לענות על ארבע שאלות בסך הכל: 

 שעתיים. –נה משך הבחי

 חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון, וכן כל חומר עזר כתוב בכתב יד או מודפס על נייר.
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  70%שמשקלו  845387שאלון  -מרכיב ההערכה על ידי בוחן חיצוני  1.3.4

חייבים בבחינה זו ,  845381למען הסר ספק, בתי ספר המעוניינים להמיר את הבחינה החיצונית 

 לקבל אישור מפמ"ר.

 אישור הפיקוח. ת קבליתקבל רק לאחר  ן העיוני שיורכב ע"י הבוחן השאלו

 .אישור הפיקוחקיבל את שהשאלון העיוני יוודא מול הבוחן כז המגמה ר

 הבחינה:הרכב 

 .50% – ותורת הקירור התרמו דינמיק ,ניסוי חובה בחשמל – 1מרכיב 

  50%. –שאלון בכתב  – 2רכיב מ

   יפורסמו בהמשך.ם נוספים על הרכב הבחינה לפרטי                        

 

 :בקרת אקלים – מקצוע התמחות. 2

 .לימודיםהתכניות  2.1

 להלן תוכניות לימודים וחלוקת שעות במקצועות התמחות:

 מס' שעות לימוד שם מקצוע

 בכיתה י"א'

 מס' שעות לימוד

 בכיתה י"ב'

                  סה"כ

 ש"ש

 מערכות פיקוד ובקרה,  

 תקנים ומכונות חשמלמ 

 6 עיוני  ש"ש - 4  ש"ש עיוני – 2 

 ש"ש עיוני – 2  קירור ומיזוג אוויר 

 ש"ש התנסותי  – 2 

 עיוני  ש"ש  - 4 

 ש"ש התנסותי -  2 

10 

 1 עיוני  ש"ש  - 1  --- בטיחות 

 פרויקטים 
 

 4 התנסותיש"ש  -  4 

 עיוני  ש"ש - 4  סה"כ שעות

 תיש"ש התנסו – 2 

 עיוני  ש"ש  -  9 

 ש"ש התנסותי  -  6 

21 

 

בקרוב באתר  םחובה ללמד את מקצוע הבטיחות בחשמל. חוברת עזר בנושא תפורסחלה החל משנה"ל תשפ"א 

 מוקד מקצוע ואתר המגמה.

 מערכות בקרת אקליםבהתמחות  ,מגמת הנדסת חשמלקישורים לתוכניות הלימודים 

  

 

 

https://edu.gov.il/tech/energy/high_school/clim_contr/Pages/clim-contr.aspx
https://edu.gov.il/tech/energy/high_school/clim_contr/Pages/clim-contr.aspx
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 תיכון –תכנית ההבחנות במקצוע ההתמחות   2.2

יוגשו באתר  (, 874589יח"ל ) 5הצעות פרויקט ברמה של ו (874387) יח"ל 3הצעות פרויקט ברמה של 

 .1/11/2021עד תאריך מוקד מקצוע לאישור של צוות הפיקוח 

 בחינה ותוערך ע"י הבוחן.הקט מהווה חלק מציון רמת הפרוי

  

  תיכון: -  פתח הערכה לעבודות גמר ופרויקטים מ  2.3

 לכל מרכיב נקודותמספר  פירוט מרכיב ראשי

 עבודת גמר
 יח"ל( 5)

 פרויקט גמר
 יח"ל( 3)

חוברת העבודה, 

המערכת ופעולתה, 

תכנון, בקיאות בנושא 

 הפרויקט

 
 

50% 

ו מיזוג אוויר לפי הנחיות תכנון מתקן קירור א

בקיאות בנושא שיוגדרו במסמך נפרד . 

 .הפרויקט

40 40 

 ואיכות התיעוד , אסתטיקהגוף החוברת
דף שער, הצהרת התלמיד, הגדרת הפרויקט, 

רשימת טבלאות ואיורים, ביבליוגרפיה, 

נספחים, עימוד, גודל פונט אחיד, שוליים 

 שרטוט אדריכלי, שרטוטי לוחות, הסברים,

 נוסחאות וחישובים

10 10 

 בקיאות בנושא ,דגם

25% 

 15 15  דגם בנוי עובד 

 10 10  קיאות בעקרון פעולת הדגם ב

 ביצוע עבודות צנרת

12.5% 

ביצוע עבודות צנרת לפי שרטוט של בוחן, 

חיבורי חשמל, פעולות גז או איתור תקלות 

במתקן הנבנה עיי' התלמיד או באחד  

 ית.ממתקנים בסדנה לימוד

12.5 12.5 

 מרכיב עיוני

12.5% 

שאלות עיוניות במקצוע תורת קירור ומיזוג 

 אוויר

12.5 12.5 

 100 100 סה"כ:  

 

, דוגמא להצעת פרויקט וספר וע עבודות גמר ופרויקטיםהנחיות לביצ , תכנית ההבחנות במקצוע ההתמחות

 יפורסמו בנפרד. -פרויקט
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 ד:"י - ג"מכללות י

   תכניות לימודים. 1

 להלן קישורים לתוכניות הלימודים במגמת מערכות בקרה ואנרגיה: 

 טכנאים -בהתמחות מערכות הספק  הנדסת חשמלמגמת 

 הנדסאים -בהתמחות מערכות הספק  הנדסת חשמלמגמת 

  

 י"ד. -מערך הבחינות החיצוניות לתלמידי כיתות י"ג . 2

 :טכנאי - הערכה חיצונית לסטודנטים המסיימים מסלול לימודים בכיתה י"ג 

 .733001שאלון  - גרעיןבחינה במקצוע ה          -

 .733911שאלון  - מקצוע ההתמחותבחינה ב          -

 .733915 שאלון - חיצוניהערכה ע"י מעריך  בחינה בהתנסות ובמעבדה,           -

 .733917 שאלון - בחינת הגנה על פרויקט גמר, הערכה ע"י מעריך חיצוני          -

 

 :הנדסאי - הערכה חיצונית לסטודנטים המסיימים מסלול לימודים בכיתה י"ד

 כיתה י"ג

 .733001ן שאלו -  גרעיןבחינה במקצוע ה        -

 .733911שאלון  - בחינה במקצוע ההתמחות        -

 .)ללא דיווח למרב"ד(  מעריך פנימיבחינה בהתנסות ובמעבדה, הערכה ע"י         -

 כיתה י"ד

 .733003שאלון  - גרעיןבחינה במקצוע ה        -

 .733913לון שא - בחינה במקצוע ההתמחות        -

 .733916שאלון  - בחינה בהתנסות ובמעבדה, הערכה ע"י מעריך חיצוני        -

 .733918שאלון - הגנה על פרויקט גמר להנדסאי, הערכה ע"י שני מעריכים חיצוניים        -

 :  733913, 733911, 733003, 733001 :חומר עזר לבחינות חיצוניות עבור השאלונים

 בכתב יד . יםאו רשומ יםמודפסי עזר דפשלושה        

  

 

http://edu.gov.il/tech/energy/college/curric_techn/Pages/tehnaim.aspx
http://edu.gov.il/tech/energy/college/curric_engin/Pages/handasaim.aspx
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  לביצוע עבודות גמר ופרויקטים במכללה:פדגוגיות  קישור להנחיות . 3

  הנדסת חשמל פרויקטים במגמת הנחיות לביצוע עבודות גמר ו

 

 

  מפתח הערכה לעבודות גמר ופרויקטים במכללה:. 4

 

 ניקוד פירוט מרכיב ראשי

 חוברת העבודה, 

25% 

 

 פרויקטהלספר  אמתמותמאושרת והצעת פרויקט 

 

2 

  אסתטיקה ומבנה כללי

דף שער, הצהרת הסטודנט, הגדרת הפרויקט, רשימת 

ה, נספחים, עימוד, גודל פונט טבלאות ואיורים, ביבליוגרפי

 אחיד, שוליים

3 

 גוף החוברת ואיכות התיעוד

 .הסבריםבקנה מידה, נוסחאות, חישובים ו שרטוט אדריכלי

 :  החוברת כוללת את פרקי החובה

בחירת הגנות ושטחי חתך, בחירת הגנות ראשיות וציוד 

ספק, שרטוטי לוחות עפ"י חוק המקדם המתאים, שיפור 

וב זרמי קצר ומפלי מתח, בחירת פסי צבירה חיש, החשמל

בפני תכנון תאורה, בדיקת סלקטיביות, הגנות  ובדיקתם, 

 התכנית האדריכלית.  פני-פריסת כבלים על התחשמלות,

 הנדסאי / תכנון פיקוד ברמה של טכנאי

20 

 שיקולי תכנון המערכת

35% 

במתקן בכל אחד חשמלי התכנון השיקולי ת להסביר את יכול

קים: בחירת שיטת התקנה, בחירת ציוד:מתנעים, בקר, מהפר

 תכנוןו שנאי, מכשור מדידה, גנרטור, הגנות, פסי צבירה

 לוחות חשמל.

35 

בקיאות בנושא 

 העבודה/פרויקט

40%  

יכולת להסביר את החישובים, התוצאות והסרטוטים 

 המופיעים בספר הפרויקט.
40 

 100  סה"כ:

  

 

http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Megama_Technologit/maarahot_bakara_energy/mafmar-2022/proj_13-14.pdf
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    הצטיידות

 עבודה כדלקמן: על פי נוהלהצטיידות מוגשת לחברת טלדור בקשת        

 המינהל למדע וטכנולוגיהמגבשים רשימת ציוד לפי התקנים המאושרים שפורסמו באתר  הספר-יתב. 

  הבקרה לבדיקה ואישור לכתובת: למוקדיש לשלוח אותו  5טופס מס'  ממלא ס"ההרשימה בילאחר גיבוש   

shanima@taldor.co.il. 

  לא תקין, לא  טיות לפריטים כגון: תקין, הערות הרלוונהמציין את ורשימת הציוד  בודק אתמוקד הבקרה

 .כו'נמצא בתקנים ו

  הרשימה לאישור המפמ"ר .תועבר  ,בדיקת הציוד ע"י מוקד הבקרהעם תום 

  ביה"ס  / אישור רכישה לרשות  שולח מוקד הבקרה . 

 רשות רוכשים ושולחים למוקד הבקרה חשבונית לבדיקה . / "סהבי 

  תמה בהתאם לחשבונית.שולח לרשות דוחות להח מוקד הבקרה 

 .מוקד הבקרה בודק את הדוחות ומעביר לחתימה סופית ושחרור הכספים ממשרד החינוך 

בטבלת תקני  למצוא ניתן( 33.10( ובמערכות הספק, פיקוד ובקרה )33.00את תקני הצטיידות במערכות חשמל )

המנהל למדע וטכנולוגיה )בשורה של מגמת מערכות בקרה המגמה או באתר באתר של המגמות הטכנולוגיות  הציוד

  .ואנרגיה(

 

 :השתלמויות מורים

 באתרפרטים נוספים יפורסמו  ,פרונטליות )כמובן בהתאם למצב(מקוונות ובמהלך השנה נקיים השתלמויות 

   https://edu.gov.il/tech/energyת: בכתוב האינטרנט של המגמה

 http://moked.education.gov.il/: ובאתר מוקד מקצוע בכתובת

 מגמה ישתלמו בנושאים חדשים.ההרכזים לדאוג שמורי  ם של באחריות

  

http://moked.education.gov.il/MafmarFiles/%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%a15-%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%99%d7%9d%d7%9c%d7%94%d7%a6%d7%98%d7%99%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa.xlsx
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/itztaydut_hashmal.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/itztaydut_hashmal.pdf
https://edu.gov.il/tech/energy
http://moked.education.gov.il/
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 הצוות בקר

על כך הודעה , לביקור המפמ"ר וצוות בקרה ,על פי מספר מדדים ,ייבחרו מספר בתי ספר בפ"בשנה"ל תש

 .כשבועיים מראש תתקבל בבית הספר

  

 במסגרת הביקור נשמח ללבן את הסוגיות הבאות:

  בדגש על התהליכים הפדגוגיים., הטמעת תוכנית הלימודים החדשה בבית הספר 

  וההישגים הלימודים בבחינות החיצוניות.התלמידים רמת הידע של 

 בית הספר בהשתלמויות. השתתפות מורי 

 .כמות שעות הלימודים שלומד כל תלמיד במגמה 

 . 

   

 תחל שנה וברכותיה, אמן בברכת שנה"ל פורייה,   

 

 אירנה ליברמן                         

 ממונה על מגמת

 ואנרגיה בקרה הנדסת חשמל, 

 משרד החינוך, כנולוגימינהל חינוך ט 

 

 


