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 4   מבוא לתוכנית

 רציונל
מגמת תחבורה מתקדמת היא ביתם של כל תלמידיה. מטרת המגמה היא להציע לכל תלמיד 

דרכי את לפתח המגמה היא  מטרת. המותאמת לו סביבת למידה רב תחומית, חדשנית ומרתקת

 . רכב והתחבורהמות הה המתפתחת של עולבסביבסות תוך התנכל תלמידיה חשיבה של ה

 

 הההנדסמי נוער שיש להם משיכה לתחוות ובני הבנמקבלת בשמחה את כל ת התחבורה מגמ

אפשר להם היא להמגמה מטרת . הרכב בפרטהתחבורה החכמה ובכלל ולתחום  הטכנולוגיוה

, לגלות עולמות חדשים ולהכיר םלחקור אותמי התחבורה השונים, בתחוכמידת יכולתם להעמיק 

 נקודות מבט שונות.מ םאות

 

ראייה מערכתית, יכולת למידה עצמית, יכולת שפתית גבוהה, בוגרי המגמה יהיו אנשים עם 

ם טכנולוגיים והנדסיים יוכלו להתמודד עם אתגריעוד. בוגרי המגמה ועבודה בצוות מיומנות 

מציאות הטכנולוגית להשתלב בכך הם יוכלו שאינם מוכרים בשעת כתיבת תכנית לימודים זו. 

 שהופך מדי יום את מה שהיה פעם בגדר חלום למציאות.  ובעולםמואץ באופן  תהמתפתחהנדסית 

 

 עולם התחבורה והרכב

בעבר הלא רחוק, עולם התחבורה והרכב עסק בעיקר בכלי תחבורה ובמערכות שהניעו וביקרו את 

כלי התחבורה. המהפכה התעשייתית הרביעית, מאפשרת את חיבור כלי הרכב לענן כך שכל כלי 

. Internet Of Thingsהרכב בעולם מחוברים בעצם זה לזה במבנה של אינטרנט של הדברים או 

בורה השונים לענן טומן בחובו פוטנציאל אדיר שהאנושות עדיין לא הפנימה את חיבור כלי התח

עוצמתו. ממש כמו שלקח שנים להבין את השפעת המחשב, האינטרנט והטלפון החכם על החיים 

מגמת תחבורה מתקדמת משתמש בסביבה דינמית, מתפתחת ומרתקת זו  ועל התודעה האנושית. 

 עולם לא ידוע. כדי לחנך את התלמיד להתמודד עם
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 5   מבוא לתוכנית

 תוכנית לימודים ותוכנית הוראה

אנו מאמינים שיש להתאים את תוכנית הלימודים לתלמיד ולא את התלמיד לתוכנית הלימודים. 

 למידה. שני מסלולילכן, תוכנית זו מציעה  .חשוב לנו שכל תלמיד הלומד תוכנית זו יחווה הצלחה

הם כדי להבטיח התאמה בין במסלול מסוים לפי מקצוע ההתמחות של וילמד י המגמהכל תלמיד

זהה, של שני המסלולים למרות שסמל השאלון התוכניות ויצירת רצף הוראה בין שתי התוכניות. 

תלמידי כל בשאלון יהיו פרקים שונים המיועדים לתלמידים לפי מסלול הלימודים שלהם. כך 

 . גרות שלהםמסלול יענו על שאלות שונות בבחינת הב

של  המעשידגש על הצד ו יושם במסגרת 3710עד לתלמידי יישומי אוטוטק מסלול המיו .1

קה מתמטיבבאנגלית תוכנית זו אין דרישות קדם ל. מערכות התחבורה המתקדמת

דרישות על סמך יבחרו בחינת הבגרות . השאלות המיועדות לתלמידים אלו בםמדעיבו

  קדם אלו ותוכנית הלימודים המדגישה את הצד המעשי. 

במסגרתו יושם דגש על הצד המדעי,  0237מסלול המיועד לתלמידי יישומי אוטוטק  .2

מתמטי של מערכות התחבורה המתקדמת תוך שימוש במקורות מידע הכתובים בשפה ה

יחידות  4 ן לפחותה הלכן, דרישות הקדם למסלול זכמו כן, יידרש ידע בתכנות. האנגלית. 

השאלות המיועדות לתלמידים אלו בבחינת הבגרות יבחרו  לימוד באנגלית ובמתמטיקה.

ההנדסיים,  דיםעל סמך דרישות הקדם אלו ותוכנית הלימודים המדגישה את הצד

 .   ים של מערכות התחבורהוהמתמטי יםהמדעי
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 6   מבוא לתוכנית

 סביבת הלמידה

או למידה  Problem Based Learningבגישת  יתמגמה היא התנסותשל הסביבת הלמידה 

סוגיה בעיה או ל ,אחת לכמה שבועותאת התלמידים, תכנית הלימודים חושפת . בסביבת בעיות

זו בעבר, כיצד בעיה יצד התמודדו עם יראה כ ,יבין את הבעיה. התלמיד עולם התחבורה והרכבב

 מתמודדים אתה היום וכן תוצענה דרכים להתמודד אתה בעתיד. 

 הסוגיה תיבחן משש נקודות מבט שונות המפורטות בטבלה שלהלן. 

 דוגמה הסבר היבט

הבעיה היא בסיס יחידת הלימוד  הגדרת הבעיה

והתשובה לה היא תוצאת תהליך 

 הלמידה. 

 איך עוצרים כלי תחבורה?

 איך עוצרים רכב? איזו בעיה המערכת פותרת? הנדסי

 מדוע גלגל יכול להינעל?

חוקי טבע ועקרונות באילו  מדעי

מדעיים משתמשים כדי לפתור 

 את הבעיה?

 חיכוך, חום, אלקטרומגנטיות.

באילו  איך המערכת בנויה? טכנולוגי

טכנולוגיות משתמשים כדי לפתור 

 את הבעיה

  .סוגים שונים של בלמים

כיצד יוצרים כוח נורמלי שיצור את 

 החיכוך?

 יתרונות וחסרונות. 

 איזה כוח מופעל על הבלם? ניתוח כמותי.  כמותי

 כמה חום התהליך מייצר?

 השפעת המהירות על מרחק העצירה.

הקשר בין המערכת והאדם. כיצד  ממשק משתמש

 אדם למערכתעובר מידע מ

 ובחזרה.

 דוושת הבלם.

 כיצד הנהג יודע שהבלמים שחוקים?

 התראות הקשורות למערכת הבלמים.

אוריינות 

 טכנולוגית

שפה שימוש בתוך דיון שיתקיים 

. מונחים מרכזייםהאנגלית סביב 

זאת מתוך הנחה ששפה זו היא 

תנאי הכרחי לכל מי שרוצה להכיר 

 מעודכן.ולהישאר תחום את ה

התלמידים יבנו במהלך הלימודים מילון 

או לקסיקון עם תמונות המתאר את 

  מונחי עולם הרכב.

 

את ים חושפ. כל אלו תוכנות מקצועיותכוללת דגמים, תוכנות הדמיה וגם הפיזית סביבת הלמידה 

 . בגישה של למידה בסביבת בעיות הלומדים למערכות רכב החכם בגישת רב תחומית
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 7   מבוא לתוכנית

 יחידת לימודפדגוגית של מבנה 

בעיות מרכזיות מעולם הרכב תכנית הלימודים כתובה בהתאם לרציונל זה. היא כוללת רשימה של 

בסמוך למונחים אלו יש תיאור קצר המציג דוגמה למה סביבת הלמידה. והתחבורה המרכיבות את 

 .  או דוגמאות לשאלות שניתן לשאול הכוונה בנושא המתואר

לפתוח את הנושא כפי שמתואר במבוא ולאחר מכן להתחלק לצוותים בפתח יחידת לימוד, מוצע 

ת תגלה את התשובוהיבטים שונים של הנושא הנלמד. כל קבוצה שאלות ובוקבוצות שידונו ב

הלמידה תשתף את האחרות במידע שאספה לקראת סיום הלימודים של היחידה. לה ו תהייחודיו

  תתלווה בתוצרים מתאימים.

 

 אוטומוטיבית אוריינות

ואוריינות, במשמעותה הבסיסית היא  התורההוא בארמית. אורייתא היא  אוריינותמקור המילה 

המיומנות או היכולת לקרא את מה שכתוב בתורה ולהבין את משמעות הטקסט. מאז שנטבע 

המונח, התרחבה פרשנותו והיא כוללת היום קשת רחבה של מיומנויות עיסוק במידע ובידע. בין 

דע, לנהל מידע, להפוך היתר, נכללות באוריינות מיומנויות כמו היכולת לחפש מידע, להעריך מי

 את המידע לידע, להפיץ מידע ועוד. 

 

תחום התחבורה המתקדמת מתפתח בקצב מהיר ומעריכי. יש להניח שבטרם תיבש הדיו על 

תוכנית לימודים זו, חלקים ממנה יהפכו למיושנים ונושאים חדשים ומרתקים לא יופיעו בה. כדי 

מת אישית, מוקצות בתוכנית שעות לאפשר לתוכנית הלימודים התחדשות מתמדת, מותא

. אוריינות זו כוללת הצגה של נושאים חדשניים הקשורים אוריינות אוטומוטיביתלפיתוחה של 

לתחום התחבורה המתקדמת בזמן השיעור. בשעות אלו, התלמידים יציגו חידושים שנעשו 

והמדיום הוא בתחום, עובדות מרתקות מהעבר, פתרונות מעניינים לבעיות שצצות ועוד. היות 

המסר, יש להיעזר בזמן ההצגה בסרטוני יוטיוב, להציג חיישנים ומפעילים חדשים שפותחו, לדון 

 בתקנות שתוקנו על ידי ממשלות, לספר על חברות הזנק שהבשילו ונקנו על ידי חברות ענק ועוד. 

תו ולהציג כדי לעמוד בדרישה זו, על התלמידים לדעת לאסוף בעצמם את המידע שיוצג, לעבד או

אותו במליאה. יש להניח שחלקו הגדול מהמידע יהיה באנגלית ולכן על התלמידים לשלוט בשפה 

בכלל ובשפה האוטומוטיבית בפרט. כך, בנוסף להצגת תחום התחבורה והחידושים שבו ישכללו 

 התלמידים את מיומנויות התקשורת, איסוף המידע, עיבוד המידע והצגתו.  
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 9   יישומי אוטוטק

 3710 תכנית ההוראה
 ריסה תלת שנתית של תכנית הלימודיםפלהלן, 

בין נושאי הרכב דגישה את ההיבטים המעשיים של מערכות התחבורה החכמה. תכנית ההוראה מ

כל אחד מהנושאים הרשומים בטבלה בין ההיבטים השונים בכל אחד מתחומי הלימוד. החכם ו

הוא נושא מרכז מערכתי שילמד במשך הזמן המוגדר מכל ההיבטים שנסקרו בהגדרת סביבת 

 הלמידה. 

 

 נושאי הלימוד לפי כיתות הלימוד הם:

 ה -ש"ש  ע -ש"ש  ה ע נושאים כיתה

 י

  1  30 מבוא לתחבורה חכמה .א

 1 1 30 30 הנעמרכב וה .ב

 1 1 30 30 מערכות בטיחות ברכב .ג

  2  60 אוריינות אוטומוטיבית .ד

 2 5 60 150 כיתה י ס"ה

 יא

 

 

 1 1 30 30 אלקטרוניקה וחשמל .ה

  1  30 מבוא לבקרה .ו

 1 1 30 30 אבחון ודיאגנוסטיקה .ז

  2  60 אוריינות אוטומוטיבית .ח

 2 5 60 150 ס"ה כיתה יא

 יב

  1  30 תקשורתומחשבים  .ט

  2  60 תמסורות הספק .י

  1  30 אוריינות אוטומוטיבית .יא

  4  120 ס"ה כיתה יב

 4 14 120 420 ס"ה לתוכנית מלאה 

  540 18 

 

 (.70%בחינה חיצונית בכתב ) - 773381 בחינה איבסוף כיתה 

 (.30%חלופת הערכה פנימית ) - 776283בסוף כיתה יב בחינה 

 או

 (ל"יח 1)ימית הערכה חלופית פנ 776183כיתה יב בחינה בסוף 
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 10   יישומי אוטוטק

 כיתה י 

 מבוא לתחבורה חכמהא. 

 ה ע נושא

  מבוא לתחבורה חכמהא. 

 תרומת התחבורה לחברה :מבוא לתחבורה .1

  :היסטוריה של התחבורה .1.1

 .פרטללחברה ו התחבורהתרומת  .1.2

 עתיד. ,עבר, הווההסיפור ההנדסי של עולם הרכב  .1.3

  .התועלת הכלכלית .1.4

 צמצום הנזקים שהרכב גורם.  :הרכב החכםאתגרי  .2

 לסביבהעומסי תנועה ונזקים  .2.1

 תאונות דרכים .2.2

30 

 

5 

5 

5 

5 

 

 

5 

5 

 

 

 תיאור כללי:

בצורה דרמטית על סחורות, חומרי גלם או צבא, השפיעה האפשרות לנוע ממקום למקום להניע 

האנושות ועיצב אותה. דרכים טובות וכלי תחבורה טובים מקצרים את הדרך לפעמים אפילו 

 להלן מספר דוגמאותהופכים אותה לאפשרית. 

 מנוע הקיטור אפשרה למשל את בניית הרכבות וספינות הקיטור.המצאת  .1

המצאת המטוס אפשרה לחצות את האוקיינוס האטלנטי ולנוע מארצות הברית לאירופה  .2

 בפחות מיום.

המצאת המכונית אפשרה לאנשים לעבוד במרחק של שעה נסיעה מהבית. לטייל. לבקר  .3

 את קרובי המשפחה שלהם.

( שהורידה בצורה דרמטית low costהקמת חברות החסך )המצאת האינטרנט אפשרה את  .4

 את מחירי הטיסות והפכה את הטיסות לחו"ל לזמינות וזולות. 

 נושאים לדיון:

 כיצד התפתחו כלי התחבורה? 

 מדוע הם התפתחו כך ולא אחרת?

 מה המחיר של התחבורה במונחים של תאונות, זיהום אוויר, יצירת פסולת?

 התועלת ולצמצם את הנזק?כיצד אפשר להגדיל את 
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 המרכב והנעב. 

 ה ע נושא

 המרכב והנעב. 

 מרכב הרכב .1

 מבנה המרכב .1.1

 מערכת ההגה. .1.2

 גלגלים ומערכת הנעה. .1.3

 ?כיצד הופכים את הנסיעה לנוחה .1.4

 מנוע הרכב  .2

 מנוע דיזלו מנוע בנזין .2.1

 הנעת כלאיים )היברידית( .2.2

 הנעה חשמלית .2.3

 הנעה בגז .2.4

 ומיסויתקנות , חוקים .2.5
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פרק זה עוסק במבנה קלאסי של כלי תחבורה הכולל מרכב בו נמצאים הנוסעים והמטענים שיש 

להעביר. המרכב כולל גם בדרך כלל מנוע המספק את האנרגיה הדרושה להנעת המרכב ותכולתו. 

 בפרק זה נכיר את המרכב ואת התכונות הבסיסיות שלו:

 חוזק המרכב המושג על ידי שימוש בחומרים שנבחרו לכך וחוברו זה לזה בצורה מיוחדת.  .1

 כיצד שולטים בכיוון התנועה של כלי הרכב .2

 מהו חיכוך סטטי ומדוע הוא נחוץ לתנועת הרכב .3

 מהו חיכוך גלגול .4

 מהי נוחות וכיצד הופכים את הנסיעה לנוחה? .5

שהיא, ומפיק אנרגיה קינטית להנעת הרכב. את הרכב מניע מנוע. המנוע משתמש באנרגיה כל 

כלל בסיסי בהנדסה הוא שאם יש מגוון של פתרונות הנעה כנראה שלכל אחד מהם יש יתרון 

מובהק על האחרים שגורם לכך שייצרני הרכב עדיין משתמשים בו. לפעמים, היתרון איננו 

 טכנולוגי הנדסי אלא קשור למיסוי או תקנות שהמדינה חוקקה.
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 רכות בטיחות ברכבמעג. 

 ה ע נושא

 בטיחותנוחות והנדסת . ג

 כוחות הפועלים על הרכב .1

 החלקה, התהפכות תאונה. .1.1

 חיכוך, בלימה. .1.2

 בטיחות הרכב .2

 .ABSמערכות בלימה ו  .2.1

 ESPמערכות  .2.2

 רכב אוטונומי .2.3

2.4.  

 בטיחות הנוסעים .3

 חגורות בטיחות .3.1

 כריות אוויר.  .3.2
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מאתגרי הרכב הוא הגנה על נוסעי הרכב, נוסעים בכלי רכב אחרים והולכי רגל. נתחיל בכך אחד 

שנבין את סדרי הגודל של הכוחות הפועלים על הרכב במצבים שונים. את השפעתם על הנוסעים 

 ותכולת כלי הרכב.

 לאחר מכן נסקור את האמצעים שפותחו כדי להגן על המרכב ועל הנוסעים. 

ים הנובעים משילוב רכב אוטונומי כמו מי אחראי במקרה של תאונה שבה היה נדון גם בהיבט

 מעורב רכב אוטונומי? 
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 כיתה יל אוריינות אוטומוטיביתד. 

 

תחום התחבורה המתקדמת מתפתח בקצב מהיר ומעריכי. יש להניח שבטרם תיבש הדיו על 

ם ומרתקים לא יופיעו בה. כדי תוכנית לימודים זו, חלקים ממנה יהפכו למיושנים ונושאים חדשי

לאפשר לתוכנית הלימודים התחדשות מתמדת, מותאמת אישית, מוקצות בתוכנית שעות 

. אוריינות זו כוללת הצגה של נושאים חדשניים הקשורים אוריינות אוטומוטיביתלפיתוחה של 

 לתחום התחבורה המתקדמת בזמן השיעור. בשעות אלו, התלמידים יציגו חידושים שנעשו

בתחום, עובדות מרתקות מהעבר, פתרונות מעניינים לבעיות שצצות ועוד. היות והמדיום הוא 

המסר, יש להיעזר בזמן ההצגה בסרטוני יוטיוב, להציג חיישנים ומפעילים חדשים שפותחו, לדון 

 בתקנות שתוקנו על ידי ממשלות, לספר על חברות הזנק שהבשילו ונקנו על ידי חברות ענק ועוד. 

לעמוד בדרישה זו, על התלמידים לדעת לאסוף בעצמם את המידע שיוצג, לעבד אותו ולהציג  כדי

אותו במליאה. יש להניח שחלקו הגדול מהמידע יהיה באנגלית ולכן על התלמידים לשלוט בשפה 

בכלל ובשפה האוטומוטיבית בפרט. כך, בנוסף להצגת תחום התחבורה והחידושים שבו ישכללו 

 ומנויות התקשורת, איסוף המידע, עיבוד המידע והצגתו.  התלמידים את מי

 

 :לנושאים בכיתה י דוגמאות

אביב. חברות  –מבוא לתחבורה חכמה: חוקים חדשים, התקדמות רכבת תחתית בתל  .1

 הזנק. פתרונות חדשניים לבעיות שונות. 

 מרכב ומנוע. חידושים בדגמי רכב חדשים המגיעים ארצה.  .2

 . אבזרי בטיחות חדשניים. ניתוח של תאונות דרכים .3
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 14   יישומי אוטוטק

 כיתה יא

 אלקטרוניקה וחשמלה. 

 ה ע נושא

 אלקטרוניקה וחשמלה. 

 מערכות חשמל להעברת הספק .1

 זרם, מתח, התנגדות הספק. .1.1

 מנועים חשמליים מבנה ואופיין. .1.2

 מצברים ברכב .1.3

 מערכות טעינה .1.4

 מערכות אלקטרוניות .2

 חצי מוליך. .2.1

 דיודה, טרנזיסטור.  .2.2

 מעגלים משולבים. .2.3

  מערכות תקשורת .2.4
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על חשמל ואלקטרוניקה ברכב. הוא יכיר את הגורמים בפרק זה התלמיד ילמד באופן יישומי 

האופייניים למערכות חשמליות, ידע כיצד למדוד אותם בעזרת רב מודד. אין צורך להיכנס 

 לחישובים מעמיקים. 

התלמיד יכיר את המנועים החשמליים את הקשר בין המתח והסלד, בין הזרם והמומנט וכן את 

 הקשר בין ההספק המכני והחשמלי. 

 הוא יכיר את המצבר, צרכנים בסיסיים ומערכות הטעינה.

 

בפרק האלקטרוניקה המטרה היא להכיר את המעגלים המשולבים )כרטיסים( כמערכות שיש להם 

חשמליים שאותם ניתן למדוד או לדמות. כמו כן יכיר התלמיד את מערכות אותות קלט ופלט 

 התקשורת ברכב.
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 בקרהל מבואו. 

 ה ע נושא

  בקרהל מבואו. 

 מדוע מבקרים? כיצד מבקרים?. מערכות בקרה .1

 פתוחמערכות ברכב המבוקרות בחוג  .1.1

 מערכות ברכב המבוקרות בחוג סגור. .1.2

 דיאגרמת מלבנים.  .1.3

 חיישנים .2

 ואופן פעולה של חיישן תפקיד מבנה .2.1

 חיישנים נוספים המבצעים פעולה דומה .2.2

 מפעיל .3

 מפעיל חשמלי ברכב. .3.1
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בפרק זה יכיר התלמיד את מערכות הבקרה. אופן פעולתן והמרכיבים הבסיסיים שלהן. חיישנים, 

 מפעילים וכמובן הבקר המקבל את המידע ופועל לפיו.

 

 

 אבחון ודיאגנוסטיקהז. 

 אבחון דיאגנוסטיקה. ז

 מאפייני תקלות ברכב חכם. .1

 הכרת סרטוטי מערכות חשמל ובקרה ברכב. .2

 סמלים מקובלים .2.1

 גישות לאיתור תקלות.  .3

 שימוש במציאות רבודה.  .3.1

 )אבחון בעזרת מחשב המתחבר לרכב( OBDשימוש ב  .3.2

 שליפת מידע ממאגרי מידע של יצרנים. .3.3

 לומדה ייעודית. שימוש בתוכנות יצרן לאיתור תקלות.  .4
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 ח. אוריינות אוטומוטיבית לכיתה יא

 

תחום התחבורה המתקדמת מתפתח בקצב מהיר ומעריכי. יש להניח שבטרם תיבש הדיו על 

תוכנית לימודים זו, חלקים ממנה יהפכו למיושנים ונושאים חדשים ומרתקים לא יופיעו בה. כדי 

לאפשר לתוכנית הלימודים התחדשות מתמדת, מותאמת אישית, מוקצות בתוכנית שעות 

. אוריינות זו כוללת הצגה של נושאים חדשניים הקשורים וטיביתאוריינות אוטומלפיתוחה של 

לתחום התחבורה המתקדמת בזמן השיעור. בשעות אלו, התלמידים יציגו חידושים שנעשו 

בתחום, עובדות מרתקות מהעבר, פתרונות מעניינים לבעיות שצצות ועוד. היות והמדיום הוא 

להציג חיישנים ומפעילים חדשים שפותחו, לדון המסר, יש להיעזר בזמן ההצגה בסרטוני יוטיוב, 

 בתקנות שתוקנו על ידי ממשלות, לספר על חברות הזנק שהבשילו ונקנו על ידי חברות ענק ועוד. 

כדי לעמוד בדרישה זו, על התלמידים לדעת לאסוף בעצמם את המידע שיוצג, לעבד אותו ולהציג 

באנגלית ולכן על התלמידים לשלוט בשפה  אותו במליאה. יש להניח שחלקו הגדול מהמידע יהיה

בכלל ובשפה האוטומוטיבית בפרט. כך, בנוסף להצגת תחום התחבורה והחידושים שבו ישכללו 

 התלמידים את מיומנויות התקשורת, איסוף המידע, עיבוד המידע והצגתו.  

 

 :לנושאים בכיתה יא דוגמאות

 כיצד התחום מתקדם?רכב חשמלי. רכב היברידי. טעינה. תקנות. טווח.  .1

דוגמאות למערכות בקרה חדשניות בכלי רכב או דיון במערכות כמו בקרת שיוט  .2

 אדפטיבית וכדומה

מה יכול להתקלקל כאן? משחקי חידות שתלמידים ממציאים על תקלות או בעיות  .3

 שתלמידים אחרים צריכים לגלות.
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 כיתה יב'

 ט. מחשבים ותקשורת

 ה ע נושא

 ותקשורת יםמחשבט. 

 לוגיקה .1

 משתנה לוגי .1.1

 טבלאות אמת .1.2

 מפות קרנו .1.3

 יישומים ברכב .1.4

 קריאת סרטוטים של מערכות בקרה. .2

 תרשימי מערכות חשמל ברכב. .2.1

 חיישנים ומפעילים. –מחשב ניהול מנוע  .2.2

 חיישנים ומפעילים –מחשב ניהול תיבת הילוכים  .2.3

 חיישנים ומפעילים. –מחשב ניהול רכב  .2.4

 תקשורת מחשבים. .3

 המחשבים ברכבטופוגרפיה של רשת  .3.1

 מהירות, קצב, התנגדותמאפייני רשתות  .3.2

 תקנים מקובלים בינלאומיים .3.3
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 18   יישומי אוטוטק

 י. תמסורות הספק

 י. תמסורות הספק

 מערכות מכניות  .1

 חוק ראשון של ניוטון .1.1

 חוק שני של ניוטון .1.2

 חוק שלישי של ניוטון .1.3

 חוכ .1.4

 עבודה .1.5

 מכני לינארי הספק .1.6

 הספק מכני סיבובי .1.7

 תמסורות הספק:  .2

 נזיןבמנועי עקרון פעולה של  .2.1

 דיזלעקרון פעולה של מנוע  .2.2

 מנוע חשמלי .2.3

 תצרוכת דלקנצילות ו .2.4

 חישובים: .2.5

 שטחי בוכנות .2.5.1

 נפחי צילנדרים .2.5.2

 יחס דחיסה .2.5.3

 הרכב הנעהמערכות  .3

 מכני וממיר מומנט. מצמדים .3.1

 , גלגלי שינייםתיבת הילוכים .3.2

  דיפרנציאל .3.3

 רצועות .3.4

 חסי מסירהי חישובים .3.5

60 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

  



 פיילוט תשפ"א

 19   יישומי אוטוטק

 יא. אוריינות אוטומוטיבית לכיתה יב

 

תחום התחבורה המתקדמת מתפתח בקצב מהיר ומעריכי. יש להניח שבטרם תיבש הדיו על 

תוכנית לימודים זו, חלקים ממנה יהפכו למיושנים ונושאים חדשים ומרתקים לא יופיעו בה. כדי 

לאפשר לתוכנית הלימודים התחדשות מתמדת, מותאמת אישית, מוקצות בתוכנית שעות 

. אוריינות זו כוללת הצגה של נושאים חדשניים הקשורים וטיביתאוריינות אוטומלפיתוחה של 

לתחום התחבורה המתקדמת בזמן השיעור. בשעות אלו, התלמידים יציגו חידושים שנעשו 

בתחום, עובדות מרתקות מהעבר, פתרונות מעניינים לבעיות שצצות ועוד. היות והמדיום הוא 

להציג חיישנים ומפעילים חדשים שפותחו, לדון המסר, יש להיעזר בזמן ההצגה בסרטוני יוטיוב, 

 בתקנות שתוקנו על ידי ממשלות, לספר על חברות הזנק שהבשילו ונקנו על ידי חברות ענק ועוד. 

כדי לעמוד בדרישה זו, על התלמידים לדעת לאסוף בעצמם את המידע שיוצג, לעבד אותו ולהציג 

באנגלית ולכן על התלמידים לשלוט בשפה  אותו במליאה. יש להניח שחלקו הגדול מהמידע יהיה

בכלל ובשפה האוטומוטיבית בפרט. כך, בנוסף להצגת תחום התחבורה והחידושים שבו ישכללו 

 התלמידים את מיומנויות התקשורת, איסוף המידע, עיבוד המידע והצגתו.  

 

 תכנות בקרים ומיקרו בקרים. בניית תקנון של תחרות כיתתית.  .1

 מסורות מיוחדות. למשל, איך עובד מנגנון הנעת המגבים.סוגים שונים של ת .2
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 :3720 תכנית ההוראה
 ריסה תלת שנתית של תכנית הלימודיםלהלן, פ

תכנית ההוראה משלבת בין נושאי הרכב החכם ובין ההיבטים השונים בכל אחד מתחומי הלימוד. 

כל אחד מהנושאים הרשומים בטבלה הוא נושא מרכז מערכתי שילמד במשך הזמן המוגדר מכל 

 ההיבטים שנסקרו בהגדרת סביבת הלמידה. 

 נושאי הלימוד לפי כיתות הלימוד הם:

 ה -ש"ש  ע -ש"ש  ה ע נושאים כיתה

 י

 הנדסת תחבורה .א

90 60 3 2 

 הנדסת בקרה .ב

 הנדסת הנעה .ג

 הנדסת נוחות ובטיחות .ד

 תכנות ואלקטרוניקה .ה

  2  60 אוריינות אוטומוטיבית .ו

 2 5 60 150 ס"ה כיתה י

 יא

 

 

 חיישנים .ז

90 60 3 2 
 מפעילים .ח

 בקרה מתקדמת .ט

 אבחון ודיאגנוסטיקה .י

  2  60 אוריינות אוטומוטיבית .יא

 2 5 60 150 ס"ה כיתה יא

 יב

  1  30 מחשבים ותקשורת .יב

  2  60 תמסורות הספק .יג

  1  30 אוריינות אוטומוטיבית .יד

  4  120 ס"ה כיתה יב

 4 14 120 420 ס"ה לתוכנית מלאה 

  540 18 

 

 (.70%בחינה חיצונית בכתב ) - 776381בסוף כיתה יא בחינה 

 (.30%חלופת הערכה פנימית ) - 776283בחינה  בבסוף כיתה י

 או

 (ל"יח 1)ימית הערכה חלופית פנ 776183כיתה יב בחינה בסוף 
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 כיתה י'

 א. הנדסת תחבורה

 ה ע נושא

 תחבורה  הנדסתא. 

 מבוא לתחבורה: תרומת התחבורה לחברה .3

  :היסטוריה של התחבורה .3.1

 .תרומת התחבורה לחברה ולפרט .3.2

 הסיפור ההנדסי של עולם הרכב עבר, הווה, עתיד. .3.3

 התועלת הכלכלית.  .3.4

 אתגרי הרכב החכם: צמצום הנזקים שהרכב גורם.  .4

 עומסי תנועה ונזקים לסביבה .4.1

 תאונות דרכים .4.2
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 הנדסת תחבורה דוגמה
לעולם התחבורה השפעה עצומה על התפתחות החברה האנושית. כלי התחבורה  מבוא

לבני האדם לנוע ממקום למקום וכן להעביר סחורות ומוצרים  אפשרוהשונים 

ממקום למקום וכך לפתח את המסחר. כלי תחבורה גם אפשרו לאנשים ליצור 

קשר זה עם זה ולהעביר מידע מאדם לאדם כמכתבים וספרים. עד להמצאת 

התקשורת התחבורה אפשרה תקשורת בין אנשים שהיו מרוחקים זה מזה 

 גאוגרפית.

 אילו בעיות התחבורה פותרת? הנדסי

 אילו בעיות התחבורה יוצרת? 

פיתוח של התחבורה מאפשר יותר קשר בין אנשים, יותר גמישות במקום 

העבודה, בסחר חופשי. אבל התחבורה יוצרת גם בעיות כמו תאונות דרכים, 

 פקקים, פגיעה בטבע וזיהום אוויר. 

 דוגמאות לשאלות: 

 ים וסחורות לנוע בקבלות?מה ניתן לפתח כדי לאפשר לאנש

 אילו נזקים זה עלול לגרום לבני אדם, לסביבה, לפרנסה?

 איך למזער אותם?

 אילו עקרונות מדעיים מסבירים את עולם התחבורה?  מדעי

 מדוע נוצרים פקקים במקומות מסוימים? 

 מה לומדים בתחום הדעת האקדמי הנקרא תחבורה?

 אילו כלי רכב יש בעולם? מה ההבדל בינם?  טכנולוגי
 כיצד השפיעה טכנולוגיה חדשנית )כמו מחשב( על עולם התחבורה? 

 מה היה לפני המצאת המחשב? 
 כיצד השפיעו המחשבים על עולם התחבורה? 

 מה הנסועה הדרושה לקיום השיעור?  כמותי
 מה היא הנסועה הדרושה כדי להביא כיכר לחם לבית?  
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 הנדסת תחבורה דוגמה
 לנסוע קילומטר )דלק, ביטוח, בלאי וכדומה(? כמה עולה

 היבטים מרתקים הקשורים לתחבורה מאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 
 
  

ממשק 
 משתמש

 כיצד מנגישים את עולם התחבורה לציבור?
 כיצד אנשים פועלים על עולם התחבורה? 

 ממשקים ברכבת )רכישת כרטיסים, הכוונה( 
בעזרת הגה בשעה שהמנגנון שמסובב את הגלגלים ממשקים ברכב )כיוון רכב 

 השתנה לחלוטין(
 חיפוש מידע ברשת וביוטיוב.  אוריינות

 הצגת כל המונחים שנאמרים בעברית גם באנגלית. 
 יצירת מילון ויזואלי משותף. 

 

 ב. הנדסת בקרה

 ה ע נושא

  . מבוא בקרהב

 מערכות בקרה. מדוע מבקרים? כיצד מבקרים? .4

 המבוקרות בחוג פתוח מערכות ברכב .4.1

 מערכות ברכב המבוקרות בחוג סגור. .4.2

 דיאגרמת מלבנים.  .4.3

 חיישנים .5

 תפקיד מבנה ואופן פעולה של חיישן .5.1

 חיישנים נוספים המבצעים פעולה דומה .5.2

 מפעיל .6

 מפעיל חשמלי ברכב. .6.1
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 ג. הנדסת הנעה

 ה ע נושא

 הנדסת הנעהג. 

 כיצד מניעים רכב?  .1

 סוגי מנועים .1.1

 סוגי הנעה .1.2

 מקורות אנרגיה והמרתם לאנרגיה קינטית.  .2

 עם בנזין, סולר, גז, חשמל, היברידיהנעה  .2.1

 מושגים בקינמטיקה ותנועה. )איכותני ויחידות המידה( .3

 היבטים מדעיים של תנועה .3.1

 מערכת העברת כוח ותמסורות. .4

 כיצד מופעלות מערכות ההנעה? .4.1

 כיצד הן מבוקרות .4.2

 מדוע יש צורך בתמסורת? .4.3
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 תנועה דוגמההנדסת 
 נע ועוצר. הרכב המרכב  מבוא

 שיטות הנעה שונות. על איזה צורך הן עונות?
 מה גורם לרכב להיות "חזק", "זריז", "מהיר", "ספורטיבי"?

דרישות הנעה שונות מרכב. משקל שונה, מהירות שונה, טווח שונה, התאמת  הנדסי
   ההספק המהירות והמומנט לדרישה. צמצום זיהום האוויר.

 אנרגיה והספק קינמטי. הקשר בין הספק מומנט ומהירות.  מדעי
 ההבנה שניתן לקבוע אחד מהם והשני קובע הטבע. 

 מנועי דיזל ובנזין. טכנולוגי
 הדומה והשונה.  -מה הם עקרונות הפעולה 

 מה קדם למה? 
 מה הם האתגרים בכל אחד מהם? 

 תמסורת לשינוי מומנט וסלד של מנוע. 
 עקומת הספק של מנוע בנזין, דיזל וחשמלי. ניתוח גרפים.  כמותי

ממשק 
 משתמש

 כיצד הנהג שולט בתנועת הרכב?
 השפעת בחירת ההילוך הנכון על ביצועי הרכב? 

 ההבדל בין תמסורת אוטומטית וידנית. 
. הצגת כל המונחים שנאמרים בעברית גם באנגלית. חיפוש מידע ברשת וביוטיוב אוריינות.

 יצירת מילון ויזואלי משותף. 
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 ד. הנדסת נוחות ובטיחות

 ה ע נושא

 בטיחותנוחות והנדסת ד. 

 כיצד הופכים את תחושת הנהג ברכב לנעימה? .1

 מיזוג אויר ובקרת אקלים. .1.1

 מערכות נוחות .1.2

 כיצד שומרים על בטיחות הנוסעים ומשתמשי דרך אחרים?  .2

 חיכוך ובלימה .2.1

 ספיגת אנרגיה. .2.2

 בלימה ברכב היברידי וחשמלי .2.3

 אביזרי בטיחות .3

 חגורות בטיחות אקטיביות .3.1

 כריות אוויר.  .3.2

 מערכות בקרת יציבות .3.3
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 הנדסת נוחות ובטיחות דוגמה
אחד מתפקידי המרכב הוא לאפשר למטען ולנוסעים להגיע ממקום למקום  מבוא

בנוחות ובבטיחות. כמו כן המרכב צריך להגן על הולכי רגל שהרכב עלול לפגוע 
 בהם. 

 כיצד עושים זאת?
 כיצד מגנים על הנוסעים ברכב? הנדסי

 כיצד מגנים על הולכי הרגל?
 כיצד מגנים על מכוניות אחרות מפני נזקים אפשריים? 

 כיצד יוצרים נסיעה נעימה ונוחה? 
 מה הם כוכבי הבטיחות לרכב? 

 מה תפקיד חגורות הבטיחות וכריות האוויר. 
 מה היא נוחות, כיצד מגדירים אותה? כיצד מודדים אותה? מדעי

 מהי בטיחות וכיצד מגדירים אותה? 
 בזמן תאונה. מבחני ריסוק. כוחות הנוצרים ברכב 

 כיצד פועלת חגורת בטיחות חכמה?  טכנולוגי
 כיצד פועלת כרית אוויר?

 כיצד בונים מרכב שיספוג אנרגיה?

 חישוב הכוחות הנוצרים בתאונה והשפעתם האפשרית על גוף האדם.  כמותי
ממשק 

 משתמש
כיצד המערכת כיצד בנוי הרכב להגן על הנוסע. להעיר את תשומת ליבו לבעיות. 

 פותרת באופן אוטומטי בעיות שונות )כמו נעילת גלגל בזמן בלימה(.
חיפוש מידע ברשת וביוטיוב. הצגת כל המונחים שנאמרים בעברית גם באנגלית.  אוריינות.

 יצירת מילון ויזואלי משותף. 
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 ה. תכנות ואלקטרוניקה

 ה ע נושא

 ואלקטרוניקה ה. תכנות

 הכרת שפת התכנות.  .1

 בניית מערכות ובקרה על פעולתן .2

 הכרת משתנים  .3

 פקודות קלט .4

 פקודות פלט .5

 מבנה הזיכרון .6

 חיבור חיישנים ומפעילים.  .7
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 תכנות ואלקטרוניקה דוגמה
מערכת התחבורה הן מערכות מכניות הנשלטות על ידי מחשב. נראה כיצד  מבוא

ומשנה מעבירים מידע מהעולם אל המחשב וכיצד המחשב פועל על העולם 
 אותו.

 . תכן של מערכת הנדסי
  היבטים מדעיים בפעולת המערכת )תנועה, חישה( מדעי

 כיצד בנוי חיישן. אמצעי תמסורת. טכנולוגי

 . קשר בין משתנה פיזי למשתנה במחשב כמותי
ממשק 

 משתמש
 כיצד מתכנתים? כיצד מאתרים תקלות ומתקנים אותן

וביוטיוב. הצגת כל המונחים שנאמרים בעברית גם באנגלית. חיפוש מידע ברשת  אוריינות.
 יצירת מילון ויזואלי משותף. 
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 ו. אוריינות אוטומוטיבית לכיתה י

תחום התחבורה המתקדמת מתפתח בקצב מהיר ומעריכי. יש להניח שבטרם תיבש הדיו על 

תוכנית לימודים זו, חלקים ממנה יהפכו למיושנים ונושאים חדשים ומרתקים לא יופיעו בה. כדי 

לאפשר לתוכנית הלימודים התחדשות מתמדת, מותאמת אישית, מוקצות בתוכנית שעות 

. אוריינות זו כוללת הצגה של נושאים חדשניים הקשורים וטיביתאוריינות אוטומלפיתוחה של 

לתחום התחבורה המתקדמת בזמן השיעור. בשעות אלו, התלמידים יציגו חידושים שנעשו 

בתחום, עובדות מרתקות מהעבר, פתרונות מעניינים לבעיות שצצות ועוד. היות והמדיום הוא 

להציג חיישנים ומפעילים חדשים שפותחו, לדון המסר, יש להיעזר בזמן ההצגה בסרטוני יוטיוב, 

 בתקנות שתוקנו על ידי ממשלות, לספר על חברות הזנק שהבשילו ונקנו על ידי חברות ענק ועוד. 

כדי לעמוד בדרישה זו, על התלמידים לדעת לאסוף בעצמם את המידע שיוצג, לעבד אותו ולהציג 

באנגלית ולכן על התלמידים לשלוט בשפה  אותו במליאה. יש להניח שחלקו הגדול מהמידע יהיה

בכלל ובשפה האוטומוטיבית בפרט. כך, בנוסף להצגת תחום התחבורה והחידושים שבו ישכללו 

 התלמידים את מיומנויות התקשורת, איסוף המידע, עיבוד המידע והצגתו.  

 

ם פקקי תנועה. מה גורם להם? איך אפשר לצמצחדשות תחבורה. מה חדש בארץ ובעולם.  .1

 אותם? 

 מנגנוני בקרה חכמים. כיצד הם פועלים? כיצד בונים תמונת מציאות ברכב? .2

 שיטות הנעה ייחודיות.  .3

 מה גרם לפיתוח אבזרי בטיחות. פוליטיקה ובטיחות. חקר של תאונות מפורסמות.  .4
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 כיתה יא'

 ז. חיישנים

 חיישניםז. 

 חיישנים מנוע כיצד מעבירים מידע על הרכב לבקרים? .1

 מקודד.  .1.1

 חיישן ספיקת דלק .1.2

 חיישן ספיקת אוויר .1.3

 חיישני מרכב .2

 זיהוי נוכחות נוסע בכיסא. .2.1

 חיישן זיהוי תאונה.  .2.2

 ניתוח חיישנים לפי  .3

 תפקיד )כמלבן במערכת בקרה( .3.1

 מבנה .3.2

 אופן פעולה .3.3

 יתרונות וחסרונות. .3.4
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 ח. מפעילים

 מפעיליםח. 

 כיצד הבקר משפיע על מערכות הרכב? .1

 עקרונות: .1.1

 מגנטיות.-אלקטרו .1.1.1

 מפעיל פיאזו אלקטרי .1.1.2

 יישומים: .1.2

 סולונואיד .1.2.1

 DCמנועי  .1.2.2

 מנועי סרוו .1.2.3

 מנועי צעדים .1.2.4

 מזרק .1.2.5
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 ט. בקרה מתקדמת

 ה ע נושא

 ט. בקרה מתקדמת.

 דוגמאות למערכות בקרה. .1

 בקרת שיוט .1.1

 בקרת יציבות .1.2

 בקרים .2

 אות דיגיטלי .2.1

 אות אנלוגי והמרתו .2.2

 בונה תמונה על הרכב?בניית מודלים של תהליכים: איך המחשב  .3

 בקרה מסתגלת .3.1

 איסוף נתונים ובקרה סטטיסטית .3.2

 בקרה לומדת.  .3.3

 בקרה יציבה )רובסטית( .3.4
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 י. אבחון ודיאגנוסטיקה

 אבחון דיאגנוסטיקהי. 

 מאפייני תקלות ברכב חכם. .1

 הכרת סרטוטי מערכות חשמל ובקרה ברכב. .2

 סמלים מקובלים .2.1

 גישות לאיתור תקלות.  .3

 שימוש במציאות רבודה.  .3.1

 )אבחון בעזרת מחשב המתחבר לרכב( OBDשימוש ב  .3.2

 שליפת מידע ממאגרי מידע של יצרנים. .3.3

 לומדה ייעודית. שימוש בתוכנות יצרן לאיתור תקלות.  .4

 

36 18 
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 יא. אוריינות אוטומוטיבית לכיתה יא

תחום התחבורה המתקדמת מתפתח בקצב מהיר ומעריכי. יש להניח שבטרם תיבש הדיו על 

תוכנית לימודים זו, חלקים ממנה יהפכו למיושנים ונושאים חדשים ומרתקים לא יופיעו בה. כדי 

לאפשר לתוכנית הלימודים התחדשות מתמדת, מותאמת אישית, מוקצות בתוכנית שעות 

. אוריינות זו כוללת הצגה של נושאים חדשניים הקשורים וטיביתאוריינות אוטומלפיתוחה של 

לתחום התחבורה המתקדמת בזמן השיעור. בשעות אלו, התלמידים יציגו חידושים שנעשו 

בתחום, עובדות מרתקות מהעבר, פתרונות מעניינים לבעיות שצצות ועוד. היות והמדיום הוא 

להציג חיישנים ומפעילים חדשים שפותחו, לדון המסר, יש להיעזר בזמן ההצגה בסרטוני יוטיוב, 

 בתקנות שתוקנו על ידי ממשלות, לספר על חברות הזנק שהבשילו ונקנו על ידי חברות ענק ועוד. 

כדי לעמוד בדרישה זו, על התלמידים לדעת לאסוף בעצמם את המידע שיוצג, לעבד אותו ולהציג 

באנגלית ולכן על התלמידים לשלוט בשפה  אותו במליאה. יש להניח שחלקו הגדול מהמידע יהיה

בכלל ובשפה האוטומוטיבית בפרט. כך, בנוסף להצגת תחום התחבורה והחידושים שבו ישכללו 

 התלמידים את מיומנויות התקשורת, איסוף המידע, עיבוד המידע והצגתו.  

 

 :לנושאים בכיתה יא דוגמאות

 חיישנים חכמים. איך הם פועלים? איך הם בונים תמונת מציאות?  .1

 איך גורמים למערכות לפעול?  .2

 האם בקרה היא בצלמנו ובדמותינו? .3

מה יכול להתקלקל כאן? משחקי חידות שתלמידים ממציאים על תקלות או בעיות  .4

 שתלמידים אחרים צריכים לגלות.
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 כיתה יב'

 יב. מחשבים ותקשורת

 ה ע נושא

 מערכות מחשוב ותקשורת

 לוגיקה .4

 משתנה לוגי .4.1

 טבלאות אמת .4.2

 מפות קרנו .4.3

 יישומים ברכב .4.4

  קריאת סרטוטים של מערכות בקרה. .5

 תרשימי מערכות חשמל ברכב. .5.1

 חיישנים ומפעילים. –מחשב ניהול מנוע  .5.2

 חיישנים ומפעילים –מחשב ניהול תיבת הילוכים  .5.3

 חיישנים ומפעילים. –מחשב ניהול רכב  .5.4

 .תקשורת מחשבים .6

 טופוגרפיה של רשת המחשבים ברכב .6.1

 מאפייני רשתות מהירות, קצב, התנגדות .6.2

 תקנים מקובלים בינלאומיים .6.3
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 תמסורות הספק .יג

 מערכות מכניות ותמסורות הספק יג 

 מערכות מכניות  .4

 חוק ראשון של ניוטון .4.1

 חוק שני של ניוטון .4.2

 חוק שלישי של ניוטון .4.3

 כוח .4.4

 עבודה .4.5

 הספק מכני לינארי .4.6

 מכני סיבוביהספק  .4.7
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 שטחי בוכנות .5.5.1
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 יחס דחיסה .5.5.3

 מערכות הנעה הרכב .6

 מצמדים מכני וממיר מומנט. .6.1

 תיבת הילוכים, גלגלי שיניים .6.2
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 אוריינות אוטומוטיבית לכיתה יב .יד

תחום התחבורה המתקדמת מתפתח בקצב מהיר ומעריכי. יש להניח שבטרם תיבש הדיו על 

תוכנית לימודים זו, חלקים ממנה יהפכו למיושנים ונושאים חדשים ומרתקים לא יופיעו בה. כדי 

לאפשר לתוכנית הלימודים התחדשות מתמדת, מותאמת אישית, מוקצות בתוכנית שעות 

. אוריינות זו כוללת הצגה של נושאים חדשניים הקשורים וטיביתאוריינות אוטומלפיתוחה של 

לתחום התחבורה המתקדמת בזמן השיעור. בשעות אלו, התלמידים יציגו חידושים שנעשו 

בתחום, עובדות מרתקות מהעבר, פתרונות מעניינים לבעיות שצצות ועוד. היות והמדיום הוא 

להציג חיישנים ומפעילים חדשים שפותחו, לדון המסר, יש להיעזר בזמן ההצגה בסרטוני יוטיוב, 

 בתקנות שתוקנו על ידי ממשלות, לספר על חברות הזנק שהבשילו ונקנו על ידי חברות ענק ועוד. 

כדי לעמוד בדרישה זו, על התלמידים לדעת לאסוף בעצמם את המידע שיוצג, לעבד אותו ולהציג 

באנגלית ולכן על התלמידים לשלוט בשפה  אותו במליאה. יש להניח שחלקו הגדול מהמידע יהיה

בכלל ובשפה האוטומוטיבית בפרט. כך, בנוסף להצגת תחום התחבורה והחידושים שבו ישכללו 

 התלמידים את מיומנויות התקשורת, איסוף המידע, עיבוד המידע והצגתו.  

 
 :לנושאים בכיתה יא דוגמאות

 תכנות בקרים. תכנון תחרות כיתתית.  .1

 חכמים. איך הם פועלים מנגנונים .2

 


