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 2                אין לצלם לשכפל או להעתיק מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  

  מבוא
  על תוכנית הלימודים

את  השמדגיש מיוחדתהיא תוכנית לימודים  יקה של מערכות טכנולוגיותזפי

 יםגזורבתוכנית הלימודים לימוד ה נושאייקלי. זההיבט הטכנולוגי של כל נושא פי

 ,טכנולוגיה –יקה זפימתוך רצון לשמר את הקשר  יישירות מהעולם הטכנולוג

עבור התלמידים יקה יהיו יעילים ומשמעותיים יותר זומתוך הכרה כי לימודי הפי

מחיי  המוכרים להם יםנולוגיטכיישומים אל באופן ישיר  יהיו קשוריםאם 

  .היומיום
  

  הלימודים תוכניתמטרות 

  ם הטכנולוגי.היישותוך מיקה זלהקנות לתלמידים את חוקי היסוד בפי •

  יקה.זרצון ללמוד פיסקרנות וליצור אצל התלמידים  •
  

  על הספר
 של תוכנית הלימודיםועדכני  מרכזי נושא ייחודי הוא תקשורת סלולריתהספר 

  .יותוגנולמערכות טכשל  בפיזיקה

תוכנית הלימודים תוך שימת  על פיכתובים וערוכים בספר  ייםהלימוד םתכניה

שאלות כן ו ,הדוגמאות להמחששאלות מנחות, קדים, דגש על הסברים ממו

  . באסטרטגיות למידה שונותלתרגול החומר הנלמד ותרגילים 
  

  המדריך למורהעל 
   :מוריםכם הלאפשר ל נועדמורה המדריך ל

הסברים  באמצעות שיש בספרלהרחיב את ההסבר בנושאים מסוימים  •

   .באתרים שונים באינטרנט מפורטים המופיעים

י המחשה ונצפייה בסרט באמצעותאת נושאי הלימוד בספר להמחיש  •

   .המופיעים באינטרנט שונים

מחשה של הנושאים השונים ומר הלימוד בספר יחד עם הרחבה והח ילוב שלש

  חומר הלימוד. אתיותר  טוב להביןלתלמידים  תרמוי



 3                אין לצלם לשכפל או להעתיק מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  תקשורת וחשיבותה

  תקשורת ותקשורת קולית - 1פרק 
  : סבר מורחב)(ה - ותקשורת קולית תקשורת

1&defid=78&page=6&item=165-m.cet.ac.il/pages/item.asp?s=0&id=-http://makom   
  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8   
  

  (סרטון) - היסטוריה של תקשורת אנושית
woK6MWRrLw-https://www.youtube.com/watch?v=   

  

https://www.youtube.com/watch?v=WYxMzv5wKK0   
  

https://www.youtube.com/watch?v=mvxw1TynuTk   
  

T6ReCEosMhttps://www.youtube.com/watch?v=cy   
  

  (הסבר מורחב) - מהו קול
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9C   

  

http://courses.aviv.org.il/sound/kol1.htm   
  

loss/sound-http://www.audiophone.co.il/hearing   
  

http://www.gomeh.com/audio_h/sound.html   
  

4/Fc4s6t1p1.htm-http://stwww.weizmann.ac.il/communication/Ch   
  
  

  (סרטונים) - ותנועת קול קול
https://www.youtube.com/watch?v=J2bD_Sz6jIc   

  

https://www.youtube.com/watch?v=GkNJvZINSEY   
  

https://www.youtube.com/watch?v=5s5c08t_bBw   

  
  



 4                אין לצלם לשכפל או להעתיק מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  תקשורת אלקטרונית - 2פרק 

  הסבר מורחב - תקשורת חוטית (קווית)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%

A8%D7%AA_%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA    
  

  (סרטון) - היסטוריה של תקשורת חוטית
https://www.youtube.com/watch?v=WJTaTq4ZIBU   

  

  הסבר מורחב - אלחוטית תקשורת
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA_%

D7%90%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%98%D7%99%D7%AA  
  

  (סרטון) - היסטוריה של תקשורת אלחוטית
M-https://www.youtube.com/watch?v=X5jPoQzEh  

   

https://www.youtube.com/watch?v=g57z0qFdPdQ   
  

  הסבר מורחב - רףהטלג
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9C%D7%92%D7%A8%D7%A3   
http://www.damada.co.il/topics/inventions/db/radio/radio_4.shtml?item=radio&year=1895   

  

  (סרטון) - הטלגרף
https://www.youtube.com/watch?v=pkafFxtc8A8   

  

https://www.youtube.com/watch?v=wGs57VQHt7M   
  

  הסבר מורחב - הטלפון
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F   

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%99%D7%94   
  

  (סרטון) - הטלפון
https://www.youtube.com/watch?v=TrLObtDvsa8   

  

tWXwOFc-https://www.youtube.com/watch?v=oPP   
  

  (סרטון) - אות אנלוגי ואות דיגיטלי
https://www.youtube.com/watch?v=XCu6L4kQF3k   

  

https://www.youtube.com/watch?v=SfEXnX__X9Y   
  

https://www.youtube.com/watch?v=dtwazta5CQY   



 5                אין לצלם לשכפל או להעתיק מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  מבנה הטלפון הסלולרי - 3פרק 
  הסבר מורחב - הטלפון הסלולרי

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7
%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%A8%D7%99   

  

  (סרטון) - התפתחות הטלפון הסלולרי
https://www.youtube.com/watch?v=JcnXOhrmDB8   

   

   )סרטון( - סלולריהטלפון ה פועל כיצד
yer_embedded&v=AG9m1mL2iYIhttps://www.youtube.com/watch?feature=pla   

  

https://www.youtube.com/watch?v=xv9dRENgDoc   
  

https://www.youtube.com/watch?v=RhOKTHDHtho   
  

  ן)(סרטו - סוללות
https://www.youtube.com/watch?v=R7e5niCL0kE   

  

  (סרטון) -לוח מקשים
https://www.youtube.com/watch?v=l5FwI1oELWw   

  

  ון)(סרט -LCDאיך פועל מסך 
https://www.youtube.com/watch?v=0B79dGR19Tg   

  

  (סרטון) -סיםכרטיס  תפקיד
WjpIdv5w-https://www.youtube.com/watch?v=nJ   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Xm13AtTysrY   
  

  (סרטון) -מיקרו מעבדה
https://www.youtube.com/watch?v=cNN_tTXABUA   

  

  (סרטון) -אנטנה
https://www.youtube.com/watch?v=nuDXa7CQSxE   
https://www.youtube.com/watch?v=PPKEpJEt_cM   

w.youtube.com/watch?v=iszFnJcNhwMhttps://ww   

  (סרטון) -שידור וקליטה של קול
https://www.youtube.com/watch?v=GkNJvZINSEY   

  

oPb1Q-https://www.youtube.com/watch?v=qgdqp   



 6                אין לצלם לשכפל או להעתיק מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  ם של תקשורת אלחוטיתעקרונות פיזיקליי

  תופעות של גלים - 4פרק 
  הסבר מורחב - גלים וסוגי גלים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C   
  

  (סרטון) - גלים וסוגי גלים
https://www.youtube.com/watch?v=w2s2fZr8sqQ   

  

HXZTepH4-https://www.youtube.com/watch?v=Io   
  

Fu0Ahttps://www.youtube.com/watch?v=997iDD6   
  

https://www.youtube.com/watch?v=cSqLXVmtVkc   
  

https://www.youtube.com/watch?v=RVyHkV3wIyk   
  

https://www.youtube.com/watch?v=jAXx0018QCc   
  

G6KYwzvA-https://www.youtube.com/watch?v=yd   
  

om/watch?v=GkNJvZINSEYhttps://www.youtube.c   
  

https://www.youtube.com/watch?v=kIdESF0OwTo   
  

  (סרטון) -מהירות התפשטות של גלים
https://www.youtube.com/watch?v=8Oc08LElPr0   

  

  התופעה האלקטרומגנטית - 5פרק 
  הסבר מורחב - התופעה האלקטרומגנטית

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7
%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA   

  

   (סרטון) -אלקטרומגנטיות
https://www.youtube.com/watch?v=cy6kba3A8vY   

  

https://www.youtube.com/watch?v=bht9AJ1eNYc   
  

  הסבר מורחב - השדה החשמלי
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%93%D7%94_%D7%97%D7%A9%D7%9E%D

7%9C%D7%99   



 7                אין לצלם לשכפל או להעתיק מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  (סרטון) -השדה החשמלי
https://www.youtube.com/watch?v=F1z5UaX96j8   

  

  חבהסבר מור - השדה המגנטי
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%92%D7

%A0%D7%98%D7%99   
  

  (סרטון) -השדה המגנטי
https://www.youtube.com/watch?v=zbTrHWW3xvU   

  

  (סרטון) -מגנטיות יוצרת חשמל
https://www.youtube.com/watch?v=KGTZPTnZBFE   

  

.youtube.com/watch?v=tC6E9J925pYhttps://www   
  

  (סרטון) -חשמל יוצר מגנטיות
https://www.youtube.com/watch?v=QCsuxZxrAhE   

  

h?v=AgZHqfIBkUIhttps://www.youtube.com/watc   
  

https://www.youtube.com/watch?v=C86cx2mSlz8   
  

FL8&list=PL552AF10DE9E2438A&index=2ecGR4-https://www.youtube.com/watch?v=ae   
  

  (סרטון) -מגנטיות ואלקטרומגנט
https://www.youtube.com/watch?v=BY1LS10GMkg   

  

  (סרטון) -המיקרופון
s://www.youtube.com/watch?v=cvtjHhtxmpIhttp    

  

https://www.youtube.com/watch?v=Mxp3eCCQyas   
  

  (סרטון) -הרמקול
=LKuHuyaRiHghttps://www.youtube.com/watch?v   

  

https://www.youtube.com/watch?v=048tBZMt3eY   
  

https://www.youtube.com/watch?v=3ZQqCyRQFB4   
  

https://www.youtube.com/watch?v=xcYomahMfE8   

  



 8                אין לצלם לשכפל או להעתיק מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  ספקטרום הגלים האלקטרומגנטיים - 6פרק 

  הסבר מורחב - גלים אלקטרומגנטיים
www.damada.co.il/topics/inventions/db/radio/radio_2.shtml?item=radio&year=1895http://   

  

http://courses.aviv.org.il/infocom/gal_1.htm   
  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%9C%D
7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA   

  

  (סרטון) -כיצד נוצר גל אלקטרומגנטי
https://www.youtube.com/watch?v=7bDyA5t1ldU   

   
  הסבר מורחב - ספקטרום הגלים האלקטרומגנטיים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%
94%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99   

  

http://courses.aviv.org.il/infocom/gal_2.htm   
  

http://courses.aviv.org.il/infocom/gal_3.htm   
  

  (סרטון) -ספקטרום אלקטרו מגנטי
https://www.youtube.com/watch?v=hXe7EVv1y0Q   

  

Qf0-https://www.youtube.com/watch?v=QZhXzgw   
  

8-lVlhttps://www.youtube.com/watch?v=HPcAWN   
  

https://www.youtube.com/watch?v=m4t7gTmBK3g   
  

  (סרטון) -גלי רדיו
https://www.youtube.com/watch?v=sRX2EY5Ubto   

  (סרטון) -רדיואיך משודרת תוכנית 
https://www.youtube.com/watch?v=CU8cVH8YYuo   

  (סרטון) -איך משודרת תוכנית טלוויזיה
ghttps://www.youtube.com/watch?v=OmV9aJCXHI   

  (סרטון) -איך משדר לוויין
https://www.youtube.com/watch?v=vFypCugyFoM   
https://www.youtube.com/watch?v=J4gGalZV8TM   



 9                אין לצלם לשכפל או להעתיק מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  קשורת הסלולריתעקרונות מערכת הת

  התקשורת הסלולרית - 7פרק 
  הסבר מורחב - תקשורת סלולרית

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7
%AA_%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%AA   

  

http://vlib.eitan.ac.il/cellular/   
  

http://www.tnuda.org.il/%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7
-%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%A8%D7%A9%D7%AA%D7%95%D7%AA-%AA

%D7%95%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%A1%D7%9C   
  

  (סרטון) - תקשורת סלולרית
https://www.youtube.com/watch?v=DHA72EKL_vc   

NSaaRRkEnQhttps://www.youtube.com/watch?v=q   
http://go.ynet.co.il/InteractiveClass/Projects.aspx?Project=3227&Cat=1059   

  

  (סרטון) - בתדרים שימוש חוזר
https://www.youtube.com/watch?v=jxnvjeZZaDk   

https://www.youtube.com/watch?v=mniUUaRaocA   
  

  )הדגמה( - מעבר טלפון סלולרי בין תאי שטח
phone3.htm-http://electronics.howstuffworks.com/cell   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 10                אין לצלם לשכפל או להעתיק מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  יישומים שונים של תקשורת סלולרית - 8פרק 

  (סרטון) - םתקשורת לווייני
https://www.youtube.com/watch?v=hXa3bTcIGPU   

  

https://www.youtube.com/watch?v=cNqxIYSt0b0   
  

  (סרטון) - הטלפון הלווייני
https://www.youtube.com/watch?v=SfAHazlpQY4   

  

https://www.youtube.com/watch?v=FI8syiZFtkw   
  

https://www.youtube.com/watch?v=X7R9_wqdKaA   
  

/www.youtube.com/watch?v=NN5dcgskmSkhttps:/   
  

  (סרטון) - איך עובד הג'י פי אס
https://www.youtube.com/watch?v=YjcfmZw23Wg   

  

XFzl8-om/watch?v=c49Mihttps://www.youtube.c   
  

https://www.youtube.com/watch?v=uotknd6hlxk   
  

https://www.youtube.com/watch?v=fctgon3rcbA   
  

https://www.youtube.com/watch?v=yW6zoyPs_ZM   
  

  הסבר מורחב – האינטרנט הסלולרי
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2322   

  

  (סרטון) - אינטרנט סלולרי
https://www.youtube.com/watch?v=ZonvMhT5c_Q   

  

  (סרטון) - ים עובדיםאיך סיבים אופטי
https://www.youtube.com/watch?v=9VmA2S2XiCo   

  

https://www.youtube.com/watch?v=N_kA8EpCUQo   
   

  (סרטון) - מהירות העברת מידע באינטרנט ורוחב פס
https://www.youtube.com/watch?v=PY6cssOqQY4   

  

https://www.youtube.com/watch?v=t_2xPdJJxLg   



 11                אין לצלם לשכפל או להעתיק מהספר מורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות ל

  תקשורת סלולרית והשפעותיה - 9פרק 
  הסבר מורחב - סלולרי על בריאות האדםההשפעת 

http://www.tnuda.org.il/%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%D7%95%D7%9C%D7%91%D7
%A0%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7
%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%A8%D7

7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%99%D7%9D%D7%94%D
%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA   

  

  הסבר מורחב - השפעת הסלולרי על החברה
ellulary.co.il/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%Ahttp://www.c

%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-A   
  

2-https://sites.google.com/site/alonrutenberg/alonrutenberg   
  

ttp://www.tnuda.org.il/%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%D7%95%D7%9C%h
D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8/%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%9
5%D7%A0%D7%99%D7%9D%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%99%D7

94%9D%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%   

  

  (סרטון) - התמכרות לסלולרי
https://www.youtube.com/watch?v=20Y_x6_YEnk   

  

https://www.youtube.com/watch?v=m6lOI68hPbg   
  

https://www.youtube.com/watch?v=RvFc7bcaBMk   
  
  
  
  
  
  


