
11 

 

 ii  .בין מולקולות 

סוכרים שציינתם               -חפשו ברשת סיפור מעניין המתייחס לאחד משני החד ו.  

 ו קישור לסיפור זה. ב'. ציינ-בסעיפים א'

                  ב', אם הוא מופיע -קבעו עבור כל אחד משני הסוכרים שציינתם בסעיפים א' ז.  

                 / באילו מאכלים.  ציינו באיזה מאכל  -במאכלים נוספים שבסרטון. אם כן  / במאכל

II  .רואים סלק אדום על השולחן. 0:32בדקה . סוכרים-דו 

 כיצד נעשה שימוש בסלק בייצור סוכר מאכל?   א.  

 האם הסלק המצולם בסרטון משמש חומר גלם לייצור סוכר מאכל?  ב.  

 סוכר. מהו שמו המדעי? -סוכר מאכל הוא דו ג.  

 רשמו נוסחת הייוורת עבור סוכר מאכל.  ד.  

 סוגי הקשרים הקיימים בסוכר מאכל: / ציינו את סוג ה.

 i .בתוך מולקולות ii .בין מולקולות  

  חפשו ברשת סיפור מעניין המתייחס לסוכר מאכל. ציינו קישור לסיפור זה. ו.  

במאכלים נוספים שבסרטון.                       / קבעו עבור סוכר מאכל, אם הוא מופיע במאכל ז.  

  ציינו באיזה מאכל / באילו מאכלים. -אם כן 

III.   עים שני סירים על הכיריים.מופי 0:42בדקה . סוכרים-רב 

 סוכר מסוים. מהו? -בשני הסירים ישנם מאכלים המכילים רב א.  

 סוכר זה שני מרכיבים. מהם? מה דומה ומה שונה במרכיבים אלה? -לרב ב.  

 '? אסוכר שציינתם בסעיף -איך אפשר לבדוק את נוכחות רב ג.  

                      סוכר שציינתם בסעיף ב'?-הרבבי של כל אחד ממרכירשמו נוסחת הייוורת עבור קטע  ד.  

 סוכר זה:-ציינו את סוג/סוגי הקשרים הקיימים ברב ה.

 i  .בתוך מולקולות 

 ii  .בין מולקולות 

 סוכר זה. ציינו קישור לסיפור זה. -חפשו ברשת סיפור מעניין המתייחס לרב ו.  

במאכלים נוספים שבסרטון.                        / סוכר אם הוא מופיע במאכל-קבעו עבור הרב ז.  

 ציינו באיזה מאכל / באילו מאכלים.  -אם כן 

 

 כלי עזר לתכנון הערכה – המחוון. 3

 

 מבנה של מחוון 3.1

הכולל המחוון הוא כלי עזר למידה. הביצועי את להעריך  לסייע למורה ולתלמידהמחוון נועד 

לכל קריטריון במחוון מפורטת רמת הביצוע , כאשר ועצימקבץ ממדים וקריטריונים להערכת ב

והערכה שלאורם מוערכת המשימה. המחוון מעצים בדרך כלל את  תוקף ומהימנות הערכה וכן 

 מעלה את  מידת האובייקטיביות של הערכה.

ומהווה מדד להערכה שהערכנו את  ממדי(-למידה )באופן רב-קף משקף את הדגשי ההוראהותה

ונמדדת בכך שמספר מידע עקבי על המרכיבים המוערכים  תמספק נותמהימה יך.מה שרצינו להער

 .דומה הערכהמעריכים  מגיעים ל



11 

 

 למחוון בדרך כלל מבנה דומה הכולל קריטריונים ורמות ביצוע בכל קריטריון, כמוצג להלן: 

 

 הקריטריון/מדד
 מילולי( ר)תיאורמת ביצוע 

 שקלול  )%(
 גבוההרמה   רמה נאותה רמה נמוכה

     

     

     

    100% 

 

יטריונים הקשורים לסגנון ההגשה ולאפקטיביות שלה, למבנה המשימות כולל קרהמחוון 

המחוון יכול לכלול קריטריונים שחשובים למורה והוו חלק הכתובות ולאיכות המשימה עצמה. 

ריון ניתן קריטממטרתו בהוראת המטלה. שקלול המטלות אמור לשקף את "חשיבותן". ה

 באופן מילולי, באופן מספרי וכד'.בדרגות שונות של איכות: ממצוין לגרוע, הערכה ל

 :בהוראה בשימוש במחוון נותהיתרו

  ה"שקלול" השונה של הקריטריונים ממקד  מה   -קובע את מטרות ההוראה באופן ברור

 "חשוב למורה" ומה "פחות חשוב".

  הגדרת רמת הבצוע הנדרשת.המחוון מסייע להגדיר "איכות" על ידי 

  המחוון מסייע לתלמיד להעריך את עצמו, לדעת מה מצפים ממנו, להעריך את עמיתיו, וגם

 לדעת מה לשמר, ומה לשפר.

 
חלק מהקריטריונים הם כלליים ויופיעו . להערכת עבודהכללי מוצגת דוגמה למחוון  2בטבלה 

בזמן. שאר הקריטריונם ממקודים  במגוון משימות כגון: עיצוב, תרומה וערך מוסף, הגשה

במחוון הן מגוון הקריטריונים הנוספים והן חלקם היחסי בניקוד הכולל.  -בדרישות המשימה 

, אותו משקללים בהתאם לחלקו של הקריטריון בציון 4 -ל 1, לכל קריטריון ניתן ציון בין המוצג

 ת(.רמות הביצוע זהה )כל עוד אין הכוונה אחר 4החלוקה בין  הסופי.

 

 מחוון כללי להערכת עבודה: 2טבלה 

 שקלול 
באחוזים מסך 

 העבודה

 ביצוע חלש
1 

 ביצוע מספק
2 

 ביצוע ראוי
3 

ביצוע 
 מעולה

4 

 הקריטריון

20 

חסרים רוב 
 הפרקים,

המידע דל 
 ואינו מספק

חסרים 
פרקים 

 משמעותיים,
המידע ברוב 
הפרקים דל 
 ואינו מספק

קיימים רוב 
 הפרקים,

חסר מידע 
י משמעות

והניסוח לא 
 תמיד ברור

קיימים כל 
הפרקים, 
הניסוח 

 ברור
והמידע 

 חשוב

 תוכן העבודה

20 

העבודה 
אינה ערוכה 

על פי 
 הכללים

העבודה אינה 
ערוכה על פי 

הכללים, 
ברוב 

המקרים לא 
קיים רצף 

 הגיוני

העבודה 
ערוכה 
ברובה 

כראוי, חסר 
 רצף הגיוני

העבודה 
ערוכה 

היטב, רצף 
 הגיוני וברור

 העריכ
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 שקלול 
באחוזים מסך 

 העבודה

 ביצוע חלש
1 

 ביצוע מספק
2 

 ביצוע ראוי
3 

ביצוע 
 מעולה

4 

 הקריטריון

20 
לא נכתבה 

רשימת 
 מקורות

רשימת 
המקורות 

כוללת 
מקורות 

כללים בלבד 
ואינה כתובה 

 כראוי

רשימת 
המקורות 
ממוקדת 
ולרוב לא 
כתובה 
 כראוי

רשימת 
המקורות 

מגוונת 
ונכתבה על 
 פי הכללים

 מקורות

20 

העבודה 
אינה 

מעוצבת 
 כנדרש

פרטי העיצוב 
 מעטים

העבודה 
לרוב 

מעוצבת 
בקפידה, 
משולבים 
בה גרפים 
ואמצעי 

המחשה אך 
לעתים הם 

 מיותרים

העבודה 
מעוצבת 
בקפידה, 
משולבים 
בה גרפים 
ואמצעי 
המחשה 

שמבהירים 
 את הכתוב

 עיצוב

15 

לא נעשה 
ניסיון 

להוסיף 
תרומה 

 תייחודי

צורף פרק 
שאינו תורם 
לערך מוסף 
 של העבודה

הוסף מידע 
אשר הוסיף 

במידה 
מסוימת 
להבנת 
הנושא 
 והרחבתו

מידע הוסף 
נוסף אשר 

מרחיב 
ומעמיק את 

 העבודה 

תרומה וערך 
 מוסף

5 
העבודה לא 

הוגשה 
 בזמן

  

העבודה 
הוגשה 

במלואה 
בזמן 

 שניקבע

 הגשה בזמן
 

 סה"כ 100
 

 מוצג אותו מחוון כללי להערכת עבודה אך מפורט יותר, עם דרוג ביניים לכל רמת ביצוע.   3בטבלה 

 

 עבודה להערכת מפורטמחוון כללי : 3טבלה 

 ביצוע חלש
 

 ביצוע מספק
 

 ביצוע ראוי
 

 ביצוע מעולה
 

 מימד קריטריון

חסרים רוב 
 הפרקים,

המידע דל 
 ואינו מספק

 
 
 

1-7 

חסרים 
פרקים 

 משמעותיים,
המידע ברוב 
הפרקים דל 
 ואינו מספק

 
8-13 

קיימים רוב 
 הפרקים,

חסר מידע 
משמעותי 

והניסוח לא 
 תמיד ברור

 
14-17 

קיימים כל 
, הפרקים

 הניסוח ברור
 והמידע חשוב

 
 
 

18-20 

  היקף
 הפרקים

 ניסוח 

 מידע 

תוכן 
 העבודה

 
20 

העבודה אינה 
ערוכה על פי 

 הכללים
 
 
 

1-7 

העבודה אינה 
ערוכה על פי 

הכללים, ברוב 
המקרים לא 

קיים רצף 
 הגיוני
8-13 

העבודה 
ערוכה ברובה 

כראוי, חסר 
 רצף הגיוני

 
 

14-17 

העבודה ערוכה 
היטב, רצף 

 וני וברורהגי
 
 
 

18-20 

  ברורה לפי
 כללים, 

 רצף הגיוני 

 עריכה
 

20 
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 ביצוע חלש
 

 ביצוע מספק
 

 ביצוע ראוי
 

 ביצוע מעולה
 

 מימד קריטריון

לא נכתבה 
רשימת 
 מקורות

 
 
 
 

1-7 

רשימת 
המקורות 

כוללת 
מקורות 

כללים בלבד 
ואינה כתובה 

 כראוי
8-13 

רשימת 
המקורות 
ממוקדת 
ולרוב לא 

 כתובה כראוי
 
 

14-17 

רשימת 
המקורות 

מגוונת ונכתבה 
 על פי הכללים

 
 
 

18-20 

 גיוון 

  כתיבה
 נכונה

 מקורות
 

20 

העבודה אינה 
מעוצבת 

 כנדרש
 
 
 
 
 

1-7 

פרטי העיצוב 
 מעטים

 
 
 
 
 
 

8-13 

העבודה לרוב 
מעוצבת 
בקפידה, 

משולבים בה 
גרפים ואמצעי 

המחשה אך 
לעתים הם 

 מיותרים
14-17 

העבודה מעוצבת 
בקפידה, 

משולבים בה 
גרפים ואמצעי 

המחשה 
שמבהירים את 

 הכתוב
 

18-20 

  רמת
 בהעיצו

  שילוב
אמצעי 
 המחשה

 עיצוב
 

20 
 

לא נעשה 
ניסיון להוסיף 

תרומה 
 תייחודי

 
 
0 

צורף פרק 
שאינו תורם 
לערך מוסף 
 של העבודה

 
 

2-6 

הוסף מידע 
אשר הוסיף 

במידה 
מסוימת 

להבנת הנושא 
  והרחבתו

7-11 

נוסף הוסף מידע 
אשר מרחיב 
ומעמיק את 

 העבודה 
 
 

12-15 

  העמקה
נוספת, 

 מידע ייחודי

מה וערך תרו
 מוסף

15 

העבודה לא 
 הוגשה בזמן

 
0 

העבודה הוגשה   
במלואה בזמן 

 שניקבע
5 

 הגשה בזמן 
5 

 

בשימוש במחוון מפורט הוא סיוע למורה ולתלמיד במיקוד ההדגשים בכל רמת ביצוע. הייתרון 

שופטית )במידה -טווח שיקול הדעת של המורה בכל רמת ביצוע מוגדר ולכן גם המהימנות הבין

ספר מורים/מעריכים יבדקו את העבודה לפי מחוון זה( גדלה מכיוון שטווח השינוי בקביעת ומ

 הציון המספרי בכל רמת ביצוע קטן יחסית. 

ומסרבל את תהליך ההערכה מחד ומקשה  עם זאת, מחוון מפורט כזה מקשה לעיתים על המורה

הכולל את פרוט הקריטריונים מחוון אותו מוצג  4ידי התלמידים מאידך. בטבלה -גם על הבנתו על

 עם דרוג ביניים לכל רמת ביצוע אך ללא פרוט מילולי.
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 )ללא פרוט מילולי( דרוג ביניים לכל רמת ביצועעם  מחוון כללי להערכת עבודה: 4טבלה 

 קריטריון
וחלקו 

 היחסי בציון

 ציון והערות מדדי ביצוע  פירוט

 חלש מספק ראוי מעולה

תוכן 

 העבודה

20% 

 

היקף הפרקים 

 הנידרשים

7-8 5-6 3-4 1-2  

  1-2 3 4-5 6-7  ניסוח ברור וממוקד

מידע משמעותי 

 ורלוונטי

5 3-4 2 0-1  

 עריכה

20% 

  1-2 3-4 5-7 8-10 ברורה לפי כללים 

  1-2 3-4 5-7 8-10 רצף הגיוני

 מקורות

20% 

  1-2 3-4 5-7 8-10 שימוש במגוון מקורות

לפי  כתיבה נכונה

 הכללים

8-10 5-7 3-4 1-2  

 עיצוב

20% 

  1-2 3-4 5-7 8-10 אמצעי המחשה מגוון

אמצעי ההמחשה 

תורמים להבנה והעמקה 

 של הנושא 

8-10 5-7 3-4 1-2  

תרומה וערך 

  מוסף

15% 

ומידע  העמקה נוספת

 ייחודי

12-15 8-11 4-7 0-3  

 הגשה בזמן

5% 

     5 עמידה בלוח זמנים 

 

יהווה את הבסיס למגוון מחווני הביצוע למשימות ההערכה  4המוצג בטבלה מחוון מסוג זה 

 מדדי ביצוע: גבוה, בינוני וחלש. 3בכימיה שיוצגו בהמשך. מחוונים אלו יכילו 

 

 מחווןתהליך בניית  3.2

 בניית מחוון למשימת הערכה כולל את השלבים הבאים:

 בביצועי התלמידים  מה פחותמה "חשוב" ו . מטרות אלו קובעות קביעת מטרות להערכה

הידע שצריך לבוא לידי  -כך לדוגמה, בכימיה אחת מהמטרות בתחום התוכן הכימי  .במשימה

יכול לכלול התייחסות לחומרים הכימיים המוצגים במגוון רמות  -ביטוי בעבודת התלמידים 

תיאור החומר ברמת המאקרו, הסבר למבנה/לתהליך ברמת המיקרו ותיאור  -הבנה 

 אם זו אחת מהמטרות, אזי יהיה לכך ביטוי בקריטריון מתאים. נה/תהליך ברמת הסמל.המב

 להערכת ביצועי התלמידים במשימה בניית קריטריונים/מדדים  על פי המטרות שהוגדרו. 

  ניתן גם לפרט הרמות השונות של איכות העבודה. דרוג מיספרי של  –דירוגים של איכות

 .3כמוצג בטבלה  בצורה מילולית את מדדי הביצוע
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 .מומלץ לתקף את המחוון באמצעות מורה עמית 

המחוון חייב להיות גלוי לתלמידים בעת קבלת המשימה כדי שיתאימו את עבודתם להדגשים 

בהערכתם ויקחו בכך אחריות ללמידתם. מומלץ מאוד לשתף את התלמידים בבניית המחוון 

 ובכך לשתפם בהערכה. ניתן לעשות זאת ברמות שונות:

 רמה בסיסית. 1 

את התלמידים בקביעת  ומשתףביא את המחוון עם הקריטריונים שלו ורמות הביצוע המורה מ

החלק היחסי של כל קריטריון בעבודה ואת דרוג רמות הביצוע. תהליך זה כולל דיון עם 

התלמידים, הבאת נימוקים "מה חושב" יותר "ומה פחות". המורה יכול "לכוון" את התלמידים 

טריונים רחבים יותר או פחות מבחינת הניקוד היחסי שלהם אך ההחלטה הסופית תהיה לקרי

 בשיתוף התלמידים. סביר שחלוקה זו לא תהיה שונה בהרבה מזו שהמורה חשב עליה מראש.

כבר בשלב זה ניתן לשלב את התלמידים בתהליך הערכת עמיתים. לאחר הכנת העבודה, כל 

של עמיתים שהוצגה בפניו )אם במליאה ואם בתוך קבוצה תלמיד מקבל טופס להערכת עבודה 

 קטנה(. כדי להקל על התלמידים לתת הערכה, מומלץ להכין טבלה מוכנה מראש של המחוון.

לעיל המתארות מחוון כללי להערכת עבודה כתובה, ניתן לתת  3 -ו 2לדוגמה, בהתאם לטבלאות 

 להלן. 5לתלמידים את המחוון המוצג בטבלה 

 

 מחוון כללי להערכת עמיתים על ביצוע עבודה/מטלת ביצוע :5טבלה 

 נושא העבודה/מטלת הבצוע___________ 

 שם העמית/קבוצת התלמידים ____________________

ביצוע  הערות והצעות לשיפור
 חלש

1 

ביצוע 
 מספק

2 

ביצוע 
 ראוי

3 

ביצוע 
 מעולה

4 

 הקריטריון

 תוכן העבודה     
 היקף הפרקים

 ניסוח
 מידע

 עריכה     
ברורה לפי כללים, 

 רצף הגיוני
 מקורות     

 גיוון
 כתיבה נכונה

  

 

 עיצוב  
 רמת העיצוב

שילוב אמצעי 
 המחשה

תרומה וערך      
 מוסף

העמקה נוספת, 
 מידע ייחודי

 הגשה בזמן     
 

 

ברמת הביצוע הניראת לו מתאימה לעבודה שהוא מעריך והוא מתבקש גם  Xכל תלמיד מסמן 

 סביר/לת הערות והצעות לשיפור.לה

בסיום התהליך, כל תלמיד/קבוצה מקבלת את דפי ההערכות של העמיתים. ניתן גם לתת הערכה 

מספרית אך אין חובה. אפשר להסתפק בהערכה מילולית שמאפשרת אף היא ללמוד רבות 
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ל לתת להמשך. טופס דומה יכול כל תלמיד לכתוב על עבודתו שלו כהערכה עצמית. המורה יכו

 משקל מסוים בציון הסופי לכל התהליך. 

 

 . רמה מתקדמת2

יא את המחוון עם הקריטריונים מוכנים. הדיון עם התלמידים יהיה לגבי דרוג הביניים המורה מב

אפשרויות שונות  תשל כל קריטריון. תהליך זה הינו משמעותי ביותר מכיוון שבמהלך הדיון עולו

 ך זו לתת "טיפים" יעילים לתלמידים.לדגשים בעבודה והמורה יכול בדר

 

 

 שיתוף מלא של התלמידים בבניית המחוון -רמה גבוהה . 3

בו התלמידים שותפים בהכנת המחוון ובתהליכי הערכה עצמית כולל ארבעה שלבים זה תהליך 

והערכת עמיתים. מומלץ לבצע תהליך זה פעם אחת בצורה מלאה וכך לבנות עם התלמידים את 

ף שלהם בהערכה של המשימה/עבודה שקיבלו. כמו כן, בתהליך זה מבינים תפיסת השיתו

 התלמידים את החשיבות של מחוון עם קריטריונים ברורים להערכה.

ללא הכוונה לגבי הערכתם. התלמידים  לתלמידיםאישית מתן עבודה/משימה  - שלב מקדים

 מתבקשים להביא לשיעור את העבודה מודפסת. 

 ת בקבוצה ובחירת קריטריונים להערכה הצגת עבודו - שלב א'

 תלמידים בקבוצה(. 3-4התלמידים מחולקים לקבוצות ) .1

 כל משתתף קורא בעיון את העבודות של עמיתיו לקבוצה ורושם לעצמו הערות .2

 . ומסביר מה עשהכל אחד מחברי הקבוצה מציג את עבודתו  .3

דיון הקבוצתי . העריכת דיון קבוצתי במטרה לגבש קריטריונים להערכת העבודות .4

 מתייחס להיבטים הבאים:

 קריטריונים להערכת העבודה. ל תהצעו 

 .האם צריך / ניתן לדרג קריטריונים אילו? אם כן ציינו זאת 

 ?האם יש לתת משקל שונה לחלק / לכל אחד מהקריטריונים שהצעתם? אם כן, כיצד 

בשלב זה המורה  .וצותלכל הקב עריכת דיון במליאה לבחירת קריטריונים מוסכמים להערכה. 4 

רושם בלוח את מגוון הקריטריונים שעלו בקבוצות השונות. חלק מהקריטריונים יהיו דומים 

בקבוצות השונות. חשוב שהמורה יסייע בניסוח קצר של הקריטריון מכיוון שסביר שבקבוצות 

ההבחנה  שונות התכוונו לקריטריונים דומים אך הניסוחים היו שונים. כמו כן, חשוב לעשות את

בין קריטריון ראשי ובין תת קריטריונים ספציפיים יותר. לדוגמה: מתן כותרות גדולות של 

הנושאים הראשיים יכול להיות תת קריטריון של מבנה העבודה או צורה חזותית וכדומה. מחוון 

ר קריטריונים המחוון מסורבל מדי וסביר שניתן לאגד מספ 10קריטריונים. מעל  5-10רצוי שיכיל 

 קריטריונים לקריטריון על. 

 בשלב זה מגיעים להסכמה לגבי הקריטריונים להערכת העבודה ורמות הביצוע בכל קריטריון. 

חשוב שיהיה רישום מסודר בלוח של המחוון שהושג. חשוב להדגיש כי לעיתים ניסוח 

ניתן לכוון הקריטריונים בעקבות הדיון הכיתתי יהיה מעט שונה מזה שהמורה תיכנן אך בסך הכל 

את התלמידים למחוון דומה. התחושה שהתלמידים הן בעצמם היו שותצפים מלאים בהכנת 

 המחוון היא מטרת העל של כל הפעילות.
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 הערכת עמיתים  -שלב ב' 

 משוב אישי בכתב ולתת שלהם בקבוצה עבודות העמיתיםהתלמידים מתבקשים להסתכל שוב ב

בהסתמך על הקריטריונים שסוכמו  ,עבודות()עבור כל אחת מה לכל אחד מחברי הקבוצה

 במליאה.

 מומלץ להכין מראש דף מתאים אותו ימלא כל חבר בקבוצה:

 

          שם נותן/ת ההערכה: 

          שם מחבר/ת העבודה: 

בעקבות הצגת עבודות עמיתך לקבוצה ובהתייחס לקריטריונים שהוצעו במליאה, רשום/י הערכה 

 ת שהוצגו בפניך.לעבודו ומנומקתמפורטת 

 לכל אחת מהעבודות. בנפרדהתייחס/י 

רמת  קריטריון

 ביצוע

 נימוק ציון

    

    

    

    

    

    

    

 

 הערכה עצמית  -שלב ג' 

בשלב זה כל תלמיד נותן הערכה לעבודתו שלו בהתאם למחוון הקריטריונים שסוכם במליאה. כל 

 מילא בשלב הקודם לעמיתיו בקבוצה. תלמיד ימלא טבלת הערכה עצמית כמו זו ש

  רפלקציה - משוב אישי -שלב ד' 

 על הכנת העבודה ועל תהליך ההערכה שבוצע חשוב להשלמת התהליך.שלב הרפלקציה 

 להלן דוגמאות לשאלות רפלקטיביות:

 מה היה לך מאתגר בהכנת העבודה? אנא פרט.

 ממה נהנת במיוחד בהכנת העבודה? אנא פרט.

 את/הכרת העבודות שחבריך לקבוצה עשו? אנא פרט.מה למדת מקרי

 מה תשנה בפעם הבאה שתיתבקש להכין עבודה? אנא הסבר.

 מה למדת מתהליך הכנת המחוון?

 כיצד הרגשת בתהליך הכנת המחוון? 

 ה בפעם הבאה? אנא הסבר.דהאם ואם כן כיצד המחוון יכול לסייע לך להתמקד בהכנתצ עבו
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 ות הערכה בכימיהמחוונים למגוון משימ. 4

 

 הכנת מצגת 4.1

  (ביוכימיהבנושא:  7)מתוך משימת הערכה הנחיות להכנת מצגת

 (RNA-ו DNA-חיישן לשל ) בחלק זה עליכם להתחלק לקבוצות ולדון באופן ביקורתי על הפיתוח

לקחת כרבע שעה ההצגה צריכה  תוך כדי הצגת טיעונים המתארים את יתרונותיו וחסרונותיו.

 :שקפים בהיבטים הבאים 8-10 על מצגת שתכלולולהתבסס 

  רקע כללי על הפיתוח עצמו תוך כדי הדגשת הידע הביוכימי שרכשתם ושבא לידי ביטוי

 .בפיתוח

  טיעונים מנומקים המדגישים את יתרונותיו וחסרונותיו של הפיתוח; הטיעונים צריכים

 קצועיים. להתייחס להיבטים שונים כגון חברתיים, כלכליים, סביבתיים ומ

 שאלות שברצונכם לשאול את המדענים אשר עסקו בפיתוח שעליו קראתם. מה  3 תהצג

הייתם רוצים לדעת בנוסף שלא נענה במאמר? אילו היבטים לא היו ברורים והייתם רוצים 

 שהמדען יבהיר לכם אותם? 

ם לתקן עליכם לשלוח את המצגת למורה על מנת שתעיין בה, תיתן לכם משוב ולאחר מכן עליכ

במידת הצורך לפי הנחיותיה של המורה. תאריך ההגשה של המצגת יינתן וייקבע ע"י המורה. שימו 

 לב לעמוד במועד ההגשה.

לאחר הכנת המצגת עליכם לחשוב כיצד תציגו אותה בפני הכיתה; כל תלמיד צריך לקחת חלק 

 בהצגה ולכן חשוב שתחלקו ביניכם את העבודה. 

הן על המצגת והן על  -למשימה על מנת שתוכלו לראות כיצד יעריכו אתכם שימו לב להיעזר במחוון

 הצגתכם בכיתה. 

 

 מחוון להכנת מצגת והצגתה בכיתה

 קריטריון
וחלקו 
היחסי 

 בציון

 ציון והערות מדדי ביצוע  פירוט

 חלש בינוני גבוה

תוכן מדעי 

  במצגת

35% 

 

שימוש נכון במושגים ובשפה 

 מדעית

8-10 4-7 1-3  

טיעונים רלוונטיים ומנומקים 

  המעידים על חשיבה ביקורתית

11-

15 

6-10 1-5  

שאלות מנוסחות היטב המעידות 

 על חשיבה ותרומה להבנת הנושא

8-10 4-7 1-3  

מבנה 

חזותי של 

שקפים לא עמוסים, כיתוב ברור, 

 כותרת לכל שקף, רצף לוגי

11-

15 

6-10 1-5  

                                                 
עריכה . מפתחת : גבי שוורץ, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון. בקישורהמשימה כולה נמצאת  7

 .ועיבוד: ד"ר אורית הרשקוביץ, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון

http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=321&ArticleID=4669
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 קריטריון
וחלקו 
היחסי 

 בציון

 ציון והערות מדדי ביצוע  פירוט

 חלש בינוני גבוה

 המצגת

25% 

כגון: תמונות, תוספת של ייצוגים 

גרפים, איורים, טבלאות וסכמות 

 התורמות להבנת הצגת הנושא

8-10 4-7 1-3  

הצגת 

המצגת 

 בכיתה

20% 

שיתוף פעולה בין חברי הצוות 

תוך הכנה מקדימה של דרך 

 ההצגה

8-10 4-7 1-3  

בהצגה יש ביטוי של הבנת הנושא, 

יכולת להרחיב ולהסביר מעבר 

 למשפטים הכתובים במצגת 

8-10 4-7 1-3  

יצירתיות 

 ומקוריות

10% 

קיים ביטוי לחשיבה יצירתית 

: בדרך בה מוצג הנושא ומקוריות

 או הוספת מידע חדש או ייחודי 

8-10 4-7 1-3  

עמידה 

בלוח 

 זמנים 

10% 

עמידה בלוח זמנים במהלך הצגת 

המצגת ובתהליך הכנתה כולל 

 הגשה להערכה מעצבת של המורה

 וביצוע תיקונים

8-10 4-7 1-3  

 

 הכנת עלון הסברה 4.2

 .2.2נמצאות בדוגמאות למשימות הערכה חלופית בכימיה בפרק  ההנחיות להכנת העלון

 

 מחוון להכנת עלון מידע לציבור 

 קריטריון
וחלקו 
היחסי 

 בציון

 ציון והערות מדדי ביצוע  פירוט

  חלש בינוני גבוה

תוכן מדעי 

  בעלון

45% 

 

ובשפה שימוש נכון במושגים 

 מדעית

15-

20 

7-14 1-7  

סיכום ברור, מנוסח וערוך היטב 

 של החידוש במאמר. 

15-

20 

7-14 1-7  

רישום מקורות והפנייה למקורות 

 נוספים אם יש

8-10 4-7 1-3  

מבנה 

חזותי של 

 העלון

30% 

נוח לקריאה, לא עמוס, ציבעוני 

 במידה

11-

15 

6-10 1-5  

ות, תוספת של ייצוגים כגון: תמונ

גרפים, איורים, טבלאות וסכמות 

 התורמות להבנת הצגת הנושא

11-

15 

6-10 1-5  
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 קריטריון
וחלקו 
היחסי 

 בציון

 ציון והערות מדדי ביצוע  פירוט

  חלש בינוני גבוה

יצירתיות 

 ומקוריות

15% 

קיים ביטוי לחשיבה יצירתית 

: בדרך בה מוצג הנושא ומקוריות

 או הוספת מידע חדש או ייחודי 

11-

15 

6-10 1-5  

עמידה 

בלוח 

 זמנים 

10% 

עמידה בלוח זמנים במהלך הכנת 

ולל הגשה להערכה העלון  כ

וביצוע  מעצבת של המורה

 תיקונים

8-10 4-7 1-3  

 

 עריכת סקר והצגתו במצגת 4.3

 בנושא ממתיקים מלאכותיים: 8למשימה הנחיותלהלן 

: מסתבר שמרבית הממתיקים המלאכותיים כגון: סכרין, ציקלמט, אספרטם, סוכלוז, א שלב

טין. בחרו באחד מהממתיקים התגלו במקרה תוך כדי מחקר על חומרים אחרים לחלו

 שקפים( בה תיתייחסו: 4-5המלאכותיים שהוזכרו בחלק א והכינו מצגת קצרה )של 

  תכונות ושימושים -למידע כללי על הממתיק 

 היבט כימי שלו 

 .הדרך בה התגלה 

 השתמשו במספר מקורות וציינו אותם במצגת.

 בהמשך תצרפו מצגת זו לחלק ג במשימה.

שעסקה בנזקים הרבים שצריכת  כתבת תחקיר 2התפרסמה בערוץ  2014ר בנובמב 13-בשלב ב: 

דיוקים -ואוכל מעובד עלולה לגרום לנו ולילדינו. בכתבה הופיעו אי , תחליפי סוכריתר של סוכר

 .הספרות המדעית רבים שאינם עולים בקנה אחד עם

מסתבר שיש חוסר מידע ואף מידע סותר ושגוי בציבור לגבי צריכת תחליפי סוכר. בחלק זה, 

אנשים לגבי הידע והרגלי הצריכה  30 -תחקרו את הנושא. לצורך זה, עליכם לערוך סקר בקרב כ

 שלהם את תחליפי הסוכר. 

חברים,  -תישאלו אנשים שונים היגדים אותם  5-7עליכם לחבר שאלון הכולל  - הכנת הסקר. 1

 משפחה, שכנים וכדומה. מומלץ לבחור באוכלוסייה מגוונת: ילדים, צעירים ומבוגרים.

 להלן הצעה למבנה השאלון ודוגמאות לשני הגדים:

מסכים  היגד
 מאוד

מסכים 
במידה 
 בינונית

לא 
 מסכים

 לא יודע

כל הממתיקים המלאכותיים מסוכנים 
 לבריאות שלנו

    

מיד מסתכל על הרכב הממתיקים אני ת
 במזון דיאטטי

    

                                                 
 . פיתוח: ד"ר אורית הרשקוביץ, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון.בקישורהמשימה המלאה נמצאת  8

http://reshet.tv/Shows/The_System/videomarklist,236817/
http://reshet.tv/Shows/The_System/videomarklist,236817/
http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=318&ArticleID=4661
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................     

עליכם להעביר את השאלון לקבוצת הנשאלים שמצאתם ולבקשם לסמן לכל היגד את התשובה 

 ימון אחד לכל היגד(.סהנכונה מבחינתם )רק 

אלים. מומלץ לשאול גם שאלה או שתיים פתוחות )לא כחלק מטבלת ההיגדים( לגבי ידע הניש

 לדוגמה: אילו שמות של ממתיקים מלאכותיים את/ה מכיר/ה? 

כי אין לציין את שמות המשתתפים בסקר אך מומלץ לציין את המיגדר שלהם )בן/בת(  שימו לב

 וטווח גילאים )ילדים, נוער, מבוגרים(.

ו להלן טבלה המסכמת סוגים שונים של ממתיקים, תכונותיהם והשימושים בהם. העזרו בטבלה ז

 (קישור לאתר ממנו לקוחה הטבלהכדי להכין את ההיגדים שלכם לסקר. )

  

 !!יש לקבל את אישור המורה לשאלון לפני העברתו לאנשים שונים
  

  ניתוח הסקר. 2

 לניתוח המידע מהשאלון:

 רכזו בטבלת אקסל את כל התשובות שקיבלתם 

 שים שענו מסכים, לא מסכים וכדומה לכל חשבו התפלגויות שונות. לדוגמה: מה אחוז האנ

 היגד, חשבו אחוזים לפי גיל העונים )ילדים, נוער, מבוגרים(, לפי מיגדר )בן/בת(.

 הציגו נתונים אילו בטבלאות או גרפים מתאימים 

  .רכזו את התשובות שקיבלתם לשאלות הפתוחות וציינו ציטוטים בולטים של המשיבים 

 נסחו מסקנות מממצאי הסקר 

 עו הצעות העולות ממסקנותיכם לגבי הידע וצריכת ממתיקים מלאכותיים בציבור. הצי

 שלכם בעקבות עריכת הסקר ומהמשימה כולה.  לתובנות האישיותהתייחסו גם 

  שימו לב לציין הסתייגות מהכללת ממצאיכם מכיוון שהמידגם שלכם איננו בהכרח מייצג את

 כלל הציבור בארץ.

 לצורך במסמך מסודר הכולל את כל הטבלאות והגרפים, השאלון יש להעביר למורה את ניתוח

 הערכה מעצבת וקבלת הערות.

צרפו למצגת שהכנתם בשלב א' גם את ממצאי הסקר שערכתם. . הכנת מצגת מסכמת :שלב ג

 שימו לב:

 )לציין את מספר הנישאלים ופרטים כללים שלהם )גיל, מיגדר 

 ככל האפשר. בגרפים רישמו את שמות  להציג את הממצאים באמצעות טבלאות וגרפים

 הצירים וכותרות מתאימות. הסבירו אותם במהלך הצגת המצגת.

 והתובנות האישיות שלכם מהסקר ומהמשימה בכלל ההמלצות שלכם ,ציינו את המסקנות . 

שילחו את המצגת למורה לקבלת משוב מעצב. כמו כן, תאמו בין חברי הצוות את שיתוף הפעולה 

 בידקו את הזמן הלוקח לכם להציגה.  בהצגת המצגת.

 דקות.  20 -משך הצגת המצגת הכוללת: כ

http://www.hadassah.org.il/medical-care/departments/%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%93%D7%99%D7%90%D7%98%D7%94-%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%9B%D7%A8%D7%9D/%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA
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 "טיפים" להכנת המצגת:להלן 

 במצגת כולה מומלץ להכין כעשרים שקפים לכל היותר . 

 שקף ראשון יכלול את הנושא ושמות חברי הצוות 

 לכל שקף יש לתת כותרת מתאימה 

 ידע ארוכים של מלל.השקפים צריכים לכלול משפטי מפתח ולא קטעי מ 

  שימרו על אחידות בסוג הפונט לאורך המצגת.20גודל הפונטים צריך להיות לפחות . 

 .)בחרו בצבעים בולטים )מומלץ רקע בהיר וכיתוב כהה 

 

 המציגה סיכום מידע ועריכת סקר מחוון להכנת מצגת 

 קריטריון
וחלקו 
היחסי 

 בציון

 ציון והערות מדדי ביצוע  פירוט

  חלש נוניבי גבוה

מידע לגבי 

ממתיק 

  מלאכותי

25% 

 

מידע מאורגן ומעורר עניין לגבי 

 תהליך גילוי הממתיק המלאכותי 

7-8 4-6 1-3  

שימושים ומידע רלוונטי לגבי 

  הממתיק המלאכותי

7-8 4-6 1-3  

מידע כימי  )נוסחה, הבנתה, מידע 

 כימי נוסף(

6-7 4-5 1-3  

  0 1 2 הצגת המקורות

 הסקר

30% 

 

הצגת מידע כללי: השאלות 

שנשאלו, תיאור האוכלוסיה 

 שניבדקה

4-5 2-3 1  

הצגת הממצאים בדרך מגוונת 

 )גרפים, טבלאות(

11-

15 

6-10 1-5  

  1-3 4-7 8-10 מסקנות והמלצות

מבנה 

חזותי של 

 המצגת

20% 

שקפים לא עמוסים, כיתוב ברור, 

 כותרת לכל שקף, רצף לוגי

8-10 4-7 1-3  

תוספת של ייצוגים כגון: תמונות, 

גרפים, איורים, טבלאות וסכמות 

 התורמות להבנת הצגת הנושא

8-10 4-7 1-3  

הצגת 

המצגת 

 בכיתה

10% 

שיתוף פעולה בין חברי הצוות 

תוך הכנה מקדימה של דרך 

 ההצגה

4-5 2-3 1  

בהצגה יש ביטוי של הבנת הנושא, 

יכולת להרחיב ולהסביר מעבר 

4-5 2-3 1  
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 קריטריון
וחלקו 
היחסי 

 בציון

 ציון והערות מדדי ביצוע  פירוט

  חלש נוניבי גבוה

 תובים במצגת למשפטים הכ

יצירתיות 

 ומקוריות

10% 

קיים ביטוי לחשיבה יצירתית 

: בדרך בה מוצג הנושא ומקוריות

 או הוספת מידע חדש או ייחודי 

8-10 4-7 1-3  

עמידה 

בלוח 

 זמנים 

5% 

עמידה בלוח זמנים במהלך הצגת 

המצגת ובתהליך הכנתה כולל 

 הגשה להערכה מעצבת של המורה

 קוניםוביצוע תי

4-5 2-3 1  

 

 
 דיבייט 4.4

 בנושא מדפסת תלת מימדית.  9לפעילות דיבייט מתוך משימת הערכה הנחיותתקציר 

הטכנולוגיה של הדפסה בתלת  ממד מתארת עתיד בו נוכל להדפיס איברים בתהליך של הדפסה 

סת תאים חיים בתוך תמיסת ג'ל השומרת עליהם. המדפבמקום פולימר משתמשים בביולוגית. 

מסוגלת להזריק את התאים בדיוק מרבי למקום שלהם וכך לאחר שמניחים מספיק תאים זה לצד 

זה, וזה מעל זה, הם מתחילים לבצע תהליך שבו הם מתחברים אחד לשני ויוצרים את הרקמה 

הרצויה. כיוון שהתאים בהם משתמשים לבניה, לקוחים מהגוף של המטופל, כאשר הם יוחזרו 

הוא להיות מסוגלים לייצר )להדפיס( איברים שלמים כמו  החזוןחה אותם. לשם, הגוף לא יד

ולב ובכך לפתור את בעיית האיברים להשתלה. בניסויים שונים על בעלי חיים כבר  , לבלבכליות

 .הצליחו להשתיל עצמות שהודפסו והן נקלטו בהצלחה בגוף החיה

 
 הכנה לדיבייט

תלמידים. ששת התלמידים מחולקים לשלשה  6הכיתה מתחלקת לקבוצות, כאשר בכל קבוצה 

 בקבוצת ה"בעד" ושלשה בקבוצת ה"נגד"

את טיעוני כל משתתף בקבוצה יבחר תפקיד מבין התפקידים הבאים: ראש הוועדה, מסכם 

ה"נגד", ומנהל קמפיין ה"נגד", טיעוני מנהל קמפיין ה"בעד", ראש המתנגדים, מסכם  ,ה"בעד"

 ויפעל בהתאם לתפקידו. 

 ץ לקרוא על הנושא במקורות מידע שונים כדי לקבל רקע ומידע מורחב להכנת הטיעונים.מומל

 

 : תוצרי המטלה

 )הדפסת איברים כתחליף לאיברים אורגניים(. הדפסה ביולוגיתנושא לדיון מתחום . בחירת 1

כאשר הטיעונים מכילים גם טיעונים התומכים בצד ה"נגד",  וטיעונים התומכים בצד ה"בעד" 

 פי פרסומי.או

, מדעי הסבר, טענה כולל טיעון מבנה תומכים בטיעונים.ה. מצגת המכילה טיעונים ופרסומים 2

 .הדיבייט לנושא וקישור דוגמא

                                                 
מישקין בהנחיית ד"ר אורית הרשקוביץ, הפקולטה -. פיתוח: חגית רפאליבקישורהמשימה המלאה נמצאת  9

 ינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון.לח

http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=322&ArticleID=4670


24 

 

 

 
 )שופטים(הצגת הדיבייט בפני הכיתה

דקות להציג את טיעוני  7 -דקות להציג את נושא הדיבייט וטיעוני ה"בעד" ו 7לכל קבוצה יהיו 

 זמן זה תיגרור הורדת נקודות.ה"נגד". חריגה מ

מומלץ מאוד לפתוח מסמך שיתופי של מצגת בגוגל, לשתף בו את כל חברי הצוות כללית:  ההצע

ואת המורה וכך תוכלו לעבוד במקביל ולקבל משוב מידי. היעזרו בקריטריונים של המחוון עליו 

 תוערכו כדי להכין כראוי את מצגת הטיעונים.

 תה בכי דיבייט להצגתמחוון 

 קריטריון
וחלקו היחסי 

 בציון

 ציון והערות מדדי ביצוע  פירוט

 חלש בינוני גבוה

חלוקה ומילוי 
 תפקידים

8% 

קיבל תפקיד  בקבוצה כל תלמיד
 וממלא אותו כהלכה

7-8 4-6 1-3  

תוכן 
  :הטיעונים

 
, ביסוס לוגי

עומק  ,עובדתי
הניתוח/הטיעון 

40% 

המשתתפים נוקטים עמדות  .1
בילים מהלך ומו ברורות

  טיעון משכנע

המשתתפים מבססים את  .2
טיעוניהם באמצעות 

 הנמקות רלוונטיות

ההנמקות מפורטות במידה  .3
אמינות, מבוססות , מספקת

 ושומרות על רצף לוגי

המשתתפים מתייחסים  .4
לטענות הנגד ומפריכים 

 אותן במידת הצורך

8-10 

 

8-10 

 

8-10 

 

 

8-10 

 

4-7 

 

4-7 

 

4-7 

 

 

4-7 

 

1-3 

 

1-3 

 

1-3 

 

 

1-3 

 

 

 סגנון

10% 

המשתתפים נמנעים  .1
משימוש בלשון גנאי 

 .ומפגיעות אישיות

המשתתפים מקשיבים זה  .2
לדבריו של זה, ויוצרים 

 אווירה מכבדת

המשתתפים משתמשים  .3
במבנים לשוניים מתאימים 

להסכמה, לאי הסכמה או  .
 להסכמה חלקית

המשתתפים משתמשים  .4
 )בלשון תקינה (ללא שגיאות

ים מגוון באוצר מיל ,
ומתאימים את המשלב 
 .הלשוני לנסיבות השיח

 

8-10 4-7 1-3  

שפת  :עמידה מול קהליכולת  7% תקשורת
 קשר עין, גוף טבעית 

6-7 4-5 1-3  

מבנה חזותי 

 של המצגת

20% 

שקפים לא עמוסים, כיתוב 

ברור, כותרת לכל שקף, רצף 

 לוגי

8-10 4-7 1-3  
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 קריטריון
וחלקו היחסי 

 בציון

 ציון והערות מדדי ביצוע  פירוט

 חלש בינוני גבוה

תוספת של ייצוגים כגון: 

גרפים, איורים,  תמונות,

טבלאות וסכמות התורמות 

 להבנת הצגת הנושא

8-10 4-7 1-3  

יצירתיות 

 ומקוריות

10% 

קיים ביטוי לחשיבה יצירתית 

: בדרך בה מוצג ומקוריות

הנושא או הוספת מידע חדש או 

 ייחודי 

8-10 4-7 1-3  

עמידה בלוח 

 זמנים 

5% 

עמידה בלוח זמנים במהלך 

נתה הצגת המצגת ובתהליך הכ

כולל הגשה להערכה מעצבת של 

 וביצוע תיקונים המורה

4-5 2-3 1  

 

 בשיתוף פעולה בין הפיקוח על הוראת מדעישפותח  המחוון מבוסס בחלקו על מחוון לדיבייט

  . תשע"ד.אידוב-ויוני כהןהחברה, הפיקוח על הוראת השפה העברית 

 

 . 10בקישורהצעה נוספת לפעילות דיבייט בנושא: דלקים וביודלקים ניתן למצוא 

 

 והצגתו בכיתה KAHOOTהכנת חידון באפליקציית  4.5

 ווי משקל והפקת אמוניה.:בנושא: תגובות שי 11למשימת הכנת החידון הנחיותתקציר 

החידון יכלול שאלות העוסקות בנושא שיווי משקל בכלל ובנושא תהליך ייצור האמוניה )תהליך 

האבר( בפרט. ניתן לשאול שאלות העוסקות ברמה המיקרוסקופית של תהליכי שיווי משקל, הרמה 

משקל, אחוזי  המאקרוסקופית, הפרעות לשיווי משקל, תנאים מועדפים לביצוע תגובות שיווי

 המרה וניצולת, היבטים מוסריים הנוגעים לתהליך האבר ועוד.

מבין שלושת האיורים הבאים )מצורפים במשימה המלאה( ולשאול  שנייםיש לכלול בחידון גם 

 עליהם שאלות.

  שאלות 10החידון יכלול 

  תשובות אפשריות לבחירה 4או  3לכל שאלה יש לחבר 

  נכונה אחתלכל שאלה תהיה אך ורק תשובה 

 השאלות והתשובות לבחירה ינוסחו באופן ברור וחד משמעי 

  כל קבוצה תציג את החידון בפני הכיתה, לשם השתתפות פעילה של שאר התלמידים

 . KAHOOTבפתרון השאלות דרך 

 .יש להעביר את דף השאלות למורה לצורך קבלת משוב והערכה מעצבת 

                                                 
 , המרכז הארצי למורי כימיה, מכון וייצמן.אמיל אידין ואלדד מרוםפיתוח המשימה:  10
ע וטכנולוגיה, הטכניון . פיתוח: ד'ר צביה קברמן, הפקולטה לחינוך למדבקישורהמשימה המלאה נמצאת  11

 .ובי"ס תיכון מקיף נשר

http://www.ceci.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/mehvan2014.pdf
http://www.ceci.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/mehvan2014.pdf
http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=319&ArticleID=4711
http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=320&ArticleID=4663
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  ידי המורה. יש לתכנן את שיתוף -שייקבע עלאת החידון תעביר כל קבוצה בכיתה לפי סדר
 כל חברי הצוות בביצוע החידון בכיתה.

 

 והצגתו בכיתה KAHOOTלהכנת חידון באפליקציית מחוון 

 קריטריון
וחלקו 

היחסי 
 בציון

ציון  מדדי ביצוע  פירוט
 והערות

 חלש בינוני גבוה

השאלות 

 בחידון

60% 

 

מגוון של שאלות מבחינת תוכנים 

 חשיבהורמות 

8-10 4-7 1-3  

בשאלות יש ביטוי לכל רמות ההבנה 

בכימיה )מאקרוסקופית, 

 מיקרוסקופית, סמל ותהליך(

15-20 8-14 1-7  

תכני השאלות והתשובות מדויקים 

 מבחינה כימית

15-20 8-14 1-7  

השאלות המתייחסות לשני האיורים 

הניבחרים מרחיבות את ידע 

 התלמידים

8-10 4-7 1-3  

צגת ה

החידון 

 בכיתה

20% 

ניהול יעיל של זמן הצגת החידון 

בכיתה והפעלה תקינה של 

 האפליקציה 

8-10 4-7 1-3  

שיתוף פעולה בין חברי הצוות תוך 

ביטוי של הבנת הנושא על ידי כל 

 חברי הצוות

8-10 4-7 1-3  

יצירתיות 

 ומקוריות

10% 

קיים ביטוי לחשיבה יצירתית 

ספת מידע בשאלות או הו ומקוריות

 בשאלות חדש/ייחודי/מעניין

8-10 4-7 1-3  

עמידה 

בלוח 

 זמנים 

10% 

הכנת עמידה בלוח זמנים במהלך 

 החידון ובמהלך הצגתו בכיתה

8-10 4-7 1-3  

 
 

 מאמר עמדה ודיון פומבי 4.6

 . בנושא: תגליות מדעיות והשלכותיהן על העולם ועל האנושות 12למשימה תקציר הנחיות

כלפי תופעה  עיוני שיש בו טיעון, חוות דעת ופרשנות. הוא מביע עמדה א טקסטמאמר עמדה הו

 שעל סדר היום הציבורי. הכותב בנושא או נושא ומיועד לשכנע את הקוראים לאמץ את דעתו של

 וסיום. גוף המאמר , פתיחה,יםהכותב מותש כותרת, המאמר כולל 

                                                 
. פיתוח: ד'ר צביה קברמן, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון בקישורהמשימה המלאה נמצאת  12

 .ובי"ס תיכון מקיף נשר

http://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=320&ArticleID=4663
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 תמצית הטענה תובא לעתים כבר בכותרת.   

 יע לרוב טענה או הצגת מצב שבו מבקשים לעסוקתופ בפתיחה.  

 סיפור או תיאור, הבעת  תבוא בדרך כלל סקירה של המצב הנדון באמצעות בגוף המאמר

שימוש באמצעים שונים כדי להצדיק את הטענה  ניתן לעשות דעות בעד או נגד הטענה.

 .לאמינה ובדוקה ולהופכה

 נחרץ יותר, של  ניסוח מחודש, ולעתיםכולל בדרך כלל סיכום הטענות, מסקנה ו הסיום

 דעת הכותב/ת.

 תהליך העבודה: 

 מאמר עמדה. כתיבת 1

 13הכינו מאמר עמדה לאחר שדנתם בקבוצתכם לגבי טיעונים הקשורים בתגליות מדעיות 

 והשלכותיהן. אורך המאמר כעמוד אחד. 

 .בחרו בכותרת מתאימה לעמדתכם ורישמו את שמות חברי הקבוצה 

 יחס לטיעונים בעד ונגד הנושא תוך הצדקת עמדתכם.שימו לב להתי 

 יש להקפיד על מבנה הגיוני וברור של טיעונים, על דרכי קישור הולמות בין  כתיבהב

 .טיעונים שונים ועל אוצר מילים מדויק

 .מיסרו למורה את מאמר העמדה שהכנתם 

קות להצגת עמדתה. ד 5. את עמדתכם זו תציגו בדיון פומבי שיערך בכיתה. לרשות כל קבוצה 2

 מראש כך שאתם משתפים את כל חברי הקבוצה בהצגת עמדתכם. הכינו את הצגתכם

פה אך -ההצגה תהייה בעללאחר הצגת עמדות כל הקבוצות, יערך דיון פומבי פתוח בכיתה. 

 אתם יכולים להיעזר בדף אישי שתכינו לעצמכם.  

 

  להצגת מאמר עמדה והצגתו בדיון פומבימחוון 

 וןקריטרי
וחלקו 

היחסי 
 בציון

ציון  מדדי ביצוע  פירוט
 והערות

  חלש בינוני גבוה

מאמר 

 העמדה

60% 

 

  1-3 4-7 8-10 העמדההכותרת מביעה את תמצית 

ונגד בעד  טיעונים יםמובאבמאמר 

נימוקים  יםהכוללהנושא  

רלוונטיים ודוגמאות שונות לתגליות 

 שונותמדעיות 

21-30 11-20 1-10  

ם כולל את העמדה המנומקת הסיכו

 של הקבוצה

12-15 7-11 1-6  

  0 1-3 4-5 ניסוח תקין

הצגת 

העמדה 

רצף לוגי של הצגת העמדה תוך 

התנסחות ברורה וממוקדת וניצול 

8-10 4-7 1-3  

                                                 
 א הנמצאת במשימה המלאהבעקבות פעילות בנוש 13
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 וןקריטרי
וחלקו 

היחסי 
 בציון

ציון  מדדי ביצוע  פירוט
 והערות

  חלש בינוני גבוה

בדיון 

 הפומבי

20% 

 יעיל של הזמן 

שיתוף פעולה בין חברי הצוות תוך 

ביטוי של הבנת הנושא על ידי כל 

 צוותחברי ה

8-10 4-7 1-3  

יצירתיות 

 ומקוריות

10% 

קיים ביטוי לחשיבה יצירתית 

העמדה  תבדרך בה מוצג ומקוריות

  או הוספת מידע חדש/ייחודי/מעניין

8-10 4-7 1-3  

עמידה 

בלוח 

 זמנים 

10% 

הכנת עמידה בלוח זמנים במהלך 

מאמר העמדה ובמהלך הצגתו 

 בכיתה

8-10 4-7 1-3  

  

 הערה

. ניתן מלהיעזר במחוונים אלו בקישורוספים ניתן למצוא באתר פרויקט "יש לנו כימיה" מחוונים נ

לקביעת קריטריונים להכנת מחוון למגוון משימות כגון: הכנת פוסטר, כתבה עיתונאית, סירטון, 

 .תצלום

 

http://stwww.weizmann.ac.il/g-chem/learnchem/main.asp?pagekind=4&ID=19_02

