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מודלים: הערכה-מטרות יחידת למידה

ביסוס ידע מדעי, הבניית ידע מדעי1.
הכוונה עצמית/ ללמידהעידוד המוטיבציה 2.
"תפיסת הלמידה המתחדשת"יכולות ליבה ואבני דרך מתוך , תרגול ושיפור מיומנויות3.

להעריך ולבנות מודלים, להשתמש, לזהות: הפעולה
:אבני הדרך לפי שכבות הגיל

להעריך את היתרונות  . לפתור בעיות, להשתמש ולפתח מודלים לייצוג תופעות: ח, כתות ז
/ של כל מודל בהקשר לממצאים ולעדויות התומכים ( אידיאליזציה, לדוגמה מגבלות)והחסרונות 

.מפריכים אותו
לשפר ולעדכן מודלים לפי הראיות :  כתה ט

:משולבות מיומנויות שלבמשימה 
סופיבכלים דיגיטליים לאיתור ולהערכת מקור מידע ולהצגת תוצר שימוש : אוריינות דיגיטלית•
מידעשימוש וייצוג של , ארגון, הערכה, איתור: אוריינות מידע•
בחינה בין חלופות  , והערכה של מידע ורעיונות באופן מושכלבחינה : חשיבה ביקורתית•

מנומקותוקבלת החלטות 
ויישומםיצירת הקשרים חדשים , וגמישות מחשבתיתמקוריות : חשיבה יצירתית•
הבנה והפקה של טקסטים דבורים וכתובים:לשוניתאוריינות •

חזרה

https://pop.education.gov.il/perceptions-trends/renewable-learning-concept/


מתודולוגיה לפיתוח מודל
תכנוןארגון המידע: ידע מומחים

:הגדרת המסגרת התוכנית של המודל
הגדרת קהל היעד•
הגדרת ראשי התכנים של הנושא•
תופעה/תהליך/הגדרת ההיבט של המערכת•

:הבנה והפקה של טקסט כתוב
הגדרת נושא המשימה•
הערכתו  , איתור מידע רלבנטי לנושא•

וארגונו
מיזוג בין רעיונות ופרטי מידע ליצירת ידע  •

.חדש
:מאפייני המודל

קביעת סוג המודל•
הגדרת הרכיבים החזותיים שיכללו במודל •
ראיות  / מושגים/ הגדרת הרעיונות המרכזיים•

מדעיות שיבוטאו במודל
ניסוח כותרת  •
הערך המוסף של המודל : חשיבה ביקורתית•

ביחס למודלים קיימים

:עיצוב המודל
האלמנטים להכנת  / הציוד/ תכנון החומרים

המודל

:הערכת מורה
קבלת משוב מורה

הפקה ופיתוח

:הפקת מסמך נלווה
כתיבת סקירה ספרותית קצרה•
השוואה בין המודל למציאות•
הגדרת יתרונות המודל וחסרונותיו•

:בניית המודל
או המילוליים/הגדרת הרכיבים החזותיים ו•
הגדרת יחסי הגומלין והקשרים בין רכיבי •

המודל

קבלת משוב מורה: הערכת מורה

:הערכת מורה
קבלת משוב מורה

רפלקציה אישית

:רישום מתווה ראשוני של המודל
הכנת סקיצה ראשונית של המודל

:בדיקת היתכנות
ניתן ליישום  , בטיחותי)בדיקת פוטנציאל פיתוח 
, זמינות ציוד וחומרים, במסגרת לוחות הזמנים

('וכו

(  אופציונלי)הצגת התוצר : הרצאה

:הערכת מורה
קבלת משוב מורה

(  אופציונלי)משוב עמיתים 

(במידת הצורך)י התלמיד "תיקון ע

(במידת הצורך)י התלמיד "תיקון ע

(במידת הצורך)י התלמיד "תיקון ע

חזרה



אתלתארשמטרתוטבעיתתופעהשלמופשטפיסיקליאומתמטי,תאורטיייצוגהואמדעימודל

.שלהאחדיםבהיבטיםאובהיבטהתופעה

התהליכיםושלשלהןמעמיקהלהבנה,תופעותשלולניבוי,להסבר,לתיעודמשמשיםמודלים

ולהצגהחדשיםרעיונותליצירת,חדשותמחקרשאלותלניסוחמשמשיםגםהם.בבסיסןהעומדים

.העולםאתלהביןהמסייעאמפירימחקרשלתוצריםשל

קירובאוראיותאונתונים,מוכחותעובדותעלהמתבססותסמויותאוגלויותהנחותישמודלבכל
.שלהןסביר

מודל מדעי

חזרה



מתייחסיםאלא-שלהגמורהעתקאינם-במלואההתופעהמתאריםאינםמדעייםמודלים

.שלהומצומצמיםמוגדריםלהיבטים

מבנהאתממחיששמשמאלהלבמודל
למשלבואיןאך,השוניםחלקיועלהלב

:הבאיםלהיבטיםהתייחסות
אורךבחתךלבמבנה•
הלבפעולת•
פעימהבכלמהלבהמוזרםהדםנפח•
/החזהביתבמרכזהלבשלמיקומו•

לריאותביחסמיקומו,האדםבגוף
ולצלעות

הלבשלהחשמליתההולכהמערכת•
הלבבתפקודבעיות•

ויקיפדיה, לב: מקור

חזרה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91


הלבשלאורךחתך
,הלבחלקיאתהואאףמתארמשמאלהמודל

לכיווניותהתייחסותבוקיימתבנוסףאך
.בלבהדםזרימת

ויקיפדיה, מחזור הדם: מקור

חזרה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%93%D7%9D


.צורתןואת(מאקרוסקופיתרמה)הריאותמבנהאתמתאריםהבאיםהמודליםשלושת
:ואולם,לסמפונוניםמהסמפונותאחתכללהתפצלותהתייחסותקיימתבכולם

פניםשטחיחסעיקרוןמבטא;מיקרוסקופיתרמה)הריאהרקמתלמבנההתייחסותגםישנההימניבמודל▪
.ולסרעפתלצלעותביחסהריאותשלולמיקומן(לנפח

.החזהבביתהריאותשללמיקומןהתייחסותגםישנההאמצעיבמודל▪

:מקור
http://il.mhb-tech.com/medical-3d-
printing/3d-printed-medical-model/

מודלים של ריאות

:מקור
https://www.livescience.com/52250-lung.html

:מקור
https://sites.google.com/site/humensystems/ho

me/mrkt-

hnsymh?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplate
s%2Fprint%2F&showPrintDialog=1

חזרה

http://il.mhb-tech.com/medical-3d-printing/3d-printed-medical-model/
https://www.livescience.com/52250-lung.html
https://sites.google.com/site/humensystems/home/mrkt-hnsymh?tmpl=/system/app/templates/print/&showPrintDialog=1


המשך-מודלמאפייני

.חדשיםומידעראיותלאורומתפתחיםקבועבאופןמשתנים,דינמייםהםמודלים•

שנצפואוקיימותתופעותלהסביריכוליםהםעודכל,אחרתהוכחלאעודכלתקפיםמודלים•

אולנבאמצליחיםאינםהםקיומהשאתתופעהאו,אותןהסותרתתופעהשוםואין,בעבר

.להסביר

במודליםלהתחלף,ורלוונטיחדשידעבסיסעלהתאמהלעבוריכוליםמודליםהזמןבמהלך

.אחריםחדשיםמודליםבצדולהתקייםלהמשיךאולהיזרק,אחרים

:לדוגמא

האטוםמודלהתפתחות

:מקור
https://www.scienceabc.com/pure-sciences/how-do-we-know-so-much-about-atoms-when-we-cant-

see-them.html חזרה

https://www.youtube.com/watch?v=xazQRcSCRaY
https://www.scienceabc.com/pure-sciences/how-do-we-know-so-much-about-atoms-when-we-cant-see-them.html


:מודלים של סיבה ותוצאה

ואת,מסוימתלתוצאההמוביליםהשינוייםאוהגורמיםהשתלשלותאתהמציגיםמודלים

.ביניהםתוצאה-סיבהיחסי

:למשל

:המציג סיבה אחת ותוצאה אחתתוצאה -סיבהמודל פשוט של •

:אירועיםהסיבתית של כמה המציג ההשתלשלות תוצאה-סיבהמודל מורכב יותר של •

הנעת טורבינת רוחנשיבת רוח

יצירת זרם חשמלישל טורבינת רוחהרוטורהנעת נשיבת רוח

-חשיפת יתר לקרינה על
סגולה  

שמקורה בשמש

הגדלת הסיכון לחלות
במחלות עור שונות

שינויים בחומר התורשתי

חזרה



:מודלים מבניים
. מודלים המציגים את הרכב המערכת ואת הקשרים שיש בין מרכיביה

:  לדוגמה

.א ברמה המיקרוסקופית"א המתאר את מבנה הדנ"מודל הדנ•

.מודל החלקיקים של החומר המתאר את מבנה החומר ברמה המיקרוסקופית•

(.בטוראו במקביל )של מעגלים חשמליים מודלים •

מרכיביועלא"הדנמבנהאתממחיששמשמאלא"הדנמודל
כיווניות/הבסיסיםבזיווגהחוקיות/הנוקלאוטידיםמבנה)השונים

,('וכו,א"הדנמולקולתשלדשלהכימיההרכב,המשלימיםהגדילים
או/ו,הבסיסיםזוגותביןהמימןלקשריהתייחסותלמשלבואיןאך

צורות3קיימות)במרחבהמולקולהלתצורותאמיתיתהתייחסות
.(DNA-Z-וDNA-A,DNA-B;א"הדנשל

:מקור
https://de.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonukleins%C3%A4ure

חזרה

https://de.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonukleins%C3%A4ure


'ותוצאהסיבה'שלומודל'מבני'מודל
החומר)צבירהמצביבשלושתהמיקרוסקופיתברמההחומרמבנהמאפייניאתהןמייצגשלעילהמודל
אתוהן(הצבירהממצביאחדבכלהחלקיקיםהיערכות,ריקקייםהחלקיקיםבין,מחלקיקיםמורכב

.קירוראוחימוםבהשפעת,הצבירהמצביביןבמעבריםהחומרבמבנההמתחולליםהשינויים

:המודלמגבלות
,תנועתםאופן,ביניהםהמרחקים,האמיתיגודלםאת,במציאותבכליהחלקיקיםמספראתמייצגאינו

.ביניהםהמשיכהכוחותאתאוהיחסיתמהירותם

מצבי צבירה ומעברים בין מצבי צבירה:מודל החלקיקים של החומר

חזרה



החלקיקיהמודלבאמצעותתופעותהסבר
הצבירהמצביבכלהקיימותרבותתופעותלהסבירניתןהחומרשלהחלקיקיםמודלבאמצעות

:כגון
מוצקאונוזלשלמאדמוגבלתוהתפשטותגזשלהתפשטות•
ומוצקנוזלשלבדחיסהוקושיגזשלדחיסה•
גזשלוכן,התמוססותבעקבותהמתרחשבנוזלמוצקושלבנוזלנוזלשל,בנוזלגזשלפעפוע•

.בגז

מרכיביעלמתבסס,בריקגזשלפעפועלעומתבגזגזשלפעפועביןוההשוואהההסבר,לדוגמא
:הגזשלהחלקיקיםמודל

מעתקתנועתגםלחלקיקיםישהגזיבמצב.ואקראיתמתמדתבתנועתנמצאיםהגזחלקיקי(1)
;מצוייםהםשבוהכלינפחבכלאחידבאופןמתפזריםהםולכן

;מזהזהרחוקיםהגזחלקיקי(2)
.הזמןכלבזהזהמתנגשיםהגזחלקיקי(3)

:כילטעוןניתן,הללוהמרכיביםבסיסעל
;BגזמצוישבולכליAגזמוכנסכאשר

.בכליכברהנמצאBגזשלהחלקיקיםעםהתנגשויותתוך,בכליינועוAגזשלהחלקיקים•
בנפחהאחידלפיזורםעדאלההתנגשויותבשלמסוימתבמידהתעוכבAגזחלקיקיתנועת•

.הנתון
;(וכמויותתנאיםובאותםנפחאותובעל)ריקכלילתוךAגזיוכנסכאשר

הכלינפחבכלפיזורם.הפרעהללאהכלינפחבכלאחידבאופןיתפזרוהגזשלהחלקיקים•
.יותרמהיריהיה

חזרהה.ל.הערכת , של החומרהחלקיקיהמודל :מקור ההסבר



:מודלים התפתחותיים
.  מודלים המייצגים שינויים לאורך זמן

:  לדוגמה
פרפרשל מודל התפתחות •
מודל התפתחות של צמח•

:מקור
https://slideplayer.co.il/slide/15616654/

שלבי התפתחות 
צמח

:מקור
https://tukipedia.com/printthread.php?tid=578

גלגול מלא של זנב הסנונית

חזרה

https://slideplayer.co.il/slide/15616654/
https://tukipedia.com/printthread.php?tid=578


:מיוןשלמודלים

.רעיונותאואירועים,רכיביםשלשוניםסוגיםביןקשרהמציגיםמודלים

:לדוגמה

מזוןשרשרת•

שלההתפתחותדרגותאתהמשווהטקסונומיה)חרקיםשלהירארכיתטקסונומיה•
.(שוניםחרקים

.אקולוגיתובמערכתביצורארגוןרמות•

:מקור
http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Simplified_food_chain.

svg

החומריםמעבר)ההזנהקשריאתמציגותמשמאלהמזוןשרשראות
.מורכבותאקולוגיותבמערכותהיצוריםבין(והאנרגיה

(צרכנות/יצרנות)הזנתםדרךלפיממויניםבמודלהיצורים•
.שלהםהתלותיחסיואת,רכיביוביןהיררכיקשרמציגהמודל•

חזרה

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simplified_food_chain.svg


יצוריםשלטקסונומימיוןמודל
אחידבמדרגהיצוריםכלאתוהמארגןהממייןמודל

:מקור
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%
D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94_(%D7%91%D7%99%D

7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94)

,ממלכותלשלושהטבעעולםחלוקת
1866משנתהקלארנסטשלבספרו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94_(%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94)


:  מודלים של קנה מידה
.אמתיותשל מערכות ומוקטנים המציגים העתקים מדויקים מודלים 

:  לדוגמה

.מוקטן של מערכת כדור הארץ והירחמודל 

:מקור
https://www.amazon.in/GLOBE-EARTH-MODEL-

SIZE-
LARGE/dp/B0B2LNHFRC

חזרה

https://www.amazon.in/GLOBE-EARTH-MODEL-SIZE-


https://www.freepik.com/premium-vector/diagram-showing-cellular-respiration-photosynthesis_26349137.htm

פוטוסינתיזהנשימה תאית

ניתוח כשלים במודלים קיימים

.בלילהרקביום ונשימה תאית מתקיימתרקמתקיימתפוטוסינתזה :תפיסה שגויה

חזרה



ניתוח כשלים במודלים קיימים

.הפוטוסינתיזהבתהליךכמגיבמוצגתהאוראנרגיית•
ברמהמתואריםמהחומריםחלק:המאקרולרמתהמיקרורמתביןבאבחנהקושי•

.המאקרוסקופיתברמהוחלקםהמיקרוסקופית

:מקור
https://ricochetscience.com/video-review-photosynthesis/

חזרה

https://ricochetscience.com/video-review-photosynthesis/
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