
מצגת הנחיות לכתיבת עבודת
"תטכנולוגי בעיהפתרון"

יסודיספרביתלתלמידי 

לו'אנגמיכאל

מהאתגרתיבהלואל
,שלפניכם

 ,דודשלהפסלאתגם
.מבלוקהתחלתי



:העבודהלכתיבתכלליותהנחיות

הבעיהפתרוןשלוהתוצריםהתהליךכלאתמציגהעבודהסיכום
 .שביצעתםבטכנולוגיה

:הבאותההנחיותפיעלאותההכינו
.התהליךלאורךבתלקיטששמרתםבתוצריםהיעזרו1.

 12בגודלDAVIDקריאבגופןהסיכוםאתכיתבו2.
.1.5שלשורהבמרווחיו11בגודל ARIELאו

.לקוראיםוברורהגיונישיהיהכך,הכתיבהרצףאתמראשתכננו3.

.ברורוניסוחנכונהכתיבהכלליעלהקפידו4.

.המקובליםהכלליםפיעלהמידעמקורותרשימתאתהציגו. 5



ענייניםותוכןהעבודהשער

:הבאיםהפרטיםעםשערהכינו .א

העבודהכותרת✔

התלמידיםשמות✔

כיתה✔

המורהשם✔

המחוזשם✔

היישובשם+הספרביתשם✔

ולועזיעברי:העבודההגשתתאריך✔

.בתרשיםהפרקיםראשילפיענייניםתוכןהכינו. ב



חברתי-מדעי-טכנולוגיורקעהקדמהכוללהמבוא

(כעמוד)הקדמה: ראשוןחלק⮜

.העבודהלנושאלהיכנסלקוראלסייענועדהההקדמה

שהובילוהאנושיהצורך /לבעיההרקעאתבקצרהתארו.א

.העבודהלביצוע

          .לפתורשצריךהטכנולוגיתהבעיהאתברורבאופןנסחו. ב

אתוציינו( ורצויותהכרחיות)מהפתרוןהדרישותאתהציגו. ג

.הטכנולוגיתהבעיהלפתרוןבחשבוןלקחתשישהאילוצים

מבוא. א



(עמודים2) חברתי-טכנולוגי-מדעירקע: שניחלק⮜

.הטכנולוגיתהבעיהואתהצורךאתלהביןלקוראיםלסייענועדהרקע

הבעיהועלהאנושיהצורךעלחברתי-מדעי-טכנולוגירקעכתבו✔

.בעבודהעסקתםבהםהטכנולוגית

.ולבעיהלצורךהקשוריםולתהליכיםלמושגיםהתייחסו✔

רלוונטיים, עדכניים)מידעממקורותשעיבדתםמידעעליתבססהרקע✔

שנכתבמאמריהיהמהמקורותאחדשלפחותלכךלבשימו. )ומהימנים

.בתחוםמומחהי"ע

מבוא .א



ומנגנוניםקיימיםפתרונותשלמידעניתסקירההציגו✔

לבעיהמענהלתתשיכולים(וקיימיםבמידה)טכנולוגיים

.(פתרונותשנילפחות)שהגדרתםהטכנולוגית

המקוראתציינו)הקיימיםהפתרונותלהמחשתתמונותצרפו✔

.(לאינטרנטהקישוראו, התמונהנלקחהממנה

המתאיםהפתרוןובחירתפתרונותהצעת. ב



לפתרוןהעליתםשאתםחדשיםרעיונותשנילפחותהציגו✔

(.חדשפתרוןהצעתאוקייםפתרוןשכלול)הבעיה

בהשוואהרעיוןכלשלוהייחודיותהתרומהאתהסבירו✔

.שהצגתםהקיימיםלפתרונות

,לפתרוןהמתאיםהרעיוןבחירתדרךאתהסבירו✔

 .היעדולקהללאילוצים,לדרישותבהתאמה

התייחסו.בוהחידושמהווהסבירולבחירתונימוקיםנסחו✔

'וכדוחברתיים, כלכליים, סביבתייםהיבטים: היבטיםלמגוון

המתאיםהפתרוןובחירתפתרונותהצעת. ב



שנבחרהפתרוןתכנון. ג

הפתרוןפיתוחלצורךמקדימיםוניסוייםבדיקות⮜
פיתוחלצורךשערכתםוהניסוייםהבדיקותאתבקצרהתארו✔

למנגנונים, לחומרים, למידות, למבנההמתייחסותהפתרון
.ההפעלהולאופןטכנולוגיים

.שהתקבלוהתוצאותאתהציגו✔

:המוצרשלהפועלהדגם /המוצרבנייתתכנון⮜

(חזותי/מילולי)שתכננתםהמוצרעלהסבר.א

,  לצורההתייחסו-שתכננתםהמוצרמהווהסבירותארו✔
שבחרתםטכנולוגייםולמנגנוניםלרכיבים,לחומרים, למבנה
(.טכנולוגיתמערכתשלבמקרה)לבנייתו

לעקרונותהתייחסותתוךלבחירתםהשיקוליםאתהציגו✔
 .אתכםשהנחוהטכנולוגיים

לצורך ,המוצרשלמבנה-בתרשיםההסבראתללוותניתן✔
 .ההמחשה



שנבחרהפתרוןתכנון. ג

עבודהתכנית.ב
הדגםאוהמוצראתבניתםלפיההעבודהתכניתאתהציגו

 .שלוהפועל

מידהבקנההפועלהדגם/ המוצרמידותעםשרטוטהציגו✔
.שלוההפעלהודרכימיוחדיםחיבורים, הרכיבים, מתאים

שנבחרווהמנגנוניםהכלים, החומריםשלרשימההציגו✔
 .הדגם/ המוצרלבניית

הדגם/המוצרלבנייתשתכננתםהעבודהשלביאתפרטו✔
.הפועל

הנחיותל בהתאםיתבצעוהמוצרובנייתהעבודההליךת
 .הבטיחות

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/mada-tehnologia/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/betihut-mabada-hatab/


(האפשרבמידת)פועלדגם/המוצרבנייתתהליךתיעוד⮜

התייחסותתוך, הפועלהדגם /המוצרבנייתתהליךאתתארו✔

שהוצגושלביםלבהתאם , לכךשנדרשוהפעולותלסדר

.העבודהבתכנית

הכנתשלביאתהמתעדיםוצילומיםמילוליתיאורהציגו✔

.הפועלהדגם /המוצר

המוצרבנייתתיעוד. ד



השימושאופןשלסקר/המקדימההבדיקהתהליךאתתארו⮜

.בולהשתמששאמורהיעדקהלבאמצעות , שלכםבמוצר

הביצועולאיכותההכרחיותלדרישות, לצורךהתייחסובבדיקה

.והגימור

לשיפורודרכיםרעיונותוהציעומהבדיקההמסקנותאתסכמו⮜

.המוצר

המוצרהפועלהדגם/המוצרבדיקת. ה

לשיפורווהצעות



מידעמקורות. ו

הרקעלכתיבתנעזרתםבהםהמידעמקורותרשימתאתהציגו⮜

.במבוא

מוסכמיםכלליםפיעלהמידעמקורותאתרושמים:לבשימו♥

.ביבליוגרפילרישום

:דבריםבשלושהעוסקיםהרישוםכללי

.המחברשלהמשפחהשםשלב"ארצףלפיהמידעמקורותאתלארגןיש. א

,       הפרסוםשנת, המחברשם: מידעמקורכללגבילרשוםשישהפרטים. ב

.לאורההוצאהשם, עמודיםמספרי, הספראוהמאמרכותרת

.ביניהםהפיסוקסימניוהוספתהמידעמקורפרטיהצגתרצף. ג



מידעמקורותלרישוםעזרכלי

(מומחה,אינטרנטאתר,עתכתב, אנציקלופדיה, ספר)

:דוגמאות
:מקצועימאמרלרישוםדוגמא

.ויצמןמכון,מדעילחינוךדוידסוןמכון,אונלייןדוידסון?מסרטנותהמיקרוגלקרניהאם. (2014), מ, כהן

:ספרלרישוםדוגמא
.חינוכייםפרויקטיםרכסהוצאת,  101-173עמ'אכרך,ומגנטיותחשמל (2005),מ,פרידמן

:אינטרנטדףלרישוםדוגמא
.תנודעאתר, בריאותיותהשלכות-סלולרייםבטלפוניתשימוש. (2014), תנודעידעמרכז

:ממומחהפהבעלמידעלרישוםדוגמא
.למדעויצמן,מדעילחינוךדוידסוןמכון,פהבעלמידע (2016),מ,כהן

שם 
ההוצאה  

לאור

מספרי 
,  העמודים

או כתובת  
האינטרנט

שם 
האנציקלופדיה  

,או כתב העת
שם המוסד או  

הארגון

,  שם הספר
או הערך

,  באנציקלופדיה
או כותרת המאמר  

הכתבה  / 

(שנת פרסום) שם  
ים/המחבר

,  שם משפחה)
ושם פרטי  

(אות ראשונה

http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/guest_article/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%A0%D7%95%D7%AA-%E2%80%93-%D7%93%D7%A8-%D7%9E%D7%AA%D7%99-%D7%9B%D7%94%D7%9F
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%99%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA


גםלהתייחסניתן)הבאותהנקודותבעזרתשעברתםלתהליךמשובכיתבו

(:אחרותלנקודות

?העבודהלנושאהרעיוןמקורמה✔

.העבודהשלערכיתהחברתיתאוהאישיתהמשמעותאתציינו✔

?העבודהבמהלךהרגשתםמה✔

?הקבוצהחבריביןתפקידיםחילקתםכיצד✔

?לעבודהשלכםהאישיתהתרומההיתהמה✔

?בעבודהמעורביםהיומענייניםאנשיםאלו?נעזרתםבמי✔

?רכשתםחדשידעאיזה:התהליךלאורךלמדתםמה✔

?כלומדיםעצמכםעללמדתםמה?םרכשתמיומנויותאלו

.שחוויתםוהצלחותהפתעות, חוויות✔

.שחוויתםוהתלבטויותאתגרים, קשיים✔

עבודהשלסיפורה-אישיתרפלקציה. ז



נספחים
חשובשלדעתכםמהוכלגולמיותתוצאות, מסמכיםהציגו

.בהםלעייןיוכלושהקוראים

קרינההשפעתמזעור: דוגמא
סגוריםבחלליםאלקטרומגנטית

עצמתעללמקלטהמשדרביןהמרחקהשפעת

האלקטרומגנטיתהקרינה

(מ"ס)מרחק (מיליאמפר)עוצמה

110 0.04

105 0.04

100 0.06

95 0.06

90 0.06

85 0.08

80 0.1

75 0.26

70 0.3

65 0.46

60 0.4

55 0.84

50 0.78

45 1



!בהצלחה
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