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 נספח א' 

 ד"תשע ל"משנה החל משימות רשימת: ראשונה לימוד יחידת

 
 

 משימותה תחום דעת 

1 

 מדעי החיים

 ש' 22

 עבר, הווה ועתיד –חיסון 

  סיגריות קלות 2

  שומעים רעש 3

 להשיב את המים 4

 תנשמות נגד מכרסמים 5

 החופרים צמאים למים 6

7 

 יקהזפי

 ש' 22

  כוחות ומנופים

 הצנחן 8

 "מוביל השלום" )תעלת 9
 הימים(

 הקפיץ "המהלך" –סלינקי  10

 אולימפיאדה על הירח 11

 עונות השנה 12

 סיוע אווירי 13

14 
 מדעי החומר

 כימיה 

 ש' 82

 קרח יבש

 העתיד כבר כאן –פולרן  15

 אסון הברום 16

 בחיי היומיום CO2 הגז 17

 התפלת מים 18

19 

 מדעי כדור הארץ
 והיקום

 ש' 22

 ?השתייה נקייםהאם מי 
 שמסע במערכת השמ 31

ונדידת  אפריקני השבר הסורי 21
 העופות

 הרי געש 22

נפט: צרכנים, יצרנים ועתיד  23
 האנושות

 התחממות כדור הארץ 24

 

 בריכת הדגים << שומעים רעש

 מים לא נורמליים << התפלת מים
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 נספח ב' 

 לימוד ראשונה: המלצות לארגון ההוראה יחידת

מתווה של  טכנולוגית ומוגדרת לפי-יחידת הבסיס במדעי הטכנולוגיה מתמקדת בתשתית מדעית

לאומיים. יחידת הלימוד מקיפה נושאים מארבעה תחומי דעת. נספח זה כולל -ןסטנדרטים בי

ספרית, ובה -הוראה ביתהמלצות ליצירת רצפי הוראה שונים אשר יהוו מסגרת של היערכות 

נושאים לימודיים ברצפי הוראה שבהם ניתן -יופעל שיקול דעת הנוגע להוראת נושאים או תת

לזהות קשרים טבעיים בין תכנים מתחומי דעת שונים, מתוך הדגשת המאפיינים של כל תחום. 

ו תהליך ההיערכות יכלול קבלת החלטות על מיקוד ההוראה בהיבטים המדעיים השונים ו/א

הטכנולוגיים, בהתאם למתבקש, הן על פי תחום הדעת והן על פי רעיונותיו המרכזיים של הנושא. 

שיקולים אלו יופעלו מתוך התחשבות במכלול התכנים הנלמדים באותו נושא ובנושאים האחרים 

 במהלך לימודי המקצוע. 

 שלבים בבניית רצף הוראה

 לוגית )ידע, הקשר ותהליכים(.טכנו-ניתוח המשימות לפי מרכיבי התשתית המדעית .0

 בנה הרצף.יהתמקדות בנושאים או במיומנויות שעבורם י .3

 בניית רצף לפי מטרות, אילוצים והזדמנות. .2

 

 שלב ראשון: מיפוי משימות

 המיפוי מאפשר לארגן את ההוראה לפי ציר מארגן. .0

למדעי הטכנולוגיה, לפי תחום הדעת:  )*(מיפוי ראשוני של המשימות קיים באתר המורים .3

 ., כימיה, מדעי החיים, מדעי כדור הארץ והיקוםיקהזפי

המיפוי לכל משימה בתחומי הדעת כולל את הנושאים בתכנית הלימודים )ידע של מדע, ידע  .2

 על מדע(,  הקשרים, מיומנויות ויכולות.

 .שא מתוכוטכנולוגית או נו-יכול להיות מרכיב של תשתית מדעית ציר מארגן .4

 דוגמאות לצירים מארגנים

  אנרגיה והמרתה -ידע של מדע 

 ( יקהזפיהצנחן )– .אנרגיה כוחות ותנועה, גלגולי אנרגיה 

 ( )סוגי אנרגיה  –אנרגיה ואינטראקציה  –( יקהזפי"מוביל השלום" )תעלת הימים

 והמרה. המרת אנרגיה במערכת הידרואלקטרית, הצורך באנרגיה להתפלת מים.

 גובה יתיאנרגיה קינטית, אנרג –אווירי  סיוע. 

 חום תיאנרגי, גובה תיאנרגיה אלסטית, אנרגי –הקפיץ "המהלך"  - סלינקי. 

     *http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/MadeayHatechnologia  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech/MadeayHatechnologia
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  ניסוי ומחקר במדע -ידע על מדע 

 במשימות מתחום מדעי החיים 

 מרכיבי הניסוי המדעי. –עבר, הווה ועתיד  - חיסון -

קורת, קישור בין מידע לבין יניתוח ממצאי מחקר, קבוצת ב –סיגריות קלות  -

 מחקר.ממצאי 

 קורת, שאלת חקר.יקבוצת ב –להשיב את המים  -

 .מכרסמים נגד תנשמות -

 במשימות מתחום מדעי כדור הארץ והיקום 

 חזרות בניסוי ובתצפית. –האם מי השתייה נקיים?  -

 פירוש ראיות מדעיות והסקת מסקנות. –הרי געש  -

  יקהזפי -במשימות מתחום מדעי החומר 

משתנים, קישור בין שאלות מחקר לבין מערך בידוד  - חקירה מדעית –הצנחן  -

 מחקר.

התאמת דרך המחקר  –חקירה מדעית  –"מוביל השלום" )תעלת הימים(  -

 לשאלה, ניסוח שאלת מחקר.

  בריאות –הקשרים 

  )בריאות בהיבט אישי  –האם מי השתייה נקיים? )מדעי כדור הארץ והיקום

 וחברתי.

 בריאות בהיבט אישי, מקומי וגלובלי. –עבר, הווה ועתיד )מדעי החיים(  - חיסון 

  )בריאות בהקשר חברתי. –סיגריות קלות )מדעי החיים 

 )קשר אישי. - החופרים צמאים למים )מדעי החיים 

 

  ייצוג הידע בטבלה )בתוך משימות( -מיומנויות 

  )ארגון מידע בטבלה.  –קרח יבש )כימיה 

  )קריאת טבלה. –אסון הברום )כימיה 

 קריאת טבלה. -( יקהזפיהקורקינט החשמלי החדש ) – הסגווי 

 הפקת מידע מטבלה. –( והיקום האם מי השתייה נקיים? )מדעי כדור הארץ 

  )הסקת מסקנות., הפקת מידע מטבלה –תנשמות נגד מכרסמים )מדעי החיים 

  השוואה, הפקת מידע מטבלה. –)כימיה(  "יםילא נורמל"מים 
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 נספח ג' 

 המלצות לארגון ההוראה  -: יזמות וחשיבה עסקית  וכלכלה משק ערוץ

 הנושאים לפי תכנית הלימודים:  3-8במפגשים 

מוצרים, מוצר תעשייתי, תחומי התעשייה, שלבי החיים של מוצר, המעגל התעשייתי, סקר שוק, 

 שלבי סקר שוק.

העסקיים פותחים את העיסוק בנושא המוצרים, המוצרים התעשייתיים והשירותים שהגופים 

 מייצרים ומוכרים. ,יוזמים, מפתחים

ממשיכים להתמקד במוצר הבודד עד להיכרות מלאה עם שלבי החיים של מוצר, כפי שהם מוצגים 

מנסים להרחיב  ששת השלבים של "המעגל התעשייתי",בבנוסף, דנים  במודל "המעגל התעשייתי".

 הסתכלות אל העולם התעשייתי. דרך התייחסות רוחבית למגוון רב של מוצרים האת זווית 

 שונים, מפתחים דיון סביב מגזרי התעשייה וממדיה, מקומה בחיינו וחשיבותה.

 

 התהליך היזמי: - הנושא לפי תכנית הלימודים 5-4מפגשים ב

 .יוזמה בחיים ובתעשייה

 .מאפייני היזם

 .ייזום רעיונות בשיטת הגירוי האקראי/אסוציאטיבי

 חשיבה המצאתית, מכשולים בדרך, תחרות. חשיבה ביקורתית,

השיעור יתקדם אל  .האנושיות אשר מאפשרות  את היזמותהמפגשים הללו עוסקים בתכונות 

מאפייני היזם יאותרו מתוך המאמרים וכן  .היוזמה העסקית דרך המושג הכללי של היוזמה

 בשו.ובאמצעות שאלונים שיג

 

 

 

 

 

 

  :מגוון היזמים ףחשיערך סיכום מאפייני היזם וייי 2-6במפגשים 

והתמקדות בכישורים יזמיים  ,ערך סיכום תוצאות שאלוני היזמים ודיון במשמעות הממצאיםיי

 כמו: יכולת "המצאת" רעיון חדש.

 דיון בשאלה "איך יוזמים יוזמה?"ערך יי

תתבצע חקירה אישית של דפוסי ייזום רעיונות כשהמסקנה שניתן לעודד ולטפח את תהליכי 

 יצירת הרעיונות במוחנו בצורה יזומה ומכוונת. על בסיס מסקנה זו, תוצג שיטה אחת לייזום

 בדיקת ,שוק סקר, שיווק ,שוק בדיקת ,ייזום ,צורך ,תעשייתי מוצר, : מוצרמושגים

 חוזר היזון ,מכירות, ייצור, הייצור תכנון, עיצוב, פ"מו, היתכנות בדיקת, כדאיות

 

 בעל, בעל צורך :היזמי המשולש, תעשייתית יוזמות, תעשייתי יזם: מושגים

 ייזום, המצאתית חשיבה, ביקורתית חשיבה, היזם. הרעיון בעל, האמצעים

 .אסוציאטיבי/האקראי הגירוי בשיטת רעיונות
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המפגש יוקדש לסיכום ולהפקת  ., חשיבה ביקורתיתשיטת הגירוי האקראי - ממוקד של רעיונות

 לקחים בדרך של תחקיר מובנה.

 

 

 

 

 

 

 

 :סביבת המידע של היזם התעשייתי/עסקי - הנושא לפי תכנית הלימודים 81-9במפגשים 

המפגשים הללו מוקדשים לניתוח הסביבה העסקית בארגון לפי: סביבה ארגונית, סביבה 

 ., סביבת מיקרו(ַמְקרו  )סביבת  סביבה פוליטית תרבותית,

 

 את ארבעת הכוחות העיקריים בסביבת המקרו: שמנתח PESTלפי מודל  של הארגון ַמְקרוֹסביבת 

 סביבה פוליטית, סביבה כלכלית, סביבה תרבותית וסביבה טכנולוגית.

מבוסס על ניתוח מצב הסביבה הפנימית )נקודות ש SWOTמודל של הארגון לפי מיקרו סביבת 

 (. Tואיומים  O( וסביבה חיצונית של העסק )הזדמנויות Wוחולשה  Sחוזק 

עסקי. המידע יטופל כאן -בנוסף, יטפלו בסביבת המידע שבה מתרחשים כל שלבי התהליך היזמי

העיסוק בניהול בשל הקרבה לשלב סקר שוק שהוא בעיקרו שלב איסוף המידע וכרקע לקראת 

 פיננסי של פרויקט יזמי.

 יזם או בקי בתחום הפטנט. - יוזמן מרצה אורח

 

 

 

 

 

 ניהול פרויקטים עסקיים:  - הנושא לפי תכנית הלימודים 83-88במפגשים 

יושם דגש על גופים עסקיים, ניהול פרויקטים בגופים הללו ומערכות פיננסיות,  במפגשים הללו

 מפעל תעשייתי כמערכת פיננסית. - ערך דיוןייו ,הסבר מושגים וניתוח דוגמאות

נון הייצור והשיווק של מוצר והעלאתו נט, הדגמה ותרגול, תכאהסבר על תרשים ג - נטאתרשים ג

 נט. המטרות:אגבי תרשים ג על

  להיחשף למושגים בסיסיים ורלוונטיים בניהול פרויקטים: מאפייני הפרויקט, חמשת שלבי

 החיים של הפרויקט, מתודולוגיה לניהול פרויקטים. 

 בציר האנכי. ממדי המתאר פעילויות על פני ציר הזמן-תרשים דו - נטאתרשים ג את להכיר 

ציר האופקי הוא ציר הזמן. כל הפעילות מוצגת באורך הו ,פעילויותהמוצגות  של התרשים

באמצעות התרשים ניתן לתכנן פרויקט או שלבים מורכבים  היחסי שלה על הציר הזה.

 בתוכו.

 חמשת ,היזם תכונות, מקורי מיזם ,מיזם ,יזמות ,יוזמה בעל ,יזם: מושגים

, ביקורתית חשיבה, יצירתית חשיבה, מקורית חשיבה, יזמי תהליך ,היזם מדדי

 אסוציאטיבי;/האקראי הגירוי שיטת לפי יזומה חשיבה

 .הרעיון בעל, האמצעים בעל, הצורך בעל: היזמי המשולש

 

 

 המשולש היזמי: בעל הצורך, בעל האמצעים, בעל הרעיון.

 

 ;,  מידע עסקי, מודיעין תעשייתי, בנצ'מרקינגSWOTמודל  , PEST: מודלמושגים

 , מותג.Start-Up פטנט, קניין רוחני, קניין מוחשי, המצאה, חלון הזדמנויות,
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  :להכיר ולהיחשף למושגים בסיסיים מעולם הניהול הפיננסי של  פרויקט יזמות עסקית

רווח השקעות, הלוואות, מלאי, תזרים מזומנים, מאזן, דוח  הכנסות, עלויות,תקציב, 

 המשמעויות הפיננסיות הכרוכות בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצר.וכן  , נקודת איזוןוהפסד

 

 

 

 

 הנושאים שטופלו במהלך המפגשים ותחקיר סיכום. ערך סיכוםיי 85-84במפגשים 

 

 
 מושגיםה רשימת סיכום 

 
 צורך

 שוק בדיקת
 ופיתוח מחקר

 צוריי
 שיווק

 מכירות
 חוזר היזון

 יתכנותה בדיקת
 כדאיות בדיקת

 'מרקינגבנצ
 עיצוב

 אנוש הנדסת
 ערך מוסף 

 מותג

 תחרות
 סיכונים
Start-Up  

 פטנט
SWOT 
 הזדמנויות חלון

 עסקית סביבה
 שוק סקר
 רוחני קניין
 מוחשי קניין

 המצאה
 איזון נקודת
 תקציב
 הכנסות

 הלוואות
 השקעות

 מלאי
 עלויות
 מזומנים תזרים
 מאזן
 רווח והפסד דוח

 נטאג תרשים
 ?פרויקט מהו

 פרויקט תכנון
 של החיים שלבי חמשת
 פרויקט

 

 

 

 

 

 

 

 ,ייזום :פרויקט של החיים שלבי חמשת, פרויקטים ניהול? פרויקט מהו: מושגים

 . סגירה ,בקרה ,ביצוע ,תכנון

 ,פרויקט לניהול מתודולוגיה. הזהב משולש, בפרויקט מפתח משתני

 .בתוכו מורכבים שלבים או פרויקט לתכנן ניתן באמצעותו: נטאג תרשים

, הלוואות, השקעות, עלויות, הכנסות, תקציב: עסקית יזמות פרויקט של פיננסי ניהול

 .איזון נקודת, ח והפסדורו דוח, מאזן, מזומנים תזרים, מלאי
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 ' דנספח 

 לדוגמה פעילויות - עסקית וחשיבה יזמות  :וכלכלה משק ערוץ

הנושאים שהוצגו לעיל יתלוו אל סדרת ניתוחי אירועים שיילקחו מהעיתונות האקטואלית ו/או 
 – )פרויקטים( מראיונות ומפגשים עם תעשיינים ואנשי עסקים. האירועים יכללו סיפורי מיזמים

שוק, מו"פ, שיווק, ניהול ההיבטים של התהליך )בדיקת  ֵמַרבהצלחות וכישלונות, שיקיפו את 
בכלל וניהול פיננסי במיוחד ועוד(. דגש מיוחד יושם על התכנית העסקית. הלומדים יבנו תכנית 

 של סביבה עסקית אמיתית. (סימולציה) הדמיה למוצר או לשירות ויציגו את התכנית באמצעות

מס' 

 המפגש

פירוט הנושאים 

 הנלמדים
 פעילויות מושגים עיקריים

3-8 

 

 מוצרים: 8.8

 ,מוצרים תעשייתיים

תחומי התעשייה 

וחשיבותה,                                                             

 שלבי החיים של מוצר.

 ,המעגל התעשייתי 8.2

 ,סקר שוק

 שלבי סקר שוק.

 ,מוצר, מוצר תעשייתי

 בדיקת שוק, ייזום, צורך,

שיווק, סקר שוק, בדיקת 

כדאיות, בדיקת 

יתכנות, מו"פ, עיצוב, ה

תכנון הייצור, ייצור, 

 .היזון חוזר מכירות,

 חקירת מוצרים לא ברורים,

 ניתוח היסטוריה של מוצר.

 משחק שליפת מגוון מוצרים.

 מיון מוצרים לקטגוריות.

ענפי התעשייה ומקומם  דיון:

 בחיינו.

המעגל התעשייתי: הסבר, 

 ודיון.

5-4 

 התהליך היזמי: 8.3

 ובתעשייה.יוזמה בחיים 

 מאפייני היזם ותכונותיו.

 ,סיכום מאפייני היזם

ייזום רעיונות בשיטת 

הגירוי 

 ,האקראי/אסוציאטיבי

חשיבה ביקורתית, 

חשיבה המצאתית, 

 מכשולים בדרך, תחרות.

 יזמות, בעל יוזמה, יזם,

מיזם מקורי,  מיזם,

חמשת  תכונות היזם,

תהליך יזמי,  מדדי היזם,

חשיבה מקורית, חשיבה 

יצירתית, חשיבה 

ביקורתית, חשיבה יזומה 

לפי שיטת הגירוי 

 האקראי/אסוציאטיבי,

המשולש היזמי: בעל 

הצורך, בעל האמצעים, 

 בעל הרעיון. 

 יזם ישראלי. - צפייה בסרטון

ניתוח מאמרים בנושא יזם 

 ויזמות,

 דיון במאפייני יזם לסוגיהם.

 בניית שאלון מאפיינים ליזם.

עם  פגישות תשאול צוותיות

 יזמים. 

7-6 

 סיכום מאפייני יזם:

 ?איך יוזמים יוזמה

התייחסות  - כנ"ל

ם ילמושגים הרלוונטי

 לנושא.

סיכום תוצאות שאלוני 

 היזמים.

 דיון במשמעות הממצאים.

דיון בשאלה "איך יוזמים 

 יוזמה?"

חקירה אישית של דפוסי ייזום 

 רעיונות.

2 
ייזום רעיונות בשיטת 

הגירוי האקראי, חשיבה 

גירוי 

 ,אקראי/אסוציאטיבי

העלאת רעיונות בצורה 

 חופשית.
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ביקורתית, חשיבה 

המצאתית, מכשולים 

 בדרך, תחרות.

 ,חשיבה ביקורתית

 ,חשיבה המצאתית

 .תחרות

העלאת רעיונות בשיטת 

 הגירוי האקראי.

 השוואה בין שתי השיטות.

81-9 

סביבת המידע של  8.4

 היזם התעשייתי/עסקי:

ניתוח סביבה עסקית לפי 

 סביבת מקרו: 

 ;PESTלפי מודל 

ניתוח סביבה עסקית לפי 

 סביבת מיקרו:

 SWOT.לפי מודל 

מהותו ונחיצותו של מידע 

עסקי בתעשייה: מידע 

עסקי, מודיעין תעשייתי, 

 בנצ'מרקינג.

קניין רוחני,  פטנטים,

 המצאה, קניין מוחשי,

 חלון הזדמנויות, סיכונים,

 מותג. Start-Up , תחרות,

 

  PEST,מודל

 SWOT,מודל 

 ,מידע עסקי

 ,מודיעין תעשייתי

 ,בנצ'מרקינג

 ,פטנט

 ,קניין רוחני

 ,קניין מוחשי

 ,המצאה

 ,חלון הזדמנויות

, Start-Up 

 .מותג

יזם או עורך   - הרצאת אורח

 פטנטים.

 פסי פטנט .ומילוי ט

83-88 

ניהול פרויקטים  8.5

 עסקיים: 

 *מהו פרויקט?

*הסבר, מטרות 

הפרויקטים, מאפייני 

 הפרויקט,

חמשת שלבי החיים של 

הפרויקט, שלושת משתני 

המפתח של הפרויקט, 

מתודולוגיה לניהול 

 פרויקטים.

נט א*שימוש בתרשים ג

באמצעותו ניתן לתכנן 

 פרויקט

או שלבים מורכבים 

כלי נפוץ לניהול  - בתוכו

 פרויקטים.

*פיתוח מנהיגות 

 מהו פרויקט?

 ,ניהול פרויקטים

חמשת שלבי החיים של 

 תכנון, הפרויקט: ייזום,

 סגירה. בקרה, ביצוע,

משתנה מפתח בפרויקט, 

 משולש הזהב.

מתודולוגיה לניהול 

 ,פרויקט

 נט.אתרשים ג

 

 .ניהול פיננסי של פרויקט

 יזמות עסקית:

 תקציב, הכנסות,

 עלויות, השקעות,

 הלוואות, מלאי,

 תזרים מזומנים,

מאזן, דוח רווח והפסד, 

 הסבר מטרות הפרויקט,

חמשת שלבי ומאפייניו, הצגת 

החיים של הפרויקט, דיון 

והדגמה.)הרחבה באמצעות 

 דוגמאות(.

הדגשת שלושת משתני 

)הסבר  המפתח של הפרויקט

מתודולוגיה  ,+דוגמאות(

 לניהול הפרויקט.

תרשים  - חשיבות שימוש בכלי

 נט, הסבר+דוגמאות.אג

דיון+דוגמאות בפיתוח 

 מנהיגות באמצעות פרויקטים.

דיון בנושא גופים עסקיים 

 ומערכות פיננסיות+דוגמאות.

הסבר מושגים וניתוח 

 דוגמאות.

מפעל תעשייתי כמערכת  - דיון
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 באמצעות פרויקטים.

 .*ניהול פיננסי של פרויקט

יזמות עסקית: תקציב, 

הכנסות, עלויות, 

השקעות, הלוואות, 

מלאי, תזרים מזומנים, 

, רווח והפסדמאזן, דוח 

 נקודת איזון.

 פיננסית. נקודת איזון.

בנושא זה אפשר  הערה:

להזמין מרצה אורח המומחה 

בנושא פרויקטים בארגון 

 .תעשייתי

 התלמידים יצפו בסרטונים

וישתמשו במאגרי מידע 

 ם.יובמאמרים רלוונטי

85-84 

סיכום הנושאים שטופלו   סיכום, תחקיר סיכום

 במהלך המפגשים,

 תחקיר סיכום. 
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 ' הספח נ

 המלצות לארגון ההוראה - מערכות ארגוניות :ערוץ משק וכלכלה

  פרק זה נועד להסביר לתלמיד מהו ארגון )פורמלי(  -שעות(  4) הארגון ומטרותיו – 8פרק

התאגדות שונות וכן להבהיר לתלמיד את המושגים: מדיניות, מטרות, בשונה מצורות 

 יעדים, מערכת ומערכת פתוחה.

  גישות בסיסיות ביותר בניהול.  לשלושחשיפת התלמיד  –שעות(  4) גישות בניהול – 2פרק

התלמיד יכיר את המאפיינים לכל גישת ניהול ואת השונה בין הגישות ויעמוד במידת מה 

 חלה בתפיסה הניהולית.על ההתפתחות ש

  יתנסה התלמיד בבניית  ,לאחר שיבין מהו ארגון –שעות(  7)מבנה ארגוני  – 3פרק

בין התרשימים השונים של כל ארגון בחנה כדי התרשימים של ארגונים שונים, תוך 

 וארגון בהתאם לצרכיו המיוחדים.

  בלת החלטות בפרק זה ייחשף התלמיד לצורך בק –שעות(  4)קבלת החלטות  – 4פרק

ולשלבים השונים של התהליך. התלמיד יידרש להציג תהליך קבלת החלטות בנושא 

 כלשהו.

  חשיפת התלמיד לקשר שבין פעילות הארגון למסגרת  –שעות(  2)תקצוב  – 5פרק

 התקציבית שלו, וכן למבנה  הכללי של התקציב. 

  בעבודה" והשפעתו על העובד.  עהיהנ" המושג הבנת –שעות(  4) בעבודה הניעה – 6פרק

הבנת השפעתם כדי חשיפת התלמיד לתיאוריית הצרכים של מאסלו )הנפוצה ביותר(, תוך 

 על תפקודו השוטף של כל עובד ועובד.

  בפרק זה יבין התלמיד את חשיבות פעולות הפיקוח  –שעות(  4פיקוח ובקרה ) – 7פרק

"בקרה" ויכיר את הכלים לביצוע  והבקרה ואת ההבדל בין המושג "פיקוח" לבין המושג

 פיקוח ובקרה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 3102 אוגוסט ,והעמקה למידה מיקוד – ניסוי מהדורת
 

 03 
 

 נספח ו' 

 פעילויות לדוגמה - מערכות ארגוניות :ערוץ משק וכלכלה

 "(8)פרק  פעילות בנושא "הארגון ומטרותיו 

 כלשהו ארגון בין ההבדל את הבינו שהתלמידים ולאחר, בנושא הראשון הפרק לימוד סיום עם

 חמישה-של שלושה לקבוצות הכיתה לקותח – ארגון איננה שהיא אחרת התארגנות לבין

 התנדבותית עמותה שהוא ,"לזולת עזרה" למשל, ארגון הכיתה בפני יציג המורה. תלמידים

 תרומות אוספת העמותה. יום-היום חיי את עליהם ולהקל לנזקקים לסייע במטרה שהוקמה

 וכן שמחה ומאולמות ממסעדות תבשילים מקבלת וכן פרטיים ומאנשים שונים מארגונים

 .   הנזקקות המשפחות בין אותם ומחלקת ,שיווק ומרשתות מזון לייצור ממפעלים מזון מוצרי

, בקבוצות הלמידה אם לחלופין. פרטני באופן או קטנות בקבוצות להתקיים יכולה הלמידה

 או( וכדומה בנק, ספר בית, חולים בית, אוסם) קיים ארגון לבחור תלמידים קבוצת כל יכולה

  .פעילותו תחומי, הארגון מהות: לנסח ארגון אותו ולגבי ,מסוים ארגון" להמציא"

 

צפייה בסרטונים ושימוש במאמרים  קיום דיון, על ידיהלמידה תתבצע  הערות מתודיות:

 קצרים ורלוונטיים שיתבססו על מדיניות הארגון, יעילותו, מטרותיו ויעדיו.

לפי הפרמטרים הבאים: מהות הארגון, תחומי  לוח חכם גביעל סיכום הנושא בטבלה, 

 פעילותו, מדיניות הארגון, מטרותיו ויעדיו.

 (2 פרק" )בניהול גישות" בנושא פעילות 

 בין יבחין, זה במושג השותפים המרכיבים את יכיר", ניהול סגנון" המושג את יבין התלמיד

 מודלים יבין ,(ליברלי, דמוקרטי ,סמכותי) ניהול סגנונות יכיר. אלה מרכיבים לפי הגדרות

 .הניהול סגנון על המשפיעים הגורמים את יביןו שונים ממדים לפי ניהול סגנונות המתארים

, איוןיר או/ו תצפית, סיור של בדרך בארגון ניהול סגנון של לזיהוי בחקירה יתנסה לכך בנוסף

 .קצרים אירועים, מאמרים קריאת

 במאמרים ושימוש בסרטונים צפייה, דיון קיום על ידי תתבצע הלמידה :מתודיות הערות

 .םירלוונטי

 את להשלים דרשיי בוו, מנהל של ניהול סגנון המסכם תרגיל - המלצה :הנושא סיכום

 .התרגיל בסוף  שיופיע מילים מחסן מתוך המשפטים

 

 "(3)פרק  פעילות בנושא "תרשים מבנה ארגוני 

 חלוקת  על ידיחלוקה לקבוצות למידה קטנות או  - אפשרויות למידה כמה קיימות

קבוצות:  על פילאחריה יתקיים דיון כיתתי. בלמידה ומאמרים קצרים בלמידה פרטנית, 

כל קבוצה תתבקש לתאר באופן מילולי את הארגון שאותו בחרה, למשל: אילו מחלקות 

את  רטטסלאחר מכן תתבקש כל קבוצה ל וכדומה.קיימות בארגון, מי כפוף למי 

 התרשים הארגוני של הארגון שבחרה בפעילות.
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 קצרים שהתלמידים  במאמריםשימוש  על ידיהלמידה תתבצע בעיקר  :מתודיות הערות

מהן בנוי הארגון, כיצד מחולקת העבודה שאודות היחידות על יצטרכו להפיק מהם מידע 

ונים בין המחלקות השונות, מי כפוף למי וכיצד זורמת התקשורת בין הדרגים הש

לאחר הפקת המידע יוכל הלומד ליצור תרשים מבנה ארגוני המלמד על המבנה  .בארגון

 הפורמלי של הארגון.

 

  (4קבלת החלטות )פרק  תהליךפעילות בנושא 

 קבלת תהליכי של שונים סוגים יכיר, מאפייניו על החלטות קבלת המושג את יבין התלמיד

 של שונים בתהליכים ויתנסה "הדעת את להניח" ,אופטימלית-תת ,אופטימלית: החלטות

 .החלטות קבלת

 לאחריהו ,אירועים של והצגה מאמרים מתוך בעיקר תתבצע הלמידה :מתודיות הערות

 : בפרוטוקול הדיונים את יתעדו התלמידים .דיונים שלושה יתקיימו

 שלוש מבין שיתרחש ההחלטות קבלת סוג בקביעת( בזיהוי) יתמקד - הראשון הדיון 

 ,הדיון רמת על ההחלטה לאחר. הדעת את להניח ,אופטימלית-תת ,אופטימלית: הרמות

 העבודה כמות: ל בהתייחס ההחלטה בקבלת להשתתף היכולים שונים גורמים כמה יעלו

 לעמוד היכולת ,לבצע שיש העבודה כמות ,ההחלטה בקבלת להשתתף יכולת, לבצע שיש

 וכדומה. המטלה חשיבות, במטלה

 הרלוונטיות לחלופות התייחסות פי על לניהול מדיניות בקביעת יעסוק - השני הדיון. 

 למדיניות האפשרויות כלל אתס לפרו דרשיי מכן לאחר .מטרות פירמידת תיבנה

 החלטה ולקבל ביניהן להשוות, אותן לבחון יהיה ניתן בעזרתםש פרמטרים על ולהחליט

 .יחידה חלופה על

 בין השוואה תיערך, המטרות בירור לאחר מדיניות על יוחלט הזה בדיון - השלישי הדיון 

 וכך ,האחר הציר על והאפשרויות, טבלה של אחד ציר על רשמויי הפרמטרים. החלופות

 .מהפרמטרים אחד כל לגבי החלופות בין המשווה הטבלה את למלא

 : לסיכום משימה תינתן הדיונים לאחר

 בדיון השונים השלבים את לסמן עליך - שהתקיימו הדיונים פרוטוקול את במהירות קרא

 התקיימה היא האמנם? ההחלטות קבלת התקיימה רמה באיזו: לקבוע כדי אותם ולתאר

 ?ההחלטות קבלת רמת על החלטת מאפיינים אילו בעזרת? המוצהרת ברמה

 

 

  (5)פרק  תקצובפעילות בנושא 

, וסגורה פתוחה מערכת: ארגונית מערכת של נוספים מאפיינים ויכיר ייחשף הלומד זה בנושא

 בהכנת יסוד מושגי יכיר התלמיד. ארגונים של היררכי מבנה, ארגונית מערכת לעומת ארגון

 .אפס בסיס על תקציב, פעולות תקציב, פריטים תקציב: תקציבים סוגי יכיר, תקציב
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 יסוד מושגי של והגדרה רענון שמטרתו כיתתי דיון יתקיים, משימות נתנויי הלמידה במהלך

: השונים התקציב סוגי בבניית השלבים להבהרת דיון יתקיים, התרגיל לביצוע הנדרשים

 .סעיפיו לפי התקציב בנהיי מכן לאחר. אפס סכום ותקציב פעולות תקציב, פריטים תקציב

 

, בבחירתם ושיקולים סעיפיהם, השונים התקציבים בהצגת שיתמקד דיון יתקיים - לסיכום

 .ארגונית מבחינה והמשמעות מסקנות הסקת, השונים התקציב סוגי של וחסרונות יתרונות

 עבור תקציב לבנות הלומד דרשיי שבהן והעמקה אתגר משימות יינתנו :מתודיות הערות

  דרשיי במשימה .ועוד שנתי טיול או המשפחה כגון כלשהי משימתית או ארגונית מסגרת

 סעיפי את סעיף בכל להסביר דרשייו ,והוצאות הכנסות, התקציב סעיפי את להגדיר הלומד

 .התקציב סוגי בין ההבדלים ואת העדיפויות סדר את ולהגדיר המשנה

 

  (6)פרק  בעבודה הניעהפעילות בנושא 

 להן שנוספו(, מוטיבציה) להנעה המתייחסות ארגוניות לתיאוריות ייחשף הלומד זה בפרק

 לתיאוריית וייחשף ,ודרבון ניכור, מניעים ,יעדים, צרכים, רצונות: כגון ומשתנים מרכיבים

 .מאסלו של הצרכים

 יתקיים המודל של התוכן ניתוח ולאחר ,קצרים אירועים יקבלו התלמידים הלמידה במהלך

 :מרכזיות שאלות בשתי שיתמקד דיון

 הסולםפי  על באירוע מהמשתתפים אחד כל של המוטיבציה את להסביר ניתן האם .0

 ?מאסלו של ההיררכי

 ?שלהם הצרכים את לזהות ניתן האם .3

 מגוונים מידע ממאגרי לסיפורים דוגמאות יחפש הלומד בהו ,משימה תינתן :הנושא לסיכום

 המתבטאים הצרכים םה מה, אדם של לפעולותיו המניעים את לנתח יהיה ניתן שבהם

 האם? המציאות לתיאור שימושי מאסלו סולם האם -ות לשאל יש להתייחס ?אלה במניעים

 ?מתאים אינו שהוא מקרים יש

 .מידע למאגרי המורה של הכוונה כדי תוך עצמאית למידה תתבצע :מתודית הערה

 

  (7פעילות בנושא "פיקוח ובקרה" )פרק 

 חיצונית בקרה בין יבחין ,ובקרה ארגוני פיקוח תהליכי של למאפיינים הלומד ייחשף זה בפרק

, וניסיון ותק כגון שונים תנאים תחת וחסרונותיהם יתרונותיהםל ייחשף, עצמית בקרה לבין

 בתהליך יתנסה גם ואולי, שונות בקרה דרכי יכיר. בארגון ובבקרה בפיקוח הצורך את יבין

 .כושלת שאיכותו למפעל בקרה מנגנון בניית

 דיון ערךיי האירועים ניתוח לאחר .יםירלוונט וממאמרים קצרים מאירועים תתבצע הלמידה

 .בארגונים הבקרה תהליך של ובמרכיבים ובקרה פיקוח בתהליכי שיתמקד

 .פרטני באופן או קטנות בקבוצות להתבצע יכולה הלמידה

 כל או  קבוצה כל תתבקש, שהוקמו השונים" ארגונים"ה את הכירה שהכיתה לאחר: לסיכום

 כלים באילו, ובקרה פיקוח פעולות לקיים יש תחומים באילו: מילולי באופן לתאר לומד

  .יםמתמקד הם שבו בארגון, מי ידי ועל יבוצעו



 3102 אוגוסט ,והעמקה למידה מיקוד – ניסוי מהדורת
 

 05 
 

 נספח ז' 

 פעילויות לדוגמה - מערכות תקשורת :תקשורת ותקשוב ,ערוץ מידע

  קלט ופלט )הצליל והתדר; פעולת  –ניסויים בסיסיים בעקרונות פיזיקליים של תקשורת

בעיתון, על צג; הרכבת צבעים מצבעי יסוד(,  –רמקול ומיקרופון; הרכבת תמונה מפיקסלים 

התפשטות, חסימה ובידוד אקוסטי; גל  –לנקודה )גלים אקוסטיים העברת מידע מנקודה 

  .שידור וקליטה באמצעות אנטנה, מיסוך( –איתות מורס; גלי רדיו  –אור מאופנן 

  ניסויי סימולציה בנושאים שבתכנית הלימודים )אותות,  –ניסויים במעבדה וירטואלית

הניסויים יבוצעו למשל תדרים, אפנון, מכשירי מדידה, מערכת תקשורת בסיסית(. 

. בנוסף לכך ייעשה מאמץ לאתר ערכת ניסוי זולה "משדרים וקולטים"באמצעות הלומדה 

 ופשוטה שתאפשר לתלמיד לבצע ניסויים פשוטים בחומרת תקשורת.

  מכשיר קשר פשוט, פקס, טלפון סלולרי,  –הפעלה מודרכת של אמצעי תקשורת מקובלים

ה להשתמש גם באופציות מתוחכמות יחסית החורגות דפדפן אינטרנט וכדומה. אפשר יהי

 מן התפעול הבסיסי, לפי הצורך.

 

 בתכנית הלימודים: וייערכו שלושה סוגים של פעילויות, כפי שתואר

 ניסויים בסיסיים בעקרונות פיזיקליים של תקשורת. 

 ניסויים במעבדה וירטואלית. 

 הפעלה מודרכת של אמצעי תקשורת מקובלים.  

 

 הערות

 , מסודרות שלעילמתוארות חלק מן הפעילויות  מערכות תקשורת: בתכנית הלימודים .0

 .פי פרקי הלימוד על

 בתכנית הלימודים. –מידענות ואינטרנט: תכנית לבניית אתר תוכן  .3
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 נספח ח' 

 פעילויות לדוגמה - מערכותבקרת תהליכים ו :ההנדסהערוץ 

  מצע ללימוד החומר העיוני תוך כדי קישור לעולמו של ישמשו הפעילויות הלימודיות

התלמיד. תפקידן העיקרי של הפעילויות הלימודיות להמחיש לתלמיד כיצד מתנהל תהליך 

 הבקרה במערכות הנמצאות בסביבתו הקרובה. 

  התלמיד יתנסה בסימולציות של מערכות בקרה שונות במעבדה ובכיתה: מערכות בקרה

אורה ובקרת טמפרטורה, ומערכות בקרה בחוג סגור כגון מערכת בחוג פתוח כגון בקרת ת

 בקרת מהירות בחוג סגור.

 ( מערכת "ניאגרה"במקביל יודגמו בכיתה מערכות שונות כגון: מערכת לבקרת מפלס ,)

בקרת טמפרטורה )תנור, מקרר, קומקום חשמלי(, מערכת בקרת לחץ )מדחס( ומנגנונים 

 שונים ברכב.

 ך מיקוד נוסף בתפקוד הרכיבים ובמדידת תגובותיהם באופן כללי במהלך הפעילות ייער

 ובזמן שהופרעה פעולתם.

 ולהתרשם מתהליכי הבקרה "נשר"כן מומלץ לסייר במפעלים שונים כגון מפעל  כמו ,

 המתנהלים בהם.

  עד שתי שעות לימוד. במהלך שיעורי ההתנסות  יוקדשולכל אחת מפעילויות ההתנסות

 יינתנו הנחיות ורקע לביצוע ההתנסות, תתבצע ההתנסות, וייערכו סיכום והסקת מסקנות. 

 41% .מהשיעורים בקירוב יוקדשו ללימודי התנסות  

 

 כללו:יהתנסויות בכיתה ה

 .הגדרת מטרות הניסוי .1

 .הכנה לניסוי תוך כדי קישור אל תכנית הלימודים .2

 .הנחיות לביצוע מהלך הניסוי .3

 .ביצוע הניסוי .4

 .עיבוד הנתונים והסקת מסקנות .5

 .נקודות עיקריות לסיכום .6

 .ביבליוגרפיה להרחבת הידע .7
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 ' טנספח 

 פעילויות לדוגמה - אלקטרוניקה ומכניקה במערכות :ההנדסהערוץ 

לימוד והטמעת מושגים טכנולוגיים בכלל ומושגים מתחומי האלקטרוניקה והמכניקה בפרט, 

באמצעות שילוב אופטימלי של הקניית ידע באופן  יםנעש', "פתרון בעיות"מתוך גישה של 

  וכדומה(.פרוצדורלי )שיעורים פרונטליים, ספרים, תרגילים 

בפעילויות המוצעות להלן נעשה ניסיון לשלב בין הגישה הפרוצדורלית לבין הגישה המשלבת 

 ."לימוד תוך כדי התנסות"

 

 סביבת העבודה 

סביבת העבודה האידיאלית המסייעת לממש את מטרות הלימוד של המבנית, צריכה להיות בעלת 

 תכונות: כמה

  כלומר סביבה המאפשרת לתלמיד לנצל את סביבה פתוחהסביבת העבודה חייבת להיות ,

מרב הכלים האפשריים לפתרון הבעיות שאותן הוא נדרש לפתור )כמובן במסגרת המגבלות 

 (.ועודהידועות כמו: מורים ומדריכים מתאימים, היקף התקציבים 

  המציעה לתלמיד מבחר של פתרונות מתחומי ידע שונים  סביבה גמישהעל הסביבה להיות

ו מוצעים פתרונות מכניים, פתרונות חשמליים, פתרונות אלקטרוניים ושילוב של )במבנית הז

 (.האלהכל הפתרונות 

  כלומר: מספר קטן יחסית של רכיביה ישמש  ,סביבה אינטגרטיביתעל הסביבה להיות

 למגוון של פעילויות.

  או : התכנון, המימוש תהליך פתרון בעיותעל הסביבה לאפשר לקיים את כל השלבים של(

 הבנייה( והבדיקה. מכאן שהסביבה תאפשר לבנות מערכת, להפעיל אותה ולבדוק אותה.

 של הסביבה יהיה תלול יחסית, כך שתלמיד ממוצע יכיר וישלוט בה בתוך  עקום הלמידה

 זמן קצר )כעבור כמה שעות(. 

  אפשר לקיים בסביבה פעילויות בעלות דרגות קושי שונות שמידת מורכבותן והתעמקותן

שונה. קיום התנאים האלה יאפשר לאוכלוסיית תלמידים רחבה ככל  –חומר הנלמד ב

 האפשר ללמוד בסביבה הזו. 

 

 

 

 


