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  מבוא .1

התפרצות נגיף הקורונה בשנה האחרונה חייבה את מערכת החינוך בכללותה לבצע שינויים מהותיים בדרכי 

וטיב המרכזי הוא המעבר להוראה ולמידה מרחוק. שינויים אלה, שלמעשה ההוראה והלמידה, כאשר המ

כלל האזרחים בארץ ובעולם נאלצו להסתגל אליהם, חייבו ועדיין מחייבים פיתוח של פדגוגיות חדשות, 

אימוץ של טכנולוגיות מתקדמות, בעיקר בתחום התקשורת, שגם אם הן לא חדישות וחלקן קיימות כבר 

 עד לא מזמן כפתרונות "נישה" נקודתיים.  מספר שנים, נשארו

כלל ידוע הוא שכל משבר הוא הזדמנות לשינוי, לשיפור ולהתקדמות. העולם נמצא עדיין בעיצומה של 

, אך כבר ניתן לשער שחלק מהשינויים שמתרחשים לנגד עינינו יישארו COVID-19 -ה ההתמודדות עם נגיף

נה. ארגונים "מגלים" את החיסכון הטמון בקיום פגישות בזום, קורו-עמנו גם לעתיד לבוא, בעולם של פוסט

ללא צורך לבזבז זמן יקר בדרך למפגש או ימים שלמים בטיסות ליבשות אחרות. מערכת הבריאות מאמצת 

שהמערכת הבנקאית מאפשרת התנהלות כמעט מלאה ללא צורך  פיטכנולוגיות לרפואה מרחוק, בדיוק כ

 ו הן רק מספר דוגמאות לשינויים שכבר אומצו וסביר להניח שיישארו עמנו. להגיע לסניף הבנק פיזית. אל

גם החינוך משנה את פניו, ויש רבים הטוענים כי יתכן מאוד שניתן למנף את המשבר הנוכחי לקידום 

הנדסי הרפורמות נדרשות במערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בכלל התחומים ובחינוך הטכנולוגי, 

 ט. מדעי בפרהו

חוקרים ואנשי חינוך הצביעו על הצרכים המשתנים ועל הכישורים החדשים  2000-כבר בתחילת שנות ה

למידה עצמאית לאורך כל מסלול  מיומנותפתרון בעיות, מיומנות הנדרשים מבוגרי החינוך הטכנולוגי: 

התמודדות  מנותמיוחשיבה מתכללת, ו מיומנותהערכה עצמית,  מיומנותעבודה בצוות,  מיומנותהחיים, 

עם שינוי. הצורך בשינוי מצא ביטוי גם בתוצרי הלמידה הנדרשים מבוגרי ההשכלה הגבוהה ההנדסית על 

(, ארגון ההסמכה ABET – and Technology, 2018) Accreditation Board for Engineeringפי ארגון 

כלה ההנדסי. כישורים אלה להנדסה וטכנולוגיה האמריקאי המוכר כאמות מידע הבינלאומי בנושא ההש

; 2019מבוגרים בעלי השכלה אוניברסיטאית הנדסית )בנטור ועמיתיו, עבור מזוהים כדרושים עד מאד ה

 רלוונטיים גם  לבוגרי החינוך הטכנולוגי והמדעי בתיכון. ו(, 2020דורי, לביא וטל, 

מידה וההערכה, הן בעתות שגרה יסודי הטכנולוגי יש צורך בשינוי בדרכי ההוראה, הל-לכן גם בחינוך העל

והן בעתות משבר עם ובלי קשר למשבר הבריאותי, כלכלי וחברתי הנוכחי. חלק מהשינויים הנדרשים כבר 

זכו להתייחסות המערכת. למשל, טיוב נדרש בתהליך הביצוע וההערכה של פרויקטים לבגרויות, אשר לגביו 

מורים במסגרת מרכז המורים במקצועות  בוצעה בשנתיים האחרונות עבודה משמעותית של צוותי

אשר, -טק( ושבעקבותיה הופק אוגדן על הנחייה והערכת התהליך התכן ההנדסי )שוורץ-הטכנולוגיים )מור

(. אולם, נושאים נוספים המתמקדים בהוראה, למידה והערכה בסביבה 2019יונס עלי, כץ ודורי, -אבו

של, הוראה מרחוק אינה מטרה בפני עצמה אלא אמצעי מקוונת, מחייבים התייחסות מעמיקה בעת זו. למ

(. בכל המערכות 2020בארגז כלים שנועד לשיפור וקידום ההוראה והלמידה בבתי הספר )בנטור ועמיתיו, 

נדרש מעבר מהוראה לחינוך, ממערכת ממוקדת מורה/מרצה למערכת הממוקדת בשיפור האינטראקציה 

גל ההוראה. ברוח זו נערכה בחינה של המהלכים בתקופת בין הלומד וחומר הלימוד ובין הלומד וס
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לא הוראה מרחוק כנושא העומד בפני  ,הקורונה, מתוך מגמה לבחון את הצעדים הבאים הנדרשים, דהיינו

 . עצמו

חלקם בוודאי לאור הצורך להתייחס למודל הלמידה מרחוק אשר יהווה בעתיד הקרוב, לכל הפחות, את 

 רכה של כלל מערכת החינוך. הבסיס להוראה, למידה והע

 מקוונת בסביבה הערכה יישום לצורך הנדרשים מורים של ידע סוגי .2

 בסביבה מקוונת והערכההמעבר להוראה, למידה  2.1

. המורים נאלצו לעבור בבת אחת אי וודאות רבה מאי פעם משבר הקורונה חולל מהפך בהוראה ויצר

-פדגוגי-פדגוגי משמעותי, אתגר טכנולוגי-טכנולהוראה ולמידה מקוונת מלאה, שהציבה לפניהם אתגר 

 חברתי. -תכני )תחום לא מוכר לשטח(, אתגר בהערכה בסביבה מקוונת ואתגר רגשי

למידה בסביבה מקוונת בכלל והערכה של הלמידה בסביבה מקוונת בפרט, מהווים שינוי פרדיגמה ו הוראה

ב קיבלו סמכות מהממשל הפדרלי לעבור ככל מדינות ארה" 50בחינוך. למשל, בעקבות מגיפת הקורונה, כל 

שניתן מהערכה מסכמת סטנדרטית להערכה של הלמידה או לפחות לציוני "עובר/לא עובר", בעת סיום 

שינוי פרדיגמה כזה, שהיה נחשב  . ,.Reich, et al)2020התיכון וכך אף בחלק מהאוניברסיטאות ) בית הספר

 ת. קיצוני בימים רגילים, הפך לכורח המציאו

בזמן מגיפת הקורונה, כל האחריות לעצם קיום הלמידה עברה באופן מלא ופתאומי לתלמיד. אם בשגרה 

מורה המלמד באופן מקוון הופך למלווה של למידה אוטונומית ולומד להעביר את השליטה בכל ההיבטים 

הכנה וללא  של הלמידה ללומד בצורה הדרגתית, במצב שנכפה על כולם, הדברים קרו במעבר חד, ללא

הכשרה של מי מהצדדים. ההוראה, ההערכה והלמידה בהקשר של למידה מקוונת חייבות להתבסס על 

                                                                                המיומנויות המתפתחות של התלמיד במטרה לחזקן ולהרחיבן

(Redecker, & Johannessen, 2013 2016;Farraj, & Dori, -HusseinBarak,  .) הערכה כזו דורשת

מהמורים מגוון רחב ועשיר של כישורים בהערכה, שיאפשר להם לזהות חוזקות, אתגרים וקשיים ולתת 

להם מענה. לכן, התמיכה שהמורים זקוקים לה לצורך שינוי שיטת ההערכה שלהם צריכה להתמקד 

ם האישיים והקבוצתיים של הלומדים על מנת להשיג את מטרות בפיתוח היכולת שלהם למפות את צרכיה

 הלמידה. 

 :השגת מטרות הלמידה וההערכה בסביבה מקוונת מחייבת שליטה ברמה גבוהה בארבעה מרכיבים

 (PCK–pedagogical content knowledgeידע תוכן פדגוגי )  •

(  TPACK–technological pedagogical and content knowledgeתכני )-פדגוגי-ידע טכנולוגי •

Koehler, & Mishra, 2008)) 

 ( AK–assessment knowledge; Avargil, Herscovitz & Dori, 2012ידע בהערכה ) •

 יכולת רפלקטיבית   •

ארבעת המרכיבים הללו, יכול לכל הפחות לעבוד לפי תוכנית בברמה נמוכה השולט שגרה, מורה  בעתות

נה, לעומת זאת, מורה כזה כמעט לא יכול לקיים למידה מקוונת, כי מוגדרת ומוכתבת מראש. בזמן קורו
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מותאם לצרכיהם ולצרכיו היא נמוכה ביותר או בכלל אינה ההיכולת שלו ללוות את הלומדים באופן 

. מכאן, שבמרכז המעבר להוראה, למידה והערכה בסביבה מקוונת, שהתרחשה ועדיין מתרחשת, קיימת

הצלחת התהליך ולאופיו, והם אלו שצריכים לתווך לתלמידים את הלמידה עומדים המורים. הם המפתח ל

 המקוונת על כל מאפייניה. 

הוראה בסביבה מקוונת נחקרה בחלקה לפני המשבר, אולם הערכת הלמידה המקוונת כמעט ולא נחקרה 

רים בעולם ובארץ. לאור זאת, המחקר המוצע, המתמקד בתפיסות, סוגי ידע ויכולת רפלקטיבית של מו

 המתמודדים עם הערכה של הוראה ולמידה מקוונת, הכרחי וחיוני. 

 מורים שלפדגוגי -טכנולוגי ידע 2.2

( כסוג ידע PCK( ידע תוכן פדגוגי )(Shulman, 1986, 1987, איפיין שולמן 20 -בשנות השמונים של המאה ה

וגי המאפשר למורים בצורה מרכזי המאפיין מורים. ידע זה הינו מזיגה של ידע תכני בתחום הדעת וידע פדג

 מושכלת להתאים את הוראתם לרמת התלמיד, מאפיניו והבנתו. 

 TPACKהציגו ידע חדש אותו כינו  Koehler and Mishra (2008)עשרים שנה אחריו, קוהלר ומישרה 

(Technological Pedagogical and Content Knowledge כאשר הם הוסיפו את המרכיב הטכנולוגי )TK  

Technological Knowledge) .למודל המקורי של שולמן ) 

היות שאופייה של הטכנולוגיה הזמינה השתנה משמעותית מאז, היה מקום לבחון מחדש ולעדכן את מושג 

באופן  TK -כנדרש ובהתאם להתקדמויות טכנולוגיות חדשות. אף על פי שהם מגדירים את ה TK -ה

יה המתמשכת, קוהלר ומישרה הסבירו כי על אנשים להבין שמתייחס להתפתחות ואבולוציית הטכנולוג

יום -את טכנולוגית המידע בצורה מספיק רחבה כדי ליישם אותה בצורה מועילה בעבודתם ובחיי היום

שלהם, לזהות מתי טכנולוגית מידע עשויה להועיל או לעכב השגת מטרה ולהמשיך ולהסתגל לשינויים 

שהמיקוד מתייחס למתי והיכן טכנולוגיה מנוצלת, ולא על האופן בו בטכנולוגית המידע. הבעיה בכך היא 

 היא מנוצלת.

 ,SAMR:Substitution, Augmentation במודל הנקרא מתבטאתהתייחסות להיבט זה, ה

Modification, and Redefinition (SAMR)  .הוצע על ידי חוקרים במטרה לנתח את אופן השימוש  המודל

 . (Puentedura, 2013A; 2013B) בטכנולוגיה בהוראה

 , להלן:1רמות של שימוש מיטבי בטכנולוגיה כמוצג באיור  ארבעהמודל מציע 
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 SAMR. מודל 1 איור

 

 להלן הדרך בה ניתן ליישם את המודל בהוראה בכיתה:

 Substitutionהחלפה 

נולוגיה נמצאת ההחלפה/המרה, והיא באה לידי שימוש כאשר הטכ SAMRבשימוש בדרגה הנמוכה של 

מחליפה הדגמה מסורתית בעזרת עיפרון ונייר. למשל, בשיעור בנושא אזרחות הכיתה קוראת ספר 

היסטוריה בגרסת הספר האלקטרוני במקום עותק פיזי של הספר. או, בשיעור חשבון, הכיתה תצפה 

 שמסביר איך לפתור משוואה במקום שהמורה תסביר איך לפתור אותה. KHANבסרטון של אקדמיית 

בשני המקרים, חוויה דיגיטלית החליפה חוויה מסורתית. למרות שהתוכן שהועבר לתלמידים היה זהה, 

 האופן בו התלמידים נחשפו לתוכן היה שונה. 

  Augmentationהרחבה 

הינה הרחבה והיא מייצגת את השימוש בטכנולוגיה להעשיר משימת דף ונייר  SAMRהדרגה הבאה של 

ות  מחקר שלעיתים ניתנות לתלמידים. במקום שהתלמידים ישתמשו בספרים מסורתית. לדוגמה, משימ

ויחפשו חומר בספרייה כדי לאתר את המקורות למשימה שלהם, הם יכולים לנהל מחקר דיגיטלי כדי לאתר 

מקורות. בניהול המחקר הם יכולים להגדיר מילות חיפוש ספציפיות ובכך למצוא את המשאבים העדכניים 

ם. שימוש כזה בטכנולוגיה מאפשר לתלמידים להיות יעילים יותר באיתור המקורות, אך ביותר הקיימי

 הוא אינו משנה את המשימה עצמה שהתלמידים מבצעים )קרי את הפעולה של איתור המקורות(.

 Modificationשינוי 

לדוגמה, מייצגת שינוי מהותי באופן בו תלמידים מבצעים משימה בעזרת טכנולוגיה.  SAMRרמה זו של 

בעת כתיבת מסמך, התלמידים משנים את האופן בו הם מציגים את התוכן במסמך שלהם. שינוי זה יכול 
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קישורים וסרטונים במסמך עצמו. באמצעות הוספת -להיות מושג באמצעות הוספת תמונות, היפר

יתן לחקירה מרכיבים אלו, המסמך אינו בגדר מסמך ליניארי פסיבי לקוראיו אלא מסמך אינטראקטיבי הנ

ידי ניתוח התמונות, ביקור בקישורים וצפייה בסרטונים. כאשר תלמידים מחברים מסמך -ולהתעמקות על

עם מרכיבים אלו, הם משתמשים בטכנולוגיה כדי לשלב משמעות במסמך בעזרת מגוון שיטות. השינוי 

 משנים את המסמך ממסמך סטטי למסמך אינטראקטיבי. תלמידיםמיוצג בכך שה

  Redefinitionמחדש  הגדרה

נמצאת ההגדרה מחדש, והיא מנוצלת להפוך טקסט מסורתי  SAMR -הרמה הגבוהה ביותר במודל ה

בכך  SAMRלמשהו חדש. בדוגמה הקודמת שלנו של עבודת מחקר, מורים יכולים להשתמש ברמה זו של 

ויות לכלול הצגת התלמידים שלהם להציג את המחקר שלהם באמצעי שאינו מסמך. חלופות עשדרשו משי

המחקר באמצעות מצגת פאוור פוינט מסופרת כאשר תלמידים מתאימים תמונות לתכנים במצגת, יוצרים 

 שיקופיות ואז מקליטים את המצגת הקולית שלהם עליהן.

 :SAMRקשורת מקוונת בזום בהתאם לרמות השונות של מודל תמתאר שימוש ב 2 איור

 
 SAMRתאם למודל מקוונת בה בתקשורת שימוש. 2 איור

 

. SAMR -מורים לוודא כי טכנולוגיה מנוצלת בכל רמות הה, על 21-כאשר מכשירים תלמידים למאה ה

אם השימוש בטכנולוגיה יוגבל רק לרמות הנמוכות, תלמידים לעולם לא יגלו חדשנות או יצירתיות בעת 

שימוש, תלמידים לעולם לא יהיו ב SAMRהשימוש בטכנולוגיה. לעומת זאת, אם רק הרמות הגבוהות של 

יהפכו למיומנים בשימוש בטכנולוגיה לצורך התייעלות בהשלמת משימות פשוטות יותר. כדי להצליח 

בעולם מועשר טכנולוגיה, על תלמידים להיות מסוגלים למצוא ולנתח מידע בצורה מהירה לפני שהם 
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 -יות בקיאים בכל רמות המתקשרים את המשמעות שלו בצורה יעילה. כדי להצליח בכך, עליהם לה

SAMR . 

 למידהההערכת  2.3

 לימודיים פרויקטים הערכת, לימודים תכניות הערכת: בתוכו הכולל רחב תחום הוא חינוכית הערכה

וכמותיים( לשם קבלת  ם)איכותניי נתונים כאיסוף מוגדרת הערכה. ועוד הישגים הערכת, וחברתיים

 או תכנית(. החלטות על ביצוע )של יחיד, קבוצה, אובייקט 

 הבחנה. (Summative) מסכמת ובהערכה (Formative) מעצבת בהערכה הערכה בתחום המבחינים יש

 בעוד ותהליכים תכניות לשפר נועדה מעצבת הערכה. 20-ה המאה של 70-וה  60-חידוש בשנות ה ההיוות זו

 .למידה תהליך של הפסקה או להפעלה באשר ממיינות החלטות לקבלת נועדה מסכמת שהערכה

 פנימית הערכה כאשר, חיצוניתהערכה  לעומת פנימיתנוספת בתחום הערכה, מתמקדת בהערכה  אבחנה

 השייך מעריך ידי על נעשית היא, בפרויקט או בתכנית, בלמידה הפעילויות כל על מקיף מידע מספקת

, חיצוני ריךמע ידי על המתבצעת, חיצונית הערכה לעומת, מעצבת כהערכה נתפסת ולכן המוערך למוסד

 .כמסכמת נתפסת ולכן ממיינות החלטות קבלת לשם כלל בדרך

 תלמאה הקודמת ונבע מחוסר שביעות הרצון משיט 70-הצורך בשינוי תפיסת ההערכה עלה בסוף שנות ה

הערכה המקובלת באותה עת )בעיקר מבחנים רבי ברירה(. היותם של המבחנים האלה מנותקים מן ה

הברית, משום שהמבחנים -ואת מוריהם. עובדה זו בלטה במיוחד בארצות ההוראה תסכל את הלומדים

 ידי גופים חיצוניים, מסחריים, המעסיקים מומחים למדידה חינוכית.-הסטנדרטיים חוברו שם על

הגישה הכמותית, על  : היום מוכרות שתי גישות מרכזיות המשלבות את התפיסות השונות לגבי הערכה

, והגישה האיכותית, על פיה נתפסת או הערכה מסכמת ה של הלמידה"פיה נתפסת ההערכה כ"הערכ

. כל אחת מהגישות מציבה מטרות הערכה או הערכה מעצבת או חלופית "הערכה לשם למידה"-ההערכה כ

                                                 שונות, המשפיעות על תרבות הלמידה וההוראה בכיתה ומנתבת אותה

(Birenbaum et al., 2006; Dori, 2003) . 

הן סיכום או דיווח על רמת  הערכה של הלמידה(המסורתית ) -מטרות ההערכה על פי הגישה הראשונה 

מתבצעת לצורך קבלת החלטות ממיינות. גישה זו  ה בדרך כלל זו הערכה מספרית. הישגיהם של הלומדים

 כונה אחת.  מכתיבה שימוש במבחנים אובייקטיביים בעלי תשובה נ

הן מתן משוב מפורט ללומד לשם  הערכה למען למידה(החלופית ) -מטרות ההערכה על פי הגישה השנייה 

 קידום הלמידה וההוראה ומניעת קבוע טעויות. גישה זו מייחסת חשיבות להקשר שבו נעשתה הלמידה. 

)בנוסף התהליך את הערכה בגישה זו כוללת ת את ההערכה כתהליך מתמשך. מתאר הערכה לשם למידה

אינה נתונה בלעדית בידי המורים או מומחים חיצוניים. לתפישתם של התומכים בהערכה היא לתוצר( ו

מסוג זה, ההערכה היא חלק בלתי נפרד מהלמידה וההוראה, ולכן הלומד מחויב להערכה זו במידה לא 

 פחותה מהמורה. 

יך הלמידה, לאיתור נקודות חוזק ונקודות מטרתה של הערכה זו היא מודעות הלומדים והמורים לתהל

לחיזוק. תרבות הערכה זו מכוונת את הלומדים ואת המורים לאסוף ראיות על עשייתם והבנתם, תוך 
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-הלב מופנית בגישה זו לטיפוח כישורים מטה-שיפוט אינטגרטיבי של הראיות המצטברות. תשומת

 האחריות על הלמידה ללומד.קוגניטיביים ומוטיבציה פנימית אצל הלומד ומעבירה את 

את הישגי הלומדים מחקרים בתחום מראים שתהליך הערכה זה מעלה את הישגי הלומדים, בעיקר 

הבינוניים והחלשים. נמצא גם שתהליך הערכה כזה מקדם מיומנויות חשיבה ופתרון בעיות ותורם לשינוי 

ו כן, תהליך הערכה זה משפר  עמדות של תלמידים ומורים בנוגע ללמידה עצמה ובנוגע להערכה. כמ

 אסטרטגיות למידה להכוונה עצמית ותורם לשיפור "אקלים למידה".

היא המקובלת היום והנדונה  "הערכה למען הלמידה" עם"הערכה של הלמידה" הגישה המשלבת  

בספרות כהערכה חינוכית.  גישה זו מסתמכת על מחקרים רבים בספרות הטוענים כי אין למידה ללא 

ולא רק בסופו.  בכל תהליך הלמידה, וכדי שהלמידה תהיה אפקטיבית, ההערכה חייבת להתבצע הערכה

 הערכה זו יכולה להתבצע בשלבים שונים לאורך תהליך ההוראה והלמידה.

  :תהטבלה הבאה מסכמת את ההבדלים בין הערכה מסורתית )מבוססת בחינה( להערכה חלופי

  

mailto:Moretech@ed.technion.ac.il
http://moretech.technion.ac.il/


 טכנולוגייםה למקצועות הארצי המורים מרכז קט-רומ 
 32000חיפה  ,הטכניון קריית ,וטכנולוגיה הפקולטה לחינוך למדע

 Moretech@ed.technion.ac.ilmail: -E  8293146-04  טל: 
http://moretech.technion.ac.il 

 

14 
. 2019מרכז המורים הארצי למקצועות הטכנולוגיים   -טק -פיתוח ועריכה, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון, במסגרת מור  

 
 

כל הזכויות שמורות למשרד החינוך.  הפרויקט מבוצע ©
. הפרויקט 30/8.14על ידי מוסד הטכניון ע "פ מכרז 

 .מבוצע  עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

 לופיתהשוואה בין הערכה מסורתית להערכה ח

  

 מימדים להשוואה הערכה מסורתית הערכה חלופית

 

מבוססת על ההנחה כי בחברה 

מרובת תרבויות, הבדלים וניגודים 

בפרספקטיבות הם בלתי נמנעים, 

 ולכן לא תתכן תמימות דעים

מבוססת על הנחה כי קימת 

משמעות אוניברסלית 

 להישגים לימודים 

משמעות היעדים 

 החינוכיים

הקשר שבין הוראה  ניתוק בין הוראה להערכה בהוראה  הערכה משולבת

 להערכה

-יכולות בתחום הקוגניטיבי, מטה

קוגניטיבי, כישורים חברתיים, 

 והתנהגות 

 היכולות המוערכות יכולות קוגניטיביות בלבד 

שימוש במגוון כלים כגון: 

פורטפוליו, סימולציה, בניית דגם, 

 כתיבת עבודה, רפלקציה אישית

 כלי הערכה בדמבחן בל

אותנטיות, רלוונטיות לחיי 

 -התלמידים, לקוחות מן החיים ה

 "אמיתיים" 

 סוג המטלות תיאורטיות

גם תהליכים וגם תוצרים וכן יכולת 

 הרפלקציה, חשיבה על החשיבה

 הגורמים המוערכים רק תוצרים

התלמיד עצמו, עמיתים, מורה, 

מומחים, הורים, אנשים מהקהילה 

ערכה נדרש דיאלוג וכד'. לצורך ה

 בין התלמיד למורה.

 הגורם המעריך המורה או מומחים בתחום

קריטריונים שקופים לתלמיד 

 ומגובשים בדיאלוג משותף 

קריטריונים נסתרים 

 מהתלמיד

 שקיפות התהליך

התלמיד והמורה שותפים לאחריות 

 ההערכה

המורה אחראי בלעדי 

 להערכה

האחראי על 

 ההערכה

ון קריטריונים מחוון הכולל מגו 

 ופירוט מילולי לגבי הביצועים 

 דיווח הערכה ציון מספרי

 

הערכה קובעת סטנדרטים ובכך 

 מציבה יעדים ברורים להוראה 

בדרך כלל קבלת החלטות על 

 הגוף המוערך

תפקיד/מטרת 

 הערכה
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 הערכה עצמית  2.4

ועיו או של תוצרי הערכה עצמית מוגדרת כהערכה בה הלומד מדרג את הרמה, הערך והאיכות של ביצ

( Pintrich, 2004) הלמידה שלו. הערכה עצמית מעודדת את הלומד להיות שותף פעיל בתהליך הלמידה שלו

ולפתח כישורי רפלקציה על מנת לבחון את סגנון למידתו, את התהליכים אותם הוא עובר במהלך שלבי 

יך ארוך ומתמשך אשר חושף בפני הלמידה השונים ואת תוצריה הסופיים. לפיכך, הערכה עצמית היא תהל

הלומד את התפתחותו האישית בשלבי הלמידה השונים. לטווח הארוך, ההשפעה יכולה להיות על ניהול 

 עצמאי של הלמידה מבלי להשאיר בידי גורמים חיצוניים את כל ההחלטות הקשורות ללומד.

גוונים: תיק עבודות, כתיבה תוצרי הלמידה המוערכים באמצעות הערכה עצמית יכולים להיות רבים ומ

 רפלקטיבית, מצגות, מטלות ביצוע או שילוב של מספר תוצרים יחדיו.

הערכה עצמית יכולה למלא תפקיד של הערכה מסכמת או של הערכה מעצבת. הערכה מסכמת של תוצר 

ופי. הערכה סופי יכולה להיות מסוג נכון / לא נכון או עובר / נכשל או לחלופין ציון איכותי על התוצר הס

מעצבת יכולה לכלול הערכה איכותנית של היבטים טובים יותר או פחות של תוצר הביניים, תוך מתן 

 המלצות על דרכים לשיפור העבודה עד להגשה הבאה.

יתרונות שלוב הערכה עצמית בתהליך הלמידה כוללים פיתוח האחריות על תהליך הלמידה וניהול עצמי 

 ת, ויעילות כלפיו. של התהליך, מחויבות, אחריו

בבחינת מהימנותה של הערכה עצמית ביחס להערכת המורה או גורם חיצוני אחר נראה כי מהימנות ותוקף 

הערכה חיצונית אינה גבוהה ואילו אלו של הערכה עצמית הן נמוכות עוד יותר עם נטייה להערכה עצמית 

נוטים להעריך עצמם בצורה נחותה מזו של גבוהה מדי או נמוכה מדי. לומדים בעלי יכולות גבוהות יותר, 

גורמים חיצוניים ואילו לומדים בעלי יכולות נמוכות יותר, מעריכים עצמם בצורה מופרזת לטובה. גורמים 

נוספים המשפיעים על מהימנות ותוקף ההערכה העצמית הם אופיו של תחום התוכן, אופי התוצר או 

ם להערכה וכן הבדלי מגדר ותרבות. כמו כן, רמת התרגול הביצוע המוערכים, אופי ובהירות הקריטריוני

במתן הערכה עצמית ומתן ההדרכה וההכוונה מצד המורה עשויים לשפר את מהימנות ההערכה בעוד 

  שהגיל הכרונולוגי משפיע פחות.

Nodoushan (2012)  בתהליךהמורה  בתפקיד ומתמקדמציע מודל לבחינת תהליך הלמידה העצמית . 

 תיםהערכת עמי 2.5

 -תלמידים הערכת עמיתים את ההוראה והלמידה נפוצה בחינוך הגבוה ועוסקת בשני סוגי אוכלוסיות: 

המעריכים את עמיתיהם המורים ואת הקורסים שהם מלמדים  - ומורים ,המעריכים את עמיתיהם לכיתה

 בהם. עם זאת, יש עידוד לשלב הערכה כזו גם בקרב תלמידים.

העמיתים בהערכת האיכות של תוצרי הלמידה או של ביצועי  - ומדיםבהערכת עמיתים, שותפים הל

 עמיתיהם לכיתה. 

הערכת עמיתים היא בדרך כלל הערכה מעצבת. היתרונות המדווחים בספרות להערכת עמיתים קשורים 

בעיקר לקידום תהליך הלמידה והבנת הקריטריונים להערכה. המשוב שנותנים העמיתים עשוי למנוע 

ת, משמש כאישור להבנת החומר עד כה, ומדרבן ללמידה נוספת בשלב הבא. הצורך בהערכת קיבוע טעויו

עמיתים מחייב את המעריך להבין את הקריטריונים להערכה, ובין אלו את הקריטריונים הקשורים 
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להערכתו העצמית. חוקרים מצאו כי הערכת עמיתים מפתחת יכולות חשיבה ברמה גבוהה, יכולות 

מיומנות הערכה עצמית של המעריך. כשהערכת עמיתים מתבצעת באופן מובנה ובהנחיה רפלקטיביות, ו

נכונה, היא משמשת גם להקניית ערכים כמו כבוד לזולת, לקיחת אחריות על הלמידה, מקדמת  אינטרסים 

 קבוצתיים ואישיים ומשפרת תקשורת בינאישית והכרות קרובה יותר של הלומדים בינם לבין עצמם. 

 קוונתמ הערכה 2.6

המעבר לשילוב טכנולוגיה בתהליך ההוראה והלמידה, העלה את הצורך בהערכה מקוונת כחלק מתהליך 

הערכה זו מתבצעת באמצעים דיגיטליים והינה בעלת יתרונות . (Shamir-Inbal & Blau, 2020) הלמידה

תלמיד -מורהרבים הקשורים בנגישות למידע המוערך המאפשר מתן משוב בזמן אמת, אפשרות לדיאלוג 

באמצעות תהליך הערכה בו שותף גם התלמיד וניתנת לו האפשרות לשפר ולהעמיק את תוצרי הלמידה 

שלו, זמינות החומר המוערך מכל מקום, שמירה ואיכסון יעילים לאורך זמן ועוד. עם זאת, הערכה זו 

-טכנוהוהן ברמת הידע ות הטכנולוגית אופדגוגיים למורים, הן ברמת הבקי םמזמנת לא מעט קשיים טכניי

פדגוגי של דרכי השימוש המיטביים בהערכה מסוג זה. הנושא של הערכה מקוונת, רלוונטי כיום יותר 

מתמיד ונמצא בשלבים התחלתיים של מיסוד וקביעת סטנדרטים באמצעות ועדות של משרד החינוך 

 חינוך.המחזקות את הקשר בין אנשי אקדמיה והשדה בהובלת המדען הראשי של משרד ה

 מערכתית וחשיבה מערכות על .3

אחד השינויים הנדרשים הוא הצורך לעבור ממיקוד בלמידה על רכיבים ומכלולים להבנה ברמה 

.  לשם כך נדרשת למידה מתכללת של נושאים, אשר בתורה מחייבת כישורי (Barak, 2013)המערכתית 

. למשל, חשיבה מערכתית הינה אחת (Hung, 2008)חשיבה ברמה גבוהה, ביניהם יכולת חשיבה מערכתית 

 .(Barlex & Steeg, 2007)מהרעיונות המרכזיים בהוראה של אלקטרוניקה בבתי הספר התיכוניים באנגליה 

. בחשיבה (Senge, 1990)חשיבה מערכתית מוגדרת כיכולת להסתכל על נושא כלשהו בצורה הוליסטית 

. חשיבה מערכתית (Bertalanffy, 1968)מערכתית דנים לא רק במרכיבי המערכת אלא גם בקשרים ביניהם 

בהנדסה כוללת גם לקיחה בחשבון של שיקולים מעבר לנושאים טכנולוגיים, למשל תקציב, קיימות, לוחות 

ולת הסתכלות רחבה זו הינה תכונה נדרשת נוספת מבוגרים ההשכלה . יכ(Frank, 2000)זמנים ועוד 

 .XXI (Dym, Agogino, Eris, Frey, & Leifer, 2005) -ההנדסית במאה ה

חשיבה מערכתית נחקרת בתחומי דעת רבים ומטבע הדברים כל תחום דעת מגדיר לעצמו בצורה פרטנית 

, לכל הפחות לגבי הנדסה מהן מערכות ומהי חשיבה מערכתית, אך יש חשיבות להגיע להגדרה משותפת

 ,Lavi(  ושל  2019) Lavi & Dori. בעבודה הנוכחית נתבסס על הגדרתם של (Lavi & Dori, 2019)ומדע 

Dori, Wengrowicz & Dori (2019 של "מערכת", הממוקדת בתחומים אלה: מערכת הינה ישות )

וימים, כאשר המורכבת מחלקים, המממשת פונקציונליות המיועדת למענה לצורך או מטרה מס

פונקציונליות זו מיושמת באמצעות יחסי גומלין בין חלקיה השונים של המערכת. בהנדסה מערכות הן 

( functionבהגדרתן מלאכותיות, מיועדות לתת מענה לצורך אנושי ומאופייניות על ידי הפונקציונליות )

                                                                                    (behavior) ( וההתנהגותstructureשלהן, המורכבת ממבנה )

(Lavi & Dori, 2019; Lavi, Dori, Wengrowicz, & Dori, 2019) .  
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ומרכיבים היוצרים  חשיבה מערכתית בתחום ההנדסה מוגדרת על פי יכולת הבנה של אותם מאפיינים

 מערכת; כאשר למערכת יש מבנה, פונקציה והתנהגות והלומד בעל החשיבה המערכתית מסוגל לזהותם

(Dori, 2016; Lavi, Dori, Wengrowicz, & Dori, 2019)ברמה מפורטת יותר ניתן לטעון שחשיבה . 

מערכתית הנדסית היא היכולת להבין ולנתח מערכת הנדסית כולל מטרתה, חלקיה, ויחסי הגומלין ביניהם, 

. ראוי להתייחס גם למשמעויות והשפעות הדדיות (Frank & Waks, 2001)מבלי להידרש להבנת כל פרט בה 

כיב או נושא , קרי היכולת להתייחס למר(Frank, 2000)של המרכיבים השונים כלפי המערכת וביניהם 

 .  (Frank & Waks, 2001)כלשהו מנקודות מבט שונות 

בין הדרכים לפתח כישורי חשיבה מערכתית ניתן לציין באמצעות ניתוח של מערכות                                   

(Chen & Stroup, 1993), ולמידה של נושא החשיבה המערכתית (York, Lavi, Dori, & Orgill, 2019) .

חשיבה מערכתית היא יכולת משמעותית מאוד אך גם מורכבת ומאתגרת, בין היתר עקב הצורך להבין את 

.  אחת מהדרכים להתמודד עם האתגר היא על ידי שימוש במודלים, (Hung, 2008)מהות המערכת 

המציגים ויזואלית באמצעים גרפים את המערכת ומאפייניה. מידול של מערכת הינו כלי אשר עשוי לשמש 

הבנה של מערכות, והשימוש במודלים עשוי לתרום להתמודדות עם מאפיינים לבהצלחה ללמידה ו

              ערכות ועם נושאים מופשטים כגון פונקציונליות והתנהגותמורכבים הקשורים בחשיבה על מ

(Hung, 2008)  . 

באוניברסיטת   Novakשנה ע"י  50-פותחו כבר לפני כדוגמה מוכרת של מידול הם מפות מושגים, אשר 

Cornell (Novak & Cañas, 2007) מפת מושגים מבוססת על מלבנים המייצגים מושגים וקוים מקשרים .

. מפות מושגים מאפשרות להעריך בצורה טובה את (Lavi et al., 2019)המציגים קשרים בין המושגים 

 .(Villalon & Calvo, 2011)מושגים רלוונטיים והקשרים ביניהם  לגבי התלמידהבנתו של 

על מנת למדל מערכות מורכבות כמערכות הנדסיות, נדרשת גישה מורכבת יותר. מודלים מושגיים הם 

לגישה המתאימה למידול של מערכות מורכבות ובהיותם מבוססים על שפה גרפית פורמלית דוגמה 

                          ומוגדרת היטב, ניתן באמצעותם לבטא סוגים שונים של מושגים ושל קשרים בין מושגים

(Lavi et al., 2019)מודלים מושגיים משמשים למידול בניתוח מערכות מבוסס מודלים . (model-based 

system engineering – MBSEתהליכים -(. בין המודלים המובילים כיום בולטת מתודולוגיית העצמים

(Object-Process Methodology – OPMאשר ק )בלה הסמכת תקן יISO 19450:2015 .OPM  הינה

חד ערכית של מושגים -דול לניתוח מערכות באמצעות מודלים על בסיס הגדרת חדמתודולוגיה ושפת מי

בתחומי דעת שונים, כולל  OPM -. קיימות דוגמאות רבות לשימוש ב(Lavi et al., 2020)והקשרים ביניהם 

 . (Lavi & Dori, 2019)מדעי /בחינוך הנדסי

 על תכן הנדסי .4

-אבואשר, -)שוורץ ההנדסי התכן התהליך והערכת הנחייה על  באוגדן בהרחבה הוצג ההנדסי התכן תהליך

  להלן תיאור קצר של  התהליך: מוצג, לנוחות(. 2019, ודורי כץ, עלייונס 

. זהו מסויםהליך מתוך כוונה לתת מענה לצורך תכן הנדסי הוא תהליך פיתוח של מערכת, מרכיב או ת

( בו המדע, המתמטיקה וההנדסה משמשים לתהליך של אינטראקטיביתהליך של קבלת החלטות )לעיתים 
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 מפרט בדרישות לעמוד יש (. להשגת המטרהABET, 2014) יהמרת משאבים להשגת מטרה באופן אופטימל

 ויש, (Dubikovsky, 2016ודאות )-ואי עמימות מרכיבי הנדסי לתכן. (Dym & Little, 2003)מראש  מוגדר

                      מספקת בצורה מוגדרות אינן והדרישות המתכנן בידי נמצא המידע כל לא שלעתים לזכור

(Dym, Agogino, Eris, Frey, & Leifer, 2005    .) 

ן יכלול (, ולכJacobson, 2001מהחיים האמיתיים ) –מתבסס על פתרון בעיה אותנטית  חכל תהליך פיתו

(: זיהוי בעיה וצורך, זיהוי חלופות לפתרון  ובחירת החלופה Ullman, 2010לפחות את השלבים הבאים )

 ודווחאב טיפוס, הסקת מסקנות,  של ובחינה ה, בנייהפתרון תכן, יעד מפרט הגדרתהמבטיחה ביותר, 

 להלן: 3באיור   תואר, כפי שמהתוצאות

 
 ההנדסי התכן הליךת. 1 איור

 

Shwartz-Asher, Reiss, Abu-Younis & Dori (2020)  הציעו תהליך הכולל הערכה עצמית והערכת

עמיתים לשם הערכת למידה מבוססת פרויקטים, תיקפו מחוון הכולל שורה של קריטריוני הערכה והצביעו 

 על חשיבות קהילת מורים מובילים לפיתוח ויישום הערכה מסוג זה. 

נות גוברת והולכת הן בתחומי ההנדסה והן בתחומי יה מערכתית זכתה בשנים האחרונות להתעניחשיב

 בתחומי ההוראה וההכשרה בעיקר בחינוך הגבוה.בנושא זה המדעים ולכן נערכים מחקרים 
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 OPMמתדולוגיית  – בחלק 
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  OPMהרצאת בסיס בנושא  -מצגת ראשונה  .5
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 בהערכה OPM במתודולוגייתהתנסות בשימוש  –גחלק 
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 קישורים למטלות ולבחנים המקוונים .7

 : השאלונים והבחנים שבהמשך נמצאים בקישורים הבאים

 1קישורים למטלה  7.1

  https://forms.gle/Y7VDVRuRZFT8gZwMA הקישור לחצו על  גוגל פורםלשאלון 

  :QR -סרקו את קוד האו 

 
 

 1קישורים לבוחן  7.2

 https://forms.gle/i9CrudM47GiABLKPA לחצו על הקישור   גוגל פורםלשאלון 

  :QR -סרקו את קוד האו 

 

 

 2קישורים למטלה  7.3

 https://forms.gle/WhEmyDXWHAGBC66N6 לחצו על הקישור   גוגל פורםלשאלון 

  :QR -סרקו את קוד האו 

 

 2קישורים לבוחן  7.4

 https://forms.gle/ufVQihDKssvQF65t5 לחצו על הקישור   גוגל פורםון לשאל

  :QR -סרקו את קוד האו 
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 3קישורים למטלה  7.5

  .gle/2vvkTNQzrHEu1u3g7https://forms לחצו על הקישור  גוגל פורםלשאלון 

  :QR -סרקו את קוד האו 

 

 3קישורים לבוחן  7.6

   https://forms.gle/5nH7nnX2aaUHTfa66לחצו על הקישור   גוגל פורםלשאלון 

  :QR -סרקו את קוד האו 

 

 

   4קישורים למטלה  7.7

  https://forms.gle/Sc2SSvLkTTjS4Hb38ל הקישור  לחצו ע גוגל פורםלשאלון 

  :QR -סרקו את קוד האו 
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 4קישורים לבוחן  7.8

  BuDGz5https://forms.gle/UVeN3CDcZ55לחצו על הקישור   גוגל פורםלשאלון 

  :QR -סרקו את קוד האו 

 

 

 5קישורים למטלה  7.9

  https://forms.gle/Q6dG1rwmVPD8ELpX7לחצו על הקישור   גוגל פורםלשאלון 

  :QR -סרקו את קוד האו 
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 OPMובחנים מקוונים בנושא  מטלות .8

  1שאלון מטלה  8.1
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 Opcloud -ליצירת תרשימים בהנחיות כלליות ומדריך  –דחלק 

 

 Google Formsלהורדה ולשימוש בטפסים מקוונים והנחיות  מדריך
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 Opcloud -מדריך בסיס ליצירת תרשימים ב .9

 trial.firebaseapp.com/-https://opcloudיש להיכנס לאתר הבא:  .1

 המסך שמופיע בכתובת זאת מחולק לכמה אזורים: .2

 

 

לבחור בעצם או בתהליך, יש לגרור אותו אל אזור התרשים תוך כדי לחיצה על המקש השמאלי  כדי .3

 של העכבר. לאחר מיקום התהליך או העצם, ניתן לשחרר את הלחיצה.

, עצם או תהליך(, יש ללחוץ על המקש השמאלי של העכבר ולמתוח Thingsכדי לקשר בין דברים ) 

 צה. קו עד ליעד, ורק אז לשחרר את הלחי

 QR -סרקו את קוד ה-Opcloud בהדגמה בסיסית להתחלת עבודה  .4
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 Google Forms שימוש ושיתוף טפסים מקווניםהורדה, נוהל  .10

 ר אורית הרשקוביץ וגב' מרב ורסנו בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון"* סעיף זה פותח על ידי ד

ה , שמירה, עריכה ושליחgoogle form -קוצר להורדת טופס של משימה שפותחה בנוהל מ  10.1

 לתלמידים
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 הסבר מפורט לנוהל

 קבלת מייל ובו קישור לטופס במצב עריכה  10.2

 בלחיצה על הקישור יפתח הטופס במצב עריכה, חשוב מאוד לא לבצע כל שינוי בשלב זה.

 

 

 

 

 שי שלךהאי Driveשמירת הטופס בשם אחר מקומית ב  10.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לאחר לחיצה על "צור עותק" תפתח חלונית הבאה:

 !!! הטופס שמתקבל במייל הוא טופס שיתופי !!!
 

ס גם אצל לכן חשוב ביותר לא לערוך אותו מאחר והעריכה שלו תגרום לשינוי הטופ
 השולח

 שלך מאפשרת להשתמש בטופס ללא שותפים Driveשמירה מקומית ב 

 בצורה הזו ניתן לערוך את הטופס

  להוסיף/לשנות/למחוק שאלות

לחיצה על 
שלוש 

 הנקודות 

בחירה 
באפשרות 
 "צור עותק"
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 לאחר לחיצה על "אישור" יש לוודא שהשם של הטופס שונה:

 

 

 

 עריכת שינויים בטופס במידת הצורך 10.4

 כעת ניתן לבצע שינויים בשאלון ללא חשש שהשינויים יראו גם בטופס של השולח/ת.

 "מדריך הנחיות לשימוש בטפסי גוגל" –לעריכת טפסים ראה/י  ב להנחיות מפורטות 

 

  שליחת קישור לתלמידים 10.5

 

 

 יש לבחור בלחצן "תצוגה מקדימה"  -

 הטופס יפתח בחלונית נוספת כשאלון המתאים לשליחה לתלמידים. -

יש להעתיק את הכתובת הארוכה שנוצרה ולשלוח אותה לרשימת תפוצת המיילים של הכיתה, או  -

 הווטסאפ של הכיתה. לקבוצת

יש לתת שם 
 משמעותי 

יש לשמור 
בתיקייה 
 הרצויה
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 הוספת שותפי עריכה 10.6

 

 

 לשותפי עריכה ע"י לחיצה על  ניתן לשלוח את הטופס

 ובחירה ב"הוסף שותפי עריכה..."

 

 

 

 

 

 

 

 

בתפריט שיפתח, יש לרשום במקום המתאים את כתובות המייל 

 של שותפי העריכה שהנך מעוניין לשתף וללחוץ על: שליחה. 

הזמנה לעריכה. ניתן גם לשלוח את הכתובת שמופיעה בחלק העליון של  שותף העריכה יקבל הודעה של

 התפריט לנמענים שבחרת כשותפי ערי

 Google Formsבטפסים מקוונים  מדריך הנחיות לשימוש .11

 טכניוןהר אורית הרשקוביץ וגב' מרב ורסנו בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, "* סעיף זה פותח על ידי ד

 פתיחת חשבון גוגל   11.1

  Gmail –פתיחת החשבון אפשרית באמצעות פתיחת חשבון מיייל 

 , להלן השלבים הנדרשים:gmailבמידה ואין לכם מייל מסוג 

 ליצירת חשבון גוגל חדש https://accounts.google.com/SignUpנכנסים לדף:  ✓

 .די להגדיר את החשבוןמבצעים את ההנחיות המוצגות כ ✓

 במסך ההרשמה יש למלא את הפרטים הבאים: ✓
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 לחיצה על שלב הבא, פותח חלון "פרטיות ותנאים" בתחתית החלון לחץ על "אני מסכים". ✓

  

 המשתמש וכשם אלקטרוני דואר ככתובת ישמש
, במידה והשם שבחרת כבר גוגל לשירותי לכניסה

 קיים תידרש למצוא שם אחר שיהיה ייחודי.
כבר קיים ניתן ליצור:  avi.levyגמא אם לדו

avi.levy1980 

בסיסמה תווים לפחות. אל תשתמש  8-השתמש ב
. ססימא מאתר אחר או בסיסמה קלה מדי לניחוש

חזקה היא ססמא שמכילה אותיות ]מומלץ 
שלפחות אחת מהאותיות תהיה אות גדולה, 

 מספרים וסימנים

 מאפשרשדות טלפון ואימייל נוכחי אינם חובה. 
 ואתה במידה אימייל/הנייד לטלפון סיסמה קבלת
 , או לקבלת התראותסיסמתך את שוכח
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 GOOGLE DRIVEכניסה ל    11.2

 

 

 

 

 

 https://drive.google.comהכניסה דרך הדפדפן היא לכתובת: 

 הטפסים פתיחת תיקייה חדשה לשמירת   11.3

 

 

 

 

 

 

 

 נפתח חלון בחירה עם האפשרויות הבאות: 'בלחיצה על "חדש"

ה, יש לכתוב את השם הרצוי לשמירת הטפסים, ללחוץ על "צור" והתיקייה החדשה יבלחיצה על תיקי

 תופיע מתחת לכותרת "האחסון שלי".

  

Google Drive ברשת קבצים של שמירה שירות הוא.  

נטרנט, ולכן ניתן לעבוד על הקבצים מכל לאי שמחובר מכשיר מכל נגישים  Driveהקבצים ב 

  .מחשב/טאבלט/טלפון נייד שמחובר לאינטרנט

 ניתן לסווג את הקבצים בתיקיות לפי נושאים.

 קבצים ולשתף אותם עם משתמשים אחרים. לשמור ניתן

  סיווג הקבצים בתיקיות לפי נושאים, משמש לנוחות בלבד ואינו הכרחי.

 על סביבת עבודה מאורגנת.החלוקה לתיקיות מטרתה לשמור 

 פעולות שניתן לעשות בתיקיה:

 יצירת מסמכים בתוכה .1

 .קייה שלמה עם גולשים אחריםישיתוף ת .2

 .שינוי שם/צבע של התיקייה .3

 או למחוק אותה ואת כל תכולתה .4
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 יצירת טופס חדש  11.4

 

 

 

 

 

 [ יש ללחוץ עם העכבר על שם התיקייה 1]

לעמוד עם העכבר על האזור הריק שנוצר וללחוץ עם המקש הימני של העכבר. בחלון האפשרויות [ יש 2]

 שיפתח יש ללחוץ על" "עוד" ואז תוצג האפשרות של טופס גוגל: 

 

 

 בסיום השלב צריכה להיפתח חלונית חדשה עם טופס "ללא כותרת" ועם שאלה ראשונה.

  

בץ ות.  לדוגמא: "מבחן שליש ראשון" ]בשם הזה יישמר הקמומלץ לשנות את שם הטופס לשם בעל משמעו

 [ DRIVE -ב

  

 [ חדש בכמה דרכים, אנחנו נתמקד ביצירת טופס מתוך תיקייה.Formניתן ליצור טופס ]

 יש לשנות לטופס את שמובסיום יצירת הטופס 

 שלך טופס חדש וריק עם השם שבחרתם Driveיווצר ב 
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 עריכת שאלות בטופס 11.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ יש לרשום את נוסח השאלה הרצוי1]

  [ יש לבחור את סוג המענה: כברירת מחדל יופיע "בחירה מרובה", ניתן לחילופין לשנות את סוג המענה 2]

 בא(.לסוגי מענה אחרים )פרוט בסעיף ה

  [ ניתן לבחור האם להוסיף תמונה או סרטון לשאלה.3]

 [ לבחור האם המענה על השאלה הינו חובה או רשות4] 

 [ למחוק את השאלה5]

 [ ליצור עותק של השאלה6]

 סוגי מענה לשאלות   11.6

 יש להבחין בין שאלות פתוחות ולבין שאלות סגורות.

 וגי המענה הבאים:ניתן לאפשר למשיב לענות באחד מס בשאלות פתוחות

 נמוכהכאשר התשובה דורשת רמת פירוט  -תשובה קצרה  •

 כאשר התשובה דורשת רמת פירוט גבוהה –פסקה  •

 OPLאו פיתוח משפטי  OPDציורי כאשר התשובה דורשת  –העלאת קובץ  •

 ניתן לאפשר למשיב לענות באחד מסוגי המענה הבאים: בשאלות סגורות

 שונים מסוגים שאלות של מוגבלת בלתי כמות להכיל יכול הטופס

 YouTubeניתן להגדיר את סוג התשובה בכל שאלה, ניתן להוסיף כותרות, תמונות, סרטונים מ 

 ולעצב את הטופס במקטעים

 

 

6

 

1 

2 

3 

4 5
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 ובות נכונהכאשר רק אחת מהתש –בחירה מרובה  •

 כאשר יש תשובה אחת או יותר מתשובה אחת נכון –תיבת סימון  •

 כאשר רק אחת מהתשובות נכונה –רשימה נפתחת  •

כאשר רוצים  –כאשר רוצים לייצג סקלה בטווח מסוים רשת של בחירה מרובה  –סולם לינארי  •

 נכון יוצגו בעמודות[לשאול לגבי מספר הגדים נכון / לא נכון ]ההגדים יוצגו כשורות, נכון / לא 

 יש אפשרות לסמן יותר מאפשרות אחת בעמודות –רשת תיבות סימון   •

 

 הוספת תמונה   11.7

 

 

 

 

 

 

נפתח חלון לבחירת תמונה. ניתן לשלב תמונות ממספר מקורות.  בלחיצה על כפתור 

אפשרויות ה הנפוצות:

o "מתוך תמונות השמורות במחשב האישי -  "העלה 

o "Google Drive "– מונות ששמורות בחשבון תGOOGLE 

o  "חיפוש באמצעות ה  –"חיפושGOOGLE 

 

 שילוב סרטונים    11.8

 

 

 

 

 

 

 

 

בלחיצה על הכפתור  נפתח חלון לבחירת הסרטון. 

 ניתן לשלב תמונות במיקומים בטופס:

 כחלק מהנוסח של השאלה או במקום כתיבת השאלה, כחלק מהתשובה או בין שאלות

  OPLאו תמונות משפטי  OPDתרשימי מודלים מומלץ להציג כתמונות 

 לצורך המחשה ויזואלית

 

 

 

 ניתן לשלב סרטונים בין שאלות לצורך המחשה ויזואלית

 וב סרטונים:טיפ לשיל

)להוספת כתוביות כאשר מצרפים סרטון באנגלית מומלץ להוסיף הוראות להוספת כתוביות: 

 ".subtitle-Hebrew" ולבחור באפשרות "settingsה "בעברית, יש ללחוץ בסרגל התחתון על המיל

ית אם מצרפים סרטון בעת הצפייה לא ניתן להגדיל את הסרטון שיופיע על כל המסך, אופציה חלופ

כך הסרטון יפתח בחלון נוסף וניתן יהיה להגדיל את הסרטון  –היא להעתיק את הכתובת של הסרטון 

 לצפייה במסך גדול.
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 ניתן לחפש סרטון ביוטיוב, או לרשום את כתובת האתר של הסרטון.

 

 קטע  הוספת 11.9

 

 

 

 

 

בלחיצה על הכפתור   עוקב.נפתח סעיף נוסף, עם מספור 

בין המקטעים נפתח תפריט בחירה אשר מאפשר בחירה מה לבצע בסיום המקטע : להמשיך לסעיף הבא, 

 בטופס או לשלוח אותו. רלעבור לסעיף אח

 הסברים כלליים   11.10

 הנקודות האלה ולשנות את סדר השאלות. 6ניתן ללחוץ על בכל פעם שמופיע  •

 

ה ונפתח תת תפריט שרלוונטי הנקודות האל 3ניתן ללחוץ על בכל פעם שמופיע   •

 לאובייקט הצמוד. לדוגמא: למרכז תמונה, למחוק תמונה, לשנות את הבחירה של התמונה.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 פס מגיע עם רקע סגול.וכברירת מחדל הט

 תמונות. של השאלון ע"י בחירת צבע שונה לרקע או ע"י שימוש בגלריית עיצוב לשנות/לבחור ניתן 

 ניתן לחלק את הטופס למקטעים

-חלוקה למקטעים מאפשרת לחלק את הטופס למספר עמודים כאשר המעבר בין העמודים הוא על

 ידי לחיצה על כפתור "הבא" / "הקודם"
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 בלחיצה על הכפתור "לוח צבעים" נפתחת חלונית ובה מגוון צבעים ואפשרות לשילוב תמונה: •

 

 

 

נושאים, או אפשרות להעלות  בלחיצה על התמונה נפתחת חלונית נוספת עם גלריית תמונות לפי •

 תמונה שמורה במחשב.

 

 לחיצה על אחת התמונות תשנה את עיצוב הטופס.

  

בחירת תמונות 

 שמורות במחשב

בחירת 

תמונות 

מגלריית 

 עיצובים
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 תצוגה מקדימה     11.11

 

 

 

 

 

 

 

 

לחיצה על הכפתור בצורת עין בחלק העליון של הטופס, תפתח לשונית נוספת משמאל ללשונית העריכה. 

לתלמידים, לתקן טעויות עריכה, לפתור את כל  ניתן ורצוי לעשות הגהה על מבנה הטופס בטרם שליחתו

 השאלות על מנת לוודא שניתן לענות על כל השאלות. בסיום המענה יש ללחוץ על "שלח"

 לאחר לחיצה על שלח תיווצר תגובה ראשונה לטופס שיצרנו והיא תהווה בדיקה עברינו למענה נכון.

 

 

 יכהתצוגה מקדימה פותחת לשונית נוספת שבה הטופס מופיע בפורמט צפייה ואינו ניתן לער

 בצורה הזו ניתן לאתר שגיאות, להתנסות במילוי הטופס, לבצע מעבר בין מקטעים

 וללחוץ על כפתור "שלח" להגשת התשובות
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 שינוי הגדרות של הטופס ובחירתו כמבחן   11.12

 

 

ט הגדרות ניתן לבצע הגדרות בתפרי

כלליות , הגדרות תצוגה, והגדרות 

ייחודיות על מנת שהטופס ישמש 

 כמבחן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אם הגדרתם את הטופס כמבחן, בסיום כל שאלה בטופס יופיע כפתור: "מפתח תשובות". 

 לחיצה על כפתור זה מאפשרת:

 לתת ניקוד לתשובה נכונה ✓

 לסמן את התשובה הנכונה ✓

 שוב לתלמיד שסימן תשובה נכונהלרשום מ ✓

 רצוי לתת רמז לחשיבה. –לרשום משוב לתשובה לא נכונה  ✓

 

 מומלץ מאוד להשתמש באפשרות של הגדרת הטופס כמבחן כדי לאפשר משוב לעונים על הטופס.
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 והבחנים המקוונים טלותפתרונות של המ – החלק 
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 פתרונות של המטלות והבחנים המקוונים  .12

  1תשובות: מטלה מספר   12.1

 .4אפשרות  .1

המודל הקונספטואלי עוזר בגיבוש הדרישות והחלופות לתכן, כמו עזרה בשיתוף פעולה בין 

  .היא היחידה שאינה נכונה 4הגורמים השונים. לכן, אפשרות 

2. OPM – ראשי תיבותObject Process Methodology :תהליך.-, מתודולוגיית עצם 

 .1,2,3תשובות  .3

היא מתודולוגיה ושפה למידול קונספטואלי של מערכות, בעלת תקן  OPMגיית מתודולו

ISO מוכר- ISO 19450 הן נכונות.  1-3. תשובות 

 .1,3,4תשובות  .4

מערכות, שירותים ומוצרים. תופעות טבעיות אינן ניתנות לעיצוב. לכן,   OPMניתן לעצב ע"י 

 הן נכונות.  3-4, 1רק תשובות 

 .3תשובה  .5

, יש צורך בעצמים, תהליכים והקשרים ביניהם. מצבים בתוך עצמים OPMמודל כדי לבנות 

 . 3הם אפשריים אך אינם הכרחיים. תשובה מספר 

 . 1תשובה  .6

שפה פשוטה יותר לתיאור מערכת מורכבת עדיפה, כמובן, על פני שפה שהיא בעצמה 

 מסובכת. 

 או באופן מידעי".הגדרה נכונה: "עצם הוא דבר שקיים, או עשוי להתקיים, פיזית  .7

 .4תשובה  .8

 היא הנכונה. 4מלבן עם הצללה. לכן, תשובה מספר  -עצם פיזי מערכתי 

 .1תשובה  .9

ניתן לגעת בו ולחוש אותו. המידע שהוא מעביר אל הרובוט לא הופך  -השלט הינו עצם פיזי

 אותו לעצם מידעי.

 . 2אפשרות  .10

חידה הנכונה.  בשאר האפשרויות היא הי 2מלבן ללא הצללה. אפשרות  -עצם מידעי מערכתי 

המלבן גם  -4יש אי התאמה של הטקסט או של הצורה או של שניהם יחד )כמו באפשרות 

 רובוט(. -מוצלל וגם מוגדר כעצם פיזי

 הגדרה נכונה: "תהליך הוא דבר שמשנה עצם אחד או יותר". .11

 . 3אפשרות  .12

 3לה. לכן, אפשרות מספר תהליך תכן הינו תהליך מידעי ולכן מייצגים כאליפסה ללא הצל

 בלבד היא הנכונה.
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 .1תשובה  .13

תהליך פיזי מבוצע על עצם פיזי. בתהליך ייצור אנו מייצרים עצמים פיזיים, לכם המהות 

 היא פיזית.

 . 3אפשרות  .14

תהליך מידעי פועל על עצם מדעי, התוצאות הן עצם מידעי ולכן התהליך יהיה מידעי. תהליך 

 היא הנכונה. 3א הצללה . לכן, אפשרות מספר מידעי מיוצג ע"י אליפסה לל

-הגדרה נכונה: "מצב הוא מקרה או תנאי בו עצם יכול להיות בנקודת זמן כלשהי, ומיוצג ב .15

OPM ."ע"י מלבן בעל פינות עגולות 

 . 3אפשרות  .16

State -  מצב הוא נסיבה/מקרה/תנאי )סיטואציה( בו נמצא עצם בזמן מסוים. מצבים

ות מלבנים בעלי פינות עגולות המצויים בתוך העצמים. מאחר באמצע OPM-מיוצגים ב

והמצב שייך לעצם, באופן גרפי אנחנו מציירים אותו בתוך המלבן המייצג את העצם. עצם 

יכול להיות במצב מסויים בנקודת זמן אחת ובמצב אחר בנקודת זמן אחרת. מצב עשוי 

להתקיים מצב. לכן, האפשרות  לעבור שינוי ע"י תהליך, אך בתוך התהליך עצמו לא יכול

 . 3הלא נכונה היא אפשרות מספר 

 1תשובות: בוחן מספר    12.2

העצמים הפיזיים בתרשים הם שלושה: נבדק, ערכת בדיקה לנגיף ורובוט. העצם הרביעי,  .1

יכולת זיהוי הנגיף, הוא עצם מידעי )ניתן לזהות ע"י עצם הגדרתו כ"יכולת" וגם ע"י הצגתו 

 בתרשים(.

 הוי הנגיף" הוא עצם מידעי )הסבר ניתן למצוא בתשובה הקודמת("יכולת זי .2

 התהליך הוא "זיהוי הנגיף", היחיד המוצג בתוך אליפסה. .3

קיים רובוט בעל יכולת לזיהוי נוכחות נגיף קורונה, והוא מורכב, בין השאר, מערכת בדיקה  .4

שהוא נשא שלו.   לנגיף שבעזרתה ניתן לזהות נוכחות נגיף קורונה עבור נבדק, ולאמת במקרה

 כל בדיקה כזאת צורכת ערכת בדיקת אחת ע"י הרובוט.

(, בניגוד Yields( תוארה ע"י קשר של יצירה )Benefitבמקרה של מכונת הקפה, התועלת ) .5

 לרובוט שם התועלת תוארה ע"י שינוי מצב הנבדק מבריא לנשא ע"י התהליך הראשי.

הראשי "זיהוי הנגיף" לבין הרובוט,  עוד הבדל הוא שימוש בקשר של "כלי" בין התהליך

לעומת חוסר בקשר כזה במכונת הקפה. הדומה הוא שימוש בתהליך ראשי אחד הצורך משאב 

 כלשהו )מים וחלב לעומת ערכת בדיקה(.

 רובוט" consists of"ערכת בדיקה לנגיף  -OPLהמשפט השלישי ב  .6

תואמים למוסבר על  OPL-תשובה אישית של כל תלמיד. יש לוודא כי המשפטים שהובאו מה .7

 ידי התלמיד. 
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למשל: טעינת ערכת בדיקה חדשה ברובוט, לקיחת דוגמה מהנבדק, בדיקת הדוגמה ע"י  .8

 הרובוט )תוך צריכת ערכה בדיקה אחת(, קבלת פלט מהרובוט: חיובי או שלילי.

  2תשובות: מטלה מספר    12.3

 חלק ראשון .1

1.1( .(c  

התשובה הנכונה היחידה. קצה המשולש המלא מצביע  ( זוהיcרוטור הוא חלק מן המנוע, לכן )

 לכיוון השלם, בעוד לבסיס המשולש מקושר/ים החלק/ים מן השלם.

 . המודל הנכון הוא: 1.2

 

1.3( .a) 

מנוע מורכב משלושת החלקים המופיעים תחתיו בתרשים: ציר, סטטור ורוטור. לכן, משולש מלא 

( ומצביע לכיוון המנוע הוא הקשר Aggregation-Participationחלק" )-המייצג את הקשר "שלם

 החסר.

 חלק שני .2

2.1( .a) 

אפיון בין המוצר ובין בעיית השורש אשר זוהתה ע"י התהליך: מוצר מציג את -קשר של הצגה
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(. בשתי האפשרויות האחרות ניתן לראות aבעיית השורש במצב מזוהה, לכן התשובה הנכונה היא )

 תוך עצם )מלבן(: "זיהוי בעיית שורש"טעות בולטת: תהליך מתואר ב

 2.  תשובה 2.2

התהליך המרכזי משנה את המצבים לפי כיוון החיצים: חץ מהעצם אל  -מצבים בתוך עצם

מצב התחלתי. חץ מהתהליך אל העצם: מצב סופי )או לכל הפחות מצב שונה מן  -התהליך

 .2ההתחלתי(. לכן, התשובה היא 

 הוא: הנכון.  המודל 2.3

 

 שלישי חלק .3

 . 5.  תשובה 3.1

חלק מתאר יחסים בין שלם לבין חלקיו, ללא התייחסות לתהליכים, תוצאות, פעולות -הקשר שלם

 מאפיין המבנה. -5וכיו"ב, אלא רק למבנה. לכן, התשובה הנכונה היא 

 .3. תשובה 3.2

 קשרי המרה שייכים לקבוצת הקשרים המתארים את התנהגות המערכת

 .3. תשובה 3.3

ים מופיע קשר התנהגותי )צריכה( בין העצם היחיד בתרשים לבין התהליך הראשי, וגם קשר בתרש

 חלק" שהוא קשר מבני בין תהליכי המשנה לבין התהליך הראשי.-"שלם

 . תשובות א,ב,ג,ז3.4

אפיון בתרשים. כמו כן, תכן המעגל כולל שלושה תהליכים ולא שניים. לכן, רק -אין קשר של הצגה

 ז הן נכונות.-, ג ותשובות א, ב

 

mailto:Moretech@ed.technion.ac.il
http://moretech.technion.ac.il/


 טכנולוגייםה למקצועות הארצי המורים מרכז קט-רומ 
 32000חיפה  ,הטכניון קריית ,וטכנולוגיה הפקולטה לחינוך למדע

 Moretech@ed.technion.ac.ilmail: -E  8293146-04  טל: 
http://moretech.technion.ac.il 

 

185 
. 2019מרכז המורים הארצי למקצועות הטכנולוגיים   -טק -פיתוח ועריכה, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון, במסגרת מור  

 
 

כל הזכויות שמורות למשרד החינוך.  הפרויקט מבוצע ©
. הפרויקט 30/8.14על ידי מוסד הטכניון ע "פ מכרז 

 .מבוצע  עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

 2תשובות: בוחן מספר    12.4

 .1תשובה  .1

צורות:  6( הם כלל התהליכים והעצמים בתרשים. ניתן לספור בתרשים thingsדברים )

חמישה מלבנים ואליפסה אחת. זהו מספר הדברים בתרשים. צורות המופיעות בתוך עצם 

 העצם "נבדק"( אינם דברים אלא מצבים. -)במקרה זה

 .1תשובה  .2

-חלק, הכללה-אפיון, שלם-ר מבני שאינו תלוי בזמן יכול להיות מכמה סוגים: הצגהקש

חלק( -התמחות, קשר כללי מתוייג. בתרשים הנ"ל יש שניים מתוכם: הרובוט שמורכב )שלם

 אפיון( יכולת זיהוי הנגיף.-מערכת בדיקת לנגיף, והרובוט שמציג )הצגה

 .2תשובה  .3

 היא כזאת. 2לקשרים מבניים: רק תשובה נחפש את האפשרות בה אין התייחסות 

התהליך המתואר במודל: התהליך המרכזי הוא התהליך היחיד המופיע בתרשים )במקרה  .4

זה(: זיהוי הנגיף. התהליך הראשי פועל על העצם הראשי ומשנה אותו: נבדק הופך מ"בריא" 

 ל"נשא".

 . 3תשובה  .5

 מוזכרת בטקסט כמהות התהליך 3רק אפשרות 

 . 2תשובה  .6

ינוי המצב היחיד בתרשים מתרחש בעצם "נבדק", כלומר, התועלת היחידה התרחשה בעצם ש

 זה, והוא הנהנה מהתהליך.

 התועלת של המערכת עבור הנהנה של המערכת היא: זיהוי הנגיף ומעבר מ"בריא" ל "נשא". .7

 3תשובות: מטלה מספר    12.5

 חלק שני . 2

 1,3,4,5,7. תשובות 2.1

( ישנם חמישה מרכיבים, אשר SD-System Diagram -רכת על פי ההקדמה )תרשים המע

 .7-ו 3-5, 1מתוארים בתשובות 
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 .מבוצע  עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

 . הפתרון הנכון הוא: 2.2

 

 . הפתרון הנכון הוא: 2.3

 

 חלק שלישי. 3

3.1( .a+)(c) 

 קודקודו פונה לכיוון המאפיין במקום לכיוון המאופיין. -כיוונו של המשולש הפוך b+dבתרשימים 

 .b. תשובה 3.2

משולש ובתוכו משולש קטן. כאמור לעיל, קודקוד  -אפיון"-תכונה מאופיינת על ידי הקשר "הצגה

 המשולש מצביע אל המאופיין, בעוד בסיסו פונה לכיוון התכונה, המאפיין.
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 .מבוצע  עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

 . 6. תשובה 3.3

רווח גולמי  -מטרת מערכת מתארת את התועלת העיקרית הצפויה לנהנים מהמערכת. במקרה זה

 ת, מפעל הייצור הוא הנהנה.הוא התועל

 הפתרון הנכון הוא:   .3.4

 

 חלק רביעי. 4

 e. תשובה 4.1

ניתן להגיע לתשובה גם ע"י אלימינציה: טמפרטורה וזרם אינם אנושיים והם אינם כלים, לכן 

(a)+(b)  נפסלים. לפי הטקסט המתאר את שלב התכן המפורט של המעגל, טמפרטורה וזרם אינם

ם בתהליך. תשובה נכונה: טמפרטורה וזרם מושפעים )בצורה כלשהי, לא מפורט נצרכים או נוצרי

 כיצד( ע"י תהליך התכן המפורט. 

 A,B,D. תשובות  4.2

( או שינוי מצב קיים )כמו B(, ייצור )Aהמרה )שינוי( יכולה לכלול שלושה תהליכים: צריכה )

חד משלושת תהליכים אלה היא (. האפשרות היחידה שאינה כוללת אDשמיוצג במצבים בתוך עצם 

C. 

 B. תשובה 4.3

B  היא האפשרות היחידה בה מופיע בצהוב עצם ראשי המספק תועלת. בשאר האפשרויות מופיעים

 או כלים או תכונה של עצם.

 D. תשובה 4.4

אפיון, כאשר בסיס המשולש פונה -מאפיין חייב להיות קשור למציג )המאופיין( בקשר של הצגה

 היא הנכונה. Dמאפיין(. לכן אפשרות לעברו )לעבר ה

 חלק חמישי. 5
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 .מבוצע  עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

 2+3. תשובות 5.1

 "מצריך" מרמז על כלי 

 5.  תשובה 5.2

 עצם אנושי  -( מרמז על סוכן handles"מטפל" )

 . המודל המוצע הוא: 5.3

 
מכיוון שבשאלה מפורטים מספר תהליכים משנה, פתרון אפשרי מדויק ומפורט יותר הוא פתרון 
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 .מבוצע  עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

 (:4)יוסבר ביחידה  SD1 In-Zoomברמת 

 

 3תשובות: בוחן מספר    12.6

 הפתרון הנכון הוא:  .1
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 המודל המוצע הוא:  .2

 
 

3. OPL: 
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 .מבוצע  עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

 המציגים מטרה:  OPLמשפטי  .4

 
 המציגים סוכנים:  OPLמשפטי  .5

 
 

 המתייחסים לנהנה מהמערכת: OPLמשפטי  .6

 

 

 4תשובות: מטלה מספר    12.7

 חלק ראשון .1

 2,3,5תשובות  .1.1

 בטקסט לפני השאלה שכותרתו "הגדרות כלליות" כך מופיע במפורש

 4תשובה  .1.2

 כך מופיע במפורש בטקסט לפני השאלה שכותרתו "הגדרות כלליות"

 1תשובה  .1.3

תהליכים שלא ניתן להתקדם בהם לתהליך הבא ללא -התהליך שמובא בשאלה מציג תתי

מסקנות השלמה של הקודם. למשל, זיהוי הבעיה חייב לבוא לפני בחינת חלופות, וניתוח+

 חייבים לבוא לאחר בדיקות עמידה במפרט.

 חלק שני .2

 הפתרון הנכון הוא: .2.1

 
 5תשובה  .2.2

מתואר שינוי שמופיע כבר בתרשים הקודם ואינו מתאר את התוספת של העצם  5רק בתשובה 
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. הפרויקט 30/8.14על ידי מוסד הטכניון ע "פ מכרז 

 .מבוצע  עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

( ושל הקשר שלהם אל התהליך Production File(, של תכונתו ) 1st Production Runהחדש )

Production Releasing. 

 1-3תשובות  .2.3

: "על תהליך סינכרוני לעשות שימוש במושגים 4המשפט היחיד שאינו נכון מתואר בתשובה 

כמבן שקביעה כזו אינה נכונה. שאר הקביעות נכונות לפי  -טכניים שאינם מובנים ע"י הדיוטות"

-תהליכים, על כל תת-המתואר במהלך המטלה ובסרטון: התהליך צריך להכיל לפחות שני תתי

(, ולקו המתאר של האליפסה OPMהליך לבצע שינוי בעצם אחד לפחות )כמו כל תהליך בת

 הגדולה )תהליך העל( לא ניתן לחבר קשר מסוג תוצאה או צריכה.

 המודל המוצע הוא: .2.4

 
  3אפשרות  .2.5

-הקשר היחיד שיכול להיות מתאים למתואר בתרשים ובמטלה עצמה הוא קשר של השפעה

Effect Link:  משפיע על שלב התכן.  תהליך התכן 

 4תשובה  .2.6

 .4(, לכן המשפט הנכון היחיד מוצג בתשובה Effectהוא מסוג השפעה ) 2.5הקשר הנכון בשאלה 

 חלק שלישי .3

 )כל התשובות נכונות( 1-4תשובות  .3.1

תהליכים המתרחשים ללא סדר קבוע, -לפי המוצג בסרטון, על תהליך העל לכלול לפחות שני תתי
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 .מבוצע  עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

-לפחות עצם אחד, ולא ניתן לחבר קשרים לתהליך העל אלא רק לתתיתהליך לשנות -על כל תת

 התהליכים

 1תשובה  .3.2

 חלק )משולש מלא( מתאר את הקשר השלם לבין חלקיו. למשל: -קשר שלם

X consists of Y and Z"מוצג ע"י קשר שלם "-( חלק כשקודקוד המשולש פונה לכיוון השלםX )

 (.Y+Zובסיסו כלפי חלקיו )

 1תשובה  .3.3

 התהליך הראשי הוא מערכתי, פיזי, ומקושר לסוכן מתאים )צוות פיתוח( 1שובה רק בת

 4תשובות: בוחן מספר    12.8

 -חלק א: המודל המוצע הוא
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 .מבוצע  עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

 -חלק ב: המודל המוצע הוא

 

  5תשובות: מטלה מספר    12.9

 הפתרון הנכון הוא:  .1

 
 תיאור מילולי: .2

יאות, ודורשת רובוט )מורכב הפעלת רובוט לבדיקת קורונה מתופעלת על ידי רשויות הבר

 מריכבים מוטוריים, תקשורתיים ומערכת בדיקה( וחיבור אינטרנט מהיר.
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עם סיום הבדיקה משתנה הסטטוס ל"בדיקה הושלמה", תוך זיהוי נוכחות הוירוס בנבדק 

התוצאה משפיעה על מאגר הנתונים  )המורה(, מה שהופך אותו מחשוד כחולה לחולה מאומת.

 אות.של רשויות הברי

  4אפשרות  .3

 עיגול מלא מייצג סוכן )מפעיל/נהנה( אנושי, וזה בדיוק מה שמתואר בשאלה.

 היא הנכונה. 4אפשרות רק לכן, 

  1תשובה  .4

אפיון, -בין המורה הנבדק לאחד המצבים בעצם "סטטוס בדיקת הקורונה" יש קשר של הצגה

נה )בדיקת קורונה במצב לכן, המורה מציג את התכו כשקודקוד המשולש פונה לכיוון המורה.

 "הושלמה"(, כמו שמופיע באפשרות הראשונה.

  2תשובה  .5

אפיון בין המורה )במצב של חולה מאומת( לבידוד תלוי ועומד של שבועיים.  -קשר הצגה

 .קודקוד המשולש יפנה לכיוון המורה ובסיסו לכיוון העצם המידעי שמתאר את הבידוד

 המודל המוצע הוא:  .6
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