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 1036 ינואר 13                
 כ"א בשבט תשע"ו

 של עצמים במערכת השמשמים בניית דגשלב 

 תלמידים ומורים יקרים,

בתי הספר שיקבלו את הציונים  52של התחרות  השלישיהזמן קצר והמלאכה מרובה! בשלב 

וירטואלי יבנו דגמים של עצמים במערכת השמש, על פי ההנחיות שלהלן. והגבוהים ביותר בחידון ה

ם ותיעוד מי, ואילו תהליך בניית הדג6252.7-תימסר בתאריך הג' ההודעה לבתי הספר שעולים לשלב 

חר יותר. כדי שיהיה לכם זמן מספיק , רק שבועיים וחצי מאו11.1.36-התהליך צריכים להסתיים עד ה

 בשלב ב' של התחרות שתתפיםמאנחנו ממליצים לכל בתי הספר שלתכנון ולביצוע הדגמים, 

. תהליך עצמו עכשיו, אבל לא להתחיל עדיין בתהליך הבנייהלהתחיל ולתכנן את הדגמים כבר 

על דרכי עיצוב ם, ובהחלטה מיכרוך בקריאת חומר רקע, בבחירת העצמים שיוצגו בדג התכנון

ם. כל אלה כדאי שייעשו במהלך השבוע הקרוב, כדי שבעת קבלת ההודעה על העולים לשלב מיהדג

 ג' תהיו ערוכים ומוכנים להתחיל בתהליך הבנייה!  

ואם ירצו יוכלו אף  ,בתי ספר שלא יעלו לשלב ג' ירוויחו את תהליך התכנון והחשיבה על הדגמים

 בית ספרית, גם אם לא ישלחו אלינו את תיעוד הדגמים. להמשיך בתהליך הבניה כפעילות

  :לבתי הספר שיעלו לשלב ג' המשימה

לכת ה יכוכב מארבעת: אחד במערכת השמש של שלושה עצמים שונים עליכם לבנות דגמים .3

 דגמים(. 1)סה"כ  שאינו כוכב לכתאחד , ועצם יםחיצוניהלכת ה יכוכבמארבעת , אחד יםפנימיה

לייצג הן את המבנה הפיזי של פני השטח )טופוגרפיה( והן את ההרכב הכימי של הדגמים צריכים  .1

 פני השטח )חומרים(.

 הדגמים צריכים לאפשר השוואה בין המאפיינים של העצמים השונים. .1

 הדגמים יכולים להיות של העצם כולו, או של חלק מייצג שלו. .1

ור דרכים יצירתיות בהן תייצגו אתם חופשיים לבח –הדגמים לא חייבים להיות העתק של העצם  .5

 את המבנה ואת ההרכב של פני השטח.

למה שמעל ומתחת לפני גם הדגש צריך להיות על ייצוג פני השטח. אפשר כמובן להתייחס  .6

 השטח, אבל משקל גדול יותר יינתן לפרטים שהם חלק מפני השטח.

 על פי הקריטריונים הבאים: נוייבח דגמיםה

 שמוצגים נכונים? האם הפרטים –דיוק מדעי  .3

באיזו מידה ברורה המשמעות של כל פרט? האם אפשר להשוות בין המאפיינים  –בהירות הייצוג  .1

 של העצמים השונים?
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 דגם?כל כמה מידע מוצג ב –פירוט  .1

 יצירתיות ומקוריות .1

 אסתטיקה .5

 על כל קבוצה להגיש: 

מסמך ה. מילים 3000ולא יעלה על המסמך יישלח כמסמך וורד  ם:מימסמך המתאר את הדג .3

 יכלול את הפרטים הבאים:

 מדוע? אילו עצמים בחרתם להציג? 

  ?מדועמהי הדרך בה בחרתם לייצג את מבנה פני השטח? 

  ?מדועמהי הדרך בה בחרתם לייצג את הרכב פני השטח? 

 מאפיינים  יםם ממחישמיוכיצד הדג ,אילו מאפיינים של העצמים השונים בחרתם להציג

 ?אלו

  השתמשתם?באילו חומרים 

  תיאור של תהליך התכנון, בדגש על חלוקת התפקידים בין חברי הקבוצה ואופן קבלת

 .ההחלטות

  תיאור של תהליך הבנייה, בדגש על חלוקת התפקידים בין חברי הקבוצה ואופן קבלת

 .ההחלטות

 דרכי פתרונן או הפשרות שננקטו.ם, מיאלות שצצו במהלך תכנון הדגקשיים וש 

  ם לבין המציאות. מיבין הדגהפערים הקיימים 

 ם. מיתיאור מקורות המידע שנעשה בהם שימוש לתכנון הדג 

 העמידה בקריטריונים של משימה זו.  את כל מידע נוסף אשר ממחיש 

מהאופנים הבאים: קישור לסרטון  אחדאת התיעוד ניתן לשלוח ב ם:מישל הדגמצולם תיעוד  .1

 35מספר מקסימאלי של מצגת עם  או, דקות 1:00באורך מקסימאלי של שיועלה ליוטיוב 

 . MB30גודל קובץ המצגת לא יעלה על  .שקופיות

 ם צריך לכלול את הפרטים הבאים:מיתיעוד הדג

 הספר, שם היישוב, -הפתיחה של הסרטון: כותרת, שם ביתפריים  / השקופית הראשונה

 שם הפרויקט, שמות המנחים ותפקידם

 מבט כללי של הדגמים 

 ספציפיים בדגמים התייחסות לפרטים 

 השוואה בין המאפיינים של העצמים השונים 

 םמיהצגת התהליך הקבוצתי של בניית הדג 

המסמך כל המידע צריך להיכלל במסגרת המסמך והתיעוד המצולם, במגבלות שהוגדרו לעיל. 

 קישורים לאתרי אינטרנט2 יכילולא  והתיעוד המצולם
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 זה יעלו לשלב הגמר.הקבוצות אשר יזכו במירב הנקודות בשלב עשר 

ההזדמנות להציג אותם בפני חבר  ןתן את הדגמים לאירוע הגמר, ותינתן להקבוצות אלו יביאו א  

 השופטים והקבוצות האחרות.

 שימו לב!
  ם ואת המסמך המלווה יש לשלוח לכתובתמיאת תיעוד הדג

Yamit@excellence.org.il 2 0:11.בשעה  51252.7ך עד לתארי 

  ,במידה ולא קיבלתם אישור יש לקבל אישור על קבלתם במייל חוזרלאחר משלוח המסמכים .

על קבלת המסמכים, אנא שלחו מייל נוסף ובקשו לקבל אישור. במידה ולא יהיה בידכם אישור, 

 התקבל.  המרכז לא יוכל לקחת אחריות במידה והמייל לא

 ו. דקביפרויקטים שיתקבלו לאחר תאריך זה לא י 

  עם כל שאלה, בעיה, או צורך בהבהרה ניתן לפנות לפורום התחרות באתר המרכז הישראלי

 בכתובת: בחינוךלמצוינות 

http://www.excellence.org.il/Index.asp?CategoryID=31 

 

 

 
 

 בהצלחה!
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