
 המשימה



 המטרה

תוך הבנה של תכונות החומרים בטבע  , מוצר חדשעליכם להמציא 

 .שיצרתםקישור בין תכונות החומר ובין אופן השימוש במוצר ו

 

שיתכנס בבית הספר  להציג בפני פאנל מומחים עליכם , את המוצר שלכם

 .08.03.2013-ביום שישי ה



 התוצר

 :התוצר שעליכם להכין מורכב משני חלקים

את החומרים  , כולל מסמך המתאר את המוצר שלכם –תיק מוצר 1.

בתיק המוצר יהיה גם דגם של ; בהם אתם משתמשים ותכונותיהם

 המוצר ודוגמה פיזית לחומר בו השתמשתם

דקות של המוצר שלכם  3הצגה מתכוננת מראש בת  – פרזנטציה2.

 ההצגה תלווה במצגת שתכינו. בפני פנאל מומחים והורים



 תיק מוצר
 :תיק המוצר שלכם יורכב מכמה חלקים

 :הכולל את הפרקים הבאים מסמך מסכם1.

על איזה  , משמשלמה הוא , שלו תיאורה, המוצר שםפרק הכולל את ": הרציונל"א-

 הוא עונה והסבר כיצד המצאתם אותו צורך

התכונות  פירוט , פרק הכולל תיאור של החומרים מהם בנוי המוצר": החומרים"ב-

 בו תורמת לשימוששל כל חומר והסבר כיצד התכונה של החומר 

 שלכם עיצוב המוצראו שרטוט של  ציורפרק הכולל ": אילוסטרציה"ג-

 של המוצר שלכם דגם2.

 .המרכזי במוצר שלכם של החומר דוגמה פיזית3.

 ניתן להשתמש בחפצים אחרים הבנויים מאותו חומר 

;  אפשר להביא ספוג אמבטיה כדוגמה, אם המוצר שלכם בנוי מהחומר ספוג, למשל) 

 (אפשר להביא בקבוק פלסטיק כדוגמה, אם המוצר שלכם בנוי מפלסטיק

 .חשוב שתבחרו חומרים שיש לכם גישה אליהם! שימו לב 



 פרזנטציה

בדיוק להציג את המוצר שלכם בפני פאנל דקות  3 יהיו ברשותכם

 .המומחים

כיצד כדאי לכם להציג את המוצר שלכם  לתכנן בקפידהיהיה עליכם 

 .באופן שישכנע אותם

                      PowerPointמצגת בתוכנת תצטרכו להשתמש ב, בנוסף

בה תוכלו לרשום את המסרים המרכזיים שלכם וכן   google-docs-או ב

 .לשים תמונות ואיורים של המוצר



 אבני דרך

 (:אבני הדרך)עיקריים ארבעה שלבים הפרויקט בנוי מ

 למוצר וכתיבת פרק הרציונלגיבוש סופי של הרעיון 1.

 וכתיבת פרק החומריםחקירת תוכנות החומרים 2.

בניית מודל פלסטלינה ומציאת  , ציור אילוסטרציה: עיצוב המוצר3.

 דוגמה פיזית לאחד החומרים

בניית מצגת וחזרות לקראת  , אריזת תיק המוצר: הכנת הפרזנטציה4.

 ההצגה למומחים



 לוח זמנים

 'יום ו 'יום ה 'יום ד 'יום ג 'יום ב 'יום א

3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 

10.2 11.2 12.2 13.2 14.2 15.2 

17.2 18.2 19.2 20.2 21.2 22.2 

24.2 25.2 26.2 27.2 28.2 1.3 

3.3 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 

 חופשת פורים

יום למידה 

 פורים

 פאנל מומחים

 גיבוש הרעיון1.

 חקירת החומרים2.

 עיצוב המוצר3.

 הכנת הפרזנטציה4.



 לוח זמנים

 'יום ו 'יום ה 'יום ד 'יום ג 'יום ב 'יום א

3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 

10.2 11.2 12.2 13.2 14.2 15.2 

17.2 18.2 19.2 20.2 21.2 22.2 

24.2 25.2 26.2 27.2 28.2 1.3 

3.3 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 

 חופשת פורים

יום למידה 

 פורים

 פאנל מומחים

 גיבוש הרעיון1.

 חקירת החומרים2.

 עיצוב המוצר3.

 הכנת הפרזנטציה4.



 איך מתחילים

לא  , מכיוון שהזמן של פאנל המומחים מוגבל –מתחלקים לצוותים 1.

 .יהיה ניתן להציג ביחידים

גיבוש הרעיון וכתיבת   –אבן הדרך הראשונה מתחילים לעבוד על 2.

 .במסמך המסכם" הרציונל"פרק 

  –שיעזרו לכם בתהליך  מסמכיםלרשותכם מספר 3.

 דף עבודה ראשוני לקראת המצגת מוצר למשקיעיםא-

 שאלון כיוונוןב-

 "הרציונל"פירוט מבנה פרק ג-

 אתר הפרויקטאת כל המסמכים ניתן למצוא ב
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