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 דניס בן ארי קופל הפעילות פותחה על ידי 

לומדים על מוצרים: ביומטריה במבט  
 טכנולוגי 

 מטרות הפעילות 

 לזהות צרכים אנושיים, המובילים ליצירת מוצרים טכנולוגיים  ·

 להגדיר בעיות שמצריכות פתרון טכנולוגי  ·

 להכיר את השלבים בתהליך התיכון  ·

 למיין ודרישות מוצר ולהגדירן  ·

 כנית הלימודיםומושגים מת

טכנולוגיה, פתרון טכנולוגי, הגדרת בעיה, הגדרת צורך, מוצר טכנולוגי, דרישות המוצר,  

 דרישות הכרחיות, טביעות אצבע 

 מיומנויות 

הבניית ידע, חשיבה ביקורתית, טיפול במידע, יישום ידע, מיומנויות חקר, פתרון בעיות,  

 וקבלת החלטות, שיתוף פעולה 

 

 

  מה עושים?

 

 צריך מנעולים ומפתחות? חלק א': למה 

יום אנו נוהגים להשתמש בביטוי "זה מתאים כמו מפתח למנעול". ביטוי זה -בחיי היום

ממחיש את ההתאמה המדויקת שקיימת בין מנעול למפתח שיכול לפתוח רק מנעול  

את  וכמובן גם   ,מסוים ולא אחר. המנעולים מאפשרים לנו לנעול שערים, אופניים

 כונית ועוד. , המבתיםה דלתות

 

ואיך הוא פותח את המנעול או הצילינדר?"   ,קראו את קטע המידע "איך פועל מפתח. 1

 http://bit.ly/3qQZupk שבקישור הבא:

http://bit.ly/3qQZupk
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 2. צפו במליאה בסרטונים הבאים על פי הנח יית המורה:

 https://bit.ly/3ebYKHM ?"צילינדראיך עובד : המנגנון של המפתח והמנעול" ·

· “How locks works”: https://bit.ly/3kREIDW 

· “How does a Pin Tumbler Lock work?”:  https://bit.ly/387vSN0 

 מדוע יש צורך לנעול דלתות חיצוניות של בית או בניין? :. דונו במליאה3

 

 . התחלקו לצוותי עבודה לפי הנחיית המורה.4

קבלו חלקי משפטים מהמורה והרכיבו מהם משפטים היוצרים קטע מידע שלם בנושא  

 אנושיים"."צרכים 

 

פותרים צורך אנושי. איזה מבין הצרכים הבאים הם  ש. מנעולים ומפתחות הם מוצרים 5

 פותרים?

  א. צורך בהנאה

 ב. צורך בנוחות 

  ג. צורך במזון

 ד. צורך בביטחון  

 

 . כאשר יצרו את הדלת חשבו על מענה לצורך אנושי.6

 בחרו את התשובות הנכונות. על אילו צרכים אנושיים נוספים עונה המוצר דלת? 

 

 א. ליצור פרטיות לדיירי הבית. 

 ב. ליצור צורה מעניינת מבחינה עיצובית.

 ג. ליצור פתח יציאה וכניסה לבית.  

אנשים או בעלי חיים שלא אמורים  אליו יכנסו  ישלא  , כדילשמור על המקום בטוח ד.

 להיכנס.  

  .הבנייןמפריד בין הפנים לחוץ הבית או שה. ליצור מחסום 

 

 

https://bit.ly/3ebYKHM
https://bit.ly/3kREIDW
https://bit.ly/387vSN0
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 חלק ב': ביומטריה במבט טכנולוגי 

 

 גם הדלת הביומטרית באה לענות על צרכים אנושיים.

  צפו בסרטונים וענו על השאלות בהמשך:. 1

 https://bit.ly/2MJJFSr": מנעול חכם שהופך כל דלת לחכמה –ק  ילֹוא  " ·

· :“Biometric Fingerprint Door lock” https://bit.ly/3kVkKIx  

 הגדרת צרכים  .2

  הדלת הביומטרית?עונה  צרכים על אילו 

 

 הגדרת בעיה טכנולוגית  . 3

 הדלת הביומטרית פותרת בעיות שונות שיש לאדם.  

 בו ילד מאבד כל הזמן את מפתחות ביתו. שחשבו על מצב  ה,לדוגמ

 הוא שהילד לא יכול להיכנס לבית שלו ללא המפתח.  המצב המצוי

 הוא שהילד יוכל להיכנס לבית שלו גם אם אין לו מפתחות.  המצב הרצוי

בצורת  כשרוצים להגדיר בעיה טכנולוגית כותבים אותה   הגדרת הבעיה הטכנולוגית:

 כיצד הילד יוכל להיכנס לבית שלו ללא מפתחות?למשל, שאלה. 

 

 : תרגיל 

 לפני כחודש פרצו למכולת השכונתית וגנבו ציוד ומוצרים רבים. 

 השלימו:

 _________________________________________________________  :המצוי  המצב

 

 _________________________________________________________   :הרצוי המצב

 

כגון: כיצד? באיזה אופן? באיזו   ,השתמשו במילות שאלה  הגדרת הבעיה הטכנולוגית:

 ________________________________________________________________________   דרך?

 

 

https://bit.ly/2MJJFSr
https://bit.ly/3kVkKIx
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 דרישות  הגדרת. 4

 נגנבו בהןש, בירושלים ספר בבית מחשביםה  חדרל פריצות שלוש אירעו  האחרונה בשנה

 נכנסו  הגנבים האירועים שבכל ומצאה בדקה המשטרה. ניידים ומחשבים טאבלטיםמשם 

  .המחשבים חדר של הכניסה דלת דרך בקלות

 
 .ליצירת דלת כניסה ביומטרית בבית הספרומהנדסות נבחרתם להיות צוות מהנדסים א. 

מיינו את הדרישות הבאות   להיכנס לחדר זה.  וצוות יוכלאנשי הובית הספר  רק תלמידי

 דרישות שאינן הכרחיות:לדרישות הכרחיות ול

 

 .טביעת אצבע: לזיהוי מאפיין ביומטרי של אדם מכשיריש  ·

 .הדלת עשויה מפלדה ·

 .לצבע המבנה םצבע הדלת מתאי ·

 . הדלת אסתטית ומתאימה לחזות המבנה ·

   .האדם שפותח את הדלתיכולת לזהות את   ·

 ות. ופשוט ותהפתיחה והנעילה של הדלת קל  ·

 .הדלת מאפשרת כניסה של אנשים מורשים בלבד ·

 . טביעות אצבע של כל צוות בית הספר והתלמידיםבקלות  אפשר לשמור  ·

 .האצבע טביעותמדויק של  זיהוי ·

 דרישות הכרחיות 
 (אי אפשר להתפשר עליהןודרישות שחובה לקיימן )

 דרישות שאינן הכרחיות
 (אפשר להתפשר עליהןושדרישות שלא חובה לקיימן )

 לדוגמא:  
לזיהוי מאפיין ביומטרי של   מכשיריש 

 אדם: טביעת אצבע

 

  

 
  

 

 ב. הוסיפו לטבלה דרישות נוספות.  

 הדרישות לפי דרגת חשיבות.  כל ג. דרגו את  

 ד. בחרו את הדרישות ההכרחיות ביותר לפיתוח דלת ביומטרית והדגישו אותן. 
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 חלק ב' 4שאלה לנספח: טבלה 

 

 דרישות הכרחיות 
 (אי אפשר להתפשר עליהןודרישות שחובה לקיימן )

 דרישות שאינן הכרחיות
 (אפשר להתפשר עליהןושדרישות שלא חובה לקיימן )

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


