
 

 

1 

      

 דניס בן ארי קופל הפעילות פותחה על ידי 

 קובץ למורה 

לומדים על מוצרים: ביומטריה במבט  
   טכנולוגי

 שכבת גיל 

 ו' –'ד  כיתות ‒ יסודי

 תקציר הפעילות 

ייחשפו   הביומטריההלומדים  זה,לנושא  נושא  באמצעות  צרכים   .  באפיון  יעסקו  הלומדים 

הלומדים יקראו  מובילים לפיתוח מוצרים טכנולוגיים. בחלק הראשון של פעילות זו  שובעיות  

קטע מידע קצר על מנעולים ומפתחות, יצפו בסרטונים המדגימים את פעולת ההתאמה בין 

וי למנעול  במפתח  ודונו  במנעולים  יקבלו  ב צורך  הם  בצוותים.  יעבדו  מכן  לאחר  דלתות. 

כרטיסיות עם משפטים וירכיבו מהם קטע מידע קצר המסביר מהו צורך אנושי, ויענו על שאלה  

זה צורך אנושי ממלאים מפתחות ומנעולים. בחלק השני של הפעילות הלומדים המבררת אי

ביומטרית דלת  פועלת  איך  המציגים  בסרטונים  מכןיצפו  לאחר  הנוגעות    .  שאלות  על  יענו 

עמ שאלת  מוצגת  לבסוף  הביומטרית.  הדלת  לפיתוח  שהובילו  ולבעיות  )ערכים, "לצרכים  ר 

מקש  ,(נטיותוו ורלמעורבות   תיאור  גנ  מציגה  של  ורה  ציוד  דלת  שנוגעת בבת  ליצירת  נחיצות 

בית הספר. הלומדים ימיינו וידרגו את הדרישות הכרחיות ליצירת  במחשבים  הביומטרית בחדר  

 .תן מענה לבעיית הגנבות בבית הספרידלת ביומטרית שת

 משך הפעילות 

 שני שיעורים כ

 מטרות הפעילות 

 ים ימוצרים טכנולוגלזהות צרכים אנושיים, המובילים ליצירת  ·

 פתרון טכנולוגי מצריכות שלהגדיר בעיות  ·

 להכיר את השלבים בתהליך התיכון  ·
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 דניס בן ארי קופל הפעילות פותחה על ידי 

 קובץ למורה 

 ולהגדירן  למיין ודרישות מוצר ·

 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 

 אופי הלמידה 

 צוותים , זוגות, יחידים

 סוג הפעילות 

 פעילות לפתיחת הנושא ·

 פעילות להקניית הנושא ·

 קישור לסרטון 

  http://bit.ly/2EULbMV": איך לדגום ולראות טביעות אצבע" ·

 הכנות לקראת הפעילות

 . והפעילות סרטונים להקרנת לאינטרנט וחיבור רמקולים, מקרן, מרכזי למחשב לדאוג ·

 .טכנולוגי מוצר מהו , ולהביןטכנולוגיה בהגדרת קודם ידעיש  שללומדים לוודא ·

, הפעילות של הראשון בחלק 4 בשאלה המשפטים כרטיסיות את צוות לכל להדפיס ·

 .1 בנספח להדפסה כרטיסים. בכיתה הלומדים לכמות בהתאם

 .2נספחבחלק ב'  4טבלה ריקה לשאלה או להקרין על הלוח אפשר להדפיס  ·

 

http://bit.ly/2EULbMV
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 דניס בן ארי קופל הפעילות פותחה על ידי 

 קובץ למורה 

 :הביומטריכתבות נוספות בנושא העור והמאגר 

 http://bit.ly/2RuyQ3F?" אצבע טביעות ולראות לדגום איך" ·

 http://bit.ly/2Ir9SzU ":אצבע טביעות שתי כמו" ·

  http://bit.ly/31aUxtR ":מדעית מבט נקודת  – הביומטרי מאגר"ה ·

 

 

 מה עושים?

 חלק א': למה צריך מנעולים ומפתחות? 

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:

2. צפו במליאה בסרטונים הבאים על פי הנח יית המורה: בחרו את הסרטונים המתאימים 

.לכיתה  

 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 

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

כתבו   .הלומדים קודם לכתוב במחברת את תשובותיהם ולאחר מכן ערכו דיון בכיתה

: למנוע גנבות, כניסה בררנית של אנשים  הלדוגמהצעותיהם. תשובות    על הלוח את

 ומקומות עבודה, חנויות וכו'. לבתים 

 

http://bit.ly/2RuyQ3F
http://bit.ly/2Ir9SzU
http://bit.ly/31aUxtR
http://bit.ly/3qQZupk
https://bit.ly/3ebYKHM
https://bit.ly/3kREIDW
https://bit.ly/387vSN0
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 דניס בן ארי קופל הפעילות פותחה על ידי 

 קובץ למורה 

לפי הנחיית המורה.  4   5–3לחלק את הכיתה לצוותים של   מומלץ. התחלקו לצוותי עבודה 

 לומדים.

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

 .1בנספח  להדפסה כרטיסים "צרכים אנושיים".

  :4שאלה   פתרון

 מהו צורך אנושי? 

 כל מה שבני אדם זקוקים לו או חשים שהם זקוקים לו עבור קיומם ושיפור איכות החיים 

ב בריאות,  מתאימה,  טמפרטורה  ומזון,  מים  לצרכים:  דוגמאות  לדעת  ישלהם.  טחון, 

 תקשורת, נוחות, הנאה. ולהבין,

 

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

 פותרים?

  א. צורך בהנאה

 ב. צורך בנוחות 

  ג. צורך במזון

 תשובה נכונה ד. צורך בביטחון 

לשמור על דברים נעולים כמו דלתות, אופניים, מכוניות, מניעת    משמעוצורך בביטחון  

 גנבות, שמירה על ציוד יקר ועוד.

 

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

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

  תשובה נכונהא. ליצור פרטיות לדיירי הבית. 

 ליצור צורה מעניינת מבחינה עיצובית.ב. 

 תשובה נכונה ג. ליצור פתח יציאה וכניסה לבית.  

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

 תשובה נכונה להיכנס.  

 תשובה נכונה  .בין הפנים לחוץ הבית או הבנייןמפריד שה. ליצור מחסום 
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 דניס בן ארי קופל הפעילות פותחה על ידי 

 קובץ למורה 

 ביומטריה במבט טכנולוגי חלק ב': 

 מומלץ לחזור לעבודה בצוותים.  4ובמשימה  ,במליאה 3–1משימות מומלץ לעשות את 

 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 

 צורכי ביטחון:

 . הדלת את לפתוח יוכלו הבית בני שרק להבטיח ·

 .רצוייםלא אנשים של  למנוע כניסתם  ·

 . להפחית גנבות, לאפשר כניסה של אנשים מורשים בלבד ·

 .ומדויק אישי זיהוי לפי ,מפתחותבלי  גם לבית  להיכנס אפשרות ·

 עודדו את הלומדים לחשוב על עוד צרכים. 

 

 לשתף במליאה.הנחו את הלומדים לכתוב כל אחד לעצמו ואז  טכנולוגית הגדרת בעיה. 3

 הדלת הביומטרית פותרת בעיות שונות שיש לאדם.  

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

 לשאול את הלומדים אם זה מצב שהתנסו בו, כדי ליצור רלוונטיות לנושא. 

 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  כותבים אותה כשרוצים להגדיר בעיה טכנולוגית    הגדרת הבעיה הטכנולוגית:

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

https://bit.ly/2MJJFSr
https://bit.ly/3kVkKIx
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 דניס בן ארי קופל הפעילות פותחה על ידי 

 קובץ למורה 

 : תרגיל 

 השלימו:וגנבו ציוד ומוצרים רבים. פרצו למכולת השכונתית  כחודשלפני 

 _________________________________________________________  :המצוי  המצב

 .ומוצרים ולגנוב ציודמכולת ניתן לפרוץ בקלות ל

 _________________________________________________________   :הרצוי המצב

 .אליה  להיכנס יכולמכולת עבוד בל שמורשה מי רק

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

 ________________________________________________________________________   דרך?

 ?מכולתכנסו ליבאיזו דרך אפשר להבטיח שרק אנשים מורשים י ·

 ?מכולתפריצות לבאיזה אופן נוכל להפחית  ·

  כיצד ניתן לאבטח את המוצרים והציוד במכולת? ·

 

 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

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

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

 . 2נספח ב להדפסה  ריקהטבלה  דרישות שאינן הכרחיות:להבאות לדרישות הכרחיות ו

 .טביעת אצבע: לזיהוי מאפיין ביומטרי של אדם מכשיריש  ·

 .הדלת עשויה מפלדה ·

 .המבנהלצבע  םמתאיצבע הדלת  ·

 . הדלת אסתטית ומתאימה לחזות המבנה ·

   .האדם שפותח את הדלתיכולת לזהות את   ·

 ות. ופשוט ותקל הפתיחה והנעילה של הדלת   ·

 .הדלת מאפשרת כניסה של אנשים מורשים בלבד ·

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

 .האצבע טביעותמדויק של  זיהוי ·
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 דניס בן ארי קופל הפעילות פותחה על ידי 

 קובץ למורה 

 הכרחיות דרישות 
 (אי אפשר להתפשר עליהןודרישות שחובה לקיימן )

 דרישות שאינן הכרחיות
 (אפשר להתפשר עליהןושדרישות שלא חובה לקיימן )

לזיהוי מאפיין ביומטרי    מכשיריש לדוגמא: 
 של אדם: טביעת אצבע

 

 
  לצבע המבנה םצבע הדלת מתאי

 מפלדה הדלת עשויה  לדיון  ניתן –הדלת עשויה מפלדה  

 
  הדלת אסתטית ומתאימה לחזות המבנה 

 . זיהוי האדם שפותח את הדלת
 

  ות ופשוט ותהפתיחה והנעילה של הדלת קל 

הדלת מאפשרת כניסה של אנשים מורשים  
 בלבד

 

טביעות אצבע של כל  בקלות  אפשר לשמור 
 צוות בית הספר והתלמידים

 

   טביעות האצבעמדויק של זיהוי 

 

נוספות.   דרישות  לטבלה  הוסיפו  לחומר,   הביאל אפשר  ב.  לצבע,  הקשורות  דוגמאות 

למשל כמו  הדלת.  של  נוספים  ושימושים  לפונקציות  או  לעיצוב  הבית    :לגודל,  בעלי 

 .צריכים אינטרקום ומצלמה

הדרישות ההכרחיות יהיו במקומות הראשונים  הדרישות לפי דרגת חשיבות.  כל  ג. דרגו את  

משמעי -הדרישות הלא הכרחיות יגיעו אחריהן. הדירוג הפנימי בין שתי הקבוצות אינו חדואילו  

 ומאפשר דיון והתלבטות משותפת. 

דונו עם הלומדים מה חשוב יותר ומה חשוב פחות. אם מטרת הדלת היא לאפשר כניסה רק  

 הדרישות שקשורות לביומטריה יהיו במקומות הראשונים.  ,לאנשים מורשים

 

לזיהוי   מכשיר יש  את הדרישות ההכרחיות ביותר לפיתוח דלת ביומטרית והדגישו אותן.  ד. בחרו  

מאפיין ביומטרי של אדם: טביעת אצבע, הדלת מאפשרת כניסה של אנשים מורשים בלבד, 

 טביעות האצבע.מדויק של זיהוי 
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 דניס בן ארי קופל הפעילות פותחה על ידי 

 קובץ למורה 

 חלק א'. 4משפטים להרכבה שאלה  :1נספח 

 

  דוגמאות לצרכים:

 

  זקוקים לוכל מה שבני אדם 

 

טחון, לדעת ולהבין,  ימים ומזון, טמפרטורה מתאימה, בריאות, ב

 תקשורת, נוחות, הנאה. 

 

 או חשים שהם זקוקים לו עבור קיומם ושיפור איכות החיים שלהם. 

 

 מהו צורך אנושי? 
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 דניס בן ארי קופל הפעילות פותחה על ידי 

 קובץ למורה 

 

 חלק ב' 4ריקה שאלה : טבלה  2נספח 

 

 דרישות הכרחיות 
 (אי אפשר להתפשר עליהןודרישות שחובה לקיימן )

 דרישות שאינן הכרחיות
 (אפשר להתפשר עליהןושדרישות שלא חובה לקיימן )

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


