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  תומזויו םייוסינ פ"ומ ףגא

 

  תדבעמל ךוניח תודסומ תופרטצהל ארוק לוק
 קוחשמו הדימל תויונמוימ

  ךוניחה דרשמ יגוגדפה להנמב תומזויו םייוסינ פ"ומ ףגא תמזויב

 : יללכ

 םושיי לדומ לש ףתושמ חותיפ ךילהתמ קלח תויהל תושקבמה ,םייניבה תוביטחל תארוק וז הנמזה
  .קוחשמו היגולונכט בולישב ,רגובה תומד תויונמוימ

 :פ"ומ ףגאב הדבעמ

 תכרעמ תא תוקיסעמש תויגוסל םינעמ חתפל תנמ לע םקוה חותיפו רקחמ ףגאב תודבעמה לולסמ
 םיירשפא םילדומ םיחתפמה רפס יתב תצובק איה הדבעמ הז לולסמ תרגסמב .יבחור ןפואב ךוניחה
 רדגב אוהש הנעמ חתפל תורשפאמ תוסנתהה תונקסמ .םתלעפהב םיסנתמו היגוסה םע תודדומתהל
 רורב ןפואב בצועמו ססובמ ,ףקות-רבו יביטקפא הנעמ קינעמה הזכ ;יתוכיאו ינשדח יכוניח רצומ
 .התוללכב ךוניחה תכרעמל םישיו

 רגובה תומד תויונמוימ

 הדימל ,הבישח החנמו תכמות רשא ,ןומיאו דומילב תשכרנה תיללכ תלוכיכ תרדגומ תונמוימ
 שומיש תושעל תרשפאמו תעד ימוחת ןיב הרבעהל תנתינ ,ןודנה עדיה גוסב תולת אלל תוחתפתהו
  .1םירשקה לש בחר ןווגמב ,םיכרעו ןויסינ ,עדיב םלוהו ליעי

 םמצע עינהל םילגוסמ תויהל םהילע ,יאמצע ןפואב דומלל ועדי ךוניחה תכרעמ ירגובש תנמ לע
 ךכ ךרוצל .םיינוציח םימרוג לש דודיעהו הפיחדה ,הכימתה ,היחנהה אלל ,תצמואמ הלועפל
 תולוכימ תבכרומה ,תויללכ תוישיא-ןיבו תוישיא ,תויביטינגוק תולוכי תפוסאב קיזחהל םהילע
 הארוה יתווצ ברקב 2019-ב ךרענש רקס יפ לע ,תאז םע .רגובה תומד תויונמוימ לש תונוש הביל
 תויונמוימ תונבהל םתלוכי תא םיכירעמ םיבר םירומ ,םידימלתל תויונמוימ תיינבה אשונב
 .דבלב תיקלחכ םידימלתל

 :רגובה תומד תויונמוימ לע תפסונ האירקל
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/yesodi/b

oger2030.pdf 

 ?הדימלה קוחשמ והמ

 תויורשפאה תא ןוחבל תרחא תלוכיו תונוימד ,תויווחל תוחיתפב תקסוע תיקחשמה תונמוימה
 Brodin et( ימלועה ילכלכה םורופה ידי לע שגדוהש יפכ .)Norgard et al., 2017( ונינפב תודמועה

al 2019(, םע דדומתהל םילכבו םירושיכב םיריעצה תודייטצהל ינויח רישכמ אוה קחשמ 

 
 .רגובה תומד תויונמוימ ךמסמ ךותמ 1
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 םלועהמ דומללו תונרקס חתפל ,קוסעל .םרובע שפוחה אוה קחשמה ,רחמ לש תושדחה תויואיצמה
  .תויבויח םיכרדב םתוא םיפיקמה םישנאהמו

 ,קחשמ וניא קוחשמ .ךוניחה םלועל )Gamification( "קוחשִמ" גשומה סנכנ תונורחאה םינשב
 ,רתויב בחרה ןבומב .)Gaming( תונקחשמה תוברתו קחשמה ינייפאמ לש הדלות אוה ךא
 ןכות תומלועל )הלבוה חולו םיסרפ ,תודוקנ ומכ( "םייקחשמ" םיביכר תסנכה אוה קוחשמ
 )2019 ,ןוויז( .דעיה להק לצא הלועפל )היצביטומ( הָעיִנֲה ריבגהל הרטמב ,קחשמב םירושק םניאש

 
 הדימלה תעפשה תא וביחרי ךוניח תוכרעמש ינויח ,תויוושכע תוסיפתו םירקחממ הלועהמ
 םייתייווח םילוגרת רשפאמ קחשמ .יתריצי יגוגדפ לוגרתכ קחשמהו קחשמ תועצמאב תיתייווחה
 ,Norgard et al( םייתריצי רקח יכילהתו  )Winthrop,2019( תויונמוימו עדי תיינבל

   .רחמ לש תושדח תויואיצמ רובע ינויחל קחשמה תא םיכפוה ולא םינייפאמ  )2017

 :הדבעמה תרטמ

 תומד תויונמוימ תא םדקלו רישכהל ולכויש ידכ םירומה רובע שרדנ המ ןיבהל שקבנ הדבעמב
 .תויונמוימ ביבס תופתושמ הדימל תורטמ תיינבל םידימלתה תא סייגל ןתינ םינפוא ולאבו ,רגובה
 הרומה לש תפתושמ הדובע רשפאתש תקחשוממ תיגולונכט המרופטלפ דחי חתפל איה הרטמה
 .תויונמוימה חותיפ רחא בקעמו הדימלה בוציע ,םיפתושמ םידעי תעיבק ביבס דימלתהו

 םירגתאל תוסחייתה ךות ,רגובה תומד תויונמוימ םודיקל םינוש םילדומ חתפל שקבנ ,תאז דצל
 .הנביתש המרופטלפל םילשמ וא ףסונ עדי ווהי רשא ,םייניבה תוביטח יאליגבש תונורתילו

 :הלועפה ךרד

 ןכו םייביטקפא םילכ ,םילדומ חותיפ ,הבישח תצובק ווהי )םירומ תווצו להנמ( הדבעמה יפתתשמ
  .רגובה תומד תויונמוימ םודיקו המרופטלפה חותיפל עגונה לכב תוסנתה תצובק

 ךילהתל םייונפו םיביוחמה התיכ תוכנחמ רפסממו ס"היב תלהנממ בכרומה תווצ םקוי ס"יב לכב
 :םיצמאמ ינש ללוכה חותיפה

 השישכ ומייקתי – )תועובק תורומ 2+תלהנמ( ס"היתב יתווצ לש םיפתושמ םישגפמל העגה .1
 הנשה ךרואל םישגפמ

 רפסמ םע הרומ לכ( םירומ הרשע תוחפל ידי לע המרופטלפה לש םינוש םיביכרב תוסנתה .2
 םלוכ חרכהב אל( שדוחל תחא תוסנתה היהת הרומ לכל – םיחתפמל בושמ ןתמו )םידימלת
 )ןמז ותואב וא ביכר ותואב וסנתי

 .תוימוקמה תויוסנתהה תא םדקל הרטמב םיישיא םישגפמ ומייקתי ףסונב

  .)ההובג תופידעב( ףתושמ בחרמב וא םוזב הנמייקתת תושיגפה

 הדבעמב םיפתתשמה רפסה יתב תוביוחמ

  ,רפסה יתב דצמ תוביוחמב הכורכ הדבעמל תופרטצה

 םיישיא םישגפמ ,הדבעמ ישגפמל תוינפ ,הדבעמב תופתתשהב קלח תחקל םירומ לש תוינפ אדוול .א
 .התיכב תוסנתהל םירמוח תנכהו

 תיב ךותב דחי תבשל תונוכנ .רפס תיב לכ ךותב ,הדבעמב םיאצמנה םירומה לש תווצ תדובע .ב
 .תותיכב תויוסנתהה רובע םיימושיי םילכו ,םיירפס תיב םילדומ חתפלו רפסה

 םיבאשמ 



 תויוסנתה םימייקמה םירומל תודעוימה ןקת תועש רפסמ ולבקי הדבעמל ולבקתיש רפסה יתב
   .םיירפס תיב  חותיפ יכילהתל םנמזמ ושידקי הלא םירומ .תותיכב

 :רפסה יתב ןוימ ךילהת

 .רפסה תיב תחקפמ תצלמה יפ לעו .המשרהה ספוטל ופריצש אלמה ןולאשה יפ לע וכרעוי רפסה יתב

 : תודמעומ תשגה ןפוא

  )תולאש 11 םע דרוו ץבוק( אלוממ ףרטצמל ןולאשה ץבוק ףוריצב םושירה ספוט תא ואלמ אנ

 moran.neuman@gmail.com :ליימב ןמיונ ןרומל תונפל ןתינ תולאשב
 21.10.21 :השגהל ןורחא דעומ
 


