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 הקדמה

 התכנית ומטרותיה רציונל

ופועלת לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך ולעידוד מעורבות משמעותית של הציבור  2002)ע"ר( נוסדה בשנת  שיעור אחרעמותת 

המגזר  מעניקה מסגרת מקצועית המתעלת את משאבי הידע, הכישורים והמוטיבציה של עובדי שיעור אחרבמערכת החינוך. 

 העסקי והציבורי להתנדבות משמעותית לטובת העצמתם של תלמידים במערכת החינוך. 

היא כיום העמותה המובילה בהתנדבות המגזר העסקי והציבורי במערכת החינוך. העמותה מגייסת, מכשירה ומלווה  שיעור אחר

במערכת החינוך הפורמאלית. כמי שליבת  אלפי מתנדבים ממגוון מקצועות ותחומי עיסוק הפעילים במספר אפיקי התנדבות

את השפה העסקית, החינוכית והחברתית ויודע  שיעור אחרמגזרי, 'דובר' הצוות המקצועי של -הפעילות שלה היא החיבור התלת

 להפיק את מירב הערך המוסף מהחיבור הייחודי הזה לטובת כלל שותפיה ולרווחת התלמידים.

 העמותה מטרות

 בפעילות נחשפים התלמידים לערכים, דמויות לחיקוי, דרכי הוראה למימוש הפוטנציאל האישי שלהם לקדם ולהעצים ילדים .

ותחומי עניין חדשים המעודדים אותם לטפח שאיפות אישיות, להאמין כי עתידם בידיהם ולפתח תמונת עתיד וחלומות 

 משלהם.

 מתנדבים מהמגזר העסקי והציבורי.ולקדם קשרי עמיתות בין בתי ספר לארגונים ו לסייע למערכת החינוך 

 ולסייע להם לתרום בערך המוסף שלהם באופן שיטתי ומשמעותי.  לעודד אזרחים להתגייס למען החינוך 

 רציונל התכנית

החברה המודרנית היא חברה של טכנולוגיה, מחשבים ותקשורת. מציאות החיים המקיפה אותנו רוויה במושגים הקשורים 

חכמים ורשתות חברתיות. העולם הווירטואלי משיק לעולם האמיתי ולעתים מחליף -ניידיםשורת, טלפונים במחשבים, אינטרנט, תק

אותו. התלמידים נחשפים לטכנולוגיה על יישומיה השונים בתוך הווייתם כבר מגיל צעיר, דבר המשפיע באופן מהותי על חייהם, 

 ובכלל זה על עיצוב הדימוי העצמי שלהם.

הוא אמצעי לטיפוח תרבות של חדשנות  -STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)חינוך בתחומי ה

הזדמנויות  שנןה וההתפתחות של העולם המערבי, וינדרשים להמשך הקידמSTEM מקצועות ה. ותמיכה בדור הממציאים הבא

תלמידים לבחור במקצועות אלו. תכנית זו  אלו, אך עם זאת ישנם חסמים אשר מונעים מ במקצועותלתלמידים שמחכות רבות 

 לראות במקצועות אשר מטרתם לעודד את התלמידים  STEMכוללת ממערכי שיעור העוסקים באופן ישיר או עקיף במקצועות ה

 .אופק מקצועי משמעותי אלו

להכיר את ההיבטים מטרת התכנית לאפשר לתלמידים להבין "איך זה עובד באמת", להעריך את המציאות המורכבת שמתפתחת ו

 –החברתיים והתרבותיים של הטכנולוגיה. התכנית מציגה מגוון של נושאים הבודקים מה קורה מאחורי ה'חוטים הטכנולוגיים' 

סטוריים, תרבותיים וחברתיים, ובמיוחד כלים ירכיבים, תהליכים, השפעות; ולאורכה משולבים בצד ההיבט הטכנולוגי, גם היבטים ה

 יומית עם מצבים רלבנטיים בדרך של מחשבה, ניתוח וביקורת. -אימים לתלמידים בהתמודדות היוםומיומנויות שמת

 

 קהל היעד

  מידי חט"ב ותיכון, כמובן בהתאמות הנדרשות לרמת השיח בכיתה. להתכנית מיועדת לתלמידי הכיתות הגבוהות ביסודי ולת
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 מטרות התכנית

 חשיפה לעולם הטכנולוגיה .1

 , הארגון בו הם עובדים, תחומי מקצוע שלהם ועולם התוכן שבו הם עוסקיםהכרות עם המתנדבים .2

 בעולם המודרני.  STEM-הגברת המודעות לחשיבות הגוברת של מקצועות ה .3

 מתן כלים ומיומנויות להערכת מורכבות החיים בחברה מודרנית וטכנולוגית .4

 פיתוח יצירתיות וסקרנות .5

 אופק מקצועי משמעותי. STEM-ועידוד התלמידים לראות במקצועות הקירוב התלמידים לתחום המדע והטכנולוגיה  .6

 

 השיטה

התכנית מאורגנת סביב נושאים ויישומים מעולם הטכנולוגיה, ומציגה את ההיבטים השונים שלהם, ברמה הטכנולוגית, החברתית, 

 התרבותית והאישית. 

עבודה ניתוח סיפורי מקרה, פעלות, צפייה בסרטים וניתוחם, השיעורים מועברים בדרך חווייתית באמצעות מגוון מתודות למידה: ה

בקבוצות, משחקים, תחרויות בכיתה, דיונים במליאה ועוד. אנו מאמינים שתלמידים לומדים טוב יותר כאשר הם חווים בעצמם 

ם דמויות מרכזיות בתחום בעיה או צורך ומחפשים פתרון. הם יתעניינו בשיעורים רק אם יהיו מעורבים בהם אישית. על ידי הכרות ע

 הטכנולוגיה יוכלו לשקול האם תחום זה מעניין אותם ללימודים ואף לתעסוקה.

 

 מבנה 

 90במקרים מסוימים רצוי להאריך לשיעור כפול ) דקות כל אחד. 45התכנית המלאה כוללת מגוון שיעורים בנושאים שונים ובאורך 

 מפגשים, בהם מפגש הכרות, סיור בחברה ושיעור מסכם. 12-15כלול הקורס ידקות(, כדי להעביר את כל התכנים בנחת. 

 על על מבנה הקורס וההיגיון שמאחוריו. חשוב להדגיש כי כל השיעורים טובים,-מצורפת טבלת אשכולות נושא המציגה מבט

 ובעלי תרומה אמיתית לקורס.  מתאימים

 

 עדכון התכנית וצוות הפיתוח

נים והדוגמאות הרבות, הלא בשל כמות המידע האינסופי והתחדשותו המהירה, נבצר מאיתנו על אף השקעתנו הרבה בעדכון התכ

מהמידע הקיים. אנו מזמינים אתכם המתנדבים, לבחון נושאים ודוגמאות נוספות שתרצו לשלב בשיעור בהתאם  חלק ניכרלשלב 

לצות לעדכונים וכל רעיון לשיפור מערך שיעור לתחום מומחיותכם ולהתחדשות הטכנולוגית. נשמח מאד לקבל מכם באופן שוטף המ

 קיים או לכתיבת חדש. רכז/ת הקורס שלכם תעביר את המידע למחלקת פיתוח התכנים של שיעור אחר.

אאידה לוין, אבי נהרדיה, אבי לוי, אביב אזרחי, תודתנו למתנדבים הרבים שסייעו לאורך השנים בפיתוח ובעדכון התכנית: 

יוסף, אלעד ציקליק, אמיר אולסוונג, אסף -אורלי טראוביץ', איקה ארנון, אלעד בן, דור, אד לנגר, אדוה רוגליןאביחי דגני, אורי אל

גיל אפשטיין, זיו מדור, יאיר להב, יהודה ארקין אדר, יועד ירון, יניב קאול, יניב מחני, יניר  יעקובי, אסף מלול, בני רותם, ברק לבנון,

, ליאור פישוב, לינת גוטליב, לורן ג'וזף, מירב חזות, מליטה מוטסוב, משה גולן, משה גנוז, נועה שדה, ישראל צימרמן, ליאור ארז

ישראל, עמית -וורשינין, נטע סלומון, עדו חפר, עדי כהן, עידו פינקלמן, עופר כהן, עותניאל אפק, עודד הרניב, עודד סחר, עזרא שר

, אלית , רועי שוורץ, תומר לויישר, רוית אבידור, רוני גבי, רונן סבאג, רונן שלינגר אפריים, ענבל פריד, ערן נויפלד, ערן ריבלין, קובי

 יר טיטו, אייל מוסקוביץ וטל שריד, אריק גולדשטיין., שלומי שניידר, עומרי ליטבק, נעם ענתבי, אילנה חזן, ארז לוי, אמנוריאל

, עדי , דנה בן אריהשולמן-סקי, נטע רטר, אמנון מגיד, תמי אלמוגינטע, גיא רונן, דפנה דור, עדי בילב-גליה מנדל :צוות שיעור אחר

 .אזר
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  אשכולות נושא והמלצות

הוא קבוצה של שיעורים הקשורים אחד לשני מבחינה רעיונית. שיעורים מאותו אשכול יועברו בסמיכות זה לזה כדי  נושאאשכול 

 . רים מכל אשכולשיעו 2-1יש להעביר  לשמור על הרצף הרעיוני שמגדיר האשכול

 לפי הסדר המוצע להעברתם: פירוט האשכולותלהלן 

 

 העשרה והעצמה 

העצמה הנועדו להקנות לתלמידים כלים ומיומנויות לחיים במאה העשרה ומערכי שיעור בנושאי לרשותכם חוברת המציעה 

 קות האישיות.מזמנים אפשרויות להתבוננות פנימית וזיהוי הייחודיות והחזבחוברת . מערכי השיעור 21ה

 .לחצו כאןלהורדת החוברת 

 מאשכול זה בקורס, מאחר ותלמידים משתוקקים ללמוד על עולמכם המקצועי. שיעורים 2לא להעביר יותר ממומלץ  שימו 

 21-ת המאה המיומנויוהכרות ו .1

ועתירת מידע,  טכנולוגיתלהכשיר את התלמידים לחיים בחברה אשר נועדו כלים האשכול מציג אוסף בנוסף לשיעור היכרות 

השתמש בכלים למעודדים את התלמידים השיעורים באשכול כך שיוכלו להפיק תועלת מן המידע הנגיש להם באופן בטוח. 

 החדשניים בצורה יעילה, ביקורתית, אינטגרטיבית ויצירתית. םהדיגיטליי

 רשת האינטרנט .2

חסרונות לצד הת הרשת )מהירות, נגישות וכדומה( ליתרונות הרבים של שיתוף באמצעו םמתייחסיזה ם באשכול השיעורי

מקנה בידי התלמידים כלים לזהירות ברשת זה אשכול  )כגון: חשיפת פרטים אישיים, הפצת תכנים לא חוקית וכדומה(.

ידים ירכשו כלים לזהירות מפני פגיעה ברשת ומידע ולשמירה על הפרטיות והמידע שלהם ושל אחרים ברשת. כמו כן, התלמ

 על אפשרויות לקבלת סיוע במקרה שנפגעים.  

 התנהגות אנושית וטכנולוגיה .3

היכן  -האשכול בוחן כיצד אנחנו מתנהגים בסביבה טכנולוגית, כיצד היא משפיעה עלינו ומה כל אחד יכול להפיק ממנה 

את עצמי )דימוי עצמי(? כיצד אלגוריתם יכול לסייע לי בתכנון פעולות  הטכנולוגיה מעצבת לי את הדרך בה אני תופס

 יומיומיות? מהם יחסי הגומלין בין האדם למחשב היום ובעתיד?

 חדשנות .4

החדשנות. התלמידים ייחשפו להשפעה המשמעותית של הטכנולוגיה על  –האשכול דן במרכיב מהותי בעולם הטכנולוגיה 

עותי של היזמים והמדענים. כמו כן, מאפשר האשכול הצצה לעולם מרתק ומסעיר, החברה האנושית ולתפקידם המשמ

 המעודד סקרנות ויצירתיות ומקרב את התלמידים למקצועות המדע והטכנולוגיה היום ובעתיד

 וםכסי .5

במשך האשכול מסכם את הקורס. דרך פעילות השיא, הסיור בארגון ושיעור הסיכום נסקרים נושאי הלימוד השונים שנלמדו 

הקורס והתלמידים נחשפים לטכנולוגיה בעולמם של המתנדבים. פעילויות השיא המוצעות באשכול זה, עשויות לבוא בסיום 

הקורס או להשתלב כחלק ממנו כבר מן ההתחלה )פתיחת בלוג / וויקי משותף לקורס, בניית אתר וכדומה(. שיתוף ההורים 

 בין כל המשתתפים: מתנדבים, תלמידים והורים. בפעילות שיא או במפגש הסיכום מהדק את הקשר 
 

https://www.shiuracher.org.il/121
https://www.shiuracher.org.il/121
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 דיגיטלייםכלים 

 

כלים דיגיטליים התומכים בלמידה על מנת להתאים את השיעורים לסביבה היומיומית  במערכי השיעור בתכנית זו שילבנו

קבל משוב מיידי ל, להעשיר את הלמידה, לשתף את התלמידים בצורה פעילה כםכלים אלו יאפשרו ל והעכשווית של התלמידים.

 .יכינו אותם לעולם העבודה העתידי יכולות טכנולוגיות אשרתלמידים ולהקנות ל

 במידה ותרצו להשתמש בכלי דיגיטלי בשיעור יש לבדוק עם מחנכת הכיתה האם השימוש בטלפונים סלולריים מותר בכיתה.

 .אתר משרד החינוך, ניתן למצוא כלים נוספים בלהלן הסברים על מספר כלים בסיסיים אשר בחרנו לשלב במערכי השיעור שלנו

Padlet :לוח אליו "פתק" באמצעות ליצור מרחב דיגיטלי וירטואלי המאפשר לכל תלמיד לש מתנדבכלי זה מאפשר ל לוח שיתופי

הטלפון הנייד שלו. פתק זה יכול להכיל שילוב של אמצעי מולטימדיה )טקסט, תמונה, וידאו, קול(. כלל הפתקים ניתנים להצגה 

גבי לוח. כל תלמיד יכול להגיב על פתקים של עמיתיו ללימודים. הלוח השיתופי מאפשר ליצור בכיתת הלימוד דיון -בכיתה על

 ן של נושאים. הדיון יכול להימשך גם מחוץ לכיתת הלימוד במרחב הווירטואלי.מעמיק במגוו

 רעיונותיו.ו לבחור תמונה המייצגת את הרעיונות שליכול לכתוב בפתק את  תלמיד: בשיעור לדוג'

 he.padlet.com: קישור

Mentimeter :סקרים מגוונים. התלמידים משתמשים בטלפון הנייד שלהם לצורך  בכיתה להעביר מתנדבמאפשר ל כלי סקרים

מענה על שאלות הסקר. תוצאות הסקר מוצגות בזמן אמת על לוח הכיתה. כלי הסקר מאפשר לרתום את התלמידים לתהליך 

מילים ועוד. כלי סקר -נןברירה, שאלה פתוחה, ע-הלמידה וגורם להם להיות מעורבים. הכלי כולל מגוון של תבניות סקר: שאלת רב

 מתאים מאד לפתיחת שיעור.

לפתוח את השיעור בשאלת סקר כדי לראות את מגוון העמדות בכיתה לגבי נושא השיעור, ניתן גם לסיים את  יכול מתנדב לדוג':

 השיעור באותה שאלת סקר כדי לבחון האם השיעור השפיע על עמדות התלמידים.

 www.mentimeter.com קישור:

Google Form יכול להכיל  השאלוןשניתן לבדיקה ע"י המחשב.  שאלוןלהעביר לתלמידים  מתנדבמאפשר ל ממוחשב: שאלון

מקבל באופן מיידי את  המתנדבגם מהטלפון הנייד.  השאלוןברירה, שאלות התאמה ושאלות השלמה. ניתן לענות על -שאלות רב

 .השאלוןתוצאות 

  שישלח לתלמידים דרך הקישור.המתנדב יכול לסכם את השיעור בעזרת מספר שאלות  לדוג':

 www.google.com/forms/about: קישור

-בתוצר על מתנדבאת ה מאפשר לקבוצה של תלמידים לעבוד ביחד על מסמך בכל מקום ובכל זמן. ניתן לשתף מסמך שיתופי:

 מנת לקבל הערות והארות. מתאים במיוחד לעבודת חקר קבוצתית. ניתן גם להשתמש במצגת שיתופית.

 בתור כלי לעבודה על מצגות שיתופיות. Google Slidesבתור כלי לעבודה על מסמכים שיתופיים ועל  Google Docsמומלץ על 

Lensoo  ליצור סרטון המכיל רעיון או הסבר על גבי לוחות : מאפשר כלי דיגיטלי להצגת רעיון או הסבר על גבי לוח וירטואלי

ליצור  מתנדב. השימוש בכלי מאפשר לPDFונות, צורות ומסמכי וירטואליים. ניתן לשלב בסרטון הקלטה קולית, ציור, צילום, תמ

התלמידים יכולים ליצור סרטונים על תכנים שלמדו בכיתה או שחקרו, וכך ניתן ש שירצה להציג אוסרטונים עם הסברים על תכנים 

 לבדוק את מידת ההבנה שלהם.

 למדו במהלך השיעור.מתנדב יכול לתת משימה לתלמידים לייצר סרטון שיציג את מה ש לדוג':

 www.lensoo.com קישור:

* הערה: שפת הממשק היא אנגלית, לכן במידה ומשתמשים בכלי כסיכום שהתלמידים מבצעים יש לוודא מראש עם מחנכת 

 הכיתה לגבי ההתאמה לתלמידים.

______________________________________________________________________ 

 

תודה על המלצות הכלים הדיגיטליים לד"ר דובי וייס, ראש תחום פדגוגיה דיגיטלית במכללת סמינר הקיבוצים, המייסד של 

 ספר וארגונים בתחום הטכנולוגיה החינוכית.-הדעת ויועץ ומרצה לבתי-עת

https://ecat.education.gov.il/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
https://ecat.education.gov.il/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.padlet.com/
http://www.mentimeter.com/
https://www.google.com/forms/about/
https://www.google.com/intl/iw_il/docs/about/
https://www.google.com/intl/iw_il/slides/about/
http://www.lensoo.com/
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 טיפים לשיעור אחר מוצלח

 מתנדבים ומתנדבות יקרים,

כזנו עבורכם כמה טיפים חשובים מאוד התורמים להצלחתו של שיעור בבית הספר. נשמח אם תיעזרו בו. לכל שאלה במסמך זה רי

 נוספת, אל תהססו לפנות אלינו.

בר לעיתים מעניינת את , האדם העומד מאחורי המקצוע והדרך שעהסיפור שלכםהאישיות שלכם,  -סיפורכם האישי  .1

התלמידים יותר מכל תוכן אחר. התלמידים, מתחברים לסיפור האישי, לרגשות, לאתגרים ולניצחונות יותר מכל ידע תאורטי 

שנוכל ללמד אותם. נסו בתחילת הסיפור למצוא נקודת חיבור בינכם לבינם )ספרו על הקבוצה שאתם אוהדים/ זמר שאתם 

 וכו'(.אוהבים/ חוויות מבית הספר 

להכרות, לתיאום טכני, לעדכון ופידבק על נושא השיעור.  –התקשרו למורה יומיים שלושה לפני  -התייעצו בצוות החינוכי .2

תפקיד המורה לשמור על הסדר, לתווך את המתנדבים לכיתה, להיות הדמות הרציפה הרואה את כל הפעילות )החוט 

 המקשר( < גיסו אותה לטובתכם.

הגיעו מוכנים לפגוש את התלמידים ולא רק "להעביר שיעור" בחרו תלמיד או שניים והאירו להם על  –ו עודדו, שבחו, פרגנ .3

 שבחו תשובה מעניינת, רעיון מוצלח <   -משהו שקיים בהם, חייכו אל התלמידים, פנו אליהם בשמם 

 אך הקפידו על על כך שהמחמאות שאתם נותנים תהינה אותנטיות ולא מאולצות. .4

 הימנעו מהרצאות/שימוש בסיסמאות, העבירו את המסרים בדרך של הפעלה, משחק או דיון. -פעלות השתמשו בה .5

 קצרות וברורות.  -מעולמם של התלמידים, הוראות  –הביאו דוגמאות  -הקפידו על הסברים בהירים וקליטים .6

ת והגדירו מושגים קשים או חשבו על משפט קצר שיסכם אותו. כמו כן, חשוב שתשתמשו בשפה מובנ –בכדי להעביר מסר  .7

 מופשטים.

דברו בקול גבוה ובוטח, פנו אל כל תלמידי הכיתה )ולא רק לצד אחד של הכיתה או לתלמיד  –היו דינאמיים ובטוחים בעצמכם   .8

 אחד שמתבלט(, הסתובבו בין התלמידים והקפידו לדבר אליהם בגובה העיניים.  

עלה, לדיון, למשחק וכיו"ב. עמדו בזמנים שהקצבתם לעצמכם. חשבו מראש, חישבו לכמה זמן תזדקקו להפ -ארגנו את הזמן  .9

על מה תוכלו לוותר באם תגלו במהלך השיעור שאתם לא עומדים בזמנים שהקצבתם. תעדוף מוקדם יעזור לכם להיות 

 גמישים במהלך השיעור 

דים את מסר השיעור ומביא לסגירת אל תוותרו על סיכום השיעור! הסיכום מחדד לתלמי–בכל מקרה  –סכמו את השיעור  .10

הפעילות בצורת שורות תחתונות. שימו לב, שאתם מקדישים מספר דקות לסיכום הנושא תוך חזרה במשפטים קצרים על 

 הרעיונות המרכזיים שעלו. 

יעור התייחסו אל השיעור כאל חוויה נפלאה שתתרום לתלמידים אך גם לכם! מתנדב שמשקיע בהכנת הש –בואו כדי להנות!  .11

ומעביר אותו בהתלהבות ותוך יצירת עניין אצל התלמידים, צפוי להדביק את תלמידיו בתשוקתו ולצאת מהשיעור בתחושת 

 הצלחה, סיפוק ושמחה.

ההיכרות עם התלמידים הוא ידע שמצטבר. אם תעבירו הלאה מה עובד טוב יותר ומה פחות  -שתפו את קבוצת המתנדבים  .12

 ם.זה יועיל מאוד לבאים אחריכ

 

https://www.shiuracher.org.il/story
https://www.shiuracher.org.il/story
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 21-מיומנויות המאה הכרות וה

 היכרות והצגת התוכנית  -  1 שיעור

 קדמה ה

כיתות רבות עוברות שני קורסים בתוכניות השונות של העמותה. בשל העובדה ששיעורי הפתיחה בכל התוכניות דומים במבנה 

איזה מן השיעורים  יעור אחרש תובחלק מהתכנים, מובאת להלן אפשרות נוספת למערך שיעור מבוא. מומלץ לבדוק עם רכז

 הועבר בכיתה זו בעבר.

 מטרות 

 חילתו של יצירת קשר אישי ביניהםהכרות ראשונית בין התלמידים למתנדבים ולארגון המתנדב ות .1

 יהלתחום הטכנולוגבאופן ראשוני  ייחשפו יםהתלמיד .2

 ודוללמפתוחים בפני כל מי שמוכן להתאמץ  הטכנולוגיהמקצועות התלמידים יתוודעו לכך ש .3

 נה ארגון ההייטק ואת מגוון התפקידים בובאופן כללי את מביבינו  יםהתלמיד .4

 מושגים מרכזיים בשיעור

 ס(.  - סטריאוטיפים הנוגעת למאפיינים של קבוצה חברתית, והדבקת מאפיינים אלה על  הכללה"רושם מוצק" )בעברית: ֶהְטפֵּ

ך בסטריאוטיפים כאשר עליו לקבל החלטות על פי מידע חלקי כל חבר באותה קבוצה. ישנה סברה שעל פיה יש לאדם צור

 ושסטריאוטיפים נפוצים בעיקר אצל מי שאינו יודע כיצד לבדוק ביעילות את אמינותו של מידע.

 חלומות מהווים ביטוי לשאיפות הדוחפות אותנו קדימה. חשיפה למגוון גירויים ומגוון עולמות תוכן, כמו גם  – הגשמת חלומות

 כל אלו מטפחים שאיפות וחלומות ויוצרים בלב תקווה. –אנשים בוגרים בעלי מקצועות אקדמיים וחופשיים מגע עם 

 הכנה

 וגזירת התמונות של אנשים )דוגמאות בנספח(  ההדפס .1

 כמספר תלמידי הכיתה. –הדפסת שאלון הכרות  .2

 

 הערות

  יעור כפול עבור השיעור הראשון.מומלץ לתאם מראש שדקות.  60שיעור זה ארוך מהרגיל ומותאם לשיעור של 

 גם אם בפועל רק שניים יעבירו את השיעור(. יש לזה אפקט מרשים,  מומלץ מאד שמספר מתנדבים יגיעו לשיעור הראשון(

 וזו הזדמנות טובה לתלמידים להכיר כמה שיותר מתנדבים והזדמנות למתנדבים להכיר את התלמידים לקראת ההמשך.

 שבה בכל שבוע יסכמו התלמידים )בכל פעם תלמיד אחר( את נושא שיעור אחר בכיתה המורה מתבקשת להקים פינת ,

 השיעור שהועבר ויוסיפו מסקנות, הגיגים, רעיונות וכ"ו. המתנדב הראשון מתבקש לבדוק עם המחנכת האם הוקמה הפינה. 

  .)ניתן להחליף את התמונות בנספח )בחלק של הסטריאוטיפים 

 מהלך השיעור

 דקות[ 15מתנדבים ותלמידים ] –ת הכרות אישי .א

 פתיחה קצרה )חשוב מאד( .1

עובד בארגון _______ )לכתוב על הלוח( ואני, יחד עם חבריי /תשלום, קוראים לי _____ )לכתוב על הלוח(, אני מתכנת/מנהל

כם, ואנו שמחים הזמינה אותנו לבוא ולהכיר את שיעור אחר)לכתוב על הלוח(. עמותת שיעור אחר לארגון, מתנדבים בעמותת 

מאד להיות פה. בתקופה הקרובה נבוא בכל שבוע בימי ___ בשעה ___, כדי להעביר לכם שיעור אחר, שונה מהמוכר לרוב 

בבית הספר. לא יהיו שיעורי בית, לא יהיו מבחנים, ואנו מבטיחים שיהיה מאד מעניין וכיפי. נרצה לספר לכם קצת יותר על 

כמו  –ולחשוב ביחד איתכם על כל מיני נושאים שאנחנו מתמודדים איתם ביום יום, ושבעצם  החיים שלנו, על המקצוע שלנו,

 אלו הם נושאים שמתקשרים גם לחיים שלכם בכיתה, בהפסקות, בבית ועוד. –שתראו בהמשך 

 אל תציגו את שמכם ואת התפקיד שלכם. םבמידה ובחרתם באפשרות ב' בחלק על הסטראוטיפי - הערה למנחה
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 אישית הכרות .2

 הציגו עצמכם, את המקצוע/תפקיד שלכם ואת המסלול שעברתם בדרך לתפקידכם הנוכחי.

מומלץ להציג עצמכם דרך "עיני התלמידים": היכן גרים, היכן גדלתם ולמדתם, האם יש לכם ילדים, באילו בתי"ס למדתם, מה 

 קצוע, מה תרצו לעשות כשתהיו גדולים....אוהבים, מה היה מסלול ההתקדמות שלכם )לימודי, מקצועי(, מדוע בחרתם במ

חשוב לשים דגש על חלום שהיה לכם, או שיש לכם, ועל הצעדים הקטנים שעשיתם לקראת מימושו. זה יסייע לתלמידים 

 בהבנת השאלה שתוצג בפניהם בסבב ההכרות.

 ה אותו לאחר התרגיל. , דלג על שלב ההצגה העצמית ועשםאם תבחר באפשרות ב' בתרגיל הסטראוטיפי – הערה למנחה

 

 הכרות עם הכיתה .3

 אמרו כי כעת, לאחר שסיפרתם על עצמכם, אתם רוצים להכיר קצת יותר את הילדים.

ערכו סבב תלמידים: סבב כזה תמיד פותח את התלמידים ומאפשר לכל אחד לקבל כמה שניות של חסד... אפשר לחשוב על 

 עשות, מה מעניין אותו, תחביבים/תחומי דעת וכד'. שאלה שכל אחד יתייחס אליה, למשל: מה הוא אוהב ל

 

 דק'[ 10ם ודעות קדומות על אנשים, מקצועות ובעלי מקצוע ]יפיסטריאוט .ב

 מדרש תמונה -אפשרות א'  .4

 ( של אנשים וקבוצות שונות, ללא ההסבר שמופיע מתחת לתמונות. 1 הציגו בפני התלמידים תמונות )בנספח

או לערוך חלק זה בקבוצות קטנות, כאשר כל קבוצה מקבלת תמונה.  בין התלמידים ניתן להעביר את התמונות למנחה

 . במקרה זה רצוי לרשום על הלוח שאלות לדיון הקבוצתי

על כל תמונה שתוצג בפני הילדים יענו התלמידים על שאלות שונות שישאל המדריך, כגון: איך לדעתכם קוראים לו/לה? האם 

הוא/היא מרוויחים?, האם הוא/היא נשוי/אה, רווק/ה, גרוש/ה? האם היא/הוא יודע לבשל?  הוא/היא עובדים?, במה?, כמה

האם הוא/היא חבר/ה טוב/ה? מהן התכונות שלו/ה? האם הוא/היא נולד/ה להורים עשירים או לא, האם הוא/היא חכם/ה או 

   ?והשאלה החשובה ביותר: איך אתם יודעים? מנין לכם שהוא/היא כזה/כזוטיפש/ה? 

ספים על הכלי עיין כלי טכנולוגי ליצירת סקר כיתתי )לפרטים נו – mentimeterאת השאלון אפשר לעשות גם בעזרת 

 (.הקדמהב

 

 המשך

טק? איך הוא מתלבש? איך הוא מדבר? כמה -איש הי טק? איך דמיינתם שייראה? איך לדעתכם נראה-פגשתם פעם איש הי

 טק בעיניכם? -טוב? רע? האם אפשר להאמין למילה שלו? האם אני נראה כמו איש הי –הוא מרוויח? איזה מין אדם הוא 

 

  הערה למנחה

ים או ידע מטרת השאלה היא )בהמשך הדיון( להוביל את התלמידים לכלל הבנה שלא ניתן לעשות הכללה ושסממנים חיצוני

 מוקדם שיש לנו על בעלי מקצועות מסוימים, אינם יכולים לשמש לבחינת המקצוע וההתאמה אליו.

 

 

 חזרה לדיון על התמונות

על בסיס מה החלטתם לאפיין את הדמויות השונות באופן זה? מה גרם לכם להחליט שמישהו הוא עשיר? שמישהי מרוויחה 

האנשים או הקבוצות עליהם דיברתם כאשר ראיתם את התמונות נראים  הרבה כסף וכיו"ב? האם באמת ובהכרח כל

 ומתנהגים כמו שתיארתם? 

 

  (.2מקרא בנספח )ספרו להם מי האנשים בתמונות 

 האם אתם מופתעים? מדוע?

 

 

https://www.mentimeter.com/
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 הסבר

תית, הנוגעת למאפיינים של קבוצה חבר הכללהאת מה שקרה כאן נוכל להגדיר כ"הדבקת סטריאוטיפים". סטריאוטיפ זו 

טק שמרוויחים הרבה כסף, ולכן -והדבקת מאפיינים אלה על כל חבר באותה קבוצה. למשל אנחנו שומעים לעתים על אנשי הי

 טק הוא עשיר מופלג. האומנם? -אנחנו בטוחים שכל מי שעובד בהי

וודעים במהלך חייהם. אליו הם מת לארגן את המידע הרבסטריאוטיפ אינו בהכרח דבר בעייתי. לעיתים הוא עוזר לבני אדם 

למשל אם אנחנו יודעים שאנשים דתיים שומרים שבת ובמשפחתנו יש אנשים דתיים, נשתדל לא לדבר בסלולארי לידם או 

 להפריע למנוחת השבת שלהם. כלומר, הסטריאוטיפ הוא אמצעי יעיל ביצירת קשרים חברתיים ובהבנת העולם. 

ה קדומה". דעה קדומה היא לקיחת המידע שברשותנו אודות קבוצה מסוימת מצד שני, הסכנה היא שסטריאוטיפ יהפוך ל"דע

והכלתו על אדם מסוים )לרוב בצורה שלילית(, רק משום שהוא משתייך לקבוצה זו. הדעה הקדומה מובילה פעמים רבות ליחס 

 לא נכון, שקרי, מפלה ואפילו עוין כלפי אנשים מסוימים. 

ות של הילדים על התמונות: אנחנו לא באמת יכולים לדעת האם האנשים הללו הם חשוב לגבות את הדברים באמיר למנחה

 חכמים או טיפשים, טובים או רעים, עשירים או עניים וכיו"ב. שפיטה של אדם על פי חזותו עושה עימו פעמים רבות עוול. 

 

 תרגיל –אפשרות ב' 

באותה השורה, כך שכל פרט  לאזהות שלכם, אך מלאו את הפרטים בטבלה בהתאם ל –שרטטו את הטבלה הבאה על הלוח 

 המסומנים בצהוב. הנכוניםשלכם יופיע במקום אחר. ראו בדוגמה את הפרטים 

הפרטים בטבלה נועדו לשמש כדוגמה עבורך. רשמו במקומם שמות של גברים / נשים ופרטים נוספים בהתאם למין,  למנחה

 פריטים בכל עמודה.  2-3 -אמונה ולזהות שלכם. תוכלו גם לקצר את הרשימה ל

 

 עבודה  סטטוס משפחתי אמונה גיל שם

 יערה

 רויטל

 לאה-רחל

 טל

 ירין

36 

24 

43 

30 

28 

 חילונית

 דתיה

 מסורתית

 לא יהודיה

 בודהיסטית

 4נשואה + 

 רווקה

 2גרושה + 

 נשואה עם תינוק טרי

 1אלמנה + 

 סטודנטית

 מתמחה

 הייטקיסיטית

 מובטלת

 מנהלת בכירה 

 דיון בטבלה .10

 התבוננו במה שרשמתי על הלוח.  -אמרו 

 שאלו את השאלות הבאות וסמנו בעיגול את התשובות שהתלמידים אומרים. 

 ?איך קוראים לי 

  ?בת כמה אני לדעתכם 

  ?מה האמונה שלי 

  ?מה הסטטוס המשפחתי שלי 

  ?מה המקצוע שלי 

 מדוע חשבתם כך? למה דווקא השמות הללו? הגילאים הללו?  .11

 מידים להביע את דעותיהם מבלי לומר מה התשובה הנכונה עדין. תנו לתל למנחה

 

 מציאות מול סטראוטיפ .12

מראש כשאתם נכנסים לכיתה היכנסו מחופשים על ידי שימוש באביזרים שאינם סממנים לזהות שלכם )כיסוי ראש, כובע, 

השערותיהם לגביכם אמרו להם  משקפיים, כיפה, סנדלים, פריט אופנה מסויים וכו'(. כעת לאחר שהתלמידים שיערו את

 . ויקיפדיה של חנן בן ארישאתם רוצים להשמיע להם שיר וצריכים לצאת לרגע מהכיתה. השמיעו להם את השיר 

 וצאו מהכיתה כדי להוריד את התחפושת, חזרו בבגדים הרגילים שלכם.

 שלכם בזהות מבחינתם השתנה משהו אם ובדקו העמודות כל על מידיםהתל עם חזרו? 

https://www.youtube.com/watch?v=80GtXgCSYJw
https://www.youtube.com/watch?v=80GtXgCSYJw
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 הלוח על החדשות התשובות את רשמו . 

 

 הסבר .13

דתי, חילוני, מתנחל,  –כשאנחנו רואים אדם ברחוב אנו מקטלגים אותו בצורה מסוימת לפי המראה החיצוני שלו לדוגמה 

מי שלבוש "זרוק" הוא בהכרח עני? האם אדם שלבוש בחליפה הוא  עירוני, שמאלני, חרדי, ערבי, עשיר, עני וכדומה? האם כל

 בהכרח מנהל בכיר? 

 

 מדוע אנחנו חושבים זאת?  .14

קבוצה הנוגעת למאפיינים של  הכללההסבירו שאת מה שקרה כאן נוכל להגדיר כ"הדבקת סטריאוטיפים". סטריאוטיפ זו 

טק שמרוויחים הרבה -, והדבקת מאפיינים אלה על כל חבר באותה קבוצה. למשל אנחנו שומעים לעתים על אנשי היחברתית

 טק הוא עשיר מופלג. האומנם? -כסף, ולכן אנחנו בטוחים שכל מי שעובד בהי

אליו הם מתוודעים במהלך חייהם.  לארגן את המידע הרביפ אינו בהכרח דבר בעייתי. לעיתים הוא עוזר לבני אדם סטריאוט

למשל אם אנחנו יודעים שאנשים דתיים שומרים שבת ובמשפחתנו יש אנשים דתיים, נשתדל לא לדבר בסלולארי לידם או 

 עיל ביצירת קשרים חברתיים ובהבנת העולם. להפריע למנוחת השבת שלהם. כלומר, הסטריאוטיפ הוא אמצעי י

מצד שני, הסכנה היא שסטריאוטיפ יהפוך ל"דעה קדומה". דעה קדומה היא לקיחת המידע שברשותנו אודות קבוצה מסוימת 

והכלתו על אדם מסוים )לרוב בצורה שלילית(, רק משום שהוא משתייך לקבוצה זו. הדעה הקדומה מובילה פעמים רבות ליחס 

 ון, שקרי, מפלה ואפילו עוין כלפי אנשים מסוימים. לא נכ

אנחנו לא באמת יכולים לדעת האם אנשים הם חכמים או טיפשים, טובים או רעים, עשירים או עניים וכיו"ב. שפיטה של אדם 

 על פי חזותו עושה עימו פעמים רבות עוול. 

 

 ]משותף לשתי האפשרויות[ דיון .14

קדומות על בעלי תפקידים ומקצועות שונים. אמנם, לא ניתן להימנע מכך, אך בואו ננסה לעתים יש לנו סטריאוטיפים ודעות 

  מה עלול לקרות כתוצאה מכך שיש לנו דעה קדומה על מקצוע מסוים?לחשוב: 

: חשוב להגיע עם התלמידים להבנה שדעות קדומות שיש לנו על מקצוע מסוים יכולות למנוע מאיתנו לחשוב הערה למנחה

אנחנו מסוגלים להגיע למקצוע הזה. למשל: אם נחשוב, שכל הרופאים נולדו להורים עשירים, אולי חלקנו נחשוב  שאולי גם

שאין לנו סיכוי להיות רופאים ובעצם זה בכלל לא כך. דוגמא נוספת: אם אנחנו יודעים שרוב אנשי המחשבים הם גברים הדבר 

 חוששות שלא תינתן להן אפשרות להוכיח את כישוריהן. יכול לייאש בנות שחושבות שהן יכולות להצליח אולם 

על כן, עלינו להיות מודעים לנושא של סטריאוטיפים ולא לתת לדבר להשפיע עלינו עד כדי כך שנפסול מקצועות מסוימים בשל 

ים להיות אנשים טק וגם יכול-הדעה הקדומה שלנו עליו. חשוב שנדע שיש סוגים שונים של רופאים, של עורכי דין, של עובדי הי

ונשים שונות שיהיו נהגי משאיות, עובדי חברת החשמל, מוסכניקים וכדומה. האנשים שונים מאוד זה מזה, יכולים להיות 

גברים או נשים וכיו"ב. אסור שנחרוץ דעה לפני שאנחנו מתוודעים ממש למקצוע זה או אחר. במפגשים שלנו תהיה לכם 

 ומק. הזדמנות להכיר את אחד המקצועות לע

 

 

 דקות[ 10טק ]-מקצועות ההי .ג

 טק. עכשיו, בואו נגבה אתכם בידע ממשי. -שמענו מכם קודם לכן קצת על דעתכם ותחושתכם הראשונית על אנשי ההי

 מסלול הלימודים וההכשרה 

טק? המדריך יסביר בקצרה את התהליך )וירשום על הלוח(: לימודים באוניברסיטה -איך אדם נהיה עובד בחברת הי

סלולים של מדעי המחשב/הנדסת תוכנה במשך שלוש שנים לפחות, עם אפשרות להתמחות מעבר לכך בתארים במ

 מתקדמים יותר. 

 טק? -מי מכם יכול להיות איש/ת הי 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA
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עקרונית, כולם. הדרישות לקבלה לאוניברסיטה מתבססות על ציוני הבגרות והפסיכומטרי )מבחן מיון  –התשובה 

לעסוק במקצוע,  תרצויברסיטה(. אם תשקיעו בלימודים בתיכון ולקראת הפסיכומטרי, ואם שעורכים לפני הקבלה לאונ

 תוכלו להגיע לזה.

 טק-תחומי עיסוק בעולם ההי 

טק? המנחה -טק? באילו תחומים שונים עוסקים אנשים העובדים בחברות הי-באילו תחומים לדעתכם עוסק עולם ההי

 ף עליהן אם צריך.יכתוב על הלוח את תשובות התלמידים ויוסי

טק עוסקות בתחום המחשבים, רשתות התקשורת, פיתוח תוכנה וחומרה ועוד. הן מעסיקות אנשי מחשבים –חברות ההי

ומהנדסי תוכנה אולם קיימים עוד בעלי תפקידים מתחומים שונים בחברות אלו )למשל אנשי שיווק, כספים, משאבי אנוש, 

 מכירות ועוד(

 היכרות עם הארגון המתנדב 

מספר עובדים, מרכז פיתוח, סניפים, שיווק, מכירות(; מגוון התפקידים בארגון  -ככל שנשאר זמן הצגה קצרה של הארגון 

)פיתוח, הנהלה, שיווק, תפעול, תחזוקה, כספים והנה"ח, משאבי אנוש, מזכירות, מחשבים, קשרי קהילה( תחומי עיסוק, 

נוסעים הרבה בעולם וכיו"ב, הבדל בין תפקידים שונים(. יש לשים דגש סדר היום שלכם )האם אכן עובדים שעות ארוכות, 

 על מגוון המקצועות, על התהליך המוצרי, כמות האנשים, פריסה גיאוגרפית. 

 

 דקות[  10טק ואנחנו ]-עולם ההי .ד

עימם ם ויקייעם קבוצת תלמידים  מתנדב ישבכל במידה ומספר מתנדבים משתתפים בשיעור זה חלקו את התלמידים לקבוצות, 

 :)על פי השאלות הבאות(, במידה ורק מתנדב אחד מקיים את השיעור שאלאת השאלות במילאה דיון קצר

 ?מה אתם עושים באמצעות המחשב והאינטרנט 

 ?מה אתם אוהבים במחשב 

 ?מה אתם לא אוהבים 

 ?מה הייתם רוצים לדעת לגבי מחשבים ורשת האינטרנט 

 ווה דרך עדינה כדי להבין האם יש מחשב בבית וכמה זמן מקדישים מתי אתם משתמשים במחשב? )השאלה מה

 התלמידים למחשב(.

 

התשובות לשאלות אלו הן מידע חשוב עבורם להמשך הדרך! מומלץ לרשום את תשובות התלמידים על מנת להכיר את 

ברה. הדברים עשויים העולם שלהם ולהבין מהם הנושאים המעניינים אותם. חשוב להעביר מידע זה למנחים הנוספים בח

 לתרום לשיעורים הקרובים.

 דקות[ 10-15"לפעמים חלומות מתגשמים" + סיכום השיעור ] .ה

מה ארצה להיות כשאהיה גדול? כיצד אני מתכוון להגשים את בנספח נמצא דף לחלוקה לתלמידים המציג את השאלות הבאות: 

רת השאלות לעודד חלומות ולקיחת אחריות על הניסיון . מטהשאיפה שלי? מה אני עושה היום כדי לממש את החלום שלי?

 להגשמתן )במגבלות הקיימות(. 

כל ילד בתורו יקריא את תשובותיו.  -חלקו לתלמידים את הדף. עברו ביניהם לוודא הבנת השאלות ולאחר מכן, אם יש זמן 

ר, יש לעבור על השאלות ולבקש ניתן להציג בפניהם את השאלות ושכל אחד יענה בע"פ. במידה והזמן קצ –לחילופין 

מהתלמידים לענות עליהם במהלך השבוע ולהביא לשיעור הבא )ניתן לבקש מהמחנכת לאסוף ולשמור את הדפים(. יש לומר 

 למתנדב הבא לפתוח את שיעורו עם הדפים, כהיכרות עם התלמידים. 

 

 הסבר

  בין אם התלמידים מילאו את הדף או לא, יש לומר את הדברים הבאים:

גם היום, כילדים, אנו יכולים לעשות צעדים קטנים לטובת החלומות שלנו. כך למשל, אם תלמיד רוצה להיות שחקן כדורגל 

מקצועי, ניתן לשאול אותו כמה פעמים בשבוע הוא משחק כדורגל? האם הוא רוצה להצטרף לקבוצה מקצועית? מה צריך 

ריך לימודים אקדמאיים שקשה להתקבל אליהם. צריך ציוני בגרות זה מצ –לעשות למען זה?. תלמיד שרוצה להיות רופא 
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האם לוקחת חלק במקהלת ביה"ס? האם לומדת  –טובים... להיות תלמיד טוב....כבר מהיום! תלמידה שרוצה להיות זמרת 

 פיתוח קול? האם מנסה להתקבל ללהקות נוער שונות?

שנות את דעתי עוד עשרות פעמים. אבל חשוב להבין שחלומות לא כשאני חולם היום, איני מתחייב לגבי העתיד. מותר לי ל

 מתגשמים מעצמם. צריך לעזור להם. ועם זה, אפשר להתחיל כבר היום! 

 בתקופה הקרובה תפגשו בכל שבוע אדם בוגר אחר שיוכל אולי לסייע בידכם לחשוב על דרכים למימוש שאיפתכם.

 גם על מקצועות הכלכלה אך גם על החיים, בכלל.נצלו את המפגשים האלה כדי ללמוד כמה שיותר, 

 

 סיכום השיעור )חשוב לסכם במספר מילים(

שמחתי מאוד להיות עימכם היום. חבריי ואני נשמח ללמד אתכם על העולם שלנו ואנו פתוחים לכל שאלה או קושיה שתעלה 

כון, שלכל מצב שתלמדו יש מכלול של , שאין בהכרח נכון ולא נכל הדעות נשמעותלכם. חשוב לנו לומר שבשיעור שלנו 

שיקולים, אינטרסים, טיעונים, תשובות. נשמח שכמה שיותר ילדים ישתתפו בשיעורים, יביעו דעות וישאלו שאלות. בשבוע 

 הבא יגיע מתנדב אחר ששמו ___________. אני מקווה שהוא ייהנה כפי שאני נהניתי. 
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 דמויות - 1 נספח
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 צילום: אסף פרידמן
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 מקרא דמויות - 2נספח  

 

 מידע נוסף שם תמונה

מימין: ג'אדה זועבי, מייסדת אתר  

בוקרא, ומשמאל: הדס גולדשטיין, 

 מנכ"לית ומייסדת און לייף. 

 

 

ג'אדה זועבי והדס גולדשטיין הקימו את 

זירה משותפת שהוא אתר שבו מייצרים 

שים ועסקים" מיוחדים לנשים תכני "נ

ערביות ויהודיות. האתר פועל בעברית 

 ובערבית. 

 

 

 

 

 

פרופ' ישראל אומן, זוכה פרס נובל 

 בכלכלה

 

ישראל אֹוַמן מתמטיקאי ישראלי, חתן 

, 2005פרס נובל לכלכלה לשנת 

פרופסור אמריטוס באוניברסיטה 

העברית בירושלים. הוא חבר באקדמיה 

ארצות הברית.  הלאומית למדעים של

תחום מחקרו העיקרי הוא תורת 

 המשחקים.

 אבי כץ 

 

 

 

 

 

 

 

 מייסד רשת קופיקס

 

 

 

 

 יאן קום

 

 

 

 

 

 

 

 מייסד ווטסאפ
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 שאלון אישי – 3נספח 

 

 

 מה ארצה להיות כשאהיה גדול?

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

 כיצד אני מתכנן להגשים את השאיפה שלי? מה אני עושה היום למען החלום שלי? 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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 חיפוש ומציאת מידע  -  2 שיעור

 נושא

 הכרת הרשת כמאגר מידע אדיר והתנסות בחיפוש ומציאה של מידע. 

 אנו מניחים שהתלמידים לא מודעים למידע הפרקטי שמציעה רשת האינטרנט אלא בעיקר לצרכי תקשורת ומשחק.

 

 מטרות השיעור 

 התלמידים יבינו שברשת יש שפע של מידע שעשוי לסייע לו. .1

דים יתנסו בחיפוש ומציאת מידע ברשת האינטרנט )חשוב לציין שמטרת השיעור אינה הקניית כלים לחיפוש יעיל התלמי .2

 ברשת, אלא חשיפת התלמיד לעובדת קיום המידע, וקפיצה למים של תהליך החיפוש עצמו(.

 התלמידים יבחינו בין אתרים אמינים וראויים לבין מידע לא אמין או לא רלוונטי. .3

 

 הערה

רק במידה שאין אפשרות, ניתן להעביר את ההתנסות בחיפוש במחשב  וי מאוד לקיים את השיעור בכיתת מחשבים.רצ .1

 האישי של המנחה, להקרין את החיפוש באמצעות מקרן לכל הכיתה, ולתת לתלמידים להתנסות כל אחד בתורו. 

במידה ולא מתאפשר לקיים שיעור כפול, ( זכרו שגם ההליכה לכיתת המחשבים אורכת זמן) מראש שיעור כפול לתאם יש .2

 החליטו מראש על אילו חלקים במערך השיעור תוותרו.

ויודעים להבחין בין מידע אמין  רצוי לברר עם המורה לפני השיעור עד כמה התלמידים מכירים את חיפוש המידע ברשת .3

 למידע לא אמין

 

 מהלך השיעור

 Naraview שיטוט בין מונחי ויקיפדיה באמצעות - פתיחה .1

Naraview -  .הינה פלטפורמת משחק המאפשרת להגיע ממילה אחת ברשת למילה אחרת רק באמצעות לחיצה על קישורים

לינקים לדוגמא ילד ראשון בוחר ערך ראשון )למשל מחשב(, ילד שני בוחר ערך שני )למשל גלידה( וכולם צריכים לדלג בין 

 בתוך ערכי ויקיפדיה ולהגיע ממחשב לגלידה. המשימה היא להגיע במספר הקפיצות הקטן ביות.

 

 התנסות .2

 נניח ואתם יוצאים לטייל בארץ, לאן הייתם בוחרים לטייל?  

על א' ועד ת' על כל מה שנדרש על מנת שהטיול ייצא לפו-כדי שהטיול יצא לפועל יש קודם כל לתכנן אותו. אתם אחראים מ

 בצורה מוצלחת. נסו לחשוב, אילו הכנות נדרשות לקראת טיול שאליו הייתם רוצים לצאת?

כיתבו על הלוח את תשובות התלמידים: תחבורה, כסף, לינה, אוכל, מסלול טיול, קריאה אודות ההיסטוריה של המקום, 

 פעילות ערב, ידיעת מזג אוויר. 

 

 דיון .3

 דע שקיים ברשת שיכול לסייע להם(:)מטרת השאלות להציג את שפע מקורות המי

 .כיצד נשיג את המידע הזה? תשובות אפשריות: חברים, הורים, מורים, אינטרנט 

 .)איפה כדאי לחפש באינטרנט? )תשובות יכתבו על הלוח 

 :מטרת השאלות הבאות היא להציג את הקושי שבמציאת מידע רלוונטי בתוך שפע המידע 

 ט? יש הרי כל כך הרבה מידע... )תשובות יכתבו על הלוח(.איך אפשר לדעת לאן לפנות באינטרנ

 

 

https://www.naraview.com/#/
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 שאלת האמינות .4

 איך נדע האם המידע אמין/עדכני? איך נדע אם אתר הוא אתר "מוכר", "רשמי", אתר שניתן לסמוך על המידע שבו?

קול, תוך כדי התשובה לשאלה זו נשענת על הפעלת חשיבה ביקורתית ושיקול דעת בעת החיפוש. מחפש המידע מנסה לש

החיפוש, האם המידע שבפניו הוא מידע "טוב". האם הוא מדויק, שלם, ראוי, מהימן. לא תמיד ניתן לדעת זאת, אך עלינו 

 להפעיל שיקול דעת ולהיעזר בכלים הבאים )רשמו על הלוח(:

  הצלבת מידע. –להשוות בין אתרים בכדי להיות בטוחים שאנו יכולים לסמוך על המידע 

 הוא של גוף מוכר ומוערך. האם האתר 

  .האם האתר מתעדכן 

 .האם השפה שבו אינה "סלנג" אלא עברית תקנית 

  .האם השמות והתארים של יוצרי האתר מופיעים בו 

מאתר המלון עצמו ותמונות  שבו בחיפוש מלונות מציגים תמונות tripadvisorניתן להראות לדוגמא את אתר  - הערה למנחה

 .ואז מנופשים שתייגו את המלוןבאינסטגרם מהדף הראשי של המלון להראות דוגמאות  או של מטיילים ששהו במלון.

 

 התנסות בחיפוש באינטרנט .5

תנו לתלמידים להתנסות בחיפוש בעצמם במחשבים. ההפעלה תאפשר לתלמידים להתנסות בחיפוש אחר מידע ספציפי 

)בחרו  הבין  את החשיבות שבהפעלת שיקול דעת בחיפוש ולקבל טיפים לאפשרויות חיפוש שונות באינטרנטבאינטרנט, ל

 מספר אפשרויות מתוך האפשרויות המוצעות(:

  מה תחזית מזג האויר מחר ב____)איזור בית הספר(? .א

ן ומעודכן, וכן כי לא תמיד לפי התשובות המתקבלות ניתן להסביר לתלמידים כי אתר השירות המטאורולוגי הוא אתר אמי

 ניתן למצוא את המידע המדויק שאנו מחפשים, צריך להסתפק בתוצאות הקרובות ביותר שמתקבלות. 

 יורו בשקלים?  10כמה שווים היום  .ב

האם ניתן לסמוך על התשובה? הסבירו שכן, אם המידע מגיע ממקורות מוכרים ומהימנים כמו האתר הרשמי של בנק 

ידי אתר מגמתי. כדוגמא לכך, ניתן להביא את -ניתן להצליב מידע ממקורות שונים כדי לא להיות מוטה עלישראל. כמו כן, 

 השאלה האם החיסון נגד שפעת בטוח ושלל הדעות בנושא באתרים השונים. 

 מצאו תמונה של דב קוטב .ג

, ולפעמים תמונה טובה מאלף הסבירו כי ניתן היום למצוא באינטרנט תמונות מכל סוג )אופציית חיפוש תמונה בגוגל(

מילים! יחד עם זאת, חשוב לציין שהתמונות יכולות להיות בעלות זכויות יוצרים ולכן צריך לדעת שאם מעלים למשל 

, צריך לברר לפני כן אם היא בעלת זכויות יוצרים. הדגימו להם שהדרך לבדוק זאת אינסטגרםתמונה שהיא לא שלנו ל

. הראו להם את הקטגוריות השונות והסבירו אותם כלי חיפוש < זכויות שימוש -נות לבגוגל תמובגוגל היא להיכנס 

 בקצרה. 

 ? שלישי של מדינת ישראלהמה שמו של הנשיא  .ד

 הסבירו כי ניתן לכתוב שאלות במנוע החיפוש לקבל תוצאות במהירות ובקלות. 

 שלהם( פייסבוק אינסטגרם/ ה עמוד)מבלי להיכנס ל מצאו תמונה ומידע על עצמכם .ה

הסבירו שכאשר אתם מפרסמים על עצמכם דברים  האם מצאתם מידע על עצמכם? האם זה הפתיע אתכם?

או בכל מקום אחר, המידע עלול להגיע לאנשים זרים או אנשים שאינכם מעוניינים שייחשפו למידע זה. באינסטגרם 

סבוק וכדומה. כלומר, גם אם מחקתם בנוסף, חשוב לדעת שכל המידע שאתם מפרסמים נשמר בגוגל, בשרתים של פיי

היא עדין נשמרת בפייסבוק, מבלי שיש לכם אפשרות למחוק אותה לצמיתות. משום  אינסטגרםאת התמונה שלכם מה

 כך, כדאי מאוד להיזהר במה שאנו כותבים ומפרסמים באינטרנט )מתקשר לשיעור בטיחות באינטרנט(.

  מתי החליטו על הקמת מדינת ישראל? .ו

י ויקיפדיה הינה מקור למידע רב ומרוכז על נושאים רבים, מכיוון שהיא אנציקלופדיה חופשית הנכתבת בידי הסבירו כ

הציבור, ולעתים העורכים שלה אינם בעלי רקע אקדמי מוסמך, יש להיזהר כאשר מסתמכים על המידע הרשום בה. 

שפורסם על ידי ד"ר יעקב הכט באתר  על "חוויית המשתתף" בוויקיפדיהבמאמר  הערה למנחה: להרחבה בנושא עיין

 איגוד האינטרנט הישראלי 

https://www.tripadvisor.com/
https://www.isoc.org.il/internet-il/articles-and-research/magazine/on-experience-of-participating-in-wikipedia
https://www.isoc.org.il/internet-il/articles-and-research/magazine/on-experience-of-participating-in-wikipedia
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  איך מכינים עוגת שוקולד? .ז

 ונים המשמשים מקור נוסף למידע. הסבירו כי בתוצאות החיפוש ניתן למצוא גם סרט

  כמה עולה מחשב נייד? .ח

מתוך מגוון אתרי הקניות האפשריים, ניתן להשתמש באתרי השוואת מחירים )זאפ, כמה( ולא לשלול את אתרי היד 

נו , ווינווין ואיביי(. אפשר לחסוך כסף רב בדרך זו, גם לקבל חוות דעות על המוצר המבוקש מאנשים שכבר ק2השנייה )יד 

 אותו והתנסו בו, וגם על החנות שבה קנו והשירות שהם קיבלו.

 

 כלים לבדיקת אמינותו של מידע )סכמו וכתבו על הלוח( .6

 הצלבת מידע ממספר מקורות .1

 אתר של גוף ידוע ומוערך .2

 אתר מעודכן )כדאי לחפש את מועד העדכון האחרון. לעתים הוא רשום בתחתית העמוד( .3

 רמת התכנים מבחינת השפה  .4

בו על הלוח שמות של אתרים שעונים לדרישות האלה: החברה להגנת הטבע, רשות הגנים הלאומיים, השירות כת

 המטאורולוגי ועוד...  

 

 חזרה לטיול מתחילת השיעור .7

בואו נחזור לטיול שלנו מתחילת השיעור. הכיתה תתפצל לקבוצות של ארבעה תלמידים. כל קבוצה תקבל כרטיסית הוראות 

בהסתמך על מקורות  google docsביול באזור שלא מוכר לה בארץ. התלמידים יתבקשו לבנות מסלול טיול ותבחר יעד לט

ף עודדו את התלמידים להוסיהאינטרנט שהוזכרו בלוח לפי מקורות שינתנו על ידכם ועל פי הכלים למציאת מידע אמין. 

 למסמך דוגמאות למידע לא אמין שמצאו.

Google Docs  לפרטים נוספים על הכלי עיין  ה של תלמידים לעבוד ביחד על מסמךמאפשר לקבוצה מסמך שיתופיהוא(

 (.הקדמהב

 

 קורות שניתן להציע לתלמידים: להלן מספר מ

  :מסלולי טיולwww.tiuli.com 

  :צימריםwww.tzofit.co.il 

 )ויקיפדיה )במגבלות שהוזכרו קודם לכן 

  טיול טיפים" )מידע שנתרם על ידי גולשים הוא פחות רשמי אך מספק נקודת מבט אישית יותר( -חפשו בגוגל" 

 TripAdvisor 

 ישראל, מוניות תחבורה: אתרים של חברת אגד, רכבת 

 בעת העבודה עברו בין התלמידים ונסו לכוון אותם לבחירת מידע ואתרים מתאימים. 

 )לפחות מחצית מזמן החיפוש צריך להיעשות באתרים רשמיים כדי שהתלמידים יחשפו לסוג הזה של מקורות מידע(

 

 במליאה .8

 כל קבוצה תציג את המסלול שבנתה. שאלו את הקבוצות:

 פוש ברשת? מה למדתם על חי 

  ?האם נתקלתם בקשיים 

  כיצד ידעתם מה לבחור מתוך שפע הדברים שהוצעו לכם )למשל איך בחרתם צימר? האם השוויתם מחירים? האם

 הסתכלתם על תמונות של הצימרים?(.

  ?"האם נתקלתם בספק ולא הייתם בטוחים האם לפניכם אתר "טוב 

 

 

https://www.google.com/intl/iw_il/docs/about/
https://www.google.com/intl/iw_il/docs/about/
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 לא יועלו על ידם כדאי לכוון אותם בשאלות ולחדד: התלמידים עשויים להיתקל בקשיים הבאים, ואם

 מנועי החיפוש נותנים המון תוצאות ורק חלקן רלוונטיות 

  לוקח זמן ומאמץ –צריך לקרוא הרבה על מנת להגיע למידע הרצוי 

 על מה מסתמכים? טקסט או תמונות? המלצות מגולשים אחרים? דירוג בכוכבים? מספר הממליצים 

 ת המידע באתרים לא מוכרים )ויש רבים כאלה(קשה לקבוע את אמינו 

 חלק מהמידע אינו מעודכן 

 )ישנם אתרים שבהם יש לשלם על המידע )או להיכנס בשם משתמש וסיסמא 

 )המידע שנתרם על ידי הגולשים הוא מאוד סובייקטיבי )ובעל פן אישי 

 

 סיכום )חשוב לסכם את השיעור בכמה מילים( .9

מלהיבה של מידע נוסף שקיים ברשת: תמונות לווין ב"גוגל ארץ". הוא ידגים טיסה  המנחה יסיים את השיעור בהדגמה

 למקסיקו ומשם לבית של אחד התלמידים. בסיום ההדגמה יסביר המנחה:

ראינו היום שחיפוש מידע ברשת מקנה אפשרויות רבות ונפלאות בידינו. כך למשל, בעבר כאשר נדרשנו לתכנן טיול, היה  .א

יותר קשה. כיום כל המידע זמין ונגיש. הרשת מציעה שפע של מידע שימושי וכל אחד מכם הצליח  עלינו לעבוד הרבה

 להרכיב מסלול טיול בזמן קצר ביותר הכולל את כל מה שנדרש על מנת להוציאו לפועל בצורה מוצלחת. 

ריה עצומה, אבל לתוך יחד עם זאת, חשוב להבין מהי המשמעות של חיפוש מידע ברשת. ניתן לדמות את האינטרנט לספ .ב

יה הזאת יכולים להיכנס כל הספרים בעולם, ספרים מעולים וספרים גרועים יושבים אחד ליד השני באותו מדף. לכן יהספר

קורתית ושיקולי דעת בעת חיפוש מידע וננסה להבין האם המידע שלפנינו הוא רלוונטי והאם הוא יחשוב שנפעיל חשיבה ב

 ו. מידע שכדאי לנו להסתמך עלי

אתם מוזמנים לשוב לרשת ולתכנן טיולים נוספים למקומות שקוסמים לכם בארץ ובעולם ולהתחיל לחשוב מה עוד נדרש  .ג

 מכם כדי להוציא אותם לפועל. 

 במקרה שלנו טיול. –צריך לזכור ששלב איסוף המידע הוא רק אמצעי בכדי להשיג את המטרה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

 .תודתנו לרוני גבי מחברת מנטור על הרעיונות שנוספו למערך השיעור
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 משימה קבוצתית – 1נספח 

 יוצאים לטיול!

עליכם לתכנן טיול בן יומיים לכל אזור שתרצו בארץ: גליל עליון, ערבה, נגב, ים המלח, שפלה 

 לאן שתרצו! –

 ייל בו.בחרו את האזור שאתם מעוניינים לט

תכננו את הטיול על פי המידע שתמצאו ברשת: מה יהיה מסלול הטיול שלכם, באילו מסעדות 

תאכלו, היכן תשנו בלילה, באילו כלי תחבורה תיסעו ממקום למקום )פרטו קווי אוטובוס, 

 נסיעות ברכבת וכו'(. 

 

 

 

 יוצאים לטיול!

ל עליון, ערבה, נגב, ים המלח, שפלה עליכם לתכנן טיול בן יומיים לכל אזור שתרצו בארץ: גלי

 לאן שתרצו! –

 בחרו את האזור שאתם מעוניינים לטייל בו.

תכננו את הטיול על פי המידע שתמצאו ברשת: מה יהיה מסלול הטיול שלכם, באילו מסעדות 

תאכלו, היכן תשנו בלילה, באילו כלי תחבורה תיסעו ממקום למקום )פרטו קווי אוטובוס, 

 וכו'(.  נסיעות ברכבת

 

 

 

 יוצאים לטיול!

עליכם לתכנן טיול בן יומיים לכל אזור שתרצו בארץ: גליל עליון, ערבה, נגב, ים המלח, שפלה 

 לאן שתרצו! –

 בחרו את האזור שאתם מעוניינים לטייל בו.

תכננו את הטיול על פי המידע שתמצאו ברשת: מה יהיה מסלול הטיול שלכם, באילו מסעדות 

שנו בלילה, באילו כלי תחבורה תיסעו ממקום למקום )פרטו קווי אוטובוס, תאכלו, היכן ת

 נסיעות ברכבת וכו'(. 
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 צרכנות מקוונת  -  3 שיעור

 מטרות

 התלמידים יתנסו במכירה פומבית כדוגמה לקנייה מרובת אנשים באינטרנט .1

 התלמידים ייחשפו לאתרי קניות וכלים צרכניים באינטרנט .2

 ורתית וצרכנות נבונה בתהליכי קנייה באינטרנטהתלמידים ירכשו כלים לחשיבה ביק .3

 התלמידים ייחשפו לדרכים בהן ניתן להרוויח מהטכנולוגיה כדוגמת כלכלת שיתוף .4

 הכנה 

 פטיש פלסטיק לביצוע המכירה הפומבית )לא חובה( .1

< אפשר  שב(פריטים שונים למכירה הפומבית )כגון שוקולד פרה, מכונית פלסטיק, דיסק של זמר מפורסם, משחק מח 4-כ .2

 להתייעץ עם מחנכת הכיתה לגבי הפרטים שכדאי להביא למכירה הפומבית.

 וכו'(₪  40דיסק ₪,  7פתקים שעליהם רשום מחיר התחלתי להדבקה על כל פריט שהבאתם )לדוגמה שוקולד פרה  .3

 ₪.  100 -המחיר ההתחלתי הכולל של סך כל הפריטים צריך להיות גבוה מ הערה

 לכל קבוצה )בנספח(הדפסת שטרות מנייר  .4

 ניתן גם החליט שמרימים יד כשרוצים להעלות מחיר –הדפסת ציור המסמן "העלאה במחיר" )בנספח( 

 מחשב, מקרן, חיבור לאינטרנט

 מהלך השיעור 

 דקות[  20מכירה פומבית ]א. 

 מה הייתם עושה איתם?₪,  100אם היו לכם כעת  .1

וכן לקבל רעיונות להמשך השיעור על נושאים ומוצרים שעשויים לעניין  מטרת השאלה לעודד הכרות בינכם לתלמידים למנחה

 קונים משחק, ספר, חולצה חדשה וכדומה.  –את הכיתה. במידת הצורך ניתן להציע רעיונות 

 

 היום נלמד על עולם שנקרא "צרכנות". "מהי צרכנות?" .2

 .ומוכריםקשר בין קונים לאחר התשובות הסבירו שהפירוש המילוני של המילה הוא 

 

  אילו נושאים קשורים לצרכנות? .3

 והקיפו אותה בעיגול. רשמו את תשובות התלמידים מסביבה.  צרכנותכתבו על הלוח את המילה 

 להלן דוגמאות לנושאים שהתלמידים עשויים להעלות. קיימו דיון קצרצר בעקבותיהן: 

 .)מה קונים? )כדאי לחזור לדוגמאות של התלמידים מתחילת השיעור 

 אדם יחיד )פרטי(, קבוצה של אנשים )ועד עובדים, משפחה...(, עסק –י קונה מ 

  אדם פרטי, חברה )ספק או מוכר בחנות לעומת חברת נייק או מיקרוסופט( –מי מוכר 

  בחנות, בטלפון, באינטרנט, בשוק –איפה/איך לקנות 

  מי? תכנון.האם אני יכול להרשות לעצ –תקציב  זול, יקר, זול למי? יקר למי? –מחיר 

  האם מוצר יקר יותר הוא בהכרח איכותי יותר?  –איכות 

  פרסומות, העברת מידע מפה לאוזן. מה מטרתם? דרך לקידום המוצרים –שיווק 

 

 הערה למנחה

חלק זה של השיעור צריך להיות קצר יחסית ומטרתו להעלות את הנושאים כדי להציג היבטים שונים של צרכנות והבנה כי 

לה "צרכנות" יש עולם רחב ומורכב של בעלי מקצוע, בעלי אינטרסים ומנגנונים שונים המבטיחים את התהליך. זו מאחורי המי

 'טעימה' בלבד מהמתרחש בעולם הצרכנות.

לוח שיתופי )לפרטים נוספים על  כלי טכנולוגי ליצירת - Padletאת הפעילות בעזרת כדי לייצר סביבה הייטקית מומלץ לעשות 

 (.הקדמההכלי עיין ב

 

 

https://he.padlet.com/
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 מכירה פומבית -הפעלה, משחק  .4

 פריטים בפני הכיתה שעליהם יוצמד מחיר התחלתי  4הציגו  .א

רבה במחיר הוא מכירה המתבצעת מול קהל רב של קונים ולא מול אדם יחיד. הקונה המ -הסבירו מהי "מכירה פומבית"  .ב

 הזוכה במוצר

 ש"ח )בנספח( ושלט שהנפתו מעידה על העלאת המחיר. 100כל קבוצה תקבל קבוצות.  3-4-לקו את הכיתה לח .ג

הסבירו שכל קבוצה תערוך בינה לבין עצמה דיון קצר באילו פריטים היא מעוניינת וכמה כסף היא מתכננת להשקיע בכל  .ד

 אחד מהם

 שווי השוק של כל מוצר, כדי שישקלו גם את זה במהלך הקניה.כדאי לברר עם התלמידים מהו  .ה

ערכו מכירה פומבית לפריטים השונים )מכירה ראשונה תנוהל על ידיכם, מכירות נוספות יכולות להתנהל על ידי אחד  .ו

 מהתלמידים שייבחר להיות הכרוז, בסיועכם(. 

 

 צריו במכירה פומבית?מהו התנאי המרכזי על מנת שמוכר יצליח להשיג מחיר מרבי על מו

 במכירה פומבית כל הקונים נמצאים בו זמנית באותו מקום בזמן מסוים 

  מכירה פומבית לא תניב תוצאות מוצלחות במיוחד כאשר יש מעט קונים. סוג כזה של מכירה דורש קונים רבים. כאשר

 הביקוש רב, המחיר עולה

 

 נושאים הקשורים בצרכנות נבונה 

 ה? איך התבצע תהליך הקני 

  ?מה תכננו לקנות ומה קנו לבסוף 

  ?מהו המחיר ששילמו ומהו שווקי השוק של המוצר 

  ?האם "נסחפו" בחוויית הקניה 

  ?האם זה יכול לקרות גם במציאות ולא רק במשחק 

 ?מהן הסכנות בקניה כזו 

 

 כדאי לספר כיצד בעבר התבצעו מכירות פומביות 

ות שונים לערב של "מכירה". כדי למשוך את האנשים להגיע ולעניין אותם, היה מארגני המכירות נאלצו להפגיש אנשים ממקומ

צורך לארגן ערבים "אטרקטיביים" של קוקטיילים וכיבוד. כיום, כמובן, אין בכך צורך כלל. ניתן לארגן אין ספור מכירות דרך 

 רת הזה. האינטרנט ללא כל טרחה או הוצאות נלוות. סוג מכירה זה מתאים מאד לאמצעי התקשו

 

 :ך מתקיימת מכירה פומבית באינטרנטולהדגים בפניהם איניתן להיכנס לאתר של מכירה פומבית באינטרנט 

 .עוסק במכירה של כל תחומי האמנות - תירוש

Bid2Fly  -  של אל על שבה ניתן לקנות כרטיסי טיסה )לפעמים ממש בזול( במכירה פומביתפלטפורמה. 

ybaE – להציג את האפשרות של מכירה פומבית בEbay 

 

 דקות[ 25קנייה באינטרנט ] .ג

 כיום קניות רבות מתרחשות כיום באמצעות האינטרנט ולא רק במכירות פומביות. 

 )האם אתם מכירים מישהו שקונה באינטרנט? )מי, מה, איך 

 ?אילו מוצרים נראה לכם שסביר/כדאי לקנות באינטרנט, מדוע 

 אה לכם שפחות סביר/כדאי לקנות באינטרנט, מדוע?אילו מוצרים נר 

 ?מה היתרונות והחסרונות של קנייה באינטרנט 

 מחיר נמוך, קל לערוך סקר שוק, נוחות כללית, הרבה מידע על כל מוצר, מכירות פומביות וקבוצתיות, קל  יתרונות

קבלת מידע מצרכנים אחרים או  למצוא מוצרים מיוחדים, קל למצוא קונה )למי שמנסה למכור(, משלוח עד הבית,

 מגבירה את האמינות –מבעלי אתר 

http://www.tiroche.co.il/heb/About.asp
https://www.elal.com/he/Pages/Bid2Fly.aspx?ds_rl=1261339&ds_rl=1261339&gclid=Cj0KCQjw4s7qBRCzARIsAImcAxasZqskyX2JqPyp5K-Sq1QreORHQUcoClTm8zuLOgbM21ckQogVzt4aAjQKEALw_wcB&gclsrc=aw.ds#bidflyer/auctions/
https://www.ebay.co.il/buy/2017/02/07/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-ebay-%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%AA%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%99/
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 פחות אישי, אמינות )תמונה של מוצר, עם מי מדברים כשיש בעיה(, עלויות נלוות )משלוח(, לא תמיד יותר  חסרונות

 זול, חשיפת פרטים אישיים )מי אוגר עליך מידע?(, סכנה באתרים לא מאובטחים בחשיפת כרטיסי האשראי 

 

 

 רה למנחההע

מוצרים  בגדים.חשוב להגיע עם התלמידים למסקנה שיש מוצרים שהגיוני וסביר לרכוש דרך רשת האינטרנט דוגמת ספרים או 

אלה נראים אותו דבר בחנות ובאינטרנט, ולעתים יותר משתלם לקנות בחנות המקוונת מאשר בחנויות עצמן )למשל ספרים(, 

 שכן המחיר בחנות המקוונת זול יותר. 

במידה ומעוניינים לרכוש את המוצרים הללו כדאי לעשות זאת דרך  ,שהסיכון לטעות הוא גדול מאד יקריםאולם, יש מוצרים 

אתרים מסודרים כדי לשמור על זכויות הקונה ולאפשר החזרת מוצר פגום או לא מתאים. ניתן גם ללכת לחנות בקניון 

 אינטרנט של החברה במחיר זול יותר. שרוצים ואחר כך לרכוש אותו באתר  מהמצורלהתרשם 

 

 בואו נכיר אתרים לקנייה באינטרנט

 הדגימו באמצעות המחשב והמקרן, כיצד מתבצעת קנייה של מוצרים ברשת האינטרנט, דוגמת המוצרים שהוזכרו על ידם. 

 במהלך ההדגמה דונו במושגים הבאים:

 מוצר מסוים יעבור כמות מסוימת אז המחיר עבורו יוזל. קניה שבה האתר מכריז שאם סך כל הקונים של  קניה קבוצתית

כך האתר מעודד יותר קונים לקנות והצרכן מרוויח גם כן בכך שמקבל מחיר מוזל יותר. כמו במכירה פומבית גם כאן 

 מנוצל כוחה של הרשת ביכולת שלה להפגיש צרכים שונים לטובת מודל כלכלי שמטיב עם שני הצדדים.

 האתר יוצר הסכם עם משווק או חנות מסוימת שמאפשרת קניית שובר שמזכה את הקונה בקנית  ים(שוברי הנחה )קופונ

 המוצר בסכום מסוים כאשר עלות השובר זולה יותר.

 השוואה בין מוצרים או שירותים שונים, שמאפשרת לצרכן להחליט בצורה מושכלת יותר היכן כדאי  השוואת מחירים

 יתרון, השקיפות עשויה ליצור לחץ על המוכר לתת מחיר נמוך יותר ושירות מיטבי. לקנות או לרכוש שירות מסוים. ה

 

 ניתן להדגים חלק מהאתרים הבאים לדוגמה:

 השוואת מחירים www.zap.co.il ,www.kama.co.il 

  השוואת מחירי תקשורתwww.kamaze.co.il  

 רשתות הגדולות השוואה בין מחירי מזון בhttp://www.pricez.co.il/  

 קניות www.p1000.co.il 

 לוח יד שניה www.homeless.co.il ,www.yad2.co.il ,www.winwin.co.il  

 )שוברי הנחה )קופונים www.bigdeal.co.il  

 קבלה או מסירת חפצים חינם www.agora.co.il  

 אתרי קניות בינלאומיים גדולים בעלי מבחר עצום www.ebay.com ,http://www.alibaba.com/ , 

ניתן לעתים לרכוש פריטים במחיר זול בהרבה מהמחיר בארץ. יש לוודא לפני הקנייה  שבאתרים הבינלאומייםכדאי לציין 

 שהאתר מוכר ויש בו הרבה קונים, יש אפשרות שליחה לארץ, מהם דמי המשלוח, וכמה מיסים יש לשלם. 

 המציג בטבלה את שיעורי המיסים שיש לשלם על הפריטים המיובאים לארץ.  רשות המיסיםאפשר להציג את האתר של 

 

 אתרים המשווים בין מוצרים/שירותים הכוללים גם ביקורת של הצרכנים ושל בעל האתר, לדוגמה:

  השוואה בין בעלי מקצועhttp://www.midrag.co.il/  

  השוואת חופשותhttp://www.rrr.co.il/ ,http://www.tzimer.co.il/ 

  מסעדות השוואתhttp://www.rest.co.il/  

  השוואת )סקירת( מוצריםwisebuy.co.il 

 

 האם אפשר להרוויח כסף באמצעות האינטרנט? כיצד?

 האם שמעתם על כלכלת שיתוף?. כלכלת שיתוףכן, יש דרכים שונות שבהן אפשר להרוויח מהאינטרנט. אחת מהן היא 

http://www.kama.co.il/
http://62.219.95.10/misimmerukht/
http://62.219.95.10/misimmerukht/
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הרעיון מאחורי כלכלת השיתוף פשוט. לכולנו יש משאבים לא מנוצלים. לדוגמה המכונית הפרטית שלנו חונה לא מנוצלת 

מתחת לבית או שאנחנו נוסעים בה לבדנו לעבודה; הדירה יושבת ריקה כשאנחנו יוצאים לחופשה; יש לנו זמן פנוי, ולפעמים 

שיכולנו לנצל לעבודות מזדמנות. ועכשיו, הטכנולוגיה מאפשרת לנו לנצל את המשאבים האלה, ולמצוא להם הרבה זמן פנוי, 

דורשים. זה הרעיון שעומד מאחורי שורה אינסופית של סטארט־אפים שצצו בשנים האחרונות, שמציעים אפליקציות 

בגדים, כלי עבודה, וגם מגוון משימות מזדמנות, שמאפשרות לשתף הכל, בחינם או תמורת תשלום. מכוניות, אופניים, בתים, 

 .מהרכבת רהיטים של איקאה דרך שירותי בלדרות ועד להכנת ארוחות ביתיות

 

 האם כל אחד יכול להרוויח מכלכלת השיתוף? גם אתם? כיצד? 

רים, בחינם לאחר תשובות התלמידים הסבירו שהם יכולים להרוויח מכך שהם ישתפו במשאבים שלהם ויקבלו משאבים מאח

אם מישהו טוב במתמטיקה הוא יכול לסייע לתלמידים אחרים תמורת עזרתם בספרות. אפשר  –או תמורת תשלום. למשל 

 להשכיר לתלמידים את האופניים הפרטיים שלכם בזמן שאתם לא משתמשים בהם ועוד. 

 ף. עם תלמידים בוגרים ניתן לדבר על היתרונות והחסרונות של כלכלת השיתו למנחה  

 . 10ממנה לקוח המידע הרשום בסעיף  אורי פסובסקישל  שיתוף זה לחלשים ראו הרחבה בכתבה  

 

 סיכום

 היום למדנו על צרכנות והתנסינו בדוגמה של מכירה פומבית. 

יא עוד סוג של קנייה עם יתרונות וחסרונות. למדנו שלפני שקונים מוצר כדאי לערוך השוואה ראינו שקניה באינטרנט ה

בהשוואת מחירים, שירותים, טיב המוצר  –באינטרנט, ההשוואה בדרך כלל פשוטה ומאפשרת לנו להיות צרכנים נבונים יותר 

העסק או חבריו רושמים את ההמלצות על  וכדומה. יחד עם זאת, יש להיזהר מהמידע הרב הקיים באינטרנט, לעתים בעל

עצמם ולנו כצרכנים קשה לברר עד כמה ההמלצה הרשומה היא אמינה. כדאי תמיד להיעזר גם בהמלצות של חברים לגבי 

אותו מוצר / אתר / שירות כדי לוודא את אמינות הפרסום. לכן, כמו בכל קניה, תמיד חשוב לבדוק ממי קונים, לברר מה 

 האם אני צריך את המוצר הזה. מקבלים, לשאול

נקודה חשובה נוספת היא, שיש לעתים עומס של מידע ואנחנו כצרכנים צריכים לדעת איך לסנן אותו. למשל בצימרים, יש המון 

 אתרים המציעים צימרים והשוואת מחירים, ולעתים קשה לנו להחליט לאן לפנות. 

זמן,  –וגם בדרכים שאינן מקוונות, אם נדע לאתר את המשאבים שלנו למדנו גם שכל אחד יכול להרוויח באמצעות האינטרנט 

 ולשתף בהם אחרים. כך גם נרוויח מהעזרה לאחר, מהקבלה חזרה אלינו ואולי על הדרך גם נרוויח כסף.  –יכולות ועוד 

ם וכדומה. האם היום כבר קונים ירקות ופירות באינטרנט )הזמנות מסופרמרקט(, בגדים, ספרי מה לדעתכם יקרה בעתיד?

כך שאולי בעתיד לא יהיו בכלל חנויות  –כל החנויות יהיו בעתיד באינטרנט? האם האינטרנט ישנה את פני החברה הצרכנית 

 בקניונים אלא רק באינטרנט ובאפליקציות הסלולריות?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 ונות למערך שיעור זההוספת הרעיתודתנו למיקי אלטמן מבנק יהב על 

https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3624552,00.html
https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3624552,00.html
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 ציור המעיד על העלאה במחיר ועשר תמונות של שטרות )לשכפל ולגזור לכל קבוצה( - 1 נספח
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 ניווט והתמצאות במרחב  -  4 שיעור

  מטרות

 יום-ניווט היא מיומנות בסיסית המשמשת אותנו לצורך התמצאות במרחב ביוםשהתלמידים יבינו  .1

 לניווט בעבר וכיום התלמידים יכירו אמצעים שונים המשמשים .2

 התלמידים יתנסו בהכנת מפות ובניווט באמצעים שונים  .3

 הכנה

 כדורים שצבועים בצבע מעביר צבע, )דוגמת פנדה( )או אמצעי אחר לא מסוכן להדגמת קליעה למטרה( .1

 לוח קליעה למטרה )אם לא ניתן להביא, ניתן גם לצייר לוח מטרה על הלוח או על דף( .2

 1נספח  –וון ודיוק דף הסבר על משמעות כי .3

 )מומלץ להדפיס לתלמידים מפה של אזור מגוריהם( 2-4נספחים  –העתקים של מפות ומקראה מפות  .4

 (5קבוצות )ראו הפעלות בסעיף  4 -דפים לבנים ומדבקות צבעוניות לחלוקה ל .5

 או למשחק חפש את המטמון )לא חובה( GPSמספר טלפונים ניידים שלכם להדגמת  .6

 מחשב ומקרן  .7

 תהערו

 מתנדבים לפחות 2לצורך כך חשוב שיגיעו לשיעור  להעביר את ההפעלות מחוץ לכיתה מומלץ 

  שיעור כפול ולבקש להקצות לשיעור , לבקש אישור לשימוש בטלפוניםיש לתאם זאת מראש עם המורה. 

 

 מהלך השיעור

 פתיחה .1

 לעבודה הגעתם כיצד, הייתם תלמידים ילוא, הגעתם מהיכן, עצמכם על מעט לספר מומלץ. עושים אתם ומה עצמכם את הציגו

 .כיום שלכם

 

 שאלו את התלמידים: .2

 ?היכן אתם נמצאים 

 תשובות אפשריות: בכיתה, בעיר המגורים, בבית הספר. 

 Google mapאו ב  Google Street < הראו לתלמידים את בית הספר שלהם ב

 צד להגיע למיקום שלכם?במידה ומשהו היה מגיע מארץ אחרת, כיצד הייתם מסבירים להם כי 

 , כיוונים )שמאל, ימין, צפון, דרום( לספור רמזורים, סימני דרך.wazeתשובות אפשריות: מפה, 

 ?כיצד אתם יודעים את הדרך הביתה 

ישנם שלטים, סופר צעדים, סופרים  –תשובות אפשריות: מכירים את הדרך או את השכונה, יודעים באילו רחובות לפנות 

 ס וכדומה. תחנות באוטובו

 

  הסבר .3

זו פעולת ניווט. וזהו נושא השיעור שלנו היום. המשמעות של ניווט הוא הניסיון  –התהליך שלנו למצוא ולהגיע אל הידע שלנו 

להבין כיצד ניתן להתמצא במרחב. ניווט יכול להיות מאוד פשוט כאשר יש יותר ויותר סימני זיהוי. אבל כאשר אנחנו נמצאים 

ניווט בים  GPS -יכים להיעזר באמצעים נוספים כדי לזהות את המיקום שלנו. לדוגמה לפני המצאת הבמרחב אנחנו צר

 התבצע באמצעות חישובים מתמטיים. ניווט בשטח מחייב הבנת המרחב והכרת רוחות השמיים ומיקומי השמש והכוכבים.

 הדגמה .4

מתנדבים. ציירו על הלוח  2-3דויק. לשם הדגמה בקשו הסבירו לתלמידים שניווט מתבסס רבות על חישובים ומציאת הכיוון המ

או על נייר "לוח מטרה" ותנו לכל אחד מהמתנדבים כדור צבוע שמעביר צבע. בקשו מהם לנסות ולפגוע במרכז המטרה. לאחר 
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שהמתנדבים זרקו את הכדורים הראו להם את התרשימים מהנספח ובחנו יחד איתם את תוצאות הפגיעה של התלמידים 

 ס לתרשימים. ביח

 

 הסבר .5

בניווט צריך לדעת לכוון ולהיות מדויקים. במידה ואנחנו מכוונים לאותו כיוון אבל לא מדייקים, נוכל להגיע לנקודה מסוימת 

שנמצאת במרחק מהיעד שלנו אבל לא ליעד. במידה ואנחנו מדויקים אבל לא מכוונים, אנחנו נהיה בנקודה שתכננו להגיע 

ד. הדגשים הללו חשובים כאשר אנחנו מנווטים בשטח פתוח כמו מדבר או ים. בתוך מקום בנוי, לרוב אליה אבל לא היא היע

 יהיו לנו סימני זיהוי שיסעו לנו לדעת היכן אנחנו נמצאים )דוגמת שלטים, רחובות וחנויות(.  

 

 GPSדגמת ה .6

 תלמידי הכיתה וזמן. י סוגי הפעלות. בחרו את ההפעלה המתאימה לפי תנאי מזג האוויר, הרכבנלהלן ש

 פעילות בחוץ –אפשרות א' 

 טוקי או היעזרו בטלפונים הניידים שלכם כדי שהתלמידים יוכלו לתקשר.-הביאו מכשירי ווקי

שמתחיל ומסתיים במקומות עליהם ניתן לתצפת אחת הקבוצות ליצור מסלול  הנחו אתקבוצות,  2חלקו את התלמידים ל

וגמה לאפשרות כזו היא יצירת מסלול מהכניסה לבית הספר עד למגרש כדורגל מנקודה מסוימת משטח בית הספר. ד

קבוצה כשרואים את המסלול מחלון הכיתה. כדאי לדבר עם המורה מראש ולוודא שאכן קיים מסלול כזה. לאחר הכנת המסלול 

צריכה לעשות את . הקבוצה שלשטח עם מתנדב אחד לנקודת התצפית וקבוצה אחת הולכת עם המתנדב השני אחת הולכת

המסלול לא מקבלת מפה, אך תקבל מכשיר סלולרי. על התצפיתנים לתת הנחיות הליכה לפי המסלול שהם יצרו לאותה 

 הקבוצה. הסבירו לקבוצה שנותנת הנחיות להיעזר בסימני זיהוי וכיוונים כאשר הם מכוונים את הקבוצה במסלול. 

 :דיון

 דים לכיתה ושאלו את הקבוצה שהלכה את המסלול: בתום הליכת המסלול הכניסו את כל התלמי

  ?כיצד חשתם בהליכה 

  ?האם ידעתם או ניחשתם לאן אתם אמורים להגיע? האם ההנחיות שקיבלתם היו ברורות 

 האם לדעתכם מספיק להשתמש ב- GPS ?או שכדאי גם להתמצא במפות? מדוע 

בוע אשר מוסרים את השעה, את המזהה של הלווין ואת הלווין משדר אותות באופן ק. GPSהסבירו שזו הייתה הדגמה ל 

בבקשנו מקבל אותות מכמה לווינים ומחשב את המרחק בינהם ולפי זה יודע את המיקום שלו. מכשיר הניווט המיקום שלו, 

א את להגיע ליעד מסוים הלוויין בודק אפשריות שונות להגיע ליעד שאנחנו מבקשים ממנו. לעיתים אנחנו מבקשים ממנו למצו

( או מאחורי הקו הירוק. מכיוון שהלוויין 6הדרך ליעד עם מגבלות מסוימות דוגמת נסיעה ללא עליה על כביש אגרה )כביש 

 נמצא במקום "שקולט" את מיקומנו ואת הסביבה שלנו הוא מאפשר לתת לנו מידע כמו של מפה. 

Waze 

, שמאפשרת לנהגים לבחור GPSאפליקצית נייווט סלולרית חברתית, מבוססת  היא Wazeאפליקציית  הסיברו לתלמידים כי

בדרך המהירה ביותר ללא עומסי תנועה, באמצעות שיתוף מידע של קהילת המשתמשים. כדאי לספר שהאפליקציה היא פרי 

 פיתוח ישראלי של אהוד שבתאי יחד עם אורי לוין ואמיר שינער.

קל מאוד להתמצא במרחב, אך עדין חשוב להתמצא במפות, למקרה שבו הסוללה פתאום תיגמר לנו  GPS -רת האמנם בעז

מכוון אותנו למקום לא נכון. כמו כן, כדאי מאוד להכיר את   GPS-או שלא תהיה לנו קליטה לרשת סלולרית ואף במקרים שה

 אליהם אנו צריכים להגיע. המפות הגדולות )למשל כל מדינת ישראל( ולא רק מפת הרחובות ש

 

 מסלול בכיתה –' באפשרות 

חלקו את הכיתה לארבע קבוצות. כל קבוצה תקבל דף לבן ודף מדבקות צבעוניות. הסבירו לכל קבוצה שהיא צריכה עכשיו 

 נקודות בהם 4להכין מפה של הכיתה ולקבוע מסלול הליכה מסוים אותו תבצע בהמשך קבוצה אחרת. על כל קבוצה לבחור 

תאסוף הקבוצה השניה מדבקות לפי המסלול אותו תחליט אותה הקבוצה. בתום הכנת המפה והכנת המסלול על כל קבוצה 

להשאיר מדבקה בנקודות השונות. לאחר שהקבוצות סיימו להכין את המפות והמסלול החליפו את המפות והמסלול בין 

על ידי הקבוצה האחרת ולאסוף את המדבקות לפי הסדר  הקבוצות. עכשיו כל קבוצה צריכה ללכת לפי המסלול שניתן לה

 הנכון של המסלול.

 

https://www.waze.com/he/


 
 

30 

 

 :דיון

לאחר שהתקיים מסלול אחד לפחות )לפי הזמן שנשאר לכם החליטו כמה קבוצות יכולות לנווט בכיתה/בשטח בית הספר( 

 שאלו את תלמידים שניווטו: 

  ?האם המפה הייתה להם ברורה 

 האם המסלול שהכינו להם היה ברור ? 

  ?אילו סימני זיהוי סומנו על המפה ובאילו מהם הם נעזרו לניווט המסלול 

 ?בדקו האם הקבוצות הצליחו לאסוף את המדבקות לפי הסדר שנאמר להם במסלול אותו הכינו להם 

 ?אלו גורמים אפשרו לקבוצה לאסוף את המדבקות על פי הסדר ואלו גורמים מנעו או שיכלו למנוע איסוף שכזה 

 ם דברים שיכולים לסייע להם לנווט בעתיד את אותו המסלול? האם ישנ 

 ?האם כאשר אנחנו ננסה לעשות את המסלול שוב, האם נצטרך שוב את כל המידע שקבלנו בפעם הראשונה של הניווט 

 

 הסבר .7

מזהים בדרך כאשר אנחנו מנווטים חשוב שנבין היכן אנחנו נמצאים. מה נקודת המוצא שלנו ומה נקודת היעד ונמצא סימנים 

שיסייעו לנו להתמצא פעם נוספת. כאשר אנחנו מכירים את המקום בו אנחנו מנווטים סביר להניח שנדע להגיע ליעד מהר יותר 

 ועם פחות בלבול בדרך.

 

 סיכום )סיכום סכמו את השיעור בכמה מילים( .8

עמיים )כשאנחנו הולכים/נוסעים לביה"ס השיעור היום עסק בניווט. למדנו שניווט זו פעולה שאנחנו עושים כל יום לפחות פ

ובחזרה(. במקום שאנחנו מכירים אנחנו לא שמים לב שאנחנו מנווטים והולכים לפי סימנים שאנחנו זוכרים שצריך ללכת. 

כאשר מגיעים למקום חדש ולא מוכר ואנחנו רוצים להגיע למקום כלשהו אנחנו צריכים לנווט. כאשר מנווטים במקום פתוח 

זכור לכוון נכון ולהיות מדויקים אחרת נגיע למקום אחר ממה שרצינו. במקום שיש בו סימני זיהוי דוגמת עיר או שטח חייבים ל

רצוי להיעזר במפה. דבר ראשון צריך לזהות את מיקומנו ולהתקדם ליעדנו לפי מה הסימנים הקיימים במפה. כדאי לנסות 

היכן עברנו ומה ראינו שם. במידה והרחבתם את ההפעלה, הסבירו שגם וליצור לעצמנו סימני זיהוי בדרך כדי לדעת בהמשך 

וכיצד המכשיר באמצעות תקשורת לוויינית יודע למצוא אותנו בשטח ולידע אותנו לאן ללכת.  GPS -למדנו קצת על פעילות ה

שיתוף קהילת , המאפשרת לנווט בדרך המהירה ביותר, ללא עומסי תנועה, באמצעות Wazeהזכרנו גם את אפליקציית 

לא יעבוד, או   GPS-הבהם , במקרים המשתמשים. חשוב לזכור שלמרות ההתפתחות הטכנולוגית, כדאי להתמצא גם במפות

 .במקרים שהוא יטעה אותנו בדרך

 

 לסיום הומוריסטיסרטון  .9

בירה לנהגים איך , כך שיצאו עם טעם טוב וחיוך מהשיעור. בסרטון רואים אישה שמסקצריםניתן לסיום להציג את הסרטון של 

 .להגיע ליעד שלהם

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

 .תנו לאסף מלול מחברת רוקר על הרעיון והסיוע בבניית מערך השיעורדתו

https://www.youtube.com/watch?v=hBH6cGP1QIA
https://www.youtube.com/watch?v=hBH6cGP1QIA
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 1נספח  –כיוון ודיוק 

 

 

 

 

 

 מדויק אבל לא מכוון לא מכוון ולא מדויק

 מכוון ומדויק מכוון אבל לא מדויק
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 פייק ניוז  -  5 שיעור

 מטרות השיעור

 לקיומן של חדשות כזב )פייק ניוז(התלמידים ייחשפו . 1

 לצריכה ביקורתית של מידעהתלמידים ירכשו כלים . 2

 הכנה

 יש לדאוג מראש למקרן, מחשב ורמקולים 

  יש להתייעץ על כך מראש עם המחנכת –בשיעור זה יש שימוש בטלפונים ניידים של התלמידים 

 מהלך השיעור

 הכרות .1

את עצמכם ומה אתם עושים. מומלץ לספר מעט על עצמכם, מהיכן הגעתם, אילו תלמידים הייתם, כיצד הגעתם לעבודה  הציגו

 שלכם כיום.

 

 פתיחה .2

ספרו לתלמידים כי יש לכם מידע פנימי שפייסבוק עומדת לגבות כסף על השימוש בשירותים שלה, כלומר בקרוב שימוש 

)השתמשו בעובדה כי אתם עובדים בחברה טכנולגית כדי לבסס את האמינות של  בפייסבוק, ווטסאפ ואינסטגרם יעלה כסף

 הסיפור(.

המתינו לתגובות התלמידים ובחנו האם הם חוקרים אתכם, מבקשים עוד מידע ורקע על הידיעה או באופן אוטומטי מגיבים 

 בצורה אמוציונלית להודעה.

 פייק ניוז.–כוזבת  לאחר מספר דקות הסבירו להם שהידיעה הזו הייתה ידיעה

 שאלו את התלמידים אם מישהו מהם מכיר את המושג?

ידיעות המופצות באמצעי התקשורת, ברשתות החברתיות ובאתרי אינטרנט באופן דומה לחדשות אמיתיות, אך הן : הסבירו

עשית בכוונה למעשה בדיות או הסחות דעת, המשמשות לתעמולה ולדיסאינפורמציה. בחדשות כזב הכנסת המידע השגוי נ

תחילה, לשם הטעיית הקורא, או על ידי תיעדוף חדשותי שמציג חדשות סלקטיביות וחוטא לחשיבות הציבורית האמיתית של 

 ]מתוך ויקיפדיה[ הידיעות.

 :שאלו את התלמידים

 ם אנשים מפיצים פייק ניוז? מה יכולים להיות האינטרסים שלהם?כמדעו לדעת

 )חברו את התלמידים לתחושות שחוו כאשר סיפרתם את הידיעה על פייסבוק(אמינים לפייק ניוז? מה הנזק שנגרם לנו כאשר אנו מ

 

 פייק ניוז .3

)אמרו לתלמידים שתמשכו לצפות בסרטון   2:49על פייק ניוז < עצרו בדקה  12הכתבה בחדשות הראו לתלמידים את 

 בהמשך(.

טרנט ידיעה מסעירה )שתשמע כמו פייק חלקו את התלמידים לקבוצות בקשו מכל קבוצה לנסח פייק ניוז ובנוסף לחפש באינ

הידיעות שלה והקבוצות האחרות יצטרכו לנחש מהי  2ניוז(. הסבירו לתלמידים כי בהמשך כל קבוצה בתורה תצטרך להציג את 

 הידיעה האמתית ומהי הפייק ניוז.

חדשות  הנאמר בסרטון: לפני תחילת התרגיל בקשו מתלמיד או שניים לנסח במילים שלהם מהן פיק ניוז. הזכירו להם את

 הם לא פייק ניוז. לא מדוייק /מגמטי /מידע חלקי, ת שלא מסכימים איתהיפרשנות פוליט, ידיעה מוטת, מעצבנות

עליו  (הקדמהב )לפרטים נוספים על הכלי עיין Padlet מומלץ להשתמש בפעילות זו בכלי דיגיטלי ליצירת לוח שיתופי – למנחה

 .יעלו כל התלמידים את כל הידיעות שלהם

 

 

https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2019/Article-a5595718bfb9961004.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=NewsChannelPage&partner=NewsChannelFacebook&fbclid=IwAR3nL2hps2wiFD8Ea6gKcL4HqzqHQez-7t-NRAAKitF7jxG-6CuZd7NLi9A
https://he.padlet.com/
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 כיצד נזהה פייק ניוז? .4

 ניתן לזהות פייק ניוז ם כיצד לדעתםידישאלו את התלמ

 :כתבו את הרעיונות שלהם על הלוח והוסיפו נקודות שלא נאמרו 

 טרתו(את מקור המידע )כדי להבין את ייעודו ומ נובח 

 מעבר לכותרות )כדי להבין את מלוא הסיפור( וקרא 

 את המחברים )כדי לבדוק האם הם אמתיים ואמינים( קובד 

 את המקורות המצוטטים )כדי להבין לוודא שהם אכן תומכים בטענות( יכוהער 

 את תאריך הפרסום )כדי לבדוק האם הסיפור רלוונטי ועדכני( קובד 

 האם הדברים התפרסמו כסאטירה(האם זו בדיחה )כדי לקבוע  ושאל 

 האישיות )כדי לראות האם הן משפיעות על שיפוטך( כםאת נטיותי לושק 

 מומחים )כדי לאושש הטענות מאנשים בלתי תלויים בעלי ידע( ושאל 

 ואת הטיפים הנתינים בה כיצד לזהות פייק ניוז. המשך הכתבהלסיום הראו את 

 

 סיכום .5

 שה שהוא יוצא איתה מהמפגשערכו סבב ובקשו מכל תלמיד לשתף במחשבה/ תובנה /תחו

 

 

 

 

 

https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2019/Article-a5595718bfb9961004.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=NewsChannelPage&partner=NewsChannelFacebook&fbclid=IwAR3nL2hps2wiFD8Ea6gKcL4HqzqHQez-7t-NRAAKitF7jxG-6CuZd7NLi9A
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2019/Article-a5595718bfb9961004.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=NewsChannelPage&partner=NewsChannelFacebook&fbclid=IwAR3nL2hps2wiFD8Ea6gKcL4HqzqHQez-7t-NRAAKitF7jxG-6CuZd7NLi9A
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 רשת האינטרנט

 אבטחת מידע  -  6 שיעור

 מטרות השיעור 

 התלמידים יתוודעו אל נושא אבטחת המידע בארגונים, במוסדות, במחשבים אישיים ובטלפונים הסלולריים .1

 זה התלמידים יכירו את הסכנות מולן מתגוננים גופים בעלי מידע חשוב/סודי ויכירו בחשיבות של הגנה על מידע .2

 התלמידים ייחשפו לתחום הסייבר ולאפשרויות תעסוקה בתחום זה .3

 התלמידים יכירו דרכים להגן על המידע המצוי במחשב ובטלפון הסלולרי שלהם

 .    התלמידים יבינו את הקשר בין המתמטיקה לבין נושא אבטחת המידע.5

 הכנה

  ספח( שמירת מידע בארגונים )בנ –הדפסה וגזירה של דף הפעלה בקבוצות 

  כתבי הצפנה )בנספח( –הדפסה וגזירה למשימה בקבוצות 

 הערה 

  לכן יש להיערך לכך מראש עם המורה. אם לא ניתן להעביר שיעור כפול ניתן לוותר על לשיעור כפולמערך השיעור מתאים .

 ( ולהסביר בקצרה מהי הצפנה. 8הפעילות השנייה )בסעיף 

 

 מהלך השיעור

 חידת פתיחה .1

ובקשו מהתלמידים לקרוא את זה ולנחש מה זה אומר. התלמידים ינסו לפענח במשך  – 'תמזנ זגזרש יזג' –כתבו על הלוח 

מספר דקות מה מסתתר מאחורי האותיות חסרות הפשר. מי שהצליח לפענח לא יגלה לאחרים, על מנת לתת לכולם את 

ב'. כך למשל ת=ש, מ=ל -פניה בסדר הא'האפשרות לפענח. לאחר מספר דקות הסבירו: כל אות מייצגת את האות שבאה ל

 וכו'. כך, יוצא שהמשפט שכתוב על הלוח הוא: "שלום ובוקר טוב".

 

 . הנושא שנלמד היום הוא אבטחת מידע .2

 האם מישהו מכם מכיר את הנושא? מי יודע מה אומר המושג אבטחת מידע? האם מישהו יודע מה זה האקר?

שורים האחרונים הביאה לכך שכיום ארגונים רבים משתמשים בטכנולוגיות הסבירו שההתפתחות הטכנולוגית האדירה בע

מידע מתקדמות. האינטרנט מספק יכולת להציג מידע בפני משתמשים בכל העולם. מידע זה נמצא על רשתות התקשורת. 

לים ובכספות(. כיום בעבר מידע חשוב היה מאוחסן בספרים, תיקיות ומסמכים ואפשר היה להגן עליו באופן פיסי )מאחורי מנעו

המציאות השתנתה והפורץ יכול להיות רחוק ולגנוב מידע לא על ידי פריצה פיסית, אלא על ידי חדירה למחשב. לאור קושי זה 

מתעורר הצורך במציאת דרכים ופתרונות לאבטחת המידע. אבטחת מידע נוגעת גם למחשבים אישיים. לכל אחד מאיתנו יש 

 ייחשף ובעידן המחשבים האקרים עלולים לחדור למחשבים אישיים ואף לטלפונים הסלולריים. מידע אישי שלא היה רוצה ש

מושג המשמש לתיאור אדם המתעניין בטכנולוגיה ובשימוש יצירתי בה. בדרך כלל הכוונה היא למומחי מחשבים האקר הוא 

רת על החוק כגון השחתת אתרי אולם יש האקרים שמנצלים את הרשת לפעילות העוב .המשתמשים בהם בצורה יצירתית

 אינטרנט, גניבת מידע, ביצוע מעשי הונאה וכו'. 

 

 מי שמע על מתקפת סייבר?  .3

התפתחותן של מערכות המחשוב והתקשורת בעשורים האחרונים, ותפוצתן הגלובלית, גרמו גם למדינות העולם ובכלל זה 

מגוון גורמים ואפילו על ידי מדינות דוגמת אירן הרואות עצמן למדינת ישראל להיות חשופות לפגיעה במרחב הווירטואלי על ידי 

מותקפות על ידי ישראל וארצות הברית. היבט זה מחייב את מדינת ישראל לשפר ולשכלל את יכולות ההגנה שלה מפני 

זירות הלחימה החיוניות  4נו בארה"ב שזירת לוחמה זו מצטרפת לרשימת הבי 2009(. כבר ביוני וואלהמתקפות סייבר )מתוך 

 ים, אוויר יבשה וחלל )ויקיפדיה(. -למבצע צבאי, שהן 

 )מומלץ לחפש דוגמאות רלוונטיות שקרו לאחרונה(: הנה מספר דוגמאות למתקפות סייבר

http://news.walla.co.il/?w=//1818263
http://news.walla.co.il/?w=//1818263
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 הפסקות חשמל נרחבות בדרום אמריקה. החשש: מתקפת סייבר (Israel Defense  |19-6-16) 

 (19-6-15|  כלכליסט) צבא ההאקרים של ארה"ב פרץ לתשתיות החשמל של רוסיה 

 קוד גנוב מה NSA-(19-5-26|  ישראל היום) סייבר בארה"ב משמש לתקיפות 

 

תחום הסייבר הולך ומתקדם וכיום ניתן ללמוד את התחום ולהשתלב בו בתפקידים מגוונים ומעניינים. אחת הדרכים להשתלב 

חידות אלו פותחות אחר כך דלתות רבות בשוק העבודה לתעסוקה בו היא דרך הצבא, באמצעות יחידות המודיעין והמחשב. י

בעלת הכנסות גבוהות ויוקרה רבה. כדי להתקבל לכך יש להשקיע בלימודים במהלך התיכון בעיקר במקצועות המתמטיקה 

 והמדעים. בנוסף, ישנם לימודים במכללות שונות כגון סל"ע ואף במכללת תל אביב. 

 הערה למנחה

מקצוע הלוחמה בסייבר, שכן זהו  צוינת לחשוף את התלמידים לתחום מרתק זה, ולהלהיב אותם גם לכיוון זוהי הזדמנות מ

תפקיד שיש בו אפשרויות רבות ומעניינות, שיתכן שהם כלל אינם מודעים אליהן. כדאי גם להסביר להם את חשיבות הלימודים 

 אלו, שיסייעו להם גם בהמשך הדרך.  בתיכון בבגרות מלאה כדי להתקבל לתפקידים מעניינים בתחומים

 

 הפעלה בקבוצות

 חלקו את תלמידי הכיתה לקבוצות. חלקו לכל קבוצה משימה )בנספח(.

טק, יחידה סודית בצבא, בית חולים( ותנסה לחשוב איזה -כל קבוצה תייצג ארגון או גוף כלשהו )בנק, בית ספר, חברת היי

 ? מה יקרה אם מידע זה ייגנב? איך אותו ארגון/חברה שומרים עליו? מידע מחזיק גוף זה, שעליו הוא צריך לשמור

מצגת ולשתף מאפשר לקבוצה של תלמידים לעבוד ביחד על פורמט שיתופי ה - Google Slidesאת התוצרים ניתן להציג דרך 

 (.הקדמה)לפרטים נוספים על הכלי עיין ב אותה עם שאר תלמידי הכיתה

 

 הצגה במליאה

 תנו לקבוצות מספר דקות של עבודה עצמית ולאחר מכן בקשו מכל קבוצה להציג את עבודתה בפני הכיתה. 

 סכמו את הדברים שיועלו על ידי הקבוצות על הלוח.

 

  דיון

 או גניבת מידע ממקומות שונים )מוסדות, אתרי אינטרנט(האם שמעתם על מקרי פריצה 

 .)איך אפשר לפרוץ למחשב? לסלולר? )למשל על ידי ניחוש הסיסמא 

 .)'איך אפשר למנוע את זה? )למשל, החלפת הסיסמא כל יום/שעה, סיסמא קשה במיוחד וכו 

  אחרת(.איך אפשר לעקוף גם את זה? )יש דרכים נוספות לפרוץ למחשב כמו מציאת פרצה 

  טביעת אצבע בדומה לטלפונים החכמים למשל אייפון, עדשת  –אז אולי לא סיסמא )למשל, משהו שונה אצל כל בן אדם

 העין למשל באנדרואיד(.

 

 איך אפשר להגן על המידע? 

 הגנה פיזית. –מאחורי מנעולים ובכספת  שמירה במקום בטוח 

 שעושים בחברות רבות כדוגמת בנקים, חברות הייטק וכדומה.כפי  - שמירת מידע סודי ביותר ללא חיבור לאינטרנט 

 מידע שמאוחסן במקום כלשהו והמחשב מציג את המידע רק למי שמספק את הסיסמא הנכונה. ניתן להמשיל  – סיסמאות

את הסיסמא למפתח של בית. מאות אנשים בעלי מפתחות עוברים יום יום ליד דלת הבית שלנו, אולם רק לנו היכולת 

 נס לבית שכן לנו יש את המפתח )"הסיסמא"( הנכון. להיכ

 לקיחת מידע ועריכת שינוי כך שרק מי שמודע לשינוי יכול להבין אותו. אדם שאינו מודע לשינוי שנעשה, מבחינתו  – הצפנה

פשר ב' )והשיר הידוע "אבניבי"(. מי שאינו מכיר את השפה לא יבין את -המידע חסר משמעות. דוגמא מוכרת היא שפת ה

 הדברים.

 הפעלה בקבוצות

https://www.israeldefense.co.il/he/node/38964
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3764285,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3764285,00.html
https://www.israelhayom.co.il/article/660655
https://www.israelhayom.co.il/article/660655
https://www.google.com/intl/iw_il/slides/about/
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חלקו את התלמידים לארבע קבוצות. כל קבוצה תתבקש להצפין טקסט בצורה שונה. כל קבוצה תקבל את חוקי ההצפנה שלה 

שורות מתוך הטקסט שבנספח, אותן הם יתבקשו להצפין. לאחר שהקבוצות יסיימו את עבודתן החליפו את הטקסטים  2-ו

 ידים יתבקשו לפענח את ההצפנה.המוצפנים בין הקבוצות והתלמ

 שיטות ההצפנה:

 לכל אות( 1א=ב, ב=ג, ג=ד... )+

 ,...3, ג=2, ב=1א=

 לכל אות( 1-) א=ת, ב=א, ג=ב...

 , היינו א=ג, ב=ד ועוד(.2אם ישנן קבוצות נוספות ניתן לחשוב על שיטות הצפנה נוספות )כל פעולה חשבונית נוספת, כמו +

כיתה גבוהה ניתן לבקש מהקבוצות עצמן להמציא צפנים. חשוב לשים לב לזמן הנותר אם הרמה של ה אפשרות נוספת

 בשיעור. במידה והזמן אוזל, מומלץ לתת לקבוצות רמז על שיטת ההצפנה שהם קבלו )בחלק השני(.

 

 מהי הצפנה?

 לקבוצת אנשים  הצפנה היא מצב בו מידע יכול לשבת ברשת, אולם לא כל אחד יכול להבין את פשרו. הדבר מאפשר רק

 מסוימת שאנו מעוניינים, שמכירה את הקוד, לקבל את  המידע. שאר האנשים לא יוכלו להגיע אליו. דוגמא: מה שכתבנו 

 מאז שהאינטרנט נמצא בשימוש כמעט כל  בתחילת השיעור על הלוח היה מובן רק למי שהצליח לפענח את הצופן.

 ידע שקיים עליהם ולמה שעובר דרכם.המחשבים נמצאים בסיכונים גדולים לפריצה למ

 

 אילו סיכונים אתם מכירים? איך ניתן להתמודד בפניהם?

למנחה התייחסו לסכנות בגניבת מידע מהמחשב ולדרכים בהן ניתן להיזהר. )סוגי הסיכונים שקיימים ברשת מצויים בנספח(. 

 ע באפליקציות. בסעיפים הבאים ישנה התייחסות גם לסכנות בשימוש בסלולרי ובשיתוף מיד

הדגישו בפני התלמידים שנגד כל הסיכונים הללו ניתן להתמודד באמצעות התקנת תוכנות אנטי וירוס, אנטי ריגול ואנטי 

ספאם. יש להקפיד כי על כך שההגנה תפעל בזמן אמת, שהתוכנות יתעדכנו באופן קבוע. הסבירו לתלמידים להיות בררנים 

 להמנע מפתיחה.  -שעליהם הם לוחצים. מה שנראה חשודבתוכנות שהם מתקינים ובקישורים 

את החשיבות בבחירת סיסמאות חזקות. כשהם נדרשים לבחור סיסמא לכל אתר כדאי לבחור סיסמאות  הסבירו לתלמידים

ארוכות המשלבות אותיות מספרים וסימנים. חשוב להחליף סיסמאות אחת לתקופה מסוימת ולא להשתמש באותן סיסמאות 

ם בו אתם נדרשים לכך. ככול שהסיסמאות לא יהיו מובנות מאליהן יהיה יותר קשה לפרוץ אותן. כדאי להימנע בכל מקו

מסיסמא שהיא שם בית הספר, החבר הכי טוב או תאריך יום ההולדת, כתובת מכיוון שקל מאוד לפרוץ אותן. אלו פרטים 

 לים אצלנו בדף הפייסבוק(.שבדרך כלל ניתן לאסוף עלינו דרך רשת האינטרנט )למשל אם מסתכ

 

 איך מתמודדים ביום עם נושא ההצפנה, והקשר למתמטיקה? .11

נתחיל מסיפור קטן: "היה היה פרופסור למתמטיקה. הוא היה מאוד חכם ופיתח את תורת המספרים. בעזרת תורת המספרים, 

שלו לא יהיה שום שימוש, כי אף  הוא הצליח לחשב מספרים ראשוניים גדולים במיוחד. אותו פרופסור התגאה בכך שלתורה

אחד לא יצליח לעשות שום דבר עם מספרים ראשוניים עצומים בגודלם. מספר ראשוני הוא מספר שמתחלק רק בעצמו 

ללא שארית? כך הפרופסור המשיך לפתח את  2,453,784,123ובאחד. את מי זה כבר יכול לעניין האם יש מספר שיחלק את 

 לא התעניינות. התגליות שלו ללא הפרעה ול

שנים רבות לאחר פטירתו, מדענים חיפשו שיטה להגן על סיסמאות מחשב מפני פורצים. הפורצים נהיו יותר ויותר משוכללים, 

והמדענים עמדו חסרי אונים. יום אחד שלושה מדענים הצליחו לפתח שיטה להגנה על נתוני מחשב המתבססת על שימוש 

ים מספרים שאי אפשר לחלק אותם באף מספר מלבד בעצמם ובאחד )למשל המספרים במספרים ראשוניים. מספרים ראשוני

 ...(. החכמה הייתה שימוש במספרים ראשוניים גדולים במיוחד.3,5,7

כדי למצוא מספרים ראשוניים גדולים הם השתמשו בשיטה שפיתח אותו פרופסור, וכך תורת המספרים שנחשבה עד אז 

שימושי במיוחד. בכך פעם שאת או אותה גולשים באינטרנט, ומזינים סיסמא לאימייל, חסרת שימוש, הפכה להיות כלי 

 (יוסי סגול -מתמטיקה)מתוך הבלוג:  לפייסבוק, לבנק או קונים בעזרת כרטיס אשראי, אתם משתמשים במתמטיקה!

 

 האם גם בעת השימוש במכשיר הסלולרי צריך להיזהר?  .12
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וגלישה עימו ברשת או הורדת יישומים עשויה לסכן את המידע האישי שאתם הטלפון החכם שלכם הוא מחשב לכל דבר, 

מוסרים באמצעותו או מאחסנים עליו. לכן, רצוי ליישם כללים לשמירה על פרטיות גם בעת שימוש בטלפון החכם. עם כניסת 

חכם שלכם חושפת אתכם הטלפונים החכמים לשוק, עלו הסיכונים גם למידע האישי שלכם. הורדת יישומים שונים לטלפון ה

 לתוכנות ריגול ווירוסים שעשויים לעקוב אחרי סיסמאות ונתונים שמתקבלים לטלפון ולהעבירם לצד שלישי.

 

 אם כך, איך נוכל להגן על הפרטיות שלנו בסלולר?

את  להלן רשימה של דרכים להגנה על הפרטיות בסלולר. לאחר תשובות התלמידים תוכל להיעזר בהן כדי לסכם למנחה

 דבריהם. אין צורך לומר את כולן, כדי לא להעמיס במידע. 

 דאגו שהמכשיר הסלולרי יהיה בחזקתכם בכל רגע נתון 

 וודאו שכשאינו בשימוש המכשיר ננעל לאחר פרק זמן קצר ומוגן על ידי סיסמה מורכבת 

 מחקו הודעות טקסט או דוא"ל שמכילות מידע אישי 

 כי היא מאובטחת ובכל מקרה הימנעו מכניסה לאתרי קניות בעת גלישה ברשת  כשאתם גולשים ברשת אלחוטית, וודאו

 אלחוטית שאינה מאובטחת

 הימנעו מפתיחת הודעות טקסט מגורמים לא מוכרים ומלחיצה על קישורים שאינכם יודעים לאן מובילים 

 הקפידו שהתקן ה-Bluetooth ם ורכיבים מוכריםכבוי כשאינכם משתמשים בו, ואשרו בקשות התחברות רק מאנשי 

 כבו את ה-GPS  המובנה במכשיר כשאינכם משתמשים באפליקציה מבוססת מיקום 

 התקינו אפליקציית אנטי וירוס ודאגו שתהיה מעודכנת 

 בעת שדרוג או החלפת המכשיר, דאגו למחוק את כל המידע האישי מהמכשיר ובצעו שחזור הגדרות יצרן 

 הפעלה, כדי ליהנות מעדכוני האבטחה האחרוניםבצעו באופן שוטף עדכוני גרסה למערכת ה 

 חיים חכם ברשתהמידע לקוח מאתר *     

 

 דוגמה לפריצה למידע באפליקציות

אפליקציות שונות עלולות להגיע לידיים הלא נכונות. כך ניתן להסביר שתמונות ומידע שהם מעלים לרשתות חברתיות או 

כמאתיים אלף תמונות פרטיות שנשלחו דרך אפליקציית סנאפצ'ט נגנבו והודלפו לרשת. סנאפצ'ט היא  2014 -לדוגמה, ב

אפליקציה המאפשרת לשלוח טקסט ותמונות הנמחקים מעצמם לאחר מספר שניות, ולכן רבים מבני הנוער משתמשים בה. 

נן אפליקציות אחרות המשתמשות בפלטפורמה של סנאפצ'ט ומאפשרות לשמור את התמונות על המכשיר וככל הנראה יש

השרתים שלהן נפרצו. מכיוון שבמקרה זה התוכנה שנפרצה נמצאת אצל מקבל התמונה, לא אצל השולח, לא ניתן לדעת אם 

וח תמונות, סרטונים ומידע שלא מעוניינים שיגיע לידיים לא לשלהצד השני משתמש בה או לא, ולכן אין דרך להתגונן, אלא 

  .הלא נכונות

כדאי לספר לתלמידים ולהדגים אפליקציות המאפשרות שמירה על פרטיות, הגנה מפני וירוסים וכדומה כדוגמת  למנחה

Lookout   .או אפליקציות אחרות 

  

 סיכום )חשוב לסכם את השיעור במספר מילים(

ור ויחזור על הנקודות המרכזיות שנלמדו בו: מדוע חשוב לשמור על המידע, כיצד מידע נגנב, הצפנה, המנחה יסכם את השיע

כיצד ניתן להגן על המידע. הנקודה החשובה להדגשה היא שעידן המחשבים מחייב את כל העוסקים בנושא לזהירות וערנות 

משתנים ללא הרף. דבר שמחד, אמנם מייצר  מרביות. תחום אבטחת המידע הולך ומתפתח שכן המציאות מציבה אתגרים

זו אחת  איומים על אנשים פרטיים ואף על מדינות, אך מאידך מאפשר הזדמנויות לעבודות בתחום מרתק וחדשני זה. 

הכלים שאתם לומדים בבית הספר, אבל  -להתפתחות של היום. השימוש בכלים מתמטיים  STEM-הדוגמאות של תרומת ה

ממה שאתם מכירים כאן בביה"ס. בהמשך עוד ניראה איך המתמטיקה היא דבר מרכזי ושימושי בחיים ברמות שימוש אחרות 

 שלנו.

http://gov-net.gov.il/SafeInternet/PrivacySafety/Pages/CellularPrivacy.aspx
http://gov-net.gov.il/SafeInternet/PrivacySafety/Pages/CellularPrivacy.aspx
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 שמירת מידע בארגונים  –הפעלה בקבוצות  - 1נספח 

 

 משימה לקבוצת הבנק

 חשבו יחד על הנקודות הבאות:הנכם מייצגים בנק. 

  ?איזה מידע מחזיק הבנק 

  ?מה יקרה אם מידע זה ייגנב 

  הבנק שומר לדעתכם על המידע הזה? איך 

________________________________________________________________________ 

 

 משימה לקבוצת בית הספר

 חשבו יחד על הנקודות הבאות:הנכם מייצגים בית ספר. 

  ?איזה מידע מחזיק בית הספר 

  ?מה יקרה אם מידע זה ייגנב 

  על המידע הזה? איך בית הספר שומר לדעתכם 

________________________________________________________________________ 

 

 חברת הייטק –משימה לקבוצה 

 חשבו יחד על הנקודות הבאות:הנכם מייצגים חברת הייטק. 

  ?איזה מידע מחזיקה חברת הייטק 

  ?מה יקרה אם מידע זה ייגנב 

 מידע הזה? איך חברת הייטק שומרת לדעתכם על ה 

________________________________________________________________________ 

 

 יחידה סודית בצבא –משימה לקבוצה 

 חשבו יחד על הנקודות הבאות:הנכם מייצגים יחידה סודית בצבא. 

  ?איזה מידע מחזיקה יחידה סודית בצבא 

  ?מה יקרה אם מידע זה ייגנב 

  בצבא שומרת לדעתכם על המידע הזה? איך היחידה הסודית 

________________________________________________________________________ 

 

 משימה לקבוצת בית החולים

 חשבו יחד על הנקודות הבאות:הנכם מייצגים בית חולים. 

  ?איזה מידע מחזיק בית החולים 

  ?מה יקרה אם מידע זה ייגנב 

 ר לדעתכם על המידע הזה? איך בית החולים שומ 
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 כתבי הצפנה -הפעלה בקבוצות  - 2נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כתב הצפנה  –משימה קבוצתית 

הצפינו את הטקסט שלפניכם, באמצעות כתב ההצפנה שבהמשך. זכרו, שככל שהטקסט מוצפן טוב 

 יותר, כך יהיה קשה יותר לפצח אותו. 

 הטקסט שעליכם להצפין

ידי ערבול התוכן, כך שרק אדם עם -האבטחה של הודעה או של קובץ עלהצפנה היא דרך לשפר את 

 מפתח ההצפנה המתאים יוכל לקרוא אותו

 

 כתב ההצפנה

, 16, ע=15, ס=14, נ=13, מ=12, ל=11, כ=10, י=9, ט=8, ח=7, ז=6, ו=5, ה=4, ד=3, ג=2, ב=1א=

 22, ת=21, ש=20, ר=19, ק=18, צ=17פ=

 

 

 

 

 כתב הצפנה  –משימה קבוצתית 

רו, שככל שהטקסט מוצפן טוב הצפינו את הטקסט שלפניכם, באמצעות כתב ההצפנה שבהמשך. זכ

 יותר, כך יהיה קשה יותר לפצח אותו. 

 הטקסט שעליכם להצפין

רשת האינטרנט היא רשת מחשבים גלובלית, המחברת רשתות מחשבים רבות ושונות, ומקשרת בין 

 מחשבים בכל העולם מיליארדי

 

 כתב ההצפנה

ל=מ, מ=נ, נ=ס, ס=ע, ע=פ, פ=צ, צ=ק, א=ב, ב=ג, ג=ד, ד=ה, ה=ו, ו=ז, ז=ח, ח=ט, ט=י, י=כ, כ=ל, 

 לכל אות( 1ק=ר, ר=ש, ש=ת, ת=א )+
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 צפנה כתב ה –משימה קבוצתית 

הצפינו את הטקסט שלפניכם, באמצעות כתב ההצפנה שבהמשך. זכרו, שככל שהטקסט מוצפן טוב 

 יותר, כך יהיה קשה יותר לפצח אותו. 

 הטקסט שעליכם להצפין

 אפליקציה היא יישום מחשב המיועד לשימוש בטלפונים חכמים, בטאבלטים ומכשירים ניידים אחרים

 

 כתב ההצפנה

, ה=ד, ו=ה, ז=ו, ח=ז, ט=ח, י=ט, כ=י, ל=כ, מ=ל, נ=מ, ס=נ, ע=ס, פ=ע, ק=פ, א=ת, ב=א, ג=ב, ד=ג

 ר=ק, ש=ר, ת=ש

 

 

 

 כתב הצפנה  –משימה קבוצתית  

הצפינו את הטקסט שלפניכם, באמצעות כתב ההצפנה שבהמשך. זכרו, שככל שהטקסט מוצפן טוב 

 יותר, כך יהיה קשה יותר לפצח אותו. 

 הטקסט שעליכם להצפין

 ב הוא מכונה המעבדת נתונים על פי תכנית, כלומר על פי רצף פקודות נתון מראשמחש

 

 כתב ההצפנה

, 28, נ=26, מ=24, ל=22, כ=20, י=18, ט=16, ח=14, ז=12, ו=10, ה=8, ד=6, ג=4, ב=2א=

 44, ת=42, ש=40, ר=38, ק=36, צ=34, פ=32, ע=30ס=
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 סיכונים על המחשב וברשת - 3נספח 

 

 תוכנת מחשב זדונית אשר מסוגלת להפיץ את עצמה ללא ידיעתו ואישורו של המשתמש. וירוס  - וירוסים

 .כחלק מתוכנה אחרת יכול אך ורק להפיץ את עצמו

 כמו  -תוכנת מחשב זדונית אשר אוספת מידע אישי של המשתמש ללא אישורם המפורש )בד"כ(  - רוגלות

הקשות במקלדת, ומסמכים אישיים. רוגלות בד"כ לא עושות נזק ממשי למחשב, אלא לפרטיות 

 שם התוכנה בא מתוך המילה ריגול: עוקבים אחרי המשתמש ללא ידיעתו.  .המשתמש

 תוכנת מחשב זדונית אשר ממקמת את עצמה בקרבי מערכת ההפעלה מה שמקשה על  - קיטס-רוט

 .קיטס מסוכנות, ונותנות שליטה מלאה למתכנניה על המערכות המודבקות-הסרתה וגילויה. הרוט

 תוכנת מחשב זדונית אשר מסוגלת להפיץ את עצמה דרך האינטרנט ללא ידיעת המשתמש  - תולעים

פצת. תולעת לא חייבת להיות חלק מתוכנה אחרת כדי להיות מופצת. תולעות בד"כ פוגעות שדרכו היא מו

רק בתעבורת הרשת וביצירת עומסים ברשת האינטרנט. עם כי מינים שונים של תולעות מהוות שילוב של 

 .תולעת עם וירוס, סוג זה גם עלול לגרום לנזק ממשי למחשב

 אשר 'מתחפשת' לשירות/תוכנה אחרת ובכך מורצת במחשב, בלי תוכנת מחשב זדונית  - סוסים טרויאנים

 .קיט ורוגלה, מה שמעלה את הסיכון-לעורר את חשדנו. סוסים טרואינים יכולים להיות גם שילוב של רוט

 תוכנות רבות אשר מבוססות אינטרנט, כוללות באגים או אלמנטים מובנים  - פרצות אבטחה בתוכנות

 .חשב דרכן ולעשות בו כראות רוחםשמאפשרים להאקרים לפרוץ למ

 דואר זבל שממלא את הדואר האלקטרוני, לפעמים מכיל בתוכו גם תוכנות זדוניות - ספאם. 

 נגרמים בד"כ ע"י תוכנה זדונית - אפים-פופ adware/malware  שגורמת לקפיצת חלונות פרסומת

 .מאתרים שונים שמנסים לפרסם כך
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 לימוד מקוון   -  7 שיעור

 מטרות 

 תחו את אופי הלמידה בבית הספרהתלמידים ינ .1

 התלמידים ייחשפו לדרכי למידה אחרות שנגישות ברשת האינטרנט .2

 התלמידים ידונו בהבדלים בין השיטות ובאפשרות לשלב ביניהן .3

 הכנה

 מקרן וחיבור לרשת .1

 הדפסת הסיפור מליסה ודייויד ג'ונס במספר עותקים לחלוקה לקבוצות )בנספח( .2

 הדפסת משימה לומדים אסטרונומיה לחלוקה לקבוצות קטנות או זוגות )בנספח( –ים אם השיעור נערך בכיתת מחשב .3

 הערות 

 .רצוי להעביר את השיעור בכיתת מחשבים לצורך התנסות בפעילות האחרונה במערך השיעור 

  ניתן להכין מספר סרטונים נוספים של לימוד מקוון 

 חלק מהפעילויות דרך שימוש בכלים טכנולוגיים, החשיפה לכלים  בשיעור זה )כמו בשיעורים נוספים בחוברת( הצענו להעביר

 אלו בשיעור על לימוד מקוון תאפשר לתלמידים לחוות מתודות שונות בהם תלמידים הלומדים בלימוד מקוון משתמשים.

 חומר העשרה למנחה

  ויקיפדיה - למידה מרחוק 

 למידה מרחוקציוני דרך בהתפתחות ה  

 מהלך השיעור

 

 פתיחה .1

ייתם, כיצד הגעתם לעבודה הציגו את עצמכם ומה אתם עושים. מומלץ לספר מעט על עצמכם, מהיכן הגעתם, אילו תלמידים ה

 שלכם כיום. 

 

 שאלו את התלמידים:  .2

 מה אתם אוהבים בבית הספר? מה לא?

  האם הייתם מעדיפים להישאר בבית ולא להגיע לבית הספר? לכמה זמן? האם לתמיד? מדוע בכל זאת אנחנו מגיעים

 לבית הספר? רק כי חייבים?

 ם בעצמכם או לעסוק בדברים אחרים?ואם הייתם נשארים בבית האם הייתם רוצים ללמוד ש 

  ?איך אתם מרגישים אחרי חופש ארוך 

 הרחיבו את תשובות התלמידים במידת הצורך: חברה, עניין, אהבת לימוד, צבירת ידע ומיומנויות שיעזרו לי בעתיד.

 כשאתם גולשים באינטרנט אתם לומדים? גםהאם 

 חריהם? האם אתם לומדים מהם?אחרי איזה יוטיוברים אתם עוקבים? למה אתם עוקבים א

כלי טכנולוגי ליצירת לוח שיתופי )לפרטים נוספים  - Padlet דרך ניתן לבקש מהתלמידים לענות על השאלות – הערה למנחה

 (.הקדמהעל הכלי עיין ב

 ים של לימוד בכיתה בעזרת השאלות הבאות ערכו דיון לגבי המאפיינ

 )מהו חופש הבחירה שעומד בפני התלמידים בבית הספר? )שיעורים, מורים, שעות, קצב 

  ?איזה קשרים יש לתלמידים עם אחרים בבית הספר? )המורה, תלמידים אחרים( האם הקשרים האלה מועילים? כיצד 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7
http://www.edu-negev.gov.il/tapuz/michalli/SKIRA.HTM
https://he.padlet.com/
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 מאפייני הלימוד בכיתה - כתבו על הלוח

 התלמיד אינו יכול לבחור במורים שלו ובתכני הלימוד )גם במקצועות הבחירה(. -ם ותכני לימוד קבועים" "מורי 

  "זמני לימוד קבועים. התלמיד צריך להתאים עצמו לזמני השיעורים, ההפסקות. הוא לא יכול ללמוד  -"זמנים קבועים

 שיעור בחלקים בזמנים שנוחים לו.

  "לימוד הוא לרוב אחיד ומותאם לכלל הכיתה )לעתים יש עבודה פרטנית או התקדמות קצב ה -"קצב אחיד לכל הכיתה

 לפי קצב אישי, אבל בטח לא כל הלימודים(.

 ."קשר חברתי ישיר בין המורה לתלמידים" 

  היבט חברתי. –"קשר חברתי עם תלמידים אחרים" קשר שוטף עם תלמידים נוספים 

  "ם ועם המורים, מה שמאפשר חשיבה משותפת והפריה הדדית.דיון ושיחה בין התלמידי -"הפריה הדדית 

  "בכיתה יש הסחות דעת )תלמידים אחרים( המפריעות לריכוז. -"הסחות דעת 

 

 דקות[ 10הפעלה בקבוצות ] .4

חלקו את התלמידים לקבוצות )עד חמישה בקבוצה(. כל קבוצה תקבל כרטיסיה )בנספח( ובה סיפור על תלמידים בשם מליסה 

שגרים באוסטרליה ולומדים על ידי למידה מרחוק. חברי הקבוצה ינסו לתאר את "בית הספר" שבו לומדים מליסה ודייויד, 

  ודייויד, כאשר למעשה הלימוד נעשה מהבית בלבד באמצעות מחשב ואינטרנט.

 הקבוצה תתייחס לנקודות הבאות:

 ?איך מועברים השיעורים בבית הספר? בחינות 

 ם המורה והתלמידים? איך מתי ואיפה מתקשרים ע 

 ?מה הם התכנים הנלמדים? האם קיים חופש בחירה 

 ?מהם מקורות הידע 

  מה נדרש מכם כדי ללמוד בבית ספר כזה? משמעת עצמית גבוהה )אם יש בחינות ומטלות זה כמו המשמעת העצמית

ילד ברשת כל  1:1ורה ללוות לבוא לבית הספר(? מורים פרטיים? נגישות לידע? יכולת לימוד עצמאית? )תיאורטית יכול מ

 הזמן(.

 ?האם תרצו ללמוד בבית ספר כפי שתיארתם? מדוע 

 .)במה מתאפיין הלימוד בשונה מלימוד בכתה )אפשר להתייחס לנקודות על הלוח מהחלק הקודם 

מאפשר לקבוצה של תלמידים לעבוד ביחד על פורמט שיתופי ה - Google Slidesאת התוצרים ניתן להציג  –הערה למנחה 

 (.הקדמהמצגת ולשתף אותה עם שאר תלמידי הכיתה )לפרטים נוספים על הכלי עיין ב

 

  הצגת התשובות

 ת הדפים על הקיר לעיונם של האחרים.מספר קבוצות יציגו את תשובותיהם. שאר הקבוצות יתלו בסוף השיעור א

 

 מאפייני הלימוד המקוון 

חדדו את המאפיינים הבאים של לימוד באמצעות מחשב וחיבור אינטרנט. כאן גם המקום להזכיר את המונח המתאר לימוד 

 שכזה "לימוד מקוון". 

  .למידה בזמן ובקצב גמישים יחסית. חלק מהלימוד נעשה בשעות חופשיות 

 לגבי תכני הלימוד. חופש בחירה 

  חופש בבחירת השפה )שפע המידע ברשת מאפשר למצוא את חומרי הלימוד במגוון שפות(, המורים )הרשת מאפשרת

 התקשרות למגוון מורים ומומחים(.

 .)הלימוד אינו מוגבל במיקום גיאוגרפי. מותנה רק במחשב וחיבור לרשת )בשונה ממיקום מוגדר של בית הספר 

https://www.google.com/intl/iw_il/slides/about/
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 ומגוונים: בלוגים, אנציקלופדיות, אתרי שאלות ותשובות, אימיילים למומחים/חברים )נגישות  מקורות ידע רבים

לאנציקלופדיה שנמצאת בספריה בניו יורק. מצד שני לא כל הספרות נגישה ברשת וייתכן שספר חשוב ומועיל נמצא 

 בספריה העירונית ושווה את המאמץ הפיזי של להגיע לשם(.

 מדיה: סרטים, מצגות. גישה קלה לאמצעי מולטי 

 .גישה לקהילות העוסקות בחומר הלימוד: רשתות חברתיות, פורומים 

  דורש משמעת עצמית. –מסגרת חברתית חלשה יותר 

 .לומדים לבד, לא ליד חברים 

 .קל ללכת לאיבוד בגלל שפע המידע 

  דורש יכולת לימוד עצמי גבוהה. -יש הסחות דעת של בית 

 :מיילים, מסרונים מחברים, אתרים אחרים, הזמינות של משחקים ואתרים אחרים. יש הסחות דעת של האינטרנט 

 

 דקות, אם יש די זמן ניתן להקצות יותר[ 10דוגמאות ]

 המנחה ידגים מספר כלים חינוכיים שמציעה הרשת. 

 www.lesson.co.il -  .אתר ללימוד עצמי של השפה האנגלית 

 ttp://eteacher.co.il/welcome.asph  -  ללימוד השפה האנגליתאתר ישראלי . 

 www3.cet.ac.il -  :)ניתן להיכנס לתחומים השונים ולראות כיצד ניתן ללמוד אתר של מטח )המרכז לטכנולוגיה חינוכית

 לבד בעזרת הפעילויות השונות שמציע האתר. 

 vor.org.ilhttp://ka   -  ,עמותה שמטרתה לתת לילד החולה שירותי למידה מרחוק, מגרש משחקים וירטואלי, העשרה

  .החולה ובין מורים, אנשי חינוך, משפחה וחברים ולספק לו פעילויות להפגת מתיחות וחרדה קשר מתוקשב בין הילד

 baghigh.cet.ac.ilhttp://www.e/ -  מיזם מקוון המציע קורסים מתוקשבים ללמידה מרחוק, לצרכי השלמה והעשרה

באופן דומה, ישנן אוניברסיטאות כיום המעלות  .בבתי הספר הרגילים, בניהול המרכז לטכנולוגיה חינוכית לחומר הלימודי

לומר סטודנט בישראל יכול ללמוד קורס באוניברסיטה קורסים שלמים לרשת. ניתן כיום לקיים לימוד מרחוק בין מדינות: כ

 באנגליה בלי בכלל להיות שם. אנו למדים מכך שמרחק פיזי אינו עוד מגבלה.

 (מיזם לאומי המנגיש קורסים מקוונים ממיטב האוניברסיטאות )בין היתר תכנות בפייתון והכנה לפסיכומטרי - קמפוס 

 

 דקות[ 10]  התנסות בלימוד מקוון

 .הפעילות תיערך באם השיעור נערך בכיתת מחשבים, ובמקרה שיש זמן מספיק למנחה

 מה אתם יודעים על אסטרונומיה? -שאלו 

הסבירו שכעת נלמד מעט מושגים באסטרונומיה על ידי שימוש באתרים באינטרנט. חלקו את הכיתה לקבוצות קטנות או 

 לומדים אסטרונומיה. –להם את הנספח זוגות, וחלקו 

 

  למנחה

על מנת למקד ולייעל את הלימוד מתוך הביקורים באתרים, רצוי לקיים תחרות ולשלוח את התלמידים לחיפוש אחר 

 שאלות/תמונות ספציפיות כגון: 

  ?מה זו גלקסיה? האם מערכת השמש היא גלקסיה 

 רץ הוא כוכב או כוכב לכת? מה לגבי השמש? מה ההבדל בין כוכב רגיל לכוכב לכת? האם כדור הא 

 ?הסבר את המונח "שנת אור". מהו הכוכב הקרוב ביותר לשמש, ומה המרחק שלו ממנה בשנות אור 

 ( מצא תמונה של גלקסיית אנדרומדהAndromeda Galaxy – .)ניתן להשתמש בחיפוש תמונות בגוגל 

  ביותר?כמה ירחים התגלו עד כה לצדק? מה שמו של הירח הגדול 

 ?באיזה שנה נחת האדם הראשון על הירח? מה היה שמו? מה היה שם החללית שבה נחת על הירח 

 .בקר באתר התמונה האסטרונומית של היום 

 

 לימוד בכיתה או לימוד מקוון? מדוע? -אם כן, מה עדיף 

דוגמה למערכת משולבת שכזו המנחה יכוון את הדיון למסקנה שהשילוב בין שתי השיטות הוא ככל הנראה הפורה ביותר. כ

ניתן את האוניברסיטה הפתוחה. התלמידים לומדים מספרים ועזרים אחרים: מצגות, סרטים ועוד. לכל קורס יש פורום 

www.lesson.co.il%20
www3.cet.ac.il
http://www.ebaghigh.cet.ac.il/
https://campus.gov.il/
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באינטרנט שבו התלמידים משוחחים זה עם זה והמנחה עונה על שאלות שלהם. מדי פעם יש מפגשים בכיתה פיזית. 

 בחינה בכיתה.התלמידים מחויבים בהגשת עבודות וב

 

 

 סיכום )חשוב לסכם את השיעור בכמה מילים( 

ראינו היום שהדרכים ללמידה ולהעשרה עצמית התרחבו באופן משמעותי מאוד במהלך השנים האחרונות. הרשת מציעה 

ות לילדים סקרנים ונבונים כמוכם מגוון עצום של חוויות ללמידה ולהעשרה. כדאי וחשוב להיות מודעים לאפשרויות הרב

שמציעה לנו הרשת ובכללן: האפשרות ללמוד את מה שאנחנו רוצים, בזמננו החופשי, ללמוד תכנים ממקומות שונים בעולם, 

בכל גיל לשתף ידע עם תלמידים אחרים, להיחשף למגוון דעות וגילאים וכן לידע רב הרבה יותר ממה שיכולנו להיחשף בעבר. 

יפוש בגוגל. יחד עם זאת, חובה עלינו לזכור את היתרונות העצומים של הלמידה אתרי לימוד נוספים תוכלו למצוא על ידי ח

הישנה והטובה, בבית הספר ועל ידי ספרים ואנציקלופדיות: לא ניתן להפחית בחשיבותו וביתרונותיו הסגוליים של מורה 

 האינטרנט. בכיתה ובחשיבותם של מקורות מידע אמינים וטובים. לאלו אנו ממשיכים להזדקק גם בעידן 
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 סיפורם של מליסה ודייויד ג'ונס - 1נספח 

המתגוררים עם משפחתם בחווה מבודדת  15-ו 14מליסה ודייויד הם אחים בני 

 שבאוסטרליה )מודגשת במפה(.  במדינת ניו סאות' ווילס

האזור בו ממוקמת החווה של מליסה ודייויד הוא מישור מדברי יבש בצפון מערב 

אנשים מתגוררים באזור זה אולם מליסה ודייויד אוהבים  המדינה. מעט מאוד

 מאוד את ביתם ולא היו מחליפים אותו בעד שום הון בעולם!

קשה להאמין אבל בצפון הפראי של אוסטרליה תובעים קרוקודילים ענקיים 

ונחשים ארסיים קורבנות אדם בכל חודש!! חוות הבקר כה גדולות, עד כי 

 ליקופטרים. הקאובויים מפטרלים בהן בה

כיום, באמצעות המחשב האישי ורשת האינטרנט, מליסה ודייויד אינם מרגישים 

בודדים כלל וכלל! להיפך, הם מכירים המון אנשים מאוסטרליה ומרחבי העולם 

ונמצאים איתם בקשר יום יומי. חלק מאותם אנשים הם חברים טובים של מליסה ודייויד ומשפחתם והם אף 

 ות הקיץ שלהם.מבקרים אותם בחופש

שני האחים אינם לומדים בבית ספר רגיל. לו היו נאלצים לנסוע לבית הספר כל יום הם היו מבלים בכבישים 

 יותר שעות מאשר בבית ספר עצמו...

"בית הספר" של מליסה ודייויד הוא בית הספר של עוד חצי מליון תלמידים ברחבי יבשת אוסטרליה. 

לת פיזור אוכלוסין ניכר והיא נאלצת לחשוב על פתרונות לתושבים מבודדים אוסטרליה היא מדינה ענקית, בע

שרוצים להעניק חינוך לילדיהם. לשם כך היא משתמשת ברדיו וברשת האינטרנט: הילדים לומדים באמצעות 

 המחשב האישי מביתם, כאשר בחצר שלהם זוחלות לטאות בגודל דינוזאור...

 ל של מליסה ודייויד. כיצד הוא מתנהל? נסו לחשוב יחד על יום לימודים רגי 

 

 תארו את בית הספר שלהם בהתייחס לנקודות הבאות: 

 ?כיצד מועברים השיעורים בבית הספר? כיצד נערכות בחינות 

 ?איך, מתי ואיפה מתקשרים עם המורה והתלמידים 

 ?מה הם התכנים הנלמדים? האם קיים חופש בחירה 

 ל שאלות את המורה אבל מה עושים מליסה ודייויד?(מהם מקורות הידע? )אתם יכולים לשאו 

 ?מה נדרש ממליסה ודייויד כדי ללמוד בבית ספר כזה 

 ?במה שונה בית הספר של האחים האוסטרלים מבית הספר שלכם 

 ?האם תרצו ללמוד בבית ספר כפי שתיארתם 
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 לומדים אסטרונומיה - 2 נספח

 

 תלמידים יקרים,

 אלות הבאות?האם תוכלו למצוא את התשובות לש

  ?מה זו גלקסיה? האם מערכת השמש היא גלקסיה 

  ?מה ההבדל בין כוכב רגיל לכוכב לכת? האם כדור הארץ הוא כוכב או כוכב לכת? מה לגבי השמש 

 ?הסבר את המונח "שנת אור". מהו הכוכב הקרוב ביותר לשמש, ומה המרחק שלו ממנה בשנות אור 

 ( מצאו תמונה של גלקסית אנדרומדהAndromeda Galaxy.) 

 ?כמה ירחים התגלו עד כה לצדק? מה שמו של הירח הגדול ביותר 

 ?באיזה שנה נחת האדם הראשון על הירח? מה היה שמו? מה היה שם החללית שבה נחת על הירח 

 .בקרו באתר התמונה האסטרונומית של היום 

 

 

 להלן מספר אתרים שיוכלו לסייע לכם:

 האתר בעברית:  –ית באינטרנט וויקיפדיה, האנציקלופדיה החופש 

 he.wikipedia.org 

  אנציקלופדיתYNET :"למדע, ערך "כדור הארץ והחלל 

 2156,00.html-www.ynet.co.il/home/0,7340,L 

 אתר חמד"ע: 

 www.hemda.org.il/links/defaultlinks.asp 
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 רשתות חברתיותשימוש ב

 

 מטרות 

 ברשתות חברתיותוהשליליים בעת השימוש התלמידים יבחנו את ההיבטים החיוביים  .1

 ברשתות חברתיותודעו לסכנות הטמונות בעת הפרסום התלמידים יתו .2

  ברשתות חברתיותכלים לבטיחות בעת השימוש התלמידים ירכשו  .3

 התלמידים בכיתות הגבוהות יבחנו מה מעניין מעסיקים בעת צפייה ברשתות החברתיות בפרופילים של מועמדים לעבודה .4

 

  הכנה

  רצוי לבחור את קטעי המידע בהתאם לגיל התלמידים(.1הדפסת קטעי מידע לחלוקה לקבוצות )בנספח( ) 

  (2הדפסת משימות לקבוצות )נספח 

  (, אפשרי מחשב ומקרן3הדפסת משימות לקבוצות )נספח  -לכיתות הגבוהות 

 למיד )בנספח(הדפסת דף מידע למי ניתן לפנות במקרה של פגיעה ברשת האינטרנט לחלוקה לכל ת 

 הערה

בסוף מערך השיעור ישנה אפשרות לפעילות לכיתות הגבוהות, בה התלמידים בוחנים מה מעניין מעסיק בעת חיפוש אחר מועמדים 

פוטנציאליים לעבודה. ניתן להעבירה בסיום השיעור או בשיעור נפרד )תלוי במשך הזמן שתרצו להקדיש לה(. ניתן להיכנס לפרופיל 

 ק )של אדם מבוגר ושאינו קשור לבית הספר(. לצורך כך, יש להיערך מראש עם מחשב, מקרן ואינטרנט. מסוים בפייסבו

 

 מהלך השיעור

 דקות[ 5פתיחה ] .א

 ברשתות חברתיות  שימוש .1

  אינסטגרם? יש מישהו שאין לו אינסטגרםלכמה מכם יש? 

 שתפים שם?? מה אתם מוכדומהצ'אט -/ אינסטגרם/ ווטסאפ/ סנפ מה אתם עושים בפייסבוק 

  יש לכם? כמה מהם פגשתם במציאות והם חברים טובים שלכם באמת? עוקביםכמה 

 ?למי עשיתם לייק 

  דרך רשת חברתיתכמה מכם קיבלו מסרים פוגעניים או מטרידים? 

 

 מי מסתכל על מה שאתם כותבים ומעלים? .2

 תשובות אפשריות:

  "אתם באמת מדברים / נפגשים איתם ביום יום?האם הם באמת חברים שלכם? עם כמה מהחברים שלכם  –"חברים 

  שלכם?  עמודהידעתם?, שמתם לב שיש פרסומות ב –חברות מסחריות 

 פייסבוק בעצמה 

 

 הסבר .3

לנו "לפגוש" מקומות ואנשים שלא היינו יכולים  תגישה למידע רב ומאפשר תהמסר העיקרי שלנו הוא שהפייסבוק מאפשר

נוחה וידידותית. יחד עם זאת, הפלטפורמה הזו טומנת בחובה לא מעט סכנות  לפגוש בצורה אחרת דרך התקשורת מהירה,

ונחשוב יחד כיצד ניתן להתגונן  רשתות חברתיותמשום שמידת החשיפה והשיתוף גבוהה מאוד. היום נלמד על הסכנות ב

 מפניהן. 
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 דקותLIKE [10  ]משחק  .ב

 מטרת המשחק .4

לחלקם אנחנו כלל לא שמים לב. להראות שהאופן בו אנחנו תופסים ומנתחים להדגים כיצד אנחנו חשופים למסרים רבים, אך 

 את המידע השתנה בעקבות האופן בו אנחנו צורכים אותו.

 

 הנחיות לקראת המשחק .5

 הסבירו כי עוד מעט תקראו מספר היגדים. לאחר כל היגד עליכם להצביע אחת מהאפשרויות הבאות:

 LIKE  "ל מופנה כלפי מעלה(אגרוף קמוץ כשהאגוד -)"אהבתי 

 UNLIKE  "אגרוף קמוץ כשהאגודל מופנה כלפי מטה(.  -)"לא אהבתי 

 

 המשחק .6

 הקריאו את ההיגדים הבאים:

  לרשת חברתית )ווטסאפ, אינסטגרם וכו'(העליתי היום תמונה של עצמי 

 עשיתי לייק למישהו היום 

  שעות ביום ברשתות חברתיות 5-מבלה יותר מאני 

  העלתיאחד לא מגיב למה שאני נעלב כאשר אף 

 אינטרנט אינו יותר מסוכן מכל מצב חברתי אחר 

 

 דיון .7

, חלקם חיוביים חשופים למסרים רבים דרך רשתות חברתיות קיימו דיון כיתתי על התוצאות שעלו במשחק והסבירו שאנחנו

ן להעביר מסרים ולהפיץ תמונות וירטואלי, הקלות הרבה, בה ניתואך חלקם שליליים. לצד העניין וההנאה שיש לנו מהעולם ה

 בפרט. וברשתות חברתיות לחברים שלנו, צריך תמיד לזכור שיש להיזהר באינטרנט בכלל ו 

 

 דקות[ 25היבטים חיוביים ושליליים ] –אינסטגרם .ג

 דקות( 10חלוקה לקבוצות ) .8

  .אינסטגרםהסבירו שכעת נעמיק את הלמידה על ההיבטים החיוביים והשליליים בעת השימוש ב

 (.2( וכרטיס משימה קבוצתית )נספח 1תלמידים. תנו לכל קבוצה קטע מידע )נספח  4 -חלקו את הכיתה לקבוצות של כ

 הסבירו שעליהם לקרוא את דף המידע שקיבלו ולדון יחד בשאלות שבכרטיס המשימה.

 

ת הקטעים המתאימים לכם ביותר קבוצות או לחילופין לבחור א 7-קטעי מידע. ניתן לחלק את הכיתה ל 7בנספח ישנם  למנחה

 או לחלק יותר מקטע אחד לכל קבוצה. 

 

 הצגה במליאה .9

בקשו מכל קבוצה להציג דוגמאות למקרים חריגים לטובה ולרעה בסיפור שקיבלה וכן את ההצעות שלה לדרכי מניעה 

 והתגוננות מפגיעה. 

 היבטים חיוביים בעת השימוש ברשתות חברתיות

 שיתוף מהיר בקבוצת דיון 

 שיתוף במסרים בתוך קבוצה בצורה מהירה ונגישה 

 פרסום מהיר וחינמי לקהל יעד 

 גיבוש כיתתי למניעת הצקות והטרדות ברשת 

 שיתופי פעולה בין אזרחים להפלת משטרים כגון דיקטטורות 

 

 חברתיות ברשתותיבטים שליליים בעת שימוש ה

 תפוצה נרחבת ומהירה של חרם 
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 ע בנושיתוף תמונה / מסר שעלול לפגו 

 שימוש בצורה אנונימית ופוגעת כלפי מישהו אחר 

 הצקות לילדים ובני נוער 

 תיוג תמונות ללא ידיעת המצולם 

 חשיפת מידע אישי ללא שליטה לאנשים לא מוכרים 

 פתיחת פרופיל ללא ידיעת המשתמש 

 גידופים, תמונות פוגעות ומסרים פוגעים נגד מורים על ידי בני נוער 

 

 ברשתות חברתיותננות מסכנות דוגמאות לדרכי התגו

 )לא להעלות פרטים אישיים )טלפון, כתובת מגורים ופרטים מזהים נוספים 

 )להימנע ממסרים ותמונות שעלולים לפגוע בכם )כגון תמונות חושפניות 

 להימנע ממסרים שעלולים לפגוע באחרים ואף עלולים לעבור על החוק 

 ברות. לנסות לברר איך הגיעו אליכם ולא לאפשר לכל אחד להיות להיזהר מאנשים שאינכם מכירים שמציעים לכם ח 

 חבר שלכם

 לא לתת את הסיסמאות שלכם והקוד האישי שלכם לאף אחד 

 

 ומה לעשות אם כבר נפגעתם ברשת חברתית אחרת?

 לחסום את החבר שפגע בכם ברשת 

 וכדומההורים, מורים, יועצת  -, מישהו שסומכים עליו בחיים לפנות למבוגר משמעותי 

 לקו הפתוח לתלמידים – לפנות למשרד החינוך 

  המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת - 105לפנות למקוד 

 לדוגמה ער"ן או איגוד האינטרנט הישראלי )פרטים עליהם בנספח( – לפנות לארגונים שנותנים עזרה נפשית ברשת 

 בקש שיחסמו את הקבוצה או שיסירו את המסרל –יוטיוב, פייסבוק וכדומה  – לפנות לאתר בו נרשם המסר הפוגעני 

 לבקש שיסירו את המסר הפוגעני – לפנות למנהל פורום 

 יום( 90שיסירו את הנושא ממנוע החיפוש )יתבצע תוך  – לפנות לגוגל 

 ניתן גם לפנות למשטרה 

 

 רו בכיתה. בנספח ישנו דף ובו מידע למי ניתן לפנות במקרה של פגיעה ברשת. רצוי להדפיסו ולהשאי למנחה 

 

 פרסום ברשתות החברתיות בקרב מועמדים לעבודה –פעילת אפשרית לכיתות הגבוהות  .ד

 פעילות זו מתאימה לכיתות הגבוהות. ניתן להעבירה כשיעור בפני עצמו או במידה להעבירה בסיום שיעור זה.  למורה

 

 הברק אובמה לפרסום בפייסבוק כאשר מחפשים עבודלשעבר התייחסות נשיא ארה"ב  .10

  זה עלול להתנקם בכם. -אובמה, נשיא ארה"ב, מזהיר בני נוער: אל תזינו יותר מדי פרטים אישיים בפייסבוק  ברק

"אני מציע לכולכם להיזהר כשמזינים פרטים בפייסבוק, דברים שפורסמו בעבר בפייסבוק עלולים להתגלות בעתיד כשמבקשים 

 עמם נפגש.  15-14ים גילאי להתקבל לעבודה", כך אמר הנשיא ברק אובמה לתלמיד

 

 ?אינסטגרםמה דעתכם על האמירה של אובמה? האם חשבתם על כך בעת העלאת תמונות וכתיבת מסרים ב

כל מידע שאתם מעלים היום לאינטרנט ולרשתות חברתיות יכול לפגוע בכם היום וגם בעתיד. את מה שאתם רושמים רואים 

חישבו על כל מה שאתם מעלים ובחנו עם עצמכם האם באמת אתם מעוניינים  הרבה מאוד אנשים וגם חברות מסחריות. לכן,

 שאנשים, שאינם חבריכם הטובים ביותר יצפו בכך.  
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 חלוקה לקבוצות .11

(. הקבוצות מתבקשת לחשוב על הדברים שמעניינים 3חלקו את הכיתה לקבוצות קטנות ותנו לכל קבוצה משימה )נספח 

 לחיוב ולשלילה.  –עמד לעבודה. מה הם ירצו לדעת לגביו מעסיקים שצופים בפרופיל של מו

 

 הצגה במליאה ודיון .12

 בקשו מהקבוצות להציג את תוצריהן במליאה. בררו האם תלמידים מקבוצות אחרות רוצים להוסיף דברים. 

  ?האם יש לדעתכם הבדל בין המעסיקים השונים 

 ע?האם בעל פיצרייה למשל מחפש דברים שונים ממשרד עו"ד? מדו 

 

 הסבר .13

הסבירו שמעסיקים מתעניינים בדברים שהם לא יכולים לדעת על המועמד באמצעות קורות החיים. הם מסתכלים עליו מנוקדת 

המבט של מישהו שיעבוד אצלם ואינם רוצים שהוא יקלקל להם את התדמית על הארגון. בצפייה בפרופיל של מועמד מעסיקים 

לדוגמה מעשן, שותה אלכוהול, כותב על עצמו דברים בעייתיים, מעיד על עצמו שאין  יכולים לראות אם הוא מעלה תמונות שלו

לו כוח לקום בבוקר, שמח שיום העבודה נגמר סוף סוף וכו'. גם שגיאות כתיב ושפה בוטה עלולים לייצר תדמית שלילית על 

תירה בין הדרך שבה המועמד מציג המועמד. בנוסף, באמצעות בחינת הפרופיל של המועמד, המעסיק יכול לבחון אם יש ס

 עצמו בקורות החיים ובראיון עבודה לבין מה שהוא מציג ברשת החברתית )למשל מקומות עבודה קודמים(.

מעסיקים שונים יחפשו דברים שונים. למשל יתכן שבעל פיצרייה יבחן את הפרופיל של נער/ה או איש/ה צעיר/ה רק אם הוא 

נוהג וכדומה לעומתו משרד עו"ד ירצה לראות אדם מכובד, שמעיד על עצמו דברים בצורה אמין, לא שותה אלכוהול כשהוא 

 הגונה ומכובדת, שלא מפרסם תמונות מביכות וכדומה. 

הסבירו שניתן לערוך את הגדרת הפרטיות, כך שלא כל אחד יוכל לצפות בפרופיל שלכם. אפשר להגדיר שרק חברים יראו מה 

 ונות, בפרטיות מלאה או חלקית.שאתם מפרסמים, סטטוסים ותמ

גם אם הם עצמם מוחקים את הסטטוס או התמונה,  , הדגישו שדברים שהם מעלים לרשתות חברתיות לא נמחקים מהן

פייסבוק שומרת אותם במאגר המידע שלה, ואולי היא תעשה בכך שימוש בעתיד. לכן חשוב לחשוב טוב טוב לפני שמעלים 

אישיים או תמונות וסטטוסים שעלולים לפגוע בכם בהווה או בעתיד )כתובת מגורים, טלפון,  פרטים על עצמכם, בעיקר פרטים

 תמונות מחוף הים, וגם השמצות על אחרים(.

 

  גלובסבלטיפים בנושא ראו את הכתבה 

 

 אמיתיבחינת פרופיל  .14

, )לא מבית הספר( ולבחון איך האדם מציג את עצמו מתוך זווית אינסטגרם /בפייסבוק מבוגרניתן להיכנס לפרופיל של אדם 

 ראיה של מעסיק. בררו עם התלמידים:

  ?מה אתם חושבים על הפרופיל שראינו מתוך נקודת המבט של המעסיק 

  ?האם הייתם שוכרים אותו? מדוע 

 יע לכם? מה משך אתכם? מה הפר 

 

 הצעה לפעילות בבית .15

הציעו לתלמידים להיכנס בבית כל אחד לפרופיל של עצמו ולבחון לאור הדברים שנלמדו היום, מה מעסיק פוטנציאלי יחשוב 

 עליו. האם יש דברים שכדאי להם למחוק? האם יש דברים שכדאי להם להדגיש יותר? 

 

 סיכום  .16

של משרד החינוך אשר מדגים את הסכנות הקיימות בשיתוף ברשתות  ndoU הראו לתלמידים את הסרטוןלסיכום 

 החברתיות.

היום למדנו על הסכנות הקיימות ברשתות חברתיות נוספות ובאינטרנט בכלל. למדנו על הדרכים להתגונן סכמו את השיעור: 

ברשת של הרשתות החברתיות על חיי החברה שלנו. ראינו שישנם הרבה דברים חיוביים בשימוש ולהיזהר ועל ההשפעה 

http://www.globes.co.il/serve/globes/printwindow.asp?did=1000813771.
http://www.globes.co.il/serve/globes/printwindow.asp?did=1000813771.
https://www.youtube.com/watch?v=igAeJ-TPOsg&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=igAeJ-TPOsg&t=20s
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כגון: תפוצה מהירה, שיתוף במסרים באופן ידידותי, מהיר וחינם, גיבוש קבוצה סגורה ועוד. לצד זאת ישנן גם הרבה  חברתית

 גוע בנו בעולם הווירטואלי וגם בעולם האמיתי ועוד. סכנות כגון: גניבת זהות, שימוש על ידי אחרים במידע שפרסמנו, כדי לפ

למדנו גם שמעסיקים מסתכלים על הפרופיל שלנו ודנו בדרכים לפרסום עצמי ברשתות החברתיות מנקודת המבט של 

 המעסיקים. אנו ממליצים לכם להיכנס לפרופיל שלכם ולבחון אותו כעת, לאחר כל הדברים שנלמדו כאן היום. 

 חשבו על מה שלמדנו היום.פוסט או תמונה  אתם מעליםאז בפעם הבאה ש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 אנו מודים לאדוה רוגלין וברק לבנון מחברת מקאן אריקסון על הרעיונות ועל כתיבת מערך שיעור זה.
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 קטעי מידע – 1נספח מס' 

 

 וטסאפוצופים ב

מדריך בתנועת הצופים סיפר כיצד הוא משתמש ברשת החברתית לצרכים ארגוניים, כגון הודעות על 

פעילויות שונות, וגם ככלי לדיונים המשתפים מספר רב של חניכים בתנועה. כך למשל נערך דיון על בחירת 

התנועה בטיולים נושא למחנה קיץ או על שיר לשבט. הרשת משמשת גם אמצעי להעלאת תמונות מהווי 

  -ככלי יעיל גם לקידום פעילויות התנועה ולגיוס חניכים  ווטסאפובפעילויות השונות. המדריך מתייחס ל

הסרטון "כולם יוצאים למחנה" הצליח להגדיל את מספר החניכים שנרשמו למחנה בזכות החשיפה הרבה של 

 הרשת החברתית לבני הנוער.

 

 חרם

ד עם חרם והתעללות מצד ילדי הכיתה והשכבה שלה. החרם החל בעקבות ילדה בכיתה ה' נאלצה להתמוד

את הגלגל  ולא המציא רשתות החברתיותתמונה שהעלתה לרשת וגררה עשרות תגובות בוטות ורומסות. ה

בכל הקשור לחרמות בין ילדים, אבל ללא ספק הוא מהווה במה המשמשת כזרז נמרץ בכל מה שקשור 

הילדים תוך דקות ספורות. אם בעבר כשקבוצת ילדים החליטה לעשות חרם בהעברת המסר של החרם בין 

 , מצטרפים תוך דקות יותר ממאה ילדים לחרם.הדיגיטליעל ילד או ילדה, זה לקח זמן מסוים, כיום, בעידן 

 

 

 אנונימיות ברשת

כלפי פייסבוק "להתפרק" ולבטא את רגשותיו האמיתיים  דף חדש בשם "על כל אחד", מאפשר למשתמש

אנחנו " :למשל, נכתב בדף כך, חבר אחר בפייסבוק. ייחודו בכך שהוא מאפשר לעשות זאת בצורה אנונימית.

סטאטוס שאת הולכת למיטה,  לא חייבים לדעת כל פרט בחיים הדי משעממים שלך. את לא חייבת לשחרר

... זה לא מסוג "סתמיכל סרט שראית. ת קמה מהמיטה, שאת מצוננת, שחם לך. אנחנו לא חייבים לדעת על

משהו נגד  הדברים שרואים בדרך כלל  בפוסטים בפייסבוק, אבל הסכנה העיקרית היא שכל אחד שיש לו

 מישהו, ולא חשוב מאיזו סיבה, יכול לכתוב כל מה שירצה באופן אנונימי.
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 "שומרי הרשת"

", הגנהו' "ועדת -די כיתות ה'ספר יסודי "אלון" בהרצליה, הרכיבו תלמיבמסגרת הפעילות החברתית בבית 

שתפקיד חבריה יהיה להיות "שומרי הרשת החברתית". לפי התוכנית, אם יזהו חברי הוועדה הצקות, ניבולי 

פה, הטרדות או תמונות לא ראויות, הם יהיו אחראים לפנות אל אותם תלמידים ולבקש מהם להסיר את 

עולה של חבריהם, יהיה עליהם להודיע על כך התכתובות מהרשת. אם חברי הוועדה לא יזכו לשיתוף פ

למחנכת הכיתה. במסגרת דיון שנערך בכיתות, העלו התלמידים את הרעיון להקים ועדה כיתתית שתעסוק 

" ולבחון מי כותב רשתבמתרחש ברשת החברתית. במסגרת זו הם מחויבים לשהות יום בשבוע בתורנות "

 .אלו דברים

 

 

 שליטה במידע הנחשף

ר תופסים את הרשת כמקום פרטי יותר מבית ההורים, כי בבית ההורים מעמדם מוגבל, ההורים בני הנוע

יכולים לחדור לפרטיותם והם אינם יכולים לומר ככל העולה על רוחם. בני נוער לא מודעים מספיק לכך 

במידע  שאנשים נוספים, שאינם מוכרים להם, עוקבים אחר המידע שהם מעלים לרשת ולא תמיד ניתן לשלוט

בתמונות ללא ידיעתם, ולפעמים חברים  האישי שלהם כאשר הוא נחשף לאחרים. לעתים, בני נוער מתויגים

 פותחים עבורם פרופיל משתמש ללא רשותם.

 
 
 

 כתובות נאצה של תלמידים נגד מורים על "קיר" הפייסבוק

פי נאצות שמפרסמים מה שפעם נאמר רק במפגשי כיתה, נכתב היום בבוטות על "קיר" הפייסבוק: ד

 תלמידים נגד מורים, הכוללים גידופים, איומים ותמונות מביכות, מציפים את הרשת החברתית.

"בני נוער תמיד התלוננו בינם לבין עצמם על מורים, ואולי אף גידפו אותם במילים קשות", אומרת ד"ר כרמל 

. "אבל כל עוד זה היה בדיבור בעל פה, וייסמן ממכון סמארט לקומוניקציה באוניברסיטה העברית בירושלים

ארעי ובהקשר מקומי, זה כנראה לא הטריד אף אחד יותר מדי ונתפס כהוצאת קיטור. עכשיו הם נהנים מכוח 

חדש ונראּות חדשה שהיא חרב פיפיות בעבורם. הם עצמם לא לגמרי מודעים למשמעויות של הכוח הזה 

 ולהשפעתו על חייהם".

 

 (18.1.2011, הארץה וול: כשכתובות הנאצה עוברות לפייסבוק", )מתוך: דפנה ארד. "ד
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 משימה לקבוצות  – 2נספח מס' 

 

 משימה קבוצתית

 שלפניכם ודונו בנושאים הבאים:  קטע המידעקראו את 

  מהן ההשלכות האפשריות של הפעילות האינטרנטית שקראתם עליה בקטעי

 המידע על ילדים ובני נוער?

  הציעו מנגנון מניעה או הגנה.   –להשלכות שליליות 

 רשת חברתיתספרו לחבריכם לקבוצה על התנסות חיובית או שלילית שחוויתם ב. 

 ?אילו היבטים חיוביים או שליליים נוספים אתם מוצאים בשימוש ברשת חברתית 

 
 

 משימה קבוצתית

 שלפניכם ודונו בנושאים הבאים:  קטע המידעקראו את 

 פעילות האינטרנטית שקראתם עליה בקטעי מהן ההשלכות האפשריות של ה

 המידע על ילדים ובני נוער?

  הציעו מנגנון מניעה או הגנה.   –להשלכות שליליות 

  רשת חברתיתבספרו לחבריכם לקבוצה על התנסות חיובית או שלילית שחוויתם. 

 ?אילו היבטים חיוביים או שליליים נוספים אתם מוצאים בשימוש ברשת חברתית 

 

 

 קבוצתיתמשימה 

 שלפניכם ודונו בנושאים הבאים:  קטע המידעקראו את 

  מהן ההשלכות האפשריות של הפעילות האינטרנטית שקראתם עליה בקטעי

 המידע על ילדים ובני נוער?

  הציעו מנגנון מניעה או הגנה.   –להשלכות שליליות 

 תרשת חברתיב ספרו לחבריכם לקבוצה על התנסות חיובית או שלילית שחוויתם. 

 ?אילו היבטים חיוביים או שליליים נוספים אתם מוצאים בשימוש ברשת חברתית 
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 עבודה בקבוצות )לכיתות גבוהות( - 3נספח 

  

 
 פיצרייה -משימה קבוצתית 

  אתם בעלי פיצרייה.

 אתם מחפשים שליחים עם רישיון נהיגה. הגיעו אליכם מספר מועמדים פוטנציאליים. 

 ברשתות חברתיות. יך הם מפרסמים את עצמם החלטתם לבדוק א

 

 חשבו יחד מה הם הדברים שתרצו לדעת על המועמדים מתוך הפרסום ברשתות החברתיות: 

 המועמד עם להיפגש לרצות לכם יגרמו דברים אילו? 

 לתפקיד אותו לפסול עלולים בריםד אילו? 

 משרד עורכי דין –משימה קבוצתית 

 אתם בעלי משרד מפורסם של עורכי דין. 

 דים פוטנציאליים. אתם מחפשים עורכי דין מתחילים. הגיעו אליכם מספר מועמ

 החלטתם לבדוק איך הם מפרסמים את עצמם ברשתות חברתיות. 

 

 חשבו יחד מה הם הדברים שתרצו לדעת על המועמדים מתוך הפרסום ברשתות החברתיות: 

 המועמד עם להיפגש לרצות לכם יגרמו דברים אילו? 

 לתפקיד אותו לפסול עלולים דברים אילו? 

 חברת הייטק –משימה קבוצתית 

 . אתם מנהלי משאבי אנוש בחברת הייטק גדולה

 . הגיעו אליכם מספר מועמדים פוטנציאליים. עובדים )מתכנתים, מהנדסים ועוד(אתם מחפשים 

 ברשתות חברתיות. יך הם מפרסמים את עצמם החלטתם לבדוק א

 

 ם שתרצו לדעת על המועמדים מתוך הפרסום ברשתות החברתיות: חשבו יחד מה הם הדברי

 המועמד עם להיפגש לרצות לכם יגרמו דברים אילו? 

 לתפקיד אותו לפסול עלולים דברים אילו? 
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 מה ניתן לעשות במקרים של פגיעה ברשת האינטרנט? - 4נספח 

  כדאי לחסום את החבר הפוגעני 

  הורה, מורה, מחנך, יועצת ביה"ס וכדומה –לדווח למבוגר 

 

 תן לפנות למקומות הבאים:ני

 :1800-250025 מוקד שירות חינוךאו  1800-222003 קו פתוח לתלמידים  למשרד החינוך 

  או כנסו לאתר האינטרנט: 105חייגו  -המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת 

https://www.gov.il/he/departments/child_online_protection_bureau 

 דוא"ל03-9700911: טלפון: לאיגוד האינטרנט , safe@isoc.org.il 

  בשפות: עברית, ערבית, רוסית  ואנגלית(לעזרה ראשונה נפשית  –לער"ן( 

http://www.eran.org.il/  :1201בטלפון  

 ככל שיותר אנשים ידווחו כך יש סיכוי שהיא תוסר מהר יותר( לבקש להסיר קבוצה מהפייסבוק( 

https://www.facebook.com/help/266814220000812  

 יום( 90)הנושא יוסר עד  לבקש מגוגל שיסירו את הנושא 

https://support.google.com/webmasters/answer/1663691?hl=iw  

 לדווח ליוטיוב https://support.google.com/youtube/answer/2802268  
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 פרסום באינטרנט  -  8 שיעור

 מטרות

 התלמידים יבינו את הצורך בפרסום .1

 וודעו למאפיינים של אמצעי פרסום שוניםהתלמידים ית .2

 התלמידים ירכשו כלים לצריכה ביקורתית של פרסומות .3

 התלמידים יבחנו את האינטרנט כמדיום פרסומי תוך השוואה למדיות אחרות

 התלמידים יתוודעו לאופן שבו פרסום באינטרנט משפיע עלינו

 

 הכנה

 דפי משימות לקבוצות )בנספח(. 1

 גמת דרכי פרסום באינטרנטמחשב ומקרן להד. 2

 )ראו דוגמאות בתוך תתי הסעיפים( 4יש להכין מראש כתבות ואתרים רלוונטיים לסעיף . 3

 כדאי להכין מראש פרסומות עדכניות מהטלוויזיה ומאתרי אינטרנט להגברת העניין בשיעור . 4

 מקרן וחיבור רשת. 5

 

 הערה 

"הפרסום באמצעי המדיה" בקורס "עולם הפרסום". רצוי לברר עם רכז/ת  חלקים ממערך השיעור מועברים גם בשיעור אחר בשם

 הקורס אם שיעור זה הועבר לפני כן לכיתה בה אתם מתנדבים. 

 

 מהלך השיעור

 דקות[ 20הפרסום באמצעי המדיה השונים ] .א

 הצגת הצורך בפרסום  –פתיחה  .1

 (מה החפץ שיש לכם שהוא הכי אהוב עליכם? )ספר, פלאפון, בגד, צעצוע.. 

 ?איפה שמעתם עליו? איך נחשפתם לקיומו 

 תשובות אפשריות: אצל חברים, בפרסומות, אצל מפורסם וכדומה

 הסבירו שהפרסומות נמצאות בכל מקום סביבנו, ולכן, אפילו בלי לשים לב אנחנו שומעים על מוצרים דרך הפרסום. 

 ?באילו אמצעי תקשורת יש פרסומות 

 ן ושלטי חוצות. רדיו, טלוויזיה, אינטרנט, עיתו

 

 מאפייני אמצעי התקשורת השונים כפלטפורמה פרסומית  -הפעלה  .2

קבוצות. כל קבוצה תקבל אמצעי תקשורת אחד ועליה לחשוב יחד מה הם המאפיינים של פרסום במדיה זו  5-נתחלק כעת ל

 ומהם היתרונות והחסרונות שלה. חלקו לכל קבוצה דף משימה.

מצגת ולשתף מאפשר לקבוצה של תלמידים לעבוד ביחד על פורמט שיתופי ה - Google Slidesאת התוצרים ניתן להציג ב

 (.הקדמהאותה עם שאר תלמידי הכיתה )לפרטים נוספים על הכלי עיין ב

https://www.google.com/intl/iw_il/slides/about/
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 הצגת תוצרים  .3

בטבלה הבאה. כדאי לרשום על הלוח את  בעת הצגת התוצרים תוכלו להיעזר שו מכל קבוצה להציג את התוצרים שלה.בק

 הנקודות המרכזיות שעוסקות בפרסום באינטרנט. בהמשך תחזרו אליהן ותעמיקו בכך.

 

 אינטרנט שלטי חוצות רדיו עיתון טלוויזיה הנושאים

היכן / מתי 

הכי כדאי 

לפרסם 

 בכל אמצעי

 מדיה?

בתכניות עם הכי 

הרבה רייטינג. 

 סמוך לחדשות

 –בדפים הכי נצפים 

 חדשות, רכילות

בתכניות עם הכי 

הרבה רייטינג. 

סמוך לחדשות 

 ומבזקים

במקומות בולטים 

ליד כבישים, צמתים 

וכדומה, בתחנות 

 אוטובוס

באתרים / 

אפליקציות עם הכי 

הרבה גולשים, 

באתרים רלוונטיים 

לנושא אותו 

 מיםמפרס

מגיעים להרבה  היתרונות

מאוד אנשים, קהל 

שבוי, הפעלת שני 

ראייה  –חושים 

 ושמיעה

 מיידי, רפטטיבי אינפורמטיבי, מיידי

 

רפטטיבי, "בחוץ", 

גודל, קירבה 

לנקודות עם הרבה 

 אנשים.

מדיד, מדויק, ניתן 

להתאים לקהל 

היעד, ללא רגולציה, 

קראטיבי ביותר, 

עמוק,  שימוש 

 הבשמיעה ובראי

עלויות הפקה  חסרונות

יקרות, לא מיידי, 

 רגולציה

מהפכת  –"ישן" 

הדפוס הייתה לפני 

שנה. שימוש  500

רק בראיה, לא 

 מדיד

ללא עומק 

אינפורמטיבי, לא 

מדיד, עמוס, שימוש 

 רק בחוש השמיעה

ללא עומק 

אינפורמטיבי, לא 

מדיד, לא משוקלל, 

 שוק של כמות, יקר.

 

מסובך, עמוס, לא 

רב  מגיע לקהל

 ביותר

דגשים 

בפרסום 

 בכלי זה

צבע, קול, שעת 

 הפרסום

גודל, צבע, יכולה 

להתפרס על מספר 

 עמודים

קול סמכותי, שיר 

קליט, סאונד יוצא 

 דופן

גודל המודעה, 

מיקום במקום 

שהרבה אנשים 

יוכלו לצפות בה, 

 צבעים ברורים

גודל המודעה 

)באנר(, צבע, 

תזוזה, יתכנו גם 

פרסומות בתוך 

ם בדומה סרטוני

 לטלוויזיה

 אקטיבי פאסיבי פאסיבי פאסיבי פאסיבי הצרכן

 

 הסבר 

ראינו שלכל אמצעי מדיה יש מאפיינים שונים בעת הפרסום בו. חושים שונים באים לפעולה בעת הצפייה/השמיעה של 

שצופים  הפרסומת. יחד עם זאת בכל אמצעי המדיה הדבר החשוב ביותר הוא הרייטינג, שמביא כמה שיותר אנשים

בפרסומת. כמובן שחשוב גם שיתחברו אליה ולא יעברו תחנה בטלוויזיה או ברדיו או ידפדפו בעיתון למקום אחר, שכן 

 הפרסומת צריכה לתפוס את קהל היעד, כדי שהוא ילך ויקנה את המוצר.

 

 מה חשוב שנזכור כמי שצופים בפרסומות באמצעי המדיה השונים ובעיקר בעת גלישה באינטרנט?

 .מישהו מנסה למכור לנו משהו והוא מתאמץ מאוד לשכנע אותנו 

 ?האם אנו באמת זקוקים למוצר 

  האם באמת רצינו לאפשר לפרסומת להפריע לנו במה שעשינו. למשל: באינטרנט, האם באמת רוצים לעזוב את קריאת

 ות(.הכתבה וללחוץ על הפרסומת )אם היינו קוראים עיתון, הרי לא היינו מתפתים בכזאת קל

 

 האם הייתם מוכנים לשלם עבור טלוויזיה, רדיו או אינטרנט בלי פרסומות?

 סביר שלא. התרגלנו שאלו ניתנים בחינם.
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למעשה הכסף שעולה ליצור את תכניות הטלוויזיה, הרדיו ואתרי האינטרנט הוא רב, וההכנסות של העסקים האלה באות 

 למים על התכנים במדיות השונות.מפרסום. לכן, זו הדרך העקיפה שבה אנו כצופים מש

יחד עם זאת, אתר "הארץ" לדוגמה מאפשר לקרוא את מרבית כתבותיו רק אם עושים מנוי בתשלום או בתשלום חד פעמי 

לקריאת הכתבה, והוא עדין זוכה להצלחה בקרב קוראיו. כך שיתכן, שאנשים מסכימים לשלם עבור תוכן שנראה איכותי, 

 ם. מעניין ורלוונטי בעיניה

 

 דקות[ 20הפרסום באינטרנט ] .א

 היכן אתם נתקלים בפרסומות באינטרנט?

תשובות אפשריות: בכניסה למשחקים, לפני שמתחיל סרט ביוטיוב, באנרים, בקיר הפייסבוק, בדף התוצאות של גוגל, 

יש אפשרות לדלג באתר עצמו וגם לאחר שלוחצים על כתבה מסוימת ולפני שהיא נפתחת ) -באתרים השונים, באתרי חדשות 

 ועוד.  Gmailדווקא פותחת את הפרסומת(, בדוא"ל למשל  Xאחרי מספר שניות, כשלעתים הלחיצה על "דלג" או על 

 

מעלה עוקבים(  2.8mשאלו את התלמידים: האם זו פרסומות כשבר רפאלי )שיש לה  – פרסום סמוי של סלבריטאים באינסטגרם

העור שלי בהיר וזוהר יותר הודות לסירום ליפוזומל וכותבת  זכוכית פתוח למחצהאוחזת בבקבוקון  לאינסטגרם תמונה שלה

 ?"Sedesermaאינטנסיבי ומתייגת את מוצר הדגל של מותג היופי הספרדי "

 היא אינה חוקית והחוק דורשהתופעה של קידום מוצרים על ידי סלבריטאים ברשתות חברתיות הסבירו לתלמידים כי 

 .ורה בולטת שמדובר בתוכן ממומןמהמפרסמים להבהיר בצ

)ג( בחוק הגנת הצרכן קובעים כי ישנו איסור מפורש להטעות אנשים באמצעות  "פרסומת העלולה להביא אדם 7-ו 2סעיפים 

 סביר להניח, כי האמור בה אינו פרסומת".

 .דה מרקרו גלובס, הארץלמידע נוסף ניתן לבקר באתר 

 

  ראו כמה פרסומות יש באינטרנט, בכמה מקומות אתם נחשפים אליהן.

מה אתם עושים כשקופצת לכם פרסומת או כשאתם רואים פרסומות מסביב לתוכן באתר? האם אתם קוראים אותן? נכנסים 

 לאתר שהן מפרסמות? מדוע? האם זה מפריע לכם או שאתם דווקא נהנים מהפרסומות?

 מטרת השאלות לבחון עד כמה הפרסומות הללו משפיעות על התלמידים למנחה

 

 ם, הפרסום באינטרנט שונה מאמצעי המדיה האחרים. במה הוא שונה? כפי שדיברנו קוד

בעזרת מחשב ומקרן את הייחודיות של האינטרנט כשטח פרסום. ככל שמאפשר  והדגימולאחר תשובות התלמידים, הסבירו 

 הזמן ניתן לסקור יותר נקודות. 

למידים גם את האפשרות של עבודה בתחום מעבר ללמידה של צרכנות נבונה באינטרנט בחלק זה, ניתן להציג בפני הת

 הפרסום באינטרנט. 

 אקטיבי .א

ראינו שהפרסום באינטרנט שונה מיתר אמצעי המדיה, בכך שהוא היחיד )כרגע(, שבו הקהל יכול להיות אקטיבי )יכול 

 לרשום תגובות, לפרסם בעצמו בפייסבוק וכדומה(.

 

 פרסום ממוקד .ב

תאם למידע שנאסף עליו, בשונה מעיתון, טלוויזיה ורדיו שבו כולם נחשפים באינטרנט כל גולש רואה פרסומת אחרת בה

לאותה הפרסומת. בנוסף, ניתן לפרסם מוצרים באתר / כתבה שעוסקת בנושא מסוים, למשל מוצרים לתינוקות בכתבה 

 על מזון לתינוקות. 

 

 האם לדעתכם מיקוד בקהל היעד הרלוונטי הינו דבר טוב למפרסם ולגולש? 

שום שבדרך זו הגולש נחשף לדברים שהכי רלוונטיים לו. מצד שני, יתכן שיש אנשים שלא קוראים את הכתבה כן, מ

המדוברת, כי אינם מחפשים כרגע את המוצר המסוים, ולכן הם לא נחשפים אליו. כשירצו אותו, יתכן שהוא כבר לא 

 יפורסם. 

https://www.haaretz.co.il/gallery/.premium-MAGAZINE-1.6898456
https://www.haaretz.co.il/gallery/.premium-MAGAZINE-1.6898456
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3695016,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3695016,00.html
https://www.themarker.com/technation/1.7129491
https://www.themarker.com/technation/1.7129491
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 כתלות בתוכן ההודעה. GMAIL-יות בערך החיפוש, ובכדאי להדגים באמצעות פרסומות במנוע החיפוש של גוגל התלו

לגוגל יש מאגר מידע עם מיליוני פרסומות. כאשר גולש מקיש מילות חיפוש, מערכת תוכנה יודעת להציג את הפרסומת 

המתאימה ביותר למילות החיפוש או לטקסט שהמשתמש מקליד באימייל. למעשה המפרסם עצמו בוחר עבור אילו מילים 

 לו תוצג ומשלם בהתאם לביקוש עבור המילה הזו. הפרסומת ש

גם פייסבוק מפרסמת דברים בדפים שלנו, בהתאם לתכנים שאנו מעלים, כלומר היא "קוראת" )התוכנה ולא אדם שיושב 

וקורא בעצמו( את התכנים שלנו כמו גם גוגל, ומפרסמת מידע הרלוונטי לנו למשל פרסום לביטוח לטיולים, כאשר אנו 

תמונה / טקסט מטיול שערכנו. בנוסף, גוגל גם יודעת איפה אנחנו נמצאים ולכן תציג מידע רלוונטי לאזור בו מפרסמים 

אנו גרים / נמצאים. למשל בחיפוש מסעדה כאשר אנו מתגוררים בחיפה, כבר בעת ההקלדה של המילה מסעדה בדרך 

 כלל יופיע באופן אוטומטית הטקסט "חיפה".

 ולגולש? מה המיקוד נותן למפרסם 

 : דרך ממוקדת להגיע לקהל היעד. מקבל יותר עבור כספו.למפרסם

כאילו  –: מקבל מידע שעוזר לו. חשוב לשים לב שמדובר עדיין בפרסומת אף שהיא מתקבלת כתוצאת חיפוש לגולש

ההשפעה של הפרסומת מהסוג הזה עלינו היא רבה מאד. נדמה לנו שזו תוצאת חיפוש. בקשנו אותה כגולשים. 

חשוב לזכור שיש עוד מוצרים או שירותים שאנו יכולים לרכוש ולא הופיעו כפרסומת. מגוון האפשרויות רחב ואל לנו 

 לחשוב שרק הפרסומות שהוצגו בתוצאות החיפוש הן האפשרויות שעומדות בפנינו. 

 

 מדיד  .ג

ת. אי אפשר לקבוע כמה בפרסום מחוץ לאינטרנט קשה לבעל העסק למדוד את הקשר בין פרסום לבין עליה בהכנסו

 מהמכירות הנוספות נגרמו בגלל פרסומת בטלביזיה או שלט חוצות. 

 באינטרנט, היות ומערכות תוכנה עוקבות אחר התנהגות הגולשים, אפשר למדוד את ההשפעה של פרסומת.

ואז בחרו  הרבה פרסומות שאנו רואים הופצו בכמה גרסאות, מדדו כמה כל אחת מהן משפיעה )לפי קליקים עליה(

במשפיעה ביותר. היום מפרסמים באינטרנט משלמים לפי מספר הקליקים על הפרסומת שלהם וזה כמובן שיטת תשלום 

 .Pay Per Clickשהם מאוד אוהבים. 

. מערכת תוכנה שמציגה את הפרסומות שלהם, 100הם אף יכולים לשלם מראש על כמות מסוימת של קליקים, נגיד 

עליה ומפסיקה להציג אותה לאחר מאה לחיצות. דמיינו פרסומת בעיתון שפתאום הייתה  סופרת כמה אנשים לחצו

 נעלמת, כתלות במספר המתעניינים. 

אף שיש כלי מדידה טובים באינטרנט עדיין מודל התשלום הנהוג היום לא קושר את העובדה שמשתמש הקליק על 

אם המשתמש קנה לבסוף את המוצר/שירות אך המודל פרסומות לבין רכישה ממש. באופן תיאורטי אפשר גם למדוד ה

 הזה עדיין לא תפס )ייתכן והקונה יזמין בסוף בטלפון, או שיקנה רק אחרי מספר גלישות וברורים(.

הוא שיפור גדול עבור המפרסמים ביכולת שלהם למדוד את התועלת שבפרסום, אך עדיין הוא לא  PPC-לסיכום מודל ה

 מבטיח קשר ישיר לרכישה.

 

 אינטראקטיבי .ד

 תוכן הפרסומת מגיב לפעולות הגולש. הפרסומת הופכת מעניינת ומושכת יותר ולעתים ממש מרגישה כמו משחק.

 המפרסם מצליח למשוך כך לקוחות, והגולש נהנה יותר. 

 חשוב להיות מודעים למסר הפרסומי שאנו קולטים ומושפעים ממנו תוך כדי המשחק.  

 וף נקנה את המוצר או נירשם לשירות.זהו פיתוי ערמומי כדי שלבס

 או כל פורטל גדול אחר. WALLAדוגמה אפשר לתת בגלישה לאתר 

 

 חלק נכבד מההכנסות של אתרי אינטרנט מבוסס על פרסום. בניית אתר ועשיית רווח מהפרסומות שבו. .ה

 . Google AdSenseהסבירו והדגימו בקצרה את 

להם באתרים שונים ברשת. בעלי אתרים מתקינים רכיב תוכנה של גוגל גוגל מציעה למפרסמים להפיץ את המודעות ש

בתוך האתר שלהם, וזה מציג פרסומות ממאגר הפרסומות של גוגל. כשגולש באתר מקליק על פרסומת, המפרסם משלם 

 כסף לגוגל וזו חולקת את ההכנסה הזו עם בעל האתר שבו היא הוצגה.

 ם הוא קיבל את רצונו, גולש שמתעניין בפרסומת שלו.כך מרוויחים בעל האתר וגוגל. המפרסם ג
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כדי לנצל ביעילות את שטחי הפרסום שעומדים בפניה, מפעילה גוגל טכנולוגיה חכמה שממקמת את הפרסומות 

 המתאימות לתוכן האתר.

למעשה, גוגל יצרה מהפכה בעולם הפרסום באינטרנט בכך שהפכה כל בעל אתר, לבעל שטח פרסום מבלי שיצטרך 

דקות עבודה( ומיד  20להתעסק בפניה למפרסמים. כל שעליו לעשות הוא להתקין את רכיב התוכנה של גוגל באתר שלו )

 מתחילות להופיע שם פרסומות, ובעל האתר מתחיל לקבל כסף על כל קליק.

יח ממנו חשוב להדגיש שמדובר באתרים שבהם יש תעבורת גלישה גבוהה. לכן, אם אתם חושבים לפתוח בלוג ולהרוו

 כסף, כדאי שתבחרו בנושא מעניין ושהתכנים שתעלו )טקסט, תמונות, וידאו( יהיו ייחודיים וימשכו אליכם קהל יעד גדול.

 בבלוגים )אפשרי בבלוגים של אוכל(. Google AdSenseכדאי להציג את האפשרות של 

 עם הסבר קצר עבורך  כתבהלהלן  למנחה

 

 חודרני. תיבות דואר הוא משהו אישי. לא מדובר בעיתון או אתר אינטרנט.  .ו

 למרות הפרטיות שלהן, המפרסמים משיגים את כתובות הדואר של הגולשים ושולחים להם אימייל שהוא פרסומת.

בל מכתב באופן מיוחד. למעשה, מערכות תוכנה שולחות האימייל גם נשלח עם פניה אישית כך שלנמען יש הרגשה שקי

אלפי אימיילים כאלה, מתוך ידיעה שאחוז מסוים מהגולשים קורא את האימייל ומתוכו יש גם מי שקונה. אף שהאחוז קטן 

שם נדרש  –מאוד, חברות משתמשות בכלי הפרסומי הזה משום שהוא זול מאוד. לא כמו לשלוח פליירים בתיבות הדואר 

 ישהו ילך פיזית. כאן הכל נעשה אוטומטית באמצעות מחשב.שמ

כמשתמשי דואר אלקטרוני אנחנו יכולים לדווח על אימיילים כאלה כספאם )"דואר זבל"(, למחוק אותם מבלי לקרוא, 

גם אם האימייל מנוסח  –לבקש שיסירו אותנו מרשימת התפוצה, ובכל מקרה לזכור שמישהו מנסה למכור לנו משהו 

 אישי. כמכתב

נכנס לתוקפו בארץ חוק הקובע שאין לשלוח לאדם "דואר זבל" או מידע פרסומי מבלי רשותו. העובר על  1.12.08-החל מ

 שקלים, בלא צורך של הנמען להוכיח נזק.  1000 –החוק צפוי לקנס שישולם כפיצוי לנמען 

 לרן. דוגמאות לספאם מייל ולאופן שבו מופיע בתיבת הדואר נמצאות במערכת היי

 

 פרסום עצמי .ז

האינטרנט הוא אמצעי התקשורת היחיד שמאפשר לכל אחד לפרסם את עצמו, ברשתות חברתיות, ביוטיוב, בפרסומות 

 (, בטוקבקים, פורומים וכדומה. YNETשל גוגל, בפתיחת בלוג חינם, בפרסום כתבה בתוך אתר גדול )למשל 

 האם יש דברים שעלינו להימנע מהם?כאשר אנו מפרסמים בעצמינו למשל בפייסבוק, טוויטר, 

 סרטים פוגעניים,  כדאי להימנע למפרסם דברים שיכולים בעתיד למנוע מאיתנו למשל כניסה למקומות עבודה(

תמונות מאוד מביכות וכדומה(, שכן ידוע שרבים מהמעסיקים מבררים על המועמד ברשתות החברתיות. ישנם 

יצא חוק שגוגל צריכה  2014 -כדאי להיזהר במה שאנו מפרסמים. ב דברים שקשה אחר כך למחוק, גם מגוגל ולכן

לאפשר לאנשים למחוק דברים שפורסמו על אדם מסוים. היא אמנם לא חייבת לעשות זאת, אך סוף סוף ישנה 

 אפשרות להימחק מגוגל, בעיקר בדברים מביכים שפורסמו שם.

  כפי שיש להימנע מפגיעה בחברים לכיתה  –חשוב מאוד להימנע מפרסום מסרים פוגעניים כלפי אחרים

בתלמידים אחרים בבית הספר או בשכונה במציאות, בדיוק באותה המידה יש להימנע מפרסום שקרי/פוגעני/משפיל 

כלפי מישהו באינטרנט. צריך גם לזכור, שלפרסום באינטרנט יש תפוצה נרחבת ומהירה מאוד, וגם לא ניתן לעצור 

ן שפרסום פוגעני עלול להביא לפתיחת חקירה משטרתית כלפי הפוגע ואפילו את את הפרסום. בנוסף, יש לציי

הגולשים שרק לחצו "לייק" ועמדו מהצד. לכן, גם אם אתם נתקלים בפרסום פוגעני אל תלחצו לייק, להיפך עזרו 

 לאדם הנפגע, עצרו את המסר הפוגעני וערבו אדם מבוגר 

 גם כאשר אנו מוחקים את  שלנו נשמר במאגרים של החברה, כל התמונות והמידע כאשר מפרסמים בפייסבוק

. לא ידוע מה פייסבוק תעשה עם המידע הזה כדאי להיזהר בכל מה שמעלים לשםהתמונות מהדף שלנו. לכן, 

 בעתיד. כיום בווטסאפ אין עדין פרסומות, אך פייסבוק קנתה את ווטסאפ, ולכן כדאי גם שם להיזהר במה שמעלים.

 חברות עלולות לתבוע סום שקרי או פרסום שלילי פוגע באתרים / פייסבוק של חברות עסקיות. יש להימנע מפר

אתכם אם פרסמתם פרסום שווא שמזיק להם. כמובן, שחשוב להשמיע את קולכם, אם נפגעתם מחברה מסוימת, 

 אך יש להתבטא בכבוד, בשפה ראויה ללא קללות וגידופים. 

  

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3242215,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3242215,00.html
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  למנחה

ובאמצעי הזהירות שיש לנקוט.  רשתות חברתיות" שקיים בתכנית עוסק בפרסום העצמי ברתיותברשתות חבהשיעור "פרסום 

 במידה שהשיעור הועבר בקורס, ניתן לקצר או לדלג על סעיף זה. 

 

  )חשוב לסכם את השיעור במספר מילים( סיכום

למשוך את תשומת הלב ולשכנע ראינו שכדי למכור מוצר ולהביא אותו לידיעת הציבור משתמשים בפרסום. המפרסם מנסה 

 את הקהל לרכוש את המוצר. 

היום אנשים מבלים הרבה זמן באינטרנט והמפרסמים משתמשים בכלי הזה כדי להגיע אל הקונים בדרכים חדשות 

ומתוחכמות יותר. ראינו שהאינטרנט מאפשר להציג פרסומת שמותאמת במיוחד לגולש )גוגל( וכל גולש רואה בפרסומת 

 מידע שנאסף עליו.אחרת לפי 

 היות והפרסומת מוצגת במחשב אפשר להשתמש באינטראקטיביות שלו וממש להפוך אותה למשחק שהצופה לוקח בו חלק.

אסורה על פי חוק,  1.12.08-דרך מאוד חודרנית, שהחל מה –דואר זבל היא דרך נוספת של המפרסמים להגיע אל הלקוחות 

ין לקבל לתיבתו חומר פרסומי זה. לבסוף, אתם כבעלי אתרים יכולים להרוויח ללא אישור מפורש של הנמען שהוא מעוני

 מפרסום באתר שלכם, שכן זהו מקום שמגיעים אליו גולשים ומפרסמים מוכנים לשלם כסף עבור שטח פרסום באתר שלכם.

לל שהפרסום מוצג בצורה בכל המקרים חשוב שאנו כגולשים נבחין שמדובר בפרסום ובניסיון של מישהו למכור לנו משהו. בג

 -מפתה ונגישה: משחק, בהקשר של אימייל שאנחנו כותבים, או באנר מפתה שבלחיצה אחת מסיט אותנו ממה שעשינו קודם 

אנו נוטים לצרוך אותו ביתר קלות. חשוב לזכור שיש עוד אפשרויות לקבל שירות או מוצר שלא פורסמו ושלפני שאנו קונים 

 לכך ושלא התפתינו באמצעות פרסומת.נוודא שאכן אנו זקוקים 
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 לחלוקה לקבוצות כרטיסיות - 1נספח 

 

 משימה לקבוצת הטלוויזיה

 עליכם לחשוב יחד על הנקודות הבאות:

 ?באילו תכניות יש הכי הרבה פרסומות? מדוע דווקא בהן 

 ?מה לדעתכם הדברים החשובים ביותר למפרסם בפרסומת שמוצגת בטלוויזיה 

 סרונות של פרסום בטלוויזיה?מהם היתרונות והח 

 

 

 משימה לקבוצת הרדיו

 עליכם לחשוב יחד על הנקודות הבאות:

  ?אילו תחנות רדיו אתם מכירים? האם יש בהן פרסומות 

 ?מה לדעתכם הדברים החשובים ביותר למפרסם בפרסומת שמוצגת ברדיו 

 ?מהם היתרונות והחסרונות של פרסום בטלוויזיה 

 

 

 רנטמשימה לקבוצת האינט

 עליכם לחשוב יחד על הנקודות הבאות:

  ?באילו אתרי אינטרנט יש פרסומות 

 ?באילו צורות מפרסמים באינטרנט 

 ?מה לדעתכם הדברים החשובים ביותר למפרסם בפרסומת שמוצגת באתר אינטרנט 

 ?מהם היתרונות והחסרונות של הפרסום באינטרנט 
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 משימה לקבוצת העיתון

 הנקודות הבאות: עליכם לחשוב יחד על

  ?אילו עיתונים אתם מכירים? האם יש בהם פרסומות 

 ?איפה מופיעות הפרסומות בעיתונים 

 ?מה לדעתכם הדברים החשובים ביותר למפרסם בפרסומת שמוצגת בעיתון 

 ?מהם היתרונות והחסרונות של הפרסום בעיתון 

 

 

 

 משימה לקבוצת שלטי החוצות

 ת:עליכם לחשוב יחד על הנקודות הבאו

 תנו דוגמאות למקומות בהם ניתן לפרסם בשלטי חוצות 

 ?מה לדעתכם הדברים החשובים ביותר למפרסם בפרסומת המופיעה בשלטי חוצות 

 ?מהם היתרונות והחסרונות של הפרסום בשלטי חוצות 
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 מבנה הרשת ודרכי זרימת המידע   -  9 שיעור

 מטרות

 משתמשים, מגוון תכנים, פריסה גיאוגרפית, הסתעפות(.התלמיד יחוש את תחושת גודלה של הרשת )כמות מחשבים, מס'  .1

 התלמיד ירכוש ידע לגבי מבנה הרשת ודרכי זרימת המידע. .2

 הכנה

 כדור צמר – חלק א'

 ג'( במספר עותקים לחלוקה לקבוצות )בנספח(-הדפסה וגזירת דפי אותיות )א' – חלק ב'

 ם למשחק אמת ושקר )בנספח(טבלאות עם שאלות ותשובות לתלמידים המתנדבי 3הדפסה וגזירת  

 דף שאלות ותשובות עבורך המנחה )בנספח( 

 כרטיסיות )בנספח( – חלק ג'

 סרטים/חוטים לחיבור בין התלמידים         

 מחשב, מקרן ומסך )לא חובה(  – חלק ד'

 הדפסת דף מושגים להשארה בכיתה )בנספח(

 הערות 

  רצוי להיערך להעברתו בצוות של מספר מנחים.הן מבחינת התוכן, בשל אופיו המורכב של השיעור הן מבחינת ההפעלות ו .1

 . אולם ספורט)לא חובה( שהשיעור יתקיים בחדר גדול ופנוי, דוגמת  רצוי .2

כדאי להתעקש על השתתפותם, אך אין לחייבם לעשות  -יתכן שיהיו תלמידים שיתנגדו להשתתף בפעילויות הפיזיות יותר .3

 תוצאות לכך שכל הכיתה לוקחת חלק בפעילות.  יש חשיבות ויש –זאת. מניסיון 

 יש לתאם שיעור כפול מראש עם המורה.. אורכו של השיעור כשעה וחצי ואף יותר .4

אם אין ברשותך מספיק זמן, ניתן לוותר על חלק ב' של השיעור )אמת ושקר( ולשלב מספר נתונים על גודלה ופריסתה של 

א', כאשר כדור הצמר פרוס ברחבי החדר על ידי התלמידים. ניתן בשלב זה רשת האינטרנט במהלך השיעור או בסיום חלק 

 לשאול אותם מספר שאלות פתוחות כדוגמת השאלות במשחק אמת ושקר.
 

 חומר רקע למנחה

http://computer.howstuffworks.com/internet-infrastructure.htm 

http://english.unitecnology.ac.nz/resources/resources/tutorial/theory/history.html 

http://www.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/internet.htm 

 

 מהלך השיעור

 משחק כדור הצמר .א

רצוי )לא חובה( שהשיעור יתקיים בחדר גדול, דוגמת אולם הספורט, על מנת לבצע את הפעילות הבאה. ניתן  הערה למנחה

 זו גם כמשחק הכרות.להשתמש בפעילות 

 

 הפעלה .1

שבו יחד עם התלמידים במעגל על הרצפה. אחזו בכדור צמר גדול ביד והסבירו את המשחק: כל ילד שמקבל את כדור הצמר 

לידיו מציין שם של אסוציאציה שקשורה ברשת )שם של אתר, משחק מחשב אהוב, מושג(, מחזיק נקודה על החוט אצלו וזורק 

לד הבא לפי בחירתו. אין לזרוק לאותו ילד פעמיים! כולם חייבים להשתתף. רצוי שאתם תתחילו וציינו את כדור הצמר הלאה לי

 שם של משחק מחשב אהוב לשם ההדגמה.
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 המשך .2

לאחר שהרשת נטוותה בין כל התלמידים, מומלץ להלביש שאקל )טבעת פלדה( על הרשת שנוצרה ולבקש מאחד התלמידים 

שלוח אותו לאורך החוט לתלמיד אחר. ניתן לקיים מספר מעברים של שאקלים עם הודעות להצמיד לו פתק עם הודעה ול

 בשביל להמחיש את הנושא.

 

 הסבר .3

בסיום המשחק, הסבירו בקצרה לגבי ה"פלונטר" שנוצר: בדומה לקשר שנוצר בינינו באמצעות חוטי הצמר, רשת האינטרנט 

מר קיימים כבלים הפרושים מתחת לאדמה והים בכל העולם )חלק מקשרת בין מיליוני מחשבים בכל העולם. במקום חוט צ

מהקשרים הם אלחוטיים דרך אנטנות ולווינים(. היום ננסה להכיר את הרשת יותר מקרוב: נלמד על גודלה ופריסתה ונחווה מה 

 קורה כאשר עובר מידע ברשת.

 

 אמת ושקר: מידע לגבי רשת האינטרנט .ב

 אמת ושקר משחק .4

ם מתנדבים. כל מתנדב יקבל אות )א', ב', ג'( ודף עם תשובות לשאלות שהמנחה יציג בפני התלמידים בקשו שלושה תלמידי

)בנספח(. הסבירו למתנדבים שעליהם להשיב על השאלה שתשאלו בהתאם לטבלה שקיבלו. הסבו את תשומת ליבם לאות 

כל קבוצה תקבל שלושה שלטים, עליהם שקיבלו, כך שכל אחד מהם יענה בהתאם לאות שקיבל. חלקו את הכיתה לקבוצות. 

יצוינו האותיות א', ב', ג'. המנחה ישאל שאלה והמתנדבים יענו עליה תשובות. רק תשובה אחת היא התשובה הנכונה. לאחר 

ששלושת המתנדבים יענו, ידונו הקבוצות ביניהן מי מהם דובר אמת וירימו את האות של התלמיד שלדעתם נתן את התשובה 

 וצה שאוספת הכי הרבה תשובות נכונות, מנצחת. הנכונה. קב

 2השאלות והתשובות הנכונות מופיעות בנספח  -  הערה למנחה

 

 מעבר מידע ברשת האינטרנט  .ג

ההפעלה דורשת תשומת לב רבה של המנחה והתלמידים. מומלץ לחלק את הכיתה לשתי קבוצות כשכל מנחה  הערה למנחה

 עובד בנפרד עם קבוצה אחרת.

 קידיםחלוקת תפ

כרטיסיות(, מחשבים  6כרטיסיות(, אתרים ברשת האינטרנט ) 4חלקו לכל תלמיד כרטיסיה )ראה נספח( המייצגת נתבים )

 10הודעות עם פרטים מלאים,  2כרטיסיות(, הודעות המועברות מהמחשבים האישיים דרך הנתבים אל האתרים ) 3אישיים )

 ם(. הודעות ריקות לשימוש חופשי של המנחה והתלמידי

 מקמו את התלמידים על פי המפה המצורפת בנספח ומיתחו סרטים בין התלמידים, בדיוק כפי שמשורטט במפה.

 

תלמידים המחזיקים בכרטיסיות של אתרים יקבלו לידיהם גם מידע שמתאים לאתר בדמות כתבות או תמונות מהאתר )על המנחה 

ידע זה יבוקש במהלך ההפעלה על ידי ההודעות ויוצמד להודעה בדרך להיכנס לאתרים לפני השיעור ולהדפיס חומרים מתוכם(. מ

 חזרה למחשב המבקש.

 

 הסבר

שהם מחשבים הקשורים למחשבים  נתביםכמו שיש להרבה מאיתנו בבית; מ מחשבים אישייםרשת האינטרנט בנויה מ

אליהם הלאה אל היעד או האישיים )כמו חברים/שכנים( ותפקידם להעביר מידע שנשלח מהמחשבים האישיים הקשורים 

שהם למעשה היעד אליו מועבר המידע על ידי הנתבים.  אתריםלנתבים אחרים שהם אלה שמובילים את ההודעה ליעד; ומ

. כלומר ההודעה מתגלגלת מהמחשב האישי שלנו בבית דרך הנתבים ועד לאתר שאנו הודעהלמידע המועבר אנו נקרא: 

שהיא בקשה למידע )למשל אנחנו  הודעהשלנו  מחשב האישיר אנחנו שולחים מהמבקשים שהוא היעד. איך זה קורה? כאש

אימפריית זגורי(. בכך, בעצם שלחנו  לדוג':רוצים את התמונה של עוז זהבי( עלינו להקליד את שם האתר אותו אנו מבקשים )

זהבי". השרת, מקבל את  )שהוא החבר/השכן של המחשב שלנו( לדאוג לחבר אותנו עם האתר של "עוז נתבהודעת בקשה ל

הבקשה שלנו, ויוצר קשר עם אחד המחשבים שאליהם הוא מחובר מתוך ידיעה שמחשב זה יוכל להעביר את ההודעה הלאה 

 אל היעד הרצוי. 
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 על מנת להקל על ההבנה ניתן לשרטט על הלוח: 

 הודעה                            הודעה                                  

 מחשב אישי                                      נתב                         אתר           

שאומרות לו לאן להפנות את ההודעות שמגיעות אליו וכך ההודעה מתגלגלת עד שהיא מגיעה  טבלאות ניתובלכל מחשב יש  

 ים שלו( ושמצויים בטבלאות הניתוב שלו.ליעדה. כל מחשב מכיר רק את המחשבים שקשורים אליו )החברים/השכנ

 

 בקשו מכל תלמיד להסתכל על הכרטיסייה שבידיו והסבירו

כל אחד מכם מייצג נקודה בשרשרת שאותה עוברת ההודעה מהרגע שהיא נשלחת על ידי המחשב )המקור( ועד שהיא מגיעה 

עוז זהבי(. כאשר ההודעה מגיעה ליעד ליעדה. לכל הודעה יש גם תוכן שמסביר מה המידע המבוקש )למשל תמונה של 

)כלומר האתר של אימפריית זגורי קיבל את הודעת הבקשה לתמונה של עוז זהבי(, המחשב הופך את הערכים: המקור הופך 

ליעד והיעד הופך למקור. הוא מצרף את התוכן )התמונה( ושולח בחזרה. על התלמידים להבין שכל הודעה חוזרת אל המקור 

ן שהדרך בה ההודעה מתגלגלת נקבעת על ידי הכרטיסיות שבידי התלמידים. ההודעה עצמה לא יודעת את ששלח אותה וכ

 צעד.-הדרך אלא מובלת צעד

 

 הדגמה

להתחיל  1הדגימו את הדברים הלכה למעשה בעזרת התלמידים. בקשו מהתלמיד הנושא את הכרטיסייה של הודעה מספר 

רים מהו המסלול שעליו לעבור. הסבירו לו שעליו לשאול, על פי הנתונים במשחק. התלמיד יברר בעזרת התלמידים האח

. עליו לברר מיהו התלמיד שהכתובת 30שבידיו את התלמידים כיצד עליו ללכת. למשל: כתוב אצלו שהמקור שלו הוא 

י יתר הנתונים . זוהי נקודת ההתחלה שלו )המחשב של ליטל(. לאחר מכן הוא ממשיך את המסע על פ30הרשומה בידיו היא 

)על  3)על פי הנתונים שבכרטיסיה של המחשב של ליטל(, משם לנתב  1שבידיו ובעזרת התלמידים. הוא מגיע אל נתב מספר 

( ומשם הוא מובל אל היעד )האתר של בריטני(. הוא מקבל מהיעד את התוכן וחוזר אל 1פי הנתונים שבכרטיסיה של נתב 

 לול. המקור )שעכשיו הוא היעד( באותו מס

 

 הדגמה נוספת

ולאחר מכן אפשרו לבעלי הכרטיסיות עם ההודעות הריקות  2בצעו עם התלמידים דוגמא נוספת בעזרת כרטיסיה מספר 

 לבחור מקור, יעד ותוכן וללכת במסלולים לפי הדרך המנותבת על ידי הכרטיסיות.

 

 הדגימו תופעות נוספות  -מקרים ברשת 

זמנית מספר הודעות מהמחשבים -(; עומס על נתב: שילחו בו3300-ל 2100-מ מעבר הודעה בין אתר לאתר )למשל .א

. יווצר "פקק" של תלמידים ליד הנתב. שאלו: מה קרה פה? מדוע? הסבירו את 1האישיים לאתרים שונים דרך נתב 

 המושג יציבות הרשת: במקומות בהם אנו רואים חיבורים רבים הרשת יותר צפופה ועל כן יותר יציבה. 

חו הודעה ותוך כדי גזרו את אחד הסרטים ושאלו: אם הקשר כאן ניתק מסיבה כלשהי, מה יקרה? התשובה היא שכיוון של .ב

 שהרשת יותר צפופה, היא יותר יציבה ולכן למידע ייקח אולי יותר זמן עד שיעבור אבל הוא יגיע ליעדו. 

( ושאלו: מה יקרה עכשיו? 2300לכתובת  3ב לעומת זאת, גזרו סרט במקום שבו ישנו רק חיבור אחד )למשל בין נת 

הקשר ניתק כי הרשת לא צפופה ואין מסלולים שיגבו אחד את השני. ניתן להמחיש מצב זה על ידי מתן דוגמא של רכב 

בעל שמונה גלגלים. אם אחד מהם יתפוצץ, הרכב יוכל עדיין להמשיך לתפקד אם כי בקושי רב יותר. לעומת זאת, אופנוע 

 יו יתפוצץ, יושבת מיד. שאחד מגלגל

 

 מעבר מידע ברשת האינטרנט  .ד

 ('דק 13יש סבלנות לצפות בסרטון לימודי באורך לתלמידים מתאים לכיתות בהן  כאפשרות חלופית לחלק ג' /)בנוסף

 הקרנת סרטון

ת הנושא וגם מתייחס מעט לנושא הבטיחות ברשת. כדאי להסביר את המונחים ממחיש אה סרט אנימציה ממחושבתהקרנת 

 העברת המידע כולו. תהליך המרכזיים שעולים בסרט, ובסופו של דבר את

 

http://www.youtube.com/watch?v=zfrzRY1f4KQ
http://www.youtube.com/watch?v=zfrzRY1f4KQ
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 מושגים לדיון ולהסבר בעקבות הסרט

 Browser דפדפן

 Tcp/Ip פרוטוקול תקשורת של האינטרנט

 Packet חבילת מידע

 LAN רשת מקומית

 Router נתב

 Switch מתג

 Proxy מתווך

 Firewall חומת אש

 Port יציאה

 Internet Server שרת אינטרנט

 

 סיכום )חשוב לסכם את השיעור בכמה מילים(

למדנו היום כיצד פועלת רשת האינטרנט. חשוב להבין שרשת האינטרנט אינה מנוהלת על ידי גוף מרכזי אחד. יש מיליוני 

ת הזו ובכל יום מתווספים עוד ועוד מחשבים. ניתן לשרטט על הלוח את המפה המצורפת בנספח מחשבים המקושרים אל הרש

ולחזור על המושגים שנלמדו: נתבים, טבלאות ניתוב, הודעות, יציבות הרשת, "פקקי תנועה". בכל פעם שאנו גולשים ההודעה 

תונים כמותיים שהוזכרו בתחילת השיעור על מנת שלנו נוסעת בכל העולם על ידי הנתבים השונים. כדאי להזכיר שוב מספר נ

מיליארד גולשים בכל העולם, התפתחות אדירה תוך מספר שנים, חופש ומתן אפשרות  2.4להדגיש שוב את גודל הרשת: 

 ביטוי לרבים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

 הרעיון והסיוע בבניית מערך השיעור.תודתנו לעידו פינקלמן ממשרד הביטחון על 
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 כרטיסיות למשחק אמת ושקר )לגזירה עבור כל תלמיד שמשחק( – 1 נספח

 

 תלמיד באות א'

 לפניך שאלות למשחק אמת ושקר והתשובה שעליך לומר עבור כל שאלה. 

 

 באות א' –התשובה שלך  השאלה מס' שאלה

כיצד מכונה רשת האינטרנט  1

 בעברית?

 עבריתאין לה שם ב

מתי הפך האינטרנט לכל כך  2

 פופולארי ברחבי העולם?

שנים. עם הקמתה היא הפכה  10רשת האינטרנט קיימת כבר 

 להצלחה מסחררת וכבר עשר שנים שהיא רק גדלה

מהו מספר האנשים המשתמשים  3

 ?ברשת כיום בעולם

 מיליון 500

רויקט של משרד ההגנה האמריקאי בתחילתו היה האינטרנט פ מדוע נוצר האינטרנט מלכתחילה? 4

ושימש את צבא ארה"ב. אולם, בעקבות לחץ בין לאומי בתחילת 

' נאלצה ארצות הברית להודיע על ויתור על שליטתה 90שנות ה־

 באינטרנט. כך הפך האינטרנט למוכר לציבור הרחב 

אלו תכנים מופיעים באינטרנט והאם  5

 הגישה אליהם חופשית?

התכנים בעולם. כל אחד יכול לבנות אתר  באינטרנט קיימים כל

 ולכתוב ולפרסם בו ככל העולה על רוחו

רשת האינטרנט נולדה בארה"ב, אולם כיום השימוש בה  באילו מדינות קיים היום האינטרנט? 6

מתפשט לכל רחבי העולם. עם זאת, במדינות העולם השלישי 

 מספר המשתמשים קטן בהרבה מאשר במדינות מפותחות 
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 למיד באות ב'ת

 לפניך שאלות למשחק אמת ושקר והתשובה שעליך לומר עבור כל שאלה. 

 באות ב' –התשובה שלך  השאלה מס' שאלה

כיצד מכונה רשת האינטרנט  1

 בעברית?

 מרשתת 

מתי הפך האינטרנט לכל כך  2

 פופולארי ברחבי העולם?

' של המאה הקודמת אולם רק 70-האינטרנט קיים כבר משנות ה

' היא פרצה לתודעה הציבורית ותוך זמן קצר מאוד 90-נות הבש

עשתה מהפכה של ממש כשמאות מיליוני משתמשים החלו להצטרף 

 ולהשתמש בה 

מהו מספר המשתמשים ברשת  3

 בעולם?

 מיליון 45

מדוע נוצר האינטרנט  4

 מלכתחילה?

' הצליחה 90-'. בשנות ה70-מיקרוסופט פיתחה את הרשת בשנות ה

 תודעה ולהפיץ את האינטרנט לעולם כולולפרוץ ל

אלו תכנים מופיעים באינטרנט  5

 והאם הגישה אליהם חופשית?

באינטרנט מופיעים בעיקר תכנים שקשורים לפוליטיקה, ספורט 

 ואמנות והגישה לכל התכנים חופשית לגמרי 

באילו מדינות קיים היום  6

 האינטרנט?

מדינות רבות אולם היא האינטרנט הוא אמנם רשת ענקית הקיימת ב

 עדיין לא הגיעה כלל למדינות שאינן מפותחות כמו מדינות אפריקה

 

 תלמיד באות ג'

 לפניך שאלות למשחק אמת ושקר והתשובה שעליך לומר עבור כל שאלה. 

 באות ג' –התשובה שלך  השאלה מס' שאלה

כיצד מכונה רשת האינטרנט  1

 בעברית?

 רשת גלובלית

רנט לכל כך מתי הפך האינט 2

 פופולארי ברחבי העולם?

קרסו כל המחשבים בעולם  2000, אך בשנת 1998הרשת החלה ב 

". כאשר הצליחו להחזירה לשימוש בשנת 2000כתוצאה מ"באג 

 הפכה הרשת לפופולארית ביותר בכל העולם 2003

מהו מספר האנשים  3

 המשתמשים ברשת כיום בעולם

 מיליארד  2.4

נט מדוע נוצר האינטר 4

 מלכתחילה?

 IBMרשת האינטרנט פותחה בשנות השבעים על ידי חברת 

בעקבות בקשת ממשלת ארה"ב, אשר הבינה כי עליה לפתח קשרים 

 בינלאומיים על ידי המחשב

אלו תכנים מופיעים באינטרנט  5

 והאם הגישה אליהם חופשית?

אמנם כל אחד יכול להתחבר לרשת ולפרסם בה תכנים ככל העולה 

, אך למרות זאת, יכולה כל מדינה להגביל את תעבורת על רוחו

האינטרנט בשטח שלה כפי רצונה. יש מדינות כגון סין, סוריה ואיראן 

 המנצלות יכולות אלו כדי להגביל את הגישה של אזרחיהן לרשת 

באילו מדינות קיים היום  6

 האינטרנט?

 פןרשת האינטרנט קיימת בארה"ב, ארצות אירופה, ישראל, סין וי
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 עבורך המנחה –התשובות הנכונות  - 2נספח 

 

מס' 

 שאלה

התשובה  התשובות השאלה

 הנכונה

כיצד מכונה רשת  1

האינטרנט 

 בעברית?

 אין לה שם בעברית .א

  מרשתת .ב

 רשת גלובלית .ג

 ב

 

מתי הפך האינטרנט  2

לכל כך פופולארי 

 ברחבי העולם?

מסחררת וכבר  שנים. עם הקמתה היא הפכה להצלחה 10האינטרנט קיים כבר  .א

 עשר שנים שהיא רק גדלה

' של המאה הקודמת אולם רק 70-רשת האינטרנט קיימת כבר משנות ה .ב

' פרצה לתודעה הציבורית ותוך זמן קצר מאוד עשתה מהפכה 90-בשנות ה

 של ממש כשמאות מיליוני משתמשים החלו להצטרף ולהשתמש בה 

בעולם כתוצאה קרסו כל המחשבים  2000, אך בשנת 1998הרשת החלה ב  .ג

הפכה הרשת  2003". כאשר הצליחו להחזירה לשימוש בשנת 2000מ"באג 

 לפופולארית ביותר בכל העולם

 ב

 

מהו מספר האנשים  3

המשתמשים ברשת 

 כיום בעולם

 מיליון 500 .א

 מיליון 45 .ב

 מיליארד  2.4 .ג

 ג

 

מדוע נוצר  4

האינטרנט 

 מלכתחילה?

ה האמריקאי ושימש את בתחילתו היה האינטרנט פרויקט של משרד ההגנ .א

' נאלצה 90צבא ארה"ב. אולם, בעקבות לחץ בין לאומי בתחילת שנות ה־

ארצות הברית להודיע על ויתור על שליטתה באינטרנט. כך הפך האינטרנט 

 למוכר לציבור הרחב 

' הצליחה לפרוץ 90-'. בשנות ה70-מיקרוסופט פיתחה את הרשת בשנות ה .ב

 לם כולולתודעה ולהפיץ את האינטרנט לעו

בעקבות בקשת  IBMרשת האינטרנט פותחה בשנות השבעים על ידי חברת  .ג

 ממשלת ארה"ב, אשר הבינה כי עליה לפתח קשרים בינלאומיים על ידי המחשב

 א

 

אלו תכנים מופיעים  5

באינטרנט והאם 

הגישה אליהם 

 חופשית?

פרסם באינטרנט קיימים כל התכנים בעולם. כל אחד יכול לבנות אתר ולכתוב ול .א

 בו ככל העולה על רוחו 

באינטרנט מופיעים בעיקר תכנים שקשורים לפוליטיקה, ספורט ואמנות והגישה  .ב

 לכל התכנים חופשית לגמרי

אמנם כל אחד יכול להתחבר לרשת ולפרסם בה תכנים ככל העולה על רוחו,  .ג

אך למרות זאת, יכולה כל מדינה להגביל את תעבורת האינטרנט בשטח 

. יש מדינות כגון סין, סוריה ואיראן המנצלות יכולות אלו כדי שלה כפי רצונה

  להגביל את הגישה של אזרחיהן לרשת

 ג

 

באילו מדינות קיים  6

 היום האינטרנט?

רשת האינטרנט נולדה בארה"ב, אולם כיום השימוש בה מתפשט לכל רחבי  .א

העולם. עם זאת, במדינות העולם השלישי מספר המשתמשים קטן בהרבה 

  במדינות מפותחות מאשר

האינטרנט הוא אמנם רשת ענקית הקיימת במדינות רבות אולם היא עדיין לא  .ב

 הגיעה כלל למדינות שאינן מפותחות כמו מדינות אפריקה

 רשת האינטרנט קיימת בארה"ב, ארצות אירופה, ישראל, סין ויפן .ג

 א
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 אותיות לחלוקה לכל קבוצה למשחק אמת ושקר

 

 ב

 ג

 א
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 נספח לחלק ג

 

 1דעה מספר הו

 2300יעד: 

 30מקור: 

 תוכן: בריטני ספירס )תמונה(

 

 2הודעה מספר 

 2200יעד: 

 10מקור: 

 תוכן: ידיעה חדשותית

 

 כרטיסיות( 10הודעה ריקה )

 יעד: 

 מקור: 

 תוכן: 

 לשימוש חופשי ע"י המנחה

 

 המחשב של מוטי

 20בת: כתו שם: המחשב של מוטי  

 להעביר ל... יעד

 200 כל כתובת

 

 המחשב של דורון

 10כתובת:  שם: המחשב של דורון  

 להעביר ל... יעד

 200 כל כתובת

 

 האתר של וואלה

 3200כתובת:   שם: וואלה  

 להעביר ל... יעד

 3000 כל כתובת

 

 האתר של נענע

 2200כתובת:   שם: נענע  

 להעביר ל... יעד

 2000 כל כתובת
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 המחשב של ליטל

 30 כתובת:  שם: המחשב של ליטל  

 להעביר ל... יעד

 200 כל כתובת
 

 האתר של שרית חדד

 3100כתובת:   שם: שרית חדד  

 להעביר ל... יעד

 3000 כל כתובת

 

 NBAהאתר של 

 2100כתובת:      NBAשם: 

 להעביר ל... יעד

 2000 כל כתובת

 

 האתר של בריטני ספירס

 2300כתובת:   טני ספירס  שם: ברי

 להעביר ל... יעד

 2000 כל כתובת

 

 1נתב 

 200כתובת:      1שם: נתב 

 להעביר ל... יעד

1000-1999 1000 

2000-2999 2000 

3000-3999 3000 

10 10 

20 20 

30 30 

 

 2נתב 

 1000כתובת :     2שם : נתב 

 דרך יעד

1200 1200 

1100 1100 

020 כל כתובת אחרת  
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 3נתב 

 2000כתובת:      3שם: נתב 

 להעביר ל... יעד

1000-1999 200 

3000-3999 3000 

1-100 200 

2300 2300 

2200 2200 

2100 2100 

 

 4נתב 

 3000כתובת:      4שם: נתב 

 להעביר ל... יעד

1-100 200 

1000-2999 200 

3100 3100 

3200 3200 

3300 3300 
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 מפה

 
 
 
 

 

 

 המחשב של ליטל המחשב של מוטי המחשב של דורון

 

 1נתב 

 2נתב 

 3נתב 

 4נתב 

 1200כתובת 

 1100כתובת 

 2100כתובת 

 

 2200כתובת 

 2300כתובת 

 3100כתובת 

 3200כתובת 

 3300תובת כ
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 מידע לתלייה בכיתה - 3נספח 

 
  הידעתם?

 מספר עובדות על רשת האינטרנט

 רשת האינטרנט מכונה בעברית: מרשתת 

 מיליארד גולשים באינטרנט  2.4הוא:  2013פברואר  -מספר האנשים שמשתמשים באינטרנט נכון ל

 בעולם וממשיך לעלות כל הזמן

 רוייקט של משרד ההגנה האמריקאי ושימש את צבא ארצות הברית. בעקבות בתחילתו היה האינטרנט פ

נאלצה ארה"ב להודיע על ויתור שליטתה באינטרנט והוא הפך למוכר  90-לחץ בין לאומי בתחילת שנות ה

 לכלל הציבור.

  רשת האינטרנט נולדה בארה"ב אולם כיום השימוש בה התפשט לכל רחבי העולם. עם זאת, במדינות

 השלישי מספר המשתמשים קטן הרבה יותר מאשר במדינות מפותחות.העולם 

  כל מחשב שמחובר לאינטרנט הוא חלק מרשת. מהמחשב הביתי )שמחובר למודם( יוצאת הודעה אל

נתב, שהוא מחשב שמחובר למחשבים האישיים, ותפקידו להעביר את ההודעה אל היעד. הנתב מעביר 

 את ההודעה לאתר.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 מחשב אישי אתר נתב
 הודעה הודעה

טבלת 

 ניתוב
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 דוגמה לתליה בכיתה: מבנה האינטרנט - 4נספח 

 

Walla.co.il 

Ynet 

Google 

 3נתב 

 4נתב  2נתב 

 1נתב 

 המחשב של ליטל המחשב של שחר של דניהמחשב 

NANA  :אתר

ONE  

(Sport) 
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 התנהגות אנושית והטכנולוגיה
 

 אלגוריתם  –תכנות וחשיבה אנושית   -  10 שיעור

 מטרות השיעור

 מושג האלגוריתםהתלמידים ייחשפו ל .1

 יצירת סקרנות לגבי לימוד המקצועות הטכנולוגיים בעתיד .2

 התנהגותנו לצורך שליטה עצמית והשגת יעדים שימוש באלגוריתם ככלי לתכנון .3

 .STEM-התנסות בצורת חשיבה מאפיינת את מקצועות ה

 הכנה

 שקיות זבל גדולות, גליל נייר מגבת )לניגוב  2דפי נייר, מפה חד פעמית )מניילון, גם מונע לכלוך, וגם קל לאסוף הכל אח"כ(, . 1

 ם, כוסות חד פעמיות )בכמות כפולה ממספר התלמידים בכיתה(, כפיותבקבוקי מי 2בקבוק תרכיז,  1המיץ מהשולחן(,     

 מקרן ומחשב להצגת המצגת )לא חובה(. 2

 ותרהע

  .בשל הפעילות הייחודית של הכנת מיץ פטל, רצוי להכין את המורה לפני השיעור ולברר שהיא מוכנה לפעילות מסוג זה 

  ו להתקצר לפי כמות התלמידים בכיתה. במידה וישנם הרבה , משך השיעור יכול להתארך אדקות 45 -להמערך מתאים

כדי לאפשר די זמן לכל התלמידים להתנסות באלגוריתם של מיץ פטל. במידה שלא  שיעור כפול, תלמידים בכיתה ניתן לקיים

 ניתן לקיים שיעור כפול ניתן לקצר את משך הכנת מיץ הפטל על ידי חלוקת התלמידים לזוגות או שלשות. 

  להחליף את הפעילות של הכנת מיץ פטל בפעילויות אחרות כגון הכנת כדורי שוקולד וכדומה.ניתן 

  כדאי להתייעץ מראש עם רכז/ת שיעור אחר האם השיעור מתאים לגיל ולאופי הכיתה. -בכיתות הגבוהות 

 מהלך השיעור

 דקות[ 10מהו אלגוריתם? ] –פתיחה  .א

 הצגה עצמית .1

 והציגו את עצמכם.  הניחו את מפת הניילון על השולחן

 

 )רשמו על הלוח(איך מכניסים ג'ירף לתוך מקרר?  .2

 פותחים את המקרר 

 מכניסים את הג'ירף 

 סוגרים את המקרר 

 

 )רשמו על הלוח(איך מכניסים פיל למקרר?  .3

 פותחים את המקרר 

 מוציאים את הג'ירף 

  מכניסים את הפיל 

 סוגרים את המקרר 

 

 מה זה אלגוריתם? .4

ביצוע המשימה )הדגישו את המילים  המשךהקובעים את  תנאים ברוריםשל משימה מסוימת, על פי , לביצוע שיטתיתדרך 

 המודגשות כאן. ניתן גם לרשום זאת על הלוח(.

 . שתרשים זרימה הינו תיאור של אלגוריתםשרטטו את הדוגמה לתרשים זרימה על הלוח והסבירו 
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יפסה שכתוב עליה "התחלה"( ויורד כלפי מטה באמצעות חצים המובילים לשלבים הסבירו כי הוא מתחיל בחלק העליון )באל

 הבאים. 

 הראו כי השלבים השונים מוצגים באמצעות צורות שונות:

  באמצעות אליפסה –התחלה וסיום 

  באמצעות מרובע –פעולה 

  באמצעות מעוין –החלטה 

  באמצעות החצים –המשכיות בין השלבים 

 בין השלבים מיוצגת באמצעות החצים. וההמשכיות תנאים ברורים, בעל צורה שיטתיתבהדגישו שהתרשים בנוי 

  נשמע לכם מסובך?

 זה דווקא פשוט! רק עכשיו מצאנו שני אלגוריתמים להכנסת חיות למקרר. –הסבירו 

 

 מהו האלגוריתם של הכנסת ג'ירף למקרר? .5

 לאחר תשובות התלמידים שרטטו את התרשים הבא:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ו האלגוריתם של הכנסת פיל למקרר?מה .6

 לאחר תשובות התלמידים שרטטו את התרשים הבא:
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 דקות[ 5אלגוריתמים בעולם המחשבים ] .ב

 האם מחשב "חושב" או "מבין" כמו בין אדם? מדוע צריך אלגוריתם בעולם המחשבים? .7

אוסף הפקודות הוא בעצם התוכנה ששמורה הסבירו שלמחשב יש אוסף של פקודות שמתבצעות כאשר קורה אירוע מסוים. 

בזיכרון של המחשב. האלגוריתם הוא תיאור התהליך שעל פיו המחשב יפעל והתוכנה היא הדרך שבה כותבים אותו עבור 

זו דרכנו כאנשים להורות למחשב כיצד לפעול. שכן המחשב אינו "יודע" או "חושב" הוא פועל לפי פקודות שהאדם  –המחשב 

 .הכניס לתוכו

 משחקי מחשב, רשתות חברתיות, קישורים לאתרי אינטרנט..( –)לדוגמה מה לדעתכם מתכנתים עם אלגוריתם במחשב? 

 

 איך המחשב יודע לזהות אותנו כשאנחנו בודקים את הדואר האלקטרוני שלנו?  .8

 רשמו יחד עם התלמידים את התרשים על הלוח: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הסבר .9

  –ב בעצם אינו "יודע" ו"חושב" כמו שבני אדם "יודעים" ו"חושבים", אלא שבסיום הדוגמא הסבירו שהמחש

המחשב שואל את השאלות הכתובות באלגוריתם ועל סמך התשובות )שאותן יודע המחשב לספק( הוא מבצע את  .א

 הפעולות שהאלגוריתם אומר לו לבצע.

ו, הוא מוזן בתרחישים שעל פיהם הוא של המחשב. למחשב אין יכולת חשיבה עצמאית כמו לנ המוחהאלגוריתם הוא  .ב

 יודע איך להתנהג.

לעיתים נראה שהמחשב "חכם" או "מבין" לבד, ולמעשה זו תוצאה של תכנות מורכב של הרבה אנשים שהשקיעו הרבה מאוד 

גרום שעות של חשיבה וכתיבת התוכניות. אנו לא רואים זאת, אבל חשוב לזכור שהמחשב לא יודע דברים מעצמו. לכן, כדי ל

למחשב לעשות את מה שאנחנו רוצים אנחנו צריכים להזין אותו באלגוריתם. חברות ההייטק מפתחות תוכנות שמחשבים 

מריצים. עובדי חברות ההייטק )מהנדסי תוכנה ומחשבים( קובעים את פעולות המחשב על ידי כתיבת תוכנה בשפה מסוימת 

ות. שפת תוכנה היא בעצם שפה שהמחשב מבין ושמאפשרת לבני שהמחשב מבין והוא משתמש בזה כמתכון לביצוע המשימ

 אדם לרשום למחשב מה לעשות. שפת התוכנה דומה לאלגוריתם שכתבנו על הלוח.

 

 דקות[ 20אלגוריתם של מיץ פטל ] –יישום  .ג

 מהו האלגוריתם של הכנת מיץ פטל? .10

דקות לכתוב את האלגוריתם. אמרו  5-הסבירו שכעת כל תלמיד ירשום לעצמו אלגוריתם להכנת מיץ פטל. יש לתת כ

 שההוראה הראשונה צריכה להיות "לוקחים כוס".

 בזמן שהם כותבים יש להכין את השולחן, כוסות פלסטיק, בקבוק מים סגור ובקבוק פטל סגור.

 

 



 
 

83 

 

 מי רוצה לשתות מיץ פטל? –הדגמה במליאה  .11

את האלגוריתם שלו. הסבירו שכדי לשתות את המיץ דקות קראו לתלמידים אחד אחרי השני לשולחן, כדי להדגים  5אחרי 

יוכלו לשתות אחרת יצטרכו לתקן אותו ולבדוק שוב  –עליהם להכין אותו לפי התרשים שבנו לאלגוריתם. אם האלגוריתם נכון 

 אם הוא נכון. בעת ההדגמה שאלו את התלמידים שאלות לדוגמה: 

 ?"כמה זה "מוזגים מים 

 יה את המים, איך פותחים את הבקבוק?אם יד מחזיקה את הכוס והשני 

 הערות למנחה

 להלן דוגמה לטעויות אפשריות. תוכלו לכוון את התלמידים לפיהן: .א

 מעט מים" )ואז כמות המים צריכה להיות שווה לכמות התרכיז(מזוג תלמיד כותב "לשים מעט תרכיז" וגם "ל 

 צוע מטלות נוספות.תלמיד כותב "לקחת מים ולקחת תרכיז" ולא נשארות לו ידיים לבי 

אחרי ההדגמות הראשונות, כשהילדים קולטים את הרעיון, אפשר לחלק את הילדים לזוגות, כך שאחד מקריא הוראות  .ב

 והשני מבצע באופן מדויק.

חשוב שיכתבו את ההוראות לפני הביצוע, ויקריאו אותן, ולא יבצעו בעל פה. ילדים המתקשים בכתיבה יכולים להקריא את  .ג

 ראש, ואז המורה יכתוב על הלוח לפני שהם מבצעים אותן.ההוראות מ

  

 הצגת האלגוריתם להכנת מיץ פטל .12

 תלמידים שרשמו אלגוריתם באופן שונה לרשום אותו על הלוח.  2-3 -עם סיום הפעילות, תוכלו לבקש מ

לגוריתם יכול להיות אחר כך רשמו את האלגוריתם הבא על הלוח והסבירו שאין רק דרך אחת להגיע לביצוע הנכון, ושא

 בצורות שונות ולתת תוצאה דומה.
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 דקות[ 10אלגוריתם בפעולות יומיומיות ] .ד

 אילו פעולות מהיומיום שלכם ניתן לתכנן באמצעות חלוקה למשימות? האם תכנון מראש יסייע להשלמת הפעולה? .13

 יתם כלומר בדרך לבצוע משימה עד לקבלת תוצאה.הסבירו שישנם תחומים רבים בהם ניתן להשתמש באלגור

בישול לפי מתכון, הכנת מסלול טיול שבסופו יחכה לנו רכב / אוטובוס, תכנון זמן התארגנות בבוקר לפני הליכה  -דוגמאות לכך 

 לבית הספר, התכוננות למבחן. 

בנו שאומר לנו איך להתנהג. להסביר  שמוטבע אלגוריתם, כלומר יש מעין אוטומטי-כמוהסבירו שבני אדם פועלים באופן 

שזוהי בעצם התוצאה של גנטיקה, מה שאנו יורשים מההורים, ומהשפעות הסביבה, כלומר החינוך שקיבלנו, דוגמאות שראינו 

מהסובבים אותנו והרגלים שרכשנו. חשוב לדעת שתמיד יש לנו אפשרות לשנות זאת במקרים מסוימים על ידי תכנון מראש 

ש" של עצמנו. להסביר שאנחנו יכולים לתכנן את התגובות והפעולות שלנו באופן דומה לדרך שאנחנו מתכננים ו"תכנות מחד

 אלגוריתם.

 

 מה אעשה אם מישהו מתגרה בי ברשת? -דוגמה  .14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 במה שונה תרשים זרימה של פעולה יומיומית מאלגוריתם שכותבים למחשב? . 15

חה את המחשב לפעול בצורה סכמתית, מבלי "לחשוב" ו"להרגיש". לעומת זאת, כאשר האלגוריתם שהאדם כותב למחשב מנ

אנו מתכננים תרשים זרימה "אלגוריתם" לפעולה יומיומית כמו בישול לפי מתכון, הימנעות מפגיעה ברשת האינטרנט או 

יתכן שלא נפעל בדיוק כפי  –ים יתכנו שינויים בדרך, בשל גורמים לא מתכוננ –בבי"ס, תכנון מסלול הליכה לטיול וכדומה 

שתכננו כאשר מישהו פוגע בנו ברשת, מסיבות שונות. יתכן שירד גשם בזמן הטיול ונצטרך למצוא מחסה, דבר שלא חשבנו 

עליו מראש. לעומת זאת, למחשב ישנן מספר אפשרויות מוגבלות שהאדם הזין לתוכו והוא יפעל בדיוק כפי שהוא נדרש. יתכנו 

אם יש עליו למשל עומס יתר. במקרה זה, האדם יצטרך להדליק אותו או לתקן  –ם שהמחשב פשוט נתקע כמובן גם מקרי

 אותו. 

 

 דקות[ 2סיכום )חשוב לסכם את השיעור בכמה מילים( ] .ה

לפי תנאים ברורים,  )רשמו על הלוח(שאלגוריתם הוא דרך שיטתית, לביצוע משימה מסוימת היום למדנו על תכנות. ראינו 

ם את המשך ביצוע המשימה. התנסינו בעצמינו בכתיבת אלגוריתם ובביצוע המשימה של הכנת מיץ פטל וכמובן שגם הקובעי

ראינו שהמחשב אינו "חושב" כמו האדם  –. אחר כך הבנו מדוע האלגוריתם חשוב לעולם המחשבים שתינו את המיץ שהכנו 

ד. המחשב מזהה, ממיין, פועל באמצעות האלגוריתם שהאדם אלא הוא זקוק למידע ולפקודות שהאדם מכניס אליו כדי לעבו

מכניס אליו. לבסוף, הכרנו ישראלית צעירה שהצליחה ליצור תוכנת מחשב שמנבאת את העתיד באמצעות אלגוריתם משוכלל 

נות שאוסף מידע אינסופי מהרשת ומצליח באמצעות פקודות מסוימות לנבא אסונות. הבנו שהאדם אינו יכול לנבא את האסו

הללו לבד, משום שהמוח של כל אחד מאיתנו מוגבל. משום כך, יש צורך באלגוריתמים ובאנשי תוכנה בהייטק שיתכנתו את 

המחשבים, כך שיפעלו כאילו הם "חושבים" לבד. באמצעות המתכנתים הללו יש לנו את גוגל, משחקי מחשב משוכללים, 

מי היו המתכנתים  –במשחק מחשב חישבו על "המוח" שמאחוריו  רשתות חברתיות ועוד. לכן, בפעם הבאה שאתם משחקים

 שפיתחו את המשחק באמצעות אלגוריתמים!

 

__________________________________________________________ 

 מרכז פיתוח על הרעיונות והסיוע בהכנת מערך השיעור והמצגת מיקרוסופטתודתנו ליהודה ארקין אדר ולאביחי דגני מ

חשוב להסביר שעצם התכנון והחשיבה על האלגוריתם, כלומר 

התנהגותנו בזמן שאנחנו, רגועים מכינה אותנו למצב הלא נעים 

לפי התכנון. לדוגמא, אם מישהו מקלל  –ומאפשרת לנו להגיב אחרת 

פורומים, צ'אטים, ווטסאפ,  –האינטרנט אותי ומתגרה בי ברשת 

 איך אני יכול לתכנן את תגובותיי מראש.  -וכדומה  אינסטגרם

רשמו על הלוח תרשים זרימה יחד עם התלמידים למצב שמישהו 

 . תוכלו להיעזר בתרשים שלהלן כדוגמה. ברשתמתגרה בהם 
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 ינטילגנציה מלאכותית א  -  11 שיעור

 מטרות השיעור

 התלמידים יבינו מהי אינטליגנציה מלאכותית. .1

 התלמידים ייחשפו להיבטים שונים בתחום האינטליגנציה המלאכותית. .2

 התלמידים ידונו במשמעות של הקשר )יתרונות, חסרונות וסכנות( בין האדם למכונה בעלת אינטליגנציה מלאכותית. .3

 .STEM-ום האינטליגנציה המלאכותית לבין עולם מקצועות ההתלמידים יקשרו בין תח .4

 

 הכנה לשיעור

 .עם רשימת מילים Excelגיליון  .1

 יש להדפיס את הטבלאות שבנספח פעמיים: עותק אחד נותנים לילד שעובד על המחשב ועותק שני לקבוצה המתחרה.  .2

 מחשב, מקרן, חיבור לאינטרנט. .3

 מהרשת  עיגול-איקסמשחק  .4

 ולפתוח את הסרטים והאפליקציות מראש.  12-ו 9רצוי להיכנס לפני השיעור לקישורים שבסעיפים  .5

 

 מהלך השיעור 

 דקות( 10) הפעלת פתיחה .1

 הסבר למנחה

 מנת ליצור עניין ולהכניס את התלמידים לנושא השיעור התחילו במשחק מיון: -על

 ידים מתחרה בזמן במשימת מיון מול מחשב המבצע את אותה משימה. חלקו את הכיתה מספר קבוצות. קבוצת תלמ

)ודאו כי התלמידים יודעים לבצע פעולות מיון לפי Excel -על המחשב פתוח גליון ה - את המחשבתלמידים שיאיישו  2בחרו 

 (. : נתונים < מיון< מיין לפי עמודהתורים באקסל

 וצה אחרת מול המחשב.בכל פעם תתחרה קב

  

 שלבי ההפעלה

המטרה היא לסדר את האותיות לפי  ,)נספחים( דף חידה עם אותיות ומספרים המעורבביםמקבלת הקבוצה הראשונה  .1

ור השני את המספרים טור אחד את האותיות ובטהתלמידים שליד המחשבים מקלידים ב 2 – במקביל המספרים וליצור מילה.

 )כדאי שתלמיד אחד יקריא ותלמיד שני יקליד(. ת המיוןובסיום לוחצים על פעול

 האם המחשב יותר חכם מהתלמידים? - מה למדנו מהפעילות -לאחר שכל הקבוצות סיימו שאלו  .2

המסקנה היא שהמחשב יודע לעשות פעולות מתמטיות מאוד מהר אך הוא אינו חכם. בהמשך נראה עוד דוגמאות להבדל הזה 

 לחשוב באמת.בין מהירות חושב ליכולת 

  למנחה

(, מבחן 10( מערכת מומחה )11(, אינטיליגנציה )8(, פסיכולוג )8להלן רשימת המילים לפי סדר הופעתן בתרגיל: מיון מהיר )

 (.10(, גארי קספרוב )10(, מחשבה עמוקה )8(, מלאכותית )12(, מכונות חושבות )9(, איקס עיגול )10טורינג )

 

 הצגת נושא השיעור .3

 המנחה יכתוב את המילים על הלוח ויעלה לדיון את פירוש צמד המילים: –על אינטליגנציה מלאכותית  היום נדבר

 :אינטליגנציה

 .היכולת לפתור בעיות לא ידועות 

 .להסיק מסקנות 

 .לתפוס בצורה מופשטת 

 : מלאכותית

 .מעשה ידי אדם 

 .לא טבעי 

 מותקן על ידי אדם. 

http://www.zooloo.co.il/games/XO/x_o.asp
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 הסבר .4

כיצד יתכן שמכונה "תחשוב"? מה זה  –א הניסיון ליצור מכונות חושבות. יש כאן פרדוכס העיסוק באינטליגנציה מלאכותית הו

למעשה "לחשוב"? איך מגדירים "חושב"? וכיצד מפתחים משהו "חושב"? אלא האתגרים הגדולים של תחום האינטליגנציה 

 המלאכותית!

 . חשיבהחומים הדורשים את האדם בת לחקותהדרך הפשוטה )יחסית( להתמודד עם הבעיות היא לנסות 

)בינה מלאכותית( מקיים שיחה אמיתית עם נציג שירות ומזמן מקום  העוזר האישי של גוגלהראו לתלמידים סרטון שבו 

 .[0:45]התחילו מדק'  במסעדה ובמספרה

 דק'( 10איקס עיגול ) –הדגמה 

  מי חושב שהוא יודע לשחק טוב "איקס עיגול"?לשחק מול אדם במשחק הדורש מחשבה. וק האם המחשב יוכל כעת נבד

 משחקים. 3" מול תוכנת מחשב. כל מתנדב יערוך איקס עיגולבקשו משלושה מתנדבים לשחק "

 וכוונו את רמת המשחק של המחשב לגבוהה ביותר.  מקרןגבי הקרינו את המשחקים על  למנחה

בתום הפעילות שאלו: מה אנחנו יכולים ללמוד מהדגמה הזו? האם העובדה שהמחשב לא הפסיד מוכיחה שהוא יותר חכם 

 )אינטליגנטי( מתלמידי הכיתה? 

התוכנה אשר פותרת את המשחק משתמשת  -התשובה לשאלה הזו היא שלא! איקס עיגול הוא משחק פשוט יחסית 

 בחישובים מתמטיים על מנת למצוא את המהלך הנכון מתוך כלל המהלכים האפשריים )ולכן אינה מפסידה אף פעם(.

 שחמט –הסבר  .5

שאלה האם משחק מסובך יותר ידגים חשיבה? שאלו את עיגול" הוא משחק פשוט יחסית, נשאלת ה-לאור העובדה ש"איקס

התלמידים האם הם מכירים את משחק השחמט. הציגו את סיפור גארי קאספארוב )ראו נספח מצ"ב(. אחת העובדות 

ידי ישראלים )אונ' חיפה(. דונו עם התלמידים האם העובדה שאלוף -המעניינות הוא שהמחשב "כחול עמוק" הומצא על

נוצח מצביעה על העובדה שהמחשב חכם יותר. הסבירו שאפילו משחקים מאוד מסובכים ניתנים לניצחון השחמט העולמי 

בהינתן מספיק זיכרון וכוח חישוב מהיר, אך אין זה מצביע על חכמה, אלא על כך שאדם חשב עבור המחשב ותכנת אותו 

 ויכולת חישוב מהירה. חכמה אינה רק זיכרון טוב –להגיב באופן מסוים לכל מצב. במילים אחרות 

 מבחן טורינג  –הסבר  

הדרך המקובלת לבחינת חכמה )אינטליגנציה( היא "מבחן טורינג", מבחן שהוגדר על ידי אלן טורינג )אבי מדעי המחשב( 

מושיבים אדם )הבודק( מול צג ומקלדת; באמצעותם  -במטרה לבדוק האם מחשב מסוגל לחשוב. המבחן נערך באופן הבא 

 ח עם אדם אחר )שגם מולו צג מקלדת(, ועם המחשב הנבדק. מהלך המבחן:הוא משוח

הבודק אינו יודע מי מהשניים הוא האדם ומי הוא המחשב. הוא אינו רואה או שומע אותם, והמגע היחידי שלו עם השניים  .א

 הוא דרך הצג והמקלדת )ראו תמונה(.   

 ומי המחשב.  פי השיחה עם השניים: מי הוא האדם -על הבודק לקבוע, על .ב

 -הניסוי חוזר מספר פעמים, ואם ברוב המקרים המחשב מצליח להטעות את הבודק ולגרום לו לבחור בו בתור האדם  .ג

 הוא נחשב בעל בינה מלאכותית.  

במהלך המבחן הבודק יכול לשאול את שני המשתתפים כל שאלה שהיא, כדי לזהות את המחשב. המחשב מתוכנת  .ד

 אנוש ולא מכונה.-החשיבה האנושית ולגרום לבודק האנושי לחשוב שמולו יש בן להידמות ככל הניתן להלך

 

ניתן להרחיב על אלן טורינג אבי מדעי המחשב. נולד בבריטניה ותרם רבות למאמץ המלחמתי  - הרחבה על אלן טורינג

, אבל נחשב לאבי בנאצים )הוא השתתף בשבירת צפני ה"אניגמה" מכונת ההצפנה הנאצית(. הוא מעולם לא בנה מחשב

המחשבים המודרניים כיוון שסלל את העיקרון בו כל המחשבים עובדים עד היום. הוא המציא מודל תיאורטי שנקרא "מכונת 

לתוכנה  25,000$עד היום אף תוכנה לא עברה את מבחן טורינג. קיימת תחרות על שם "לובנר" שבה יוענק פרס של  טורינג".

 לזו שתוכל גם לנהל שיחה קולית. 10,000$ינג ועוד הראשונה שתעבור את מבחן טור

טורינג היה מתמטיקאי, לא איש מחשבים. למרות זאת, הוא הצליח להגדיר את מבחן טורינג, שעד היום אף מתכנת, מהנדס, 

 לא הצליחו להתגבר עליו ולעבור אותו. הסיבה לכך היא שהמתמטיקה -איש מחשבים או מומחי אינטליגנציה מלאכותית 

בעזרתה נקבעים העקרונות והדרכים בהם עובדים הדברים. בצורה כללית ניתן לומר  -ל"פילוסופיה" של המדע חשבת נ

 בעצם מיישמים עקרונות מתמטיים למציאות.  -שמהנדסים, מתכנתים, אנשי טכנולוגיה 

https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM
https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM
http://www.zooloo.co.il/games/XO/x_o.asp
http://www.zooloo.co.il/games/XO/x_o.asp
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 דוגמאות - רובוטים אנושיים .6

  או אפליקציה דומה  אפליקציית סירי להם תקשורת עםשאלו את התלמידים אילו רובטים אנושיים הם מכירים? הדגימו

לה, רצוי בעברית ולהדגים את התקשורת בין האדם למכונה. המנחה יבקש מהכיתה לנהל שיחה עמה )אם האפליקציה 

 באנגלית על המנחה לתרגם את שאלות הכיתה(. 

  והמשיכו לפי רמת הקשב של התלמידים[. 4:25]התחילו בדק'  יומן: בינה מלאכותיתהראו לתלמידים קטע מתוך כתבת 

 

 דיון  .7

 ?האם הרובוטים האנושיים יסייעו לאנושות? במה? האם הם יהוו סכנה 

  ?מה יקרה לדעתכם אם יהיו רובוטים אנושיים? איך זה ישפיע על העולם 

 

 הסבר .8

ה הרובוטים יהיו מסוגלים להחליף את האדם בעבודה, בניקיון, ואפילו בקשר בינאישי. ישנם כפי שראינו בדוגמאות, ככל הנרא

אך הרובוט/המחשב תחומים שבהם הרובוטים יכולים מאוד לסייע לנו למשל בעבודות מסוכנות )כגון כבאות, חבלה וכדומה(, 

מה בבנקאות ישירה או בטקסטיל(, דבר יכול גם לתפוס את מקום האדם בתפקידים שונים, דבר שכבר קורה היום )לדוג

 שמגביר את האבטלה בעולם. ובנוסף, מה יקרה לדעתכם אם הרובוט יתפתח בצורה שבה האדם כבר לא יצליח לשלוט בו? 

 

 רובוט עם רגשות .9

  ניתן גם להציג את הפרומו לסרטHERל את סיפורו של גבר המפתח מערכת יחסים עם מערכת הפעלה , הסרט מגול

 בעל אינטליגנציה מלאכותית 

  לחלק מהמשפחה של האדם שפיתח , שבה מפתחים רובוט אנושי בצורת ילד, שהופך אקסטנטניתן לספר על הסדרה

פר, רוכב על אופניים, אוכל, הילד הרובוט הולך לבית הסאית'ן,  אותו, שכן זוג ההורים הללו לא יכול להביא ילדים לעולם.

את חלקי הגוף )ידיים, רגליים וכדומה( בהתאם וישן וכדומה. הוא נראה אמיתי, אבל הוא רובוט שצריך להחליף לו סוללה 

  ו.לגודל של ילדים בגיל

 

 האם אתם חושבים שרובוט אנושי כדוגמת אית'ן הוא דבר חיובי? .10

 ?מדוע?  האם הייתם רוצים שמחשב/רובוט יהיה חבר שלכם 

 ?האם המחשב/רובוט יכול להוות תחליף לחבר אמיתי? מדוע 

 

 סיכום )חשוב לסכם את השיעור במספר מילים( .11

  בתחילה ראינו שלמחשב יש יתרון משמעותי על בני האדם בכל הקשור לחישובים מתמטיים מהירים )מיונים(, אולם, אין

התחלנו במשחק איקס עיגול, המחשב  ש חשיבה: משחקים.זה מצביע על חכמה )אינטליגנציה(, לכן המשכנו לתחום הדור

הדגים יכולת מאוד גבוהה במשחק )הוא לא הפסיד(, אבל לאחר ניתוח קטן הבנו שגם במשחקים אפשר לנצל את 

העובדה שלמחשב יכולת חישוב גבוהה )על מנת לעבור על כלל המצבים האפשריים במשחק( ללא חשיבה. המשכנו 

 שיבה אסטרטגית מעמיקה, וראינו שגם שם ניתן לנצח באמצעות כוח חישוב גבוה.משחק הדורש ח –בשחמט 

  וזוהי  –נהלנו דיון על מבחן טורינג. כאן כבר ראינו שלא מספיקה יכולת חישוב גבוהה על מנת לנהל שיחה בין שני אנשים

ולא את הפעולות הדורשות בעצם הנקודה החשובה ביותר: חכמה )אינטליגנציה( מלאכותית היא היכולת לחקות חשיבה 

 אותה )כמו משחקים(.

  הוא לא היה  -למדנו שמתמטיקאי )אלן טורינג( היה זה שהציב את העקרונות לכל עולם המחשבים שאנו מכירים היום

 מהנדס ולא מתכנת. הוא הצליח להבין עקרונות בתחום המתמטיקה שרבים אחריו היו צריכים להפוך למציאות.

 ורובוטים אנושיים יתפסו את מקום האדם ב בעל אינטליגנציה מלאכותית, יתכן שזהו העתיד שלנו לבסוף התוודענו למחש

בכל מיני דרכים. יש לכך צדדים חיוביים, למשל כאשר הרובוטים יחליפו את בני האדם בעבודות מסוכנות או בעבודות 

עולם או אם הרובוט האנושי יתפתח הגדלת האבטלה ב –שאנשים לא רוצים לבצע, אך יתכנו גם צדדים שליליים לכך 

 בצורה שהאדם בסוף לא יוכל לשלוט בו.  

https://www.youtube.com/watch?v=xcOw84E93MI
https://www.youtube.com/watch?v=xcOw84E93MI
https://www.youtube.com/watch?v=WzV6mXIOVl4
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 בעל רובוט /מחשב  –לכל אחד מאיתנו יהיה חבר דיברנו גם על רובוט אנושי, עם רגשות וקיימנו דיון האם כדאי ש

ללא קשר , ולכן, בינתיים הרובוט בעל הרגשות, המגע, העור וכו' הינו רק חלק ממדע בדיוניאינטליגנציה מלאכותית. 

 להתפתחות המחשב, חשוב להמשיך ולטפח את החברים הטובים שלנו.
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 מילים מעורבבות – 1נספח 

 

 1מילה מספר 

- 

225 

 ה

275 

 ו
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 י
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 מ
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 ן

216 
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 2מילה מספר 
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 ו
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59  

 

 3מילה מספר 
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 נ 
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 י 
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 ה 
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32   
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 4מילה מספר 
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- 

639 

- 

885 

 ה
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 מ
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 5מילה מספר 

 

1069 

 ר

1138 

 נ

1137 

 י

980 

  ח

975 

 ב

1003 

 ט

1018 

 ו

1213 

 ג
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91 

 

 6מילה מספר 
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- 
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 ן
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 7מילה מספר 
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42 
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 8מילה מספר 
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 ל
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  9מילה מספר 
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 כחול עמוק ניצח את אלוף העולם בשחמט

 האתר )לא רק( למחוננים  -מתוך האתר: בארץ הדעת 

 

מחשב בשם כחול עמוק הדהים את העולם כשניצח  1996בשנת 

גארי קאספרוב. שיטת  -לראשונה את אלוף העולם בשחמט 

המשחק של המחשב, שהעניקה לו את הניצחון, היא פשוטה ולא 

וחכמת במיוחד: המחשב חישב את כל הצעדים האפשריים מת

שלו ושל יריבו בתור הנוכחי ובכל התורות הבאים, ובחר את הצעד 

 הטוב ביותר.

מיליון צעדים בשנייה  200-, המאפשרים לו להעריך כIBMמעבדים מקביליים של  128-כחול עמוק מורכב מ

טות(! את הכדאיות של כל צעד הוא בדק )שימו לב: אלה צעדים בשחמט ולא פעולות מתמטיות פשו

 באמצעות השוואה לאנציקלופדיית צעדים, ששמר בזיכרון

 שאלה: האם ניצחונו של כחול עמוק מוכיח שמחשבים יכולים לחשוב?

שחמט הוא, ללא ספק, משחק שדורש מחשבה רבה. אם כך, האם ניצחונו של כחול עמוק מוכיח שמחשבים 

ך "מוחו" של כחול עמוק מראה כי הוא רחוק מאוד מלחשוב באמת... כדי להבין יכולים לחשוב? מבט נוסף לתו

 -שחמט, צריך להבין תחילה מהי המשמעות של ניצחון: צריך להיות יצירתי, להפעיל דמיון, להיות גמיש ועוד 

 דברים שכחול עמוק מעולם לא שמע עליהם...

 איך כחול עמוק ניצח? -שאלה: אם כך 

עשה היה: בדיקה של הרבה אפשרויות והשוואה שלהן לספריית צעדים גדולה. במובן כל מה שהמחשב הזה 

זה ניתן לראות בכחול עמוק לא יותר מאשר מחשבון חזק מאוד מאוד. אבל, חייבים לציין: הוא משחק שחמט 

 פשוט נפלא...

 

 



 
 

94 

 

 העולם הממוחשב  -  12 שיעור

 רקע

כה מהירה. בתחילת השיעור מתבקשים התלמידים לדמיין מערך שיעור זה, עוסק בהתפתחות המופלאה של עולם המחשב בצורה 

סקרנות, מחשבה ויצירתיות בקרב  את המחשב הראשון בעולם ובסוף השיעור כיצד ייראו מספר תחומים בעתיד. מטרתנו, לעורר

 התלמידים וגם לפתוח בפניהם צוהר לעולם המחשבים והטכנולוגיה. 

 מטרות השיעור

 ירה בעולם המחשבהתלמידים ייחשפו להתפתחות המה .1

 התלמידים יבינו כי המחשבים תופסים כיום חלק משמעותי ביותר בחייהם של בני אדם לחיוב ולשלילה .2

 ביצירת המציאות הנוכחית.  STEM-.   יצירת מודעות לתפקיד המרכזי של מקצועות ה3

 עידוד יצירתיות וסקרנות בקרב התלמידים .4

 קירוב התלמידים לתחום המדע והטכנולוגיה .5

 נההכ

 ( נמצאת בעמוד התכניתמצגת) 

  להקרנת המצגת וסרטונים )יש לדאוג שיהיה חיבור לאינטרנט בכיתה( –מחשב ומקרן 

  שרטוט המחשב הראשון )בנספח( –הדפסה וגזירת דפי משימות לקבוצות 

  לחזות את העתיד )בנספח(. ניתן לשנות את התחומים במשימות.  –הדפסה וגזירת דפי משימות לקבוצות 

 דפים לבנים, בריסטולים, סרגלים, מספריים, מגזינים בתחומים שונים, טושים, דבק וכו' )כדאי לברר עם המורה  –רי יצירה חומ

 גלילים, קופסאות, פקקים, בקבוקים וכדומה( –האם ישנם חומרים שהתלמידים ממחזרים כגון 

 הערות

  בסיומו ברוגע. ניתן לפצל את השיעור לשניים או לוותר  . על מנת לעבור על כל התכנים והפעילותלשיעור כפולהמערך מתאים

 כדאי לוותר על הפעילות בסיום השיעור, שהינה השיא של השיעור.  לאעל חלק מהשקפים במצגת. בכיתות הנמוכות 

  למערך זה מצורפת מצגת. מערך השיעור מלווה אותה בהערות שכתובות בכל השקפים. ניתן גם להדפיס את ההערות

 . עמודי הערות –קובץ < הדפסה ובסעיף הגדרות לבחור בפריסת הדפסה  ירות מהמצגת באמצעותלמדריך יש

  מספור הסעיפים במערך אינו זהה למספור השקופיות. לנוחיותכם, בכל סעיף במערך רשום לצד הכותרת בסוגריים באיזה

 שקף מדובר. 

  בחרתם לא להעביר את המצגת תוכלו להציגם מכאן. הקישורים לכל הסרטים המוצגים במצגת מופיעים גם במערך. כך שאם 

 מהלך השיעור

 דקות[ 20המחשב בתחילת דרכו ] .א

 הצגה עצמית והצגת השיעור –פתיחה  .1

 הציגו את עצמכם בקצרה והסבירו שהיום נעסוק בעולם הממוחשב. 

 

 (2איך נראה המחשב הראשון? )שקף  .2

וצה דף ריק והנחיות למשימה )בנספח(. בקשו שישרטטו איך תלמידים. תנו לכל קב 3-4חלקו את הכיתה לקבוצות בנות 

 לדעתם נראה המחשב הראשון. הסבירו שזה לא בוחן. הם מתבקשים לנחש כיצד הוא נראה. 

ניתן לבצע את התרגיל הזה גם במליאה בשאלות פתוחות מבלי לשרטט את המחשב בקבוצות. ניתן לבקש  הערה למנחה

 ל הלוח. מתנדבים לבוא לשרטט את המחשב ע

 הצגה במליאה ודיון 

 בקשו מהקבוצות להציג בקצרה את השרטוטים שלהם. שאלו את הקבוצות:

  ?כמה לדעתכם שקל המחשב הראשון 

 ?האם ניתן היה לקחת אותו ממקום למקום 

 ?האם הוא היה מחובר לרשת האינטרנט? מדוע 
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 (3המחשב הראשון )שקף  -הסבר  .3

. היה מחשב אמריקאי. מחשב ENIAC - Electronic Numerical Integrator And Computer, אניאק –המחשב הראשון 

מטר  2.6מטר על  24-טון, ותפס כ 30-, שקל כ1946-תכליתי הראשון. ספרו שהוא הומצא ב-זה היה המחשב האלקטרוני הרב

 .)לקוח מויקיפדיה(על מטר... חדר שלם וגדול... 

ויכלו לשמש רק אדם אחד. מישהו היה מזין את המידע באמצעות ערימות של מחשבים היו מכונות ענק שתפסו חדרים שלמים 

 (הארץכרטיסים מנוקבים והיה ממתין שעות לתשובות המודפסות. )לקוח מ

 

  1950 -המחשב הביתי הראשון  הוצג ב .4

 ע?האם המידע שסיפרתי לכם כעת הפתיע אתכם? מדו 

 ?עד כמה השרטוטים שלכם היו דומים למחשב הראשון? במה הם היו שונים? מדוע הם היו שונים 

קשה לנו לדמיין משהו שכבר קיים מבלי להיאחז במידע שנמצא ברשותנו. לכן, בבואנו לדמיין את המחשב הראשון אנחנו 

 מתבססים על המחשב כפי שהוא נראה היום.

 

 (5 מי מזהה מה רואים בתמונה? )שקף

ואפל החלו לפתח  מיקרוסופטשנה לפני ש 20, השישיםבשנות דגלאס אנגלברט הסבירו שזהו העכבר הראשון. המציא אותו 

ועדין כאמור לא היה אינטרנט. בהדגמה שערך למדענים  מיקרוסופטאותו למחשבים שלהם, כאשר עדין לא היו החלונות של 

אקטיבית מרושתת יכולה לאפשר לשיתוף מידע במהירות בין מדענים. , הוא הראה כיצד מערכת מחשוב אינטר60 -בשנות ה

הוא הדגים כיצד העכבר שפיתח יכול לשמש לשליטה במחשב. הוא הדגים עריכת טקסט, שיחת וידיאו, שימוש בלינקים 

 וחלונות )דברים שלא היו קיימים אז(. 

 10מכשיר. היו לו שלושה כפתורים. הוא חלם על יחד עם מהנדס בשם וויליאם אינגליש הוא יצר קופסת עץ שבה הותקן ה

כפתורים, אך לא היה להם מקום. כשסטיב ג'ובס הוסיף את העכבר למחשב המקינטוש שלו, הוא הסתפק בכפתור אחד. 

 מעצבי המקינטוש האמינו בפשטות קיצונית, וג'ובס האמין שעם כפתור אחד אף אחד לא ילחץ על הכפתור הלא נכון. 

 ) http://www.haaretz.co.il/1.2063462. )מתוך כתבה באתר הארץ 2012 -ט, נפטר בדאגלאס אנגלבר

 

 (6למשל ההורים שלכם )שקף  -המצאת המחשב  לפנינסו לדמיין מה עשו ילדים  .6

 )איך היו נראים החיים שלהם? מה הם עשו אחר הצהריים? )שיחקו בחוץ, הלכו לבקר חברים ומשפחה, קראו ספרים 

 ידע? )בספרים, שאלו את המבוגרים(איך הם חיפשו מ 

 .)איך נראו המשחקים שלהם? )משחקי חברה בחוץ ומשחקי שולחן בבית. בשיתוף חברים / הורים. גם משחקים לבד 

 ?מה הם עשו כשנפגשו עם חברים 

 ?האם החיים של ילדים היו טובים יותר לפני המצאת המחשב? מדוע 

 

ער היו יותר באינטראקציה אחד עם השני מאשר היום. היו משחקים יחד בחוץ הסבירו שלפני המצאת המחשבים ילדים ובני נו

 ובבית, היו זזים יותר, היו נפגשים יותר עם חברים.

לעומת זאת, חיפוש המידע היה פחות נגיש והסתמך על ספרים שמישהו כתב או על המבוגרים בסביבתם. כיום הידע נגיש 

 לכולם בכל מקום ובכל זמן.

 ים להיוולד לפני המצאת המחשב? מדוע?האם הייתם רוצ

 

 דקות[ 10( ]7המחשב כיום )שקף  .ב

 (8מחשבים מודרניים )שקף  .7

 אילו סוגי מחשבים מודרניים אתם מכירים בנוסף למחשב הביתי השולחני? )הציגו את המכשירים בהנפשה(.  

 טאבלטים, מחשבים ניידים, טלפונים חכמים וכדומה. 

 

 

http://www.haaretz.co.il/1.2063462
http://www.haaretz.co.il/1.2063462
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 (9מזעור המחשב )שקף  .8

טון, בהמשך פיתחו מחשב מודרני קטן וקל יותר, אחר כך פיתחו את הטאבלטים,  30רו שהמחשב הראשון שקל הסבי

 הטלפונים החכמים ואף את הדיסק און קי )שהינו המצאה ישראלית(. כלומר הצליחו למזער את גודל ומשקל המחשב.

 (10אחרים )הורים, אחים וכו'(? )שקף  מהם השימושים שאתם עושים כיום במחשב? ובאיזה אופן משתמשים בו אנשים .9

 לאחר התשובות הציגו את הסמלים בהנפשה. תוכלו להסביר בקצרה מתוך המידע שלהלן:

 ויקפדיהגוגל – חיפוש מידע , 

 פייסבוקסנאפצ'ט, אינסטגרם, ווטסאפ,  -  תקשורת בין אנשים באמצעות מיילים ורשתות חברתיות 

 הרפתקאות, פעולה, סימולציה, נהיגה, ספורט,  , קול והיגוי. מגוון סוגים:חווית משחק המשלבות גרפיקה - משחקים

 .רשת. בכל זמן, בכל מקום, בכל מכשיר

 רובוטים בתעשייה – תעשייה 

 נגישות למידע מיפוי רב שכבתי, יכולות מיקום  - ניווטWAZE, 

 קניות - ( מכירות פומביות או קבוצתיותwallashops( דברים יד שנייה ,)yad2.co.il ,ebay.com דרושים, החלפות ,)

 (craigslist.comבתים )

 מולטימדיה - iTunes -  ,חנות המוסיקה של אפל YouTube- אתר שיתוף סרטים, ספרייה ממוחשבת 

 החלפת משפחה שלמה של גווני צבעים, הסרת רקע של תמונה, הדבקה על רקע חדש, הוספת צבע  - עריכת תמונות

 ונות דיגיטלי לשחור לבן יצירת אלבום תמ

 הכנת עבודות באמצעות מעבדי תמלילים – WORD ,PPT 

 באמצעותה אפשר להתעדכן בחדשות בכל מקום ובכל זמן. והיא גם מתעדכנת  – קריאת כתבות בעיתונות הווירטואלית

 באופן תדיר יותר מאשר העיתונות הכתובה

 יס עצמים ולא רק ניירבאמצעות מדפסת רגילה ומדפסת תלת מימד בעזרתה אפשר להדפ - הדפסה 

  ,וגם במכונות כביסה אלקטרוניות, בר מים, מקרריםI  רובוט שמנקה עבורנו את הבית ומכוניות ועוד. כלומר כמעט בכל

 דבר יש מחשב. 

 הערה למנחה

בעולם העבודה המיילים מגיעים למחשב בעבודה ולטלפון. אפשר  -ציינו שהרבה מהשימושים הללו מחוברים יחד. לדוגמה 

 ראות בלפטופ תכניות טלוויזיה וסרטים. התמונות המצולמות בטלפון מסונכרנות ישירות למחשב ועוד.ל

 

 יתרונות וחסרונת. 10

 טלפון חכם? נגישות, זמינות, תקשורת בין אישית\ם היתרונות בשימוש במחשבהשאלו את התלמידים מ

 ימוש, הימנעות מתקשורת בין אישית פיזיתמהם החסרונת וממה צריך להיזהר? פרטיות, בריונות רשת, מינון הש

 

 דקות[ 30-40איך יראה העתיד? ] .ג

בסעיפים הבאים מוצגים מספר סרטים שמציגים טכנולוגיות שכבר קיימות היום, אך הן רק בתחילת דרכן. תוכלו  הערה למנחה

ים מראים חוסר עניין. לאחר לבחור סרט או שניים להצגה. בכל מקרה ניתן ורצוי לעצור את הסרט לפני סיומו אם התלמיד

 הסרטון קיימו דיון על הטכנולוגיה, בעזרת השאלות המנחות המופיעות בכל שקף. 

  חשוב לתרגם את הדברים העיקריים שנאמרים בו.אם הסרטון באנגלית, 

 תוכלו גם להחליף את הסרטים לפי בחירתכם 

 

 (12רובוטים אנושיים )שקף  .11

 Tonight showמתארחת ב הקרינו סרטון שבו רובוטית אנושית

 .המלצרים הם רובטיםניתן גם להקרין מסעדה שבה 

 האם הייתם רוצים אחד כזה בבית?האם לדעתכם הרובוטים "האנושיים" הם דבר טוב ? 

  בתעשייה, בניקיון, במחשבים? האם זה יהיה לטובה? –מה יכול לקרות אם הם יחליפו את בני האדם למשל 

סרטון%20רובוטית%20אנושית:%20https:/www.youtube.com/watch?v=ok-LmSq5U5o
https://www.youtube.com/watch?v=ok-LmSq5U5o
https://www.youtube.com/watch?v=ok-LmSq5U5o
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המטרה בדיון להראות שאמנם יש לכך הרבה יתרונות, למשל שהרובוט יביא לנו קפה, ינקה במקומנו ואולי כך יתפנה  למנחה

אך הוא גם יכול להחליף את בני האדם במקומות העבודה, דבר שעלול להביא לאבטלה של בני  לנו יותר זמן לשעות הפנאי.

החלפת פקידים בבנק על  -האדם ולרעב ומחסור. ניתן להביא דוגמאות לתפקידים שכבר הוחלפו על ידי מכונות רובוטיות כגון 

לפת עובדים בעבודות ייצור כגון טקסטיל ועוד. מצד ידי שירותים מהירים כגון כספומטים או אפליקציות בטלפונים החכמים, הח

מפתחי אפליקציות, מפתחי רשתות  –שני, המחשב פתח אפשרויות לתפקידים חדשים שלא היו כאן עד לפני מספר שנים כגון 

 חברתיות ועוד.

 

 (14הולוגרמות הניתנות למגע )שקף 

ופיע" נשיא המדינה לשעבר, שמעון פרס ז"ל. הוא הופיע לפני מספר חודשים התקיימה וועידת ראש הממשלה לחדשנות ובה "ה

 בדמות הולוגרמה, בה משוחזרת צוואה רוחנית שכתב שבועיים לפני מותו. 

ידו בלבד. ברוח החדשנות המאפיינת את -והיא נשמרה עד היום בכתב  הנשיא פרס מעולם לא הקליט או צילם את צוואתו,

י פרס עצמו באמצעים טכנולוגיים המאפשרים זאת. למשימה נרתמו שתי חברות יד-מרכז פרס, הוחלט על הקראת הצוואה על

 שבנתה את דמותו הוויזואלית.  הייטק ישראליות: אחת שהייתה אחראית על יצירת הפסקול; ואחת

 ?האם הולוגרמות יכולות לסייע לנו במשהו  

  ?מה דעתכם על הולוגרמת המגע 

  הרפואה, בתעשייה וכדומה(היכן היא יכולה לסייע לנו? )אולי בתחום 

 

 (15אישה משותקת סיימה מרתון באמצעות חליפה רובוטית )שקף 

, אישה המשותקת בפלג גופה התחתון לאחר שנפלה מסוס, הצליחה לסיים את מרתון לונדון בעזרת חליפה קלייר לומאס

 , שפותחה על ידי החברה הישראלית ארגו. ReWalkרובוטית בשם 

  ?האם הופתעתם שאישה משותקת יכולה לסיים מרתון 

  ?האם קל לדעתכם לסיים מרתון? מישהו מכם ניסה פעם ללכת או לרוץ ק"מ רבים 

 ?תחשבו עכשיו על האישה הזו, האם היה לה קל לעשות זאת? איזה הישג זה עבורה 

 הערה למנחה

 לכן חשוב להסביר לתלמידים את הדברים העיקריים. הסרטון באנגלית, ו

 

 (16-18טכנולוגיות רבות נוצרו בעקבות המדע הבדיוני )שקפים  -הידעתם 

  לדוגמה היכן דיברו בטלפון הסלולרי הראשון?

  םמסע בין כוכביבסרט 

 .00:35 -עצרו את הסרט בדקה  למנחה

ספרו שהטלפון הסלולרי הראשון נראה בסדרה מסע בין כוכבים. בקטע מהסדרה שלהלן נראה קפטן קירק מתקשר לחללית 

 האנטרפרייז. הסרט נוצר בשנות השישים של המאה הקודמת, כאשר היה זה בהחלט מדע בדיוני לחלוטין. 

דבר נוסף בקטע, הם מועברים ממקום אחד למקום אחר. זה עדין בגדר מדע בדיוני, אך  הסבו את תשומת ליבם לכך שקורה

 ( http://orenmada.net/aboutאולי גם זה יקרה בעתיד? מי יודע. )לקוח מבלוג של אורן פרבר ומהרצאה של דר' יובל דרור 

 ב?האם אתם מכירים עוד טכנולוגיות שפותחו בעקבות המסע הבדיוני או ממשחקי מחש

 

 (19עכשיו תורכם לדמיין את העתיד )שקף 

לקח כמה עשרות שנים לעבור ממצב שבו אין מחשב בעולם, להמצאת מחשב ראשון ענק ועד לטאבלטים, רובוטים אנושיים 

 והולוגרמות הניתנות למגע. כעת ניתנת לכם ההזדמנות להיות הממציאים הבאים. 

 נו לכל קבוצה משימה )בנספח( וחומרי יצירה. תלמידים. ת 5 -חלקו את הכיתה לקבוצות בנות כ

על כל קבוצה לחשוב כיצד הטכנולוגיה תשנה תחום אחד שאותו היא קיבלה. עליכם ליצור דגם או לשרטט דגם על גבי 

 שנה. 30בריסטול ולהסביר כיצד לדעתכם ישתנה התחום בעוד 

  למנחה ותהער

 בהתאם לזמן העומד לרשותך ולעניין שמביעים התלמידים.אם אתם מעבירים שיעור כפול, תוכל להאריך בחלק זה 

https://www.youtube.com/watch?v=hUbtyeAeBB0
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ci08ZFJQSdo
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מאפשר לקבוצה של תלמידים לעבוד ביחד על פורמט שיתופי ה - Google Slidesניתן ליצור ולהציג את התוצרים בעזרת 

 (.הקדמהפרטים נוספים על הכלי עיין במצגת ולשתף אותה עם שאר תלמידי הכיתה )ל

 

 הצגה במליאה 

 דקות כנסו אותם בחזרה במליאה. בקשו מכל קבוצה להציג את תוצריה. שאלו את הקבוצות: 20 -לאחר כ

  ?איך לדעתכם ייראה התחום שקיבלתם 

  ?האם יהיו בו שינויים מרחיקי לכת 

 בני האדם? איך זה ישפיע על 

 

  מה מאפיין את העולם החדשני שדמיינתם וגם בניתם? התשובה היא תוצר חשיבה יצירתית. דיון  

 ?האם נהניתם לדמיין את העתיד 

 ?האם אתם רוצים לחיות בעולם כזה? מדוע 

 ?איך הרגשתם בתור ממציאים של עולם חדשני 

 אתם תוכלו להיות חלק מהמפתחים של העולם העתידנילדעתכם  איך? 

ערוך סיעור מוחות על כל תחומי הדעת האפשריים שהתלמידים מעלים, שיכולים להיות מעורבים ביצירת  - למנחה

החל ממקצועות המגוונים בהנדסה, מדע, מתמטיקה, פיזיקה וגם רפואה, מדעי הסביבה, פסיכולוגים  -העתיד הזה 

לצפות שיעלו מגוון עשיר ומפורט של מקצועות. עזרו  וסוציולוגים. בשלב זה של הקורס כל מה שיעלה יתקבל בברכה, ואין

הסבו את תשומת לב התלמידים לכך שכל האנשים הללו, גם לתלמידים דרך אזכור הדוגמאות שראינו עד כה בשיעור. 

 אם לא לומדים מקצועות של טכנולוגיה, לכאורה, משתפים פעולה יחד ביצירת הטכנולוגיה של העתיד. 

 

 (20ף ד )שקאיך יראה העולם בעתי

 לאחר שדמיינתם את העולם העתידי, בואו נראה איך חברות עסקיות מדמיינות אותו. מה הן חוזות שיקרה בעולם בעתיד. 

  2019 -חוזה את עולם המחשב ב מיקרוסופטסרטון של  - 02שקף 

https://www.youtube.com/watch?v=RWxqSEMXWuw  

אך מדי פעם יש כיתוב באנגלית. לכן כדאי לתרגם את התמונות שרואים  אין דיבורים, 21-22שימו לב בסרטים בשקפים 

 לעברית. כדאי להציג רק חלק מהסרט שבחרתם, לפי העניין שמביעים התלמידים. 

 

 סיכום .ד

 סיכום )חשוב לסכם את השיעור בכמה מילים(

  בואו ונתאר לעצמנו איזו דרך עשינו מתחילת המפגש עד להמצאות פרי דמיונכם.

בשיעור זה, את העבר, ההווה והעתיד של עולם המחשב. ראינו שהטכנולוגיה מתקדמת מאוד מהר והיא נמצאת בכל עברנו 

מקום. ראינו שחלק מטכנולוגיות העתיד כבר כאן )כמו רובוטים(. דיברנו על היתרונות וגם על החסרונות של השתלטות 

דשות ולא לחשוש מהטכנולוגיה, כי כפי שראינו יש לה הרבה הטכנולוגיה על העולם. חשוב להיות מעודכנים בטכנולוגיות הח

דברים טובים ומעניינים להציע לנו והעולם נהפך ליותר ויותר טכנולוגי. מצד שני חשוב לשמור על הקשר הבינאישי עם חברים, 

 השיחה של פנים מול פנים, שכן הטכנולוגיה לא יכולה להחליף את הקשר עם החברים והמשפחה. 

 המצאות מאוד יפות, ומעניין לראות בעתיד האם הן אכן יתממשו ובאיזו צורה. היו לכם 

 

____________________________________________________ 

 פיתוח על הסיוע המקצועי ולאאידה לוין על הסיוע הפדגוגי מיקרוסופטתודה לאביב אזרחי 

 יתוח על הרעיונות שסייעו בהכנת המצגתתודתנו לעודד סחר, אלעד ציקליק ומשה גולן ממיקרוסופט פ

 על עדכון המצגת והקישורים מאינטל תודה לענבר לוי דגני

 

 

 

https://www.google.com/intl/iw_il/slides/about/
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 שרטוט המחשב הראשון -משימות לקבוצות  - 1נספח 

 

 משימה קבוצתית

 על הדף שקיבלתם. ותוושרטטו אבעולם  דמיינו כיצד נראה המחשב הראשון

 חשבו על השאלות הבאות:

 ?איך הוא נראה 

 ?מה היה גודלו הפיזי 

 ?מה היה משקלו 

 

 משימה קבוצתית

 על הדף שקיבלתם. ושרטטו אותובעולם  כיצד נראה המחשב הראשון דמיינו

 חשבו על השאלות הבאות:

 ?איך הוא נראה 

 ?מה היה גודלו הפיזי 

 ?מה היה משקלו 

 

 משימה קבוצתית

 על הדף שקיבלתם. ושרטטו אותובעולם  דמיינו כיצד נראה המחשב הראשון

 חשבו על השאלות הבאות:

 ?איך הוא נראה 

 ?מה היה גודלו הפיזי 

 ?מה היה משקלו 
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 לחזות את העתיד –משימות לקבוצות  - 2נספח 

 

 

 איך יראו רובוטים בעתיד? – משימה קבוצתית

 היעזרו בשאלות הבאות:  שנה. 30דמיינו כיצד יראו הרובוטים בעוד  .א

אילו סוגים של רובוטים יהיו? מה יעשו הרובוטים )בתעשייה, בבתים של  איך הרובוטים ייראו?

 אנשים וכדומה(? האם הרובוטים יחליפו את בני האדם?

 .בריסטולהעל גבי אותו  ושרטטשל רובוט או דגם  צרו .ב

 

 איך ייראה בית ספר בעתיד? – משימה קבוצתית

 היעזרו בשאלות הבאות: שנה.  30ם לדמיין כיצד ייראה בית הספר בעוד עליכ .א

איך ייראה המבנה שלו? מי יעביר את החומר הנלמד? באילו שיטות ילמדו בו? האם התלמידים 

 יכתבו בשיעור? 

 .בריסטולהעל גבי אותו  ושרטטאו  של בית הספר העתידידגם  צרו .ב

 

 איך ייראה המחשב בעתיד? – משימה קבוצתית

 ות הבאות: היעזרו בשאלשנה.  30עליכם לדמיין כיצד ייראה המחשב בעוד  .א

באיזה גודל המחשב יהיה? האם יהיה חוטי? אל חוטי? אולי בצורה אחרת? האם יהיו מקלדות 

 ועכברים? אם לא, מה יחליף אותם?

 .בריסטולהעל גבי אותו  ושרטטאו  של מחשב עתידנידגם  צרו .ב

 

 איך ייראה בית המגורים בעתיד? – משימה קבוצתית

 היעזרו בשאלות הבאות:שנה.  30ם בעוד עליכם לדמיין כיצד ייראה בית מגורי .א

איך ייראה הבית? כיצד ידליקו את מכשירי החשמל בבית )מקרר, אורות, חשמל ועוד(? מי/מה 

 ינקה את הבית? מי יכין את האוכל?

 .בריסטולהעל גבי אותו  ושרטטאו  של בית מגורים עתידנידגם  צרו .ב
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 מה אומרים נביאי הטכנולוגיה על העתיד? )להעשרת המנחה( – 3נספח 

  /http://www.hayadan.org.il/digital-industrial-revolution-2910132אתר הידען לקוח מ

די קשה לחזות כיצד ייראה האייפד של השנה הבאה )או של השבוע הבא(. ולכן, לדעת כיצד ייראה עולם המחשבים בכללותו, בעוד 

ד אחר, נביאי טכנולוגיה, חלוצי מחשבים שנה, נצח במונחי התפתחות טכנולוגית, זו משימה כמעט בלתי אפשרית. מצ 150

וחוקרים בתחום אינם ידועים בשתקנותם בכל הנוגע לחיזוי העתיד. חשבנו אפוא שלא יזיק לשאול אותם, בתור התחלה, האם בכלל 

 מחשבים בעתיד הרחוק?יהיו 

 רד. "הם בסיסיים יותר מן הגלגל".מאוניברסיטת אוקספו אריק ְדֶרְקְסֶלר"בהחלט יהיו מחשבים," אומר אוראקל הננוטכנולוגיה 

, העוסק בחיזוי טכנולוגי כמקצוע, מסרב אף להעלות השערות באשר לטיבם. "אולי מפני שאני עתידן מקצועי, סטיוארט ְבַרְנדאך 

אני  אני יודע שתחזיות ספציפיות ייראו תמיד מגוחכות בדיעבד ולכן אני נמנע מהן. איני אוהב אפילו לבחון תחזיות של אחרים.

 מרגיש כאילו אני מחטט בארון התרופות שלהם, כעין הפרה של פרטיותם, ולומד יותר מדי על החולשות ועל האשליות שלהם."

, 50, מחברם של ספרים על מחשבים ועל אינטליגנציה גלובלית, אומר: "אני יכול לספר לך הרבה על המחשוב לפני ג'ורג' דייסון

שנה מהיום. פשוט אין אפשרות לחזות זאת. הדבר  150או  100, 50ומר דבר על המחשוב בעוד שנה, אבל איני יכול ל 150-ו 100

שנה, רוב  150היחיד שאני יכול להבטיח הוא שכל תחזית תהיה שגויה!" ואז הוא נכנע ומספק בכל זאת תחזית אחת: "בעוד 

שובים הם מספרים ממשיים אך לא שלמים(, תהליכי החישוב החשובים ייעשו באופן אנלוגי )מאותה סיבה שרוב המספרים הח

 והרעיון של מחשוב שכולו דיגיטלי יהיה רק שריד מוזר."

יהיו לנו מחשבים, אך על הפועל בשיטת החישוב המקבילי המסיבי, אומר: "-, מחשבConnection Machine-, ממציא הדני היליס

שלנו בצורה אינטימית יותר מאשר הקישורים  ייתכן שהם לא יהיו מורכבים מאלקטרוניקה. הם יהיו מחוברים למוח

, ויהיה קשה לומר היכן אנחנו מהם עשויים אף להיות מושתלים בתוכנוכמה  המסורבלים של ימינו, דרך מסכים ומקלדות.

 נגמרים והיכן המחשבים מתחילים."

ברברה המתמקד במחקרים על  ", מכון מחקר של מיקרוסופט באוניברסיטת קליפורניה בסנטהQ-, חוקר ב"תחנתמייקל פרידמן

מחשוב קוונטי טופולוגי, אומר: "התקנים מושתלים לא יהיו פופולריים; כמו בימינו, יופי וסגנון, ולא כוח חישוב, הם שיכתיבו את 

 הבחירה בשינויים גופניים. עם זאת, ההתקנים יהיו קטנים ויתקשרו עם המוח באופן ישיר. למשל, משקפי שמש או כובעים מיוחדים

 יתחברו באופן ישיר למרכזי השפה במוח ויעניקו לנו את היכולת לשוחח בשפה זרה."

הנתיבים הטכנולוגיים למחשבי העתיד נראים כמו מערכת כזאת. היא תהיה תוצר של אינספור החלטות אנושיות, חידושים 

אש כיצד יפעלו הכוחות והבחירות האלה טכנולוגיים, כוחות שוק ובחירות של צרכנים, בין השאר, ונראה שאין שום דרך לדעת מר

שנה ולראות  150יחדיו ליצירת עתיד הטכנולוגיה. כלומר, כדי לדעת כיצד ייראה המחשב של העתיד, אין לנו ברירה אלא להמתין 

 במו עינינו.
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 בקרת איכות  -  13 שיעור

 מטרות

 התלמידים יבינו את המושג בקרת איכות .1

 איכות-יהתלמידים ייחשפו להשלכות ולעלות של א .2

 התלמידים יכירו את המושג בקרת איכות בעולם המחשבים והתוכנה .3

 הוא תחום שמאפשר כניסה לעולם הטכנולוגי ומיישם חשיבה ניתוחית.  QA-התלמידים יבינו ש .4

 

 הכנות

 הכנת עוגיות לפני השיעור )בנספח תמצאו מתכון אחד והנחיות לתקלות שעליכם לייצר בעוגיות(.  .1

 לחלוקה לקבוצות -עוגיות עם כל התקלות שהכנתם  4-5-קופסאות קטנות ובהן מדגם של כ שקיות או 6-7הכנת  .2

 הדפסת כרטיסיות משימה לחלוקה לקבוצות )בנספח( .3

 יש לדאוג מראש למקרן ומחשב –לשיעור מצגת נלוות )באתר התכנית(   .4

 ותהער

 להוסיף מלח /פעם למזוג יותר מים או יותר תרכיזתרכיז, מים וכוסות ובכל  'ניתן במקום העוגיות להביא מצרכים אחרים לדוג 

 תמש במונח שחושב להסביר לתלמידים מהי בדיוק בקרת איכות ולא ישר להQA . 

בקרת איכות היא תהליך שמשלב בדיקות ובחינות, שנועדו לאיתור תקלות במוצר, ניתן להשתמש בהגדרה מתוך ויקיפדיה: 

בקרת איכות יכולה להיות מלאה, כלומר כל מוצר  ל העבודה וישוחררו למכירה.ואימות שרק מוצרים תקינים ימשיכו את מסלו

ומוצר עובד בדיקה, או מדגמית, שאז המבקר דוגם בצורה אקראית מוצרים מוגמרים או בשלבי ביניים, ולבצע עליהם בדיקות 

וצריך, להתבצע גם בשלבי  אשר מאשרות את תקינותם, והיותם מתאימים להמשך העבודה או לשיווק. בקרת האיכות יכול,

ביניים בתהליך הייצור, ומטרתו אז למנוע קידום של רכיב פגום לשלבים מתקדמים וצורך לתקן את המוצר השלם, שמחייב 

 פרוקו בהשקעת עלויות גבוהה.

 

 מהלך השיעור

 ?למה צריך הבטחת איכות .א

 הקדמה .1

(. רק מהשם אפשר להבין שיש כאן בקרה, אולי QA היום נדבר על בקרת איכות ועל מי שעוסק בזה )שלרוב נקראים אנשי

איך אני דואג שדברים יהיו איכותיים? לפני שנסביר מה עושים במקצוע הזה, בואו  -אפילו ביקורת ויש כאן עניין של איכות 

 נחשוב רגע אילו דברים אתם מכירים שכדאי או צריך לבדוק אותם? להלן מספר דוגמאות:

 שוקולד 

 גלה, ביסלי(חטיפים )במבה, ביי 

 )יין )טועמי יין 

 בש(-משחקים )טאקי, שש 

 משחקי מחשב 

 ...מוצרים שבאגים בהם עלולים לעלות בחיי אדם כמו מטוסים, כלי רכב, תרופות 

 

 ישנן כמה דוגמאות של מוצרים שהורדו מהמדפים כיוון שלא הצליחו לעלות על התקלות לפני שיצאו לשוק.  .2

 לה הורידו מוצרים שנדף מהם ריח רע. מוצרים שמודיעים בכלי התקשורת שהציבור קו-לפני שנגרם נזק. לדוגמה: קוקה

 נדרש להחזירם.

 .אחרי שנגרם נזק. לדוגמה: מוצרים של רמדיה גרמו למספר מקרי מוות של תינוקות עקב שינוי בהרכב התזונתי 
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עושה את מה שהוא אמור לעשות, הוא לבדוק את המוצר מבחינת המראה שלו, נוחות השימוש, האם  תפקיד בודק האיכות .3

הקלות להבנת המטרה, הטעם וכדומה. על בודק האיכות לדווח על הבעיות שמצא ולבדוק שוב לאחר התיקון. בנוסף עליו גם 

 לדווח על בדיקות שביצע שעברו בהצלחה.

 

 דוגמאות לבעיות

 במשחק מחשב. האם אתם משחקים במשחקי מחשב? תנו דוגמאות לבאגים או בעיות שעלולות להיות 

 ניתן לבחור דוגמה אחרת במקום משחקי מחשב. הערה למנחה

 להלן מספר דוגמאות: 

  לא ברור מה צריך לעשות במשחק, איך להפעיל או מה המטרה? –קשים להבנה 

  לא יפים 

   צריך לעבור הרבה מסכים כדי לשחק –תפעול קשה 

  נפסלים בקלות מדי ויותר מדי 

 ה מעצמוהמשחק כל הזמן נעצר או נכב 

  לא תמיד אפשר להמשיך לשחק למרות שלא עברנו את כל הפסילות 

  בעיות במעבר בין השלבים 

 

 מה אתם עושים אם אתם משחקים במשחק שיש בו כאלו תקלות?

 תשובות אפשריות: מפסיקים לשחק בו, מנסים כמה פעמים אולי זו הייתה תקלה חד פעמית, מדווחים למפתח המשחק וכו'.

 

 תח את המשחק מעוניין ששחקנים יפסיקו לשחק במשחק בגלל תקלות? מדוע?האם מי שפי

מי שפיתח את המשחק רוצה שהמשחק שלו יהיה מוצלח ושכמה שיותר שחקנים ישחקו בו, כמו שבעל אתר אינטרנט מעוניין 

בגלל תקלות שניתן שכמה שיותר גולשים יגלשו באתר שלו ולא יתקלו בכל מיני תקלות. שניהם לא רוצים לאבד לקוחות רק 

 היה למנוע מראש. 

 

של החברה שיצרה את המשחק, לוודא שכל התקלות והבעיות הללו לא יתרחשו כשהמשחק כבר  תפקיד בודק האיכותאם כן, 

משווק לצרכנים. עליו לוודא שאין כאלו תקלות. ובמידה שאנשים או ילדים שמשחקים במשחק זה, מגלים בעיות ומדווחים לכך 

ה את המשחק, בודק האיכות צריך לבדוק את התלונות ולהעביר את התרשמויותיו למפתחי המשחק, כדי שיתקנו לחברה שיצר

 אותו.

 

QA  ?בעולם האמיתי 

במפעלים, בחברות הייטק, חברות תרופות, סטארטאפים ועוד. במקומות רבים  - QAבמקומות עבודה רבים תמצאו אנשי 

לכן זו עבודה שרבים מחפשים כדי להתחיל  -דים באוניברסיטה בלי ניסיון מקדים יכולה להתחיל עוד בזמן הלימו QAעבודת 

למיליון חיפושים  100,000. המקצוע כל כך פופולארי שבמנוע החיפוש של 'גוגל' ניתן למצוא בין STEM-את דרכם בעולם ה

 בחודש!  QAשל 

 

 כיצד עורכים בקרת איכות .ב

 כנה מקדימה של עוגיות()דורשת ה בקרת איכות של עוגיות: 1אפשרות 

 חשיבה מקדימה

 לשם הבנה טובה יותר של המושג בקרת איכות והתנסות בעניין בעצמנו נבצע בקרת איכות על עוגיות. 

 סדרו את השלבים על הלוח. מה הם השלבים ביצירת העוגייה?

יצירת המתכון / איסוף המרכיבים/ יצירת העיסה ולישה/ 

 אריזה/ משלוח יצירת הצורה של העוגיה/ אפייה/
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 תרגיל בקבוצות

קבוצות, כאשר כל קבוצה מקבלת  4-5הסבירו שעתה נראה כיצד עושים ביקורת איכות ובמה זה תורם לנו. חלקו את הכיתה ל 

 חבילת עוגיות וכרטיס משימה )בנספח(.

 

 עיבוד התרגיל

 דרכי מניעה. -מועד התקלה  -צרו טבלה על הלוח לפי העמודות: תקלה 

 כל קבוצה להציג תקלה אחת שמצאה בעוגיות שקיבלה. בקשו מ

 את חברי הקבוצה: שאלו 

 ?ליך ייצור העוגייה התרחשה התקלהבאיזה שלב לדעתכם בתה. 1

 . כיצד היה ניתן להמנע מהתקלה?2

תשומת לב בעת הכנת הבצק, טעימת הבצק לפני הכנסתו לתנור, תשומת לב מדויקת לחום התנור  -תשובות אפשריות ]

 [משך זמן האפייה וכדומה.ול

והלקוחות היו  -שרופות, מלוחות מדי, מתוקות מדי וכדומה  -אם חברה הייתה משווקת כאלו עוגיות סכמו את התרגיל: 

 קונים אותם, איזה נזק היה יכול להיגרם לחברה?

יות. ככל שמאתרים תקלות אדירים עבור מפעל שמייצר טונות של עוג בנזקים כלכלייםהסבירו שכל תקלה כזו יכולה להסתכם 

 מוקדם יותר, כך עלות התיקון נמוכה יותר. 

מאוד גדול, שכן אם לקוחות יפרסמו זאת )למשל בפייסבוק שלהם( או אפילו יתבעו נזק תדמיתי בנוסף, יכול להיווצר לה 

עלולים להפסיק לקנות אותם, השם של החברה יכול להיפגע. נזק לתדמית של החברה יכול להסב נזקים גדולים, שכן לקוחות 

 את מוצריה. 

 כל תקלה שלא אותרה עלולה להוביל להוצאות כמו פיצוי לקוחות, איסוף מוצרים פגומים, תביעות ייצוגיות ופגיעה במוניטין.

 ולהביא משם דוגמאות עדכניות לאזהרות בנושא מזון הבריאות לאתר משרדניתן להיכנס  הערה למנחה

 או להציג את אחת מהתקלות המופיעה בנספח )מטוסים או טויוטה(.

 

 איתור באגים: 2אפשרות 

ועליהם לאתר את הבאגים המופיעים בתמונות המצורפות  QAחלקו את התלמידים לקבוצות, אמרו להם שכעת הם אנשי 

רשום ליד כל מספר מהו הבאג בתמונה. בסיום כנסו את התלמידים למליאה הציגו תמונה ובקשו (. בקשו מהם ל1)נספח 

 מהקבוצות לספר מהו הבאג שאיתרו.

 

 ]משותף לשתי האפשרויות[ הסבר

אפילו לאחר שהמוצר שלנו כבר יצא לשווקים והגיע ללקוחות. בקרת איכות היא  –תהליך בקרת איכות הוא תהליך מתמשך 

רשת שימוש בכישורים רבים וחשיבה יצירתית כיצד אפשר לוודא שאכן אנו מספקים את האיכות לטובת מגוונת ודו

 המשתמשים.

 

 בדיקות תוכנה .ג

 תהליך תכנון

 בדומה לחשיבה שערכנו על ייצור עוגיות, בואו נחשוב מה התהליך של יצירת תוכנה חדשה. 

 בית?מהם השלבים לדעתכם ליצירת תוכנה להכנת שיעורי  -לדוגמה 

 להלן השלבים:

 תכנון .א

 ביצוע )כתיבת הקוד( .ב

 בדיקות .ג

 בדרך כלל תיקון באגים .ד

 בדיקות .ה

 

http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/Recall/Pages/default.aspx
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 מה תהליך הבדיקה שצריכה החברה לבצע, אם נמצאו באגים בתוכנה?

 (לא תספיקו להכין שיעורי בית בזמן או שתקבלו תשובות שגויות  –)מבחינתכם זה ברור 

 חקירת הבעיה 

 תיקון הבעיה 

 בדיקת התיקון 

 קת המערכת כולה כדי לוודא שלא נכנסו באגים חדשים בזמן התיקוןבדי 

  הבנה איך פספסנו את הבעיה ומה נעשה בעתיד כדי שלא יקרה שוב -הפקת לקחים 

 

 הסבר

אפילו לאחר שהמוצר שלנו כבר יצא לשווקים והגיע ללקוחות. בקרת איכות היא  –תהליך בקרת איכות הוא תהליך מתמשך 

וש בכישורים רבים וחשיבה יצירתית כיצד אפשר לוודא שאכן אנו מספקים את האיכות לטובת מגוונת ודורשת שימ

 המשתמשים.

לפתוח ולסגור את הדלתות אלפי פעמים, להוריד ולהעלות  –לדוגמה, בבדיקות רכבים צריך לבדוק כל אחת ממערכות הרכב 

ונה ולעשות מבחני התנגשות כדי לבדוק את מידת את החלונות החשמליים מאות פעמים. לבדוק את כריות האוויר בזמן תא

 הבטיחות של הרכב. רק תדמיינו איך בודקים מטוס.

 

 )חשוב לסכם את השיעור במספר מילים(סיכום  .ד

היום דברנו על נושא בקרת איכות ועל קצה המזלג מה זה אומר לעבוד בתחום זה. בקרת איכות היא דבר שכל אחד מאתנו עושה 

ן לפני שהוא מעביר למורה, מבקש הגהות על עבודה, טועמים את התבשיל במהלך הבישול ועוד. בעולם קורא שוב את המבח –

העסקי למדו וראו שכדאי לבדוק שוב ושוב את המוצר החל מהשלבים הראשונים כדי לחסוך בהוצאות מיותרות ולהבטיח לנו, 

 הלקוחות, מוצר תקין וטוב. 

יצירתיות, יסודיות,  –הראות את מגוון הכישורים שדורשת עבודה בבקרת איכות דרך החוויה של בדיקת העוגיות ניסינו ל

 הפעלת הגיון, חשיבה מחוץ לקופסא וחשיבה ניתוחית )לאיתור תקלות או בעיות אפשריות(.

צורת החשיבה הזו היא דבר משמעותי לכל תחום בחיים, ומי שמוצא ש"יש לו את זה", בהחלט יכול למצוא את מקומו 

 .STEM-בעולם ה

 

 

 

 

______________________________________________ 

 על הרעיון והסיוע בבניית מערך השיעור Mentor Graphicsתודתנו למירב חזות מחברת 

 פתרונות ולרוזי שניר מכפר הנוער מעוף על הרעיון לפעילות הבאגים-רמלי ואילנית בסאנו מחברת ספיירלולנבין א
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 איתור באגים - 1נספח 
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 תקלות להצגה בכיתה - 2נספח 

 

באג במחשבים  

 האם אתם יודעים למה קוראים לבעיה במחשבים באג?

בזמן מלחמת העולם השניה היה גנרל שידע לעבוד עם מחשבים יותר מכולם, ולכן 

שהמחשב של החיילים לא עבד מיד קראו לו לפתור את הבעיה. הוא ניסה וניסה ולא 

ומה גורם לבעיה עד שהוא החליט לפתוח את המחשב ואז על הצליח ולהבין מה קרה 

 ( שגרם לתקלה.BUGאם מצא חרק )-הלוח

ברגע שהוא הוציא אותו וניקה את הלוח המחשב חזר לעבוד בצורה תקינה מאז קוראים לבעיות במחשבים 

 באגים

 

 

 AIRBUSמטוסי 

יתה צריכה לצאת לדובאי אך , היה למשל סיפור על טיסה שהיAIRBUSלא מזמן היו בעיות במטוסי 

שעות כדי לתקן בעיה שהתגלתה בטנק הדלק. אם המטוס היה ממריא בלי לדעת על  8התעכבה למשך 

 הבעיה, הוא היה עלול להתרסק עם כל נוסעיו!

מבחינת הנוסעים, זה הכניס בהם פחדים וחוסר בטחון. היו כאלה שאפילו החליטו לבטל ומצאו טיסות אחרות 

כדי להגיע ליעדם. חברת התעופה הפסידה המון כסף על לינה בבתי  במטוסים אחרים

 מלון לצוות והנוסעים בזמן שחיכו, על הביטולים וכמובן מוניטין.

 

 

 

 טויוטה

בשנים האחרונות היו לטויוטה כל מיני בעיות שגרמו להם להפסדים רבים. למשל בעיית ברקסים. הבעיות 

 ם ברכב ורכבים אחרים.סיכנו את חיי הנהגים, הנוסעים הנוספי

לאחר שנהגים התלוננו, הבעיה נמצאה ובעקבות זה חברת טויוטה קראה לאלפי בעלי מכוניות לגשת, לבדוק 

ולתקן את בעיית החומרה שהתגלתה ברגלית הברקס. בעיה נוספת התגלתה בתקופה האחרונה ברכבים 

חשמליות כדי לתקן החשמליים של טויוטה שגרמה לחברה להחזיר חלק גדול מהמכוניות ה

 בעיית תוכנה.

מחירי הרכבים של טויוטה ירדו בצורה מאוד משמעותית בעקבות מקרים אלא 

 שגרמו ללקוחות תחושת חוסר בטחון ואמון בחברה וברכבים.
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 למנחה -מתכון לעוגיות  - 3נספח 

עוגיות תהיה לפחות ככמות עליך לאפות את העוגיות שבמתכון )ניתן לבחור כל מתכון אחר. חשוב שכמות ה -למנחה 

 התלמידים בכיתה(. רצוי לאפות עוגיות נוספות לחלוקה של עוגיות "תקינות" לכל התלמידים בסוף ההפעלה. 

 חלקים שווים ולאפות כל חלק לפי ההסבר הבא: 4 -לאחר שהעיסה מוכנה עליך לחלק את העיסה ל

 להוסיף עוד מלח.  -עוגיות עם מלח   .1

 ף חלק מהעוגיותלשרו -עוגיות שרופות  .2

 להוסיף עוד סוכר -עוגיות מתוקות מדי  .3

 העוגיות תקינות, אך יש להכין אותן בצורה אחרת ולא עגולה -צורת העוגיות לא נכונה  .4

 

 

 מתכון לעוגיות שוקולד צ'יפס

 מצרכים:

 ק"ג קמח קונדיטור 1

 כוס קוקוס 1

 כוס סומסום 1

 כוס סוכר 2

 אבקת אפייה 1

 גר' מחמאה 200

 מן קנולהכוס ש 1

 ביצים 4

 שוקולד צ'יפס

 

 אופן ההכנה:

 לערבב את כל החומרים יחד. ליצור עוגיות בצורת עיגול. 

 להוסיף שוקולד צ'יפס במרכז העוגייה.

 דקות 25לאפות 
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 לחלוקה לקבוצות –רטיסיות בקרת איכות כ - 4נספח 

 

 

 משימה לבקרי האיכות 

 נבחרתם להיות בקרי האיכות של חברה לייצור עוגיות.

במסגרת תפקידכם עליכם לוודא שהעוגיות שתקבלו תקינות: ראויות למאכל, צורתן יפה 

 סטטית, הן טעימות, פריכות וכדומה. וא

 כדי לבצע את תפקידכם כראוי עבדו לפי השלבים הבאים:

 בחנו את העוגיות בעין בלבד  .6

 טעמו את העוגיות  .7

 בדקו אותן בצורות נוספות )מישוש, שבירה, מעיכה וכדומה( .8

 זהו אלו תקלות קיימות בעוגיות ורשמו זאת לפניכם .9

 באפייה, בהכנת הבצק וכדומה( -פלו התקלות )למשל חשבו באיזה שלב בהכנת העוגיות נ .10

 

 בהצלחה!

 

 משימה לבקרי האיכות 

 נבחרתם להיות בקרי האיכות של חברה לייצור עוגיות.

ודא שהעוגיות שתקבלו תקינות: ראויות למאכל, צורתן יפה במסגרת תפקידכם עליכם לו

 ואסטטית, הן טעימות, פריכות וכדומה. 

 כדי לבצע את תפקידכם כראוי עבדו לפי השלבים הבאים:

 בחנו את העוגיות בעין בלבד  .1

 טעמו את העוגיות  .2

 בדקו אותן בצורות נוספות )מישוש, שבירה, מעיכה וכדומה( .3

 עוגיות ורשמו זאת לפניכםזהו אלו תקלות קיימות ב .4

 באפייה, בהכנת הבצק וכדומה( -חשבו באיזה שלב בהכנת העוגיות נפלו התקלות )למשל  .5

 

 בהצלחה!
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 תכנון אפליקציות לסמארטפון  :מתכנון לביצוע  -  14 שיעור

 מטרות השיעור 

 תלמידים יבינו את חשיבות התכנון בפיתוח אפליקציות ובחייםה .1

 התלמידים יתכננו אפליקציות לסמארטפון .2

 פיתוח חשיבה יצירתית .3

 התלמידים יבינו את משמעות התכנון בחייהם בהווה ובעתיד .4

 הכנה

 הדפסת הנחיות לתכנון האפליקציות לחלוקה לקבוצות קטנות )בנספח(

 ותהער

  ש בטלפונים הסלולאריים. יחד עם זאת, רצוי לברר עם המורה לפני השיעור האם לתלמידים יש שימו לא מחייבשיעור זה

  .סמארטפונים והאם יש רגישות בהעברת שיעור בנושא זה

 כדאי להציג בפני התלמידים אפליקציות מעניינות שאינם מכירים, כדי להוסיף עניין בשיעור. 

 מהלך השיעור

 דקות[ 10פתיחה ] .א

 ת אתם מכירים? באילו אפליקציות אתם משתמשים?אילו אפליקציו .1

 הסבירו שהיום נלמד איך באות אפליקציות לעולם. נלמד לתכנן אפליקציות לסמארטפון.

 

 אם אתם רוצים לפתח אפליקציה, מה תצטרכו לעשות בדרך לפיתוח?  .2

 דים בתשובותיהם.רשמו את השאלה על הלוח. תוכלו להיעזר בשאלות שלהלן כדי לכוון את התלמי הערה למנחה

  מה הדבר הראשון שצריך לעשות מישהו שרוצה לפתח אפליקציה? (1

 רעיוןהשלב הראשון בדרך לפיתוח אפליקציה הוא לחשוב על 

 האם מיד כדאי לו לפתח את האפליקציה? מדוע?  ולאחר שהוא חשב על רעיון, (2

וכלו לשתף איש קשר אחד או קבוצה של תחשבו למשל שהרעיון המבריק שלו היה לפתח אפליקציה, שבאמצעותה אנשים י

אנשים מרשימת הקשר שלהם בסמארטפון, במידע, תמונות וסרטים והאפליקציה תציג מתי הפעם האחרונה שהוא 

 השתמש בה. וכל זה בחינם! האם כדאי לו להשקיע זמן וכסף כדי לפתח את האפליקציה הזו? מדוע? 

 וואטסאפ. –תוח שלה, משום שהיא כבר קיימת עם מיליוני משתמשים במקרה זה, אולי לא כדאי לו להשקיע משאבים בפי

ישנם מקרים, שכדאי לפתח אפליקציה מסוימת, למרות שכבר קיימת אפליקציה דומה, במקרים למשל, שמזהים חסרונות 

ה למשל האפליקציה תהי –באפליקציה הקיימת ויש אפשרות להציע פתרון טוב יותר, במקרים אולי שקהל היעד שונה 

 מיועדת לילדים, בעוד שהקיימת מיועדת למבוגרים וכדומה. 

 האם יש צורך בפיתוח האפליקציה הזו.  – בדיקת הצורך אם כן, השלב השני, הוא

 האם מיד כדאי לגשת לפתח את האפליקציה? מה חסר בתהליך? לאחר שיש רעיון, וגם זיהינו שיש צורך, (3

שלב קריטי נוסף בתהליך. בשלב זה מתכננים את האפליקציה מבחינת . זהו התכנון והאפיון השלב השלישי הינו שלב

התוכן שלה ואילו פעולות יהיו בה. בשלב זה, אין צורך להיות מעצבים או לצייר יפה. מה שחשוב שיהיה סדר פעולות הגיוני 

ברים בין כל שלב איפה יהיו הכפתורים, איך חוזרים אחורה ואיך מתקדמים, איך עו –בכל השלבים שיעבדו באפליקציה 

 .וכדומה

. בשלב זה מוסיפים שכבה אסטטית כלומר, מציירים כל אחד מהמסכים, שלב העיצובלאחר שתכננו את כל הפעולות מגיע  (4

 כפתורים וכו'.

 . זהו הרגע שבו ניתן להתחיל לפתח את האפליקציה לפי שלב התכנון והאפיוןפיתוח האפליקציהשלב  –והשלב האחרון  (5

 

 השלבים המרכזיים: 5את רשמו על הלוח 
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 מה יעניין אנשים  – בחירת הנושא / המטרה (1

 לבחון האם האפליקציה קיימת, כמה משתמשים בה, לאיזה קהל יעד כדאי לפנות וכדומה - בדיקת צורך (2

 מגדירים את האפליקציה מבחינת תוכן ופעולות –תכנון ואפיון  (3

  המעצב/ת מוסיפה את השכבה האסתטית - עיצוב (4

 הופך את מה שהוכן בשלבי התכנון והעיצוב לאפליקציה עובדת – יקציהפיתוח האפל (5

 

 מדוע לדעתכם כדאי לתכנן את השלבים הללו ולעבוד לפיהם? )לא רק באפליקציות גם בתחומים אחרים בחיים( .3

ת בדרך, הסבירו שרצוי מאוד לתכנן את שלבי העבודה שלנו ולעבוד לפיהם, על מנת לצמצם את מספר הטעויות שעלולות להיו

להפחית את משך זמן העבודה המשוער, לצמצם בעלויות )עריכת השוואות למוצרים קיימים, לבחון את העלות המשוערת של 

פיתוח האפליקציה(, לחזות אתגרים ומכשולים בדרך )דבר שיקל עלינו להתמודד איתם בעת הצורך( ועל ידי כך להגיע לביצוע 

 טוב יותר, דבר שנכון גם לחיים בכלל.

 

 דקות[ 30מי רוצה לתכנן אפליקציה? ] .ב

 תכנון אפליקציה .4

 תכנון ואפיון האפליקציה.  –לאחר שהבנו מדוע כדאי לתכנן את שלבי העבודה שלנו מראש, נתמקד כעת בשלב 

 מה שמנחה את האנשים שמפתחים אפליקציות הוא עבודה לפי הסדר הבא:

 ומה יעשה המשתמש בכל אחד מהםאלו פיצ'רים ומסכים צריכים להיות באפליקציה  – תכנון (1

 חשיבה על מה תהיה הפעולה המרכזית של המשתמש ומה יהיו הפעילויות המשניות  – דירוג (2

 להחליט איפה יהיה הטקסט, איזה כפתורים יהיו ואיפה הם יופיעו, מה רואים בכל מסך? – ציור המסכים (3

המסכים. לכן זה בסדר גם אם הם הציורים / שרטוטים  יש להדגיש בפניהם שבשלב התכנון אין צורך לצייר יפה את – למנחה

 לא יוצאים להם כפי שהם מצפים. הזכירו השלב הבא לאחר התכנון הוא שלב העיצוב שבו מוסיפים את השכבה האסטטית.

 

 דקות( 15תכנון אפליקציה ) –עבודה בקבוצות 

נחיות )בנספח( והסבירו שכל קבוצה מתבקשת תלמידים. תנו לכל קבוצה דף ה 2-4חלקו את הכיתה לקבוצות קטנות בנות 

 לתכנן ולאפיין אפליקציה משלה לפי דף ההנחיות שקיבלתם. 

 המשימות שלהם: 

 לבחור נושא לאפליקציה מבין הרעיונות הרשומים בדף, או לחשוב על רעיון אחר משלהם (1

 לצייר מסך אחד של האפליקציה (2

 להכין תרשים של פעולה מרכזית אחת  (3

 הערה למנחה

 רו בין הקבוצות וודאו שהם מבינים את ההנחיות וסייעו להם בתכנון האפליקציה. עב

 במידה שהם לא מעוניינים באף אחד מהנושאים, ניתן לאפשר להם לבחור נושא אחר כרצונם. 

מצגת מאפשר לקבוצה של תלמידים לעבוד ביחד על פורמט שיתופי ה - idesGoogle Slניתן להציג את התוצרים באמצעות 

 (.הקדמהולשתף אותה עם שאר תלמידי הכיתה )לפרטים נוספים על הכלי עיין ב

 

 ושאלו את התלמידים: שו מהקבוצות להציג את עבודותיהםבק - הצגה במליאה

 ה המשותפת?איך הייתה לכם העבוד 

 ?האם לדעתכם ניתן לפתח את האפליקציה שלכם? מי ישתמש בה 

 ?האם היה לכם קל לתכנן את האפליקציה? מדוע כן / מדוע לא 

  ?האם השיעור עשה לכם חשק לפתח אפליקציות 

  ?לאחר שתכננתם חלק מהאפליקציה שלכם, האם לדעתכם ניתן היה לדלג על השלב הזה ומיד להתחיל לפתח אותה

 שלב התכנון כל כך חשוב?  מדוע

 

 לתכנון יש יתרונות רבים

https://www.google.com/intl/iw_il/slides/about/
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הוא מספק כיוון, יוצר בהירות, מאפשר לדעת כיצד להגיב למקרים שונים, מייעל תהליכים, מאפשר הקצאת משאבים וייעול 

אפשר התכנון מ –השימוש בהם. התכנון מאפשר לנו גם לעשות בקרה ופיקוח ולמדוד את עצמנו לאורך הדרך. לא פחות חשוב 

 לצבור ידע לעתיד ולהבא לדעת איך אפשר לשפר תהליכים. התכנון הוא תהליך הגיוני וברור שניתן להסביר אותו לאחרים. 

 דקות[ 5תכנון ככלי לחיים ] –סיכום  .ג

 מתי בחיים כדאי לתכנן? תנו דוגמאות מהחיים שלכם

 בות, חשיבה על העתיד שלכם.תשובות אפשריות: התכוננות למבחן, תיאום פגישות עם חברים, ארגון מסי

 

 תכנון העתיד שלכם

יש חשיבות גדולה מאוד למחשבה כבר היום על התחום בו תרצו לעסוק כשתהיו גדולים ועל הדרך לשם. התכנון מקל על 

אם רוצים להתקבל לעבודה בהייטק, או לפתח אפליקציות, כדאי להצליח בלימודי האנגלית  –הביצוע בדרך למשימה. לדוגמה 

בתיכון. ואם רוצים להתקבל ללימודים אקדמאיים חשוב לסיים בגרות. כלומר, כדאי לכם לתכנן את היעד שלכם, את  כבר

החלום שלכם, כדי שתוכלו כבר עכשיו לפעול על מנת להשיג אותו. וחשוב לנו לציין שכל חלום או יעד הם טובים וראויים. 

לחלום להיות מוסכניק/ית, מעצב/ת שיער, מעצב/ת אופנה,  אפשר לחלום להיות עובדת בהייטק ובאותה המידה אפשר

חשמלאי, עורך/ת דין וכדומה. כל חלום הוא טוב וראוי, מה שחשוב הוא שהוא מתאים לכם והדרך להשגתו. ככל שתתכננו את 

לציין דרככם מוקדם יותר ותחשבו מה אתם רוצים לעשות, כך יהיו לכם יותר אפשרויות להשיג את מה שאתם רוצים. יש 

שחלומות יכולים להשתנות בדרך, כך שאם אתם חולמים היום להיות מפתחי אפליקציות, יתכן מאוד שבעוד שנתיים החלום 

הזה ישתנה וזה בסדר. העולם שלנו משתנה מהר, וכפי שהתפקיד "מפתח אפליקציות" לא היה קיים עד לפני כמה שנים, כך 

ודשים יהיו תפקידים חדשים נוספים שאף אחד עדין לא יודע עליהם. לכן, יתכן שבעוד מספר שנים ואולי אף בעוד מספר ח

 חשבו מה אתם רוצים לעשות בהמשך חייכם אך הישארו עם ראש פתוח, לתפקידים וחלומות נוספים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 על הרעיונות והסיוע בכתיבת מערך שיעור זה  Credoraxץ' מחברתתודתנו ללורן ג'וסף ואורלי טראובי
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 כרטיסיות תכנון אפליקציה - 1נספח 

 הנושאים הבאים לאפליקציה שלכם, או חישבו על נושא אחר. אחדבחרו את 

 מתאם פגישות .1

משתמש אחד מודיע על פעילות לדוגמה: משחקים כדורגל אחר הצהריים, יוצאים לסרט, לומדים למבחן  

 ומזמין אחרים יכולים להצטרף

 רייטינג .2

המשתמש מפרסם הודעה על סרט/סדרה/הופעה/זמר/אלבום ומדרג כמה אהב את זה. משתמשים  

 אחרים יכולים לראות את הדירוג ולהוסיף דירוג משלהם

 עזרה בשיעור הבית .3

ם הסבר משתמש יכול לשתף עם כל הכיתה בשאלה לגבי חומר הלימוד, ומי שיודע לענות יכול לרשו 

 שכולם יכולים לראות

 

 חשבו מה צריך להיות באפליקציה, היעזרו בנקודות הבאות:

 שם האפליקציה? מה .1

 אילו פרטי מידע? אילו פעולות? במסך הראשון?מה צריך להיות  .2

 המשתמש צריך לעשות? פעולה מרכזיתאיזו  .3

 פריט ברשימה?אפשר לעשות על  פעולותאילו  .4

 אילו שאלות יש בטופס? ט חדש?יוצרים פריאיך נראה המסך שבו  .5

 

 דוגמאות לרכיבים במסכי אפליקציה

 שדות בטופס

 

 

 

 

 לא בחירה בין שתי אפשרויות      כן   

 ירוק שחור   אדום  בחירה מרובה 

 

 כפתורי פעולה

 

 

 

 

 הוסף תגובה         

 פריט חדש+   

 

 דירוג

 

Like  

שדה 

 כתיבה
 בחירה מרשימה

 שמור

 חפש
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 איםתבניות עבור המסכים הב - 2נספח 
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 ניהול תקציב  -  15 שיעור

 
 מטרות 

 התלמידים יתנסו בחלוקת תקציב. .1

 התלמידים יגדירו סדרי עדיפויות תוך הבנה שכל בחירה הינה ויתור על בחירה אחרת. .2

 התלמידים יבינו כי תקציב מורכב ממחויבויות, מרצונות ומצרכים של בעלי תפקידים שונים בחברה ויש צורך לאזן ביניהם. .3

 

 הכנה

 יש לדאוג למקרן ומחשב בכיתה. – מצגת נלוותשנה לשיעור י 

  יש ללמוד להשתמש בה לפני תחילת השיעור. – טבלת אקסל נלוותלשיעור ישנה 

 .הדפסת נספחים 

 

 מהלך השיעור

 א. פתיחה: מהו תקציב?

 ?תקציב מהו התלמידים את שאלו .1

במובן רחב יותר, ניהול תקציב פירושו התאמת  לפני תחילת הפעילות. והכנסות הוצאות תכנון שמטרתו הוא כלי תקציב

 משאבים קיימים לדרישות.

 הסבירו לתלמידים כי ניתן לנהל כסף וניתן לנהל משאבים אישיים:

 לקנות משהו קטן שבא לי עכשיו או לחסוך ולקנות משהו יקר ערך פים:ניהול כס

 אחרי סיום יום לימודים הולכים לשחק כדוררגל או לומדים למבחן?ן: יכולות, כישורים, השקעת זמן ניהול משאבים אישיים כגו

 ב. ניהול תקציב

 לתלמידים חלקו! בכיתה לוטו הגרלת לערוך יםעומד אתם, מהם כמה של המזל יום הוא היום כי לתלמידים ספרו :לוטו הגרלת .2

  הזוכה הכרטיס זהו – X מסומן עליו הכרטיס את יקבלו תלמידים ששלושה וודאו( 1 נספח) לוטו כרטיסי

(.2 נספח) 10,000,000 סך על ק'צ: הפרס את לקבל הזוכים את והזמינו( במצגת 4 שקופית) הגרלה ערכו  

 הם הזוכים: חדש טלפון שתייצר סטרטאפ חברת מקים מהם אחד שכל וכיםלז להם ספרו כעת: סטרטאפ חברת הקמת .3

 (. קבוצות לשלוש הכיתה את לחלק מהמחנכת בקשו) צוות לעצמם מגייסים והם החברות מנהלי

 

 האסטרטגיות על לתלמידים הסבירו. החברה אופי/העדיפויות סדרי ואת שם לעצמה לבחור צריכה קבוצה כל: אסטרטגיה .4

 (:האסטרטגיים השיקולים את המתאר 3 נספח את להם ווחלק) השונות

 גבוה מחיר לדרוש ניתן המתחרים לפני טכנולוגיות עם יוצא בתחום שמוביל מי -( חדשות בטכנולוגיות השקעה) חדשנות .א

 (.בהכרח איכותי הכי לא המכשיר אם גם) יותר

 חברה יעדיפו חדשנות שאוהבים צרכנים, ריות גבוה מחיר לדרוש אפשר -( רווחים/העלויות על משפיע) המוצר איכות .ב

 .ברווחיות פגיעה היא הסכנה אך יותר חדשנית

 ניתן. חדשני או איכותי הכי לא המוצר בהם במקרים גם לנחשק המוצר את הופך -( בפרסומות להשקיע כמה) שיווק .ג

 .מוצרים של יותר גבוהה כמות למכור

 .פלאפון כל על יותר נרוויח אבל חותפ נמכור גבוה מחיר נדרוש אם -( למכור בכמה) מחיר .ד

 

ניתן להציג לתלמידים דוגמאות לאסטרטגיות של חברות פלאפונים בשוק, תחילה שאלו את התלמידים מה לדעתם 

 (.9האסטרטגיות של החברות השונות לפי הפרמטרים שציינתם )שקופית 

http://www.shiuracher.org/pdf/dl/DL_budget.pptx
http://www.shiuracher.org/pdf/dl/DL_budget.pptx
http://www.shiuracher.org/pdf/dl/DL_budget.xlsx
http://www.shiuracher.org/pdf/dl/DL_budget.xlsx
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 סמסונג שיומי אפל מאפיין

 גבוה נמוך גבוה חדשנות

בוהג נמוך גבוה שיווק  

 בינוני נמוך גבוה איכות

 בינוני נמוך גבוה מחיר

 

( והציגו להם דוגמא לניהול תקציב תקין ודוגמא לניהול 4הציגו לתלמידים  את העלויות של כל אחד מהמאפיינים )נספח 

 (.10,11תקציב שאינו תקין )שקף 

 

 /גבוה /נמוך) שלהם העדיפויות סדרי תא ולבחור שלהם האסטרטגיה את לגבש דקות 10 לתלמידים הקצו :לדרך יוצאים .5

 (.מחיר, איכות, שיווק, חדשנות) מהפרמטרים אחד בכל( בינוני

 .שלו הקבוצה של ההחלטות את להסביר הקבוצות מאחת מנציג בקשו

  .1 לשופט המשחק תוצאות: 1 מספר גיליוןב המצורפת האקסל בטבלת קבוצת כל שבחרו הפרמטרים את מלאו

 .שניצחה הקבוצה מיהי לראות ותוכלו אוטומטי ןבאופ יתבצע החישוב

 

 משאבים עם החלטות וקבלות עדיפויות סדרי ניהול לגבי ראשוניות תובנות להציג החברות ממנהלי בקשו :מטעויות לומדים .6

 מסביב להסתכל תמיד צריך, שלנו התקציב לניצול ודרך אסטרטגיה על שהחלטנו אחרי גם כי לתלמידים הסבירו. מוגבלים

 .אחרת דברים לעשות, וכשצריך החיים ומניסיון מטעויות למודול

 

 היריבים של האסטרטגיה ואת התוצאות את שראו אחרי בקבוצות לדון נוספות דקות 10 לתלמידים הקצו: 2 לדרך יוצאים .7

 המצורפת האקסל בטבלת קבוצת כל שבחרו הפרמטרים את מלאו. שלהם ההחלטות את לשנות רוצים הם האם, שלהם

 .2 לשופט המשחק תוצאות: 2 מספר ליוןגיב

 הכריזו על הקבוצה המנצחת ובקשו ממנכ"ל החברה הזוכה להציג את האסטרטגיה שהביאה להם את הניצחון.

 

 ג. סיכום

 להוצאות עדיפויות סדר לקבוע וההכרח תקציבית בחלוקה הצורך עם חברה של ההתמודדות את לנו הדגים היום התרגיל

 חשיבות. נתון בזמן בידינו שיש ההכנסות מול אל ההוצאות של תכנון הכולל תקציב הכנת של יבותחש על למדנו. השונות

.אחרת בחירה חשבון על באה עושים שאנו בחירה כל כי להבין ועלינו מוגבלים שלנו הכספיים שהמקורות מכך נובעת התכנון  

 

 

 

________________________________________ 

 על פיתוח מערך שיעור זה. מיוניליוור וידבסקי וצבי יקנצקמ לאוןתודתנו ל
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 כרטיסי לוטו – 1נספח 
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 צ'קים לזוכים – 2נספח 
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 שיקולים אסטרטגיים – 3נספח 

 

 שיקולים אסטרטגיים:

 ניתן המתחרים לפני טכנולוגיות עם יוצא בתחום שמוביל מי - (חדשות טכנולוגיותב השקעה) חדשנות .א

 .(בהכרח איכותי הכי לא המכשיר אם גם) ותרי גבוה מחיר לדרוש

 חדשנות שאוהבים צרכנים, יותר גבוה מחיר לדרוש אפשר - (רווחים/העלויות על משפיע) המוצר איכות .ב

 .ברווחיות פגיעה היא הסכנה אך יותר חדשנית חברה יעדיפו

 או איכותי כיה לא המוצר בהם במקרים גם לנחשק המוצר את הופך -( בפרסומות להשקיע כמה) שיווק .ג

 .מוצרים של יותר גבוהה כמות למכור ניתן. חדשני

 .פלאפון כל על יותר נרוויח אבל פחות נמכור גבוה מחיר נדרוש אם -( למכור בכמה) מחיר .ד

 

 

 

 שיקולים אסטרטגיים:

 ניתן המתחרים לפני טכנולוגיות עם יוצא בתחום שמוביל מי - (חדשות טכנולוגיותב השקעה) חדשנות .א

 .(בהכרח איכותי הכי לא המכשיר אם גם) יותר גבוה ירמח לדרוש

 חדשנות שאוהבים צרכנים, יותר גבוה מחיר לדרוש אפשר - (רווחים/העלויות על משפיע) המוצר איכות .ב

 .ברווחיות פגיעה היא הסכנה אך יותר חדשנית חברה יעדיפו

 או איכותי הכי לא מוצרה בהם במקרים גם לנחשק המוצר את הופך -( בפרסומות להשקיע כמה) שיווק .ג

 .מוצרים של יותר גבוהה כמות למכור ניתן. חדשני

 .פלאפון כל על יותר נרוויח אבל פחות נמכור גבוה מחיר נדרוש אם -( למכור בכמה) מחיר .ד

 

 

 שיקולים אסטרטגיים:

 ניתן המתחרים לפני טכנולוגיות עם יוצא בתחום שמוביל מי - (חדשות טכנולוגיותב השקעה) חדשנות .א

 .(בהכרח איכותי הכי לא המכשיר אם גם) יותר גבוה מחיר לדרוש

 חדשנות שאוהבים צרכנים, יותר גבוה מחיר לדרוש אפשר - (רווחים/העלויות על משפיע) המוצר איכות .ב

 .ברווחיות פגיעה היא הסכנה אך יותר חדשנית חברה יעדיפו

 או איכותי הכי לא המוצר בהם יםבמקר גם לנחשק המוצר את הופך -( בפרסומות להשקיע כמה) שיווק .ג

 .מוצרים של יותר גבוהה כמות למכור ניתן. חדשני

 .פלאפון כל על יותר נרוויח אבל פחות נמכור גבוה מחיר נדרוש אם -( למכור בכמה) מחיר .ד
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עלות מוצרמחירון

7,500,000-גבוה

5,500,000-בינוני

2,500,000-נמוך

שיווקמחירון

5,500,000-גבוה

3,500,000-בינוני

1,500,000-נמוך

חדשנותמחירון

6,500,000-גבוה

4,500,000-בינוני

1,500,000-נמוך

מחירמחירון

4,500,000גבוה

2,500,000בינוני

1,500,000נמוך

 עלויות אסטרטגיות – 4נספח 
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 חדשנות

 מהפכות טכנולוגיות  -  16 שיעור

 מטרות 

 שינוי/שיפור טכנולוגיויבחינו בינה לבין ת מהי מהפכה טכנולוגי ויגדיר יםהתלמיד .1

 ן מהפכה חברתית, מדינית, תרבותיתלקשר האפשרי בין מהפכה טכנולוגית לסוגי מהפכות אחרות כגו ויתוודע יםהתלמיד .2

 את הגורמים להנעת מהפכה ואת האופן בו מתפתחת מהפכה טכנולוגית נויבי יםהתלמיד .3

 שתביא למהפכה הבאה התלמידים ייחשפו למדפסת התלת מימד שיתכן .4

 בהנעת מהפכות טכנולוגיות.  STEM-התלמיד ייחשף למקצועות ה .5

 הכנה

 דף הפעלה" )זהה למספר קבוצות(. –הדפסת דף הפעלה "התפתחות והשפעות מהפכה טכנולוגית  .1

 בלבד(. 1מכל גרסה הדפס דף  –גרסאות  6הדפסת המאמרים "התפתחות והשפעות מהפכה טכנולוגית" ) .2

 לצורך הקרנת סרטון מהאינטרנט  מחשב ומקרן  .3

 ותהער

 קשיים צפויים בלימוד השיעור:

 .הבנת המושג של מהפכה טכנולוגית והיכולת להגיע עם התלמידים להבנה אינטואיטיבית של המושג 

  השינוי הוא מהיר אך ההשפעה היא בדרך כלל מתמשכת. –המחשת מושג הזמן בהקשר של התרחשות מהפכה טכנולוגית 

 ונות החדשניים של מהפכות העבר, שהם בבחינת "מובן מאליו" לדור של היום.הבנת הרעי 

 מהלך השיעור 

 דקות[ 15מהי מהפכה ומהי מהפכה טכנולוגית? ] .א

 שאלו את התלמידים מהי לדעתם מהפכה?.  1

 לאחר שהילדים הגיעו להגדרה של "מהפכה" על ידי הדיון, הציעו את ההגדרה הבאה )מתוך ויקיפדיה(:: הגדרה

מהפכה מוגדרת כאירוע היסטורי המשנה, בזמן קצר יחסית, את פני החברה, בעקבות קפיצת מדרגה ביכולתו הטכנולוגית של 

 האדם, או בעקבות שינוי קיצוני בתפיסתו החברתית והפוליטית.

 

בפני על מנת להציג  (הקדמהתתי )לפרטים נוספים על הכלי עיין בכלי טכנולוגי ליצירת סקר כי – mentimeter השתמשו ב .1

להצביע דרך הטלפון התלמידים מספר שינויים היסטוריים, אשר חלקם עונה על ההגדרה של מהפכה וחלק לא, ובקשו מהם 

 מהפכה של ממש. ב אושינוי/שיפור בלבד  האם מדובר הנייד שלהם

 דוגמאות שאתם מתחברים אליהן ומרגישים נוח להרחיב עליהן. 4-6שתמשו בה

יכולות להיות כל מה שהוא רק בבחינת שיפור ביצועים או עמידות טכנולוגיים כמו הכנסת  :דוגמאות לשינוי/שיפור בלבד

 מצלמה לטלפון הנייד, קומקום חשמלי, תבניות סיליקון לאפיה.

  דוגמאות למהפכות:

 י: התבססות על אש כאמצעי לתאורה וחימום, כל אדם דואג לאספקה של ביתו. אחרי: אספקה חיצונית לפנ – החשמל

 מאפשרת תאורה וחימום מיידים בלחיצת כפתור, על ידי רשת ארצית.

 שעות חוצים את העולם, נגישות. 24לפני: תחבורה יבשתית וימית שלוקחת ימים עד חודשים. אחרי: בתוך  – תעופה 

 לפני: כדי להגיע למידע וליצור קשר עם אנשים מתבססים על הגעה פיזית למקום אחסון המידע )ספריה למשל(  - אינטרנט

 או דואר. אחרי: קשר מיידי עם כל אדם בעולם, מידע ניתן לשליפה בזמן קצר.

 לפני: רק האנשים המשכילים והעשירים ידעו לקרוא ולכתוב ולשתף בידע. אחרי: הידע של כולם. – דפוס 

 לפני: השמיים הם הגבול, אנו תלויים בכוכב לכת כתרבות אנושית. אחרי: ניתן לתור את החלל  – נחיתה על הירחה

 ולכבוש מקומות חדשים, כולל, אולי יום אחד, כוכב אחר לחיות עליו.

 לפני: תוחלת חיים קצרה, אנשים מתו מזיהומים פשוטים. אחרי: תוחלת חיים ארוכה. – אנטיביוטיקה 

https://www.mentimeter.com/
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 ב. ”לפני: אמונה במגוון רחב של אלים, כל אחד שולט על תחום חיים אחר, עונה, רגש, אמנות וכיו – גדולותהדתות ה

 אחרי: אמונה באל אחד.

 לפני: זכרון היסטורי גרפי מוגבל, תלוי במעמדו של האדם אם יזכרו אותו או לא )על בסיס דיוקנאות(. אחרי: כל  – הצילום

 וקנאות כל חייו. ניתן לראות בצילומים מקומות מרוחקים בעולם מבלי לנסוע אליהם.אדם יכול להיות מתועד באלפי די

 לפני: התרבות נשענה על מחזות שהיה צורך להגיע פיזית לראותם וארכו זמן קצר. אחרי: ניתן לראות "הצגה"  – הקולנוע

 שנעשתה במקום אחד, בכל העולם ובנוסף, מסגרת הזמן המוצגת הרבה יותר ארוכה.

 לפני: מעמדות קבעו שליטים ונתינים במדינות השונות. אחרי: זכויות שוות, כל האזרחים יכולים לקחת  – ן דמוקרטישלטו

 חלק בתהליכי קבלת החלטות ולהשפיע על המדיניות.

 לפני: התפרשות על שטח רחב לבניה יצרה מגבלות על איכלוס. אחרי: בשטח קטן ניתן לאכלס מספר רב  – גורדי שחקים

 ים.של אנש

 לפני: הציור שיקף את המציאות כפי שהיא ומטרתו היתה בעיקר לתעד את העולם וללמד סיפורים  – הציור המופשט

 היסטוריים. אחרי: הציור הוא אמצעי, אינו חייב לשקף את המציאות אלא את תחושות האמן ותפישת העולם האישית.

 ש עליונות בקביעה כיצד ייראו החיים במדינה. אחרי: לפני: היררכיה חברתית שבה לגברים י – זכויות הצבעה לנשים

 קידום נושאים חברתיים הקשורים למעמד האישה.

 לפני: לעולם יש גבולות )אם עוברים את הגבול פשוט נופלים לתהום(. אחרי: העולם הוא  – הרעיון כי העולם איננו שטוח

 עגול, ובכל פעם פשוט חוזרים לנקודת התחלה.

 

 "מהפכה טכנולוגית" מול סוגי מהפכות אחרות חידוד המשמעות של  .5

 שאלו את התלמידים מה ההבדל בין מהפכה למהפכה טכנולוגית?

הנחשבות כמהפכה טכנולוגית, כלומר שהן מקרה פרטי שמשמעותו שינוי בקשו מהתלמידים לציין אלו מהדוגמאות שהצגתם 

השינוי  - מהפכה מדעיתה, כמו שחרור מעבדות בארה"ב; בה השינוי הוא בחבר – למהפכה חברתיתטכנולוגי במהותו; בניגוד 

השינוי הוא שלטוני, כמו  -מהפכה מדינית/פוליטיתהוא במדע, כגון התאוריה שכדור הארץ סובב סביב השמש של קופרניקוס; 

 עליית הנאצים בגרמניה או עליית הקומוניזם. 

 פכות טכנולוגיות לבין מהפכות חברתיות:תוך כדי דיון על הסיווג, חשוב להעלות את הקשר והתלות בין מה

אפשרה הדפסה של המוני ספרים תוך זמן קצר מהפכה טכנולוגית שגרמה למהפכה חברתית בכך ש  - המצאת הדפוס .א

וכתוצאה מכך לעליה  בקרב הציבור הרחב נמוכה יחסית, והביאה לעלייה משמעותית ממושכת באחוזי האוריינות ובעלות

 ל של אנשי אירופה, ונחשבת לאחד מהגורמים ליציאה מימי הביניים לעת החדשה.ברמת החיים, הידע והמשכ

מהפכה טכנולוגית שיש לה חלק בהשפעה על ההפיכות העממיות בעולם הערבי ועל המחאה  - המצאת האינטרנט .ב

 החברתית בארץ. 

 

 דקות[ 30התפתחות והשפעת מהפכה טכנולוגית ]ב. 

ן הסרטון לכתוב באילו תחומים מציגים התפתחות טכנולוגית עתידית. לאחר מכן הקרינו בקשו מהתלמידים לקחת כלי כתיבה ובזמ

 A Day Made of Glassאת הסרטון 

מהפכות הטכנולוגיות שחזרו עם התלמידים באילו תחומים הוצגו התפתחויות טכנולוגיות. לאחר קבלת התשובות ערכו דיון ב

 שקרו במהלך השנים בתחומים שהועלו. הצעות אפשריות לדיון:

 התפתחות מתוחלת חיים קצרה ורפואת אלילים, למהפכת המצאת האנטיביוטיקה שהאריכה את תוחלת החיים,  - רפואה

 וכיום ניתוחים רובוטיים שנערכים ללא מגע יד אדם. 

 לות ועד למידה פרטנית מרחוק באמצעות מחשב. מלימודים פרונטליים בכיתות גדו - חינוך 

  בני האדם לא תמיד היו חקלאים אלא ליקטו וצדו, והמהפכה החקלאית היא מהמהפכות החשובות והקדומות  -חקלאות

ביותר, כאשר בני האדם למדו לעבד את תבואתם. מספר בני האדם על כדור הארץ גדל. מהפכות טכנולוגיות נוספות 

 הגלגל, העגלה והסירה. כיום החקלאות היא בחלקה מכאנית לחלוטין ללא מגע אדם.  התרחשו כמו המצאת

 החל מהמצאת הדפוס, העיתון, טלויזיה, אינטרנט. אפשר להתמקד במהפכת  -עולם התקשורת רווי מהפכות - תקשורת

 בעיתון דיגיטאלי.  הדפוס ובהתפתחויות הטכנולוגיות של מהפכה זו החל מהמצאת הדפוס עד למה שמוצג בסרטון קריאה

 [תודתנו לרונן שלינגר ונועה וורשינין מחברת סיסקו אינטוסל והדר יעד מאינטל על הרעיון לסרט.]

https://www.youtube.com/watch?v=jZkHpNnXLB0
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  עבודה בקבוצות

חלקו את הכיתה לקבוצות וחלקו לכל קבוצה דף עבודה )בנספח. זהה לכל הקבוצות( ומאמר על השפעת מהפכה טכנולוגית 

 נה לכל קבוצה(.על החיים ועל החברה )בנספח. שו

 

 דיון 

 .הצגת תוצאות העבודה על ידי נציגי הקבוצות לפי מסגרת הזמן שנותרה לדיון )רק חלק מהקבוצות וחלק מהשאלות וכו'(

הקבוצות יציגו את המהפכה הטכנולוגית העתידית בתחום המתואר בקטע שקיבלו, לאחר מכן ניתן לתלות את החומר על קיר 

 הקבוצות השונות.בכיתה כדי שיוכלו ללמוד מ

 

 

 סיכום  .ג

שינוי מהיר ומרחיק לכת בצורת החשיבה או ההתנהגות: החשמל,  -ראינו שרק חלק מהשינויים שקורים סביבנו הם מהפכות 

האנטיביוטיקה, הצילום, הקולנוע. ראינו שמהפכות טכנולוגיות הן חלק ממהפכות הקורות בעולם ויש להן השפעה אדירה על חיינו 

חיים ללא גלגל, חשמל, טלפון, אינטרנט, תעופה( היות וההשפעה של מהפכה טכנולוגית היא  -ין איך היו חיינו בלעדיהן )ניסינו לדמי

נשטפנו  –כה גדולה חשוב שנדע לזהותה כשהיא מתרחשת ולבחון את השפעתה עלינו כבודדים וקבוצה. למשל השימוש בסלולר 

מה היא עושה לחיינו במישור החברתי/  –שנקדיש מחשבה למשמעות שלה  לתוך המהפכה הזו שמשנה את חיינו בעוצמה. חשוב

 הבריאותי/ הכלכלי...
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 דף הפעלה -התפתחות והשפעות מהפכה טכנולוגית  - 1נספח 

  

 לפניכם קטע המתאר מהפכה טכנולוגית ידועה. אנא קיראו את הקטע וענו על השאלות הבאות:

 

  ______________________________________________ מהי המהפכה הטכנולוגית המתוארת?

 

 טכנולוגיה השתמשו לפני ההמצאה הזו, והאם השתמשו ביותר מאז?  באיזו

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

   

 כיצד היה נראה עולמנו היום אם לא היתה המהפכה הזו מתרחשת? -נסו לדמיין 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 ה?מה תהיה ההמצאה הבאה בתחום הטכנולוגי הז –נסו לדמיין 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
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 התפתחות והשפעות מהפכה טכנולוגית - 2נספח 

 

 כמה ממציאים דרושים צריך בשביל להדליק נורת חשמל אחת?

תומס אלווה אדיסון נולד במדינת אוהיו וגדל במדינת מישיגן בארצות הברית, והיה 

שאדיסון לא למד בבית ספר, חירש באופן חלקי מנערותו. יש המופתעים מהידיעה 

אלא אמו לימדה אותו באופן פרטי. אדיסון טען תמיד שבסיס הצלחתו הוא אחוז 

 אחוז של עבודה קשה. 99%-אחד של השראה ו

אדיסון החל את הקריירה שלו כממציא בניוארק ניו ג'רסי, תוך שכלול המצאות 

דיסון נחקרו שונות, ביניהן מתקנים טלגרפים שונים. המצאותיו הרבות של א

מעבדת המחקר מנלו פארק, אשר מוקמה בניו ג'רסי. רוב ההמצאות במנלו  –ושוכללו במוסד אותו הוא הקים 

פארק נשאו את שמו של אדיסון, למרות שפעמים רבות הוא רק השגיח ולא המציא בפועל את החידוש 

לא היו ייחודיים, אדיסון הראה הטכנולוגי שיוצר במעבדה זו. למרות שהחידושים עליהם זכה אדיסון בפטנט 

יכולות מיוחדות בזכייה בפטנט והבסה של המתחרים על ידי שיווק טוב יותר. דוגמה בולטת לכך היא הנורה 

 החשמלית הנחשבת למרכזית מבין המצאותיו.

המונים באו לצפות בנורה של אדיסון, והתפעלו מאורה הצח לעומת העששיות שקדמו לה והיוו אמצעי 

קובל ביותר. הנורה עבדה על שפופרת ריקה מאוויר שבתוכה חוט פחם לוהט, וסוד הצלחתה של ההארה המ

 ההמצאה היה שבנורה לא נמצא חמצן שביכולתו לשרוף את חוט הפחם עם הדלקת הנורה.

למרות זאת, כיום ידוע שאדיסון לא המציא את נורת הלהט החשמלית. מספר מעצבים כבר החלו לפתח 

יהם הממציאים ג'וזף סוון, הנרי וודוורד, מת'יו אוונס ואחרים. אולם אדיסון לקח את העיצובים אותה לפניו, בינ

-הקיימים ודחק בעובדיו לייצר נורה חשמלית הנדלקת לזמן ממושך יותר. ואכן, הם הצליחו לעשות זאת ב

 וכך יכול היה אדיסון לגרום לנורות להפוך למוצר צריכה המוני.  1879

 

 ה[]מתוך ויקיפדי
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 התפתחות והשפעות מהפכה טכנולוגית 

 

 הלו? שומעים?

המצאת הטלפון משוייכת לאלכסנדר גרהם בל, שרשם פטנט על 

 . 1876המכשיר בשנת 

מה שסייע לבל בתכנון מכשיר הטלפון היה נסיונו כמורה 

לחרשים. בהכירו את מבנה אוזן האדם, הוא בנה את אפרכסת 

ון המקובל, לא כללו המכשיר בהתאם. בשונה ממכשיר הטלפ

הדגמים הראשונים שתכנן בל חוגה, מאחר ולא היה בה צורך. 

כשבעל המכשיר היה רוצה להתקשר, הוא היה מרים את 

השפופרת מעל העריסה ואז נסגר מעגל חשמלי, ונוצר קשר עם 

 מרכזנית, אשר קישרה אותו עם בעל  מכשיר אחר לפי בקשתו.

ידי כבל שחיבר שני שקעים במרכזיה, -רכזנית חיברה את המנויים עלבתחילה הייתה המרכזיה ידנית, כשהמ

וכך קישרה בין שני בעלי מכשירי טלפון, שיכלו לדבר זה עם זה. מי ששם קץ לשיטה הידנית הזו היה לא אחר 

מאשר קבלן קבורה בשם אלמון ב. סטראוג'ר, אשר זעם על כך שהמרכזניות בעירו העדיפו את מתחריו על 

תו לכך הייתה המצאת מרכזייה אוטומטית, אשר קישרה בין מנויים בלי תיווכן של מרכזניות. אין פניו. תגוב

ספק שהמצאת המרכזייה האוטומטית הביאה לזינוק בשימוש הציבור הרחב בטלפון והפכה אותו לאחד 

 המכשירים השימושיים ביותר בחיי האדם המודרני.

של המאה  20-חוף בארצות הברית בשנות ה-אל-מחוףסיפור מיוחד קשור לחנוכת קו הטלפון הראשון 

העשרים. בל, שעוד היה בחיים, הוזמן לטקס חנוכת הקו. הוא עמד בצד החוף המערבי של ארצות הברית, 

בעוד עוזרו ווטסון נמצא בצידה האחר של המדינה, בחוף המזרחי. השניים היו אמורים לחנוך בשיחה ביניהם 

י הצדדים ציפו מה יגידו השניים זה לזה ברגע היסטורי זה, וסברו שיציינו את הקו. כל הנוכחים בטקס בשנ

ק"מ ממנו  5,000-במלים נשגבות את הרגע הגדול. לבסוף, המשפט שאמר בל לעוזרו שעמד במרחק של כ

-היה "מר ווטסון, גש אלי, אני זקוק לך!". למעשה, חזר בכך בל על המשפט הראשון שאמר במעבדתו ב

הטיפוס הפעיל הראשון של מכשיר הטלפון, בעוד עוזרו ששהה בחדר השני נכנס -את אב, כשניסה 1876

בהתרגשות לחדרו וצעק: "זה עובד!". הפעם, השיב ווטסון: "בסדר, רק שהפעם ייקח יותר זמן להגיע 

 אליך...".

יסטורית עם מותו של בל, דממו כל הטלפונים בעולם למשך מספר דקות, למתן כבוד אחרון לאיש שמבחינה ה

 מיוחסת לו המצאת הטלפון.

 

 

 ]מתוך ויקיפדיה[
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 התפתחות והשפעות מהפכה טכנולוגית

 

 ספרים רבותיי, ספרים!

פכת הדפוס הינה מהפכה טכנולוגית שנגרמה על ידי המצאת הדפוס על ידי יוהן גוטנברג באמצע המאה מה

 . המצאת הדפוס נחשבת להמצאה החשובה ביותר באלף הקודם.15-ה

נעשה שימוש בדפוס להכנת ספרים שלמים וכרוכים, כשש מאות שנה לפני הספירה. הדפוס בסין  היה  בסין

מבוסס על הכנת תבניות של עמודים שלמים בחיתוכי עץ, לוחות חרס או גלילי חותם. הטכנולוגיה של ייצור 

לספירה. ספרים  1200נייר והדפסת עמודים שלמים הועברה לאירופה על ידי סוחרים ערבים בסביבות שנת 

ידי -. עד אז, ספרים באירופה ובמזרח התיכון הוכנו על1430שנוצרו בדרך הזאת החלו להופיע בשנת 

העתקה. לאונרדו דה וינצ'י תכנן מכבש דפוס לפי השיטה הזאת, אך אין לנו ידיעה אם תוכניותיו בוצעו הלכה 

 למעשה.

מלאכת ההטבעה וההחתמה. עיקר המצאתו של גוטנברג היה צורף זהב ומתוקף מקצועו התמצא היטב ב 

גוטנברג הייתה במעבר מלוחות מגולפים לאותיות מגולפות עשויות ממתכת. את האותיות הבודדות אפשר 

לסדר כל פעם בהרכב אחר וליצור על ידי כך את כל המילים של השפה מתוך מספר מוגבל של אותיות. 

כה המלאכה היקרה להחריד של יצירת תחריטי המעבר לאותיות מתכת הבטיח שימוש ממושך וכך הפ

עמודים למלאכה זולה בהרבה ולכן גם נגישה בהרבה. גוטנברג תרם את שלו גם במציאת תערובת המתכות 

המתאימה עבור יצירת אותיות הדפוס, ביצירת צבע דפוס הולם, טיפול בנייר ותיאום כל הדרוש להוצאת 

ה הזאת, היה כמובן התנ"ך. למרבה האירוניה, גוטנברג, המלאכה לפועל. הספר הראשון, שהודפס בשיט

הממציא הגאון, לא הצליח מבחינה עסקית, בית הדפוס שלו עבר לידי פוסט ושפר והוא מת בחוסר כל בשנת 

1468. 

תוך זמן קצר התפשטה ההמצאה ובתי דפוס רבים קמו והתחילו לפעול. בשל כך החלה ירידה בכוחה של 

בה יותר לספרי הקודש והפצת דעות נגדה ונגד השלטון. התאפשרה הדפסת ספרים הכנסייה בגלל נגישות ר

בשפות לאומיות כגון: צרפתית, אנגלית, גרמנית ועוד אשר גרמה להעשרת שפות אלו ואחרות ולרכישת ידע 

בתחומים רבים אצל מגוון אנשים. מספר האנשים שיכלו עתה ללמוד גדל משמעותית, דבר שגרם להוזלת 

 –ספרים כי היה להם יותר ביקוש. ואולי אחת המהפכות החברתיות הגדולות ביותר החלה את דרכה מחירי ה

הופעת העיתונות. מהפכת המצאת הדפוס גרמה לרמת החיים, הידע והמשכל של האנשים שחיו באירופה 

שר באותה תקופה לצמוח בצורה משמעותית, צמיחה שהובילה בצורה ישירה למהפכת המידע של ימינו, כא

 מידע מציף אותנו ללא הפסק!
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 התפתחות והשפעות מהפכה טכנולוגית

 

 ויהי האדם כציפור קלת כנף

, כגון טיסת הצניחה של ארמן 11-ועד ה 9-קיימות עדויות מוקדמות לטיסות לטווחים קצרים מהמאות ה

טיסות מוקדמות אף יותר באמצעות  פירמן, טיסת הדאייה של אבאס איבן פירנס, ואפשר שהתקיימו בסין

 עפיפונים נושאי אדם.

עם הטיסה האנושית הראשונה באמצעות כלי טיס  1783בנובמבר  21-העידן המודרני של התעופה החל ב 

ידי האחים מונגולפיה, -שאינו קשור לקרקע. הטיסה התבצעה על ידי בלון פורח ממולא באוויר חם שתוכנן על

, ונמשכים עד 19-נהפכו לנפוצים יותר ולטווחים הולכים וגדלים במהלך המאה הוטיסות באמצעות בלונים 

, האחים רייט ביצעו את הטיסה המונעת המוצלחת הראשונה, באמצעות כלי 1903בדצמבר  17-לימינו אנו. ב

טיס כבד מן האוויר, אם כי מטוסם לא היה מעשי לטיסה של יותר מטווח קצר עקב בעיות שליטה. שיפורים 

ספים שנעשו הפכו את כלי הטיס לקלים יותר לשליטה, ורק בתחילת מלחמת העולם הראשונה הפכו כלי נו

 טיס מונעים כבדים מן האוויר לשימושיים למטרות סיור ותקיפה נגד מטרות קרקעיות.

עם חלוף הזמן, כלי הטיס גדלו והפכו לאמינים יותר, והחלו לשמש גם לתחבורת נוסעים והעברת מטען. 

לה סברו אנשים רבים שספינת האוויר היא האמצעי המעשי ביותר לתחבורת נוסעים לטווחים ארוכים בתחי

למטוס הנוסעים הראשון שהיה רווחי  DC-3-באוויר. אך בשנות השלושים של המאה העשרים הפך ה

בתחבורת נוסעים בלבד, ובכך החל את העידן המודרני של שירותי מטוסי נוסעים. עד לתחילת מלחמת 

העולם השנייה נבנו שדות תעופה בערים רבות, והוכשרו מספר רב של טייסים. המלחמה עצמה הביאה 

  חידושים רבים לעולם התעופה, כגון מטוס הסילון הראשון ורקטות הדלק הנוזלי.

, בעוד שניל ארמסטרונג היה הראשון לדרוך 1961באפריל  12-יורי גאגרין היה האדם הראשון שטס לחלל ב

 .1969ביולי  21-ח בעל היר

, "ספייס שיפ וואן" הפכה לכלי הטיס הממומן באופן פרטי הראשון שביצע טיסת חלל, ובכך 2004ביוני  21-ב

 פתח את האפשרות לשוק תעופה מחוץ לאטמוספירת כדור הארץ.
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 התפתחות והשפעות מהפכה טכנולוגית

 

 אוטוסטרדת המידע

האינטרנט נוצר כרשת בצבא האמריקני בימי המלחמה הקרה. לאחר מכן שימש כאמצעי להעברת בראשיתו, 

, 20של המאה ה־ 90מידע מדעי בין אוניברסיטאות. אל הציבור הרחב הגיע לראשונה בתחילת שנות ה־

לשימוש מסחרי. בתוך זמן קצר  World Wide Webבמידה רבה תודות להמצאת הדפדפן ופתיחתו של ה־

 מהפכה חברתית של ממש ופריחה של מאות מיליוני משתמשים. נוצרה

אפשרויות שונות לניהול  1969הסוכנות האמריקאית למחקר במשרד ההגנה של ארצות הברית בחנה בשנת 

הרשת, בדגש מיוחד על יכולת שרידות של המידע, ויצרה טכנולוגיות שונות להעברת הנתונים בין הרשתות. 

ת למדע של ארצות הברית שדרת מידע בין ארבע אוניברסיטאות אמריקאיות, הקימה הלאומי 1986בשנת 

לי את שיטת הכתובות לאתרים שהיתה -המציא טים ברנרס 80לשיתוף במחקר אקדמי. בסוף שנות ה־

 ( המוכרים לנו היום. world-wide-webהבסיס לדואר אלקטרוני )אי מייל( ולדפי הרשת )

מסרים מיידים )שירות המאפשר למשתמש  –אינטרנט שימושים רבים מאז הרחבת השימוש הציבורי, יש ל

לשלוח הודעות ישירות למחשב של משתמש אחר(, קבוצות דיון וקהילות, שיתוף קבצים, שידורי רדיו 

 וטלויזיה, קניות, משחקים וכמובן "ספריית ענק" של המידע המצוי בעולם. 
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 מהפכה טכנולוגיתהתפתחות והשפעות 

 

 איך שעולם מתגלגל לו

שנה(. היא גם נחשבת להמצאה  5000-המצאתו של הגלגל מיוחסת באופן כללי לעם השומרי )שחי לפני כ

פשוטה לכאורה, אך גאוניותה בפשטותה, שכן התנופה שנתנה המצאת הגלגל הייתה משמעותית ביותר 

 ית.מבחינה טכנולוגית והיוותה מפנה גם מבחינה היסטור

עד שהומצא הגלגל גררו משאות על משטחים כשלצורך זה היו מגייסים מספר רב של אנשים, על מנת להזיז 

חיים רתום אחד שיעשה -מטען בסדר גודל של עשרות קילוגרמים. לאחר המצאת הגלגל די היה באיש או בעל

 את אותה עבודה.

משך לאורך דורות. ייתכן גם שהגלגל ייתכן כי המצאת הגלגל לא הייתה הברקה רגעית, אלא תהליך מת

זמנית, שכן כפי שההיסטוריה הוכיחה המצאות נוצרות על ידי כמה -הומצא בכמה מקומות בעולם הקדמוני בו

 אנשים כמעט באותו רגע.

האדם שלצורך העברת חפצים כבדים ממקומם, אפשר להעזר בבולי עץ בעלי -נראה שבשלב ראשון גילו בני

ות בהם להנפה חוסכת מאמץ רב. ומכאן הדרך לשים את בולי העץ מתחת למשאות צורה מעוגלת, שהיעזר

לא הייתה ארוכה, וכך הבחינו שבעצם אפשר לחתוך את בולי העץ לחתיכה דקה ועל ידי כך נוצר הגלגל 

 הראשון.

עקרון הגלגל הוא יצירת מגע נקודתי עם האדמה וסיבוב מחזורי אינסופי. ברגע שמשתמשים ביותר מגלגל 

 אחד ניתן לשים עליו מרכב וכך נוצרה העגלה, שלימים הפכה לכלי רכב ממונע וכלה במטוסים.

מהלך ההסטוריה כפי שהוא מוכר לנו היום מבוסס על הגלגל, שכן כל אותן מעצמות עתיקות כמו המצרים, 

ל במרכבות השומרים, הבבלים והאכדים, הצליחו לכבוש ארצות ולנדוד בין יבשות הודות לשימוש יעיל בגלג

 ורכבי מלחמה. שימושים אחרים הם מכשירי הטוויה, המחרשות לעיבוד אדמה, השעון, המחשב והרכבות.

המושג "המצאת הגלגל" הפך להיות מטבע לשון, וכשרוצים להגיד למישהו באירוניה שהוא לא מחדש דבר, 

 אומרים: "לא המצאת את הגלגל!".

 

 .התחבורהדמיינו את המהפכה הבאה בתחום 
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 אפ )הזנק( ויזמות-סטארט  -  17 שיעור

 השיעור  מטרות

 התלמידים יבינו שהיוזמה, המקוריות, התושייה וההתמדה מהוות את יסודות ההזנק .1

 התלמידים ייחשפו לחברות הזנק מצליחות בישראל כמקור השראה .2

 התלמידים יבחנו את היתרונות, הסיכונים והאתגרים שבהקמת חברת הזנק .3

 ההכנ

 סמלילים )לוגויים( של מספר חברות הזנק ישראליות שעשו אקזיט )בנספח(. מומלץ להדפיס בצבע. .1

 מכל חברה, תלוי בגודל הכיתה )בנספח(.  2עדיף להדפיס  –הדפסת כרטיסיות חברות הזנק  .2

 דפים, בריסטולים, חומרי יצירה עבור פעילות האקתון .3

 מקרן ומחשב .4

 הערות

 מומלץ להגיע מספר מתנדבים על מנת לאפשר מנטור לכל אחת מהקבוצות בהאקתון.לשיעור זה במידה ומתאפשר, 

 מהלך השיעור

 דקות[ 5פתיחה ] .א

 הצגה עצמית .1

הציגו את עצמכם ומה אתם עושים. מומלץ לספר מעט על עצמכם, מהיכן הגעתם, אילו תלמידים הייתם, כיצד הגעתם לעבודה 

 שלכם כיום. 

 דקות[ 15ליים ]אפים ישרא-סטארט –תרגיל קבוצתי  .ב

 זיהוי סמלילים .2

 הציגו לתלמידים את הסמלילים )לוגו( של מספר חברות הזנק ישראליות שעשו "אקזיט" בשנים האחרונות.

  :החברות הללו? ותמה עוש או רוצה לנחש  ? מי יודעלוגאיםמי מזהה את אחד השאלו את התלמידים 

 עי לחלוטין.סביר להניח שרוב התלמידים לא יזהו את החברות, וזה טב

  הסכום שגייסה החברהאת לוגו רשמו מתחת לכל. 

  מי היה רוצה להכיר עכשיו את החברות הללו?שאלו שוב: 

 

 אפים-היכרות עם הסטארט .3

 . (1)אותן חברות מתרגיל  קבוצות וחלקו לכל קבוצה כרטיסייה אחת על חברת הזנק ישראלית 4 -חלקו את הכיתה ל

 ן לחלק ליותר קבוצות ולחלק לחלקן כרטיסיות זה. במידה שהכיתה מאוד גדולה, נית

 ולענות על שלוש שאלות:)אפשרו להן גם לחפש מידע נוסף באינטרנט( הקבוצות צריכות לקרוא את המידע 

 ?)על איזה צורך החברה נותנת מענה )פתרון 

 להשקיע בחברההיו מוכנים  משקיעיםמדוע ה? 

 ?איך אתם לא חשבתם על הרעיון הזה קודם 

 מומלץ לכתוב את השאלות על הלוח – הלמנח

 

 הסבר .4

, במובן של התחלה של משהו. "חברת הזנק" הוא מושג המתאר START UPהמושג "הזנק" מגיע פשוט מן הביטוי באנגלית 

חברה המוקמת כתוצאה מרעיון יצירתי העולה במוחו של אדם הנקרא/ת "יזם" או "יוזמת". חברת הזנק היא חברה הנמצאת 

מנת להתקיים -ים הראשונים של קיומה. לרוב בתחילת הדרך החברה אינה מרוויחה וצריכה לגייס כסף עלעדיין בשלב

ולהתפתח. חברה מפסיקה להיות חברת הזנק כשהיא נמכרת לחברה מבוססת או מתבססת בעצמה והופכת להיות חברה 

  רווחית.
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 מהם לדעתכם היתרונות שבהקמת חברת הזנק? .5

 תשובות אפשריות:

  נחוץ רק רעיון "מבריק" על מנת לצאת לדרך. אני עוד לא צריך להשקיע בפרסום, שיווק, ייצור או צוות משפטי למעשה

 שיתמודד עם סוגיות שעולות בדרך. 

  .התחלה היא תמיד מלהיבה. הרבה יצירתיות, חדשנות, מעוף 

 .בהנחה שהחברה מצליחה, היא יכולה להתקדם במהירות ולהכניס רווחים נאים 

 

 יך להיות ברעיון בכדי שיצליח ויהפוך אותנו לעשירים? מה צר .6

 :תשובות אפשריות )רשמו את התשובות על הלוח(

 .רעיון צריך להיות מקורי וחדש, או שיפורו של רעיון קיים 

 .ישים טכנולוגית. זה לא מדע בדיוני 

 ח מיישום הרעיון.צריך להיות שוק גדול של צרכנים שיהיה מעוניין ברעיון. צריך לראות שניתן להרווי 

 .)עלות וזמן פיתוח סבירים )עבור תוכנות: מספר חודשים, עבור תרופות עד עשר שנים  

  לקחת עובדים מתאימים, לעבוד בשיתופי פעולה, לגייס כספים אם צריך,  –יכולת של היזם להפוך את הרעיון למציאות

 או לקחת מישהו אחר שינהל וכדומה לדעת למצוא את המשקיעים המתאימים שיקנו את החברה, לנהל עובדים

 

 דקות[ 30] האקתון .ג

אירוע תחרותי שמטרתו לייצר פתרונות חדשניים לבעיה נתונה תחת לחץ זמן. בהאקתון  -הסבירו לתלמידים מהו האקתון  .7

שעות, על מנת לזכות בפרס. האקתון טיפוסי  24מתחרות קבוצות, בדרך כלל של מתכנתים, מעצבים ואנשי מוצר, במשך 

אפ -עוסק באתגר טכנולוגי או מסחרי, ועל הקבוצות לחשוב על רעיון יצירתי שעומד בתנאי האתגר, לפתח דמו או מוק

  )הדמיה(, ובסופו של דבר להציג אותו בפני צוות שופטים.

 שלבי האקתון:

יות מנוסח בו נציגים מהגוף שתכנן את האתגר מתארים את האתגר שסביבו התחרות. האתגר חייב לה -הצגת האתגר  .1

 היטב כדי שהצוותים ידעו לענות על הצרכים של הלקוח ולפתח פתרונות רלוונטיים.

הצוותים דנים באתגר, ובעזרת המנטורים מעלים רעיונות ובוחרים את הטוב ביותר, איתו הם יתקדמו  -העלאת רעיונות  .2

 בהאקתון. 

שעות. בזמן הזה הצוותים מאפיינים, מעצבים  24ך החלק הארי בהאקתון הוא שלב הפיתוח, והוא בדרך כלל אור -פיתוח  .3

ומפתחים את הרעיון עליו חשבו, ובמקביל מכינים מצגת בסגנון פיץ׳ למשקיעים, אותה הם יציגו מול השופטים. ככל 

 שלצוות יש דמו מפותח יותר, כך עולה הסיכוי לשכנע את השופטים שמדובר בפתרון בר ביצוע.

גמר גדול, בו הצוותים עושים פיץ׳ מול צוות שופטים, אשר בוחרים את המנצח או אירוע האקתון מסתיים ב -גמר  .4

המנצחים. בדרך כלל לגמר מוזמנים אורחים רבים, ויש חשיבות רבה לאיכות הפיצ׳ים שמוצגים על הבמה. ככל שהפיצ׳ים 

 איכותיים יותר, כך אירוע הגמר מרשים יותר.

 המדריך להאקתוןלהרחבה בקרו באתר  – למנחה

לפיתוח שימושים חדשניים עבור אמיתי שקיימה חברת סמסונג  לתלמידים כי היום הם עומדים להשתתף בהאתקון הסבירו .8

 .מצלמות הסמארטפונים

 :ורך כך( והציגו בפניהם את האתגרתלמידים )העזרו במחנכת לצ 5חלקו אותם לקבוצות של 

, רובנו (Waze, Shazam, PayBoxכמו ) בעוד שהרכיבים האחרים של הפלאפונים זכו להסבות שימוש מגוונות ויצירתיות

 עדיין משתמשים במצלמות של הפלאפונים בצורה הטריוויאלית ביותר. 

 .ל הפלאפונים החכמיםמציאת שימושים חדשניים למצלמותיהם שהאתגר של האקתון שלכם הוא: 

 .מהאקתון האמיתיהראו לתלמידים וידאו 

 

https://www.hackathons.co.il/single-post/2017/10/08/whatisahackathon
https://www.hackathons.co.il/single-post/2017/10/08/whatisahackathon
https://www.youtube.com/watch?v=F2lgEFW50W8
https://www.youtube.com/watch?v=F2lgEFW50W8
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ות מנטור מתוך נבמידה ובשיעור משתתפים מספר מתנדבים צוותו לכל קבוצה מנטור, במידה ולא בקשו מהמחכנת למ

 . בוצהת בקהתלמידים אשר תפקידו להוביל את הפעילו

 בשלב הראשון על התלמידים להעלות בקבוצות רעיונות שיענו על האתגר.  .1

. ניתן שתציג את הרעיון למשקיעים (מצגתפיץ )בשלב השני עליהם לבחור רעיון אחד ולפתח אותו ובמקביל להכין  .2

מצגת ולשתף אותה עם מאפשר לקבוצה של תלמידים לעבוד ביחד על פורמט שיתופי ה - Google Slidesלהשתמש ב

 (.הקדמהשאר תלמידי הכיתה )לפרטים נוספים על הכלי עיין ב

 מומלץ לספק לתלמידים חומרי יצירה אשר יגרו את החשיבה היצירתית שלהם.

מציגים את הפיץ שלהם מול כל הכיתה. בסיום צוות השופטים )המתנדבים( בוחרים את  נציגי כל קבוצה –שלב הגמר  .3

 הקבוצה עם הרעיון המוצלח ביותר.

 

 ]במידה ונשאר זמן[ קשיים ואתגרים בהקמת חברת הזנקד. 

 שחקו עם התלמידים במשחק "חם/קר". .   9

ן" לשלב המימוש המעשי, הקמת החברה ופעילות נסו לנחש, כמה חברות הזנק אכן מצליחות לעבור משלב "הרעיושאלו: 

התלמידים "יזרקו" אחוזים ואתם תשיבו "חם" או "קר" על פי ההתרחקות או הקרבה למספר הנכון. לבסוף יבינו  בשטח?

(. קיימים קשיים רבים ולא כל רעיון 10רק אחת מתוך התלמידים כי למעשה, מספר החברות המצליחות לא גדול כל כך )

כן מצליח, למרות הפוטנציאל שבו. עמדו בקצרה על החסרונות או קשיים נוספים עלולים לעלות בהקמת חברת "מבריק" א

הזנק, לדוגמא: שעות עבודה מרובות שיש להשקיע על מנת שהחברה תצליח, שכנוע משקיעים ואנשי צוות להצטרף, חוסר 

 בטחון כלכלי של היזמים, ניהול כושל ועוד.

 

בדבר מה? משהו שניסיתם או עשיתם לא הצליח מסיבות מסוימות? מה זה היה ומדוע  האם קרה לכם שנכשלתם .10

? )אכזבה וחוסר רצון להמשיך או להיפך, דרבון לנסות שוב(. התלמידים יתנו דוגמאות מעולמם, כמו נכשלתם? איך הרגשתם

 כישלון במבחן, כישלון בתחרות, הצעת חברות וכד'.

 

 הסבר .11

ת בחיים דומים למצבים של הצלחות וכישלונות עסקיים. תגובתם של האנשים הקשורים מצבים של הצלחות וכישלונו

לסיטואציה משפיעה במידה רבה על המשך התהליך. יש אנשים הפוחדים מכישלון או מתייאשים מקשיים העלולים לצוץ 

ה שאינם נרתעים בתהליך של הקמת חברה, ומראש הם מוותרים על הניסיון להקים חברת הזנק. לעומתם, ישנם כאל

מהאתגרים שמציב בפניהם ניסיון שכזה ועושים את כל שביכולתם על מנת לממש את הרעיון. מעניין לציין כי הבדלים אלו 

מתבטאים גם בין תרבויות שונות. בתרבות היפנית כישלון נחשב לדבר רע שיש להימנע ממנו כמה שניתן. לכן באופן יחסי 

לעומת זאת, בתרבות האמריקאית נטילת סיכונים הינה "חלק מהמשחק" והפחד מפני מוקמות ביפן פחות חברות הזנק. 

כישלון לא תופס מקום משמעותי ומרכזי ועל כן אנשים לא חוששים לפתח רעיונות ולהגשים אותם )כמובן שעניין זה אינו גורף 

 בנושא זה(.ואינו נכון לגבי כל אמריקאי וכל יפני, אולם בהחלט ניתן להיווכח בשוני תרבותי 

 

 דקות[  2סיכום ] .ה

 סיכום )חשוב לסכם את השיעור בכמה מילים(  .12

, "הרעיון" שלשם פיתוחו היא קמה, כיצד התחילה והיכן היא עומדת יםספרו לתלמידים בכמה מילים על החברה בה אתם עובד

זה אחד החלקים  כיום. היערכו מראש  וחשבו על הדוגמאות מעוררות השראה על שלבי ההקמה של החברה. לעיתים

 המרתקים ביותר עבור התלמידים ומומלץ לקחת בחשבון שתלמידים ימשיכו להתעניין בנושא גם לאחר תום השיעור.

 

 

_____________________________________________________________ 

 תודה לעמית פרי מחברת פריליון על הייעוץ בכתיבת מערך שיעור זה

https://www.google.com/intl/iw_il/slides/about/
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 תרגיל פתיחהלוגואים ל – 1נספח 
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 חברות סטרטאפ ישראליות – 2נספח 

 הסטארטאפים שהכי עניינו אתכם השנה eektimeG - 10 מתוך 

 

 

 

 

 

Wasteless 

מסייע לסופרמרקטים לצמצם את כמויות המזון שהם לא מצליחים  Wastelessהסטארטאפ הישראלי 

יכה על פי תאריכי למכור בזמן באמצעות מערכת תמחור דינמית. הפתרון מאפשר לתמחר מוצרי צר

יעלה פחות. בצורה זו, הצרכנים יכולים להחליט האם  –התפוגה שלהם, כך שמוצר שתוקפו קרוב יותר 

״הדדליין״ מספיק להם, או שהם מעדיפים לשלם יותר עבור מוצר עם תוקף רחוק יותר. על מנת להמשיך 

 ההולנדית. Slingshot Venturesמיליון דולר בהובלת קרן  2-ולפתח את המוצר, גייסה החברה השנה כ

 

 

 

 

Lumen 

פיתח מכשיר קטן בסגנון של ינשוף משטרתי שיעזור לכם לדעת בדיוק מה כדאי  Lumen המיזם הישראלי

לכם לאכול ומתי. החברה החליטה להשתמש בפלפטורמת אינדיגוגו כדי להפוך את החזון למציאות, ותוך 

דולר. בסופו של הקמפיין אגב, הם  50,000עמד על שעות הצליחה לגייס את סכום היעד ש 4-פחות מ

 .מיליון דולר 1.89 גייסו

https://www.geektime.co.il/most-interesting-startups-stories-2018/
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Genie 

מנות מזינות, טעימות במקום מנות חמות רוצה לאפשר לכם להכין  Genie הסטארטאפ הישראלי

ומרכיבים טבעיים בלבד, בלחיצת כפתור, ממש כמו מה שנספרסו עשו לקפה. כעת מכריזה החברה על 

  .מיליון דולר 10בהיקף של  A וסהשלמת סבב גי

 

 

 

Weelz 

מציע פלפטורמת שיתוף רכבים חברתית שמאפשר לכל אחד לשכור או  Weelz הסטארטאפ הישראלי

להשכיר רכב. בכך, ניתן להועיל לסביבה, לסייע לבעלי הרכבים לצמצם את ההוצאות ולאפשר לנהגים 

 .אחרים להשכיר רכבים בעלויות נמוכות יותר
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 המצאות חדשות –פטנטים   -  18 שיעור

 מטרות

 התלמידים ייחשפו למושג "פטנט" .1

 תלמידים יבינו את הרציונל במתן זכויות בלעדיות לממציא הפטנט ה .2

 התלמידים יתנסו בחשיבה יצירתית והמצאת פטנט .3

 התלמידים ייחשפו למקומה הנכבד של ישראל בזירת ההמצאות העולמית .4

 

 הכנה 

יק, דיסק און קי. עגבניות שרי, מסט –אם אפשר רצוי להביא דוגמאות לפטנטים ולדברים שאינם פטנטים, להדגמה בכיתה  .1

 ניתן ורצוי להוסיף דוגמאות נוספות לפטנטים

 (2הדפסת דף משימות לקבוצות וגזירתן )נספח מספר  .2

 , מגזינים וכו'דפים, קרטון ביצוע, בריסטול, טושים, דבק, מספריים –חומרי יצירה לבניית דגמים לפטנטים וליצירת כרזות  .3

 הערה

מידים מספיק זמן להמציא את ההמצאות. יחד עם זאת, במידה שלא ניתן לקיים שיעור , כדי לאפשר לתלשיעור כפולרצוי לקיים 

 (.9( ואת משך ההפעלה )סעיף 1כפול, ניתן לקצר את החידון בתחילת השיעור )סעיף 

 

 מהלך השיעור

 דקות[ 20פתיחה ] .א

 מה זו המצאה? -ושאלו  המצאהרשמו על הלוח את המילה  .1

 חידוש שאינו מהפכני. יחד עם זאת, המצאה עשויה גם להיות קיימים לבעיה או קושי ובלתי צפוי פתרון חדשהמצאה היא 

 )לקוח מויקיפדיה( הבנוי מרעיונות קיימים

 (.הקדמהכלי טכנולוגי ליצירת לוח שיתופי )לפרטים נוספים על הכלי עיין ב - Padletאת הפעילות אפשר לעשות גם בעזרת 

 

 אלו המצאות אתם מכירים? .2

המחשב, טלפון נייד, הטלוויזיה, הרכב. כולן המצאות בעלות השפעה  –לאחר תשובותיהם ניתן לתת מספר דוגמאות כגון 

 ת השיניים ועוד. הקובייה ההונגרית, אפליקציית ווטסאפ, מברש -רבה. ניתן גם לתת המצאות רלוונטיות לילדים כגון 

אשר ממחיש בצורה ויזואלית המצאות, תגליות ואירועים  histography.ioבמידה ויש מחשב בכיתה מומלץ להיכנס לאתר 

 . ניתן ללחוץ על נקודות אקראית במסך ולגלות מה התרחש באותו1600שונים שקרו בכל יום במהלך ההיסטוריה החל משנת 

 תאריך.

 

 האם להמציא המצאה זה תהליך פשוט לדעתכם?

הסבירו שזהו תהליך מורכב ביותר. אחד מגדולי הממציאים תומאס אלווה אדיסון, שהמציא בין יתר המצאותיו את הנורה, 

 "המצאה מורכבת מאחוז אחד של כישרון ומתשעים ותשעה אחוזים של זיעה".  -תיאר זאת יפה 

 ו כמו תומאס אדיסון השקיע שנים של מחשבה, ערך ניסויים, השקיע כספים, ובסוף הצליח לחשוב על מקרה שבו מישה תחשבו

 על המצאה שאף אחד אחר לא חשב עליה קודם. ופתאום, שנה לאחר שהוא מפרסם את ההמצאה שלו, הוא מגלה שקמה 

 ם מעדיפים לקנות את המוצר ממנה חברה שמחקה את ההמצאה שלו ומוכרת אותה בזול כאילו הייתה שלה. ובגלל המחיר כול

 ולא ממנו. 

 כיצד לדעתכם הוא ירגיש? מה הממציא היה רוצה שיבטיחו לו לפני שהוא מגלה את ההמצאה? 

 

https://he.padlet.com/
histography.io
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 הסבר .2

הסבירו שלאדם שמשקיע מחשבה, יצירתיות, זמן, כסף וכו' כדי ליצור המצאה ולאחר מכן חולק את הידע וההמצאה שלו עם 

 פטנט. הזו קוראיםלבלעדיות  על אותה ההמצאה. בלעדיותהחברה נותנת כולה נהנית מכך, החברה, באופן שבו החברה 

על כל הקשור  בלעדיות )מונופול(על המצאתו, המקנה לו  פטנטכלומר, כאשר מישהו ממציא מוצר חדש, רושמים לממציא 

 שנה. 20בהמצאה למשך 

וויח מההמצאה, ובכך לכסות ואולי אף יותר את ההוצאות שנה זה הזמן שמקובל לתת לממציא או לממציאים לנסות ולהר 20

שהיו כרוכות בדרך להמצאה. זה נכון שהרבה מדענים, חוקרים וממציאים הם אנשים שמעניין אותם לפתור בעיות ולהצליח 

ות שנה הם חלון ההזדמנויות של הממציאים לנס 20להתגבר על קשיים, אבל כולם צריכים גם להתפרנס ולקיים את עצמם. 

ולתרגם את ההמצאה שלהם לרווחים. לא תמיד ולא כל המצאה מחזירה את עצמה, אבל לעיתים גם יוצא שהרווחים גבוהים 

 בהרבה מאוד על ההשקעה. 

 איך לדעתכם מחליטים איזו המצאה יכולה להירשם כפטנט?  .5

חוק המסדיר את כל התנאים  , זהו1967 –חוק הפטנטים, תשכ"ז  כדי להסדיר את הנושא הוחלט בישראל על חוק שנקרא

 ". "המצאה כשירת פטנטשעל ממציא לעמוד בהם כדי שהמצאה תחשב 

 )רשמו על הלוח( מהם הכללים לדעתכם?כללים שלפיהם מחליטים איזו המצאה תירשם כפטנט.  4ישנם 

 ההמצאה חדשנית 

 תחום.ההמצאה טרם פורסמה, ונושא ההמצאה לא קיים עדיין במאגר הידע המקצועי של אותו ה

 יש בהמצאה התקדמות המצאתית 

רגליים. מבחינת החידוש  5ההמצאה אינה דבר מובן מאליו, על פי הידע הקיים באותו התחום. דוגמא: אדם בונה כסא עם 

לטענתו, הכסא עתה יותר יציב. אך ברור  -רגליים. מבחינת התקדמות  5יתכן ומתקיים, היות שטרם נבנו כסאות עם  –

 יותר את הכסא. זה מובן מאליו! אין בכך התקדמות המצדיקה רישום פטנט. שהוספת רגל תייצב

 ההמצאה מועילה 

 יהיה שימוש בהמצאה לאחר ייצורה. 

 ההמצאה ישימה 

 ההמצאה אינה רק בגדר רעיון או חלום. על הממציא להראות כי זה בר יישום ולהוכיח זאת. 

 דקות[ 10איזו המצאה היא פטנט? ] -חידון 

עתכם האם לד –כעת מספר דוגמאות להמצאות ואני מבקש שתאמרו לי מה דעתכם על הדוגמאות הבאות  אציג בפניכם

( שעל צידו אחד רשום "פטנט" ועל צידו השני רשום "לא 1. < חלקו לתלמידים שלט )נספח ההמצאה היא בגדר פטנט ומדוע

 פטנט" ובקשו מהם בכל סעיף להרים את השלט המתאים לדעתם.

  :הערות למנחה

  מדוע ההמצאה יכולה להירשם כפטנט, מדוע  –( ושאלו אותם 2על כל המצאה ספרו את הסיפור של ההמצאה )עמודה

 לא? האם זו באמת המצאה חדשה לדעתכם? האם ההמצאה ישימה? במה היא תועיל לנו?

  שראליתהמצאה יופירוט נוסף בנספחים( והדגישו שזו  3לאחר התשובות הסבירו בקצרה על ההמצאה )עמודה . 

 .אם הבאתם דוגמאות לפטנטים הציגו אותם בפני התלמידים 

 האם ההמצאה היא פטנט, מדוע? הסיפור של ההמצאה ההמצאה

לפני שהיו עגבניות שרי היו רק עגבניות  עגבניות שרי

רגילות. ומי שהמציא אותן חשב על 

 חטיף בריא מול הטלוויזיה

דר מהפקולטה , זוהי המצאה ישראלית של פרופ' נחום קיכן

לחקלאות ברחובות בשיתוף פעולה עם חברת "הזרע". ראו 

 הרחבה בנספח

מסטיק בטעם 

 אגוזים

הממציאה של המסטיק הזה מאוד 

אוהבת אגוזים וחשבה שהשילוב עם 

 מסטיק יכול להיות מאוד טעים

 לא פטנט

טפטפות 

 להשקיה

אביזר בצינור ההשקיה מונח בסמוך 

המים  לשורשי הצמח, וממנו מטפטפים

. לפני כן, היו משקים בצינורות ישר לצמח

 או בממטרות.

, זוהי המצאה של המהנדס הישראלי שמחה בלאס המיוצרת כן

 במפעל נטפים בקיבוץ חצרים. ראו הרחבה בנספח(
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קפסולת וידאו 

המצלמת את 

 פנים הגוף

כדור שנלקח בבליעה ובו מצלמה 

שמצלמת את הגוף מבפנים, מבלי צורך 

 לנתח

סולת הוידאו )תרופה בבליעה( המצלמת את המעי הדק כן, קפ

היא המצאה ישראלית של חברת גיוון אימג'ינג בשיתוף פרופ' 

רמי אליקים )פירוט בנספח(. הסבירו שבתחום התרופות ישנן 

 הרבה מאוד המצאות חדשניות.

כדורגל 

 מרובע

שחקן כדורגל מפורסם המציא כדורגל 

 בצורת ריבוע. 

 ן בה תועלת במשחק כדורגלמשום שאילא פטנט, 

 -, שפיתחה חברת אוסם בשנות הכן, והיא המצאה ישראלית החטיף שילדים אוהבים במבה

. שם המוצר נבחר בגלל דמיונו למילים הראשונות שהתינוק 60

 הוגה "אמא" ו"אבא"

 .סיסטמס-של חברת אם כן, והיא המצאה ישראלית מכשיר זעיר לאחסון נתונים למחשב דיסק און קי

 

 שמתם לב למכנה המשותף לכל הפטנטים שהכרנו עכשיו?

מהם רפואיים, רק ארה"ב, בריטניה ואוסטרליה  49% -פטנטים  1,000 -כל שנה נרשמים בישראל כ .ישראליותכולם המצאות 

 לפנינו )ראו כתבה "הראש היהודי ממציא לנו פטנטים" בנספח(. 

כלומר ישראל היא מעצמה מיליארד, כלומר אלפית,  7-מיליון מתוך כ 7.5מה גודלה היחסי של ישראל לפי מספר תושבים? 

 של המצאות ורישום פטנטים.

 

 ראינו שלא כל המצאה יכולה להירשם כפטנט. אתם יכולים לחשוב על הסיבות לכך?

ותר. מצד שני, שנה עד שנפתח משהו דומה או זול י 20נהיה כולנו מחויבים לחכות  –אנו לא רוצים שעל כל המצאה הכי קטנה 

ברור שאף אחד לא ירצה להשקיע את כל זמנו וכספו לפיתוח המצאה מיוחדת, אם הוא ידע שברגע שיספר על כך לעולם, 

כולם יתחילו לחקותו. לכן, אם לא נבטיח זכויות מיוחדות ונעניק בלעדיות, נפגע במוטיבציה של מדענים, אנשי טכנולוגיה 

  מאזנים!חומים השונים. אז מה עושים? ודומיהם לנסות ולקדם את העולם בת

 

 סיכום ביניים

עד כה עסקנו בהגדרה לפטנט וראינו מה נכלל תחת ההגדרה הזו ומה לא. למדנו על חוק הפטנטים והבנו שקיימים קריטריונים 

של חוק  הכללים 4ברורים שקובעים מתי המצאה נחשבת כפטנט. עכשיו אנחנו עומדים להמציא פטנטים בעצמינו. זיכרו את 

 הפטנטים, כי אנו עומדים להיעזר בהם בחלק הבא של השיעור. 

 

 דקות[ 30המצאת המצאות ] .ב

 הסבר 

כעת אנחנו עומדים להמציא המצאות בעצמנו. אתם תתחלקו כעת למספר קבוצות וכל קבוצה תצטרך לחשוב יחד על רעיון 

 .ועילה, ישימה ויש בה התקדמות המצאתיתחדשה, מ -לפטנט שעומד בקריטריונים של חוק הפטנטים כלומר ההמצאה 

 

 דקות[ 20-15המצאת הפטנט בקבוצות ]

 תלמידים, וחלקו לכל קבוצה חומרי יצירה ודף משימה )בנספח( על כל קבוצה: 6חלקו את הכיתה לקבוצות בנות 

 לחשוב יחד על המצאה חדשנית (1

 להצגה בפני הכיתה –לבנות דגם שלו או לשרטט אותו על גבי הבריסטול  (2

 לחשוב על שם לפטנט (3

 להכין את הצגתו בפני הכיתה (4

 עברו בין הקבוצות, סייעו להם בחשיבה על רעיונות, עודדו אותם לחשוב על רעיונות יצירתיים ומקוריים.  למנחה

תוכלו להסביר להם שאנו עוסקים בפתרון בעיות, לכן כדאי לחשוב מראש על בעיה אחת הקיימת באותו התחום, ואז לחשוב 

 ך אפשרית ומקורית לפתרונה. דוגמאות לתחומים שונים: מחשבים, נכויות שונות, איכות הסביבה, תחבורה ועוד. על דר

 

 



 
 

309 

 

 התכנסות במליאה 

 כל קבוצה תציג בקצרה את תוצריה. 

נסו לאתגר אותם ושאלו האם ההמצאה שלהם חדשנית, האם יש בה התקדמות המצאתית, האם ניתן לדעתם ליישם  למנחה

 יאות? )לפי חוק הפטנטים(.אותה במצ

 

 דיון

 ?מה הייתה התחושה כאשר המצאתם רעיונות משלכם? האם היה לכם קל 

 ?איך הייתה העבודה בקבוצות על הכנת התוצרים 

 ?האם אתם מרוצים מהתוצאה 

 

  בצורך בהגנה על זכויות יוצרים, במשמעות של רישום פטנט ובתנאים לזכאותו דיון

תה אחרת היה מתגנב לכתה, מעתיק את אחת ההמצאות שלהם, יו מרגישים אם מישהו מכשאלו את התלמידים, כיצד הי

 וזוכה בפרס כספי גדול בתחרות ההמצאות לבני נוער בארץ עם ההמצאה שלהם? מדוע?

, והוא היחיד הרשאי להחליט מה לעשות שלושיר, ציור, פסל וכו', הוא מבטא בכך את עצמו. היצירה היא  –כשאדם יוצר משהו 

עמה: לפרסם אותה, למכור אותה או אולי פשוט להשאירה בתוך המגירה. בכל אופן, זו זכותו הפרטית של היוצר, ופלישה 

לזכות זו על ידי חיקוי או הפצה ללא תשלום וללא קבלת רשות )כמו ב"הורדת" שירים באינטרנט(, היא הפרת "זכות היוצרים" 

 שלו.

 

 דקות[ 2סיכום ]

ה להמציא המצאות. למדנו על רישום פטנטים, על ההגנה שזה מקנה לממציא, על חשיבות הגנה זו, היום הרגשנו קצת מה ז

אך גם על הבעייתיות שלה. ראינו שכדי לאזן בין האינטרסים של הממציא והחברה הוחלט שלא כל המצאה תחשב "פטנט", 

שיש המון המצאות ישראליות ופטנטים  ושבעצם, זה בכלל לא פשוט להמציא פטנט כי צריך לעמוד בהרבה תנאים. ראינו

 שנרשמו עבורן וגם הזכרנו המצאות בולטות שהצליחו בכל העולם.

אחר כך התנסינו בחשיבה על רעיונות מקוריים להמצאות חדשניות ובתכנון דגם / שרטוט שלהם. דיברנו גם על הצורך במתן 

 מישהו אחר. בלעדיות להמצאות כדי שהם לא יצטרכו להיפרד מהמצאותיהם לטובת 

 ראינו שיש המון המצאות ישראליות ופטנטים שנרשמו עבורן וגם הזכרנו המצאות בולטות שהצליחו בכל העולם.

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 מהרשות ניירות ערךציגלברג -תודתנו לעו"ד אד לנגר ממשרד שבלת, לביני אלחנן מחברת מנטור ולאיקה ארנון

 על הרעיון והסיוע בבניית מערך השיעור.
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 1נספח 
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 כרטיסי משימה – 2נספח 

 המצאת פטנט -בוצתית משימה ק 

 עליכם להמציא פטנט לפי השלבים הבאים:

 חשבו יחד על רעיון להמצאה חדשנית  (1

 בעזרת חומרי היצירה שקיבלתם על גבי הבריסטול את הרעיון ושרטטבנו דגם או  (2

 חשבו על שם למוצר שלכם (3

 הכינו את הצגתו בפני הכיתה  (4

5)  

 המצאת פטנט  -משימה קבוצתית  

 עליכם להמציא פטנט לפי השלבים הבאים:

 חשבו יחד על רעיון להמצאה חדשנית (1

 בעזרת חומרי היצירה שקיבלתם על גבי הבריסטול את הרעיון ושרטטבנו דגם או  (2

 חשבו על שם למוצר שלכם (3

 הכינו את הצגתו בפני הכיתה  (4

5)  

 המצאת פטנט -משימה קבוצתית  

 עליכם להמציא פטנט לפי השלבים הבאים:

 חשבו יחד על המצאה חדשנית (1

 בעזרת חומרי היצירה שקיבלתם אותו על גבי הבריסטול ושרטטדגם שלו או בנו  (2

 חשבו על שם למוצר שלכם (3

 הכינו את הצגתו בפני הכיתה  (4

5)  

 המצאת פטנט -משימה קבוצתית  

 לפי השלבים הבאים:עליכם להמציא פטנט 

 חשבו יחד על המצאה חדשנית (1

 בעזרת חומרי היצירה שקיבלתם אותו על גבי הבריסטול ושרטטבנו דגם שלו או  (2

 חשבו על שם למוצר שלכם (3

 הכינו את הצגתו בפני הכיתה  (4

5)  
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 הרחבה למנחה – 3נספח 

 

 הראש היהודי ממציא לנו פטנטים

"הראש היהודי ממציא לנו פטנטים": על פי נתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה, כי כל 

 פטנטים. 1,000-פחות משנה נרשמים בישראל לא 

פטנטים בשנה, בריטניה עם  38,367את ישראל מקדימות רק שלוש מדינות: ארה"ב צועדת בראש עם 

פטנטים. ואולם, בשקלול גודל האוכלוסייה, מספר הפטנטים בישראל  2,623פטנטים ואוסטרליה עם  8,100

  זהה למספר הפטנטים בארה"ב.

ונות יותר ויותר מדענים, מפתחים, מתכנתים ויזמים מעדיפים לרשום עוד מתברר מהנתונים, כי בשנים האחר

מהמדענים  28%מהפטנטים הם רפואיים. כמו כן,  49%את הפטנטים שלהם בארה"ב. בנוסף, מתברר כי 

והמפתחים הישראלים שרושמים על שמם פטנטים באים מתחום מדעי החיים והרפואה. הפטנטים גם מניבים 

 1.68-הסתכמו ב 2011של סך התמלוגים שהתקבלו מפטנטים והמצאות בשנת כך למ –הכנסה מכובדת 

 הנתונים על היקף ההמצאות והפטנטים מתקבלים בפיגור של שנה עד שנתיים.  מיליארד שקלים.

 [25.7.13, בישראל היוםמאת זאב קליין, פורסם ]

  

 

 המצאות ישראליות ששיגעו את העולם: עגבניות שרי

 ynet ,14.05.03-מצאות ישראליות ששיגעו את העולם" פורסם בלקוח מתוך הכתבה "ה

שנה בכמה מכוני  15-כן, כן, עגבניות השרי הן פרי )תרתי משמע( פיתוח ישראלי. למעשה הן פותחו לפני כ

ידי פרופ' נחום קידר מהפקולטה לחקלאות ברחובות -מחקר בארץ. הקבוצה הבולטת ביותר הונהגה על

, כי חשבו עליהן בתור חטיף בריא מול tv tomatoes"הזרע". בהתחלה קראו להן בשיתוף פעולה עם חברת 

 הטלוויזיה. 

ידי הכלאה של זנים שונים של עגבניות עם עגבניות הבר הקטנטנות. כך -עגבניות השרי הראשונות נוצרו על

זה יתאים לגידול  הגיעו לשילוב המדויק של מתיקות, חמיצות וננסיות, עם חיי מדף ארוכים. בנוסף דאגו שכל

בחממה, תוך שימוש בכמה שפחות כימיקלים. נשמע מסובך? כנראה שלא למדענים שהביא אלינו את סיפור 

 ההצלחה הזה. 

שנים, והיו קצת יקרים, אבל  10-הזנים הראשונים של הקטנות המתוקות האלה יצאו לשוק לפני למעלה מ

שנים  5-עגבניות השרי לאיטליה ואנגליה, ולפני כ לאחר מספר שנים הם תפסו נתח שוק יפה. מישראל עברו

 הן התחבבו מאד גם על הצרכנים במרכז אירופה וארה"ב. 

דרך אגב, לא רק העגבניה היא פיתוח ישראלי, אלא גם השם שלה בארץ, "עגבניית שרי", הוא ייחודי 

 מובן "צ'רי" באנגלית. לישראל. בעולם הן ידועות בכלל כעגבניות צ'רי, על שום דמיונן לדובדבן, שזה כ

 

 



 
 

313 

 

 המצאות ישראליות ששיגעו את העולם: טפטפות 

 ynet, 14.05.03לקוח מתוך הכתבה " המצאות ישראליות ששיגעו את העולם" פורסם ב 

 

שנה. מפעל נטפים שבקבוץ  40ידי המהנדס הישראלי שמחה בלאס לפני כמעט -הטפטפת הומצאה על

ון בעולם לייצור טפטפות, מסוג ההמצאות הגאוניות של "איך לא שבע, היה המפעל הראש-חצרים, ליד באר

חשבו על זה קודם???". הרעיון מאחורי הפטנט פשוט: אביזר בצינור ההשקיה מונח בסמוך לשורשי הצמח, 

וממנו מטפטפים המים ישר לצמח. כך משיגים מינון מדויק של כמות המים והדשן לצמח, וגם חיסכון במים. 

פכה עולמית בשיטות ההשקיה והדישון בחקלאות וַבנֹוי, והפכה ללהיט היסטרי בארץ ההמצאה גרמה למה

 ובעולם. 

)!( מדינות בעולם, ומחזיק, בנוסף לארבעת המפעלים 109-כיום נטפים הוא תאגיד, המשווק טפטפות ל

עולמי של בארץ, גם מפעלים בארה"ב, באוסטרליה, בהודו, בדרום אפריקה, בברזיל ובסין. היקף המכירות ה

מיליון דולר בשנה, הרוב מייצוא. כיום  232-היה כ 2002"נטפים" בשנת 

מיליון דונם שטח  20-מיליארד טפטפות נטפים, ביותר מ 40-פועלות כ

 ברחבי העולם. 

למדינה הוענק לטפטפת נטפים התואר "המצאת  50-ביום העצמאות ה

  היובל", ועל זה אנחנו אומרים: "מברוק".

 

וון אימג'ינגכמו בסרט: ק  פסולת וידאו של גי

 איך זה עובד? ואיך נוכל להיבדק?

מכילה מצלמת וידאו זעירה, תאורה, סוללה ומשדר. הקפסולה נבלעת  -פטנט רשום  -קפסולת הווידאו 

בקלות, מוצאת את דרכה למערכת העיכול, נדחפת קדימה על ידי התנועתיות הטבעית של המעיים ומופרשת 

גרם. הקפסולה מצופה  4 -מ"מ ומשקלה כ 11מ"מ, רוחבה  26אורכה של הקפסולה הוא  מהגוף באופן טבעי.

חומר סינתטי חלקלק, עמיד בפני לחצים ופירוק ע"י מיצי העיכול. תהליך המעבר והצילום של הקפסולה בגוף, 

נמשך כתשע שעות, בהן מצלמת הקפסולה שתי תמונות צבעוניות בשנייה. ניצול יעיל זה של אנרגיה 

 CMOS Complementary Metal Oxideמתאפשר כתוצאה משימוש במצלמה בטכנולוגית 

Semiconductor .וטכנולוגיות מזעור מתקדמות 

חגורה, המצוידת במקלט אלחוטי, קולטת את המידע המשודר ע"י הקפסולה באמצעות מספר חיישנים 

 ל אורך הבדיקה. המוצמדים לגוף החולה. החגורה מאפשרת לחולה להמשיך בשגרת יומו לכ

תחנת עבודה כוללת תוכנת מחשב מתקדמת מתרגמת אותם לסרט וידאו. תחנת העבודה מאפשרת לרופאים 

לצפות בסרט הווידאו, לשמור תמונות רלוונטיות, לשלוח אותן בדואר האלקטרוני ואף להדפיס דו"ח הכולל 

 וחד לקיצורתמונות ומידע אבחוני. תוכנת המחשב כוללת אלגוריתמים שפותחו במי

 משך הצפייה בקטע הווידאו ואיתור מקום הנגע במעי הדק. 

 

 מנהל המכון הגסטרואנטרולוגי ברמב"ם –על הגלולה של גיוון אימג'ינג בשיתוף פרופ' רמי אליקים  doctoros.co.ilכתבה מאתר 
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  Internet of things האינטרנט של הדברים   -  19 שיעור

 מטרות

 אינטרנט עובדת.התלמידים ילמדו על האופן שבו רשת ה 

 .גירוי הדמיון של התלמידים לגבי האפשרויות שניתנת לפיתוח בהתבסס על רשת האניטרנט 

 הכנה

  יש לדאוג מראש למקרן ורמקולים. -לשיעור מצגת נלוות 

 * 2הדפסת דף עבודה 

 מהלך השיעור

 דקות[ 15פתיחה ] .א

 הצגה עצמית .1

כם, מהיכן הגעתם, אילו תלמידים הייתם, כיצד הגעתם לעבודה הציגו את עצמכם ומה אתם עושים. מומלץ לספר מעט על עצמ

 שלכם כיום. ספרו על החלומות שהיו לכם כשהייתם ילדים ומה עשיתם כדי להגשים את החלומות הללו.

 מהי רשת האינטרנט? .2

 (2הציגו לתלמידים שאלות על רשת האינטרנט )שקף 

 מה היא רשת האינטרנט? 

 מתי התחילה?

 יא? מה גודלה? איפה ה

 האזינו לתלמידים, חזקו אותם על תשובותיהם, גם אם התשובות אינם מדויקות חזקו אותם על החשיבה היצירתית.

 :ובסיום הסבירו

הרשת  –אין מקום מרכזי אחד שהוא האינטרנט  -רשת משמעותה כל קשרים בין כל מחשב המחובר לשאר המחשבים 

 מורכבת מכל החברים בה.

 של משרד ההגנה האמריקאי בשנות השבעים ורק בתחילת שנות התשעים הפך לציבורי וחופשי.האינטרנט החל כפרויקט 

באינטרנט עובר מידע, מידע זה תמונות, קבצים, שירים, מוזיקה, אינסטגרם, כסף, חדשות, מידע טכני, מידע בין מכונות. לא 

 עובר 'חומר', רק מידע ששמור במחשב.

הו מתעניין, הוא ימצא מידע )לעיתים גם סודי(, קשה לעצור מידע. למעשה אנחנו אם מיש –כמעט הכל חופשי באינטרנט 

 פייסבוק, טוויטר, מיקום, תמונות. מי שלא משתף, לא קיים.  –משתפים עוד ועוד מידע על עצמנו  –חושפים את עצמנו מרצוננו 

  10-מיליארד משתמשים וכ 3.5-ש כהיה אתר אחד )עדיין פעיל(, כיום יש מעל מיליארד אתרים פעילים. י 1991בשנת 

 מיליארד מכשירים מחוברים.

 2013)כולם מסתכלים על הטקס( ל 2005המדגים את ההבדל בין טקס השבעת האפיפיור בשנת  5הראו לתלמידים את שקף 

 )כולם מצלמים את הטקס(.

 (6)שקף אמת ושקר  .3

 (.1חלקו לתלמידים דף עליו רשום בצד אחד אמת ובצד השני שקר )נספח 

 הציגו לתלמידים הצהרות ובקשו מהם לקבוע האם ההצהרה נכונה או לא:

 ]תשובה: שקר[חיפושים בגוגל ברחבי העולם < אמת/ שקר?  1,000,000בכל יום נעשים 

 חיפושים. 46,000 –ארבעה מיליארד חיפושים! בכל שניה  –בכל יום נעשים 

 : אמת[]תשובהמיליארד < אמת/ שקר?  200בכל יום נשלחים מעל 

 מהם הם ספאם( 70%מיליון מיילים בשנייה )בערך  2.5בכל יום נשלחים בערך בערך 

 ? ]תשובה: אמת[ניתן לחסום תכנים באינטרנט < אמת/ שקר

 .רנט הביתי, מקבלים אינטרנט מסונןכך שבכל מכשיר שמתחברים ממנו לאינט ניתן לבצע את סינון התכנים ברמת הספק

 המדגים בכל רגע נתון את מספר משתמשי האינטרנט המחוברים,  internetlivestatsלתלמידים את אתר לסיום ניתן להראות *    

 את האתרים הנמצאים באוויר, את המיילים הנשלחים וכו'.      

http://www.internetlivestats.com/
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 ב. איך עובד האינטרנט

 . שאלו את התלמידים איפה נמצא האינטרנט?3

מיליון שרתים המחוברים בכמעט מיליון  80: במבט ראשון הרשת לא נמצאת בשום מקום, אבל הרשת מורכבת מבערך הסבירו

 מחשבים, סמארטפונים ומכשירים אחרים. –מיליארד מכשירים  20-קילומטר של כבלים תת ימיים. לרשת מחוברים כ

 האינטרנט נמצא בכל מקום! -ככל שיותר ויותר מכשירים מתחברים, התשובה הופכת להיות 

 ?מידע זה מה התלמידים את שאלו .4

:  מידע זה תמונות, קבצים, מוזיקה. אם רוצים להעביר מידע, המחשב מחלק את המידע שנמצא בתוכו לחבילות הסבירו

 קטנות ושולח אותן אחת אחת. המידע עובר ברשת המחשב שלנו לא מחובר בחוט לשרת של ווטסאפ שנמצא בארה"ב.

 ב מוסר את החבילה לנתב )ראוטר( אליו הוא מחובר )נטוויז'ן(. המידע עובר בין נתבים כל נתב מחליט לאןהמחש

למשל אם נעלה תמונה לפייסבוק, התמונה תחולק לכמה עשרות חלקים  –החבילה ממשיכה. לחבילה מצמידים כתובת 

 והמחשב ירשום בכל אחת את הכתובת של פייסבוק. 

 את הכתובת של השולח. למה? לכל חבילה מוסיפים גם

 ההודעה לא יודעת את הדרך אלא מובלת צעד צעד ניתוב, ראוטר, ספק , תשתית, אלחוטי מול קווי דפדפן.

 הסבירו את התהליך שעוברת הודעת ווטסאפ: 

 אני רוצה לשלוח "חחחחח"

 11שקף  -([ < הציגו את טבלת שפת המחשב  135]גם "חחח" זו חבילת מידע ) אסקי 

 "חבילות יעברו"? כמה

 איך סימני ה"וי" עוברים?

 )אני שולח לווצאפ( ראשונהחבילה מידע     שולח "חחחח"

)ווצאפ שולחים אלי הודעת  שניהחבילה מידע  קיבלו את המידע  שהםווטסאפ שלחו לי בחזרה חבילה  –"וי" ראשון 

 "קיבלתי"(

)ווצאפ שולח לחבר. החבר  שלישית, רביעית וחמישיתלה מידע חבי הסלולרי השני שלח לי חבילה שהוא קיבל  –"וי" שני 

 מחזיר חבילה שאומרת "קיבלתי" , ווצאפ שולח אלי הודעה שהחבר קיבל(

)הסלולרי של החבר שולח לווצאפ  שישית ושביעיתחבילות מידע  הסלולרי שלח לי חבילה שההודעה נראה  –"וי" כחול 

 בילה שההודעה נקראה(הודעה שההודעה נקראה, ווצאפ שולח לי ח

 זה מודל מאוד מאוד מופשט , בפועל עוברות עוד המון הודעות כדי לוודא שכל התהליך הושלם בהצלחה.  הערה למנחה:

זה מהירות מדהימה וקשה  –כל התהליך לוקח חלקי שניה כשההודעות לא עוברות מטלפון לטלפון אלא דרך השרתים 

 לתפיסה לילדים.

 חד לשלוח הודעה לחבר אחר בכיתה אך בקשו מהחבר לכבות את האינטרנט.: בקשו מתלמיד אהדגמה

 של מי האינטרנט .5

 שאלו את התלמידים:

 ?האינטרנט את מנהל מי?  האינטרנט מי של •

 ?כסף עולה בבית האינטרנט למה - אחד אף של לא היא אם •

 ?תשתית זה ומה ספק זה מה •

 :הסבירו

, להעלות תוכן ולהשתתף. אומנם יש דברים שעולים כסף באינטרנט אבל יש האינטרנט לא של אף אחד. כל אחד יכול להכנס

 כמעט לכל דבר תחליף חינמי. 

 שמות אתרים, כתובות למשל. –יש ארגונים שמנהלים חלק מהאינטרנט 

אפשר לשלם לכביש שש או ליסוע בכביש לידו . עדיין, המהירות  –אפשר להשוות לכביש ומכונית להשכרה  –תשתית וספק 

 תלויה גם בסוג הרכב שנשכיר.

 מיליארד( 10מיליארד אנשים, מי זוכר כמה מכשירים יש? ) 7-אוכלוסיית העולם מונה כ
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 למה יש יותר מכשירים מאנשים? 

טלויזיות, אזעקות, מפעלים,  –המון מכשירים נוספים  –סלולרי, מחשב טאבלט. בנוסף  –לכל אדם יש יותר ממכשיר אחד 

 ד. מנורות, אזעקות ועו

 האינטרנט של הדברים .ג

 התפתחות האינטנרט .6

 ".דברים"ה שאר כל מגיעים עכשיו. הסמארטפונים הגיעו אז. מחשבים רק היו בהתחלה

להיות דבר באינטרנט הכוונה שניתן להפעיל אותך דרך האינטנרט או שבאמצעות חיבור לאינטרנט תוכל לחוש את הסביבה 

 חשיני תנועה, גלאי עשן(.ולהשפיע עליה )סנסורים, נורות, מצלמות, 

 שנים פעלו ללא חיבור לאינטרנט? 10שאלו את התלמידים אילו "דברים" מחוברים היום לאינטרנט שלפני 

המציג דבירם שמחוברים לאינטרנט. ניתן ללחוץ על חיתולים, אסלה, מראה, קומקום, קוביות קרח, מחבט  18הציגו את שקף 

 שירים.טניס ועוד... ולהראות הדגמות של המכ

 שאלו את התלמידים:

 (2007 יוני? )הראשון האייפון יצא מתי 

 (מחוברים מכשירים מיליארד 20-ל קרוב? )היום מחוברים דברים כמה 

 דברים מילארד 50<  7 בערך יהיו 2020 בשנת, אחד לכל מחוברים מכשירים 3 בערך יש היום( ? זמן הרבה לא) 2020- וב 

 התנסות .7

 הדבר את מחפשים והם אקזיט עשתה שבדיוק סטרטאפ חברת בעליי עכשיו שהם להם ואמרו תלקבוצו התלמידים את חלקו

כל קבוצה תקבל חלל  היום עד מחובר היה שלא דבר לאינטרנט לחבר – הבא הפטנט את להמציא קבוצה כל על. הבא הגדול

 .שונה בבית אשר לו היא צריכה לפתח המצאה

 .שלהם ההמצאה את למקד להם סיעשיי 1 בנספח המופיע העבודה דף להם חלקו

 .שלהם ההמצאה את להציג קבוצה מכל מנציג ובקשו במליאה התלמידים את כנסו בסיום

 .בחברה אצלכם אותם לראות בעתיד שתשמחו להם ואמרו היצרתיות ההמצאות על התלמידים את חזקו

 סיכום .ד

רונות. שאלו אותם האם הם חושבים השנים האח 20אמרו לתלמידים שדברנו היום על ההתפתחות של האינטנרט ב

 שההתפתחות הזו עוזרות לנו? האם יש לה גם מחיר?

הטכנולוגיה מאפשרת יעילות, חסכון באנרגיה, חסכון בזמן, הצלת חיים, שיפור איכות חיים. ]מערכות השקיה אוטומטיות, 

 חסכון בביקורי טכנאי[.רפואה מודרנית, מכוניות שיתקשרו ביניהן, מקרר שיתריע אם משהו מתקלקל באוכל, 

 תנתב את התנועה כדי לחסוך זמן ודלק, אפשר לחלוק מכוניות , אוטובוסים שיגיעו להיכן שיש עומס וכו' –"עיר חכמה" 

פריצה  –אך אנו משלמים גם מחיר, העולם הממוחשב מקבל החלטות עבורנו, פרטיות בתמורה לנוחות, בעיות אבטחה 

מיקום, מה קנינו, לאיזה אתר נכנסנו, כמה מים אנחנו שותים? כמה  –ערכות יאספו עלינו מידע לבתים, לקוצבי לב וכו'. המון מ

 ביצים בחודש אנחנו אוכלים.

 לסיכום, הטכנולוגיה מאפשרת לחבר לרשת אינספור אמצעים. היעילות של עולמנו גדלה מדי יום אך יש לכך גם מחיר.

 

( המדגים מחירים WALL·E)מתוך הסרט  Fitless Humansהאנימציה  ע במידה ונשאר זמן ניתן להראות לתלמידים את קט

 אפשריים של התפתחות הטכנולוגיה.

 

 

__________________________________________________________________ 

 על פיתוח מערך שיעור זה. Texas Instrumentsלעפרי סלוצקי מ אנו מודים

 

https://www.youtube.com/watch?v=s-kdRdzxdZQ
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 דף עבודה לעבודה בקבוצות – 1נספח 

 
 

 !הבא הגדול הדבר< למטבח   הבאה ההמצאה את שמחפשים הייטקיסטים אתם

 לאינטרנט אותו המחבר מוצר והמציאו לאינטרנט חובר לא היום שעד דבר על חישבו

 חשבו:

 ?לאינטרנט לחבר רוצים אתם אותו המכשיר מהו •

 שם למוצרהמציאו  •

 ?לאינטרנט המכשיר בחיבור היתרונות את הסבירו •

 ?לאינטרנט המצור בחיבור אפשריות בעיות על חשבו •

 

 !הבא הגדול הדבר<  ה לחדר הלימודיםהבא ההמצאה את שמחפשים הייטקיסטים אתם

 לאינטרנט אותו המחבר מוצר והמציאו לאינטרנט חובר לא היום שעד דבר על חישבו

 חשבו:

 ?לאינטרנט לחבר רוצים אתם אותו המכשיר מהו •

 המציאו שם למוצר •

 ?לאינטרנט המכשיר בחיבור היתרונות את הסבירו •

 ?לאינטרנט המצור בחיבור אפשריות בעיות על חשבו •

 

 !הבא הגדול הדבר< ה לסלון הבא ההמצאה את שמחפשים הייטקיסטים אתם

 לאינטרנט אותו המחבר מוצר והמציאו לאינטרנט חובר לא היום שעד דבר על חישבו

 חשבו:

 ?לאינטרנט לחבר רוצים אתם אותו המכשיר מהו •

 המציאו שם למוצר •

 ?לאינטרנט המכשיר בחיבור היתרונות את הסבירו •

 ?לאינטרנט המצור בחיבור אפשריות בעיות על חשבו •

 

 !הבא הגדול הדבר<  ה לחדר השינההבא ההמצאה את שמחפשים הייטקיסטים אתם

 לאינטרנט אותו המחבר מוצר והמציאו לאינטרנט חובר אל היום שעד דבר על חישבו

 חשבו:

 ?לאינטרנט לחבר רוצים אתם אותו המכשיר מהו •

 המציאו שם למוצר •

 ?לאינטרנט המכשיר בחיבור היתרונות את הסבירו •

 ?לאינטרנט המצור בחיבור אפשריות בעיות על חשבו •
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 שפת תכנות  -  20 שיעור

  מטרות

 התלמידים יכירו את עולם שפת התכנות . 1

 ( לתכנת ויבינו שזה דבר שהם מסוגלים לעשות בעצמםסקראץילמדו דרך פלטפורמה ידידותית )התלמידים . 2

 לחשוב ביצירתיות, לתכנן בשיטתיות ולעבוד יחד. דרך שימוש בפלטפורמה התלמידים ילמדו 3

 הכנה

 בית הספר ערוך מבחינת כמות ולבדוק ש . מומלץ מאוד לקיים את השיעור בכיתת מחשבים, יש לתאם זאת מראש עם מחנכת1

 מחשבים ואפשרות גלישה באתרים חיצוניים.      

 לאפשר לתלמידים להתנסות בתוכנהעל מנת  דקות 60 -שיעור בן כרצוי לתאם מראש עם המורה  .2

לפני  בתוכנהשוב שהמתנדב יתנסה בשימוש ח .באופן בסיסי ץאסקרכנת ועל מנת להעביר את השיעור יש להכיר את ת .3

 .)הוראות נמצאות במערך השיעור( העברת השיעור

 ( וטוש ללוח1ציור של בית )נספח יש להדפיס  .4

 מהלך השיעור

 איך מחשבים מדברים? .א

הציגו את עצמכם, ספרו על התחביבים שלכם, הלימודים שלכם, העבודה שלכם ועל האופן שבו העבודה/ התחביבים שלכם  .1

 קשרים לשפת תכנות.מת

 מתנדב אחד הוא המתכנת ומתנדב שני הוא המחשב.  -בקשו שני מתנדבים  .2

לצייר על הלוח את הציור. לתת הוראות מדויקות ל"מחשב" כיצד  ובקשו ממנו)נספח( תנו למתנדב ציור של בית  – המתכנת

 עליו להסביר לו זאת מבלי לציין את המילה בית )או לנסות לתאר מהו בית(.

 מעלות( 90ואז צייר קו אופקי מהנקודה שבה סיימת בזוית של  םיר קו אנכי בארוך חמישה סנטימטרייצ :דוגמאל

הסבירו למתנדב שהוא צריך להיות קשוב להוראות ואם הוראה לא מדויקת או  צריך לפעול אך ורק לפי ההוראות. – המחשב

 בין את ההוראה.לא מלאה לבצע רק לפי מה שנאמר לו או לא לבצע אם הוא לא מ

 כיצד הם הרגישו בתרגיל? שאלו את תלמידי הכיתה מה הם למדו מהתרגיל? מתנדביםבסיום שאלו את ה

לא הם למרות שמחשבים מסוגלים להטיס חללית לירח, לנצח את אלוף השחמט בשח או לעצור טיל לפני שהוא נוחת  הסבירו:

שלימדו ותכנותו אותם לעשות. למעשה הם אפילו לו יודעים    חושבים באופן עצמאי, כל מה שהם מסוגלים לעשות זה מה

למחשב יש רק חוטים של חשמל או שיש בהם מתח חשמל או  .0 1 מספרים( 2רק מספרים )ואפילו רק  לקורא אותיות אלא

 שאין וככה המחשב מבין את הפקודות שלנו.

שאנחנו אומרים. היום נלמד כיצד מדברים עם  כמו שראינו בתרגיל המחשב לא יכול לחשוב לבין והוא עושה בדיוק מה

 המחשב.

שב פוקדות כדי להכין כזו והסבירו לתלמידים שבסוף השיעור הם יוכלו לתת למח האנימציהסרטון הראו לתלמידים את 

 .מציהילמבנה הקוד שמייצר את האנצה אנימציה < ניתן כבר עכשיו לתת להם הצ

 תוכנת סקראץ –התנסות בשפת תכנות  .ב

 ליצור סיפורים אינטראקטיביים,המאפשרת  )Scratch (סקראץ׳הדגימו לתלמידים כיצד יוצרים אנימציה בעזרת תוכנת  .3

   .אנימציות, משחקים, מוזיקה ואומנות

 פעלו לפי ההוראות הבאות: 

 [בלוג פשוטותורגמו עלי ידי  Scratchמדריכי הפעילות באתר ]ההנחיות לקוחות מתוך 

אם האתר נפתח באנגלית, ניתן לשנות את שפת הממשק  ,http://scratch.mit.edu לאתרליצירת פרויקט חדש, גשו 

 .מהתפריט בתחתית הדף. לאחר מכן, לחצו על הכפתור צור

 

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/projects/10015059/fullscreen/
https://scratch.mit.edu/projects/10015059/editor/
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
https://scratch.mit.edu/ideas
https://yehudab.com/blog/2014/08/scratch-getting-started-guide/
https://yehudab.com/blog/2014/08/scratch-getting-started-guide/
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 .כדי שהפריוקט שלכם ישמר הכנסו למערכת סקראץ׳אם יש לכם כבר חשבון ב

 

 התחילו לזוז  .1

 

 .לאזור התסריטים זוז גררו לבנת

 

 .לחצו על הלבנה כדי לגרום לחתול לזוז

 הוסיפו צלילים  .2

 

 .זוזוחברו אותה ללבנת ה נגן בתוף גררו לבנת
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 .לחצו והקשיבו

 .אם לא הצלחתם לשמוע, בדקו שהרמקול במחשב שלכם מופעל

 

 .ר של תופים מהתפריטתוכלו לבחור סוג אח

 התחילו ריקוד .3

 

 .חדשה. לחצו בתוך הלבנה והוסיפו סימן מינוס זוז הוסיפו לבנת

 

 .לחצו על כל אחת מהלבנים כדי להריץ את כל הערמה

 

 .חדשה, והחליפו את סוג התוף מהתפריט. לחצו להרצה נגן בתוף הוסיפו לבנת

 שוב ושוב .4

 

 .צריך לעטוף את שאר הלבנים חזורערמה. הפה של לבנת הוהצמידו אותה לראש ה חזור גררו לבנת

 .כדי לגרור את הערמה, יש לתפוס אותה מהלבנה העליונה
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 .תוכלו לשנות את מספר החזרות שיבוצעו

 .לחצו כדי להריץ

 .אפשר ללחוץ על כל אחת מהלבנים להרצת הערמה כולה

 אמרו משהו .5

 

 .ראמו וגגרו החוצה לבנת מראהלחצו על קטגוריית ה

 

 .והקלידו כדי לשנות את המילים. לחצו כדי לנסות אמורלחצו בתוך לבנת ה

 

 .להתחלה אמורכך, חברו את לבנת ה-אחר
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 דגל ירוק .6

 

   ה  וחברו אותה להתחל  גררו לבנת

 

 .בכל פעם שלוחצים על הדגל הירוק, התסריט מתחיל לפעול

 .להפסקה, לחצו על כפתור העצור

 שנו צבע  .7

 …שהו שונהעכשיו, נסו מ

 

 .שנה אפקט גררו לבנת

 

 .לחצו כדי לראות מה קורה
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 לחיצה על מקשים .8

 

  חברו לבנת

 .עכשיו, לחצו על מקש הרווח במקלדת שלכם

 

 תוכלו לבחור מקש שונה מהתפריט

 הוסיפו רקע .9

 .תוכלו להוסיף רקע לבמה

 

 .כדי לבחור רקע חדש  לחצו

 (."spotlight-stage" )למשל המהספרייבחרו רקע 
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 .אישור לחצו

 .הרקע החדש מופיע כעת על הבמה

 

 

 שמור ושתף

  .כדי לשמור את הפרויקט ברשת, הקפידו להתחבר לאתר

 דף פרויקט  כאשר אתם מוכנים, לחצו על

 

 .לקבלת מסך מלא  לחצו

 כדי שאחרים יוכלו לצפות ולשחק בפרויקט שלכם.   לחצו

 

 . להכין אנימציה משלהםלהתנסות בתוכנה וואפשרו להם זמן  קישורנס ליכבסיום בקשו מהתלמידים לה

 במידה והמחנכת חושבת שכדאי שהתלמידים יעבדו בזוגות חלקו אותם לזוגות לפני תחילת הפעילות.

 דים שמתקשים.הסתובבו בין התלמידים וסייעו לתלמי

 לשלוח את הקישור למחשב המחובר למקרן. שרוצים להציג בפני הכיתה את האנימציה שיצרו בסיום בקשו מתלמידים

 

https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
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ת צעדיו מאפשר למשתמש לעשות אהמשחק  - קוד מנקיניתן לבצע את הפעילות במקום בתוכנת סקראץ בתוכנת  – הערה למנחה

ת, תוך התגברות לאסוף בננו ןהילדים שולטים בדמויות של חיות ומכוונים אותבה  חווייתית שיטת הלימודדרך הראשונים בתכנות 

 באמצעות כתיבת קוד טקסטואלי )מתאים לכיתות הנמוכות יותר(. על מכשולים שונים

 .במדריךלפרטים נוספות עיונו 

 

 סיכום .ג

ים לפי קודים שאנשים לאמרו לתלמידים שהיום למדנו שפת תכנות. למדנו שגם המחשבים המתוחמים ביותר בעולם בסך הכל פוע

 אתםלומדים לתכנת בסקראץ', אתם כש ו אנו חיים.יכולת חשובה מאוד בעולם שבהיכולת לתכנת תוכנות מחשב היא תכנתו אותם. 

 . לומדים אסטרטגיות חשובות של פתירת בעיות, תכנון פרויקטים ורעיונות תקשורת

 או לסרטוני יוטיוב. מדריךהמליצו לתלמידים להמשיך להתנסות בתוכנת הסקראץ בזמנם הפנוי והפנו אותם ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

 תודה לעמית גפני מחברת זרטו על הייעוץ בכתיבת מערך שיעור זה

 
 
 

 

 

 

https://il.playcodemonkey.com/
https://il.playcodemonkey.com/
https://sites.education.gov.il/cloud/home/cyber_israel/Documents/maarchey_shiur_yesodot.pdf
https://sites.education.gov.il/cloud/home/cyber_israel/Documents/maarchey_shiur_yesodot.pdf
https://yehudab.com/blog/2014/08/scratch-getting-started-guide/
https://yehudab.com/blog/2014/08/scratch-getting-started-guide/
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 ציור בית – 1נספח 

 (את המילה בית או לתאר מהו בית. לצייןעל ידי הוראות בלבד )אין עליך להנחות את חברך כיצד לצייר את הציור שבידך 
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 מבראשית ועד הירח  -  21 שיעור

  מטרות

 רכישת מושגי יסוד בתחום החלל .1

 העצמת והעמקת העניין בנושא חלל .2

 הבנה שגם כאשר הדרך לא פשוטה ניתן להגשים את החלום באמצעות אמונה ועבודה קשה .3

 הכנה

 יש לדאוג למקרן מחשב ורמקולים .1

 מספר תלמידי הכיתה יש להדפיס נספחים * .2

 מומלץ להביאכמות גדולה של מספרים ודבק לצורך הכנת דגם החללית. .3

 

 מהלך השיעור

 הכרות .4

הציגו את עצמכם, ספרו על התחביבים שלכם, הלימודים שלכם, העבודה שלכם ועל האופן שבו העבודה/ התחביבים שלכם 

 שושית בראשית.קשורים לחלל. ספרו לתלמידים שהיום נדבר בשיעור תלמדו על הג

 

 פתיחה: מסרים לחלל .5

  סוכנות החלל של ארה"ב, נאס"א, תכננה לשלוח גשושית )חללית לא מאויישת( לחקור את החלקים החיצוניים של  1972בשנת

מערכת השמש שלנו. היה ברור לכולם שהחללית תמשיך לנוע בחלל הרבה מעבר למערכת השמש ותמשיך כך למשך עשרות 

אולי החללית תגיע אליהם יום אחד. הוחלט להוסיף  -נים. אם יש אי שם בחלל החיצון יצורים תבוניים אם לא מאות ואלפי ש

 דיסקית עם מסר ליצורים תבוניים בחלל.

  שתטוס הם היו בוחרים להכניס לדיסקית ( ובקשו מהם לכתוב בתוכה את הדברים ש1חלקו לתלמידים ציור של דיסקית )נספח

 ליצורים בעלי תבונה אי שם בחלל על בני האדם וכדור הארץ?איזה מסר לדעתם חשוב להעביר לחלל? כוונו אותם לחשוב 

 ערכו סבב ובקשו מתלמידים שרוצים לשתף במה שכתבו 

  :איך אפשר בכלל להעביר מסרים בלי שפה משותפת?שאלו את התלמידים 

  דמויות של גבר ואישה ומידע על כדור הארץ  דיסקית פיונירההמדענים של נאס"א בחרו לשרטט על ספרו לתלמידים כי

עם מידע על  תקליט הזהב וויאג'ראת נשלחו עוד שתי גשושיות לחלל. הפעם הכניסו לגשושיות  1977-באמצעות מספרים. ב

 מגוון התרבויות האנושיות: תמונות, קטעי מוזיקה ועוד.

מידע תרבותי כשירים של אמנים ישראלים, מידע על יוצרים בולטים  המכילה כמוסת זמןגם הגשושית בראשית נשאה עימה 

וספרים של סופרים ישראלים. בנוסף, הוכנסו אליה פירוט של תגליות ופיתוחים מישראל, ספרות מדעית ועוד. לצד החומר 

בשנות פעילותה ואף ספר ילדים בהשראת המשימה של בראשית.  Space ILולה תמונות שאספה עמותת הזה, תכיל הקפס

 שפות.   27-לצד התוכן הישראלי, נכללו בכמוסה כרכי אנציקלופדיות ומילונים ב

 

 בראשית .4

 עמותת )שפותחה עלי ידי  שוגרה הגשושית בראשית 03:45, בשעה 2019בפברואר  22כי ב־ ספרו לתלמידים(SpaceIL 

 הישראלית הראשונה על הירח. )חללית לא מאוישת( במטרה להיות הגושושית  בפלורידהרל שמאתר שיגור החלליות קייפ קנוו

 שאלו את התלמידים מי צפה בשיגור החללית? 

 במידה והיו תלמידים שצפו בשיגור החללית, שאלו אותם מה הם זוכרים מרגע ההמראה?

 עמותת שהכינה  סרטוןהראו לתלמידים את הSpaceIL. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%98_%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91_%D7%A9%D7%9C_%D7%95%D7%95%D7%99%D7%90%D7%92%27%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%98_%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91_%D7%A9%D7%9C_%D7%95%D7%95%D7%99%D7%90%D7%92%27%D7%A8
https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3752206,00.html
https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3752206,00.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=233&v=I02TqVAe9G8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=233&v=I02TqVAe9G8
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  בקצרה הסבירו, מספריים ודבק ובקשו מהם להרכיב לעצמם דגם של בראשית, (2את דגם הגשושית )נספח חלקו לתלמידים 

  .על מבנה הגשושית

 IL-spaceההוראות באתר גם משגר לחללית לפי במידה ותרצו ניתן לבנות  - הערה למנחה

 ?שאלו את התלמידים מדעו לדעתם קשה להגיע לירח 

ה פני הים, לא דרוש יותר ממכל דלק מלא ק"מ מעל גוב 100על מנת לשגר אסטרונאוט יחיד לחלל שמעל קו קרמן,  הסבירו:

של מכונית רגילה. הבעיה: אותו אסטרונאוט יחיד יצטרך לסחוב גם את מיכל הדלק המלא ואת הטיל שצריך לשרוף את הדלק 

הזה. וכדי להאיץ את המשקל הנוסף של הדלק והמשגר לחלל צריך עוד דלק. הדלק הנוסף מהווה משקל נוסף, מה שמצריך 

וחוזר חלילה. אל תשכחו גם, שכדי לשרוף  –דלק הנוסף מצריך עוד דלק והדלק הנוסף הזה מצריך עוד יותר דלק עוד דלק. ה

את כל הדלק הזה הטיל צריך לשאת עמו גם חמצן, שכידוע אין בחלל, וגם לזה יש משקל. הצמיחה המסחררת הזאת במשקל 

 ודלק נקראת בפי מהנדסים "עריצות משוואת הרקטות". 

ן לעריצות משוואת הרקטות היא הנעה רקטית רב שלבית: מעבורת החלל, למשל, עומדת על כן השיגור, על גבי הפיתרו 

"מגדל בבל" של שתיים ואפילו שלוש רקטות. השלב הראשון מכלה את הדלק והחמצן שבתוכו, ניתק ונופל. ואז הרקטה 

רק אז המעבורת עצמה מציתה את המנועים שלה  השניה ניצתת ונותנת עוד קצת דחיפה מעלה, עד שגם היא נופלת לים.

 מטען )אסטרונאוטים, לוויינים, ציוד מדעי וכולי(.  5%דלק ורק  95%ויוצאת לחלל. המשמעות היא שבסופו נשארים עם 

אלא שלהגיע לגובה החלל זה חלק מהסיפור. בשביל להישאר שם, תצטרכו להגיע למהירות אדירה כדי להדביק את מהירות  

קמ"ש.  1,600-כדור הארץ ולהישאר במסלול סביבו. על פני הארץ, בקו המשווה, הכדור שלנו מסתובב סביב עצמו בסיבוב 

אבל כמו בגלגל ענק, ככל שמתרחקים מהמרכז, מהירות הסיבוב גדלה. למשל, כדי שתחנת החלל הבינלאומית תדביק את 

 קמ"ש!  28,800במהירות מסחררת של  ק"מ מפני הים, עליה לטוס 400מהירות סיבוב כדור הארץ בגובה 

ק"מ של קו קרמן ונגמר  100-ק"מ אחרי קו ה 60-(, שמתחיל כLow Earth Orbitוכל זה רק כדי להגיע למסלול לווייני נמוך ) 

ק"מ מעל פני הים. למעשה, רוב הלוויינים המקיפים את כדור הארץ עושים זאת במסלול לווייני נמוך.  2,000בערך בגובה של 

י להתרחק עוד יותר ולבקר בגרמי שמיים אחרים במערכת השמש, תצטרכו להשתחרר לגמרי מכוח המשיכה של כדור כד

אלף קמ"ש! ושוב, זו מהירות שכדי להגיע אליה תצטרכו טונות  40 -הארץ. לשם כך יהיה עליכם לצבור מהירות של למעלה מ

 וזר חלילה.של דלק, שיעמיסו משקל נוסף, שיצריך עוד טונות של דלק וח

 [space.gov.il]המידע לקוח למאתר 

 

 ההתרסקות .5

נראה שעקב כשל באחד ממדי התאוצה של החללית, נגרמה , 2019באפריל  11-במהלך נחיתת החללית בספרו לתלמידים כי 

הכישלון להשיג נחיתה רכה, ישראל היא המדינה שרשרת אירועים שהובילה לכיבוי המנוע ולאי הצלחת הנחיתה. למרות 

ובראשית אף  השביעית מבין מדינות העולם וסוכנויות החלל, אשר הצליחה להקיף את הירח ולהביא אובייקט אל פני השטח

 הגיעה לשיאים ותקדימים שלא הגיעו לפניה:

  הראשונה שנבנתה כיוזמה פרטית, ולא כפרויקט ממשלתיהיא הגשושית הראשונה 

 נבנתה בלוח זמנים הקצר אי פעם.א הי 

  מיליון דולר( 100הזולה ביותר ששוגרה לירח )כ־היא 

  קילוגרם כשהיא ריקה(, ועם הכי מעט  165קילוגרם כולל מערכת ההינע והדלק.  585הקלה ביותר ששוגרה לירח )היא

 קילוגרם( 400-דלק )כ

  ותר משני מטרים(מטר, ורוחב מעט י 1.53הקטנה ביותר ששוגרה לירח )גובה היא. 

 

 סיכום .6

 שאלו את התלמידים כיצד לדעתם מרגישים המפתחים של בראשית?

חלקו לתלמידים דפים ובקשו מהתלמידים לכתוב מכתב למפתחים של בראשית, כוונו אותם לכתוב אילו מחשבות, רגשות, 

 תקוות הפיתוח של בראשית עורר בהם.

 .בקשו ממספר תלמידים להקריא את המכתבים שכתבו

http://kids.spaceil.com/wp-content/uploads/2017/09/SpaceIL_LUNCHER_hebrew_170829.pdf
https://www.space.gov.il/
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 ג'ריאתקליט הזה של וו – 1נספח 
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 דגם החללית בראשית – 2נספח 
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 סיכום 

 סיכום ומשוב  -  22 שיעור

 מטרות

 ריענון מושגים שונים שנלמדו במהלך הקורס .1

 התלמידים יעריכו את החשיבות ההתנדבות .2

 התלמידים יבחנו היכן הם יכולים להשתלב במערך ההתנדבות בחברה הישראלית .3

 שוב לפעול למען הגשמתו של חלוםהתלמידים יבינו עד כמה ח .4

 הכנה

 .משחק מושגים או חבל תליה 

  יש לבדוק מראש אילו שיעורים הועברו על ידי ארגונכם לכיתה זו ולהוציא המושגים מתוכם. -רשימת מושגים שנלמדו בקורס 

  "עם קבלת התבנית, יש תבנית התעודה נמצאת בידי רכז עמותת שיעור אחר המלווה את הקורס.  –תעודות "בוגר שיעור אחר

 להדפיסה כמספר תלמידי הכיתה, לבקש מביה"ס את רשימת התלמידים ולרשום על גבי כל תעודה את שמות התלמידים.

  יש להדפיסו כמספר תלמידי הכיתה. לקבלת הטופס אנא פנו לרכז/ת הפעילות מטעם שיעור אחר. –טופס משוב תלמידים 

 

 הערה

 רון של הקורס. ניתן להעביר את תכנו )או חלקו( גם במהלך ביקור התלמידים במשרדי שיעור זה מיועד להיות המפגש האח

 החברה, במקרים בהם מהווה הסיור את המפגש האחרון )ראו הצעה למבנה סיור שכזה בנפרד(.

  וגם בהצעה לסיור בארגון.  ג'בשיעור סיכום המשחקים המוצעים במערך שיעור זה, מוצעים גם 

 יש לתאם זאת מראש עם המורה. דקות 60 -כ ואורכו השיעור ארוך מהרגיל . 

  .רצוי שיגיעו לשיעור זה מתנדבים רבים ככל האפשר 

  רצוי לברר לפני השיעור, אם בכיתה זו התקיימו קורסים אחרים ואם כן, איזה שיעור סיכום הועבר להם בקורסים השונים, על

 מנת לא לחזור על אותו השיעור פעמיים.

 

 מהלך השיעור

 דקות[ 15יחה ]פת .א

 פתיחה .1

אמרו לתלמידים כי היום יתקיים השיעור האחרון בקורס. עברנו תקופה ארוכה יחד, למדנו הרבה דברים חדשים ואנו מקווים 

 שנהניתם, לפחות כמונו. במפגש זה נרצה קצת לשמוע מכם איך היה לכם הקורס, ממה נהניתם וממה פחות נהניתם. 

שגים המרכזיים שנלמדו בקורס, וכפי שכבר הבנתם גם החזרה תעשה בצורה מהנה אחר כך, נעשה חזרה קצרה על המו

 וחווייתית, באמצעות משחקים והפעלות. 

לסיכום, נעביר לכם משוב אנונימי שממנו נרצה ללמוד מכם, אילו דברים היו טובים בקורס ומה כדאי לנו לשפר לקראת קורסים 

 נוספים בהמשך. 

 

 : וע מכםכפי שאמרנו אנו רוצים לשמ

  ?האם נהניתם מהקורס 

  ?מה אהבתם בקורס 

 ?ממה פחות נהניתם 

 ?האם השיעורים היו שונים ממה שאתם מכירים בדרך כלל? נהניתם מכך 

  אתם זוכרים שבמפגש הראשון ערכנו תיאום ציפיות? האם כעת כשהקורס הסתיים, אתם חושבים שהוא ענה על הציפיות

 שלכם? מדוע?

 ו תלמידים לדבר. בסוף המפגש הם ישיבו על משובים, שיאפשר לכולם להתבטא בצורה אנונימית. אל תחייב הערה למנחים
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 דקות[ 10-15משחקי מושגים ] .ב

 בואו נראה מה אתה זוכרים מהשיעורים השונים שנלמדו. למנחה: ניתן לבחור באחד המשחקים הבאים:  .2

יעור סיכום בקורס אחר רצוי לברר עם רכז/ת שיעור אחר, משחקים אלו מופיעים גם במערך סיכום ב'. משום כך, אם התקיים ש

 איזה מבין המשחקים התבצע אז, כדי לא לחזור עליו שוב. 

 חבל תלייה

_ _(.  -_  " ייראה כך: ) _ _ _ _ סטראט אפ"ר האותיות של המושג )למשל המושג שרטטו על הלוח משבצות או קווים כמספ

אותיות המרכיבות אותו. כל אות נכונה שתוזכר תיכתב במקומה ולעומת זאת, על כל על התלמידים לנחש מהו המושג או מהן ה

שישלים בסופו של דבר חבל תלייה ואיש תלוי עליו. התלמידים כמובן חייבים להשלים  קו אחד נוסףניחוש שגוי ישרטט המדריך 

 זוכרים לגביו. את המושג בטרם "ייתלו". לאחר הזכרת המושג, שאלו על המשמעות של המושג ומה הם

 

  נחש מה אני? –מושג 

מחלקים את הכיתה לזוגות. בכל זוג אחד התלמידים מקבל פתק עם מושג מהקורס. התלמיד השני צריך לנסות לנחש מהו 

המושג באמצעות שאלות. בקשו המזוגות להתכונן לקראת משחק מול הכיתה, ולשם כך שינסו להיזכר יחד בכמה שיותר 

 בלו. פרטים על המושג שקי

משחק מול הכיתה: בקשו זוג שיתנדב לשחק מול הכיתה. יתר התלמידים צריכים לנחש מהו המושג שבידי הזוג, באמצעות 

 שאלות. ניתן להקשות ולהנחות את הכיתה לשאול רק שאלות של כן ולא. חזרו על המשחק עם זוגות נוספים. 

 

 דקות[ 10התנדבות ] .ג

 הסבר .3

מהלך הקורס. גם אנחנו למדנו מכם הרבה ונהנינו להגיע לכאן מדי שבוע. כפי שאתם שמחנו לראות כמה דברים למדתם ב

יודעים, הקורס שלנו הועבר לכם בהתנדבות. כל האנשים שהגיעו לכאן מדי שבוע )מומלץ להזכיר שמות( עשו זאת 

 בהתנדבות, מפני שהם רצו להיות פה אתכם. 

 

 על התנדבות .4

בקשו מהתלמידים "לזרוק" אסוציאציות העולות בראשם למילה זו )תשובות אפשריות: רשמו על הלוח את המילה "התנדבות" ו

תרומה, לא חובה, עשייה מתוך בחירה/למען האחר/ ללא תמורה כספית/ללא ציפייה לתמורה כספית, הנאה, סיפוק(. כתבו את 

 תשובות התלמידים על הלוח כשמש אסוציאציות:

 

 המשך .5

חברה שלנו גרמה לנו באמת להנאה, סיפוק ושמחה גדולה. ספרו אתם על מקרים שגרמו ההתנדבות של העובדים מהמשרד/ה

לכם לאושר גדול מאוד, שקיבלתם מהם סיפוק רב, שנהניתם מהם במיוחד )ניתן לתת לתלמידים מספר דוגמאות רלוונטיות על 

וכו'(. מומלץ לכתוב את הדוגמאות בצד מנת לדרבן אותם לחשוב על רעיונות שונים כמו "טיפלתי בבעל חיים", "נולד לי אח" 

 אחד של הלוח. 

 

עשייה למען 

 האחר

 תרומה

 בחירה

חוסר ציפייה 

 לתמורה כספית

 סיפוק הנאה

 התנדבות
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 מחקר התנדבות .6

לאחר ששמעתם את תגובות התלמידים הרחיבו: בארץ נערך מחקר גדול מאוד שהתפרס על פני עשרים שנה ובדק מה גורם 

יות טובים אושר לאנשים. המחקר הוכיח כי בני אדם מאושרים במיוחד כאשר הם עושים למען האחר, גורמים לאחרים לה

יותר/בריאים יותר/חזקים יותר. כך למשל אנשים העוסקים בנושא של עזרה ראשונה וטיפול בחולים חווים תחושות חזקות של 

סיפוק ואושר כשהם מצליחים במשימתם. מכאן הובן כי גם התנדבות, כלומר עשייה למען האחר מובילה לתחושת אושר 

במקרים שונים למען  התנדבתםות שהועלו על ידכם מוכיחות כי כשאתם למעשה וסיפוק גדולים מהרגיל. גם הדוגמאות השונ

זולתכם, הדבר הסב לכם אושר רב )כשיוסי טיפל בכלב הוא למעשה התנדב לעזור לו ולסעוד אותו, כשדני עזר לזקנה ולחצות 

 את הכביש הוא התנדב לעזור לה וכיו"ב דוגמאות(. 

 שאלה .7

עניין עם התלמידים, תחושת סיפוק, עניין, קיבלו אפשרות לשתף אחרים בידע שלהם המתנדבים בקורס שלנו חוו מפגש מ

וללמד אותו. האם לדעתכם רק מבוגרים יכולים להתנדב? מה עם בני נוער? במה אתם יכולים לתרום לדעתכם? האם חלקכם 

 מתנדבים או מעוניינים להתנדב? היכן?

 סיכום ביניים .8

ד. כל אדם, מבוגר או צעיר, יכול לתרום בהתאם ליכולות ולתכונות המיוחדות שלו. את נושא ההתנדבות בחברה הוא רחב מאו

הקורס שלנו העבירו מתנדבים מתחום דעת מסוים שתרמו מהידע שצברו במהלך הלימודים והניסיון בעבודה שלהם. גם בני 

 הן לעצמם והן לחברה. נוער, בהתאם לתחומי העניין שלהם והמוטיבציה שלהם עשויים להרים תרומה משמעותית 

 .ותר, מקובלים יותר, עצמאיים יותרסקרים מוכיחים כי בני נוער מתנדבים הינם אנשים מאושרים י

 .נוער בנילמקומות מתאימים להתנדבות  ולקבל מידע לגבי פורטל ההתנדבות בישראלמי שמעוניין להתנדב יכול לפנות לאתר 

 דקות[ 10סגירת מעגל" ] –"לפעמים חלומות מתגשמים  -סיכום  .ד

 סיכום השיעור .9

  עברנו ביחד תקופה מיוחדת בה כולנו למדנו דברים חדשים על על עצמנו, על החברה ועוד. אנחנו מאוד מקווים שמהחוויה

ת גדולה וכולנו ערבים הזו תצאו לא רק עם המושגים החדשים שלמדתם אלא גם עם ההבנה שכולנו חלק מחברה אח

 אחד לשני. כפי שאנו הגענו אליכם להעניק לכם מעצמנו, כך גם לכם יש מה לתת לאחרים. 

  אנחנו פתחנו בפניכם חלון לעולם התוכן והמקצוע שלנו, אבל זה רק כיוון אחד. חשוב שתדעו  –דבר נוסף וחשוב לא פחות

לחלום ולהאמין שאתם מסוגלים ולפעול וכל מה שצריך זה  שיש עוד הרבה מאוד מקצועות ותחומים שניתן לעסוק בהם

 למען הגשמת המטרה הזו. 

 הפעלה מקדימה לסיפור  –משל "החכם הסיני והפרפר"  .10

  כל תלמיד ייקח דף ובו הוא יכתוב חלום אחד או שאיפה כלשהי שיש לו. רצוי חלום שנוגע לעתיד שלו, למה שהוא רוצה

 –אך אפשר גם להביע משאלה בתחום האישי, חברתי, משפחתי וכדומה. שימו לב  לעסוק בו, להתמחות בו ולהצליח בו

 אין שום צורך לשתף תלמידים אחרים במה שאתם כותבים, רק כתבו ושמרו את הפתק מקופל ביד. 

  בנספח(.  "החכם הסיני והפרפר"כשכל התלמידים אוחזים את הפתק בידם הקפוצה, יספר המנחה את משל( 

 ל, כאשר הילדים עדיין אוחזים בידיהם את הפתקים יאמר המדריך: המשל מלמד אותנו שהחלטות לאחר סיפור המש

 הכול תלוי בנו! הדבר בידנו! -רבות תלויות בנו ויש לנו היכולת להוציא אל הפועל ולהגשים את מטרותינו ושאיפותינו 

  הערות למנחה

  ורך לזכור כל פרט, אלא לספר כפי שאתם זוכרים( עבור )אין צ לא להקריא את הסיפור אלא לספרו בעל פהמומלץ מאוד

 התלמידים, זוהי דרך מעניינת ומרתקת הרבה יותר.

 ניתן במקום כתיבת הפתקים לבקש מהתלמידים לעצום את העיניים ולדמיין משאלה, שאיפה שלהם,  במידה והזמן קצר

דרך הכתף אל כף היד שלהם והם  משהו שהם מאחלים לעצמם. לאחר מכן לדמיין שהמחשבה הזו עוברת מהראש,

 כביכול, מחזיקים אותה. בעודם עם אגרוף קפוץ, לפתוח את העיניים ולספר את המשל.

 דקות[  10חלוקת תעודות + חלוקת משובים לתלמידים ] .ה

את איסוף המשובים והעברתם דרך המורה או רכז  שיעור אחרהמשובים חשובים לנו להמשך הדרך. אנא תאמו מול רכז/ת 

 תנדבים בארגונכם. תודה!המ

http://www.ivolunteer.org.il/
http://www.ivolunteer.org.il/
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 פה(-סיפור הפרפר )מומלץ לספר בעל - 1נספח 

לפני שנים רבות, בקצה כפר עתיק בסין היה הר גבוה, ובראש ההר שכן לו בית עץ קטן. האגדה מספרת, כי 

 בבית גר זקן סיני חכם, החכם מכל אדם.

ת שהיה כה זקן ונכבד, לא כל האנשים בכפר ידעו שהזקן החכם יודע את התשובות לכל השאלות. והיו

 הטרידו אותו במנוחתו.

יום אחד קמו שני פרחחים צעירים והחליטו שהם יצליחו להוכיח לכולם שמדובר רק באגדה, ושבעצם, הזקן 

 החכם הוא סתם זקן. ובכלל לא חכם. 

 .הם קמו מוקדם בבוקר, לקחו פרפר והכניסו אותו לכלוב, וטיפסו במעלה ההר לכיוון ביתו של החכם

 בעודם מחזיקים את הכלוב מאחורי גבם, דפקו על הדלת, ותוך כמה דקות עמד הזקן מולם.

 "מאחורי גבנו יש פרפר. אמור נא לנו, האם הוא חי או מת?" –הם אמרו  –"זקן חכם" 

 "הפרפר חי". -הזקן התבונן בעיניהם וענה 

 והרהרו בדבר. הצעירים, שלא הבינו כיצד ידע החכם את התשובה, ירדו חזרה אל הכפר

 למחרת בבוקר, טיפסו שוב אל מעלה ההר, כאשר הפעם בתוך הכלוב היה פרפר מת.

 שוב דפקו על הדלת, שוב פתח הזקן את הדלת, ושוב שאלו הצעירים:

 "זקן חכם, מאחורי גבנו יש פרפר. אמור נא לנו, האם הוא חי או מת?".

 "הפרפר מת". -הזקן המתין שניה וענה 

  יים שבו הצעירים אל הכפר.מתוסכלים ועצבנ

 הם חשבו כל הלילה כיצד בכל זאת יצליחו להערים על הזקן.

 למחרת בבוקר התחכמו.

 הם טיפסו אל ראש ההר כשהפעם הם אוחזים פרפר חי בתוך כף ידם הסגורה.

 כך, חשבו, תהא תשובתו של הזקן אשר תהא, הם יוכיחו לו שהוא טועה.

 ד ימחצו את הפרפר בתוך היד, יפתחו את ידם ויראו את הפרפר המת.מי –אם יגיד שבתוך ידם פרפר חי 

 מיד יפתחו את ידם ויתנו לפרפר לעוף לחופשי. הפרפר חי. –אם, לעומת זאת, יגיד שבתוך ידם פרפר מת 

 נרגשים לקראת ניצחונם דפקו הצעירים על דלת ביתו של הזקן.

 –ץ, ואמרו לזקן הזקן פתח את הדלת, והצעירים הושיטו יד עם אגרוף קפו

 "זקן יקר, בתוך היד אנו אוחזים פרפר. אמור נא לנו, האם הפרפר חי... או מת?".

 הזקן הרהר. הביט בעיניהם הקרות, וענה:

 "הדבר בידכם".

 הסתובב והלך.
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 הצעה לתוכנית סיור בחברה  -  23 שיעור

 מבוא: למה לקיים סיור במשרדים שלנו? או "מה מעניין בכסא ובשולחן שלי"? .א

לכם מושג עד כמה אתם מעניינים. ההיכרות עם עולם העשייה שלכם מעניינת מאד את הילדים ועשויה להוות זרע ראשון אין 

 שיצמח ויבשיל בעתיד לידי החלטה ללמוד ולהצליח. 

פן הסיור בארגון הוא נקודת שיא בתהליך של היכרות עם המתנדבים ועם עולם התוכן והעשייה שלהם. הוא חושף את התלמידים ל

המעשי של "העולם האמיתי" ומאפשר לתלמידים לטעום ממנו קצת על ידי הכרות עם מקום העבודה של המתנדבים. הצצה אל 

חדר הישיבות, עמדות המחשב ואפילו למטבח ולמכונת הקפה עשויות להשלים באופן חוויתי את הלימוד  -"המגרש הביתי" שלכם 

ביבה חדשה ויוצאת דופן והם נהנים ומתלהבים מדברים שעבור המתנדבים הם בכיתה במסגרת הקורס. עבור התלמידים זוהי ס

 בשגרת היום יום.

סיבה נוספת לקיום הסיור היא מתן אפשרות לעובדים נוספים במשרד, שלא התנדבו עד כה, להיחשף פעילות, ליטול חלק ולסייע 

 ומפנה לאתר הקורס, לתמונות או לאתר העמותה.להצלחת הסיור. רצוי לחלק לעובדים במהלך הסיור דף המתאר את הפרויקט 

 במסמך שלהלן תוצע תבנית כללית לסיור בארגון, אשר תותאם לכל ארגון שיבקש לקיים סיור בין כתליו. 

 הכנות .ב

 את הסיור יש לתאם מוקדם ככל שניתן, רצוי כבר בתחילת הקורס, ולכל הפחות חודש לפני עריכתו. תיאום .1

 עומד לשירותכם בכל הכרוך בחשיבה, בהכנות ובביצוע הסיור. פנו אלינו! רכז/ת העמותה סיוע העמותה .2

באחריות בית הספר לדאוג לאישורי הורים ולהסעות. במידת הצורך, אם ביה"ס אינו יכול לשאת בהוצאות ההסעה,  הסעות .3

 תיבדק אפשרות מימון ההסעה ע"י הארגון המתנדב.

תיה"ס צריכים לתאם מועד הסעה חזרה(, בכפוף למבנה שייקבע. אנו יש להחליט מראש על אורך הסיור )ב אורך הסיור .4

 מציעים סיור של שעה וחצי עד שלוש, אלא אם יש פעילות משמעותית ארוכה יותר, הכל בהתאמה לארגון.

יש לקיים פגישה של המתנדבים לחשיבה ותיאום הסיור. חשוב שיהיו מספר מתנדבים שיהיו אחראים על  מתנדבים השתתפות

ילות, ובנוסף שיהיו אחרים שיקחו חלק בסיור ובהפעלות. מומלץ מאד שגם המתנדבים שאינן יכולים לקחת חלק בהכנה, יידעו הפע

על הסיור, ויגיעו אפילו לכמה דקות להגיד שלום. זו הזדמנות להיפגש שוב עם התלמידים ולראות את התהליך שעברו. המפגש 

 ים.הזה הוא חווייתי גם לתלמידים וגם למתנדב

הזמנת כיבוד לתלמידים ע"י הארגון, בהתאם לאפשרויות, עשויה לתרום לאווירה הנעימה ולהוקרת תודה.  וכיבוד אוכל הפסקת

ללא קשר חשוב לבדוק עם המורות האם התלמידים מתוכננים להביא עמם אוכל ולכלול במהלך הסיור זמן יעודי לצורך זה. חשוב: 

לדים ולהימנע מיצירת התמקדות יתר בנושא הכיבוד. ההמלצה שלנו היא להסתפק במספר הכיבוד צריך להיות פשוט ומותאם לי

 צלחות של חטיפים מלוחים, עוגיות ובקבוקי שתייה.

ניתן להוסיף חוויה מאתגרת בסיור באמצעות משחק חפש את המטמון שייערך באמצעות מכשירי  – חפש את המטמון בארגון

ולהוריד את הנחיות לעורך המשחק. לבחירת התחנות  #/http://treasure-hit.netסיור לאתר הסלולר. לשם כך, יש להיכנס לפני ה

. בהכנת המשחק ניתן להיעזר במחלקת פיתוח התכנים של העמותה. לשם כך, פנו אל רכז/ת שיעור 3במשחק היעזרו בסעיף 

 אחר.

 מהלך הסיור .ג

יהם בכל צורה שהיא, בהתאם למאפייני הסיור, בהם מקום, גודל להלן מבנה מוצע לסיור הכולל רעיונות שונים שניתן לחבר בינ

 הארגון ואופיו, לוח הזמנים, וזמינות המתנדבים ועובדים אחרים בארגון. 

 שיחת פתיחה .1

 ?הגעתם לחברת ... מה אתם יודעים על החברה שלנו? במה עוסקים העובדים בחברה 

 קטים מעניינים, סניפים בארץ ובעולם, מס' עובדים וכיו"ב....ובהיר של החברה, תחומי עיסוק, מחלקות, פרוי קצרתיאור 

 ?מה מעניין אתכם בחברה שלנו? אילו דברים אתם מצפים לראות כאן היום 

החברה שלנו היא למעשה מקום עבודה כמו עוד אלפי ועשרות אלפי מקומות עבודה של אנשים שונים בארץ. בסיור שלנו 

למם של המתנדבים שהגיעו אל בית הספר שלכם מדי שבוע. ממש כפי היום תוכלו להכיר יותר מקרוב את עו
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שלמתנדבים ניתנה האפשרות להכיר אתכם, כך אתם היום מגיעים לכאן על מנת להתרשם ולקבל מושג לגבי אופי 

 אולי יום אחד תחזרו לכאן בתור עובדים! –העבודה שלהם, ומי יודע 

 ?מה אתם אוהבים ללמוד בבית הספר 

ם שונים מתעניינים בדברים שונים ונמשכים לתחומים אחרים מחבריהם, החברה שלנו נותנת מענה לחלק כמו שתלמידי

 שונים( כמו: ...  לתחומיםמהאנשים בכך שהיא מגייסת אליה אנשים בעלי מקצועות שונים )שכמובן, אוהבים ונמשכים 

 מאפשרת לאנשים אלו לעבוד, להתמחות ולהתמקצע בתחומים אלו.  החברה

 יכול להתקבל לעבודה בחברת ...? מה אני צריך לעשות כדי להתקבל? מי 

שעשו וההשקעה שלהם  המאמץ... קולטת אליה עובדים שונים. המכנה המשותף של אותם עובדים הוא  חברת

בלימודיהם לפני שהתקבלו לעבודה. כלומר, האפשרות להתקבל לעבודה בחברה מובילה או בכל ארגון או משרד מצליח, 

למידת הרצינות וההשקעה של האדם. פחות חשובים נתונים כמו העיר שבה גדל, ביה"ס בו למד או  קודם כלה קשור

 עיסוק בני המשפחה.

  .המתנדבים יספרו לתלמידים היכן גדלו בילדותם והיכן למדו כסטודנטים 

ן שהגיעו. הם הגיעו לא והגיעוניתן לראות שהמתנדבים למדו גם באוניברסיטאות שקשה להתקבל אליהן עבדו קשה 

בארץ ולמדו בבתי ספר שונים. חלקם הגיעו ממשפחות מבוססות יותר, חלקם פחות. המכנה המשותף  שוניםממקומות 

 לכולם הוא ההשקעה בלימודים, במקצוע ובמקום העבודה.

 מפגש ושיחה עם בכיר בארגון .2

הסיור, שכן קיומה מדגיש את החשיבות שנותן  שיחה עם אחד מבכירי הארגון עשויה להיות גורם בעל חשיבות רבה להצלחת

הארגון לפעילות ההתנדבותית במסגרתו ומעצים הן את התלמידים והן את המתנדבים. ניתן לנתב את השיחה לנושאים 

 שונים: 

  ;הערכים שהחברה מאמינה בהם ומובילה וכיצד הם באים לידי ביטוי בעשייה היום יומית ובעשייה ההתנדבותית בפרט 

 מה נדרש בכדי להיות מנהל, עם אלו בעיות מנהל מתמודד )ניתן לשאול את התלמידים מהן לדעתן הבעיות  –עסקי  ניהול

או ההתמודדויות היומיומיות של מנהל( ומה התלמידים צריכים לעשות כיום על מנת להיות מנהלים בעתיד )ניתן לשלב 

 הפעלה מתוך שיעור על ניהול, ראה נספח(;

 איך מגייסים עובדים, מה נדרש מהם, מה הקשיים שעומדים בפניהם, איך  -שי במקום העבודה הדגשת ההיבט האנו

 מתנהגים הלקוחות כשמשהו לא עובד.

  פרויקטים מעניינים ושנים בהם עוסקים עובדי הארגון. בכך ניתן לעורר בתלמידים העניין וההתלהבות מהפעילות ומתחום

 הידע והעשייה בו עוסק הארגון. 

 יקור ופעילותתחנות ב

מרכז הסיור הוא חשיפת התלמידים לארגון על אתריו והתפקידים שבו. הצעתנו היא כי בכל אתר ייפגשו התלמידים עם דמות 

 שמייצגת אותו או מספרת עליו. 

 בסיור, היעזרו בסעיף זה לבחירת התחנות והמשימות במהלך המשחק. משחק חפש את המטמוןאם אתם מעוניינים לשלב 

  קבוצותחלוקה ל .א

ילדים בקבוצה(. מומלץ מאד  10 -לפי מספר התלמידים ואופיים, מספר המלווים והמתנדבים ומספר התחנות )רצוי כ

לבקש מהמורה לחלק את התלמידים לקבוצות עוד טרם הסיור כדי לחסוך את זמן ההתארגנות. כדאי להציע למורה 

א לשים תלמידים בולטים יחד(. מומלץ שלכל קבוצה יהיה לערוך חלוקה שתאפשר קבוצות "רגועות" ככל שניתן )למשל ל

 מלווה אחד לפחות מתוך הארגון )אחד המתנדבים(, ומלווה מבית הספר )מורה או הורה(.

  בארגון שניתן לבקר בהם אתרים .ב

ו בכל ארגון יש מקומות שמעניין לתלמידים לראות אותם ולשמוע עליהם כדי להבין יותר מהו מקום העבודה שלכם. אל

חדרי ישיבות, חדרי מחשב, ספריה, חדר אוכל, עמדת מזכירות, יכולים להיות ה"פשוטים" ביותר עבורכם. דוגמאות: 

 ארכיון, מחלקות בארגון כמו משאבי אנוש, מכירות וכיו"ב.

 אתרים או דברים שניתן להציג בחברות הייטק

  רשמים בכניסה?(שימוש בתג עובד לפתיחת דלתות, תגי אורחים )מדוע נ -תגי עובדים 

  )להזכיר את השיעור של מבנה הרשת –ביקור במעבדת מחשבים )רצוי גדולה עם הרבה חוטים ומחשבים 
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 !פירוק מחשבים ישנים והסבר קצר על מבנה המחשב תוך הקבלה לגוף האדם. פעילות מעולה 

 טיול במסדרונות ובחדרים/תאים של העובדים 

  ה, עוגיותמכונת קפה, שתיי –ביקור בקפיטריה/מטבח 

  הזמנת אוכל דרך המחשב 

 )..ביקור בחדר כושר )אם יש 

 התלמידים מתרגשים לנוכח החידושים הטכנולוגיים ואפשרויות  -חדרי "וידאו קונפרנס" ושאר חידושים טכנולוגיים

 התקשורת עם חלקים מרוחקים בעולם. לדוג' חדרים בהם מסכים וידאו גדולים המיועדים לעריכת שיחות וועידה או

 חדרים בהם שליטה מרכזית בווילונות, אורות ומסכים. 

  בסוף הסיור אפשר להפתיע את הילדים עם מתנה: מדבקות/ פד לעכבר/ כל פריט אחר. פריטים פשוטים שנראים

 למתנדבים שגרתיים גורמים לשמחה גדולה אצל התלמידים.

 העובדים  עם המפגש .ג

קום בו הם נמצאים בטרם יעברו את ההפעלה. כך למשל, כאשר כאשר תלמידים מגיעים לתחנה יסביר המדריך על המ

ייפגשו עם עובד כזה או אחר בתחנה מסוימת )במיוחד אם הוא מתנדב שהתלמידים עדיין לא פגשו( ראוי שיספר להם מי 

ים הוא, מה תפקידו בארגון, יתאר את מהות התפקיד וימחיש אותו ככל שניתן )למשל: יפתח את המחשב, יראה כיצד עוש

שיחת ועידה, יספר על פרויקט מעניין שעבד עליו בחדר זה, דוגמא לכתיבת קוד וכיו"ב. כן ניתן להציג דברים אישיים: 

תמונה מיוחדת, פינת קפה, משחקי שולחני ועוד. כך יוכלו הילדים להבין שלמעשה העובד נמצא שם הרבה יותר שעות 

שלו, לתנאים שהוא יוצר סביבו. לכיף שלו. כדאי לדבר על מאשר בכל מקום אחר. יש חשיבות רבה למקום, לצורה 

 הסיטואציה של עבודה בחדר משותף עם אחרים, על חברויות שנוצרות ועל יחסי עבודה לא פורמאליים. 

 הסיור באתריפעילות אפשרית  .ד

  קא עובד מישהו מייצג בארגון. זה יכול להיות אחד המתנדבים שהם פגשו או דוובכל אתר ייפגשו התלמידים עם

 שלא התנדב ויוכל בהזדמנות זו להכיר את התלמידים וליטול חלק בפעילות. מתכנתת, מזכירה, משאבי אנוש...

  המפגש יכול להיות שיחה קצרה על תיאור התפקיד ודברים נוספים, יכולים להיות האישיים ביותר. כל דבר שיחבר

 את התלמידים לאווירה של מקום עבודה, עבודת צוות וכו' 

 צגת מקרה מקצועי מעניין שעובדי הארגון עסקו/עוסקים בו, או מוצר מפורסם אחר בתחום. ניתן להציג כתבות ה

שהופיעו בעיתונות על עובדי המשרד לגבי מקרים אלו, דילמות מתחום העיסוק הקשורות למקרים שיסופרו ולשאול 

 את התלמידים איך לדעתם ראוי לנהוג במקרים כאלו. 

 באתרים השונים, או במקום אחר כמו חדר ישיבות או ספריה, כדאי לשלב הפעלות קצרות  –ים הפעלות לפי נושא

וחוויתיות, שיכולות להיבנות עבור הארגון לפי תחומו המקצועי או לפי תחום עיסוק מסוים )הנהלה, משאבי אנוש, 

ם שלא נלמדו. במידת הצורך ניתן גם להשתמש בהפעלות מתוך שיעוריביקורת, אנשי כספים ורואי חשבון וכיו"ב(. 

 נשמח לסייע בהכנת פעילויות מותאמות לארגון. 

 כלליים והפעלות הצעות למשחקיםה.   

משחקים אלו ניתן לשלב בכל פעילות שיא, בין אם כפעילות סיום בכתה או במהלך הסיור. ניתן לשלבם בפורום מלא של 

 בסיור. חשוב לא להאריך במשחקים )רבע שעה לכל היותר(. כל התלמידים, בתחילת הסיור או בסיומו, או כאחת התחנות

 מושגים על המצח – 1משחק 

מדביקים פתק על המצח או הגב של אחד המתנדבים/תלמידים מושג מתוך המושגים שנלמדו בקורס והוא צריך לנחש 

 מהו המושג שמודבק עליו, לפי הסברי התלמידים.

 )מצ"ב לוחות בנספח( בינגו מושגים - 2משחק 

 משחק בינגו שבו לוחות המשחק כוללים מושגים שנלמדו בקורס במקום מספרים.

כל פעם מוציאים הגדרה מסוימת )במקום מספר( והתלמידים צריכים לזהות את המושג ולסמן אם מופיע בלוח המשחק 

 שלהם. המנצח הוא מי שסימן את כל המושגים )כדי שהמשחק לא יגמר מהר מדי..(

מתלמידים סתם לזרוק תשובות לפי מה שרשום להם בכרטיס ובלי לחשוב, ניתן לקבוע מנגנון  שימו לב: כדי למנוע

 …("ענישה" על ניחוש לא נכון )מניסיון, התלמידים פשוט צועקים את המונחים שיש להם בכרטיס

 בחוברת( 45)שיעור  תחנו מצאת את המטמון -3 משחק 
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 סיכום הסיור .4

, בו ניתן להכין גם את הכיבוד והשתייה. בשלב זה כדאי לערוך שיחת סיכום עם רצוי להגיע בסיום הסיור לחדר גדול

התלמידים, לשתף אותם בתחושות שלכם מהקורס ומהמפגש בסיור בארגון ולבקש מהם שישתפו בתחושותיהם. ניתן גם 

הו שהוא זוכר לערוך חלק זה באמצעות משחק, למשל לזרוק כדור בין התלמידים והמתנדבים ולבקש שכל אחד יאמר מש

 מהקורס/סיור, או דבר שהוא רוצה לומר לסיום למתנדבים וכדומה. 

הערה ניתן גם לערוך סיור במקום קרוב יחסית או באתר/חברה שיש לה קשר לארגון המתנדב. ראו פירוט על כך בשיעור 

 "הצעות לפעילות שיא".
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 לוחות בינגו - 1נספח 
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 מצא את המטמון -פעילות סיכום בארגון    -  24 שיעור

 מטרות

 . לחשוף את התלמידים למגוון הפעילויות המתקיימות בחברת הייטק.1

 . לאפשר לתלמידים הצצה לעולמם של המתנדבים שפגשו במהלך השנה.2

 הכנה

 הדפסת וגזירת פאזל .1

 .והקבוצות התחנות מספר לפי הפעילות לליווי מתנדבים להקצות יש .2

 מהלך הסיור

 פתיחה .א

 שלנו? במה עוסקים העובדים בחברה? הגעתם לחברת ____ מה אתם יודעים על החברה

 ובהיר של הארגון, תחומי עיסוק, מחלקות, פרויקטים מעניינים, סניפים בארץ ובעולם, מספר עובדים וכו'. קצרתיאור 

 

 . מפגש ושיחה עם בכיר בארגוןב

ירי הארגון עשויה להיות גורם בעל חשיבות רבה להצלחת הסיור, שכן קיומה מדגיש את החשיבות שנותן שיחה עם אחד מבכ

 הארגון לפעילות ההתנדבותית במסגרתו ומעצים הן את התלמידים והן את המתנדבים. ניתן לנתב את השיחה לנושאים שונים: 

 שאול את התלמידים האם נהנו מהקורס השנההמנהל יספר על עצמו ואיך הגיע לתפקידו. הוא יכול ל היבט אישי 

 כיצד הם באים לידי ביטוי בעשייה היומיומית ובעשייה ההתנדבותית  ומוביל אותם הערכים שהארגון מאמין בהם 

 מה נדרש בכדי להיות מנהל, עם אלו בעיות מנהל מתמודד )ניתן לשאול את התלמידים מהן לדעתן הבעיות או  ניהול עסקי

 מיומיות של מנהל( ומה התלמידים צריכים לעשות כיום על מנת להיות מנהלים בעתיד ההתמודדויות היו

 איך מגייסים עובדים, מה נדרש מהם, מה הקשיים שעומדים בפניהם, איך  הדגשת ההיבט האנושי במקום העבודה

 מתנהגים הלקוחות כשמשהו לא עובד.

  כך ניתן לעורר בתלמידים העניין וההתלהבות  הארגוןפרויקטים מעניינים או מקרים מעניינים עימם עוסקים עובדי

 מהפעילות ומתחום הידע והעשייה בו עוסק הארגון. 

 

 מצא את המטמון .ג

ספרו לתלמידים כי הם יוצאים למשימת מצא את המטמון, עליהם לעבור בין תחנות שונות בארגון ובכל תחנה לבצע משימה על 

 (.1)נספח מנת לקבל חלק מפאזל שישלים את מפת המטמון 

חלקו את התלמידים לקבוצות וודאו כי לכל קבוצה יש מתנדב שמלווה אותה, לכל מלווה יהיה את סדר התחנות שבו הקבוצה 

 שלו צריכה לעבור.

 תחנות אפשריות:

 סימולציה -קשרי לקוחות  .1

 בפתיחה המתנדב יסביר אילו אינטראקציות יש לארגון עם הלוקחות שלו

 תלמידים שיהיו הלקוחות.  2תלמידים שיהיו עובדי הארגון ו 2לאחר מכן המתנדב יבחר 

הקבוצה ביחד עם המתנדב צריכה לעזור ללקוחות לשאול את העובדים שאלות על מנת לבדוק האם הם רוצים ליצור איתם 

 שיתוף פעולה. בסיום הלקוחות צריכים להחליט אם הם חותמים על חוזה מול הארגון או לא.

 

 אמת ושקר -המוצר  .2

 שהתלמידים שווידא לאחר. שלו התועלות מה, מורכב הוא ממה, בארגון מייצרים אותו המוצר מהו יסביר המתנדב תיחהבפ

 .נכונים פרמטרים 3 לפחות לזהות יצטרכו והתלמידים המוצר על ושגויים אמתיים פרמטרים יציג הוא המושגים את הבינו

 .לתלמידים אותה ולחלק רשימה מראש להכין או פ"בע הפרמטרים את להציג ניתן* 
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 התנסות בעולם האמיתי. -אקזיט .  3

 .אקזיט מהו לתלמידים בקצרה יסביר המתנדב      

₪.  1,000,000 בידכם יש, בסטרטאפ להשקיע המחפשים משקעים כרגע אתם: לתלמידים יאמר המתנדב מכן לאחר

 הכסף את להשקיע הייטק חברת באיזו לבחור ועליכם( הגבו/בינוני/נמוך סיכון) שונות סיכון ברמות הייטק חברות 3 לכם נציג

 (.חברה כל על קצת לספר כדאי)

 היו שלהם₪  1,000,000 ה כמה תלמיד לכל ויציג בשוק האמיתי החברות שווי את לתלמידים יראה המתנדב, בסיום

 .בחברה שנה חצי לפני אותם משקיע היו באמת אם היום שווים

 

 צילום -חדר מנהל .  4

יציג לתלמידים את תפקידו ויספר להם מאילו פעולות מורכב סדר היום שלו. לאחר מכן כל תלמיד יצטלם בכיסא המנהל 

 המנהל.

לתמונה זו יש ערך רב ביצירת תמונת עתיד עבור התלמיד, העובדה שיוכל לראות את עצמו בכיסא המנהל ואף להראות את 

 ו.התמונה למשפחתו הופכת את המציאות הזו לאפשרית עבור

 

 . סיכוםד

 .התחנות במהלך שקיבלו מהחלקים הפאזל את להרכיב מהם בקשו, במליאה התלמידים את כנסו לסיכום

 .בארגון כעובדים אותם תפגשו שנים כמה ושבעוד ההייטק לעולם אותם להכניס שהצלחתם מקווים שאתם להם אמרו

 .המטמון בתור הפתעה או כיבוד לחלק ניתן
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  -  25 שיעור

 שם הארגון
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 ת שיאהצעות לפעילויו  -  23 שיעור

פעילות שיא היא פעילות שמטרתה לסיים באופן חוויתי ומיוחד את הפעילות שחוו התלמידים עם המתנדבים במהלך הקורס. 

לפניכם מספר פעילויות שאת חלקן ניתן להעביר כפעילות הסיכום של הקורס, וחלקן יכולות ללוות את הקורס לכל אורכו )למשל 

וכדומה(. בסיום הקורס ניתן להציג את תוצרי הלמידה בפני בית הספר, ההורים וכדומה,  בניית אתר אינטרנט, הקמת בלוג משותף

 כפעילות השיא של הקורס. 

  

 חשיבותה של פעילות השיא

 .לאפשר לכל המתנדבים או לחלקם לקיים פעילות משותפת בבית הספר ובכך לתרום לחוויית התנדבות שלמה ומספקת יותר 

 בכך לעסוק בפעילות יצירתית ולא שגרתית במסגרת ההתנדבות. לאפשר למתנדבים המעוניינים 

 .להוות סיכום לקורס ולהשאיר לתלמידים "טעם טוב" וגירוי לעיסוק בנושאים שלמדו בעתיד 

 

 הערה

 במסגרת התוכניות השונות של שיעור אחר מוצעות פעילויות שיא נוספות, בהן סיור בחברה/בארגון המתנדב או סיור "לימודי"  כגון

סופרמרקט, אוניברסיטה, בית ספר לקולנוע(. עם זאת, ניתן ורצוי ליצור פעילויות נוספות, במסגרת הרצון והיכולת של מתנדבי 

 הארגונים השונים. נשמח לסייע בפיתוח, תכנון והפקה של כל פעילות מותאמת. 

יתוף עם מתנדבים, מורים, הורים; כפרויקט את כל אחד מהרעיונות הבאים ניתן לבצע כעבודה פרטנית, קבוצתית או כיתתית; בש

 הכל לפי מה שיתאים. –רשות או חובה 

 

 הצעה למיקום חלופי לאירוח התלמידים בגוגל קמפוס ת"א. 

 אירועים בקמפוס. הקמפוס קם במטרה להקל על התעשייה הטכנולוגית בכל מיני תחומים ובין היתר לאפשר אירוח של 

 שדרושים בשביל פרזנטציות.  facilities-אלקטרה, מעוצב יפה עם מטבחון וכל השל מגדל  34הקמפוס נמצא בקומה 

 קריטריונים: 3-כדי להזמין את המקום לאירוח יש לעמוד ב

 טכנולוגי לנושא קשור האירוע .1

 מסחרי אינו האירוע .2

 שלו מהאורחים כסף לוקח לא האירוע את שעורך מי .3

 /https://www.campustelaviv.com אפשר לפנות אליהם ולהזמין דרך האתר

 

 )בסיום הקורס ניתן להציגן בפני ביה"ס וההורים( להלן רשימת הצעות לפעילויות המלוות את הקורס

 

 למידה שיתופית באמצעות בלוג משותף לקורס או ויקישיתוף

 התלמידים ירכשו כלים ויתנסו בלמידה שיתופית. 

 עורים השונים, מהטכנולוגיות שאליהן נחשפו וכדומה. הם יוכלו התלמידים ירשמו את התרשמויותיהם מהקורס, מהשי בבלוג

 לשתף תמונות, סרטוני וידאו וכדומה. 

 התלמידים יוכלו להעלות מושגים ותכנים אחרים שנלמדו בקורס ובכך להמשיג ולחזור על התכנים בצורה חווייתית  בויקישיתוף

 יותר, אינטראקטיבית ומשתפת.

 

 פיתוח משחק מתוקשב

 ות יחד עם התלמידים משחק מתוקשב. ניתן להיעזר בפלטפורמות של פיתוח משחקים לדוגמה:ניתן לבנ

 Scratch  – .פלטפורמה לפיתוח משחקים, סרטונים ואנימציות, תמיכה מלאה בעברית 

 Game Maker – .פלטפורמה לפיתוח משחקים למחשב או לטלפון החכם 

 Kodu  – גל.פלטפורמה ליצירת משחקים בתלת מימד של גו 
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 בניית אתר 

יכול להיות עבור הכתה, ביה"ס, עמותה, רעיון חברתי שרוצים לקדם וכיו"ב. גם תהליך הבחירה  -התלמידים יבחרו נושא לאתר 

הוא משמעותי. ההקמה יכולה לשלב הכנה מוקדמת של המתנדבים )פלטפורמה(, ושילוב התלמידים בתכנים, ובעיצובם 

בוצת תלמידים בחלק הטכני. זו יכולה להיות פעילות בסיום הקרוס, או משהו תהליכי כאשר ובהעלאתם. ניתן כמובן לשלב גם ק

 לאורך תקופה ינחה אותם אחד המתנדבים לגבי התכנים, הצורה וידע שנדרש לבניית אתר.

 

 עבודת חקר

בתערוכה שאליה ניתן  התלמידים יחקרו לעומק את אחד הנושאים שנלמדו במהלך הקורס בעזרת המחנכת. עבודות הסיכום יוצגו

תלמידים כאשר אחד המתנדבים ירצה בפני -להזמין הורים או תלמידי כיתות אחרות. ניתן לשלב את התערוכה בערב הורים

 התלמידים והוריהם על אחד מנושאי הקורס או יסקור את התהליך אותו עברו התלמידים במהלך השיעורים.

 

 עיצוב אפליקציות סלולריות 

לתלמידים לפתח אפליקציות )אפשרי כהמשך לשיעור "תכנון וביצוע אפליקציות לסמארטפון"(. ניתן להביא לכיתה המנחים יסייעו 

 מעצבי אפליקציות שיסייעו לתלמידים לעצב את האפליקציות שתכננו )למשל על בריסטול( או בתוכנה של פיתוח ועיצוב אפליקציות. 

 

 ת הקורסהמסכמות א -להלן רשימת הצעות לפעילויות שיא 

 

 סיור

 בנוסף לסיור בארגון עצמו ניתן לשלב סיורים לאתרים מעניינים, בהתאם לתחום העיסוק של הארגון והקורס הנלמד:

 מפעל שעומד בקשר עם הארגון, מקום קרוב לארגון )תצפית מגדלי עזריאלי, מוזיאון, אוניברסיטה, אזור של חברות הייטק וכו'(

 בסיורים שנערכו:דוגמאות לציטוטים של תלמידים 

 סיור לאוניברסיטת ת"א

גדעון: "אני לא אשכח את הסיור באוניברסיטה שם ראיתי דברים שאף פעם לא ראיתי, הסבירו לנו על לימודים אחרי הצבא שאפשר 

 ללמוד הכול ורק צריך להשקיע. אני רוצה ללמוד כדי שתהיה לי עבודה טובה."

יטה. התרשמתי מהמדריכות ומההסבר ומהפעילויות. נהנינו. למדתי על משפטים ליהי: "התרשמתי מאוד מהגודל של האוניברס

 אנשים שזכו בפרס נובל" 3ונהניתי. למדתי גם איך מנהלים )זו התחנה שהכי אהבתי וגם אמא שלי אהבה אותה( ולמדתי על 

 סיור בחברת נס

שולחן מלא מטעמים וגם הרגשתי מכובד כאשר נכנסנו  טוני: "היה לי מאוד כיף בסיור בחברת נס כי אירחו אותנו יפה והכינו לנו

 לחברה וזה כיף להרגיש שעושים לך כבוד. אני למדתי על מחשבים ואיך הם נראים מבפנים וזה שכנע אותי ללמוד מחשב".

יתי ליאת: "נהניתי הכי הרבה בחברת נס שם כיבדו אותנו ונתנו לנו מתנות ולמדנו דברים שלא ידענו על המחשבים וגם נהנ

 באוניברסיטה אני רוצה להיות מורה כמו מירב ולדעת איך ללמד ילדים כי זה חשוב ללמוד ולהתקדם בחיים".

 הכנת מצגת סיכום על ידי התלמידים

המצגת יכולה להיות סיכום של הפעילות והחוויה האישית, למשל נושאי השיעורים מלווים בתמונות שצילמו המתנדבים בעת 

תוצרים משיעורים שונים, סיורים שנערכו במסגרת הקורס; או העמקה בנושא שנלמד או קשור לפעילות לפי  השיעורים, תמונות של

 תחום ענין של התלמידים, תוך יישום שיעורים שנלמדו בקורס.

רים אסוציאציות ודב -לדוגמא: התלמידים יכולים לבחור תמונות, ולהחליט כיצד להציגן, תוך הוספת טקסטים/תמונות שממחישים 

 חשובים שלמדו בשיעור, משהו שיישמו בחייהם כתוצאה מאותו שיעור, מטרה ששמים לעצמם בנוגע לנושא השיעור וכדומה.  

 התלמידים יציגו את המצגות בפני הכיתה באירוע הסיום, רצוי בנוכחות ההורים. 

 מומלץ שמתנדבים ילוו את תהליך הכנה המצגת. 

 יום מקוון

 פר מורים ומספר מדריכים, במטרה לחדד את היתרונות שבשילוב לימוד מקוון עם לימוד מסורתי בכיתה. ביום זה יהיו שותפים מס

 במהלך היום יעבדו התלמידים בקבוצות כדי לבנות מערכי שיעור המשלבים לימוד מקוון ולימוד בכיתה.  

 וריה, תנ"ך, חשבון וכיו"ב.תכני השיעור ילקחו מתכני הלימוד שהתלמידים עתידים ללמוד במגוון תחומים: היסט

 השיעורים יועברו ע"י המורים והתלמידים לשאר הכיתה. ניתן כמובן לחשוב גם על כיוונים אחרים של יום מקוון.
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 יום בנושא... 

המתנדבים יחליטו על נושא מסוים מנושאי הקורס שיועבר בו זמנית למספר כיתות בבית הספר באותו יום במשך מספר שעות )על 

פעלות, משחקים, חידות, תחרויות, הרצאות וכיו"ב(. התלמידים בכיתה שעברה את הקורס יכולים להנחות חלק מהתחנות ידי ה

 בעזרת המתנדבים. 

 

 התארגנות חברתית בסיוע האינטרנט 

את תודתם התלמידים יפיקו מפגש רחוב באזור של תעשיית הייטק )מתחם הבורסה, קריית עתידים, הר חוצבים, מת"מ(, בו יפגינו 

 למדריכים המתנדבים ויחשפו את הקורס לשאר עובדי ההייטק בסביבה במטרה לצרף אותם כמתנדבים.

 הפקת המפגש משרתת מספר מטרות:

 יישום והתנסות בהתארגנות חברתית .1

 התנסות בשימוש ברשת כאמצעי להתארגנות חברתית )בהמשך לשיעור "התארגנות ופעילות חברתית"( .2

 תינה למען תלמידים נוספים בבית הספר שיזכו למתנדבים במסגרת שיעור אחרחווית ההתנדבות והנ .3

במפגש הרחוב התלמידים ילבשו תלבושת אחידה, יניפו שלטי תודה למתנדבים והזמנה להצטרפות אחרים, ויחלקו פליירים 

 המסבירים על הקורס ועל פעילות ההתנדבות.

מיליים בקרב עובדי הייטק. האימייל יכלול תמונות מהקורס, ציטוטים של  המפגש ילווה בשיווק מקדים באמצעות הרשת ע"י הפצת

הילדים ומידע על מקום ותאריך המפגש. אפשר גם להכין בלוג קצר בנושא שבו מספרים על התהליך, מציגים עוד תמונות 

((slide.com widget .ותוכן, ולקשר אותו להודעת הדוא"ל 

 

 פעילות בנושא התנדבות ותרומה לחברה

כסיכום לפעילות בו התלמידים קיבלו שיעורי העשרה בהתנדבות ניתן לקיים עם התלמידים פעילות התנדבותית, על פי רצונם 

 ובחירתם. פעילות זו עשויה לנטוע בתלמידים את ערך ההתנדבות, השותפות בחיי הקהילה והאחריות לה בצורה משמעותית.  

 

 תערוכה 

 ר אחר שנתלו בכיתה לאחר כל שיעור, של תמונות מפעילויות. של תוצרי תלמידים, של פינות שיעו

 יום פעילות משותף לשני בתי ספר

תלמידי בית ספר אחד מארחים תלמידי בית ספר שני. פעילות המתאימה במיוחד לארגונים המפעילים בקורסים בבתי ספר שונים 

 במקומות שונים בארץ. )יהודי וערבי, דתי וחילוני( או ארגונים שעובדיהם מעבירים קורסים 

 

 


