
MAKE בבתי הספר

מייקינג חינוך

מייקינג; עשייה מתוך חשיבה המצאתית יצירתית, בעולמות היזמות והחדשנות. 

מייקינג חינוך; הטמעה פדגוגית של תחום המייקינג בבתי הספר. 

חטיבות תוכן שלמות, מתכנית הלימודים, על פי בחירת צוות בתי הספר-

נלמדות בדרכים חדשניות, מעניינות, טכנולוגיות ופורצות דרך. 

איך זה קורה?  

בלמידה כזו, מבוססת פרוייקטים, התלמידים מתכננים, מעצבים ומפתחים תוצריים מקוריים 

באמצעים טכנולוגיים מתקדמים בהתאם לנושא מרכזי נבחר.

את  ומחזק  וחדשנית  יצירתית  חשיבה  ומשמעותית,  עצמאית  למידה  מפתח  זה,  תהליך 

תחושת המסוגלות בקרב התלמידים. הכנת התוצר ויכולות ההצגה מזמנים מוטיבציה גבוהה 

וחוויה משמעותית בקרב התלמידים, תוך עיבוד החומר הלימודי באופן מיטבי וחדשני. 

התכנית מתאימה לכל שכבת גיל, מכיתה א‘- י‘ ונבנית באופן מתאים לתוכן, לגיל וליכולות 

התלמידים. 

שברים ושברים עשרוניים | גיאוגרפיה ומיקומים בארץ |  מיומנויות קריאה, ניקוד, והרכבת מילים | 

מתמטיקה ופעולות חשבון | סיפורי התנ“ך | אנגלית- אותיות, מילים והרכבת משפטים |

ערבות הדדית בין התלמידים | חוזקות וחולשות שלי | בריאות ותזונה נכונה

נושאים נלמדים מהסדנאות האחרונות

.MAKE מפגשים לכל כיתה לכל נושאשני מפגשים בני 2-3 שעותצוות בית הספר וצוות

ביצוע בפועל ב MAKE.ingהכשרת צוות ובחירת נושאיםפגישה מקדימה ותיאום ציפיות
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מה עוד אפשר לעשות אצלנו

WEDO 2.0 | SPIKE

רובוטים מתקדמים לכיתות ג‘-ה‘ ולכיתות ו‘-ח‘ בהתאמה. בעזרת הרובוטים הילדים לומדים תכנות 

וכתיבת קוד, תכנון ובנייה, יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא. הרובוטים מתוכננים כך שהם מסייעים 

ותומכים בחומר הנלמד במסגרת הבית ספרית.

 .MAKE תכנית בת 10 מפגשים | מועברת על ידי מדריכי

בקר אלקטרוני שפותח על ידי רשת BBC ומיקרוסופט, אשר בעזרתו התלמידים נחשפים ליסודות 

התכנות והלוגיקה הנדרשת לכתיבת קוד ומדעי המחשב. מיקרו:ביט הוא ההכנה האולטימטיבית 

ללימודי תכנות, ומוכח בעולם ככלי המצליח לגרום גם לילדים שנרתעים מתחום התכנות לגשת ולנסות 

לכתוב קוד. 

במעלה אדומים, החל משנת 2018, כל תלמידי כיתות ה‘ בעיר זכאים לקבל חשיפה לסייבר, שש שעות 

לתלמיד. בתי הספר אשר מסיימים את החשיפה באופן מלא יוכלו לפתוח את תחום הסייבר כתחום 

חמישי במסגרת תכנית המצויינות של קרן קר“ב לכיתות ו’. 

תלמידים אשר משתתפים בנבחרות הסייבר של כיתות ו‘ לומדים תכנות, כותבים תוכניות ומתכנני בתים 

חכמים עם מגוון חיישנים, פונקציות ויוכולות. 

בוגרי התכנית יוכלו להשתלב במגוון תכניות האקדמיה וללמוד סייבר כחלק מתכניות המצויינות השונות 

 .MAKE תכנית בת 10 מפגשים | מועברת על ידי מדריכי

Micro:bit

פרוייקטים לדוגמא: בית חכם | פיתוח משחקים | מרוץ מכוניות | רובוטים וקשר בין מכשירים | רדיו וצלילים

מטאטאלב

רובוט המיועד ללימודי תכנות לילדים בגני חובה עד כיתה ב‘, ומניח את הבסיס ללימודי תכנות מתקד־

מים. העבודה עם הרובוט מאפשרת פיתוח אוריינות מדעית טכנולוגית לגילאים הצעירים, מפתחת 

יכולות קוגנטיביות, שימוש בחשיבה חישובית, יצירתיות ויכולות עבודה בצוות. המשחק הינו חוויתי, 

ובמהלכו הילדים לומדים ומנסים בפתרון בעיות, תכנון לטווח רחוק, תנאים, היגיון, כתיבת קוד, פונקציות 

ועוד. מטאטאלאב משתלב בתכנית הלימודים של הגן או הכיתה, ומניח את הבסיס ללימודי תכנות 

מתקדמים.

הצוותים עוברים הכשרה מקצועית בMAKE, ולוקחים את הערכות לגנים ולבתי הספר על מנת להוביל את הפעילויות לילדים. 
.MAKE הערכות ברשות הצוות המוביל במשך מחצית, ולכל שאלה ניתן להיעזר בליווי מקצועי של צוות
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CNC חיתוך בלייזר

היכרות עם התוכנות הגרפיות הנדרשות על מנת לתכנן אלמנטים לחיתוך. היכרות עם סוגי החומרים 

שניתן לחתוך, וחיתוך מגוון גדול של מוצרים דו מימדיים או פאזלים להרכבה. המכונה מאפשרת לנו 

לייצר כמעט כל פריט שנרצה. המשתתפים לומדים כיצד לעבוד עם התוכנות, לומדים לתכנן ו‘לפרק‘ 

את המוצר לחלקים שיורכבו לאחר החיתוך. התלמידים רוכשים מיומנויות ראייה מרחבית, חשיבה תלת 

מימדית, תעדוף חומרי גלם ועיצוב מוצר.  

תכנון והדפסה בתלת מימד

הכרת התוכנה המשמשת לתכנון מודלים תלת מימדיים Tinkercad. הכרת יסודות התכנון, הדפסה 

נכונה וחסכונית, תכנון לחיבור אלמנטים ועוד. התלמידים ייפתחו ראייה תלת מימדית, תכנון מראש, 

עבודה עם קנה מידה ומיומנויות מדידה וחישוב.

ציפורים (נושא נלמד- צפרות) | גאדג‘טים לבית ולפנאי | תכנון מוצרים ורעיונות

סדנאות משתנות וסדנאות הורים וילדים

בשיתוף פעולה עם המכון להדרכת הורים ומנהלי בית הספר, MAKE מזמינה את צוות המורים להעלות 

נושאים שהתלמידים מתקשים בהם או נושאים שהם היו רוצים שההורים יהיו מעורבים בלמידה שיל־

דיהם חווים. בית הספר יכול לתכנן יחד עם הצוות של מרכז החדשנות סדנה המיועדת להורים וילדים, 

בהנחיית צוות המורים ובתמיכת מדריכים ומעצבים ממרכז החדשנות. ההורים והילדים מרוויחים זמן 

איכות, החומר הנלמד בכיתה מקבל משמעות נוספת ונלמד בצורה חוויתית ומעניינת, והקשר בין בית 

הספר להורי התלמידים מתהדק ומאפשר שיתפי פעולה נוספים ואווירה נעימה בין כל הגורמים הרוצים 

בטובת הילדים.

פאזלים בתלת מימד | מפת הארץ אינטראקטיבית וחוויתית | סדנאות עיצוב מוצר לבית ולמרחב | 

גאדג‘טים ושילוב בין טכנולוגיות 
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 MAKE.it happen
חבילת התכנים לבתי הספר

הכשרת צוות 

8 מפגשים ליחידות תוכן נבחרות

מייקינג

8 מפגשים לשכבות נבחרות לפי גיל

Matatalab | Wedo 2.0 | Spike :בחירה מתוך

רובוטיקה

חשיפה למיקרו:ביט

6 שעות אקדמאיות לכל תלמיד

סייבר לכיתות ה‘

2 סדנאות בנות 2 מפגשים

בחירה מתוך: 3D | חיתוך בלייזר | עיצוב מוצר | סדנא משתנה

עיצוב מוצר

MAKE. האקדמיה לסייבר וחדשנות, בשיתוף משרד המדע ואגף החינוך העירוני מעודדים את בתי הספר 

להשתתף בתכני האקדמיה ולהוביל את הקדמה הטכנולוגית המתפתחת בעיר. 

ההשתתפות בתכנית כרוכה בתשלום אך מסובסדת, וזאת על מנת לאפשר לבתי הספר להצטרף 

לקהילת הסייבר והחדשנות החינוכית. 

בתי הספר שיבחרו להשתתף בתכנית יקבלו:

לעלויות, הצטרפות ופרטים נוספים:

Danielle@mam.matnasim.co.il | 052.8088231 | דניאל צארום


