
MAKE לבתי ספר על יסודיים

מייקינג חינוך והכשרות טכנולוגיות

לאחר הקניית מיומנויות טכנולוגיות, בתהליך המייקינג יעשה שילוב של עשייה ויצירה טכנולו־

בכיתה  שיילמד  למידה משמעותי  ובניית תהליך  הלימודים,  נבחרים מתכנית  בנושאים  גית 

ובמרכזי החדשנות והסייבר.

מתכננים,  התלמידים  פרוייקטים,  מבוססת  מכן  ולאחר  מיומנויות  המקנה  כזו,  בלמידה 

מעצבים ומפתחים תוצריים מקוריים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים בהתאם לנושא מרכזי 

נבחר.

ויפתחו בהם  ויכולות שיאפשרו  תהליך זה, הינו עמוק ומעשיר, מעניק לתלמידים סט כלים 

למידה יצירתית ועצמאית, תוך חיזוק תחושת המסוגלות. למידת התוכנות, הכנת התוצר ויכו־

עיבוד  תוך  התלמידים,  בקרב  משמעותית  וחוויה  גבוהה  מוטיבציה  מזמנים  ההצגה  לות 

החומר הלימודי באופן מיטבי וחדשני. 

איך זה קורה?

התכנית מיועדת לתלמידים בכיתות ז‘- יא‘, ומחולקת ל4 חטיבות, הנפרסות על פני מחצית 

או בהתאם לביקוש

עקרונות התכנות וכתיבת קודתוכנות גרפיות וחיתוך בלייזרתכנון והדפסה בתלת מימד

ביצוע בפועל ב MAKE.ingהכשרת צוות ובחירת נושאיםפגישה מקדימה ותיאום ציפיות

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. 
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מה עוד אפשר לעשות אצלנו

Spike | רובוטיקה חדשנית

רובוטים מתקדמים של חברת לגו העולמית, המשלבים מיומנויות תכנות ובניית רובוטים. בעזרת הרובו־

טים הילדים לומדים כתיבת קוד, תכנון ובנייה, יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא. הרובוטים מתוכננים כך 

שניתן לשלב אותם בתוכנית הלימוד במסגרת הבית ספרית.

 .MAKE תכנית בת 10 מפגשים | מועברת על ידי מדריכי

MAKE.Cyber האקדמיה העירונית הראשונה ללימודי סייבר

בספטמבר 2019 הוקמה האקדמיה העירונית הראשונה ללימודי סייבר. באקדמיה לומדים בני נוער 

מרחבי העיר, בנים ובנות, במטרה להכשירם לתפקידים טכנולוגיים משמעותיים בשירות הצבאי 

והלאומי, ובקדמת ההיי-טק הישראלי.

במסגרת האקדמיה, בתי ספר אשר מעוניינים בכך, יוכלו לגבש קבוצה מצטיינת של תלמידים שילמדו 

תכנות וכתיבת קוד באופן המקצועי והמזוקק ביותר, במטרה לקדם ולהביא לידי ביטוי את מירב היכו־

לות של התלמידים. 

קבוצות קטנות של עד 15 תלמידים | מרכז הסייבר | צוות מקצועי מטעם האקדמיה

הכרישים- יזמות ופיתוח סטארטאפ

קורס יזמות ופיתוח המבוסס על יכולות המייקינג וחשיבה יצירתית. תלמידים המשתתפים בקורס יפתחו 

פתרון טכנולוגי לבעייה עירונית או חברתית, משלב הבעיה והמחקר, ועד פיתוח הפתרון הדיגיטלי. 

הקורס יקנה מיומנויות חשיבה, מחקר כמותי או איכותני לפי הצורך, העלאת רעיונות ומחקר משתמ־

שים, ומציאת פתרון. תלמידים אשר ימשיכו לשב השני של הקורס ילמדו את מיומנויות האפיון, עיצוב 

ופיתוח של הפתרון עד ליצירת סטארטרפ עובד. 

קבוצה נבחרת  של עד 12 תלמידים | מרכזי החדשנות והסייבר |  צוות מקצועי מטעם האקדמיה
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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.

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. 

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

Micro:bit וחיישנים

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.  

עיצוב מוצר | גאדג‘טים | תוכנות גרפיקה | שילוב בין הטכנולוגיות | תכנון מודלים וסקיצות 

CNCחיתוך בלייזר ו

תכנית בת 10 מפגשים | מועברת על ידי מדריכי MAKE. | ניתן להעביר לכיתה שלמה או בקבוצות קטנות
פרוייקטים לדוגמא: בית חכם | פיתוח משחקים | מרוץ מכוניות | רובוטים וקשר בין מכשירים | רדיו וצלילים
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 MAKE.it happen
חבילת התכנים לבתי הספר

כלים ומיומנויות

מפגשים מותאמים לפי יחידות תוכן

מייקינג

8 מפגשים לשכבות נבחרות לפי גיל

  Spike | Micro:bit :בחירה מתוך

רובוטיקה

כלים מקצועיים מעולם היזמות

ליויי מרעיון לפיתוח  

יזמות ופיתוח סטארטאפים

תכנות | שפות קוד | פיתוח
Cyber

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


