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להפעלת חוגים לאחר שעות הלימודים בתחומי המחשוב קול קורא 

 והטכנולוגיה בבתי הספר בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית

 2021נובמבר 

 

 

 

 מבוא ורקע .1

"המשרד"( מודיע על כוונתו להפעיל  -המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל )להלן  .1.1

בתחומי המחשוב ברשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, חוגים 

עמותת מתן משקיעים עם " ערך התקשרותלצורך הנושא, המשרד והטכנולוגיה. 

שזכתה במכרז פומבי שפורסם על ידי  )להלן: "הספק" ו/או "העמותה"( "בקהילה

המשרד בנושא זה. העמותה אחראית על תכנון והפעלת החוגים ברשויות המקומיות. 

המימון המלא של החוגים יתבצע על ידי המשרד, באופן שיפורט במהלך קול קורא זה. 

רשויות מקומיות המעוניינות בהפעלת החוגים בשטחן, מתבקשות להגיש בקשה בכתב 

 באופן שיפורט בקול קורא זה.למשרד, 

העצמת וחיזוק ילדי הנגב, תוך חינוכיים, המשרד רואה חשיבות רבה בקידום פרויקטים  .1.2

לקדם פרויקטים ותוכניות בתחום ו זאת מתוקף תפקידהגליל והפריפריה החברתית, 

לצורך קידום הנושא החליט המשרד ולפעול למצמום פערים.  החינוך הבלתי פורמאלי

 בתחומי המחשוב והטכנולוגיה.הפעלת חוגים יב ייעודי ללהעמיד תקצ

 הגדרות .2

, הנגבכהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח  בנגבהרשויות המקומיות הממוקמות  "נגב": 2.1

 .1991-בהתשנ"

הרשויות המקומיות הממוקמות בגליל כהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, "גליל":  2.2

 .1993-התשנ"ג

 מיום 631' מס הממשלה בהחלטות הכהגדרתמקומיות  רשויות ":חברתית"פריפריה  2.3

, 20/6/2021מיום  9ומס'  9/1/2020מיום  4811מס'  15/5/2016 מיום 1453' מסו 1/11/2015

)הרשות מדורגת  חברתית פריפריה תחת נכללת הרשות כלל אשר, לעת מעת שיתעדכנו וכפי

רשימת הרשויות והשכונות המעודכנת מופיע באתר האינטרנט של  .(1-4בדרוג הלמ"ס 

 המשרד. 

galil.gov.il/SocialPeriphery/Pages/default.aspx-http://negev 

  .מועצה אזוריתו עירייה, מועצה מקומית ":רשות מקומית" 2.4

, בתחום המחשוב שעות  40 , אשר תימשך פעילות שתיערך בשטח בתי הספר "החוג": 2.5

החוג ישלב פעילות חווייתית אחת כגון ביקור במרכז חדשנות כלשהו ופעילות והטכנולוגיה. 

 .הפגה אחת גודמת ספורט אתגרי, חדר בריחה וכדומה

בתחומי המחשוב כוונתו לתמוך בהפעלת חוגים  על מודיע המשרד לפיתוח הנגב והגליל

 והטכנולוגיה ברשויות המקומיות בנגב, בגליל ופריפריה החברתית.

 

http://www.negev-galil.gov.il/
http://negev-galil.gov.il/SocialPeriphery/Pages/default.aspx
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מבית ספר יסודי בלבד, משתתפים  10-20יכלול קבוצה של אשר חוג בודד  "קבוצה": 2.6

בכיתת .פעילות בתחומי המחשוב והטכנולוגיה באמצעות מדריך בו תועברבכיתות ג' עד ו', 

  מחשבים שתוקצה לטובת החוג על ידי הרשות המקומית.

לקבוצה. יתקיימו שתי  לך שנת הלימודיםהבמ שעתיים מדי שבוע "מועדי החוג": 2.7

16:00- בין השעות והקבוצה השניה תתקיים  16:00-14:00בין השעות  קבוצות, אחת

במידה ויהיה רצון מצד הרשות לקיים את החוג בשעות חופפות לשתי הקבוצות, . 18:00

מדריכים שיעבדו בו זמנית, הדבר יתאפשר.  2ככל שהספק יוכל להעמיד לטובת הנושא 

  .ככל שלספק יש מדריך אחד בלבד לכל בית ספר, הדבר לא יתאפשר

, אשר תתפרס על פני קייטנה במתכונת הגדול החופש במהלך החוג את לקיים יהיה ניתן

 . 8:00מס' ימים, החל מהשעה 

בחופש שעות במהלך שנת הלימודים, או  40 -כל משתתף בקבוצה יזכה ל :"היקף החוג" 2.8

   . הגדול

 משתתפים.  10לפחות  רשומים קבוצה בה  "מספר המשתתפים": 2.9

כיתת מחשבים לטובת החוג  תקצה הרשות המקומיתשטח אותו  "שטח הפעלת החוג": 2.10

 על פי המפרט שיופיע במסגרת הקול קורא.

שיפעל מול העמותה בית הספר או מטעם  הרשות המקומית מטעם איש קשר "איש קשר": 2.11

הכיתה לטובת איש הקשר יהיה אחראי על העמדת לטובת הפעלת החוג. ומול המשרד 

 להתעורר במהלך הפעלת החוג.  ותשעלול סוגיותן ופתרוהפעילות, ניקיון ותחזוקת הכיתה 

 התכנים של החוג מופיעים בנספח ב' לקול קורא זה.  "תכני החוג": 2.12

  קול קוראמטרת ה .3

פתח את תחום החינוך ומתוך מטרה ל 2021לשנת במסגרת תוכנית העבודה של המשרד  3.1

בתחומי הרשויות מחשוב וטכנלוגיה  להפעיל חוגיהמשרד קיבל החלטה הבלתי פורמאלי, 

 .המקומיות ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית

עם העמותה, שתפקידה הוא לתכנן ולהפעיל  ערך התקשרותלצורך הפעלת החוגים, המשרד  3.2

את החוגים בבתי ספר שיוקצו לטובת הפעלת החוגים על ידי הרשויות המקומיות. יודגש כי 

אלא  תקציביות מהמשרד במסגרת קול קורא זה, הרשויות המקומיות לא תקבלנה הרשאות

על ידי הרשות תעבודנה ישירות מול העמותה, שתתכנן ותפעיל את החוגים במיקום שייקבע 

 המקומית, ובתקציב ובתנאים שייקבעו על ידי המשרד, כמפורט בקול קורא זה. 

הרשות. מלוא העלות וההשתתפות בחוג הינה ללא השתתפות כספית מצד המשתתפים  3.3

 תמומן על ידי המשרד ישירות לעמותה.

הקול הקורא פונה לרשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, המעוניינות בהפעלת  3.4

 חוגים בתחומן, במימון המשרד ועל פי תנאי הקול קורא. 

  

http://www.negev-galil.gov.il/
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 עקרונות הקול קורא .4
 למען הסר ספק יובהרו העקרונות הבאים: .4.1

 

הפעילות תתבצע במהלך שנת  2021ההגשה תהיה בשנת  – הקול קוראשנת פעילות  4.1.1

 ככל וניתן, תתחיל הפעילות טרם לכך.  2022

קבוצות חוגים שונות  1,000-קרוב לבכוונת המשרד להקצות  – מס' קבוצות 4.1.2

 במספר רשויות מקומיות שונות.

נועד לסייע לרשויות המקומיות בקיום חוגי הקול קורא  – ואופן התקצוב עלויות 4.1.3

בתחומן עבור ילדים ובני נוער, ללא עלות כלשהי מצד הרשויות  וטכנולוגיהמחשוב 

לא ייגבו , כך , מתוך מטרה לחזק את תחום החינוך הבלתי פורמאליוהורי הילדים

לא יוקצה תקציב לרשות המקומית, שכן דמי רישום כלשהם לחוג מהמשתתפים ו

 כל ההתנהלות התקציבית הינה בין המשרד לבין העמותה.

בהתאם לתוצאות הקול הקורא, המשרד ייקבע  – התפלגות הקבוצות ודרך פעילות 4.1.4

הקבוצות שייזכו לחוג בכל רשות מקומית. העמותה תיצור קשר עם את מספר 

התשלום יבוצע הרשות המקומית ותבצע מולה את הליכי תכנון והפעלת החוג. 

 לעמותה. מהמשרד לעמותה. הרשות המקומית אינה נדרשת לשלם תמורה כלשהי 

משיקולי תקציב, המשרד אינו מתחייב לתקצב את מלוא  – שיטת הניקוד 4.1.5

הבקשות שיוגשו. הבקשות תנוקדנה כמפורט בקול קורא זה, ומספר הקבוצות 

המשרד אינו שייזכו לחוג בכל רשות מקומית, ייקבע על פי תוצאות הקול קורא. 

ות לקול קורא זה. מתחייב להקצות חוגים לכל הרשויות המקומיות שיגישו בקש

מספר הרשויות הסופי בהן יופעלו החוגים ייקבע על ידי המשרד בהתאם לתקציב 

 שיוקצה לנושא, מספר הבקשות שתוגשנה והניקוד של הקול קורא. 

 ועד ביותר הגבוה הניקוד בעלת מהבקשה תדורגנה הבקשות – אופן דירוג הבקשות 4.1.6

 . ביותר הנמוך הניקוד בעלת הבקשה

הרשות המקומית נדרשת להעמיד לטובת הפעלת  – הרשות המקומיתהתחייבות  4.1.7

 החוג:קבוצה וקיום 

 .MB/S 50רנט של לפחות טקיום תשתית תקשורת. רוחב פס של קו אינ 4.1.7.1

הרשות מתחייבת לספק מספר אמצעי קצה )מחשב ואינטרנט( בהתאם  4.1.7.2

למספר המשתתפים קרי, לכל הפחות עשרה אמצעי קצה באותו החדר. 

החוגים יכולים להתקיים גם באמצעות טאבלטים, אך בכפוף לכך 

לתוכנות  תואמתההפעלה של הטאבלטים שמערכת שהעמותה תאשר 

 הנדרשות ללימוד ולהפעלה. 

 כיתת המחשבים תהיה מתוחזקת, ממוזגת ונקייה.  4.1.7.3

לליווי איש קשר  על הרשות להעמיד לטובת כל בית ספר בו תופעל קבוצה 4.1.7.4

ויסייע למפעילי החוגים בניהולם התקין. הרכז  יקשרהקבוצות, אשר 

ימונה על ידי מנהל בית הספר ויהיה מתוך צוות בית הספר. הרכז יהיה 

http://www.negev-galil.gov.il/
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אחראי, בין היתר, על נושאים טכניים ומקצועיים,  משמעת וכל עניין 

  אחר הקשור להפעלת החוגים, ככל שיידרש. 

בחוגים  הרשות המקומית מתחייבת לאפשר לכל התלמידים המשתתפים 4.1.7.5

 ת העשרה שיתקיימו במסגרת החוגים.להשתתף בפעילויו

הרשות המקומית מתחייבת להעמיד את מבני בית הספר במסגרת שעות  4.1.7.6

במהלך שנת הלימודים ובתקופת  18:00-ל 14:00הפעילות בין השעות 

לטובת הפעלת החוגים  14:00 -ל 08:00בין השעות החופש הגדול 

מרחב בית הספר וכיתות המחשבים ולהקצות את שירותי בתי הספר, 

יחד עם זאת, יודגש כי כל התנאים בקול קורא . בשעות פעילות החוגים.

 הגעתזה יחולו על המבנה האחר. כמו כן, האחריות המלאה על 

התלמידים למבנה תחול על הרשות המקומית. כמו כן, איש צוות מטעם 

החוג במבנה  בית הספר יהיה חייב להיות נוכח במהלך כל שעות פעילות

 . ככל שאינו בית ספר המוצע

 ':ו' עד גמכיתות ילדים  10-20ם תמנה כל קבוצה שתוק – הרכב קבוצה והפעלתה 4.1.8

 קבוצה אשר תתקיים במהלך שנת הלימודים: תדירות הפעלת החוג 4.1.8.1

אשר תפעל במהלך החופש הגדול  קבוצה .פעם בשבוע לשעתייםתתכנס 

  שעות.  40ועד ל 8:00ימים החל מהשעה  5תפעל 

 יימשך שעתיים.  במהלך שנת הלימודים כל מפגש :משך כל מפגש 4.1.8.2

 המשתתף בקבוצה לא יידרש לשלם תמורה כלשהי.  :תשלום 4.1.8.3

משתתפים  10לפחות  מס' סף של משתתפים לצורך הפעלת הקבוצה: 4.1.8.4

היה ובמהלך השנה, לאחר פתיחת  תפים,משת 20לשם פתיחת קבוצה ועד 

 , הקבוצה תסגר. 8-קבוצה, מספר המשתתפים יפחת מ

מפגשים מסיבות  4-עוד יצוין כי משתתף שיחסיר יותר מ :היעדרויות תלמידים 4.1.9

 שאינן רפואיות, השתתפותו בקבוצה תופסק. 

סוגי חוגים: משחקים מקוונים, טכנולוגיה, יזמות ופיתוח  6קיימים  סוגי החוגים: 4.1.10

 אפליקציות, מדיה דיגיטלית, משחקי מחשב, תכנות בסיסי. 

בחירת החוג תעשה במשותף בין הרשות לבין הספק ככל ותהיה מחלוקת   המשרד 

 יכריע בה. 

משרד ככל ובהתאם להנחיית  -מרחוק וטכנולוגיה מחשוב חוגי הפעלת מתווה 4.1.11

לא ניתן יהיה לקיים את החוג  ובאישור מנהל ההתקשרות מטעם המשרד הבריאות

 בשטח בית הספר יעבור החוג למתכונת דיגיטלית.

  –שיתוף פעולה בין הרשות המקומית לעמותה  4.1.12

תקופת העמותה בכל באחריות הרשות המקומית לשתף פעולה עם  4.1.12.1

או בית ת . במקרים בהם יסתבר למשרד כי הרשות המקומיהפעילות

בשטחי אותה  החוגהספר אינם משתפים פעולה, המשרד רשאי לבטל את 

יום לתיקון הליקוי, ככל  14ומתן   וזאת לאחר מתן התראה לרשות רשות

http://www.negev-galil.gov.il/
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ולא יתוקן הליקוי במסגרת זמן זה יבוטל החוג והרשות תקבל הודעה על 

 לסיום החוג. היערכות יתאפשר לספק שבועיים בנוסף כך 

המקומית תסייע לפרסם את התוכנית באמצעי המדיה הרשות  4.1.12.2

ביחסי הציבור, פרסומים  המשרד המקומיים ולשלב את דוברות

 במקומונים וכדומה. 

תתחייב לשתף פעולה עם הפעלת  ברשות המקומיתמחלקת החינוך  4.1.12.3

 החוגים.

ה שיוויונית בתי הספר המשתתפים בתכנית היא של האחריות לבחיר 4.1.12.4

להחבירה שיויונית של התלמידים היא של  הרשות המקומי. הארחיות

יודגש כי ההרשמה חייבת להיות פתוחה לכל התלמידים  בתי הספר.

 בכיתות ג' עד ו' בשטח בית הספר ולא תימנע הרשמה מתלמיד כלשהו. 

סוף חופשת הקיץ, משך עד להפעילות של הקבוצה והחוג ת – מועד סיום הפעילות 4.1.13

 .22021202/31/8-ה

 תנאי סף מצטברים .5

לעמוד בכל התנאים כדלהלן על רשות מקומית המבקשת להגיש בקשות לקול קורא זה  5.1

 כתנאי לדיון בבקשתה:

 .בפריפריה החברתיתאו  בנגבאו  בגלילרשות מקומית הממוקמת  5.1.1

כלכלית של הרשות המקומית על פי -הרמה החברתית – כלכלית-רמה חברתית 5.1.2

 . 1-7 :ליום פרסום הקול קורא דירוג הלמ"ס העדכני ביותר

הרשות המקומית  -העמדת שטח בית הספר וכיתות המחשבים לחוגים  4.1.13.1

מתחייבת להעמיד את מבני בית הספר במסגרת שעות הפעילות בין 

 החופש הגדולבמהלך שנת הלימודים ובתקופת  18:00-ל 14:00השעות 

לטובת הפעלת החוגים ולהקצות את שירותי  16:00-ל 08:00בין השעות 

  ית הספר וכיתות המחשבים בשעות פעילות החוגים.בתי הספר, מרחב ב

הרשות מתחייבת לספק מספר אמצעי קצה )מחשב ואינטרנט( בהתאם  4.1.13.2

למספר המשתתפים קרי, לכל הפחות עשרה אמצעי קצה באותו החדר. 

החוגים יכולים להתקיים גם באמצעות טאבלטים, אך בכפוף לכך 

ת לתוכנות שהעמותה תאשר שמערכת ההפעלה של הטאבלטים תואמ

 הנדרשות ללימוד ולהפעלה. 

המחשבים תהיה מתוחזקת,  . כיתתMB/S 50 לפחות לקו אינטרנט ששל רוחב פס   5.1.3

 ממוזגת ונקייה. 

על הרשות המקומית/בית הספר להעמיד לטובת הפעלת החוג איש  - איש קשר 5.1.4

קשר שיעבוד מול העמותה והמשרד. איש הקשר יהיה אחראי על העמדת הכיתה 

לטובת הפעילות, ניקיון ותחזוקת הכיתה ופתרון בעיות וקשיים שעלולים 

 להתעורר במהלך הפעלת החוג. 

 א. לעמידת הרשות בתנאי סף זה תחתום הרשות על נספח 

http://www.negev-galil.gov.il/
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 תקציבמס' בקשות ו .6

ייקבע את היקף התקציב לקול קורא זה ואת מספר הקבוצות שייפתחו בכלל, ובכל  המשרד 6.1

 רשות בפרט. 

תשומת לב  – להגשה לכל רשות מקומית על פי גודל הרשות המקומית קבוצותמס'  6.2

הרשויות המקומיות למגבלת מספר הקבוצות המקסימאלי שיופעלו בשטח של רשות 

יודגש כי בהגשת בקשה הרשות המקומית לוקחת בחשבון כי בשטח בית מקומית אחת. 

אחד תיפתח קבוצה  ספר קבוצות ולא ייווצר מצב בו בבית 2ספר אחד ייפתחו לכל הפחות 

 ות למספר קבוצות הגבוה מהמספר שלהלן:אין להגיש בקשאחת בלבד. כמו כן, 

 קבוצות.  5 :תושבים 0,0002עד רשות מקומית  .א

  קבוצות. 10: תושבים 00004,-ל 0,0012רשות מקומית בין  .ב

 קבוצות. 51: תושבים 00075,-ל 40,001בין רשות מקומית  .ג

 קבוצות. 20: תושבים 100,000-ל 75,001רשות מקומית בין  .ד

 קבוצות.  52 :תושבים 100,001רשות מקומית מעל  .ה

 

: מדובר במספר קבוצות מקסימאלי שניתן להגיש ואין להגיש יודגש 6.2בהמשך לסעיף  6.3

מו כן, המשרד אינו מתחייב להקצות את מספר הקבוצות המקסימאלי מספר גבוה יותר. כ

לכל רשות מקומית, וההקצאה הסופית תלויה במספר ההגשות הכולל בפועל, התקציב 

 הכולל של פרויקט החוגים ושיקולים נוספים. 

בהתאם למספר הבקשות וההיקף התקציבי, המשרד יקצה את התקציב לרשויות  6.4

אופן חלוקת הקבוצות יתבצע כך המקומיות בעלות הניקוד הגבוה ביותר עד לגמר התקציב 

ובהינתן יתרה , קבוצות 2לכל רשות תינתן בסבב הראשון  :סבבי חלוקהשיתקיימו 

 תקציבית יבוצעו סבבים נוספים. 

 הבקשות ודניקל מידה אמות .7

הבקשות תתדורגנה מהבקשה בעלת הניקוד הגבוה ביותר ועד הבקשה בעלת הניקוד הנמוך  7.1

 ביותר. 

  :כל בקשה אשר תוגש, תיבחן ותתוקצב בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן 7.2

 ניקוד קריטריון
  מקסימלי

 פירוט

 החברתית הרמה
 הרשות של כלכלית

על פי נתוני המקומית 
 הלמ"ס העדכניים

40 

 ניקוד קריטריון
 נקודות 40 1-2דירוג 
 נקודות 28 3-4דירוג 
 נקודות 20 5-6דירוג 
 נקודות 14 7דירוג 

בגילאי  הילדים מספר
 הרשות בשטח 6-13

, על פי נתוני המקומית
 הלמ"ס העדכניים

60 

 ניקוד קריטריון
 נקודות 10 1,000-2,500
 נקודות 20 2,501-5,000
 נקודות 40 5,001-7,500

 נקודות 50 7,501-10,000
 נקודות 60 10,001 מעל

http://www.negev-galil.gov.il/
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 ניקוד קריטריון
  מקסימלי

 פירוט

 100 סה"כ
 

 

 

 

 

 ם, דרישות נוספות ופיקוחהנדרשי המסמכים, ההצעות הגשת אופן .8

יש למלא  - תוגשנה כמפורט להלןמחשוב וטכנולוגיה  בקשות לפתיחת חוגי – ההגשהופן א 8.1

 בהתאם להנחיות ההגשה המפורטות לקול קורא זה הדיגיטלי  בקישוראת טופס הבקשה 

 המופיעים בטופס.  תוך התייחסות לכלל הסעיפים השוניםבקול קורא, 

: שם הרשות מצורף( –)נספח א'  טופס הבקשה יכלול התייחסות לפרטים הבאים 8.2

המקומית, הרמה החברתית כלכלית של הרשות המקומית, מספר תושבי הרשות 

פרטי בתי הספר פרטי איש קשר לקול קורא, , 13-6המקומית, מספר הילדים בגילאי 

המוצעים לקיום החוגים, פרטי אנשי הקשר בכל בתי הספר המוצעים לקיום החוגים, 

פרטים נוספים כמפורט בקול ות אישיות ותצהיר כי התלמידים מבוטחים בביטוח תאונ

 ההגשה.טופס הקורא ובנספח 

, לרשויות המקומיותלפנות במהלך הבדיקה וההערכה  המשרד רשאי –פנייה להבהרות  8.3

 . הבהירויות, העלולות להתעורר בעת בדיקת ההצע-אי או להסיר הכדי לקבל הבהרות להצע

לבקש פרטים נוספים, תוך כדי תהליך בחינת ההצעות או כל מסמך, או מידע  המשרד רשאי

לשם בדיקת ההצעות, בדיקת ההתאמה של המוצע בהן לדרישותיו,  ואחר, הדרושים לדעת

המשרד רשאי לפנות בבקשה להשלמות, אך אינו לשם קבלת החלטה.  םאו הנחוצים לדעת

 מחויב בכך.

על פי ולאמות המידה  הסף שתוגשנה בהתאם לדרישותבקשות  – עמידה בדרישות הסף 8.4

המשרד אינו מתחייב  המפורט, תידונה על ידי נציגי המשרד, בהתאם לזמינות התקציבית.

לאשר את כל הבקשות שתוגשנה בהתאם לדרישות ולאמות המידה )קריטריונים(, אלא 

פן חלקי או המשרד רשאי שלא לאשר בקשה שהוגשה באו מגבלת תקציב ומועדים.כפוף לב

 לא תקין.

בקשה שלא תוגש במועד תפסל, המשרד שומר על זכותו שלא לבחון בקשות – הגשה במועד 8.5

 שאינן עונות על התנאים המפרוטים לעיל.

חדש על פי  קול קורא או לפרסם ,או חלקים ממנו קול קוראהלבטל את  המשרד רשאי 8.6

או לכל גורם אחר וללא הודעה  רשויות המקומיותללא מתן הסברים כלשהם ל והחלטת

 מוקדמת.

רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת המשרד  8.7

ו ועל פי על פי שיקול דעתקול קורא , וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לבקשות

 .אילוצי תקציב ככל שיהיו

http://www.negev-galil.gov.il/
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 קול קוראהנחיות מנהליות להגשת בקשות ל .9

    . galil.gov.il-http://negev טופס הבקשה נמצא באתר המשרד בכתובת  9.1

 וב יבוצע אשראין לבצע שינוי כלשהו בטופס. טופס . Word בפורמטמופיע  הבקשה טופס 9.2

 יביא לפסילת הבקשה.  וכלשה שינוי

לתיבת ההגשה המקוונת כקובץ סרוק וחתום את טופס הבקשה מלא וחתום, יש להגיש 

 https://survey.gov.il/he/hugimבכתובת: 

  . בקשות שיתקבלו לאחר מועד זה ייפסלו. 12:00בשעה  28/12/21, עד ליום   9.3

 

 המשרד נציג .10

יש  השאלות והבירוריםאת מר דרור סורוקה  האחראי לקול קורא זה הואהמשרד  נציג 10.1

קול קורא " :חת הכותרתת drors@png.gov.il דוא"לב סורוקה דרור מרלהפנות אל 

 ". 2021 נובמבר-מחשוב וטכנולוגיה  להשתתפות בחוגי

, 12:00 בשעה 12/12/21, עד ליום בכתב בלבד משרדהלנציג  תופנינההבהרה פניות ושאלות  10.2

 .המשרד. באחריות הפונה לוודא כי השאלות הגיעו לנציג , ואליו בלבדדוא"ל שלעילב

 .galil.gov.il-http://negev בכתובת המשרדבאתר  תפורסמנהתשובות 

תבוצענה הפניה למשרד בנוגע לשאלות הבהרה.  להתקשרואין אין מענה טלפוני יודגש כי  10.3

 מייל בלבד. באמצעות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.negev-galil.gov.il/
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 ממשל זמיןטופס בקשה באמצעות נספח א': 

 ()נא למלא בשורה הפרמטר

  רשות המקומיתהשם 

 הרשות של כלכלית החברתית הרמה
  המקומית על פי נתוני הלמ"ס העדכניים

מספר התושבים לפי נתוני הלמ"ס 
או על פי נתוני מרשם  העדכניים ביותר

 האוכלוסין
 

 נתוני פי על 6-13 בני התושבים מספר
או על פי נתוני  ביותר העדכניים ס"הלמ

 מרשם האוכלוסין
 

בשטח הרשות היסודיים בתי הספר  מספר
  המקומית

קשר לקול קורא מטעם הרשות  שם איש
  המקומית

  תפקיד

  של איש הקשר טלפון

  כתובת מייל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.negev-galil.gov.il/


  

__________________________________________________________________________ 

-10- 
ל המלך   ו ' שא , שד ות משפט ית אמ : , 8ב ' | טל ב  ga |  6060700-03תל אבי l i l . gov . i l-w w w.ne ge v 

 

 הצהרת הרשות המקומית

  כדלקמן:מצהירה בזאת הרשות המקומית 

 אמצעי קצה לתלמידים לפחות.  40שני חדרי מחשבים לפחות, בהם בבית הספר יש  .א

 .MB/S 50תשתית תקשורת. רוחב פס של קו אינטרנט של לפחות  בבית הספר קיימת .ב

 כיתת המחשבים תהיה מתוחזקת, ממוזגת ונקייה. אנו מתחייבים כי  .ג

רכז לליווי הקבוצות, אשר יהיה אישר קשר ויסייע ימונה בית ספר בו תופעל קבוצה  בכל .ד

למפעילי החוגים בניהולם התקין. הרכז ימונה על ידי מנהל בית הספר ויהיה מתוך צוות בית 

הספר. הרכז יהיה אחראי, בין היתר, על נושאים טכניים ומקצועיים,  משמעת וכל עניין אחר 

 חוגים, ככל שיידרש.  הקשור להפעלת ה

הרשות המקומית מתחייבת לאפשר לכל התלמידים המשתתפים בחוגים להשתתף בפעילויות  .ה

 העשרה שיתקיימו במסגרת החוגים אשר יופעלו בתחוך ומחוץ לתחומי בית הספר. 

הרשות המקומית מתחייבת להעמיד את מבני בית הספר במסגרת שעות הפעילות בין השעות  .ו

לטובת  14:00-ל 08:00מהלך שנת הלימודים ובתקופת החופשות בין השעות ב 16:00-ל 12:00

הפעלת החוגים ולהקצות את שירותי בתי הספר, מרחב בית הספר וכיתות המחשבים בשעות 

 פעילות החוגים.

קבוצה תתכנס '. כל ילדים מכיתות ג' עד ו 10-20כל קבוצה שתוקם תמנה אנו מודעים לכך ש .ז

שעות  6-מיות. הקבוצה תתכנס בחופשות, חגים וחופש גדול, לפעם בשבוע לשעתיים אקד

 פעילות בכל יום בו בית הספר יהיה פתוח. כל מפגש יימשך שעתיים אקדמיות. 

מפגשים מסיבות שאינן רפואיות, השתתפותו בקבוצה  4-משתתף שיחסיר יותר מ ידוע לנו כי .ח

 תופסק. 

שנת הפעילות. במקרים בהם יסתבר  באחריות הרשות המקומית לשתף פעולה עם העמותה בכל .ט

למשרד כי הרשות המקומית או בית הספר אינם משתפים פעולה, המשרד רשאי לבטל את 

 הקבוצה והחוג בשטחי אותה רשות. 

הרשות המקומית תסייע לפרסם את התוכנית באמצעי המדיה המקומיים ולשלב את הדוברות  .י

 ביחסי הציבור, פרסומים במקומונים וכדומה. 

 ת החינוך  תתחייב לשתף פעולה עם הפעלת החוגים.מחלק .יא

האחריות לבחירת התלמידים שישתתפו בכל קבוצה הינה של בתי הספר והרשויות המקומיות.  .יב

יודגש כי ההרשמה חייבת להיות פתוחה לכל התלמידים בכיתות ג' עד ו' בשטח בית הספר ולא 

 תימנע הרשמה מתלמיד כלשהו. 

 ל התלמידים מבוטחים בביטוח תאונות אישיות על פי חוק. הרשות המקומית מצהירה כי כ .יג

 הרשות המקומית מתחייבת לא לגבות תמורה כלשהי בעד ההשתתפות בחוג. .יד

במידה ומספר  .משתתפים 10מינימום המשתתפים לשם פתיחת חוג עומד על  ידוע לנו כי .טו

 הקבוצה תיסגר. במהלך השנה, 8-המשתתפים בקבוצה יפחת מ

שיתוף פעולה מצידנו עם העמותה יביא לאי קיום החוג או ביטולו גם לאחר  ידוע לנו כי העדר .טז

 שהחל.
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 חותמתו חתימה תאריך שם מלא 

ראש הרשות 
 המקומית

   

 

מורשה חתימה 
נוסף מטעם 

 הרשות המקומית
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 התכנים נספח ב': 

 

שם 

 החוג

נושא 

 נלמד

מספר  תיאור הפעילות

 שיעור

משחקים 

 מקוונים

  

פתיחה 

 והתחברות

- 

 מיינקראפט

היכרות עם עולם המיינקראפט באמצעות סרטונים: הסבר על  קהילות 

הקוד, על האתגרים והיצירתיות הנדרשת בתכנון, בניית ועיצוב 

 העולמות ופני השטח שלהן. 

 התנסות בכלים 

1 

משחקים 

  מקוונים

שימוש  

בעולם קיים 

 משאבי טבע

- 

 מיינקראפט

 איסוף משאבי טבע במשחק

 מיון משאבי הטבע במשחק   

 יצירת מוצרים 

2 

משחקים 

  מקוונים

יסודות 

 - הבנייה

 מיינקראפט

 פתיחת עולם קיים

 בניית בית חלומות הוספת אובייקטים בהלימה לתוכן. 

3 

משחקים 

  מקוונים

היכרות עם 

כלים 

במשחק. 

אתגר:" דרך 

להאיר את 

 -העולם" 

 מיינקראפט

 פתיחת עולם קיים

 מעבר על אתגרי חשיבה 

  היכרות עם " אבנים אדומות" כחלק מפתרון בעיות 

4 

משחקים 

  מקוונים

יצירת 

 - עולמות

 מיינקראפט

 

 היכרות עם כלים ליצירת עולמות, באמצעות סרטון.

 תכנון כיתת החלומות.

 בניית כיתת החלומות תוך שימוש בפקודות ייעודיות  

5-6 

משחקים 

 מקוונים

בניית עולם 

 של מסתורין

יצירת עולם בהשראת תרבות עתיקה בשילוב מבנים וחפצים 

 המאפיינים את התרבות.

7 

 משחקים מקוונים –חוגי מחשוב 
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- 

 מיינקראפט

משחקים 

 מקוונים

לשרוד את 

 -היער 

 מיינקראפט

ורמזים שיובילו את משימות  טמונים יוברחב גישה לעולם קיים,

באמצעות  אל בקתת העץ החיצוניתולנווט  התלמידים החוצה אל היער

 המילים המסתתרות ביער.

8-9 

משחקים 

 מקוונים

בניית 

 -מסעדה

 מיינקראפט

יצירת עולם, בניית מסעדה. תכנון המסעדה ותחילת הבנייה תוך איסוף 

התוצרים רעיונות מקיר פתקים. פתיחת המסעדה ומתן שם. הצגת 

 בכיתה.

10 

משחקים 

 מקוונים

 אולימפיאדה

- 

 מיינקראפט

יצירת עולם לאחד מענפי הספורט אשר לוקחים חלק באולימפיאדה. 

. בנוסף צפייה בסרטון המתאר את Wordתחילה יבוצע התכנון בקובץ 

 האפשרויות הרבות הקיימות במיינקראפט .

11-12 

משחקים 

 מקוונים

לומדים 

ליצור 

  משחק קודו

 פונקציות בסיסיות +  הסבר והכרת המשחק

 תרגול: הוספת אובייקטים ועיצוב משטח 

13 

משחקים 

 מקוונים

המשחק 

 הראשון שלי

 קודו -

 טעינת עולם חדש

 .לפעולה םתכנות הנעת אובייקטי

 .משחק והוספת גורם מסיח ניקוד

14 

משחקים 

 מקוונים

תכנות 

מתקדם 

  בקודו

 .דמויות ושיח  הגדרת תגובת .הגדרת דמויות נעות במסלול

  משחקהרצת . תכנון, תכנות ודמות שליליתותכונות הגדרת 

15-16 

משחקים 

 מקוונים

יצירת 

משחק 

 - מסלול

 קודו

יצירת משחק מסלול כולל  .היכרות עם פונקציות הגדרות התנועה 

 .ניקוד והגדרת ניצחון

17 

משחקים 

 מקוונים

יצירת 

משחק 

 –חופשי 

בניית סיפור 

 – ודמויות

 קודו

כתיבת סיפור מסגרת למשחק. עיצוב משטח למשחק. מיקום דמויות 

 וחפצים. תכנות המשחק+ כולל פונקציות  ניקוד וניצחון

18 
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משחקים 

 מקוונים

פעילות 

- תחווייתי

בונים 

 עולמות

 - פלאי עולם

 קודו

 חקר פלאי תבל

 מיני פלא תבל  -תכנון  

 עיצוב העולם 

 שמירת העולם  

19-20 

 טכנולוגיה –חוגי מחשוב 

 

שם 

 החוג

מספר  תיאור הפעילות בקצרה נושא נלמד

 שיעור

האינטרנט של  טכנולוגיה

הדברים ומציאות 

 רבודה

התלמידים ישתמשו באפליקציה שמשלבת אלמנט 

וירטואלי בסביבה האמיתית באמצעות הטלפון החכם. 

ומשתמשים בטלפון החכם כדי לתרגם טקסטים 

האמיתי באמצעות אפליקציית מציאות שנמצאים בעולם 

 רבודה

1 

, טכנולוגיה לבישה טכנולוגיה

 מציאות רבודה

 ומציאות מדומה.

התלמיד יצייר על החולצה ו"יחייה את הציור" באמצעות 

 . אפליקציית מציאות רבודה

2-3 

היכרות עם תופעות  טכנולוגיה

 אור וצבע בטבע

הצבע היכרות עם פעילות של אור והשפעה שלו על 

 בטבע

4 

היכרות עם  טכנולוגיה

טקסטורות שונות 

 בטבע

באמצעות  היכרות עם מרקמים שונים ואיתורם בסביבה 

 צילום בסמארטפון וחידון מקוון. 

5 

 6 שימוש בכלי מיפוי וירטואלייםתוך  חקר תרבות עתיקה מפות וירטואליות טכנולוגיה

היכרות וחקר על  טכנולוגיה

המצאות בתחומים 

 שונים

שעוסקות בחיפוש מידע על ההמצאות  תפעילויו 4

בנושאים שונים ובהצגת מידע על ההמצאות באמצעים 

 מגוונים

 VR, אפיון והתנסות בכלי ה  VRהכרת כלי משקפי 

 בשימוש במשחקים מתקדמים.

7-10 

 11 חוקרים על בית ומוצר חכם וממציאים רעיון למוצר חכם בית חכם ומוצר חכם טכנולוגיה

 12 בנושא KAHOOTויוצרים חידון  WAZEחוקרים על  WAZEאפליקציית  טכנולוגיה
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חוקרים על רובוטים ושימושים ברובוטים ויוצרים סרטון  רובוטים טכנולוגיה

 אנימציה בנושא

13 

היכרות וחקר על  טכנולוגיה

המצאות בנושאים 

 שונים

 14 בחירת המצאות ויצירת תערוכה וירטואלית

שלבים בהתפתחות  טכנולוגיה

 המצאות

 טכנולוגית  למידה על שלבים בהתפתחות המצאה

 המצאה  ויצירת ציר זמן להתפתחות

15 

טכנולוגיות המצאות  טכנולוגיה

 מסביב לעולם

לומדים על המצאות מסביב לעולם, מייצרים תפזורת 

 ומפה וירטואלית של ההמצאות השונות

16 

  מאפיינים המצאה טכנולוגיה

 טכנולוגית 

וצרים כרזה וי

 להמצאה שהמצאנו

חושבים בקבוצה על המצאה, משרטטים אותה ויוצרים 

 תעודת זהות מצחיקה

יוצרים משחק בינגו להמצאות דומות להמצאה שיצרנו 

 ויוצרים כרזה להמצאה

17,18 

 בחירת תוצר  פרזנטציה   טכנולוגיה

 כתיבת תהליך העבודה 

 פרזנטציה

19 ,20 
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 יזמות ופיתוח אפליקציות –חוגי מחשוב 

 

 

מספר  תיאור הפעילות בקצרה נושא נלמד שם החוג

 שיעור

יזמות 

ופיתוח 

 אפליקציות

הכרות עם עולם 

 הסטארט אפ 

חשיפת המושגים: סטארט אפ ויזמות, הכרות 

וחשיפה לעולם הסטארט אפ תוך שימוש בדוגמאות 

 של חברות קיימות.

1 

יזמות 

ופיתוח 

 אפליקציות

צפייה בסרטון , חיפוש מידע בגוגל ומענה על שאלות  חקר המצאה

 ppבקובץ וורד .  חקר המצאה באמצעות מצגת 

2 

יזמות 

ופיתוח 

 אפליקציות

תכונות המנהיג, תפקידי 

 המנהיג

כתיבת שמות מנהיגים מעולם הילדים. צפייה בסרטון 

ומענה על שאלות בטופס מקוון,  חיפוש ציטוט ברשת 

הקשור למנהיג וכתיבתו בקיר שיתופי, יצירת קומיקס 

 דוח שיח בין התלמיד לבין דמות של מנהיג –

3 

יזמות 

ופיתוח 

 אפליקציות

סדנאות וקבוצות חשיבה 

מדמות סטארט אפ 

והתנסות בהקמת חברת 

 דמה.

בשלבי הקמת חברת סטארט אפ, אפיון חברת דיון 

 סטארט אפ דמה , העלאת הרעיונות להקמת החברה

 לאתר.

לאפליקציה  יצירת דוגמהו הגדרה למושג אפליקציה

  AppsGeyserבכלי ה

4 

יזמות 

ופיתוח 

 אפליקציות

עיצוב אייקון לאפליקציה, 

יצירת אפליקציית פאזל,  

פיתוח אפליקציה 

 כיתתית

, בדגש ppעיצוב אייקון לאפליקציה באמצעות קובץ 

על  חיפוש תמונות ושמירת זכויות יוצרים.  בנית 

אפליקציה אישית תוך שימוש בתמונות מהרשת  

  AppsGeyserבאמצעות כלי ה  

התנסות בתוצרי תלמידים ובניית אפליקציה כיתתית 

 בנושא משותף

5,6 
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יזמות 

ופיתוח 

 אפליקציות

מהי אפליקציית מידע ,  

תכנון דפי אפליקציה 

 בכיתהוהצגתם 

קריאה מהי אפליקציית מידע , הפקת מידע  משתי 

אפליקציות לדוגמא וכתיבה בקובץ וורד.  בחירת 

נושא לאפליקציה , יצירת אייקון לאפליקציה,  תכנון 

דפי  האפליקציה  במצגת והצגת דפי התכנון לחברים 

 במליאה . 

7,8 

יזמות 

ופיתוח 

 אפליקציות

יישום האפליקציה  -

 נון בהתאם לדפי התכ

התלמידים מזינים את דפי התכנון אל תוך 

האפליקציה , נעזרים במדריך כתוב כדי להוסיף 

טקסט, אייקון, ולבסוף לומדים לשמור את 

האפליקציה שיצרו ולהוריד אותה באמצעות סריקת 

 ברקוד

9,10 

יזמות 

ופיתוח 

 אפליקציות

התנסות באפליקציות 

וכתיבת משוב 

 לאפליקציה

אפליקציות חבריהם, בוחרים התלמידים מתנסים ב

מביעים דיעה מנומקת  –אפליקציה וכותבים משוב 

 בקובץ וורד.   

11 

יזמות 

ופיתוח 

 אפליקציות

יצירת סרטון שיווקי 

 לקידום האפליקציה

התלמידים יוצרים מצגת בה מסבירים על 

האפליקציה: מטרות, שימושים וכדאיות. מעצבים 

שיווקי  ולאחר מכן הופכים את המצגת לסרטון 

 באמצעות המגיסטו

12 

יזמות 

ופיתוח 

 אפליקציות

המצאות של ילדים 

 שכולנו מכירים

התלמידים לומדים על המצאות של ילדים, בוחרים 

המצאה ונערכים להציג אותה בפני כל הכיתה .  את 

 ההיערכות להצגה  כותבים בקובץ וורד. 

13 

יזמות 

ופיתוח 

 אפליקציות

חידונים בעקבות 

 לדים המצאות הי

התלמידים מחפשים מידע על המצאות ילדים / 

 10מאתרים מידע מהשיעור הקודם , מחברים 

שאלות בקובץ וורד ולאחר מכן  מחוללים בכלי הקהוט 

 . מפיצים לחברים ומשחקים.

14 

יזמות 

ופיתוח 

 אפליקציות

הכרת עולם התכנות 

 מתוך שעת קוד 

התלמידים מתחברים למשחק ולומדים כיצד 

משחק באמצעות פקודות. בסיום השיעור  מתכנתים

 לומדים לשתף את המשחק  על ידי העתקת הקישור

15 

יזמות 

ופיתוח 

 אפליקציות

הכרת עולם התכנות 

באמצעות משחק קוד 

 ימאנק

הסבר על המשחק, מטרתו, התחברות ראשונית, 

 30התקדמות בשלבי התכנות  עד שלב 

16,17,18 

יזמות 

ופיתוח 

 אפליקציות

התלמידים מאפיינים באמצעות משחקים חוץ כיתתים  כיתתית פעילות חוץ 

 את הכישורים הנדרשים ליזם 

19 
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 מדיה דיגיטלית -חוגי מחשוב 

יזמות 

ופיתוח 

 אפליקציות

 20 מסלול בדרכו של היזם  -התלמידים יוצרים מפת דרך כיתתית  פעילות חוץ

 

 

 

 

 

מספר  בקצרהתיאור הפעילות  נושא נלמד שם החוג

 שיעור

מדיה 

 דיגיטלית

תקשורת, תקשורת  מהי

  21 -במאה ה

 יצירת הולוגרמה

יענו על סקר ויבצעו פעילות שבסיומה  התלמידים

יבינו את המושג תקשורת ואף יצרו פרסומת.   

דיון בנושא: ערוצי הפצה המוניים , אינטרנט ככלי 

מרכזי ליצירת ולהפצת תכנים דיגיטליים , שיווק , 

 חשיפה לקהל ועוד . 

ילמדו ליצור הולוגרמה בעזרת כלי  התלמידים

 עזר וטלפון חכם.

1 

מדיה 

 דיגיטלית

מהו עיבוד תמונה, סוגי 

 קבצים, והתנסות

התלמידים ילמדו מהו עיבוד תמונה, ילמדו את 

סוגי קבצי התמונות הקיימים ויערכו תמונה 

 PIXLRמהאינטרנט באתר 

2 

מדיה 

 דיגיטלית

", םהיכרות בפלטפורמה "ספרים דיגיטליי יצירת ספר דיגיטלי

 היערכות ליצירת הספר

3 

מדיה 

 דיגיטלית

 ".ם"ספרים דיגיטליי המשך עבודה על  יצירת ספר דיגיטלי

עריכת הספר ועריכת תמונות באמצעות כלים 

 calameoטכנולוגים כגון : 

4 ,5 

מדיה 

 דיגיטלית

 'קולאז יצירת

 חיפוש תמונות בגוגל

 התלמידים ילמדו מהו קולאז'

 חיפוש תמונות בגוגל בדגש  על זכויות יוצרים

 photocutיצירת קולאז' באמצעות 

6 

מדיה 

 דיגיטלית

ויצירת  רבודה מציאות

 אובייקטים על סרטונים

התלמידים ישתמשו באפליקציה שמשלבת 

אלמנט וירטואלי בסביבה האמיתית באמצעות 

הטלפון החכם. ומשתמשים בטלפון החכם כדי 

לתרגם טקסטים שנמצאים בעולם האמיתי 

 באמצעות אפליקציית מציאות רבודה

7 
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באפליקציה שמשלבת  התלמידים ישתמשו

 על סרטוני וידאו. אלמנט וירטואלי

מדיה 

 דיגיטלית

 ?דיוקןמהו 

 יצירת דיוקן

 התלמידים ילמדו מהו דיוקן

 יחפשו תמונות בגוגל

 PowerPointויצרו דיוקן ב 

8 

מדיה 

 דיגיטלית

ההבדלים בין המוזיקה 

של פעם למוזיקה של 

 היום.

 איך יוצרים  מוזיקה

 סגנונות מוזיקה

יצירת מוזיקה 

 אלקטרונית

התלמידים יאזינו לסגנון המוזיקה ולהתפתחותה 

 מבין המוזיקה של פעם למוזיקה של היום

 שימוש בענן מילים ויצירת מוזיקה

התלמידים יאזינו לסגנונות מוזיקה שונים 

 וטכניקות ליצירת מוזיקה

9,10 

מדיה 

 דיגיטלית

 אנימציה סיפור מהו

 יצירת אנימציה

התלמידים ילמדו מהי אנימציה, יצפו בדוגמאות, 

 PowToon  -ויצרו אנימציה בכלי ה

11-13 

מדיה 

 דיגיטלית

הפקת  –מתכנון לביצוע 

 סרטון וידאו

 14 תכנון הפקת סרטון ושימוש במצלמה.

מדיה 

 דיגיטלית

יצירה , עריכת סרטון 

 וידאו והפצתו

התלמידים יתנסו ביצירה ועריכת סרטון וידאו 

, ויחשפו לדרכים magisto -והפצתו בכלי ה

 להפצה והצגה של סרטון.

15 

מדיה 

 דיגיטלית

 פרסומות, כתבות תרייצ

 והפצתן

בכלים ליצירת  פרסומתה/כתב תרייצהתלמידים 

 עלונים

16 

מדיה 

 דיגיטלית

 דיגיטליים אמצעים

 לרשותנו העומדים

 מסר או מידע להעביר

 להעביר דיגיטליים התלמידים יתנסו באמצעים

 מסר או מידע

17 

מדיה 

 דיגיטלית

הנפשה  סרטון תרייצ

 PowerPointבאמצעות 

הנפשה באמצעות  סרטון התלמידים יצרו

PowerPoint 

18 

מדיה 

 דיגיטלית

בכלים מגוונים  התלמידים יצרו סיפור באנימציה יצירת סיפור באנימציה

 לבחירתם

19 

מדיה 

 דיגיטלית

ויסבירו על תהליך   התלמידים יצרו פרזנטציה פרזנטציה

העבודה שעברו בדגש על תובנות הקשורות לכלי 

20 
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, אפשרויות ההפצה  21 -המדיה במאה ה

 והשיווק .

 

 

 

 

 

 משחקי מחשב –חוגי מחשוב 

מספר  תיאור הפעילות נושא נלמד שם החוג

 שיעור

חשיפה למשחקי רשת  והצגת דוגמאות  מהו משחק ברשת ?  משחקי מחשב

מעולמם של התלמידים למשחקים 

ברשת תוך התייחסות לכלים און ליין 

 ואוף ליין , כלים אפליקטיביים ותוכנות. 

1 

כתיבת תבנית להוראות  –עבודת צוות  אפיון משחק מחשב  משחקי מחשב

מחשק מחשב , חקרשת אפיון משחק 

מחשב ,  הכרת כלים לפיתוח משחקי 

 מחשב 

2-3 

 -סוגי משחקים ברשת   משחקי מחשב

היכרות עם "מם" עיצוב 

 מם אישי וכיתתי

ממים לכל תלמיד ומם  3יצירה ועיצוב 

 אחד משותף לכל הכיתה

4 

 - סוגי משחקים ברשת  משחקי מחשב

  t5יצירת רשימת פריטים

התלמיד יצור רשימת פריטים בהן יציג 

 משחקי רשת מומלצים  

5 

 -סוגי משחקים ברשת   משחקי מחשב

תשבצים , תשחצים  

 ותפזורות 

היכרות עם מחוללי תשבצים  ותפזורות  

און ליין ויצירת תשבצים , תשחצים 

  word -ותפזורות באמצעות כלי ה

6 

 משחקי מחשב

 

 -משחקים  ברשת  סוגי

 יצירת מוסיקה

יצירת  מקצב מוזיקה אינטראקטיבי 

משותף באופן משחקי , ובהמשך כל 

 תלמיד באופן פרטני

7 

סרטון  -תוצרים במשחק משחקי מחשב

 אנימציה 

התלמידים יצרו סרטון אנימציה המציג 

משחק  –תוצרים אפשריים למשחק 

 זיכרון / תפזורת וכדומה 

8 
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 -סוגי תוצרים במשחק משחקי מחשב

יצירת דמות והנפשתה 

בכלים טכנולוגים ליצירת 

 אווטארים 

יצירת דמות מלאה החל מבחירה של 

צורת הפנים והעיניים ועד להחלטה על 

הבעות פנים, רקע ולבוש כחלק 

 ממשחק היכרות 

9 

פיתוח משחק מבוסס  משחקי מחשב

power point 

 power התלמיד יוריד תבנית משחק  

point ויבנה מערך שאלות טריוויה 

10 

יצירת חידונים ופאזלים  משחקי מחשב

 אישיים

התלמיד ייחשף ליצירת חידונים על פי 

שאלות שיכתוב בעצמו וישתף עם שאר 

 חברי הכיתה

לאחר מכן יבנה פאזל מתמונה ויישם 

בכלי טכנולוגי. את החידונים יציג בפני 

 חברי הקבוצה. 

11-12 

יצירת חדר בריחה  מחשבמשחקי 

בנושא  מתוך עולם 

הילדים ובהלימה לתחומי 

 העניין שלהם

התלמידים יתנסו בחדרי בריחה 

וירטואלים לאחר מכן יתכננו ויבנו חדר 

.  במסגרת  wix -בריחה בכלי ה

השיעורים יפתחו יצירתיות וישתמשו 

בדמיונם כדי לפתח את חדר הבריחה 

 האולטימטיבי. 

13-15 

יוצרים חידונים לימודיים   במשחקי מחש

 במשחק חלליות

הינו כלי ליצירת חידון  Kupiter -ה

אינטראקטיבי במגוון נושאים , 

המפתחים חשיבה ביקורתית , עבודת 

צוות ויצירתיות .  במסגרת השיעור 

ירשמו לאתר, ויפתחו משחק רשת 

 בנושא לבחירתם. 

16 

מחולל המשחקים של  משחקי מחשב

תבניות מאגר   -היט

ליצירת משחקים 

בנושאים מתוך עולם 

הילדים ותחומי העניין 

 שלהם

יצירת משחקים בנושאים  המעניינים 

את הילדים , ניסוח שאלות , בחירת 

כלים משחק ממגוון קיים , בניית 

המשחק , הצגתו במליאה והתנסות 

במשחקי התלמידים. כלים אלו 

מאפשרים למידה מתוך עניין , יצירתיות 

 הדמיון.  והפעלת

17-19 

 בחירת משחק להצגה  פרזנטציה   משחקי מחשב 

היערכות להצגת המשחק והסבר כיצד 

משחקים , הסבר על תהליך העבודה 

20 
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ביצירת משחק : משלב התכנון , דרך 

שלב היצירתיות  ועד להפעלת המשחק 

 . 

 

 

 

 תכנות בסיסי –חוגי מחשוב 

 

מספר  תיאור הפעילות נושא נלמד שם החוג

 יםשיעור

 בסרטון הדגמה  צפייה    נהתוכהיכרות והתנסות ב תכנות בסיסי

 משתמש  יצירת 

 יצירת דמות קול ורקע

 . הצגת הדמות

1 

 , דמויות ופקודות לבנים  תכנות בסיסי

 

 מגוון של לבנים בתוכנת סקראץ'היכרות עם 

 הצגת פרופיל אישי בתוכנה

2 

 תכנות בסיסי

 

 

 

 

 

דיוק בכתיבת הוראות  

 בתכנות

 הוספת/ יצירת דמות

 הוספת פקדי תזוזה לדמות

 העברת הנחיות מסרטון בהוראות מילוליות 

הבעת  רצף של תנועות ריקוד באמצעות הוראות 

 .מילוליות 

  הנעת דמות

3 ,4 

 

 

 

 

 תכנון פרויקט  תכנות בסיסי

ודמויות הוספת פקדים 

   הללהק

 

 מאפייני פרויקט תכנון  

 שיפור פרויקט קודם

 במרחביישום פקודות להנעת חלקים  

 אינטראקטיביים יצירת כלים הצמדת קולות על דמויות  

5 

 תכנות בסיסי

 

תכנון הסיפור לכדי קוד  

 בסקרץ

  ותלויים אירועים מקבילים

 וערבוב פרויקטים  שינוי

 דמיות במגוון פעילויות הפעלת 

 ומישוב  -דיון בתהליך 

 שאלון ידע

6-7 
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 חיבור מספר פרויקטים לפרויקט  אחד קריאת קוד של אחרים

 תיקון קוד של פרויקט משותף

 יצירת שיחה:   תכנות בסיסי

 שימוש בבלוקים 

 סצנות: אודיו. 

 שימוש  בבלוקים "שדר" ו"כשמתקבל מסר" 

אוסף של תמונות רקע בליווי  -מצגת  מצגת: יצירת

 קריינות

8 

ותיקון שיטות  בדיקה  תכנות בסיסי 

 באגים

תכנון בדיקות ותיקוני 

 באגים 

 שימוש באסטרטגיות לתיקון באגים

 יצירת פרויקט עם באגים 

9 

חקר  יצירתיות דיגיטלית  תכנות בסיסי

בתחום המשחקים על ידי 

 בניית מבוך

 ניתוח מרכיבי ההנאה ויצירת רשימת משחקים אהובים. 

 ויכולת תנועה   יצירת שלד

 ולמשחק לדמותוסיום יצירת נקודת התחלה 

10 

עקרונות דיגיטליים  תכנות בסיסי

 *  מתקדמים

 

יצירת פרויקט המשלב מערכת ניקוד, אויבים, שלבים,  

 דרך פקודות "אם" והתניות פרסים מוגבל בזמן

11-12  

תיאור הפרויקט המתוכנן, המשאבים הנדרשים וכתיבת   תכנון פרויקט גמר תכנות בסיסי

 ההתרחשויות 

13 

 תכנות בסיסי

 

 

 

 

 עבודה על פרויקט גמר

 

 

 

 

 

בסקרץ' תוך שימוש  במושגים,  פרויקטפיתוח  -
בדגש  על חוויה  פקודות  ושיטות חישוב

  אינטראקטיבית של התלמידים : 
 בדיקת  באגים  -
 תיעוד הפרויקט -
 הפרויקט הצגת   -
 

14-20 
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