
 

 

 

    

 

 

 שונים םבתחומי לתוצריםדוגמאות 

 בית ספריישובית חשיבה חמודל 

 

 מו"פ ניסויים ויוזמותאגף  סביבת תוכן     

שעות שבועיות ללימוד  1-2

 חישוביתקוד וחשיבה 

למורים  חישוביתוחשיבה 

 התכנית לפיתוחיועץ מקצועי  ולתלמידים

 ותכני הלימוד

חומרי לימוד להוראה ותרגול  

, מאושרי קודשל פיתוח 

משרד החינוך, המתאימים 

  לכל מורה

חדר מורים לומד חשיבה 

 חישובית

 

 שעות הכנה למורים

)מחשבים, מקרנים,  קצהציוד 

 ציוד משרדי...(

 

צוות מופ בית ספרי )מורים 

 ותלמידים(

 

הכשרת  סדנאות

 דרוח פ"צוות מו

 מורים

תוכנית הפעלת 

 חקוד וח" לימודי

-רבספיראלית 

  ותואמת גילשנתית 

הכשרת מורים 

במקביל להתנסות 

 בכיתה

מורים ותמיכה בלווי 

ים של מודלביישום 

 בתחומי הידע חח"

התאמת מרחבי 

ה הלמידה לעבוד

  שיתופית 

 פעילויות תשומות

שימוש  - (ללא תכנות) הנדסה

במודל פתרון בעיות לחישוב 

  שטחים

 מייצגיצירת מודל  -מדעים 

תופעה כמו אפקט החממה 

 ופיתוח ייצוג דיגיטאלי שלו

 '.קרץס בסביבת

פיתוח אפליקציה  -אקלים 

בהתאם לצרכי יועצת ביה"ס 

 ליצירת במה לתקשורת פתוחה

 תפוקות

כל התלמידים 

לומדים קוד וחשיבה 

 חישובית

צוות מו"פ מפתח 

יישומים מבוססי 

 חשפת קוד וח"

 בתחומי הידע

 תוצאות

מורים חווים תחושת 

מסוגלות וחוויות 

 הצלחה

תלמידים מפתחים 

תוצרים טכנולוגיים 

הוראה מקדמי 

 ולמידה

 
מוטיבציה מוגברת 

 ללמידה

 מנהל מחויב 

 הצורךתאור 

פיתוח כישורים מורכבים  תוךהמסורתיות  תפיסות ההוראה והלמידהחייב שינוי במשבו אנו חיים עידן הדגיטלי ה
קוגניטיביות, חברתיות, רגשיות, פיזיות -קוגניטיביות ומטהמיומנויות , דעלהבנת העולם סביבנו: שילוב של יהנדרשים 

 אישיים, חברתיים, מקומיים וגלובלייםערכים ועמדות   ובריאותיות

מעולם  מיומנויות וכלים, שפהשניתן לפתור אותן באמצעות  מורכבותבעיות אנו פוגשים  ,בהתמודדות האנושית שלנו עם היום יום
  מדעי המחשב.

 היא אוסף תהליכי חשיבה הכרוכים בכך. חישוביתחשיבה 

 

 

 

 תאוריית השינוי

באמצעות יישום שיטות מחשביות לפיתוח יושג היכולת להבין את העולם סביבנו פיתוח 
הוא קידוד ותכנות בעיות  חישוביתאסטרטגיות לפתרון בעיות. יישום נפוץ של חשיבה 

 Oecd 2018 ופתרונות שלהם. 

 

 .תר בעיותשואל ופולפיתוח לומד עצמאי, יוזם, יוצר,  בכל תחומי הידע חישוביתך ולתרגל מיומנות חשיבה ולהנגיש את שפת התכנות לכל תלמיד במערכת החינ  - מטרה

מורים משלבים 

ומודלים תהליכים 

לפתרון בעיות 

  בהוראה

תלמידים שולטים 

בנייה הבנה וייצוג ב

 הידע.של 

 

 

מורים מתמקצעים 

 במנחיבתפקידם 

למידה והתנסות 

 עצמית

Learning to Code

Computational 
Thinking 

Unplugged

Coding to 
Learn

פיתוח אפליקציה  -חינוך גופני 

ובת כל לט חינוך גופנינושא ב

ביוזמת מנהל חנ"ג  מורי המחוז

 מחוזי

 הלימודיות לויותפעיה סוגי 3

התאמת תפיסה ההוראה 

משימתי של המורה לעולם 

 נגיש בו יש שפע ידע
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