
                                                
 
 

 האתגר: כלי עזר לבניית שאלות●
 

 איש קשר: נתן דביר
arielrus@gmail.com      

 
  הסבר:

 תלמידים בבית הספר מתקשים הרבה פעמים בנושאי לימוד חדשים.
 במקום שהתלמיד יפנה ישר לגוגל, נעודד אותו ליצור שאלה, לשער את
 התשובה ולשלוח לשאר חבריו לכיתה את השאלה שגם הם יענו. לאחר

 מכן, יהיה אפשר לצפות בתשובות של כולם ולאחר דיון יכולים לבדוק את
 התשובה במקורות הרגילים.

 
 

 האתגר: מנגנון לעזרה בחיפוש ברשת●
 

 איש קשר: נתן דביר
 arielrus@gmail.com      
 

  הסבר:
 לחפש ברשת זה אולי קל אבל לפעמים לשאול את השאלה הנכונה או

 במקרה שלנו לכתוב את המילים הנכונות יכול לעזור. היכולת לפתח כלי
 לתלמידי בית ספר שיבהיר, יסביר, יכוון איך לנסח שאלה או חיפוש נכון

 על מנת לקבל את התשובה הנכונה ולא ללכת לאיבוד בעומס המידע
 שקיים בכל חיפוש רגיל.
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 האתגר: שימוש יעיל ונכון בסמארטפונים ללמידה בכיתה●
 

 איש קשר: נעה להב
 noa.edtech@gmail.com      
 

  הסבר:
 הסמארטפון הוא כלי נהדר שמכיל בתוכו אפשרויות רבות. כיצד אפשר

 לא להגביל את המשתמש או לנטר או כל דבר אחר. האם ישנה אפשרות
 לעקוב אחר הלומד ולהקשיב מתוך הפעולות שלו אילו מהלכי למידה הוא

 מבצע. למשל, בכל משחק יכול להיות אלמנט למידה ואם נוכל לעקוב
 אחר אלמנטים אלו נוכל להשלים ללומד את האלמנטים החסרים בצורות

 שונות ובמשחקים מכוונים ללומד.
 
 

 האתגר:   כלים לכיתה ההפוכה●
 

 איש קשר: נעה להב
                                     noa.edtech@gmail.com 
 

  הסבר:
 הכיתה ההפוכה מאפשרת לתלמידים ללמוד בעצמם ומתוך עניין, וכאשר

 תפקיד המורים הוא לחדד ולהנחות. פיתוח מאגר כלים שיאפשר
 לתלמידים למצוא את החיבור בין תחומי העניין שלהם לנושא הנלמד,

 ויאפשר להם להתעמק ולחקור וימקד אותם בלמידה סביב הנושא.
 הפרויקט הנ"ל יהווה פריצת דרך בכיתה הפתוחה!.

 במקביל, פתרונות ללמידה שכזו שהמורים יוכלו להיעזר בהם כדי למקד
 את התלמידים ולתת להם להתקדם לפי קצב הלמידה האישי שלהם.
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 האתגר:  פיתוח כלי למידה לכיתות גדולות●
 

 איש קשר: נעה להב
                                     noa.edtech@gmail.com 
 

  הסבר:
  בעתיד הנראה לעין, הכיתה עדיין תכיל כמות רבה של תלמידים.

 האם ישנה אפשרות לפתח כלים שבהם למורה/מרצה תהיה האפשרות
 ללמד בצורה פרטנית גם בכיתות גדולות?

 
 

 האתגר:   כבוד למורים/מרצים/סטודנטים/תלמידים●
 

 איש קשר: נעה להב
                                     noa.edtech@gmail.com 
 

  הסבר:
 כבוד הדדי בין לומדים, בין המלמד ללומד הינו חשוב ובהרבה מקרים

  לצערנו אינו קיים.
 האם אפשר ליצור פתרונות שבהם ישוקף המצב לצד הפוגע?

 
 

 האתגר: חלוקת קשב המרצה/מורה●
 

 איש קשר: נעה להב
                                     noa.edtech@gmail.com 
 

  הסבר:
 בלא מעט מקרים ישנו שיח בין המורה לקבוצה מסוימת של סטודנטים

 והמורה מאבד את שאר התלמידים. האם אפשר ליצור מערכת אשר
 תשקף למורה את מצב הכיתה ותפנה את תשומת ליבו למקרים כאלו

 ללא הפרעה למהלך השיעור.
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 האתגר: הלימוד כמשחק●
 

 איש קשר: בעז בר שי
                                 boazbarshay@yahoo.com 
 

  הסבר:
 איך הלימוד יכול להפוך ל "משחקי " יותר?

  תעשיות משחקי המחשב הם אחת הדרכים בה ילדים ונוער חווים את
 העולם. איך החינוך נכנס לתחום הזה ומשתמש בו?

  לדוגמא, פיתוח משחק בעקבות לוחמי מצדה או מלחמות ישראל או איך
 להכיר את יערות הגשם מבחינת מינים בוטניים דרך חוויה משחקית.

 
 

 האתגר: אפליקציה הפוכה●
 

 איש קשר: בעז בר שי
                                 boazbarshay@yahoo.com 
 

  הסבר:
 איך לעזור לתלמיד להבין את האתגר איתו מתמודד המורה ולהיפך?

 שעות הפוכות, מורים הופכים תלמידים ותלמידים למורים.
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 האתגר: כלי עזר להורים●
 

 איש קשר: עמית דביר
                                           amitdv@g.ariel.ac.il 
 

  הסבר:
 תלמידים כיום משחקים במשחקים מורכבים שההורים לא מצליחים

 להתחבר או לשפוט. האם ישנה אפשרות לפתח כלי להורים שיעקוב
 אחרי המשחקים שהילדים משחקים ויתן להם חוות דעת בצורה של

 מכונה לומדת או חיבור לשיח בין הורים/אנשי חינוך על המשחק
 הרלוונטי.

 
 

 האתגר: חדר בריחה כתשתית לימודית●
 

 איש קשר: עמית דביר
                                           amitdv@g.ariel.ac.il 
 

  הסבר:
 חדרי בריחה הינו טרנד מעניין המאפשר לקחת את התלמידים/סטודנטים

  אל מחוזות אחרים ושונים.
 האם ישנה אפשרות לשלב חדרי בריחה וירטואלים נושאי לימוד

 מסוימים? האם אפשר לבנות "סיפור" לחדר בריחה בצורה הקשורה
 ישירות לנושא הלימוד?
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 האתגר: unseen -איך אפשר לקרוא את זה?●
 

 איש קשר: עמית דביר
                                           amitdv@g.ariel.ac.il 
 

  הסבר:
 אחד מהבעיות כיום היא הקושי של התלמיד/סטודנט לפתח שיחה

  באנגלית ללא קשר לציון שלו וליחידות שעשה בבית הספר.
 האם שימוש בשירותי ענן המאפשרים text2Voice ובוטים יכולים

 לאפשר לתלמיד/סטודנט חוויה אחרת של הבנת ה-unseen ושיפור
 הכתיבה והדיבור?

 
 

 האתגר: אתגרים בלימוד סייבר●
 

 איש קשר: עמית דביר
                                           amitdv@g.ariel.ac.il 
 

  הסבר:
 הסבר: כיצד אפשר לייצר אתגרי סייבר אשר יחליפו חלק מתרגילי הבית,
 בחינות ויקיפו את החומר הלימודי. לדוגמא, אתגר הסייבר בקורס מבוא

 לסייבר א.?
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 האתגר: זהירות בדרכים - הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים●
 

 איש קשר: אופיר גיל, מנהל תחום חינוך – רלב"ד
   ט. 02-6333252 | נייד. 052-3366600                     

ofirg@rsa.org.il        
 

  הסבר:
 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מתמודדת עם סוגיות שבבסיסן השמירה על

 שלומם ועל ביטחונם של
 הילדים כמשתמשי דרך. אוכלוסיית הילדים הוגדרה כאוכלוסייה בסיכון ולפיכך פותחו

 לה תכניות עבודה
 ייעודיות. אחת מהן מופעלת באמצעות מרכזי הדרכה לבטיחות בדרכים.

 
 המצב כיום: בארץ מופעלים 18 מרכזי הדרכה המפעילים תכניות לימוד המבוססות

 על תרגול, חוויה והדמיה,
 שמטרתן לספק חוויות לימוד והכשרה להתנהגות בטיחותית בדרכים. ייחודם של

 מרכזי ההדרכה, הוא במגרש המדמה את מרחב התנועה האמיתי המאפשר
 לתלמידים להתנסות וללמוד תוך כדי התנסות במצבים הקרובים למצבי אמת אך

 בתנאים מבוקרים. תכנית הלימודים מיועדת לתלמידי כיתות ד'-ו'. התכנית משלבת
 הדרכה עיונית בכיתה והתנסות מעשית במגרש הדרכה.

 
 אחת מדרכי ההוראה הוא הקרנת סרטון חצייה בטוחה, שמעביר את המסר באופן

 מוחשי ומהנה, ועם זאת מיושן .
 

 חשוב לדעת: מחקרים מראים כי ילד עד גיל 9 אינו יכול להתמודד עם תנאי הדרך,
 בעקבות כך האמירה "ילד

 עד גיל 9 לא חוצה לבד". בגיל 10 עד 12 הילדים עוברים שינויים התפתחותיים
 בתחום שונים הבאים לידי ביטוי בהתנהגותם, אשר משפיעים על תפקודם בדרך.

 
 האתגר: למצוא דרך חדשנית ללמד ילדים במרכז הדרכה איך לחצות וללכת בדרך

 באופן בטוח.
 הרעיון צריך להתאים לקבוצה - כיתה של 30 תלמידים●
 פשוט יחסית לשליטה ע"י מדריך●
 מתאים לאוכלוסיות מגוונות – חברה ערבית, חברה חרדית●
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 האתגר: בעיית חניה בקמפוס●
 

 איש קשר: אגודת הסטודנטים
                                                     yor@sua.co.il 

  הסבר:
 דרוש פתרון לבעיית החניה בקמפוס, בתוך הקמפוס ומחוצה לו.

  הבעיה מתמקדת במיקום חניות, ויעילות אופן חיפוש מקום החניה.
 המערכת שתפתחו תוכל להתחבר למספר אפליקציות קיימות כמו:

 וואטסאפ.●
●.Google Maps או Waze באמצעות GPS – אפשרות איתור ב 
 שימוש בתצ"א של האוניברסיטה – יש לשלוח הודעה לפני על●

 מנת לקבל את התצ"א.
 
 

 האתגר: בעיית התחבורה הציבורית והשיתופית.●
 

 איש קשר: אגודת הסטודנטים
                                                     yor@sua.co.il 

  הסבר:
 צריך פתרון לבעיית התחבורה הציבורית והשיתופית מאריאל למקומות

 שונים בארץ. הבעיה מתמקדת בחוסר זמינות של קווים למקומות
 מסוימים. כיום התחב"צ באריאל לא עובדת בצורה יעילה ומותאמת

 לציבור הסטודנטים ורוב הסטודנטים מגיעים ברכב פרטי או כנוסעים
 ברכב פרטי של מישהו אחר בתשלום. התיאום בין הנוסעים לנהגים

 מתבצע דרך קבוצות הוואטסאפ. אנו מציעים לחשוב על דרך לייעל את
 ההליך או לייעל את אפליקציית WAZE CARPOOL שהאגודה מנסה

 להכניס לשוק הנסיעות השיתופיות באריאל ללא הצלחה.
 המערכת שתפתחו יכולה להתחבר למספר אפליקציות קיימות כמו:

●.Google Maps או Waze באמצעות GPS – אפשרות איתור ב 
 אפליקציית Movit ו Waze Carpool על מנת לתכנן נסיעות●

 וקישורם לתוכנית.



                 
 
 

 האתגר: בעיית מחירי הדיור.●
 

 איש קשר:אגודת הסטודנטים
                                                     yor@sua.co.il 
 

  הסבר:
 דרוש פתרון לבעיית מחירי הדיור בעיר.

  הצעה לפתח מערכת של לוח דיור פונקציונאלי לסטודנטים.
 כל זאת בהתחשב בכך שהסטודנטים הם כוח הקנייה העיקרי בעיר

  וביכולתם להשפיע על המחירים בשוק במידה ויהיו מתואמים ומאוחדים.
 הצעת רעיונות:

 מחשבון דיור – השוואה של ערך הדירות לפי פרמטרים שונים.●
 תוכנית עסקית – הכנת תוכנית עסקית שתוכל לייעל את כוח●

 הקנייה של הסטודנטים בשוק הדיור בעיר.
 
 

 האתגר: בעיית המקומות בספרייה●
 

 איש קשר: אגודת הסטודנטים
                                                     yor@sua.co.il 
 

  הסבר:
 נדרש פתרון למציאת מקום בספריה. הבעיה מתמקדת בייעול מציאת

 מקום בספריה. ניתן לדוגמה לחשוב על אפליקציה שמראה היכן התפנה
 מקום. גורמים לבעיה:

 סטודנטים משאירים ציוד לשריין מקום והולכים.●
 אנשים שאינם סטודנטים נכנסים לספריה.●
 מלא מקומות בודדים פנויים אך לא מוצאים אותם.●

 
 

 
 



                                                
 

 האתגר: עושים פיזיקה●
 

 איש קשר: עידית אברהמי
                         iditavrahami@gmail.com 

 
  הסבר:

 התוכנית "עושים פיזיקה" היא תוכנית ללימוד פיזיקה בחטיבות הביניים
 המפותחת בשילוב חוקרים מאוניברסיטת אריאל והפיקוח על הוראת המדעים

 והטכנולוגיה ("המסלול הירוק"). במסגרת התוכנית מתקיימים השתלמות
 מורים (במסגרת היחידה ללימודי חוץ של אונ' אריאל) וליווי בתי ספר

 המשתתפים בתוכנית.
 

 התוכנית פונה לתלמידי חטיבות הביניים, טרם בחירת מקצועות ההתמחות,
 על מנת לעודד מגוון אוכלוסיות להמשך לימודים גבוהים בתחומי המדע
 והטכנולוגיה. התוכנית צמודה לתכנים הנדרשים כיום על ידי הפיקוח על
הוראת המדעים והטכנולוגיה במשרד החינוך בשילוב למידה אקטיבית (

.(hands-on 
 

 במסגרת התוכנית, התלמידים לומדים עקרונות פיזיקליים תוך התנסות בבניה
 ויישום של מערכות טכנולוגיות משולבות בקר, תוך התחברות לצורך ותוכן

 רלוונטי.
 

 אנו מציעים לפתח במסגרת האקתון מערכות מעשיות המלוות בסיפור רקע
 רלוונטי והתנסות חקר עבור היחידות הבאות:

 אנרגית תנועה (אנרגיה קינטית)- הבנת הגורמים בהם היא תלויה,●
E=0.5*mV^2: שימושים לנוסחה 

 אנרגית חום - מעברי חום (הולכה, הסעה), שטף חום, חום סגולי,●
 מעברי פאזה

 מבנה מעגל חשמלי – חיבור טורי/ מקבילי●
 כל יחידת הוראה צריכה להיות מורכבת מאוסף של בעיות הנדסיות

 (רלוונטיות) שכל אחת מהן מקדמת את הלימוד ביחידה תוך חקירה של
 הבסיס הפיזיקלי, שימוש בטכנולוגיה חדשה (למשל – מנוע סרוו / גוף חימום /

 מאוורר/ חיישן...) ושימוש בקוד תוכנה להפעלת בקר (ארדואינו).



 
 

 
 האתגר: תרגום לשפת הסימנים●

 
 איש קשר: שירן חרלופסקי

shiranh@ariel.ac.il 
 

  הסבר:
 כיום סטודנט כבר שמיעה, נדרש להיות בקדמת הכיתה ולנסות להבין את דברי

 המרצה בעזרת קריאת שפתיים או אפליקציות שמתרגמות את הקול לטקסט.
 אבל למה לא לפתח מערכת/אפליקציה שתתרגם את דיבור המרצה לשפת

 סימנים. למשל, דמות ממוחשבת שתופיע על צג המחשב או קיר מול הסטודנט
 ותציג את הסימנים המתאימים

 
 האתגר: אפשר להגיש ב...●

 
 איש קשר: שירן חרלופסקי

shiranh@ariel.ac.il 
 

 הסבר:
 כיום ברוב הקורסים הגשת תרגילים הינה בזוגות. חלק מהסטודנטים הביעו רצון

 ללמוד עם שותפים לתואר אבל לא מצליחים להוציא זאת לפועל. אם תהיה
 אפליקציה שתארגן את הפרטים של מי שמעונין: באיזה קורס מעונין בלמידה

 משותפת או בהגשת מטלה משותפת, באילו ימים ושעות, וכו....הם יוכלו
 להצטוות לקבוצות למידה ולמצוא בן זוג להגשת מטלות. אז אפשר להגיש או אי

 אפשר?
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 האתגר: אסטרטגיות למידה●
 

 איש קשר: שירן חרלופסקי
shiranh@ariel.ac.il 

 
 הסבר:

 סטודנטים לעיתים, אינם מצוידים באסטרטגיות למידה כלל. מה אם נוכל לפתח 
  מערכת/אפליקציה שתאפשר למשתמש לקבל מידע על סגנון הלמידה שלו, נניח
  באמצעות מענה על שאלון שינותח ע"י אלגוריתם וימליץ על כלים מעשיים, תוך

  מעקב עם מדדי הצלחה ושיפור. האפליקציה תאפשר לסטודנט להתנסות
  ולתרגל מיומנויות למידה בכל קורס ולאורך זמן גם על פי המלצות האבחון

 הדידקטי.
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 האתגר: מבחנים●
 

 איש קשר: יוסי פוגל
yossifo@ariel.ac.il  

 
 הסבר:

  הגיע הזמן להתקדם למבחנים ללא משגיחות שאפשר אולי לעשות מכל מקום
 מצד אחד אבל חובה לשמור על טוהר הבחינות. אז מה ההצעה שלכם בנושא?

 
 האתגר: נוכחות בשיעורים●

 
 איש קשר: יוסי פוגל

yossifo@ariel.ac.il  
 

 הסבר:
  נוכחות בשיעורים בחלק מהמקרים הינה חובה אבל בחלק מהמקרים תאפשר

  לסטודנט לעלות חוות דעת על המרצה. אז מהי הדרך הנכונה לאימות חכם של
 סטודנטים בכיתה

 
 האתגר: מפת התמצאות במהלך התואר●

 
 איש קשר: יוסי פוגל

yossifo@ariel.ac.il  
 

 הסבר:
  בלא מעט מקרים, עולה השאלה מדוע אני צריך ללמוד נושא/קורס מסוים ואיך
  הוא קשור לתואר. בואו נבנה מערכת גנרית למרצים שיוכלו לעלות את נושאי

  הלימוד ונקשר אותם לנושאים/קורסים אחרים עד שנבנה בכל תואר מפת תואר
  שתראה איך נושאים קשורים אחד לשני ושזורים יחד
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  האתגרים ברשימה לא מושכים אתכם?
 אתם רוצים לדון עם איש חינוך על כך?

 נעה להב מחכה לשאלות שלכם, פנו אליה בפייסבוק, או במייל
 

https://www.facebook.com/noala 
noa.edtech@gmail.com 
 
 

 
 לכל בעיה/עזרה בנושא הטכנולוגי, מימוש הרעיון, התייעצות עם איש מקצוע וכו'...

 ד"ר יוסי זגורי מהמחלקה למדעי המחשב מחכה לפניות שלכם
yossi@itc.co.il 
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