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מנתעלבסיסיכימיבידעצורךישאזרחשלכלבכךמכיריםתלמידים || 001
.צריכהבמוצריהקיימתלכימיהבנוגעמושכלותהחלטותלקבל

.אחראיתוצרכנותסביבהאיכותשלשיקוליםמערביםרביםתלמידים  || 002

"בפשטותלהכיןוניתןמופקעיםבמחיריםשנמכריםמוצרים"

פלסטיקולאקופסאהיאשהאריזהבגלללסביבהיותרוטוביםבטיחותיים "
"פעמיחד
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005 ||
הורגלורביםמורים
ידעצינורותלהיות

באמצעותהמועבר
ופרוייקטיםספרים
.מוכנים

001 || 
איןרביםלמורים
והכשרהניסיוןמספיק
יוזמותשללפיתוח

.בהוראהחדשניות

002 || 
ממעטיםמורים
יוזמותלפתח

בהוראותםחדשניות
קשרלהםאיןאם

.לבגרותלסילבוס

003 || 
עלגדולעומסקיים

בביצועהתלמידים
ופרוייקטים
.אחריםבמקצועות

004 ||
מתוגמליםלאמורים

חינוכיותיוזמותעל
.מפתחיםשהם
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ואפייהבישול

נגרות
כימייםמוצרים
יוםהיוםמחיי

אתריםבניית

בגדים

תלתהדפסה
מימדית

Digital Fabrication

גלםוחומריציוד ,עבודהבמרחבצורך

מייקניגשלשונותצורותמיפוי

המתאימותהמייקריותהפרקטיקותשלמיקוד || 001
.הכימיהלהוראת

גבוהפעולהחופששמעניקהזדמנותאזורזיהוי || 002
.למערכתנוספיםמשאביםבמינימוםלומד /ליוצר

?מייקינגנחשבמה
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The Promise of the Maker Movement for Education, 2015 :מתוךערוך

?המייקריסטהמיינדמהו

ביןפעולהשיתוףשלמפגשאלאאישיאירועאינומייקניג || 001
.שוניםוכשרונותכישוריםבעליאנשים
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הלמידהתהליךשלבולטמאפייןהםוכיפיותמשחקיות || 003
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Teachers as makers in chemistry education, Rosenfeld et al ,2019 :מחקרמתוךמעובד
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?במייקינגתומכותחינוכיותתאוריותאילו
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design for change model 2016

uTEC maker model 2015

       :1מימד
שלהבנה
:מדעייםקונספטים

 :2מימד
ומכוונותיוזמה

 :3מימד
&בעיותפתרון
ביקורתיתחשיבה

:4מימד
וביטוייצירתיות

עצמי

:5מימד
חברתיתמעורבות

ורגשית

תצפיותעורכים
שאלותושואלים

בצורהמשתתפים
פעילה

מניסויעוברים
עדיןלכוונוןוטעייה

 ,(פיינטיונינג)
ניסיונותבאמצעות
ויותריותרממוקדים

בהנאהחוקרים
 .משחקכדיותוך

פעולהמשתפים
חבריביןורעיונות

הצוותיםוביןהצוות

רעיונותבוחנים
 /טנטטיביים
.ניסיוניים

היעדיםאתמנסחים
הפרויקטשל

מרכיביאתמנתחים
האתגר/הבעיה

בצורהמגיבים
למהלכיאסתטית
התכנון ,התיעוד
המוצרוייצור

מלמדים,לומדים
לשניהאחדועוזרים

ויכולתידעמבנים
מושגיםלהסביר

כימיים

סיכוניםלוקחים
אינטלקטואלים

ויצירתיים

 ,רעיונותמחפשים
ומומחיותעזרה

מאחרים

אתמחברים
לחוויותהפרויקט
.שלהםולעניין

גאווהמבטאים
עלובעלות

הפרויקט

משתמשים
ובידעבפתרונות
לפתרוןהחדש
חדשותבעיות

.אחרות/

יעדיאתמתאימים
סמךהפרויקט

וניסוייםראיות

פתרונותמוצאים
 ,הקשייםלמרות
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משתמשים
בחומרים

אלטרנטיבים
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בתרומהמכירים
שלובזוהעצמית

בצוותחברכל
הפרויקטלהצלחת

exploratorium learning dimensions 2017 : לפימעובד

?חינוךעםמייקינגהמשלביםבעולםקיימיםמודליםאילו
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https://www.dfc.org.il/
https://sites.google.com/site/utecmakermodel/
https://www.exploratorium.edu/tinkering/our-work/learning-dimensions-making-and-tinkering
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?היומיוםמחיימוצריםשלמייקינגבאמצעותלבגרותכימיהללמדאפשרכיצד  || 001

המחקרשאלותמיקוד
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?היומיוםמחיימוצריםשלמייקינגבאמצעותלבגרותכימיהללמדאפשרכיצד  || 001

 ?מייקריפרוייקטבתוךמהסילבוסוהמיומנויותהתכניםאתלשלבניתןדרכיםבאילו|| 002

למקצוע(ושיתוףעשייה ,התנסות ,שימוש )המייקניגשלביארבעתשלהייחודייםהמאפייניםמהם

 ?הכימיה

המחקרשאלותמיקוד
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 ?בכיתתםמייקינגלשלבמוקדםוהכשרהניסיוןללאלכימיהמוריםלעודדניתןכיצד|| 003
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פעולהמחקר || 001

משתתףמחקר .הפרקטיקהאישהואהחוקר
פעולתשלניסוחידיעלהוראהאודותורפלקטיבי
.בכיתהשלהוניסיוןהתערבות

עיצובמחקר || 002

בתוךבעיותאוכשליםמאתרובמהותואנושמבוסס
ייחודייםמחקרבכלי .מורכבותאנושיותמערכות
מןהעוליםפתרונותשלעיצובלהזדמנויותמתרגם
 .השטח

משולבמתודולוגימודל
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מחקרמשתתפי  "כמייקרס"מודלרפלקטיבימחקריומןפרוטוטייפ

תלמידות 11
תלמידים 6

.ע"בחמד 'יאכיתה
.שוניםספרבתי 3

פיתוחשלסבבים 2
לימודיחידותשלוהעברה
.מייקריות

מהזוםוידאוחומריתעוד
.וואטסאפ

לפרוטוטייפסרטוןיצירת
(ארליךנגה :עריכה)

שילוב ,שנלמדונושאים
הוראהטכניקות
       .והערכה
לתוךמידעועיבודאיסוף
שלאפיון :אקסלטבלת
והתאמתםהמייקינגשלבי

שלהדרישותלמבנה
 .החינוךמשרד

הפעולהשלביהמשגת
המאפייניםעםהמייקרים
מגמתשלהייחודים
 .הכימיה
מוריבכנסהמודלהצגת

.הכימיה

מוצרפיתוח

חשיבהשלפעילויותפיתוח
.עיצובית

מורהעםפרוטוטייפ
  .לכימיה
למוריבקופסאסדנהעיצוב

 .הכימיה
(אוראפרת :גרפיקה)

מתודולוגיה
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.לסלטורוטבסלטבנושאמייקריתיחידהשלפיתוח

.ומולטידיספלינריםמגווניםבנושאיםפתוחחקר

מתכניתרכיבלימדהמהכיתהתלמידה :עמיתיםהוראת

 .הלימודים

.הכיתהבפניוהצגתושנבחרבנושאמחקרוןמצגתהצגת

1פרוטוטייפ
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Kneading to relax? How Coronavirus prompted 
a surge in stress baking

רענגיף טובחיידק , דווקאלמחמצתהתמכרנולמה :
הקורונהבעידן

הווירוסהשתוללכשבחוץ עולמיתכמגיפההמחמצתהתפשטההביתיבמרחב , האם .
זמניתשפיותעללשמורלנועזרוהשמרים לשגרההחזרהעם ? מנסיםהחוקרים ,

לחםלאפייתהתמכרנומדועלהבין

2020באפריל 5-11
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2פרוטוטייפ
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2פרוטוטייפ
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"כמייקרס"מודל
הכימיהבהוראתמייקיניגלשילובעבודהתכנית
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שימוש
Using

התנסות
Experimenting

עשייה
Making

שיתוף
Sharing
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"כמייקרס"מודל
הכימיהבהוראתמייקיניגלשילובעבודהתכנית

תכניםשלולמידההוראה
הלימודיםמתכניתומושגים

מרכיביוסביבמחקרדרך
.הכנתוואפני
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מוצרבחירת || 001
תלמידיםעםלעבודהבטיחותייםלמרכיביםאלטרנטיבות || 002
הכנתוואופניהמוצרלמרכיביהלימודיםמתכניתתכניםהתאמת || 003
גיללשכבתהפרויקטמיקוד || 004
הפרוייקטמשךעלהחלטה || 005
  (הפוכהכיתה ,עמיתיםלמידת )והערכההוראהבטכניקותגיוון || 006

שימוש
Using

התנסות
Experimenting

עשייה
Making

שיתוף
Sharing

19/34



"כמייקרס"מודל
הכימיהבהוראתמייקיניגלשילובעבודהתכנית

תכניםשלולמידההוראה
הלימודיםמתכניתומושגים

מרכיביוסביבמחקרדרך
.הכנתוואפני
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  (הפוכהכיתה ,עמיתיםלמידת )והערכההוראהבטכניקותגיוון || 006

שימוש
Using

התנסות
Experimenting

מיומנויותוחיזוקשיפור
שלשונותברמותמעבדה
.המוצרסביבחקר

.הכנתוושלביהמוצרלמרכיבישונותחקרברמותניסוייםהתאמת || 001
.המוצרשלהמרכיביםיחסישינוי || 002
.אחדלמוצרשוניםהכנהדרכיסביבניסוי || 003
.המוצרתכונותובדיקתלטבעייםמרכיביםהחלפת || 004
.אכיליםלמוצריםטעםומבחנימרקםעלניסוים || 005

עשייה
Making

שיתוף
Sharing
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"כמייקרס"מודל
הכימיהבהוראתמייקיניגלשילובעבודהתכנית

תכניםשלולמידההוראה
הלימודיםמתכניתומושגים

מרכיביוסביבמחקרדרך
.הכנתוואפני
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שימוש
Using

התנסות
Experimenting

מיומנויותוחיזוקשיפור
שלשונותברמותמעבדה
.המוצרסביבחקר
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עשייה
Making

דרךהלמידההעמקת
בהכנהמעשיתהתנסות
.כימימוצרשל

.הפרויקטשלשוניםבשלביםהמייקשילוב || 001
.הביתהלקחתשניתןלמוצריםוהכליםהמעבדההתאמת || 002
 .המוצרלהכנתמומחיםעםפעולהשיתופי || 003
.לכיתהמחוץמייקינגאירוע || 004

שיתוף
Sharing
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"כמייקרס"מודל
הכימיהבהוראתמייקיניגלשילובעבודהתכנית

תכניםשלולמידההוראה
הלימודיםמתכניתומושגים

מרכיביוסביבמחקרדרך
.הכנתוואפני
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Experimenting
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שלשונותברמותמעבדה
.המוצרסביבחקר
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שיתוף
Sharing

 ,ידע ,פעולהשיתוף
בתוךותוצריםמיומנויות
.להומחוצההכיתה

.מגוונותקבוצותי"עהתלמידיםביןפעולהשיתופי || 001
התלמידיםשלשוניםכישוריםלשיתוףהזדמנויות || 002
.המייקינגבתהליךוחבריםמשפחהבנישיתוף || 003
 .המגמהשיווקלצורךפומביאירועהפקת || 004
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USING the curriculum as matter 

EXPERIMENTING with it 

and MAKING chemistry lessons great ( again ) 

so we can SHARE it 
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סקיצות
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בקופסהסדנה

22/34
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005 ||
הורגלורביםמורים
ידעצינורותלהיות

באמצעותהמועבר
ופרוייקטיםספרים
.מוכנים

001 || 
איןרביםלמורים
והכשרהניסיוןמספיק
יוזמותשללפיתוח

.בהוראהחדשניות

אתמנחההסדנה
ומספקתהמורים

אתלפתוחכליםלהם
ולעבודהראש

עלפעולהבשיתוף
יחידותלייצרמנת

מגוונותהוראה

002 || 
ממעטיםמורים
יוזמותלפתח

בהוראותםחדשניות
קשרלהםאיןאם

.לבגרותלסילבוס

כמייקרסמודל
שנלמדיםכךמותאם

תכניםבאמצעותו
מתכניתומושגים

והתלמידיםהלימודים
חקרדוחותמגישים
מדרישותחלקשהם

 .הבגרות

003 || 
עלגדולעומסקיים

בביצועהתלמידים
ופרוייקטים
.אחריםבמקצועות

לבחוריכוליםמורים
קטנהיחידהלתכנן

שמכילהגדולהאו
הערכהפרטי

.הלימודיםמתכנית

004 ||
מתוגמליםלאמורים

חינוכיותיוזמותעל
.מפתחיםשהם

בסדנההשתתפות
כהשתלמותתחשב
מוריםשעליה

גמולמקבלים
.במשכורתהמתבטא

?המחקרתובנותעלעונההמוצרלמה

.בהוראהחדשנייםפרויקטיםלפתחממעטיםמורים
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...בהמשךמה

33/34

001 || 
בשטחבהםוהתנסותשבקופסההפעילויותשלפיתוחהמשך

002 ||

שונותגילולשכבותרביםלמוצריםמייקריותיחידיותשלמאגריצירת

003 || 

בחינוךביטוילידילבואיכולהמוצריםהכנתדרךכימיהשללמידהכיצדלבחון
 .פורמליהבלתי

004 || 

 .והלמידהההוראהלשדהעיצובמחקרשלהפוטנציאלאודותמחקרהמשך
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!תודה


