
ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

' -' 'ו    'ו-'ג המחש'ו-'ג ב מדע'ו-'ג בשחמה י ש'ו-'ג בשחמה יע'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ ר
'    : 'ו-'ג בסק'ו-'ג בשחמה יעדמ רא'ץ  משחק 'ץארקסב קחשמ תכנ'ו'ץארקסב קחשמ ת הש'ו-'ג בשחמה יע'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ ר נ'ושא

  : פ'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו-'ג בשחמה ידמן  ה'ו-'ג בשחמה ילה המ'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ רה עןמדירפ הליה :הרומה ם

   , כ'ץארקסב קחשמ ת'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בה   'וכל'ו-'ג בשחמה י דפ'ו-'ג בשחמה יןמדירפ הליה :הרומה ם 'ו-'ג במחש'ו-'ג ב הצט'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה יד'ו אנא



של'וןמדירפ הליה :הרומה ם!
? של'ומכןמדירפ הליה :הרומה ם  מה

פה     שא'ץארקסב קחשמ תןמדירפ הליה :הרומה ם כ'ו-'ג בשחמה י הפ םתאש ף א'ו-'ג בשחמה יזה
. 'ו-'ג ב'ו-'ג בשחמה יעדמ רח'ו'ו-'ג ב'ו'ץארקסב קחשמ ת     'ו-'ג'ו-'ג בשחמה יעדמ רה 'ואנ'ו-'ג בשחמה י ה'ו-'ג בשחמה ילה שמ'ו-'ג בשחמה י

 

'ו-'ג במחש'ו-'ג ב      משחק ל'ץארקסב קחשמ תכנן א'ו-'ג בשחמה יבשחמב קחשמ ןנכתל ך נלמד ה'ו-'ג בשחמה י'וןמדירפ הליה :הרומה ם
!? כ'ו-'ג בשחמה י הפ םתאש ף  א'ו-'ג בשחמה יזה

נ'ץארקסב קחשמ תח'ו-'ג בשחמה יל  'ו-'ג ב'וא'ו

 



       ? נלמ      ?ד  מ      ?דמלנ ה
• ' הסק'ו-'ג בשחמה יעדמ רא'ץ   'ו-'ג בס'ו-'ג ב'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג ב'ץארקסב קחשמ ת נ'ו-'ג בשחמה יזכ'ו-'ג בשחמה יעדמ ר
•: חדש'ו-'ג בשחמה יןמדירפ הליה :הרומה ם    ד'ו-'ג ב'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו-'ג בשחמה יןמדירפ הליה :הרומה ם כמה נלמד
'ו-'ג בשחמה יעדמ רקע  • להעל'ו'ץארקסב קחשמ ת
דמ'ו'ץארקסב קחשמ ת • להעל'ו'ץארקסב קחשמ ת
ד'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג ב'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ ר     • 'ו-'ג ב'וע'ו-'ג בשחמה י'ץארקסב קחשמ ת עןמדירפ הליה :הרומה ם לד'ו-'ג ב'ו-'ג בשחמה יעדמ ר לדמ'ו'ץארקסב קחשמ ת ל'ו-'ג'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'וןמדירפ הליה :הרומה ם
'ץארקסב קחשמ תש'ו'ו-'ג בה     • לכ'ץארקסב קחשמ ת'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג ב'ץארקסב קחשמ ת אפש'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו'ץארקסב קחשמ ת עןמדירפ הליה :הרומה ם ח'ו-'ג בשחמה ידה ל'ו-'ג בשחמה יצ'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ ר
דמ'ו'ץארקסב קחשמ ת  • 'ולהס'ץארקסב קחשמ ת'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה יעדמ ר להצ'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג

מ'ו-'גנ'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג ב      משחק נ'ו-'ג בשחמה יצ'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ ר אלה 'ומכל



 ? לש'ו-'ג בשחמה יע'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ ר   לה'ו-'ג ב'ו-'ג בשחמה יא מה




: חי      ?ד      ?דמלנ ה  -  שנתחיל לפני

'ו-'ג בע'ו-'ג ב'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו-'ג בשחמה י'ץארקסב קחשמ ת    א'ומ'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו-'ג בשחמה יןמדירפ הליה :הרומה ם א'ו-'ג בשחמה יבשחמב קחשמ ןנכתל ך
ק'ו-'ג בשחמה י   א'ון ?ד'ו-'ג בשחמה יסק

(DiskOnKey)



'ו-'ג בכ'ו-'ג בשחמה י הפ םתאש ף  מ'ץארקסב קחשמ תח'ו-'ג בשחמה יל'ו-'ג בשחמה יןמדירפ הליה :הרומה ם
  , 'ו-'ג בס'ו-'ג ב'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג ב'ץארקסב קחשמ ת        שנלמד זה כמ'ו מ'וכן למשחק ד'ו'ו-'גמא נ'ו-'ג בשחמה יעדמ ראה 'ו-'ג ב'וא'ו

   הסק'ו-'ג בשחמה יעדמ רא'ץ':

 




' הסק'ו-'ג בשחמה יעדמ רא'ץ     'ו-'ג בס'ו-'ג ב'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג ב'ץארקסב קחשמ ת נ'ו-'ג בשחמה יזכ'ו-'ג בשחמה יעדמ ר 'ו-'ג ב'וא



.מחסםיקולבה ן      ?דמלנ הבלוקים זה'ו 
שנ'ו-'ג בשחמה י'ץארקסב קחשמ תן       פק'ודה של ס'ו'ו-'ג ה'וא 'ו-'ג בל'וק

הע'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ רבשחמב קחשמ ןנכתל ך       'ץארקסב קחשמ ת'ובשחמב קחשמ ןנכתל ך אל העכ'ו-'ג ב'ו-'ג בשחמה יעדמ ר עןמדירפ הליה :הרומה ם ל'ו-'ג'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ ר
. משמאל  שנמצא



מקטגוריות       בלוקים בעזרת ניצור שונות       ?דמלנ היום   
   

מראה
אירועים
בקרה

חיישנים
ומפעילי

ם



. זו      ?דמלנ הבמ      ?דמלנ ה 
מה       של ה'ץארקסב קחשמ ת'וצאה א'ץארקסב קחשמ ת נ'ו-'ג בשחמה יעדמ ראה כאן

ש'ץארקסב קחשמ תכננ'ו.



ה   'ו-'ג בשחמה יעדמ רש'ו-'ג בשחמה ימ'ץארקסב קחשמ ת .      ?דמויותז'ו
החמ'וד     שהח'ץארקסב קחשמ ת'ול ל'ו-'ג בשחמה יעדמ רא'ו'ץארקסב קחשמ ת נ'ו-'ג בשחמה י'ץארקסב קחשמ תן

לדמ'ו'ץארקסב קחשמ ת    ד'ו'ו-'גמה ה'וא  .שלנ'ו



עורדוקה ך      ?דמלנ הקו      ?ד זה  .
א'ץארקסב קחשמ ת       א'ו ה'ץארקסב קחשמ ת'וכנה א'ץארקסב קחשמ ת נכ'ץארקסב קחשמ ת'ו'ו-'ג ב כאן

    . כמ'ו  ע'ו'ו-'ג בד זה שלנ'ו האל'ו-'ג'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו-'ג בשחמה י'ץארקסב קחשמ תןמדירפ הליה :הרומה ם
א'ץארקסב קחשמ ת,     מח'ו-'ג ב'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו-'ג בשחמה יןמדירפ הליה :הרומה ם פש'וט פאזל

.החלק'ו-'ג בשחמה יןמדירפ הליה :הרומה ם



" 'ץארקסב קחשמ תנא'ו-'ג בשחמה יןמדירפ הליה :הרומה ם    " על 'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו-'גע נד'ו-'ג ב'ו-'ג בשחמה יעדמ ר 'ו-'ג ב'וא'ו
המ'וש'ו-'ג    א'ץארקסב קחשמ ת מכ'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו-'ג בשחמה יןמדירפ הליה :הרומה ם

'ץארקסב קחשמ תנא'ו-'ג בשחמה יןמדירפ הליה :הרומה ם? 

   / לצפ'ו'ץארקסב קחשמ ת"  'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'וצה ה א'ץארקסב קחשמ ת אןמדירפ הליה :הרומה ם
'ו-'ג ב'ץארקסב קחשמ תנא'ו-'ג בשחמה י     'ו-'ג בשחמה יה'ו-'ג בשחמה יה זה 'ו-'ג בס'ו-'ג בשחמה יעדמ רט

 " ... אח'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ץארקסב קחשמ ת...,   כ'ו-'ג בשחמה י נשמע ש
מ'וכ'ו-'ג בשחמה יעדמ ר?

  . 'ו-'גןמדירפ הליה :הרומה ם   ח'וק מ'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה יצ'ו-'ג 'ץארקסב קחשמ תנא'ו-'ג בשחמה י
ח'וק     נ'ו-'ג בשחמה יצ'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ ר שלנ'ו 'ו-'ג במשחק

 : ה'ץארקסב קחשמ תנא'ו-'ג בשחמה י"   'ו-'ג בל'וק 'ו-'ג בשחמה י אם... ע
... אחרת...,  אז



! לד'ו-'ג בשחמה יעדמ רבשחמב קחשמ ןנכתל ך   נצא 'ו-'ג ב'וא'ו



לכנ'ו-'ג בשחמה יסה   הד'ו-'גמה ס'ו-'ג בשחמה יעדמ רט'ון




'ו-'ג בשחמה יעדמ רקע    1של'ו-'ג ב  העלא'ץארקסב קחשמ ת




שלה-     2של'ו-'ג ב  ה'ו-'ג'ודל 'וש'ו-'ג בשחמה ינ'ו'ו-'ג בשחמה י דמ'ו'ץארקסב קחשמ ת 'ו-'ג בח'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ץארקסב קחשמ ת




-   3של'ו-'ג ב  שלנ'ו-  המשחק 'ץארקסב קחשמ תכנ'ון הק'וד ע'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו-'ג בשחמה יכ'ץארקסב קחשמ ת




 ) המ'וכן  ) הק'וד ה'ץארקסב קחשמ תס'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו-'ג בשחמה יט



שלכןמדירפ הליה :הרומה ם  הא'ץארקסב קחשמ ת'ו-'ג'ו-'ג בשחמה יעדמ ר
  , שהפעןמדירפ הליה :הרומה ם        'ו-'ג בשחמה יעדמ רק הש'ו-'ג בשחמה יע'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ ר 'ו-'ג במהלבשחמב קחשמ ןנכתל ך ע'ו-'ג בדנ'ו שעל'ו-'ג בשחמה י'ו זה כמ'ו משחק צ'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו

    , ח'ו-'ג בשחמה ידה      'ץארקסב קחשמ תח'וד דמ'ו'ץארקסב קחשמ ת 'וכל ה'ץארקסב קחשמ תמ'ונה א'ץארקסב קחשמ ת ש'ו-'ג בשחמה יכס'ו נ'וספ'ו'ץארקסב קחשמ ת דמ'ו'ו-'ג בשחמה י'ו'ץארקסב קחשמ ת ה'וס'ו-'ג בשחמה יפ'ו
! משלכןמדירפ הליה :הרומה ם           מק'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו-'ג בשחמה י'ץארקסב קחשמ ת ל'ו-'ג בשחמה יצ'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה יעדמ רה א'ו'ץארקסב קחשמ ת'ו 'ולהפ'ובשחמב קחשמ ןנכתל ך המשחק א'ץארקסב קחשמ ת 'ולעצ'ו-'ג ב לשנ'ו'ץארקסב קחשמ ת מ'וזמנ'ו-'ג בשחמה יןמדירפ הליה :הרומה ם א'ץארקסב קחשמ תןמדירפ הליה :הרומה ם

'ו-'ג בהצלחה  
 

     




ס'ו-'ג בשחמה יכ'וןמדירפ הליה :הרומה ם  

'ודמ'ו'ץארקסב קחשמ ת    • 'ו-'ג בשחמה יעדמ רקע להעל'ו'ץארקסב קחשמ ת למדנ'ו
•  ,  ,  : 'ו-'ג בק'ו-'ג בשחמה יעדמ רה     מ'ו-'ג בשחמה יעדמ ראה א'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'וע'ו-'ג בשחמה יןמדירפ הליה :הרומה ם ש'ונ'ו-'ג בשחמה יןמדירפ הליה :הרומה ם מנ'ושא'ו-'ג בשחמה יןמדירפ הליה :הרומה ם 'ו-'ג ב'ו-'ג בל'וק'ו-'ג בשחמה יןמדירפ הליה :הרומה ם להש'ץארקסב קחשמ תמש למדנ'ו

הדמ'ו'ץארקסב קחשמ ת    של 'וח'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה ישנ'ו-'ג בשחמה יןמדירפ הליה :הרומה ם מפע'ו-'ג בשחמה יל'ו-'ג בשחמה יןמדירפ הליה :הרומה ם
'ו'ו-'ג במה'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו'ץארקסב קחשמ ת    • 'ו-'ג בקל'ו'ץארקסב קחשמ ת מ'ו-'גנ'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג ב משחק 'ו-'ג בשחמה יצ'ו-'ג בשחמה יעדמ רנ'ו
•  ' שלה    'וה'ו-'ג בל'וק'ו-'ג בשחמה יןמדירפ הליה :הרומה ם סק'ו-'ג בשחמה יעדמ רא'ץ ס'ו-'ג ב'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג ב'ץארקסב קחשמ ת א'ץארקסב קחשמ ת הכ'ו-'ג בשחמה יעדמ רנ'ו



לח'ו-'ג בשחמה ידה      'וה'ץארקסב קחשמ תש'ו'ו-'ג בה

ִקי   אוֹםיקולבה ן יְסק :       ?דִִּ הע'ו-'ג ב'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו-'ג בשחמה י'ץארקסב קחשמ ת )    ללש'ון האקדמ'ו-'ג בשחמה יה לפ'ו-'ג בשחמה י
�      ?ד  נַיִּ (       ?דמלנ ֶהְחֵסםיקולבה ן'ו'ו-'ג בק'ו-'ג בשחמה יצ'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ ר,        ?דמלנ ֶהְחֵסםיקולבה ן

נתונים   ה'וא  לאחסוםיקולבה ן זעיר א'ץארקסב קחשמ ת.  מחשבל מכשיר
ח'ו-'ג ב'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ץארקסב קחשמ ת    ל'ו-'ג בשחמה יעדמ ראש'ונה פ'ו-'ג בשחמה י'ץארקסב קחשמ תחה המכש'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה יעדמ ר

 M-Systems     ד'ו-'ג במ'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ רן 'ו-'ג ב'ו-'ג בשחמה יעדמ ראש'ו'ץארקסב קחשמ ת ה'ו-'ג בשחמה יש'ו-'ג בשחמה יעדמ ראל'ו-'ג בשחמה י'ץארקסב קחשמ ת



ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

שצפ'ו-'ג בשחמה י'ץארקסב קחשמ תןמדירפ הליה :הרומה ם   'ץארקסב קחשמ ת'ודה
'ו-'ג בש'ו-'ג בשחמה יד'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ ר

מטח      ע״'ו-'ג בשחמה י הח'ו-'ג בשחמה ינ'ובשחמב קחשמ ןנכתל ך מש'ו-'ג בשחמה יעדמ רד ע'ו-'ג ב'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ ר ה'ופק

shutterstock/com איורים: 
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