
2020פ"תש

החינוךמשרד
טכנולוגיהתקשובמנהל

מידעומערכות

גמרפרויקט
אנטרקטיבילוחמשחק 

הקינורטקטכמובוציע :תומגמ

:הספרבית
ש "עייוסיניאלקחןוכית

כדורי

צוותלמידת
תחומית-בין

הטכנולוגיותהמגמות

1

טקאם'ג
תחומיתביןלמידה

תמונת לוגו משחק הכדורים



מכטרוניקההנהלת בית הספר פנתה למגמת 
ועיצוב במטרה לייצר משחק שיאפשר  

בהפסקה באופן  לתלמידים להעביר את זמנם 
הפרויקט צריך  . נעים חוויתי כפי ובתוך מבנה

,  תבורלהיות ממוקם במסדרון של בניין 
בו יתקיים השימוש , במסדרון חדרי הלימוד

.  בהפסקות ובזמן החופשי של התלמידים
הלוח צריך להיות שקט ולאפשר לתלמידים 

.סביבהנאה והתכנסות 
עמידה בדרישות באמצעות משחק  : האתגר
הקירבסגנון משחק כדורים 

והאתגרהצורך
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הענקת תעסוקה חווייתית משתפת  : המטרה
לתלמידים בזמני ההפסקה במיוחד בימי  
החורף בהם לא ניתן לבצע פעילות מחוץ  

.במרחב הפתוח, לבניין

משחקים מאתגריםתמונות עם סוגי 



ותובנותחקר
החקרמתוך

הינו משחק טריוויה  the Wallמשחק הקיר 
טלוויזיוני בו המשחק נשאל שאלות טריוויה  

וכאשר הוא עונה עליהן נכונה הוא יכול לבחור  
.מהיכן ייפול הכדור

לתחתית לאחד הצינורות כאשר  נופל הכדור 
על אף  . לכל צינור יש ערך מספרי בכסף

שמשתתף במשחק שחקן יחיד הוא נחשב  
שחקנים  שבו מתחרים מספר למשחק חברתי 

.הניקוד הגבוהה ביותרעל צבירת ביניהם 
הקיר משחקי : תמונות של
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בין אם זו הפוגה קצרה  , ההפסקות בבית הספר
זמן יקר עבור זהו אם זו הפסקה ממושכת ובין 

בכל בתי הספר ישנם  . כאחדתלמידים ומורים 
נהלים ותכניות שנועדו להבטיח כי זמן ההפסקה  

,  ייטיב עם התלמידים וישמש להפוגה ולהנאה
.הכוחותלהתרעננות ולחידוש 

הן הזמן להפגין כישורים שלא תמיד  ההפסקות 
.  באים לידי ביטוי או מוערכים בין כותלי הכיתה
עבור לא מעט מהתלמידים זמן ההפסקה הוא  

.מקור לחששות ותסכולים
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משחק לוח בית ספרי בסגנון הקיר
ימוקמו כוסות בגדול שונה ולכל  , לוחבתוך 

בחלק העליון  , כוס יינתן ערך מספרי אחר 
נמקם מנגנון להפלת כדורים  , של הלוח

שיונח למעלה ויאפשר את הפלת הכדורים  
בתחתית הלוח  . אחד כלפי מטה, אחד

נמקם מנגנון לאיסוף הכדורים שיאפשר  
את האיסוף ומנגנון נוסף להחזרת הכדורים  

.מעלהכלפי 
הטלת הכדורים תתאפשר רק לאחר מתן  

.תשובה נכונה לשאלת טריוויה
המצטבר יופיע על מסך קטן מעל הניקוד 

מי שישיג את הניקוד הגבוהה  , המשחק 
.ביותר ינצח

המוצרהגדרת

סקיצות למערכות : תמונות של 
משחק אפשריות



תרשים מלבנים של המערכת
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שתופס את  מערכת הכוללת מנגנון תפיסה 
הכדור כשהמעלית מעלה אותו אליו וגם 

הכדור  משחרר את הכדור כשלוחצים על 
נופל מטה וכאשר הוא עובר דרך אחת  
הכוסות השחקן מקבל ניקוד בהתאם  

.לניקוד הרשום על הכוס

,  ממוקמת בצד ימין של הלוח, רובוטיתזרוע 
תנועה , מעלות360הזרוע יודעת להסתובב 

נוספת שהיא יודעת לעשות היא להגיע לכל 
שטח על הלוח כלומר היא מכסה את ציר  

תפסניתבקצה הזרוע יש  . Yואת ציר ה xה
.  אשר מאפשרת את אחיזת הכדור

יכול לבחור את תנועת הזרוע  המשתמש 
המשתמש יכול להזיז את  , לגבי כל הלוח 

ובכך  גויסטיקהזרוע בעזרת כפתורים או 
הוא יכול להזיז את הזרוע לעמדת נפילת  

הכדור

ופיתוחתכנון



תכנית המערכת
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:ותפקידםהמערכתרכיביפירוט

NXTבקר •

מנגנון הרמה הכולל מנוע•

מנגנון דחיפה עם בוכנה•

ופיתוחתכנון



דגם מוקטן של המשחק: נותבתמו

דגם עיצובי , חקר משותף: השילובתוצרי
קמפיין  , דגם מכטרוני עובד, מוקטן

פירסומי
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הסופיהתוצר

מצאנו שמשחקים אינטרקטיבים שמעודדים  
השתתפות של תלמידים למשחק בזמן  

האחת  -בעיות' ההפסקה פותרים מס
פלטפורמה המסייעת לרצון של  , שיעמום

תלמידים מתקשים להישתתף בפעילות  
.חברתית שיכבתית

,  בסגנון הקיר, בחרנו לעצב משחק טריוויה
מי , בין שני משתתפים המתחרים בניהם

שצודק בתשובה מקבל הזדמנות להפיל  
המתחרה שצובר  , כדור לתוך סל עם נקודות

.בזמן קצוב הוא המנצח' את מירב הנק
,  שיחה, פלטפורמה זו מאפשרת מפגש
תחרות היכרות והרחבת הידע

המערכת המכטרונית  והעיצוב 



דגם מכטרוני עובד
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הסופיהתוצר



קמפיין פרסומי
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אשוואגנאל•
תחאוכויוסף •
נאש  ארמבי•

:מגישיםתלמידים

:מנחים

החינוךמשרד
טכנולוגיהתקשובמנהל

מידעומערכות

ותודותפרטים
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טקאם'ג
תחומיתביןלמידה

מגמת מכטרוניקה-דינה הירש •
מכטרוניקהמגמת -עמר שמעון •
עיצובמגמת -נטע סמדר •

כדוריש  " ע-ית י כ ו ן  ח ק ל א י  נ י ס ו י :הספר בית •

נועה לוי•
מיתר אדרי•

:מגמת עיצוב

:מגמת מכטרוניקה


