
ישיא יוטיב- תונמא

ךרה ליגה ךוניחל ףגאה ,תונמאל תיצרא הכירדמ- רימע לגיס
ידיתעה ןגב תונמא– הזומה תוחנמו

ןגב הנדסה בחרמ
ידיתעה ןגב תונמא



  הנדסה בחרמ
םירמוחב הריציל ןגב םוקמה

תונמאבהעבהל



 םירמוחב הריצי
תונמאב העבה

?עודמ



ישיא יוטיב
  םילוכיו םילגוסמש ימכ ןגה ידלי  לא סחייתנ

םלוק תא עימשהל

"תופש האמ"ב תונוצר אטבל

תונויער םשיילו תובשחמ תולעהל

!םתוכז וז

https://drive.google.com/file/d/1h8ttcD4KcPel-PQbIsQ3tP6G_ydDLrNA/view?usp=sharing


תונמאב העבהל תורטמ

ישיא יוטיבכ ילאוזיוו ןפואב תושגרו תונויער רוסמל תלוכי חפטל•

)רנדרג( םידליה ןגב תונושה תויצנגילטניאל ףסונ הנעמ קפסל•

יבטימ ןג םילקאל םורתל•

)םייבויח םיקיפאל םתנווכהו םייוצר אל תושגר ןודיע( היצמילבוס תועצמאב ןקרופ רשפאל•

.תיתועמשמה הדימלה ךרדב תוחתפתהה ימוחת לכב תולוכי חתפל•



תונמאב העבה

 יביטינגוקה םוחתב

ןוימדהו תויתריציה חותיפ לע שגד

הובג רדסמ הבישחו תויעב ןורתפ



 תוטישהו םירמוחה רשוע
םביל תייטנ יפ לע רוצילו לועפל םידליל םירשפאמ

הלועפ ףותישב וא דבל



 ידיתעה ןגה תסיפתב ישיאה יוטיבה ןגוע לע שגדב

 םירושיכהו  תלוכיה תא תאטבמ )agency("תונלעפ"

  ,יאמצע ןפואב לועפל םידליה לש

.םנוצר יפ לע תוטלחה לבקלו תויתריציו המזוי תולגל



יוליגו רקח

 היעטו יוסינ ידכ ךות הדובעה ןמזבשחרתמ
 תונשנו תורזוח תויוסנתהו םיעובקםירמוח םע

.הנווכה אללו ישפוח ןפואב



םירמוחב ישפוח קוסיע םידליל רשפאנ
 רצות אלל םג

TINKERING



)tinkering( םירמוחב ישפוח קוסיע

:רשפאמ

םהיתונוכתו םישדח םירמוח ריכהל•

םתלעפה ןפוא תאו הדובע ילכ ריכהל•

םירמוח ןיב םירוביחב תוסנתהל•

 קחשמו האנה•



היעטו יוסינ תועצמאב יוליגו רקחל

 האצותו הביס תייארל

.תונקסמ תקסהל

הובג רדסמ הבישחל תונמדזה תרצונ

 תונמדזה תרצונ
 ... רצותל תופצל ילבמ םירמוחב ישפוחה קוסיעה ךותמ



יתריצי ךילהתב

תונרצי יכילהתב

 ?תונמאל תונרצי ןיב המ :רושיקל סנכיהל ץלמומ

רצותל ליבוי םיוסמ רמוחב םידליה לש קוסיע םיתעל

?תונרציב וא תונמאב קוסעל םאה

! וטילחי םידליה קר

וא

)םיוסמ ךרוצמ עבונהשומישל והשמ לש תנכה(

)תונמאב העבה(

https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/art/art-make.pdf


 ירשפאלכה תונמאב

...והשמל םתוא ןווכל וא םידליה תא תוחנהל ךרוצ ןיא

 ."הריציל והשמ דוע ףיסוהל" םידליהמ שקבל ךרוצ ןיא

 תיתריציה תא חפטנ ךכםהלש הריצילכ לבקנ

 .האבה הריציה תא רוציל היצביטומה תאו



השעמל הכלה

 רצחבו ןגה ללחב ןגראנ
םירמוחב הריציל בחרמ

  הנדס ןגראנ



?הנדסב המ

םירמוחב תימוימוי תישפוח תוליעפ
עובשב םימי4 תוחפל

...ךכ הנה



 הנדסה



 םירושיקה לע וצחל  ?הנדסב המ

 ,)לטספ( הוועש ,)הדנפ( ןמש יריג ןוגכ םישבי םיעבצב ישפוח רויצ
  .םיינועבצ תונורפעו תונורפע
ןגה ידלי לש תיפרגה תלוכיה תוחתפתה :רושיק

״שאוגב רייצל״ ןולעל רושיק : שאוג יעבצב רויצ

״רמוחב קוסיע״ ןולעל רושיק :רמחב לוסיפו קוסיע

 תויורשפא ןווגמב)הקבדה אלל וא קבדומ( ׳זאלבמסא
 םיחותפה םירמוחה תדמע תביבסבתיתריצי תיקחשמ תוליעפו

״׳זאלבמסא רוציל״ ןולעל רושיק

https://drive.google.com/file/d/1eN6PCupkmIyPk9qHVIM7Jgz3pMCdwSfV/view?usp=share_link
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/art/draw.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/art/homer.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/art/Assemblage.pdf


ןולעל רושיק :םירמוחה תדמע ןוגרא לע

 הנדסב ןגראנ
םיחותפ םירמוח תדמע

https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/art/emdat-hahomarim.pdf


:םג הנדסב ץלמומ
הירגנבתיתעבה תוליעפ

)םימ יעבצ( לרווקא יעבצב רויצ

הנילטסלפב )ןטקב( לוסיפו החירמ

)ריק חול לע יוצר( םיידי יעבצב רויצ

)דועו לוח ,המדא ןוגכ( עבטהמ םירמוח םע לוסיפ

?...דוע המו



הריציה סיסב- עצמ

: לע רוציל רשפא
 ,תיקש ,ןותיע ,ןוטרק ,ףקש ,ץע ,דב ,ריינ
... בשחמ גצ ,הספוק ,שבי הלע ,קובקב
?דוע המו

תומייק
 םייונק םיעצמב שומיש דואמ דע תיחפנו רזוח שומישב םיטירפב שמתשנ
 )...רויצ יפד וליפא תונקל ךרוצ ןיא(





וכע ,״םאהליאלאתיב״

וכע



״םאהליאלאתיב״
וכע



יב״
זומה ת

,״ה
פ 

וקת חת
הו



״הזומה תיב״
הווקת חתפ



ןגב םידליה לש תוריציה תגוצת
תאז תושעל םהל רשפאלו םהיתודובע תגצהל םידליה רושיא תא לבקל בושח•

.ךכל ידועיי םוקמבואןגה יבחרמב םמצעב

תוידממ תלתו תוחוטש תוריצי וז דצב וז גיצהל שי תוידוחייו תונוש דדועל ידכב•

.םירמוחו תוקינכט ,םילדג ןווגמב

 רשפא םמש תא םיבתוכ םניא םא .םידליה תריחב יפל איה הדובעה לע םשה תביתכ•

.תספדומ תיוותכ וא דצב ןטקב םרובע בותכל

 םיפסוא וא םינמא לש תוריצי תגוצתל תדעוימילאיזומ בחרמכ ןגב הירלג :הצלמה•

 .םידלי לש  תוריצי תגוצתל המיאתמ הנניא  ךא םירחא

 ״ילאיזומ בחרמ״כ ןגב הירלג לע דוע רושיקב

https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/art/galeria.pdf


 םידלי לש תוריצי םיגיצמשכ

 יקנו יטתסא ,דבכמ ןפואב

,םירתוימ םיטושיקמ

 לש רסמ םהל םיריבעמ

 תובישחו הכרעה

.םהיתושגרלו םהיתונויערל



האנהבו תויתריציב


