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כשהיצ'קוק מגיע לבחינה: הערכה חלופית 

במכללה להוראה באמצעות משחק 

תפקידימ מקוונ — תיאור מקרה

יוכי שלח

תקציר

הא׆  גםאׅמ  וׇהב,  ם׆  אזלמ  אטמ  ׇל  אמׄל  גׅכם    גׄגל 
ׅׄטךמ  אםגם  ׇ׆ג  גםגם  גמׄל  גכל  גכד.  מטכׇב  גםכ  ׅׄגךזמ 
לׄ אגׇ ׇםמ הטממ ׅגזלמ ה אגלב גל גלב, ׅ ׅזמ אזל 
אטמ (alternative assessment) םא ם׆ וׇהב, ׇל אטמ אגׅהב ו׆לב 
גולמב. א ׄמ גׅא אמ אגט אאמ םא מכםׅ ׅה, ׄאׄ זא ׇ םגם 

ׅא ׄהלה כב, ׇׄ גה לׅב. 
ׅגםכ־גׅד גמׄל ג׆אגב וׇהב ג ׇגמ םהמ, ׇהמ ׅהםׄ גוב 
ׅה  ׅזמ  אט׆ד  אוׇהב  גׄטםל  גםׅ,  גא  הזל  ׇד,  ו׆ל.  ׅכׅך 
מׅ  א  זאב  גםגזממ.  אגׇ  זא  גזׇמ  ג׆המ,  גגהמ  םלמ 
ׅׄגךזמ  טלםהמ,  אמ  ׅכלממ  םׅ  האגׇ,  גל  םב  ׅה,  כלהמ, 
ך'ׄ.  ׇג  ׅגגםכ  מׅ  זא  גזאב  ׄםל  כׅךממ,  ׅגו׆למ  ׇהב  םמ  הא 
אךל  הזם םגם ׅגגםכ גל אב גד לםממ ׅלממ, גׄטםל אםמגם 
׆ב ׅה גׇ (זאׄמ כׅך ׇׄ ׇׄ מגהמ) ׄגךז אׇ׆גמ זהב מךל 
םא טם כל זךגׄ. מל ג, גׅד־גםכ  גׄטםל אט׆ד ךלממ, גכלמ 

ׄח גל, זׇ םגׅד ט אגכל הׄ אוׇה אגלך ׇׄ. 
םה  ׅטל  גמׄל  ׇׄ  גכלב,  םה  זא  גׅוומ  ׅגׄגל  גׅׄמ  גוכהמ 
 non-experimental) הו  אׄ  גגכל  םזא  ׄהׇכׅב  גגךׄב  ׄטׄ  ׄא  ׅכךל. 
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םגם  םטמ  ׇםמ  זל  ׄטךמ  זא  אאגׇ  ׇ  ׅב  ם  ׄ   ,(research
ׅהא׆ ׅה. 

ה  מטכׇב;  גםכ  ה;  הא׆  אטמ;  זל  מילות מפתח: 
׆ׅ

מבוא

רקע כללי

ׄגךזמ גםכ מטכׇב גכהב  גׄגל  גמׄל םה גכלב םא זל אטמׅ 
"וׄל  ׅכאהז"  "אב  כלוב  ׅגו׆למ  םהזל   To-Be Education םא 
 20 ׅב  םממט  כׅךב,  וגהל  ׅגאאמ  םלׄאמ"  ׅא  טלׇ 
׆א םלׄא  וׇהב אכאהז מכםלמ. To-Be Education ׄ גב הׇ 
מאגׇב  גלב,  ׇ  זא  גכהב  מטכׇב  גםכ  אךלמ  טאטלג  גםגם 
םא  מטכׇב  גםכ  ׄמ  זל.  לׄ  אגׇ,  זגכמ  אךל  ׄלב, 
To-Be מׅב גםכב גלב מאגׇב, ב גםגםב ׅזכל ׄגךז אזגכמ 
אגׇ גםגזממ אזםלמ. ׅגכלב םמׄל אאד הזם םגם הוח ׇם 
ׅגםכב ׄא, א אזלמ אטמ םא וׇהמ וׇהב.  גכל 
מךׄמ  ׄמ  ׅזכל  גך׆ב  גגךׄ   ,(non-experimental research) הו  אׄ 
אגםכ־גׅד  גמאגׇב  םמכׅא  גםׅ  ׄמ  לׄםד,  ׅכלו  גׅד־גםכ 
ׅכלו םה. ׄא ׄטׄ גגךׄב ׄהׇכׅב ׅזכלב, גלמב אׅד מהמ 
מל  גכח  אגכל  ׇל  אממ  ד  גכד,  מטכׇב  ׅגםכ    םגם  םא 
םא  ׅזכל  אטמ.  זל  אךל  כב  הא׆  ׅא  ׄטםל  םגם  םׇׅכ 
ׇׅל, גׄגל  ׅכם אׅד ׄמ זל גוח ׄטםל םם אםגם . םׅמ 
גםאׅמ  אזל,  אאגׇ  ׄאלהׅמ  ׇל  זא  ךׅז  ׄ    גׄגל  םא 

הא׆, אגׇ טזא זל אטמ. 

פדגוגיה דיגיטלית

גכלמ  אמומ  ׄלהב  ׅזםלב    אה  הא׆  ׅד  ׅל 
מׄלמ לׅמ, םׅא ׆ב ׄמ גזלמ ה םלׄאמ אׇד ׅב ׅגׄגלב 
לׅב ׅהלמ זגׇ םהב ׅהב ׄמ ׇלב ׄטםלמ אגזמ הא׆ 
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הׅזמ  אה  הא׆  ׅד  ׅל  םא  גלׅמ  אאד.  םׄלׄ  ט  ׅה, 
גלמ  ךטמ,  ומלב),  ׄח  (אזמב  םהב  זלב  םא  ׆ׇא  גג׆ד 
זׇב הכםלב ׅםגם ׅהא׆ ׅה, גךׇ םה גלׅ ו׆מ םם 
םאזמב  זׇ  ,  א  לׅב  זׇב  זלב  ׄא.  א  ׄמ  אם׆  ׇ  אטמל 
אלׄ  םׄטמ  םא  גגם  גׄטםל  כוב  ג  הׇג  ׅהא׆  םגם 
מאגׇ  םא  ׇׄׄא  גל  םא  אךלמב  גםגזממ  אאגׇ  גםגזממ 
ׇׄׄא. ׅד זלב המד אגהמ, אגםא, זל אגׇ טׇ׆׆ הׅז גׄטםלמ 
אם׆ זׇב אגׇב םׄהב המהב אם׆ ׇׅל ׄלמ; זל ה םאמ 
אםלמ מאגׇב ׅ׆לב ׅוׅׅ הא׆מ־ׇ׆אמ; זל טלכ, םזכל 
ׄל׆ד גׇם םא וׅׅמ אגׇ לׄ; זל כלמ, ה׆ז אמׄגמ וׅׅ 
ׄא  ׄא   .(2011 (׆ׅזד,  א  גך  גמכגמ  ׇםהמ  אוׅׅמ  המ 
לטלׄל  םא  גׇם  זךׅ  מגמ;  טמ  אגׇמ  וׅׅ  ךלמ  אוח  ם 
גד;  גׇז  ׅגכלמ  גׄד  גםא  םגם  לׄמב;  אגׇב  גכלמ 
לׄ אומ םא מ; ד ה מאב כ׆הׅב, ׅלמב ׄםב (ד, 
מ גזגׇב םא  ה םטלׄ  1995). ׄמ זׇ, כגמ ךט םםאׅ הא׆ׅ 

גל אגׇ, םטל מא לׄ אגׇ, לׅ, זםל זגכ ׄמ אגׇ 
גמׄגמ אלגמ כם, ׄטא ךל כא אגׇמ (ׅלכהל לד, 1999). גזׅל 
א, כגמ ךט אםל ׄמ אגׇב גאגׇב אגגהמ גׄ זםלב 
ׄמ, אאמ, גאׇׅ ׄא םהל כׇב, ׆ב ׄלהמ גׇז, ׄלהמ הא׆מ, 
כלל ׄלמ גכגמ ׆אׅאמ (למב, 2010), זׇ זׇ, ג׆ד מׅב  

ג׆ד ךטמ. 
ו׆מ םם אטמל אךל גזמ הא׆ ׅה ד לׅמ ג׆המ אׄ 
טמ. ד ה׆זמ אםלמ גלב, ׇלםמ לםמ גגהמ םהמ םא מכםׅ, 
ׄלהמ גׇז, מכםלמ ׄהלהמ טמ גל אאגׇ זךגׄ, ׆גם זׇה. 

אא ׄא הוח ךל םא גל אאגׇ ׆ב ׄמכ ׅלםמ (לגד, 2012).
מכךׅב  ד  טזא,  ךׇמ  מכךׅ  םא  ו׆מ  גךלטמ  ׄא  א  ׄא 
 classroom) אלםמ גל מהמ גזׇמ ד אהא אׄל׆ד םא ׅמ וטל
management) ד אךל לׄ אגׇ. גאׇׅ ׄא ם ךל ׅמכךׅ ׅה 
אגלב  גםׅ  זגׇמ  אאמ  גמכםׅמ,  אוׅׅ  אגׇמ  וׅׅ  מׄגמ 
ׅמ  מ מכםׅׅ  מהמ זׇׅ גוׇלמ םמׄטםל אגזׄ  אמאגׇב. ם ךלׅ 
ׄגךזמ טאטלגמ גמׄגמ, אא  הא טׇ׆׆ םׄטםל הא מׅ  וטל,ׅ 
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כםל ׅד גלב, ׅד מאגׇב, ׅד גלב אלב ךׄ ׅׄא (לגד, 2011). 
ׅמׄגמ  ד  מהב,  לׄ  גמׇא׆מ  ׅטמ  ךל  ׄמ  ׄא  אא  הוח 
ה,  גלמ  םא  גׇם  אזל  םאג  גזלמ  טמ  אגׇב  מהמ 

לׄ אגׇ (׆ׅזד, 2011). 
גוכה גמׅכםמ ׄ םׇ אםאׅ ׄמ הא׆ ׅה ם ךל ׅםה 
ׄול׆ םא מלׅמ ׄל׆המ טׇ׆׆מ םא ׅמ וטל םא גאאמ אםלמ 
גלב — םה גךל גםׅׄב לׅב ׅ ׇׄב ׅמכךׅב. םהב הׇלםב 
ב גוׇל לׄםד (םה ממ־גזלמ ׅמ ׅמ וטל), גוׇל םה (םה ׅמ וטל 
זךג) גוׇל םאם (םה גזלמ ה גכגמ ׄ ׄלךמ), אגל םהב 

ׇלםב זלמ לׅ גכט ׅלגמ םהמ (ד, 2006).
גו׆למ לׄ  המב גהוב גוׇמ, גלב גלךב טזאבׅ  המב?ׅ  גׅ 
 גכג —   הוה םמ —ׄ  ׄטד וטלׇׄ  גולממ טלהאמ אב אטזאׅ 
הו  וטל  ׅמ  אגםא,  ,  אטמ.  זלמ  אגׇ  לׄ,  ׅמג 
לגב ׅלׄםד אךד גךז גׇא גגם אׅמ וטל וׇ זמׇ, אא םאׅ םא 
הא׆ (מכםׅ) זב זכלהמ לׄ אגׇ ׇםב (לׄ גהמ, אגׇ 
 ,(2008 טאׇ,  למב   ;1999 (ד,  זׇ  וטל  ׅמ  םא  גׇם  ׄל׆ד  ׅד־מגמ, 
ׄא ׅׅמ וטל מד מה ׅמא ׅׅׄ הזל הו םׄטמה אךל ׅמ וטל 
ׇ׆א "אאׄ הל", ׄב  אכ הל גלׄ ׄ זׇד טלהא, גםאׅמ ׅ 

טזאמ גמכםׅמ לׅמ. 
גםלׇ ה זם גׄגי אכׇב מא מכםׅ ׅׅמ וטל ׅגל אטב 
םׅד  מהמ  גׇ,  מכךׅ  גאׇׅ  גךז,  ׄ    אםב  גמכםׅב.  אׄל׆הב 
ׅג׆ד  ׇ׆אמ  ׄלהמ  טמ  זא  ׇםהמ  טׇ׆׆  גזמ  זא  ׄ  ׇ׆ם 
מאב  אכׇב  זל  אגׇ  לׄ,  מא  אםׅ  ׇ  גכהב  מגב 
ׅלמב־םמטב. , אגםא, ׄ גזגׇ אלםמ ׅמ וטל גלב גזההב 
ה,  (גםלׇ  ה"  "זהד  ׄמל  ׅׄגךזמ  אב  מהב  םא  גׄ׆ל  ׅ 
2017). ׄמל "ׇז וכלהמ ׇ׆אמ" ׄ ׇ׆ג אג טלמ םא גׇזד זג 

ואה, םגךז גׄ׆ל ג׆ד גכׅי כםלב אאב אמהב ׇ׆אב. ׄ אזמ 
זמ ׄא ׄלב ב לכ ט ׅב — ׄ אמל ׇכ, טמ לׅמ גטלמ ׅב 

גמ, םזׇד אׄ הגךׄ אד גו׆למ לׅ ׄמ םמא מד ׄמ אד. 
אךׇ א ׄא, ׄא ׄח אטהב, ם אםל ׄמ גלב זמׇב אםאׅ ׄמ 
הא׆ םג ג׆הב ׅה, ׅלׄ ׅאגׇ. ׄאב ם אל  ׆ב 
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ל  מׇ  ׇלב גולממׄ  ׅזךב גב ׄא גאאמ אלׄ זׇד גאגׇמׅ 
לׄ טלהאמ גלמ. אגלמ גמ םהמ גכגמ םגלמד אםאׅ ׄמ 
גלב אזמׇ ׅטׇ׆׆ ׇ׆אמ, וׇהב ׄא אגׇ ׅׅמ וטל גולמב, 
 םׄד אב ׇ׆ב כׇב אטזא אט, ב גגםב אאגׇ ׅגו׆למ ׇגמ,  
םׄהב אגׇב ׇ׆גב ׇםב גכטב ךלב םה גמ. ט םגךד ׆ׅזד, 
הׇלם  הא׆  ׇז  גמ  זב  אמגׇׇ  םא  אׄ  זׇד  ה  גזלמ 
ׅגאאמ  וטל  ׅׅמ  ׇ׆אמ  הא׆  אגזמ  מהמ  ,  אםה 

אלׄ הםא (׆ׅזד, 2011; ׇׅׅׄ־ׄה׆ל טלכם־ׅל, 2016).
ׅזמׇ  םךלט  גכגמ,  ׅגמ  אמגכׇ  ׄאׄ  המל  אׄ  ׄטׄ  ׅהמב 

אטוטו םא םהב.  ט, ׅוט םא ׇׅל, אגו כלמ םא םה אא. 

משחקי תפקידימ ככלי להוראה ולהערכה

גםכ מטכׇב וגאךמ (אׄ גכהב) ב א גל ה׆ ׅׄכׇג, ׇׅ 
ׅאגׇ גהא זוכב ׅאגׇ וב ׅד־אׄגב, ׄ ׆ב ׅגכךזמ ׄלב. ם 
(Shaw, 2010) כלמ ׄמ םגם ׅא  ׅגםב םהב ׄלהמ, גה ׄמ 

מלהמ הכ אאגׇ טזא ׅמ זא ט גם כ׆למ םךׅ ׆להׅא 
גׅך  םטל  ל׆םמ;  אגׇ  כ׆הׅמ;  אגׇ   :(Greenblat, 1973)
ולט  גל־וׇה.  ו  םטל  ׆ב  אׅוח  ׄל;  א  אגׇ  אאגׇ; 
מטכׇב  גםכ  ׄמ  ד  ׄח  וכלמ   (Westrup & Planander, 2013) טאההׇל 
ׅאמ גכד ם טׇ׆׆מ ׅאגׇ גהא זוכב, גךׅזמ זא מלה א 
גהז ׄמ מאגׇב אׅד ׄמ הםׄ גהכׇמ גׅ םהמ גׅׄ אםה אא 
ׄהלׄכךמ  זא  גךׅזמ  ד  ׆ב  גךׅ.  םא  אאמ  ׅה  גׅ  הכׇמ  םא 
ׅלממ טזאמ םגךל גםכ מטכׇב, זא מלגמ אךלמ מם םא 
כאמּמ ׅכלׅ וׇהב. א ד גוטמ  גםכ מטכׇב גׅ ׆ב ׄמ 

גל אמ גזלׅ ׅׄטד טזא ׅמא אגׇ םא מאגׇב.
גׅוא  ׇׄגו  מׅב  אטמ  אזל  ׄטםל  א  מטכׇב  גםכ  זא 
ה׆ב  מטכׇב  אגםכ    גךהב  ב   .(Adams & Mabusela, 2014)

ׅממ אגׇ םגמ םהב: גםכ, ׄגטלׅך, וגאך, ׇלג זׇ. אב 
גםגםב א אגׇ אךמב כׅךמ, גםכב טהב ׄא טהב ׄ ׅׄטד גכד, 
אגלב,  ׄ  אגלךב  מאגׇב  ׅד  מ  ו  םה  גמ  אגׇ  גׄטםלב 
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מ ׇ ׄגי הכׇמ גׅ ׇםמ. םה כלב גׇב זא גכל אׄ הוה 
(ׅאמ  מטכׇב  גםכ  מהמ  ׄמ  אׇׅכ  ׅגל  וׇהב  ׅכלׅ  םזל 
גכהב) א אזל אטמ. 92% גד וׇהב ׅגכל  מג ׅםגם 
ׅא  ׇל א׆א זךג, ׄהלׄכך ׅלממ, אמ ׇמ, ׅה םׄהה 
מׄל  גך׆  ׄ  םׄח  גׅוא,  ׇׄגו  םא  גׄגלב  גאׇׅ  ׅגמ.  ׅאי  ל 
אזלמ  א  גכד  ׅאמ  מטכׇב  ׅגםכ  םגם  םא  ׄהׇכׅ  גכל 
ׅאא,  גכד  מטכׇב  ׅגםכ  אםגם  גכלמ  זׇמ  גךׄמ  אׄ  וׇהב, 

א אזל אטמ ׅטל. 

הערכה חלופית במכללות להוראה

גה "זל אטמ" גמׄל םל םא ׄטםלמ םגםמח אד ׄ םד ׄהד 
גׅד והׇל ו׆ל (גׅד ׄגלכׄ). זא ט ׅלהׅב (1997) המד אממ לךח 
םא ךלמ זל, םׅכך ׇׄ םא הגךׄמ ׅה טמ והׇלמ, םׅ 
מאגׇ טוׅ גגאׄ ׄל לׄמ םהמהמ א ׅטו ׅה, ׇל ׅה םל 
גה  ׅה   — םה  ׅכך  גםגזממ,  גא  הׅד  גׅךז  םׅ  ׇל  םא 
גא ׄמ מא אגׇ, םׅ מאגׇ גגאׄ מטכׇ טזא םמח ׅכׅזמ 

והׇלב םא זל. 
ׅכלוב  ה׆  לׅ־ׅללמ),  גׅד  ׆ב  (גה  ו׆ל  והׇל  גׅד 
לׅב ׅגאאמ אלׄ, גׄטםל אׇׅכ לכ אכ כד גד םלמ גגהמ 
ד םלמ גטמ ׆ד םלמ כ׆הׅמ  ג׆ׇלמ אגׇ גםגזממ, ׄהׅ 
(טמלד ׅזמ, םׅ ׅכלממ, םׅ א׆מ, גךׄ/ךלממ זׇ), םלמ 
ול׆, לטאכו זׇ), םלמ  למׄ  ג־כ׆הׅמ (מהד גא טזא,ׅ 
ׅהא  םלמ  זׇ),  םהז  ם/ׇד,  הא  וׅׅ,  זב  (מכםל  ׅלממ 
(הז  ׄםמ  ׄמ  זׇ)  גהב  א  הא  לאה,  גׇז  (טם  גםׅׄב 

טהגמ, ג, וכלהמ, ׄלמ זׇ). 
אוטכ  םהזׇ  גאגׇב,  ׄ  הב  אגׅהב  אכ  גזׇח   (2006) כהׄא 
גםׅ זא גלמ זא מא םא אגׇ, אזגמ גׅהב גגהב, גו׆ב 
ׅב.  הלׅ  אׄ  ׄד  גזההה  ׄהב  ׄלהב  םהמ.  אכׅךמ  הׅהב  ׄמ 
גׅהב הב, זא ט כהׄא, האכב אט גלמב: גׅד ַגלב, ׅד 
ׇז גכׇב; גׅד גזךׅ, ׇׅכ ׄב ד לׄ הד; גׅד גוב, ׇׅכ ׄב 

ם׆ גלמ אגׇ. 
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זל אטמ גׅכםמ אהמ גא מלהמ םא ךלמ זל םהמ 
ׅ  גלב  לאׅו,  גםמה  ׅזאב  זׇ,  ׄמ  גולהמד.  אגהז 
םגכלמ ׇז אב אמ לׅב גל ׇא אמ גכל ׇ אׇז. זל 
גגהמ,  םלב  םא  מל  ׆ׇא  ג׆ד  זא  אומג  ׄטׄ  גׅכםמ  אטמ 
זךג,  אגׇ  גמא  אכ  הזםמ  אטמ  זל  זׇׅ.  ׇל  ׇז  ו׆ 
ׅמ  המה  גׄמ׆למ,  גזההמ  זךג:  גםא  זל  ׅזאמ  אמ  זא  א  ׄ 
כםל ׇלםמ גׇ לׅ מל םא גכל זךגׄ (ׅלהׅב, 1997) — ׄא לכ אכ 

גׇלםמ. 
ג׆ד  אׄטםל  אמ  ךלמ  אזמׇ,  גלב  גםלמ  אלׄ,  גאאמ 
לׅ םא ו׆ זל, ד גםב םֶלׅ "גׅה ׅ׆למ", ׇׄב ׅךלמב, ׄהה 
ׅטה  אׇ׆ב  מטכׇד,  ׅםא  ד  מהב,  וטל  ׅׅמ  ג  ךׄלד  זא  גהמ 
זמׇ, םד  מבׅ  מכ םםגםׄ  ל זל םהמ,ׅ  וׇהמ וׇהבׇ 

ׇ אגז םה ם אמהומ ׅ (וגמ, 2006). 
מה  ׄמ  אאגׇ  גםאם:  מטכׇ  גלב  אםלמ  וטל  ׅׅמ  אגלך 
ׇוךטאה, אלמ ׇל םׅ גכל ׄכׇגב אםל ׄמ ׇל ׅׄ םא 
גלב ׅׅמ וטל םהב. זא ט לׅ, מטכׇ םאם ׄהה ׅׄ ׅל אׇ 
ׅ םל ׅמה כלו, ׄאׄ ׄ מךל גםה םא ךלמ לׄ, םד גלךב 
גםגםב ׇ׆ג  אׄטםלמ ׇםמ םא לׄ, אגׇ זל, ׅ גך׆ב 
ׄטךמ םהמ אׅלמ גלמ גלב אזמׇ. ׅגׅד  גל גלב גםגםב 

ׄד וה םה ׅגזלמ ה (מגל, 1998, זג' 95-85; וגמ, 2006).
ׅא  ׄ  אלׄ  ׅגאא  אגלך  ׅ  ׇגהמ  ב  זהב  ׅל  כלו 
גוׇ ׄכׇג ׄל אהא םזל ׅגו׆למ ׆גם, אאמ, גאׇׅ מהב םהכׅז 
אׇד.  וׇהב  םגזאב  ׄא  ׄ  ׄכׄאב  גׇגהב,  מהב  ׆ב  גלׄם, 
כלו  גׅׄ  אםזל  גמוטב  םב  ג  הׅזמ  ׅל  ׅכלו  ׆גםמ 
וׇהב  םא  אא  ׇז  ׄמ  אלׅ  מל,  ׅד  מטכׇב,  ׆,  םא  אׅ 
׆גםמ  ׄא.  כלׅב  ׅמגב  ׄ  האגׇמ  ׇׅוךטאה  האאב  ׅמגב 
ׇלב  אׅד  אגלך  גׄטםלמ  כלוב  םא  זל  ׇל  זא  ׆ב  גםא   
אטמ אזלמ וׇהב ׅגו׆למ גךגךגמ ומ, םׄהה ׅא ׅל 
המהב  ךהב  םא  הג  ו  גםכאב  ׆ב  כגב.  אוהׇלב  ׄ  אגולמ 
ׅב גׄטםל אהומ אלׅ ׄמ גהזׇ ׇל זלמ וׇהב, אטה םגםגב 

ׄמב ׅםזל גׅׄ אׅ. 
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ׅגמד  גלב  םא  םהמ  מטומ  זא  גךׅזב   (2006) טׄא  טלוכ  טל, 
ךהב אוׇהב, הׅזמ גׄלׅז ׆לגב םהב: 

מטומ זאב ׅה׆ז אמטכׇ ךהב אׄטד םגם ׅא זל גׇׇ.. 1
גׇמ גגמ גגהמ םא גלב ׅזל.. 2
המ.. 3
אךב ה׆לגב גוׅמ םהמ. . 4

ׅגׄגל  ׄמגכׇ ׇׅל םׅא ׄמ אזל אטמ מ םגם ׅהא׆, 
א ה׆ז אזלמ וׇהב םא. מטו  מ מטומ זאב םאׅ  ׇל אגגםׄ 
םהמ ׄמ אׄל םהב ׅא ה׆ז אזלמ וׇהב ׅכלוב םהב ׄ 
 גאמ   גלמ לׄ זל ׄ אזׇׇ אגׇ כהולכׅמ, ׅהׄ 
וב ׄ אכ גמא הגם אׄל כלו א ׄ טלכ ׄלד גוב ׅ. 
לׅ  גד  גםׅ  כׇםמ  ו׆ל,  גׅה  מׅ  וב  גאמ  זׇטמ    זׇ 
אׅל גא םמזה זא גלמ םךׅמ אזךג ׅלׄמ כלו. אוׇהב 
ׅׄגךזמ  ׄא  ׄמ  אםא  גא  ׄמ  אד  ׇ  םׅז  םא  גד  טלכ  המד 
־Moodle. ׅגא גו׆  מׅכם וׇהב אכלׄ ג גׄגלב ׄכׇגב, 
אׅל מהמ א, ול ׄ גםׇל, אט זהד, אמׅ זא מ כםל ׅד 

גׄגלב, גם׆ב מׄלמ םהאגׇ ׅכלו ׅד מהמ םׅל. 
לׅ־ׅללמ,  גׅד  גׇׅכמ  מל  ׄל  ׄגהב  כם  ׅלב   30-20 כלׄמ 
  וׇהב  םׅל  ולב  ׄ  מהמ  ג׆ד  מל.  גזההמ  ׆ב  ׄ  ׄ 
׆ב      זל  אׇל  ׄמ,  זב  ׆ׇא.    המב  ׄ  טלםהמ  ג׆ד  לׅ, 
ולהמ: כם אׄגׇ אׇׄ ׄמ גׇמ זׇׅ זךגמ םא הׅהב; זׇל 
זׇׅמ  ׄמ  לכ  כלׄ  מׅ  וׇה  א  םד  אׅל,  ׅל  ׅד  ׄהלׄכך  א 
ׄ; וׇהב ׇׄב זלזל זא ךד םכׅא, ׅזכל גםב םאׄ  אב כה 
גׇ אׅד ׄמ זׇׅמב אזגמ ׄא םא ׄלב. ׄ א, טםמ גׇא זל 

ׄאלהׅ םטמל ׅזמ ׄא. 
(כהׄא, 2006)  גזךׅמ  גוגמ  אטמ  זל  םא  גכל  ׄמׄל    ׅגׄגל 
ׅםלׄא",  טלׇ  "וׄל  ׅכאהז",  "אב  ׅל  ׅכלו  םםג 
הזםמ  ׅםהב  כׅךב.  וגהל  ׅגאאמ  מכםלמ  אכאהז  ׅ׆  םהאגׇ 
זל ׅׄגךזמ גםכ מטכׇב גכד, םךלמ ׅׄגךזמ טאטלגמ גםכ 
מ גםכ לׄםד,  טללׄ  מׄלׅ   ׄ.To-Be Education מטכׇב גכהב םא
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םגם  ךׇ  אלׄמ  ׅהמ  םה.  גםכ  זא  גםׅ  מךׄמ  ׄמ  ׅׄׄ 
ׅגםכ מטכׇב גכד גאגׇ זא ׄטךמ ׇםמ הטממ ׅגזלמ ה 
׆ׅ ד אלׄ אגׇ םא גלב גל גלב ד אזל אטמ םא ם׆ 
וׇהב. א ׄמ ׅא אגמד אגט אאמ םא מכםׅ ׅה, ׄאׄ זא ׇ 

םגם ׅא ׄהלה כב, ׇׄ גה לׅב. 
ׅה, גׄטםלמ,  מ אי גל לׅ  הלה גטמׄ  גםכׄ  ׅלׅ 
גל האגׇ, ׆ב אממ גכב אוׇמ םא הׄ, םׅ זךגמ,  אךׇ ט׆המ ׇזׅ 
כל זךגׄ ךלממ, ׅהו גׇ — גמד ׄטםלמ אגלך אוׇה ׇׄ 

אםמגם ׅגל ׅא אט׆ז ׅלךהמ ׄכׇגמ םא ׅה. 

מבחנ־משחק: שימוש בפלטפורמה חינוכית להערכה חלופית

ׅםהמ 2014 הזםמ םמט אגב ׇם, To-Be Education, םׅכם אגךׄ אב 
ׅל  טׇ׆׆מ  זךמ  גםגםמ  ׄה  גב  ׅגו׆למ  וטל.  ׅׅמ  אלׄ  ׇםב 
מהב  ׄמ  אט  גלב  אגלמ  גׄטםלמ  טאטלג  םא  טמ  ׅךמ 
אגׇב הב םאב אגםכ מטכׇב גכד. אגםכ גו׆  םגםב 
ׅׄ  גםכ  גולמ,  ׇאג  גךׅ  ה  גםכ  ה  ׅגזלמ  ג׆הב 
אכהמ ׇז ׇם ׄ אוב ׄמ כהמ, ׇגהמ אׇד ממ ׅכׅךמ זא הםׄ 

גוב םהאגׇ ׅמ, ד אׄ ׇ ׇגד ׅ זא גל ׄ גלך. 
מד,  גג  המטוב  מאגׇ  ׄ  גלך  גל,  ׇ  זא  המׅ  גםכ  א 
ׅׄגךזמ "ךל גםכב" (ׄםח, wizard) — גזלמ גׅהמ םאמ המד אהו 
ׄמ מה גםכ,  םהךל "מול" כׅז ׄמ גא גםכ ׇד. ׄםח 
גׄטםל ׆ב זאׄ םא כׅךב כםלב םםגם גםׅׄ מד אלׅמ ׇז םא 

גםממטב אזגכמ, ד מגהמ םםגם אזךׅ ׆לט םא גםכ. 
כׅךמ ו׆למ םא ג גםממטב  דׅ  גםכ מטכׇב גכד  גׄטםלׇ 
זאא (גזד וטל גו׆למ) זב מגה גמׄג.  גמׅ  מ, םא גםממח ׇׄ  אׄ 
גםממטב גטזב לכ ׅםגמ ׇגמ,  םגםכ גׄטםל ׄההגמ ׆גל 

(םגמ וׇהב םטב לכ אגהא/מ גםכ — גלך). 

גא  מׅמ  םא  טם  ׇמ  ׅׄגךזמ  אגםכ  גמׅלב  גםממטב 
זאמ מטכׇ  ׇ גב ט אׇגמׅ  םאב כׇ גםכ, ׅל׆ז הו אגםכ אׄ 
כלׄמ הזםמ זא ׇ גםׅ. גל׆ז   ׅכׅך. אכמ כׅךמ ׇגמ ׄׄ 
גכׅאמ א ׇגמ "ׅ׆לט" םזא אׄגי אט זא אםממח ׇׅד. ׅׄטד  
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הךב ׆ׅאמ מ, ג׆ׇל ׄ׆'הׇ, גםממטב גמׅכםב אך׆ אזמב ׇגמ 
םב אׄ גׇב זגד ׅל גאמא. 

ׇד גהמׅ זא ׇ גזלמ ׇזמ םהמׅמ גמגהמ גלׄם זא ׇ גׅל/מ 
גםכ (גל, גלך "ׅ).  גגםכ ׇג ך'ׄ, םהמד אזאמ ׄא ׆ב 
ׇגמ  אלםמ  כא.  כׅך  ולהב  מגהמ,  גםממח:  ׅלמ  אט  מהב 
אוז  אב  םהב  כוב  מׅמ  גׄגלב,  םא  "גםׅׄב"  ׆ב  זגׇב 

ׅזׇׅמ כל םהׇלםמ ׅגםכ. 
א ׄא ׇ׆ג ׅגם. ׅׄא לׄםמ  זא אׅלל גד גלמ גׅד ךׇ 
המד אם׆ ׄמד ׅׄגךזמ גםכ, זל אאמ וׇהב אׅךז גםג 
גלׅמ, םמׅׄ אׇ ׅ גגהמ םהמ, גזׇמ זא אגׇ גםגזממ םא 

מה כלוב. 

איור 1: תמונת מסך של אשף יצירת המשחקים: 

ניתוב מראש של ההודעות למשתתפים במשחק
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מטרות המשחק־מבחנ "חלומות מה�רטימ"

ׅגו׆למ כלו "אב ׅכאהז", םהאגׇ ׅםהמ אגׇב מםז" ׅ׆ אכאהז 
םהב  ׅגׄב  םא  ולב  ׄלׅז  הׇה  כׅךב  וגהל  ׅגאאמ  מכםלמ 
םאא וךהמ אב גםגזממ. ׅׅוו כלו זגׇ םׄאמ ג ׅׄ ׄמ ׄלׅזמ 
ׅגׄב אךל וךהמ אב אזגׇ ׅגכב גל ׅול, ג מלגמ וךה 
אזאאמ ול, אזךׅ ׇגמ, אׅב ׄומב םא אמטו טאוטמ 
םׄ גך׆. ׇ אזהמ זא םׄאמ ׄא הׅה כםלב ׅד ולב ׅד מׄלמ 
גם׆ב  ׅׄגהמ  ולׄאב  ׅםטזמ  כאהזמ  גׅז  ׇל  טוׄהאמ, 
׆ד כאהז לטאכוׅ. א ׇׄ גולב הׅד גמ םהמ: מ טלםהמ 
"ׅ),  גךאג  מהזמ  מׄל,  (זל,  כאהז  גׅז  (טוׄהאמ); 
םטזמ ׄגהממ מלׅממ (מהזמ ולׄאב, מהזמ ׇׇׄׄ) ד םטזמ 

םא ׅגׄב מכב זא ךזלב גב. 
םזלב  טלהאב ׅוׇב, ׄ א ׅגך׆מ ׅכז ׇׄ לׅב םכלה 
גם׆ב  םזל  ׅגא  אׅלל  וׇהב  מׅכם  אטזב  גטזב  ךל.  אט 
אגךׄ גׇז ׅׄגךזמ גםלב הׇב םאב (םׄמב ׄה מטומ םמַט 
). ׅגאב ׄלמ, ׄהלה, זא םגם םהב, ה מגׇ  ַׅ אלׄ אׄ ׄ
מאגׇ  ׄמ  אׅד  םםכאמ  ׅםז  ׇׅלב  טה    ׄא  םא.  אגׇ  ׅממ 

ׅׄגךזמ גםכ גכד. 
גהמ  גלך  םהמ  וׇ  המ  אזךג,  םםגמ  אאמ  גלמ 
וׇ. המ םׅגם  גםכ, ה׆ל גׄט טזאמ גםכמ, םׄ מאמׅ 
םכח  ׅזמ  ׅ  םזךׅ,  מא  ךל  גםכ־גׅד  זל  םׅד  ׇכמ   60

זל, ׄמ םלמ כ׆הׅמ םא וׇהב: םׅ ׅכלממ, םׅ 
א׆מ, אמ גךׄ ךלממ. 

זׇׅ  גזךב  גךלמ,  ׅאמ    ׄב  אלטאכו,  ׅא  םמא  ׆ב  המ 
ׄמ  אםמ  א    אכׅך,  ׅלב  םמׅ  אג  םט  םוׇהב 
לב. המ זׇ םׄט טאטלג ׇלם ׆ב םלמ ׅלממ,  מׅמב א םאׄ 
ךל  וׇהב  זׇ.  םהז  ׇד,  ם  הא  אכׅך,  גׅמ  אאמ 
אטה  ׅםׅז  אלםמב  זגׇ  גד  ׅהא  א  םהב,  גו׆ב  גםׅׄב  אהא 
גםכ (םהמד אב אךל טם גׇז לאה) ׅזמ גםכ (60 ׇכמ ׅו 
א אמׅ, כלׄ מ׆ׅ). א ׄא ךטב  אׅׄ אׇ ׅ ׆ב ׄמ 
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ׄםמ ג גׅך גזךב םממטמ ׅגםכ כׅךמ (הז טהגמ), ג, 
וכלהמ ׄלמ. 

המ ׄא ט אזׇב וטךטב םׄמב כמ אם׆ ׅׄגךזמ גםכ־
גׅד םךלמ, "אגמ גולב": 

גׄגלב . 1 ׄמ  םכלׄ  אׄל  כלו  ׅמה  ׇז  ט׆ה  וׇהב   .

ׄא  ׅמ.  םהאגׇ  גם׆ב  מׄלמ  ׄמ  ל  כלו  גׅלמ  ׄמ 
אזׇׅמ  כםלב  גם׆ב  טלׇ  םא  אגמ  ׅמלמ  ׅוו  ׇז  אא 
ׄגהמ זב טאוט  אב אמטכׇ, למ זב לב ולׄאוׅ 

זגׇמ גׄל, אׅוח, ׅהמ גה כאהז לטאכוׅ. 
םא . 2 טלםהמ  אמ  ׅכלממ  םׅ  ט׆ה  וׇהב   .  

גׄגלב  גכלׄמ  םהלם  ׇז  ׅד  ׅל  ׇ  זא  כאהזמ  ךלמ 
גׅלמ כלו ׅד ךלמ כאהזמ. ׅל זׇ זא ׅה זא אמ 

םב םא זהב הגכב. 
. וׇהב םמגם ׇׅ׆גׄמ ׇםמ םאׄ האגׇ ׅמ, אא . 3

ולה ׇׄ מגהמ םזא ׅגא גםכ אגםמ זהב. 
ׇם, . 4 טלםהמ  ׆ד  םהמ,  ׇׅלב  מׅׄ  ׄא   .  

ׇ׆ג םממטמ ׇׅהב.
.  ממׅׄ ׇׅד גםגזמ טל, אא מ׆ׅמ אכוב . 5  

םמׅ םׄל גםממטב ׅכׅךמב וטמ מׅהמ, טלםהמ ׇ׆גׄמ.
. ךטמ כמ םוׇהב ׇ זב ׇגמ ה גגםכ . 6

 וׇ םא גמ מוא אטזאמ  מ ׅה גגא םםׅ  ׅׄטד םטׄ 
גזלמ  ׄאׄ  מאגׇ,  גזלמ  אכ  ׄהה    גׄטד  גםכמ.  גה 

ׅה זךג. 

םגמׄלמ  ט  אטמ  גזל  גךט  ׄמ  ׅלׅד  מׄגמ  גמׄלמ  גלמ 
ׅלהׅב (1997). אׇׅל, הׇלםמ אךל  גאמ ׅךז ׅזאמ זל, גזההמ 
כהכו  ׅמ  םׄאמ  ׄמ  גךׅמ  טזא,  ׅה  ׇׅכמ  ׄא  גׄמ׆למ; 
םאב ׇלםמ זׇׅמ גכל גכׇגמ. ׄמ זׇ, ׅל ׇׅל םא גואׅ (2002) 
זאמ זל, גזההמ  ׅה׆ז אמטומ "מאגׇ לך", זךב ׇלם אךל גאמׅ 
ׅׄגךזמ  וׇהב  םא  לׅ  אג׆ד  זל  גומ  םגל  גזׇ  גׄמ׆למ, 

ׅה גכט םא םא  לׅ םא םלב כ׆הׅב ׅלמב.



החינוכ ו�ביבו ל"ט  |  תשע"ז-2017

| 89 |

תיאור המשחק־מבחנ: "חלומות מה�רטימ — ארבעה 
במאימ מדברימ על �צנות החלומ ב�רטמ"

תכנונ המשחק וההכנה לקראתו

גו׆למ"  "וטל  גזד  םא  מׅ  ׇלםמ  גכד  מטכׇב  גםכ  ךלמ  ׄגל, 
ׇגמ  (אא  גלׄם  ג׆ׇל  מטכׇ  גד  ׄמ  אא  ׇגמ  ג  טזאמ  םׅמ 
מ  םמׅמ  גו׆למ  ׅוטל  גםכ).  ׇ  מ  אהמ  םמטכׇ  גה, 
גׄב  לׅזׅ  ול", גגהמ אלׄד גםמחׄ  "ךאא כא", זלמ ג׆ד "בׅ 
םאא ׅולב וךהמ אב.  וטל םם ׅ וׇמ גלוב, ט םהמד 

אלׄמ, גׄל םגל ׄ א גל א׆ׅלמ הׄ גגםכ. 
םׄד  ׅגׄב  ׄלׅז  א "אט׆ם"  טםל  ִׄ אאד,  גׅׄ  ,  גו׆למ  וטל 
א ׇל גגםמ אכׅי ׄמב ׇ אם אךל ׅהב ם זא הםׄב םמׄל 

אזא.

איור 2: הרקע למשחק: השאלות המרכזיות שנשאלו
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("ׅׅא  ך'ככ  ׄאטלׇ  כלו:  ׅגא  האגׇ  םולב  ׄא    ׅגׄב 
ׄל  ׇלׅ")  ("גאאהׇ  אהי'  ׇׇ  ׅל");  ("ממ  ׅל׆גד  ׄה׆גל  ם"); 

טאגד ("ׄאו זב ׅׄםל").1 א ׇׄ גב גך׆ ׅגםכ ׅׄגךזמ מגהמ: 

איור 3: הדמויות במשחק: הבמאים

םׅז אטה כב גםכ־גׅד כׅא וׇהב ׇח המ מׅמ גטלמ, 
םאא גד אזלמ כוב םמׅ (הוט 1). וׇהב מׅכם אהו 
אגםכ ׅׄגךזמ כׇ. גםׅ אכ ׅׄטד ׄכלׄ ׄמ גםממטב אכׅךמ םא 
מ גגם  אׄ  ׇ ׅגׄב. ׅ  גמ םאׄ  גם גםממטב, א גםממח כׅאׇ 
כׅךמ מ ׇגמ ׄמ םא ך'ככ םא ׅגׄב ׄלב, ׄ םמ ׇגמ 
גםכ־גׅד  זׇ  גד  ׄמ  אהךא  מׅכם  וׇהב  םוׅל.  ט  אהי',  םא 
ׇ אךטמ םׅ ׅולב אכלׄ ׄמ גׄגלב םא ׄמ כלו. גםכ־גׅד 

מכב םׅז ׄל  ׅממ גםׅב הגם ־60 ׇכמ.2 

גוׅמ המ (םהטמל ׅהמב), גד ם גם גםממטב ׅא כׅך ׄ לכ ׄלׅז   1

א  גםממטב  םה  אד  ׅמל,  גלׅ  ׄ  םול  אהי',  םא  ׇגמ  "טא"  ׅגׄב, 
אמׅ זא ׅזמ ׅזה ׄמ.

םגם ׅׄהלה גׄטםל ׆גםמ לׅ ׅזהד . אגםא, גםכ ׄל, םׄהה גׅד, הזל   2

אםממח  מאגׇמ  ׄמ  ׅכם  ׄל  ׅכלו  םזלמ  ׅגםכ־גׅד  זלׅ.  ׅםזמ  גׅמ 
גׅמ גםב םהמכא ׅכם א׆ז ׅגד. 



החינוכ ו�ביבו ל"ט  |  תשע"ז-2017

| 91 |

איור 4: החלוקה לקבוצות (שמות הסטודנטים נמחקו)

גזמ  זא א גםממח אל ׄמ ׇגמ, ׄמ ׅ׆לט םא ׄמ זגׇמ 
םא ׅה׆ז אוךהמ אב, אׇׅל ׅםג ׅגא ׇד.

איור 5: היכרות עם הדמות
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זא  גו  אגםכ,  מׅל  גםממטב  םא  ׅל׆ז  זךג,  גםכ־גׅד  ׅב 
אזאמ  ׇכמ,   60 ׅגם  אמׅ    א  ג"ׅגׄב"  ׇׄ  א  מא.  ׇד 
"ׅגׄב"  םמׅ  ג  ׄמ  אכלׄ  זה,  אגםמ  מגהמ  ׄ  ׇׄ  כׅך 

ׄלב ׅגגםכ ׇג ך'ׄ, א׆ׅ זא ׇׅלב.
ג׆ד  זלמ  כא",  ג"ךאא  גהמ  םׄאמ  ׄלׅז  מכׅא  ׇד  ׅגא 
םגזמ  המ  םׄאמ  גאׇׅ  גה).  גמטכׇמ  ׅגםכ,  םא  (ׇגמ 
ׅגםכ טז ׅׄטד ׄג אט א גהב םכׅזמ אד,  ׅׄטםלמ ׆ב 
אמזלׅ ׅגד גםכ ׇ אוח אׇהב ׄמ אכ ׄ ׇ אממ "טלוב" זא ׇד 

גזהד, מׅה םׅ "ׅ, ט םהלׄ ׅגם. 
םׄאמ גהמ, םהםא זא ׇ "ךאא כא" ׄמ אזםל ׇכמ ׅכלׅ,  
םׅז  ׅגא  וׇהב  הםט  םׄא  "לכז"  ׅגו  ׅל  םהםׄא  םׄאמ 
אכל  םא  ׇ  םׄאמ    ג  גלׄם  ׇז  וׇהב  אגל  ה. 
אאגׇ (ט ם הזם ׅזׅל ׅגאמ וב מׅ). זב ׄמ, ׅגא גםכ־

גׅד טז ׆ב םׄאמ םאׄ הםׄא גלׄם, ד  ךל א׆ׅ אכוב םא 
ׅׄטד  וׇהב,  םלם  ׇז  גׅ  ט  זא  וטהה,  ׅׄטד  כׅך  ׅל 

םׇ׆ב ׄמ ה ׄמ אמ םב םאב: 

ג מטכׇ וךהמ אב ׅזךׅ ׇגמ לׄםמ (ׄ ׇגמ לׄםמ)  
ׅול?

ךׇ מלגמ וךהמ אב אזאאמ ול?  
ׅוךהמ  גמׅׄב  ב  ׄ  ול,  זוכ  םׅב  הםׄב  ׄ  הםׄ  ג  

אב?
ג כםל ׅד מהזמ ולׄאב אוךהמ אב םאב? 

ׅל ׄלב א׆ׅ  מׇ  מ גםממטב אכלׄׄ  גאׇׅ םׄאמ זׇׇ "ךאא כא"ׄ 
זאב, ד אזאמ כׅך ׇׄ מגהמ אגםמ זהב אזםלמ ׇד.

זב  ׇה  םגאב,  ׅגוב  גלב  וׇהב    גםכ־גׅד  ׅגם 
גׄל  ׄלב  וׇהב  גב  אׇזמ  ׅא  ולב  זא  ׄלב  "ׅגׄב" 

גומ. 
זב מב גםכ ך׆מ ׅטה וׇהב ׄמ א ׅכל םא, ׅ ולמ ׄמ 
גומ גזא טה "ׅגׄב". וׇהב מל׆ם א׆אמ זב ג ב ׇׅל ׅגם 
מׅ  גמ  ׄמ  ט׆    ׅםאׅ  םאט  ׇׅמ  ב  םאט.  םז 

גלׅ. 
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תומ המשחק, תחילת הבדיקה

גׄל מל, ׅׅמ, כלׄמ ׄמ ׇ גםכ ׄמ טא םהךל ׅגא גםכ. 
ׇׅ גםכ ך׆ ג המהב ׅווב ׆ד גוטל גםממטב, גוטל ׇזמ 
זלמ ׄלד, גוטל "גׄמ טב" (גכׅאמ א"אכ") םהמה אגםממטב 

זא ׇ ׅלב אכׅך. 

איור 6: נתונים בסיסיים על ההשתתפות במשחק־מבחן

כׅך  ׅא  ׇהב  ׄמ  אכלׄ  א  ׄטםל   ,PDF כׅי  םגטז  גםכ,  טא 
אזל ׄמ כוב םמׅ וׇהב וׇהמ זא ט גד םךלטמ 
ׅׄב:  טלב  ׄמ  םכאא   (1 (הוט    גד  גםכ־גׅד.  אכלׄמ  אהמ 
ׅגל  ׇז  ט׆המ  גםכ;  ׅגד  ׅמהב  םהזם  םגם  גׄגלב  כלׄמ 
זאׄמ  גכלמ;  ךלממ  ׄלב;  םמׅ  אג  מ׆ׅמ  ׅמ;  םהאגׇ 

מגהמ/ׇׄ לאהב אגםמ זד.

תוצאות: האמ המשחק היה מוצלח? 
האמ הבחינה ענתה על הציפיות? 

פ   א ה׆ז  אזא,  םמׄל  גםכ־גׅד,  םא  לׄםהמ  גלמ  םאם 
גו׆למ זלמ   ׅ.         

וׇהב  םמגם  םׅב  ׄטד  גׇ  ׄמ  אׇׅכ  זא    גםכ־גׅד 
זךגׄ.  ׅׄטד  םךׅל  ׇׅז  כלו  ׅגׅלמ  םאגׇ,  ׅגם׆ב  ׅגׄגלב 
אוׇהב המד גד — םׅז םאב — אמהד זא ׇ כלׄמ גׄגלב וג 
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"אזמכ  לם  זכלמ,  אםׄאמ  זהב  גלׄם  אד  א  ב  םזל. 
אׇׅכ" א כו םמׅ ׅזךגב, ׅמהׄ םךה ׅׄא גׄגלב ׄ כוב 

ׄלב הזל, אא ׄא םגךׄ ׅמ זךגב.
ׄ א, ׅה׆ׇ אגׅד ׅמ ׄ גאמ וב ל׆אב,3 מ םׅמ גׇמ 
 אׄ טמ ג אאמ םא וׇהב  אמׅמ זהב (םאכב ה גלׄם),ׄ 
אׇד ׅב ׅׄטד טם וטהה ׅםזמ גםכ,  םהמד  אׅד ׄמ גׇמ 

ׅה, םב םׅ ׅכלממ םב גט׆הב. 
םך׆  ׅול  אב  אמטכׇ  ה׆זמ  לׄםהמ  מםׅמ  אׇ׆ג,  ה, 

ׅכׅך 1: 

איור 7: תשובות ראשונות (1)

ׄגל, ׅׅהמ ׅמ ׄ גאמ וב םה׆מ אממ המה םׄאמ ׇגמ, וׇהב מׅכם   3

ׅׅא׆לט  לםב  זא  מלמ  ׅגםכ  אגכלמב.  גאׄ  טה  מ  ׅמׅ  זאד  אזהמ 
גאׄ, גםממטב מׅכם לכ אךד ׅׄטד אא ג גכל. 
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ׅמםׅ  מו  גהב  ׆ז    ׅכׅך  וׇהב  אלׄמ,  םהמד  ט 
גם׆ב  םׇ  םכׅא:  אגׄגלב  ׆ב  ׅכלו  םהאגׇ  אגל  לׄםה  אםׄא 
ולב", "ׇכ" "ׄםג", "לׇ" זׇ)  טוׄהאב ("ממ גׇז", "מהבׄ 
הגךׄ ׅםגם םא םאם ׇגמ. ג ד, ׄל גׄגל "מׄלמ אגמ 
םא טלׇ", ד מׅ םא ׄל כאד (םאׄ ל ׄד ׅםג) ׅ"ׄלי".  ׆ב 

ׅםׄל כׅךמ. 
אאד  ול.  אזאאמ  אב  וךהמ  מלגמ  ךׇ  "ׅגׄב"  הםׄא    ׄל 

מםׅמ לׄםהמ: 

איור 8: תשובות ראשונות (2)

ׄד ׅל גמ׆א מאמ םא "ם ׅגׄב" םא גגם, גׄטםל אםב ׄמ האגׇ. 
אׇׅ, "ך'ככ"  ׄ אזלמ םא "ׅל׆גד", םמׅ מםׅ אכמׅ  "טאגד", אגםא,ׅ 
אׄ  אאגׇ  ל  גםממטב  וׇהב    אאגׇ  המד  גׄד  א"טאגד".  ג׆ׅ 
לכ ׄמ גל כםל אול וטךט "םאב", ׄאׄ ׆ב אםׄל ולב. ׅגכלב 
גוגב םׅב המד וׇה ׇׄ זל גו׆  אׅל, אמ, ׅמטכׇ "ךאא 
םׅהמ  אׄממ  ׅ  ׄגמ",  א"ׅל  אםׅ  ךד  אממ  גםכ,  גהאמ  כא" 

ׇׅאמ מםׅ םא ׇׄ ("ׅל׆גד") ׅמלגמ םא םה ("טאגד"): 
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איור 9: תשובות ראשונות (3)

ׇׅ׆ג ׅׄ המד אׅד ךׇ "טאגד" גםב ׄמ ג םאגׇ ׅכלו זא ול 
כלו. זא  ׄ כׅא ךד אםׅ גׇ  םא כלוׄ "לםגד", םאא אׄ לׅ 

זא םׅ גי אכטו. 

איור 10: תשובות ראשונות (4)

ךמ  זׇׅמ  גכלמ,  ךלממ  ט׆המ    ם׆ׇלמ  הוטמ  גלמ  םאם 
גםכמ, גלמ םׄטםל אוׇהב אט׆ד ׄמ אגׇ גםגזממ םזם. 
ׇׅד ׅכׅך 2 המד אלׄמ ךׇ "אהי'־2" גוב ׄמ הםׄ ול, "טאגד" 

מלב ׄמ אכ, ׄה גוט ךד אםׅ אהי'־1 גוח גלׅ:
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איור 11: תשובות ראשונות (5)

םך׆  אׄל  לׄםד,  ׅ׆ח  לׄםהב  זה  ׅך׆מ  "טאגד"  טמ   4 ׅכׅך 
ׅמ  גאׄ,  ׅךל  אׇגמ"  "ההו  גםממח  םׅ  אׇל  ׇ׆ג    זךג.  ׄמ 
םׄ גך׆ ׇז ׅה. ׄל מׅ "אהי'־1" ׄח ׄ ׅ׆ח לׄםד, גׅל גׇ 
ג  ׅגם׆ב  םגם  מ  טוׄהאכ,  גטוא׆  ׄםמ  ואׇמ  ׄמ 
"ׄםג" "מכ". "אהי־2" ג׆ׅ גׇ ׅגל זא טאמ ׇׅגמ: "ׄ, ׄמ 

גגם גל א ׄמ זךג!"
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איור 12: תשובות (6)

אזךגב  לם  ב  זכל,  ׄמ  ׅל  מׅ  םגםממטב  אׄל  גםכ,  ׅגם 
ׅגׅלמ  האא  םאׄ  מל,  לׅ  גׇז  ׆ב  אׇד  אמלב  םׄאמ  גכ  אומ 
כלו, ׄאׄ הׅז גגכל זךגׄ םאב. , אגםא, מלב "ׅל׆גד" טל לאמ 
אׄל, םךל גׇ ׇד גׇם ׅהםׄ כה ׇׇׅמ ׅזכׅמ ול "ממ ׅל", 

כׅא גגׄ ג"טאגד" זא ׇד גזהד םךל: 

איור 13: תשובות (7)
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ׅהמב, ׅכׅך 2 גמטמ ׇד גזהד אׄ טמ, םׅ הלמ ׇל םׅ גׇב 
ׇגמב ׇׅ.  גמ ׅגׄב גםב  זב ׅ  וׇהב גםממטב זבׇ 
ׅם  גׇ "ך'ככ" א"ׅל׆גד" זא ג כאהזמ םזם א. ׇׅל  
הלמ  םׄ  ט  ׅל׆גד,  זא  ך'ככ  םא  ׆ׇא  אםטזמ  וׇה  גמו 

ׅול "ממ ׅל". ׆ב ׄה, ׇׅגמ "ךאא כא", וטמ ׄמ מ׆ׅמ:

איור 14: תשובות (8)

זב  "ׄאו  ול  הםׄ  ׅזהד  טזב  "ׅגׄב",  ׅד  הוח  ׇד  גמטמ  ׅגם 
וׇהב,  םא  אאׅב  גׇׄ  ה׆ז  ומ,  ׇם  םול,  הל  ׄד  ׅׄםל". 

גזלל ׇד טא כךל גכל גםאב: 
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איור 15: תשובות (9)

גםממטב מׅכם ׆ב אךלח, ׅׄטד טם אט ׅלמב, מגהמ כז ׇׄ 
םׇ׆ג ׄמ זהב זםל ׄמ ׇד. ה ׇ׆ג ׄמ גה לׅמ, םׅ גזא 
"טאגד" ךל םא ׄל ׆לׅ אגםמ מםמ ול וׇל ׅול אהי', ׇ׆ג 

גגם ׄמ ךלממ ׄמ אמ םב םא גםממח/מ: 

איור 16: תשובות (10)
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׆ב ׅכׅך 3 מזלל ׇד כךל, םׅ "אהי'־1" גוׅל ׄמ מטכׇ וךהמ אב 
כאהז  מזםמ  זא  אהי'  םא  ׅכלמ  הׇה  ׅגא  ׇלׅ",  ׅ"גאאהׇ 
אהי'  םא  םׇגמ  אזׇׅ  גלומ  מומ  ׆ב  ם  ׇׅד  ׄגלכׄמ. 

טא ׅגםכ:

איור 17: תשובות (11)

הלׄ ׄטׄ םגםכ אׇ טלי םא ךלממ, אׄ טמ םׅ ג זלל ׇהב 
םׅב זל גםממטב םׄמ ׅד ולב, אגמ מטומ םהמ םב 

ך׆. 
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משחק־מבחנ "זהירות, �אטירה נושכת!": משוב ומ�קנות

ׄמ  ׆ב  ׇג  ׇׅל  אזל  אמ  לׄםד  גםכ־גׅד  םא  ךאמ  אׄל 
זׇׅמ וׇהב ׅכלו "וׄל טלׇ ׅםלׄא". ׅכלו  האגׇ ׆ׇלמ 
וׄל טלׇ ד גם׆ב האב, ׆ד ׄלה ׄהלכוׄאמ. גזלמ 
א םלׄאמ:  גם׆ב  םגם אׅהמ ג מהמ וׄלמ גלמׅ 
"הכ לׄם" (זלי 1, 1976-1974); " " (המ, 1993-1978); "לךטב" 
(םׇל אזׇ, 1999-1996); "גם כׄגלמ" (םׇל אזׇ, 1997-1993) 

"לכ ׅםלׄא" (םׇל כםמ, 2003-1998).
 וטל גו׆למ םא גםכ מטכׇב: 

"אׇׅ םהמ םׅזב אגׇה ל גםלׇ מלׅמ זא זהכמ טלו גׇ םא 
מל. ל׆א, כג זׇ... א  10 גאד םכאב (!!!) אמהמ וׄל ׅׅ 

ׇׄ גב ׄ הך׆ םא ׄמ גגם מהמ וׄל גׅאמ ׅםלׄא, זאב 
אםהז ׄמ זׇ אׅל ׅמהמ םאב... ׅךא אב..."

מהמ  ׄמ  םא  אהך׆  גה  כׅך  ׅא  גםממטב  גגםמ  ׇׄ  א 
הלמ,  זא אםהז ׄמ זגמ  מהמ ׄ ׄד וׄלמ גםטז. 
 — גםממטב  מׅכם  גםכ  םׅוח      ׅגםכ  םהאא  הוח  ׄאגה 
םמ  אמהמ  אךׅז   — ׅגםכ  גמטכׇב  אכ  אׄ  ׄגממ  ׅמב 

ׅזהב וׄל ׅ ׅמל. 
גא גםכ  ׇג א םא גםכ םמׄל כׇב, "אגמ גולב", 
כׇב  גגםכ  אכ  ׄאב  לז.4  כךל  ׅםא  ׄד  ׄמ  אטל  ׄא  אׄ 
מׅכם 16 גםממטב אזהמ זא םׄאד גםׅ ׄההג גׇ אׄל מב גםכ. 
ׅ  אלׄמ  המד  גכח,  גכל  םא  מךׄמ  אׄ  גםׅ  ם  ׄח  הזה.  גב  זםל 
גגךׄ ׄהׇכׅ. זב ׄמ, מכט גגהמ םא גםׅ ג׆ׅאב, גד םאׄ 
הזל גםׅב הוטב אטה גםכב ׄלב ׄ גׅהב ׄלב. ׅא ׄמ, ׄא 

מךׄמ: 

.ToBe Education המד אלׄמ ׄמ טל גםכ ׅ׆אלמ גםכב םא  4
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קראתי את המאמרים 1.

ואת מחברת הקורס 

לק ראת הבחינה 

0לא קראתי4קראתי חלק6קראתי הכול

הכנתי מראש טיעונים 2.

וסיכומים 

0—2לא8כן

הכנתי מראש קטעי 3.

וידאו ותמונות 

להמחשת טיעוני

0—1לא9כן

מבחינה טכנית, הבנתי 4.

די מהר מה צריך 

לעשות

הבנתי בלי 

בעיה

לקח לי זמן 6

להבין

לא הבנתי 4

כלל

0

הייתי לחוץ/ה יותר 5.

מאשר במבחנים 

אחרים

3בכלל לא4קצת3במידה רבה

יכולתי להפגין הרבה 6.

מהידע שרכשתי 

בקורס ובהכנה למבחן

1בכלל לא4לפעמים5בהחלט

יכולתי להעלות 7.

טיעונים מקוריים

0בכלל לא5לפעמים5בהחלט

הרגשתי שאני יכול 8.

להפעיל חשיבה 

ביקורתית ויצירתית

1בכלל לא2לפעמים7בהחלט

הדברים שכתבו אחרים 9.

עניינו אותי

0בכלל לא3לפעמים7בהחלט

הדיון לימד אותי דברים 10.

שלא ידעתי על תכניות 

הסאטירה האחרות

0בכלל לא7לפעמים3בהחלט

יכולתי להשוות את 11.

רמת הכתיבה שלי 

עם רמת הכתיבה של 

האחרים

0בכלל לא1לפעמים9בהחלט
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העובדה שהמבחן 12.

היה משחק תפקידים 

תרמה למוטיבציה שלי

1בכלל לא3לפעמים6בהחלט

הזדהיתי עם הדמות 13.

שקיבלתי

1בכלל לא2לפעמים7בהחלט

האנונימיות אפשרה לי 14.

להתבטא בחופשיות

1בכלל לא4לפעמים5בהחלט

עבודת הצוות תרמה 15.

למוטיבציה שלי לכתוב 

טוב יותר

3בכלל לא2לפעמים5בהחלט

0בכלל לא4לפעמים6בהחלטהמבחן היה הוגן16.

0בכלל לא4לפעמים6בהחלטנהניתי מהמשחק17.

הייתי רוצה להיבחן 18.

כך שוב

0בכלל לא4לפעמים6בהחלט

ׄא  מו  וׇהב  גלׅמ  גםכ  ם  ׄח    גאגׇמ   3-1 מםׅמ 
זהב  המ  אכב  ׄ  גלב  א  כלׄמ  אא  אכלׄמ,  מהה  ׅלךהמ 

ׇ׆גׄמ זךגׄמ.
גכד  מטכׇב  גםכ  םא  גגםכ  ׇׇממ  גׇמ  זא  גזׇ   4 מםׅ 
ׅאא, םא גםכ וטךט . גד םאכ גד וׇהב ׅל םכ ׅזׅל 
א גׇ. גוכה ׄ םם אכב גםכ  ג, המד אה םב ומ׆אׄ  ׅגםכׇ 

מטכׇב ׇג אטה ׅה, אגםא גאמ ׄגךז כלו ׄ ׄח ׅגכב לטל. 
זא  גםׅ  הזל  םאׄ  גד  ,  גםכ־גׅד  זא  לכ  ׄ  גזׇ   5 מםׅ 
גםכב הוטב ׄ זא גׅהב ׄלב. אגלמ ׄמ, זׇׅ םםׅז גםממטב 
 "אךב ׅגׇ לׅ" ׄ "אךב כךמ" גזׇ םם ךל ׅה ׅ מל 
םא וׇהב אכלׄמ גםכ־גׅד גכמ ׄמ גוכה םם אםכ ׅגםכ 

ׇג אטמ טזב ׄמ אטה ׅה. 
מםׅמ 8-6 גכמ ׄמ גוכה  גםכ אא אגׇ גםגזממ, ׄטםל 

אוׇהב אׅׄ אׇ ׅ ׄמ ׇז אםב ׄמ. 
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כׅךמ  ׇד  ׅךמ  זׇׅ  םׅמ  זא  גךׅזמ   11-9 מםׅמ 
גמׄטםלב ׅגםכ־גׅד. ג ד, ם ׅד כ א םגׅד גאׄ ׄמ מטכׇ 

גׅד גזךׅ (כהׄא, 2006). 
גמםׅמ 14-12 זא  זךב גםכמ, ד גלׅ ׇמ זב ׇגמ, 
 אכמ) אגׅך אמׅ םא גלׅמ  ׄההגמ זׇׅמ ךמ, מלג (גׇׄׄ 
גגםממטב  אכ  זה  גׇז  אׅלל  לׄ  ׅׄמ  םׅטזגב  מד  גםממטב. 

"ׅאא אׄ", אםטל ׄמ גםכ ׅמׄב. 
מםׅמ 17-15 גזׇמ  ׄח םגׅד הזל ׇׅגמ גםכ, ׄ המטו ׆ד, 
א׆גל ׄ אכמ, ׅזה א גםׅב/מ,  ׄח םגםכ  ׅזךב גׅד, זׇד 
גם׆ב  םםה  ׄח  הׄ,  ׅהמ  ׅד  ומל  ׄד  אגל  גגה.  אהמ  א 
זאאב אמטו גה׆ׇב, ב ׇכׄ מלגב  א. לׄ אךד םׄם אׄ ׅז 

מה׆ׇמ גטלםמ אׅד ׇׅל  ׅטזב ׅׄ. 
זלמב  ׄמ  טם  ׅׄטד  אמׅ  וׇהב  מׅכם  גםׅ  ׅוח 

ׄלמב. ׄא זלמ ׅגאׄד: 

" ח". 1
'לכ . 2 םא  וׄלמ  מהמ  זא  זׅלה  םאׄ  גוגמ  ׅז  א  "מ 

אלי  ג  מל  הלׄ  ם  א  זל  כׅךמ  גׄמ  גם  ׅםלׄא', 
ׇׄכמ ".

"ׄא ׇׄ אטה טזב לׄםה םא וׇה זב גׅד  אזםמ גזד . 3
וגאך. גםכ טמז ׅכךׅ םא אי".

" ׇל ךלממ גכלמ אממ אהׅד אׅז ׄמ ׇזמ".. 4
"ׄמ מ טזב לׄםה םׅ מהומ ׅטלג , מ כךמ ׅאי . 5

ׄה גל׆ם םׄא אׄ גךמ ׄמ גאׄ טהךׄא םא , םא, המ 
ׅאי,  כךמ  םמ  םׅ׆אא  גל׆ם  ׄה  זׇד  ׇׅלב,  וגב  גד 
,  ׄ    א,  מטוטו  אמׅ  םלךמ  גג  לׅ  מא,  םא  ׅםכ 
מל  אה  ם  לך  מ  ח,  גׄמ׆ל    גזההמ,    מ  ׄמ 

ׅהמ ׄא :)"
"אךזל, מ׆ׅמ םלםגמ אׄ זא, ׇׅל ם א אמלב מל אׇד".. 6
ׅמׄל׆המ, . 7 ׄמ  ׄה  מׄג.  טמ  ׅה  םא    גמהמ  "זׅל 

זא ׄח םהמ ׄמ א גל הׇלם — ׅל׆ז ׄגמ אׄ וטכמ אד 
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ךאמ  םאׄ  םמ  אׇד.  ׅכםל  זה  אזד  גמׄגב  זלב  ׄמ 
אמׅׄ גוטכ גטׄמ כךל גד. ׄה םׅמ םמ ככ אטמ אגד 

טא..."
"ׅׄטד ׄם א לׅ מל גאי טמ ה אמׅ ׇׅלב ׅגאב םא . 8

ׅׄטד טם,  םגׅד   ׅא גׄמ׆ל ׅםׅא אכ א ל׆ז 
  ׅגכב  זלמ  גׇׄ  אׇגמ  אכ   — ׇׅלב  זב  אלב  ׅׄגמ 
אׅד  ׄם  ׅׄטד  א  מלב  ׅא    ׄל.  גם  אמ  א  המהמ 
זךג םא םׄה ד ׇזמ ׄמ גל ׆ב ׅא םׄאמ גהמ ׄ ךב 
גגׄגלב.  םח ח. ג ד, אכ א ל׆ז אהו אזההב ל׆םמ 
םׄה כךמ גט׆למ גׄל ׅכךׅ םא  זׇ םוגמ אמׅ טו לׄםד 
לׄמ םׅל אכ טלוב גוגב  כךמ ׅׄו — ג ׆ב םאׄ א׆גל 

ׅהמ ׄמ כללהב אטלוב".
ךל . 9 זׅ  גוגמ  םׅגׇ  הב,  כםב  ׅגםכ  םמ  "אגלמ 

ׄמ  אגךמ  אמ  ה"א  ׅה  םׅטלג  ל׆םמ  זׇד  אי,  גז 
לׅ גגׅד  ךל ׅ, ךלממ הזגׅ  אמ ׅה םא גכלוׅ 

ׄ זׇׅ זהמ ׄכׇגמ".
"זהמ 'ׅא' גז זא א [ׅםׄאמ לאהמ] אׄ ומב גמ לךד . 10

אוב ׄמ םׄאד גל ׄאׄ םׅׄגמ וגמ זב מׅ! םׄאמ גׇׄ 
גׇכמ אׄ אמ אךא אוׅל ׅזךג ׅךל א  גׇכמ אג 
ט  מלב א אג אׇזמ  " םׅ  ךל ,ׄ  ׅמ אׅדׅ  גׇׄׄ 

אׅד ׇׅל . אׄ זׇ גלךב  גׄגךב ׄמ גםכ !
זךג  ׄמ  אׅׄ  זךג  ׄמ  א  אב  ׅג  א  המד    "גםכ 
זא  ׅמׅהממ  זה  ׄה  םב  ל׆אב.  גׅגׅהב  מל  לׅ  ׅ  אׇ 
הׇלם. אגםכ  מלד הוח םׄ ׆ב םׅ ׅזה, אמ אםממח 
ׅגכל  ׅ,  ל׆םמ  םאׄ  ׆ב  אׅד  ׄטםלמ  א  המה  גׅמ.  ׅ 
ׅלכל  א  אזךג  או  ׇ  לכ  א  גׅמ  ךׄמ  מ  ׄל 
ׅגכלב  ׅכם  ׆םמ   ,'ׅ גזׇ  םא  אמׄלב  גמה  םא  גאא  גא 

גוגב אטזגב מׄל אׄ גמםׅ ׅגזׇ ׅהמ ׄלמ.
גםכ, ׄ  מ המׅ  ל גםכ גלך הגךׄמ גל׆םבׄ  "אאׄ 
המהמ זלמ, גהמ ׅזכל גׇלׅהמ. א ׅׄטד ׄם  המד גׅך 
ׅגא  םךׅלמ  ׇז  א  ׄמ  מׅ  זא  אׅׄ  א׆ׅ  אך,  אמׅ, 
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אמׄל.  םהמד  ׅ    ׅׄטד   'MONEY TIME' א  ל׆ם    כלו. 
אׄ ג גׅד םל׆ם ׄ מל אד םאא םא ׆לא םהלי. ׄם 
ׅגםכ  'ׄד זם' םגםה, אׄ גםׅ ל׆א ׅזמ גׅד ל׆א 
ׄ  מומ  ג  גׅה  ׄה  םב  ׅה'.  םׄל  'ךד  םׄ 
גםמהמ  םא  ךטמ  ׅגםכ  ,  אגׅד  םא  ו  גא  ׄא  םמ 
ד ׅלג ׄםמ ד ׄכׇגמ.  טזב םה ׅ ה׆םמ אגׅד גו׆ 
 ׄ ׇזמ אכלׄמ ג ׄה ג׆ז, ׇזמ אג אךטמ המ ׄמ זךג 

ׅמׄב. 
ׄ  ׅ,  אםמגם  אהד  םלׄ  גלך  גמה.  ׄ  גםכ  "אוב, 
םא  זׇׅ  ׅטל  םא  מאגׇב  א  םׅב  םגׇׄ  גלך  אׇזמ 

גה ׄם לׄ ׅאא".

זל 2 זל מׅ (ׄ מׅמ)  אׄ   זמ םהמ.ׅ  ׄלׅז גםׅב ךהׅ 
ׇל), גד  ד מהמ וׄל (אׅׄ  םלׄא", ׄׄ  ׅ םמהמ םך׆, "לכׅ 
כלו  אגא  כםל  ׄ  םׅ,  זל    ׅמ.  ׅטל  הׇה  אׄ  םׇׅלב 

אׄ אגםכ־גׅד זךג. 
מ  דׄ  ׅזל 3 זל/ מׅ/מ  לך אכב גםכ הוח אטה גׅד, ׄ 
המ  אׅז  מו   6 זל  כׇגמ.  מהומ  םא  םׅמ  גוכהמ 
םךך ׅגא גםכ, ׄםל אכ גׇזמ אׄ זא. ׅ גךׅז/ מׅ/מ 
זא ג׆ׅאמ הא׆מ םא םגם ׅגםׅ (אׄ לכ ׅםזמ גׅד, ׄאׄ ׅאא). 
םהמכא  גםממטב    ׅגכל  ׅמׄב.  אזל  ׅםׅד  ׄמ  אׅׄ  ם  ׄד, 

ׅמטז ׇג לם אםל ׄמ כו אםא ׄמ ׄא ׅגא. 
זל 7 גאגׇמ ם׆ב ךלמ גׅד  ׄהה גמׄג ׅל אאא וׇהב. 
זב ׄמ, ם אה םאׄ מגךׄ ךל ׄמ םממׄב אאב. מד םׇׄ אםכא 

אךז אוׇהב אט. 
מׅ/מ  ומטכ/   1 ׅזל  האׅמ.  ׄח  ׅמ    ׄלמ  זלמ 
ׅגאב " ח". זל 4 ךׅז זא ךלממ גכלמ םגׄטםלמ ךלמ 
הׄ,  זא  ׆ב  כׇב,  ׅגםכ  ךל  זא  םׅ  גךׅז   5 זל  .  ׅהמ 
־10,   9 ׅזלמ  הלםג  ׇג  מ׆ׅ  .  ׅה  םׅךלמ  ׄמ׆ל  ממ 
םׇ׆ם ׆ב ׄמ מטכׇ םׅ םם אגםכ מטכׇב ׄההג ׅכ ׄטםלמ 

אגךמ ׄמ אמ ׄכׇגמ םא גםממטב. 
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זךגב.  ׅזׇ  גׇׅלב  ׇׅלב    הׇג  גטלמ,  ׄל  מ   10 זל 
םא  ׅהמ  אׇל  ה׆זב  םׅב  לׅב  ׅטלגלב  זוכמ  מׅמ5 
וׇהב: גהזמ גמׅ מׅהממ, המ גזׇׇמ םא גלך־ׅהמ, 
ׄמ׆ל גםכ ם׆ׅל זא גםׅ גזכלמ םא "ךד", םׅמ םא מם 

םא מׅמ םגלך כׇם גד גםׅ אךלמ ׅה. 
אמכט  אגגהמ  ׅה׆ז  םךה  ו׆ב  א  אגלמ  ,  ׄהׇכׅ  גםׅ 
םא  ׇםמ  ׇלב  אטמ  אב  ׅׅׄ  גלך  ׄמ  אזׇׇ  א  גכל,  גגךׄ 
ׇהב  םא  כוב  ם׆ב  זׇׅ  אׄל  ׅזכל  ׄכׇגמ,  ׅגו׆למ  ׆ב  זל 
םׅ  כלׄ,  ה,  ׇלם  ׄכׇג  גׅד  גׅד,  םגלמ  גזׇב  זךגב 

ׅכלממ ׇד גטל, ם׆. 

�יכומ

זא  זא  ׄח  מךׄמ  ׄ  ׆ׅמ,    גםכב־גׅהב  גםה  םא  ךטמ 
ךטמ. גלׅמ וׇהב זגׇ ׅגא, גלמ גםכ זל אטמ 
ׅמה  גלםב  ׇז  ט׆ה  וׇהב  גלׅמ  ג:  מל  ׄח  ׅגאׄד,  ם׆ 
םזל לׄ ׅכׄמ ׅגׄגלב םמׅכם אכלׄ. אכב ׄח וט ׇז לאה 

םלם ׅזךגב, גמ גלב אׄ ׄכׇגב (מׅמ, לׄהמ, ולהב זׇ). 
אלׅ  ׄטםל  גכד,  מטכׇב  ׅגםכ    ׅגכל  ׅהא׆,  םגם 
הׇלםמ  ג׆המ  ׅגגהמ  ׅםלמ  אםמגם  וׇהב  םא  גא 
אךל אגׇ גםגזממ (ׅלהׅב, 1997). ב  ׅה, םב ׇז, םׅ 
ׅכלממ אמ טלםהמ, םׅׄ אׇ ׅ ׅכוב םמׅ ׅםמ ׇׅהב 
םאב,  זאב  מטומ  ׅגׄב  זׇׅמ  ׅד  םׄמ  הךל  ׅהב.  םמכג 
זא  אזמב  םמׅוו  גכלמ,  טלםהמ  וט  גוׇהב  אכ  ולב.  ׅד 
ׇז םלם ׅמ זךגב. םׅ אׄ טמ זׇׅ ם׆ב גםממטב םאׄ ׆א 
ׇז לׅ ׄ ךלממ הםט אׇז םט׆ה זגמב. אׇׅל  זל אגׇ־טׇ׆׆ 

טלכ ׆ׇא, ׄ ׄח וח כל אוׇהב ׇזהב (׆ׅזד, 2011).

םכׅא  ׅוׇהמ  םגׇׅל  גגה  םגׅד  גד  ׄההגמ,  מ  םאׄ  ׇ  זל     5

גגה ׄםל אםכ גׅמ ׅ׆אא ׅז ׄםמ. וׇהמ  ׅל הׅה ׇׅל  ׅזׅל, ׅגםכ 
"אגמ גולב". 
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זהב א ׇׅ׆גמ םא מגהמ כז ׇׄ םאׄ הׇה אא ׅמ, ׄאׄ 
ט׆ה  גכלמ  ךלממ  וׇהב.  םא  זךג  כל  טם  םא  מךל   
ׅגׄב,  ׅד  ׇׅהמ  ׅםמ  ׄגלב,  כׅךב  ׅזאׄמ  םהמ:  ׇׅלב 

ׇׅלב ׇםמ םא טלםהמ. 
זׇׅ ׅכׅךמ, םׅד הׇלםמ זׇׅמ ךמ םא ׅל כׅך ׄההגב 
ׅזאמ    הא׆,  ׅמ  לכ  םמׄטםל  ׇגמ,  גׄל  גוממלב 
זל לׅ ׅגׇ. ׄ זלל גׅמ אמלב אם םהךל, זב ׄמ םלל ׄמ 
ג,  מל  ׅמ.  וׇהב  םאב  גלמ"  "טלוה  גׅא  וׇהב 
זל  ם  (םב  זגמב  םמׅ  כוב  ׄמ  אכלׄ  אוׇהב  ׄטםל  ׄ 
אגׅלמ גםגםמ ׅגׅד גולמ), ךל מא גמגׇ םא לטאכו, ט 
םהמד אלׄמ ׅג םב זךגב מׅ ׅגא גםכ.  ׄטםל אב "אזל" אג 
םמׅ גז ׄ אׄ מׅ א. ׅׄטד  ׅׄ אׇ ׅ גגהמ םׅמ ג 
ׄהלׄכך זב ׄלב, םׅ זךגׄמ, ומ׆אמ טמלד ׅזמ, אגםא ׄאמל 

.(Mueller, 2008) מםׅמ
גםממטב ׄגך ׄמ ׇגמ םכך אב ׇ ׄמד — ׇׅל םם א זל 
ׇזב  ׅגׄב  ׅהזא  כא  אםז  זךגב  םגךׄ  כאהז,  מאגׇ  זׅל  גׇ 
לאהמ  םׄמ  אךל  אאמ  אם,  אגׅמ  מלג    זׇׅ  גזלב. 
ם גל, םמלב  ד זׇׅמ ׅגׄב ׅד ולב, אאמ אםמגםׅ  םׅמׅ 

אהׄ גגםכ גׅה. 
ׅמב כלׄמ טא םא ׇהב ׅהמ םהו גגה מטזמ זמכמ, םד 
גםכ הא זב "גלב טמב" אׄ  ׅ ׄאגה םא םהד, ׆ב אׄ  א 

זב אזמכ גׅל כׅך םגהאב ם. 
זׇ זא אךד ׄמ הׄ גלׅ םה׆לג א גׄל מל גכלׄמ כוב 
םמׅ וׇהב. אׄ םמזגגמ א אל׆ז, אזמב כלׅמ ׄח גךׄמ זךג 
מלד  גלמכ —  הזם  זל  ׇׅכ  מא  ׄלמ,  ׅגאב  ׅהׄ.  ךכמ 

םׄד אגז ׅםׅמ. 
ׅגׅ לׅ מל לׄ גםכ־גׅד ךׇ םגם ׅהא׆ זם אזׇׇ 
גלךמ גלךב אמׅל אׇל ם זםמ אגאׄ מטכׇ םא גג מד 

גהב, ׆ב ׅזׇד םׅ לׄ ׄ זׇד טלהאמ ׅזכל. 
גׄא גׅד  ׆ב אךלמ זל  ם ג׆ׅאמ גםא, לׄ אזגׇ זאד. 
גםב  ׅגםכ  םמאׅ  וׇהב  גוב.  הא׆  ׇז  אמ  ׅ  אגלך 
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זב  ׅלממ.  ׅלםממ  גםגם  ׅ  אב  גל    גו׆  הא׆  םגגםכ 
גםכ  ׅגא  אךי  םזאאמ  ׅזמ  אטמל  גו׆א  אמ  ׅ  גלך  ׄמ, 
םהׅז  ׅז  מזלל  םה  ׅגםכ־גׅד  אׇ׆ג,  ,  אׄאמל.  ׄח  אזמב 
הםגל.  אׄ  זא  אׄ  גםממטב  םכאׇ  גכוב  אכ  לםמ,  זא  גזגו 
ט הוה םא גׅד (ט םזםמ ׆ב גלׄם), ׅכםמ  מׄ  מהךאמ, וׅלמׄ 

גוׇהב אםל ׄמ כוב אםא ׄמב ׄא ׅגא, ׄמ זם. 
כׇב  ׇג  ׅגםכ  אכ  א  גםממטב  םוׇהב  אׇׄ׆  ם  ד,  ג 
גזׇד  "ׇמ  ׅגםכ  וׇהב  םממט  גולב"  "אגמ  ׅכלו  אד. 
םׅ  אהי'",6  ׇׇ  םא  ׇלׅ'  'גאאהׇ  גמ  'ואהו'  וךהמ  זא  ואהו — 

ט מה םזל וטךט אגםכ מטכׇב. 
גׅד  מׅמ  גׄםל  מל  ׆ׇא  םכז  ׇלםמ  גםכ  המ  ,  זא  הוח 
ל׆א. מׅמ גםכ לׄםד ׄל, ׄ טזגב ׅׄמ כךלמ ׅלׅ. ם ׅ 

הׄ לׅ, ׄ זׇד ם אםכז ׅ גד, גםׅ ךלממ. 
זׇ זא אךד ׄמ ג׆ׅאמ גכל, גׅוו זא כל גכל. ך׆ ׅ ׅלׅ 
מׄל גכל ׇׄ, ל ׅ גכל הוח םא םגם ׅגםכ מטכׇב גכד א 
םמ,  א  גׅ  לׄםהמ,  ׄהׇכך  אםגם  ׅ  ם  אטמ.  אזל 
אׄטםלמ אםמגם ׅא  ׆ב ׅכלוב ׄלב, גמג ׇזמ ג׆הב, ׅד םב 
כלו ׅל ׅד כלו ׅ, ׄ ם ךל ׅׅה םא גכלב הוטב ׇ אׄםם 

ׄמ גוכהמ. 
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נ�פח 1: הנחיות למשחק

המשחק "חלומות מה�רטימ"

המשחק המקוונ יתחיל ביומ שלישי, 18.5.16, בשיעור.

מה צריך לעשות:   .1

צפייה ב�רטימ "בכבלי השכחה", היצ'קוק; "תותי בר", ברגמנ; "מלהולנד דרייב",  א. 

לינצ'; "ואל� עמ באשיר", פולמנ.

קריאת המאמרימ (משאבימ) המופיעימ במשחק עצמו (ה�בר בהמשכ). ב. 

כניסה למשחק — עליכמ להיכנ� בהקדמ כדי שת�פיקו לקבל משימה ולקרוא את   .2

המאמרימ (המשאבימ) העומדימ לרשותכמ: 

 http://www.to- e. o.il להיכנ� לאתר א. 

להיכנ� ל"כני�ת תלמידימ" ב. 

XXXXXXX :לרשומ את קוד המשחק ג. 

עקבו אחר ההנחיות: קראו את הרקע, הכירו את הדמויות האחרות ואת הדמות  ד. 

שלכמ.

קראו את המאמרימ (המשאבימ) שעומדימ לרשותכמ כדי לגבש את תשובותיכמ. ה. 

המשחק:   .3

ביומ שלישי בשעת השיעור היכנ�ו שוב למשחק וחכו שהמ�כ יעלה.  א. 

מרגע הרמת המ�כ — המשחק מתחיל! תיהנו! ב. 

הנחיות לבחינה:   .4

אינ להשתמש בטכניקת "העתק הדבק" של טק�טימ שכתבו אחרימ. הטקסטים  א. 

צריכים להיות שלכם, בניסוח שלכם.

כדאי להפגינ הבנה ופרשנות מקוריימ. ב. 

מצור� מחוונ המאפשר לכמ לדעת כיצד יינתנו הנקודות במשחק-בחינה. ג. 

עליכמ לקרוא את מה שכתבו אחרימ ולהגיב להמ... אל תשאירו אותמ לבד... ד. 

אמ משהו לא מ�תדר — אפשר לפנות אלי במייל או בווטצאפ.  .5

תיהנו!

יוכי שלח
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