
הפעילות מהווה הזדמנות ללמידה חווייתית של עולמות המדעים והטכנולוגיה, חושפת את הילדים למתודולוגיות 
חדשניות ויצירתיות המעשירות את ארגז הכלים של הילדים במיומנויות המאה 21.

הלמידה מתקיימת באופן פעיל, תוך רכישת מיומנויות וכשירויות המגבירות את תחושת המסוגלות ואת הבטחון 
העצמי.

עמותת אופנים פועלת לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך וצמצום פערים, על ידי הנגשת לימודי STEM בדרך 
חווייתית. העמותה מגיעה מדי שנה אל אלפי ילדים וילדות, ומאפשרת להם הזדמנות ללמידה משמעותית ברמה 

הגבוהה ביותר, של מקצועות טכנולוגיים ומדעיים.
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STEM לתלמידי חטיבות הביניים
תכנית מספר 2466 במאגר התכניות

עקרונות פדגוגים בבסיס התוכניות של עמותת אופנים:
• למידה מבוססת פרויקטים    • למידה חווייתית     • ציוד טכנולוגי חדשני ומתקדם 

• דגש על מיומנויות המאה ה21    • אינטרדיסציפלינריות



אנחנו גאים להציג בפניכם את התכניות החינוכיות של עמותת אופנים לחטיבות הביניים. 
התוכניות פותחו כהמשך ישיר לתוכניות היסודי ועל מנת למקד ולהעמיק את הידע של התלמידים בתחומי 

STEM. זאת במטרה לעודד בחירת מגמות מדעיות בתיכון בקרב המשתתפים והמשתתפות בתוכניות.
_______________________________________________________________________________________________________

www.ofanim.org.il :לפרטים המלאים על התכניות
מאחלים לכם שנת לימודים מהנה, מעשירה ומקדמת.

_______________________________________________________________________________________________________

אופנים טק תכנית STEM רב תחומית והתפתחות מנטלית  
פיזיקה בשילוב הדפסה בתלת ממד מקנה ידע תיאורטי ומעשי אודות חוקים פיזיקליים 

וכוללת יישום של תהליך חקר משולב בביצוע ניסויים, ובהדפסה בתלת ממד.

הנדסה בשילוב הדפסה בתלת ממד חושפת את התלמידים לתחומים הנדסיים ומקשרת אותם 
לידע הפיזיקלי שרכשו. הדפסה בתלת ממד תשמש ככלי להצגת פתרון לאתגרים הנדסיים.

חשיבה חישובית מקנה כישורים של פתרון בעיות והבנת היסודות והמנגנונים של סביבות 
ממוחשבות. יישום כישורי החשיבה יהיה באמצעות פיתוח סימולציות לתהליכים מדעיים 

.Scratch וטכנולוגיים בסביבת

כיתות 
ז'
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אופנים-טק - תכנית תלת שנתית לכיתות ז'-ח'-ט'
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אופנים-טק תכנית תלת שנתית לכיתות ז'-ח'-ט'
מדעי המחשב העמקה ויישום של עקרונות החשיבה החישובית ומיומנויות פיתוח קוד באמצעות עבודה 

עם מיקרוביט, שהוא  מחשב זעיר המאפשר לתלמידים לפתח מיומנויות תכנות משולבות מייקריות. 
)נשען על תכני תכנית הלימודים בכיתה ז'.(

רובוטיקה תכנון, בנייה ותכנות של רובוטים, תוך יישום מפורש של תהליך התיכון ההנדסי.

כיתות 
ח'
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רובוטיקה
פעילות העוסקת ביזמות ומשלבת לימודי הנדסה ורובוטיקה באמצעות ערכת לגו – הכרת עולם הרובוטיקה בעזרת 

לימוד והתנסות מעשית. סדנה  מבוססת על למידה חוויות ומהנה, במטרה לפתח את מיומנויות החשיבה הביקורתית 
של התלמידים בזמן שהם עובדים על אתגרי STEM  מורכבים ומרתקים הרלוונטיים לעולם האמיתי. במהלך 

הפעילות המשתתפים יכירו את יסודות הבנייה ותכנות רובוטים אוטונומיים באמצעות חיישנים, יפתחו מיומנויות 
של פתרון בעיות, עבודת צוות וחשיבה ביקורתית. 

תלת מימד 
במרכזה של סדנה זו יעמוד אתגר מידול והדפסה בתלת מימד אשר יגרה את המחשבה והסקרנות של המשתתפים 

לשם למידה והעמקה סביב מקצועות ה-STEM ויחשפו את המשתתפים להלך הרוח המייקרי. 
במהלך הפעילות יעבדו המשתתפים עם תכנת המידול בתלת מימד – Tinkercad, יחשפו ויתנסו בהתמודדות עם 

שינויים, יצירתיות, למידה עצמאית, שיתוף פעולה, עבודת צוות, יכולת פתרון בעיות ועוד. 

מייקרס 
במרכזה של סדנה זו יעמוד אתגר אשר יגרה את המחשבה והסקרנות של הילדים לשם למידה והעמקה סביב 

 .)Making( ויחשוף את המשתתפים להלך הרוח המייקרי STEM-מקצועות ה
במהלך הפעילות יעבדו המשתתפים עם חומרי גלם ורכיבים אלקטרוניים שונים, יחשפו ויתנסו בהתמודדות עם 

שינויים, יצירתיות, למידה עצמאית, שיתוף פעולה, עבודת צוות, יכולת פתרון בעיות ועוד. 

סדנאות חד פעמיות
סדנה חווייתית בת כ-4 שעות בתחומי ה- STEM בליווי מדריכים מקצועיים אשר חושפת את המשתתפים 

והמשתתפות לתכנים מרתקים במדע וטכנולוגיה. הסדנה מתבססת על מיומנויות של התנסות אישית, חשיבה 
יצירתית ועבודת צוות, תוך מתן דגש על העצמה וחיזוק תחושת המסוגלות של המשתתפ.ת.

STEM לתלמידי חטיבות הביניים
סדנאות STEM לחטיבות ביניים מספר תכנית 13256 
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רובוטיקה
פעילות העוסקת ביזמות ומשלבת לימודי הנדסה ורובוטיקה באמצעות ערכת לגו – הכרת עולם הרובוטיקה בעזרת 

לימוד והתנסות מעשית. סדנה  מבוססת על למידה חוויות ומהנה, במטרה לפתח את מיומנויות החשיבה הביקורתית 
של התלמידים בזמן שהם עובדים על אתגרי STEM  מורכבים ומרתקים הרלוונטיים לעולם האמיתי. במהלך 

הפעילות המשתתפים יכירו את יסודות הבנייה ותכנות רובוטים אוטונומיים באמצעות חיישנים, יפתחו מיומנויות 
של פתרון בעיות, עבודת צוות וחשיבה ביקורתית. 

פיזיקה בשילוב הדפסה בתלת ממד  
פעילות המקנה למשתתפים ידע תיאורטי ומעשי אודות חוקים פיזיקליים וכוללת ביצוע ניסויים ותהליך חקר, 

בשילוב הדפסה בתלת ממד. נושאי התוכנית יכללו: חשמל, מגנטיות, אור וצבע ומכניקה. כל זאת תוך דגש על עבודת 
צוות, תכנון ופתרון בעיות, חקר, חשיבה ביקורתית וחשיבה יצירתית.

הנדסה בשילוב הדפסה בתלת ממד 
פעילות החושפת את המשתתפים למגוון אמצעים ופתרונות שבהם משתמשים מהנדסים כדי לפתור בעיות. 

המשתתפים ילמדו על אופן הפעולה של מגוון מוצרים ויתמודדו עם אתגרים ומשימות הנדסיות כדי לענות על 
צרכים קיימים או עתידיים שעומדים בפניהם, בשילוב הדפסה בתלת ממד. כל זאת תוך דגש על עבודת צוות, 

התמודדות עם אתגרים, תכנון ופתרון בעיות וחשיבה יצירתית.

אופנים לעתיד - למורים ולתלמידים. מספר תוכנית 13287 
תוכנית זו הינה סדרת מפגשים לפיתוח אישי והצלחה בתחומים של העצמה, תודעת צמיחה, ביסוס מסוגלות 

אישית, עידוד למצוינות והתמודדות עם אתגרים. המפגשים משלבים ידע תיאורטי לצד אימון מעשי ותרגול, כל זאת 
.STEM-באמצעות חיבור לדוגמאות והתנסויות מעולמות ה

STEM-סדרת מפגשים בתחום ה
סדרת מפגשים בליווי מדריכים מקצועיים אשר חושפת את המשתתפים  לתכנים מרתקים במדע וטכנולוגיה 

ומבוססת על ערכות לימוד חווייתיות המלוות את הפעילות. הפעילות כוללת מפגשים המעודדים התנסות אישית, 
חשיבה יצירתית ועבודת צוות, תוך מתן דגש על העצמה וחיזוק תחושת המסוגלות של המשתתפ.ת.

ניתן לקיים סדרה קצרה בת 3 מפגשים או סדרה מלאה בת 6 מפגשים, משך מפגש- שעה וחצי.
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