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צמצום פערים  הגברת מוטיבציה חזרה לשגרה
 בחשיבה

פוקוס על פיתוח 
 מיומנויות

 אולימפיאדת החשיבה
החשיבה הבינלאומית היא תחרות של משחקי אסטרטגיה אשר ירתקו את אולימפיאדת 

, המודעות עצמית, היצירתיות, התלמידים ויפתחו את כישורי החשיבה האסטרטגית שלהם
 ...!לקבל החלטות ועוד, היכולת להתמודד ולפתור בעיות

 
, לכל תלמיד להפגין באופן מעשי את כישורי החשיבה שלוהחשיבה מאפשרת אולימפיאדת 

 .את יכולת ההתמדה והמיקוד

 דווקא עכשיו
 !חשוב לשים פוקוס על פיתוח מיומנויות• 
 למקד את התלמידים בפעילות חינוכית מאתגרת •
 לטפח את המוטיבציה שלהם •
 !לרתום אותם לתהליך משמעותי באמצעות תחרות בינלאומית •



מקוונת  , במתכונת של תחרות אישיתתתקיים החשיבה אולימפיאדת 
התלמידים המשתתפים יוכלו לצבור באופן אישי נקודות  . משחקומבוססת 

 .ולהתמודד מול תלמידים אחרים מכל העולם בקטגוריית הגיל המתאימה להם
 

 :יתנהלו במקביל לפי החלוקה הבאהתחרויות  3
 'ב-'תלמידי כיתות אעבור  : 1תחרות •
 'ד-'תלמידי כיתות געבור  : 2תחרות •
 'ו-'תלמידי כיתות העבור  : 3תחרות •
 

 רמת הקושי
המשחקים ורמת הקושי בכל תחרות מותאמים לקבוצת הגיל של התלמידים 

 .כדי להבטיח אתגר ועניין
 

 מקסימום גמישות
התחרות תארך שבעה ימים בהם תלמידים יוכלו להשלים את אתגרי התחרות 

התחרות זמינה מכל מחשב או מכשיר נייד והתלמידים יוכלו . בקצב אישי
 !לשחק גם בבית הספר וגם בבית

 התוצאות יתעדכנו בלוח התוצאות באתר

 מתכונת התחרות
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 כל תחרות תתמקד בסט מגוון של מושגי חשיבה
 מיומנויות ונושאים

 1תחרות     2תחרות     3תחרות    

 'ב-'כיתות א          'ד-'כיתות ג          'ו-'כיתות ה         

 מושגי חשיבה        
 
 חסימה עצמית•
 סלילת מסלול•
 זיהוי נקודות מפתח•

 

 מושגי חשיבה        
 

 חשיבה חישובית•
 שימוש בעוגנים•
 פתרון מהסוף להתחלה•

 מושגי חשיבה        
 
 הבעיה לב זיהוי•
 לפתרון בעיות" שיטת הבלש"•
 זיהוי סדר פעולות•
 עבודת צוות•

 המשחקים האולימפיים המשחקים האולימפיים
 

 המשחקים האולימפיים



משחקים   3התלמידים מקבלים 
. התואמים את קבוצת הגיל שלהם

שילבנו משחקי פאזל לפתרון בעיות  
ומשחקי אסטרטגיה שבהם יתחרו 

( בינה מלאכותית) AIמול רמות 
 .משתנות

 שלב אחרי שלב -החשיבה אולימפיאדת 

פותרים שלבים וזוכים  , משחקים
 .ובנקודותבכוכבים 

ניתן לשחק שוב ושוב כדי לשפר את 
הדירוג ולמצות את הפוטנציאל  

 !האישי

התלמידים מוזמנים לעקוב אחר  
הניקוד והדירוג שלהם באתר הרשמי 

 !של התחרות



 רישום לתחרות. 1
   1.4.2021: ההרשמהתחילת 
 1.6.2021: ההרשמהסגירת 

 
 אימוני ההכנה. 2

אימוני ההכנה לתחרות יהיו זמינים לתלמידים בפורמטים  
 14.4.21-ממגוונים החל 

 
 אולימפיאדת החשיבה הבינלאומית -השיא אירוע . 3

   7.6.2021: יריית הפתיחה
 14.6.2021: התחרותסגירת 

 
 פרסום התוצאות. 4

 16.6.2021-בלוח התוצאות יתעדכן עם תוצאות סופיות 

 שלבים 4 -ביישום 



לאחר הרישום יוכלו התלמידים להיכנס לאתר הרשמי של התחרות 
 !ולראות את שמם יחד עם תלמידים נוספים מכל העולם

 
מאמצע אפריל ועד סוף מאי יוכלו התלמידים לתרגל את משחקי 

 .התחרות ולהכין עצמם לקראת האולימפיאדה

 רישום לתחרות. 1
 :שלבים 4 -יישום ב

 תחילת ההרשמה
1.4.2021 

 סגירת ההרשמה
1.6.2021 



מכל מחשב  נגישות  24/7זמינות 
 או מכשיר נייד

מתן טיפים 
 ושיטות חשיבה

 מיידימתן משוב 
 לתלמידים  

לתלמידים המערכת לצורך היכרות עם תיפתח לאחר הרישום 
 !המשחקים ותרגול של שיטות וכלים כהכנה לתחרות עצמה

התקדמות אישית בקצב  
 שמתאים לכל תלמיד

 :ניתן ליישם את התרגול במגוון אופנים
 

 אימונים אישיים
 .המערכת זמינה לתלמידים לתרגול באופן עצמאי בזמנים ובקצב שמתאים להם

 

 סדנאות  
 .התחרות והמערכת, מורי בית הספר יוזמנו לסדנת חשיפה והיכרות עם המתודולוגיה

 

 מערכי שיעור
,  ניתן לשלב במהלך תקופת ההכנה לאולימפיאדה מערכי שיעור שבועיים שבהם יינתנו דגשים

 .וטיפים שיעזרו לתלמידים להתמודד עם האתגר האולימפימגוונות חשיבה יילמדו שיטות 

 אימוני ההכנה. 2
 :שלבים 4 -יישום ב



 פתיחת התחרות
7.6.2021 

 !התחרות תיפתח בשבוע השני של חודש יוני ותימשך שבוע

 !המדינה שלהםואת התלמידים המשתתפים מייצגים את בית ספרם 

 .ויוכלו להתקדם בקצב שלהם ולפתור את אתגרי התחרות שוב ושוב בכדי לשפר את המיקום שלהם בלוח התוצאותדיגיטליים משחקי חשיבה  3התלמידים יקבלו 

 .ההתקדמות שלהם ולשפר את הניקוד על ידי משחק חוזרלעקוב אחר המערכת מאפשרת לתלמידים 

מעקב אחר התקדמות  איסוף נקודות משחקי חשיבה 3
 ואיכות הפתרון

שיפור תוצאות  
 בכל עת

 אולימפיאדת החשיבה הבינלאומית -השיא אירוע . 3
 :שלבים 4 -ביישום 

 סגירת התחרות
14.6.2021 



התחרות          תוצאות סופיות יפורסמו באתר •
 !16.6.21-ב
 
 
הכוללות  , המלאותניתן לראות את התוצאות •

 .בטבלאות התחרות, ודירוגסיכום נקודות 
 
 
כל התלמידים המשתתפים יקבלו תעודת  •

 !השתתפות חגיגית

 פרסום התוצאות. 4
 :שלבים 4 -יישום ב



 הירשמו
 !עיד היום


