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שעת הקוד היא יוזמה עולמית המאפשרת לילדים וילדות להתנסות בשעה 
אחת של כתיבת קוד, וללמוד על עולם ההייטק והחדשנות הטכנולוגית בדרך 

חוויתית ומהנה.

אירועי שעת הקוד מתקיימים השנה בישראל בפעם השלישית. בשנה שעברה 
150,000 תלמידות ותלמידים ישראלים מכל רחבי הארץ השתתפו בהם 

ונהנו מעשרות פעילויות קוד כיפיות שהותאמו לקהל ישראלי. השנה הוספנו 
פעילויות חדשות ומסקרנות והתאמנו את הפעילות כך שבין אם הלמידה 

תתקיים בזום, בקפסולות, או בכיתה - אנחנו ערוכים לשעת קוד שוברת שיאים!

ערכת מארגנים זו מבוססת על ניסיון רב שנרכש בארגון Code.org לאורך 
השנים ונועדה לאפשר לך לתכנן אירוע 'שעת הקוד' מוצלח ומהנה. לצד 

הפעילויות המומלצות, אנחנו מאמינים שכל אירוע הוא מקורי ומיוחד ומזמינים 
אתכם להתאים את התכנים לגיל, תחומי העניין והעדפות המשתתפים שלך. 

מורה?
אנחנו מזמינים אותך להחליף שיעור רגיל בכיתה, 

בקפסולה או בזום באירוע שעת הקוד.

אירוע של שעת הקוד יכול להתקיים במגוון דרכים: זה יכול להיות שיעור בכיתה, 
מפגש במתנ״ס, פעילות בקפסולה או אפילו בזום!

תלמיד או תלמידה?
יש לך הזדמנות להעביר קצת מהידע שלך לתלמידים 
בכיתות נמוכות יותר בבית הספר שלך או בבתי ספר 

אחרים.

מנהלת או מנהל בית ספר?
למה לא לחגוג את שעת הקוד בגדול? שעת הקוד 

זו הזדמנות נהדרת לפעילות עבור כלל התלמידים 
והתלמידות, בכל הכיתות ובכל בית הספר.

מתחום ההיי-טק? רוצה להתנדב? 
אפשר פשוט ליצור קשר עם בתי-ספר בסביבה 

שלך ולהציע להם להעביר הרצאה. אפשר גם לארגן 
אירוע שעת הקוד בזום או במשרדי החברה שלך אם 

ההנחיות מאפשרות זאת.

הורה?
אנחנו מזמינים אותך לעזור להפיץ את השמועה ולהגיע 

לעוד בתי-ספר, להתנדב ולעזור לארגן אירוע שעת הקוד 
בבית הספר של הילדים שלך, או פשוט לשבת איתם 

ולעשות יחד את הפעילויות בבית. גם במסגרת הזאת, 
כדאי לקחת כמה רעיונות מהערכה.

איך אפשר 
להצטרף?



הפעילות היא המוקד המרכזי של שעת הקוד - דרכה הילדים מתנסים ונחשפים 
לעולמות חדשים וליכולות חדשות. בלשונית "פעילויות" באתר יש מגוון רחב של 

פעילויות
מהנות בנושאים שונים לתלמידים בכל הגילאים, שפותחו על ידי Code.org ושותפים 

נוספים. אם אין מחשבים זמינים לכל התלמידים בכיתה, מומלץ לבחור בפעילות 
שמסומנת כמתאימה גם לטלפון/טאבלט. חלק מהפעילויות מתאימות גם לעבודה ללא 
חיבור לאינטרנט. כל הפעילויות באתר שלנו מתורגמות לעברית וערבית. בנוסף, עומד 

לרשותך מגוון רחב יותר של פעילויות שזמינות רק באנגלית ממש כאן. 

פעילויות כמו מסיבת ריקודים, Minecraft או מלחמת הכוכבים, מותאמות ללמידה 
עצמית של התלמידים, מותאמות לתחומי העניין שלהם ודורשות ממך הכנה מינימלית. 

אנחנו ממליצים לך להתנסות בפעילויות בעצמך לפני האירוע כדי לבחור את הפעילות 
המתאימה ביותר עבור המשתתפים באירוע שלך, וגם כי זה ממש כיף :( 

אירוע סטנדרטי של שעת הקוד נמשך 45 - 60 דקות ומורכב בדרך כלל משלושה חלקים: 
השראה, התנסות, ושיתוף. אבל היי, זה האירוע שלך! אפשר בהחלט להכניס שינויים 

ולהתאים את התוכנית המוצעת לצרכים הספציפיים של שלך. אפשר להעביר את האירוע 
בלמידה מרחוק, בכיתה, או באופן משולב, כך שבכל מצב ניתן יהיה לעשות התאמות 

וליהנות מהפעילות.

פעילויות רבות באתר מתאימות גם ללמידה במובייל, כך שגם אם לא לכל הילדים 
יש מחשבים, הם עדיין יכולים להתנסות בפעילות. אפשר להיעזר גם בטאבלטים, 

 סמארטפונים ולפטופים, אם חסרים מכשירים, אפשר לנסות להיעזר בהורים שאולי 
יוכלו להשאיל… לא צריך להוריד, להתקין או להירשם לשום אתר.

2.תכנון אירוע 
שעת הקוד שלך

1. בחירת פעילות

לארגן אירוע קוד - שלב אחר שלב:

טיפ 
מאיתנו

טיפ 
מאיתנו

https://www.hourofcode.co.il/activities
https://www.hourofcode.co.il/activities
https://hourofcode.com/us/he/learn


1-5 דק׳

5-20 דק׳

סרטון וידאו להשראה, אפשר לבחור את הסרטון שהכי מתאים לך מתוך הסרטונים 
שבקישור 

דיון בכיתה - מה תפקידה של הטכנולוגיה בחיינו ואיך היא יכולה לעזור לנו 
בהתמודדות עם מציאות שמשתנה?

איפה אתם רואים את הטכנולוגיה משתלבת בחיי היום יום שלנו? איזה חברות הייטק 
ישראליות אתם מכירים? מהו השינוי שהן יצרו בעולם? שלב זה, מומלץ לשאול את 

התלמידים איך אפשר להשתמש בטכנולוגיה כדי להשפיע באופן חיובי על העולם, גם 
בתקופה של חוסר יציבות ושינויים, ואם יש להם רעיונות לסטארט-אפים שפותרים 

בעיות חברתיות כמו איכות סביבה, בזבוז מזון, עזרה לבעלי מוגבלויות וכו'.

את שני החלקים הראשונים אפשר לעשות במסגרת הכיתה או הקפסולה ואז להתפצל 
לעבודה בזוגות או ביחידים להמשך הפעילות. כשמעבירים את הפעילות בזום, אפשר 

להעביר את שני החלקים הראשונים לכל הכיתה יחד. להמשך הפעילות, ניתן לעבור 
לעבודה בקבוצות קטנות בפיצול לחדרים.

60 דק׳

5-10 דק׳

התנסות בפעילות קוד
בזמן שהתלמידים עובדים באתר, כדאי להסתובב ביניהם, לשאול שאלות ולהנחות 

אותם.  אם השיעור נעשה בזום, מומלץ להשאיר את הזום פתוח בזמן הפעילות, 
להנחות את הכיתה בזמן העבודה ולסייע במידת הצורך, אם הפעילות נעשית בחדרים 

בזום בזוגות או שלשות, כדאי לעבור בין החדרים. כשהתלמידים שואלים שאלה, אנחנו 
ממליצים לך לא לתת להם את הפתרון מיד, אלא לשאול אותם שאלות שיעזרו להם 

להתקדם בכוחות עצמם ולעודד אותם לשאול אחד את השניה שאלות. 

דיון מסכם בכיתה וחלוקת תעודות השתתפות
אם התפצלתם לכיתות או לחדרים בזום, זה הזמן לחזור למסגרת הכיתתית. המטרה של 
הדיון הזה היא לסכם את האירוע. אפשר להוביל אותו  באמצעות שאלות כמו איך הייתה 

החוויה? מה למדתי ומה אני רוצה ללמוד בהמשך? מה יצרתי ומה ארצה ליצור בעתיד 
באמצעות טכנולוגיה?

דוגמא למהלך פעילות של שעת הקוד:

האירוע שלך הוא חלק מפסטיבל ענק של אירועים עצמאיים שמתקיימים מ-6 ועד 
11 בדצמבר, כדי להצטרף, יש לבחור יום ושעה ולמלא את פרטי האירוע בטופס 

שנמצא כאן בקישור.   

3. הרשמה באתר

שווה להירשם! בשבוע שלפני תחילת הפעילות, נשלח לכל הנרשמים במייל ערכה מדליקה 
עם תעודות סיום להדפסה, סטיקרים לוואטסאפ, רקעים לזום ועוד כמה דברים שווים.

טיפ 
מאיתנו

https://www.youtube.com/channel/UC1caizuWF2ElAsDOnE0YBnQ/videos
https://www.wix.com/educati61/hour-of-code-2020/form


לשלב את ההורים בתהליך
אנחנו משוכנעים שגם ההורים יתלהבו מהיוזמה, וכדאי לערב גם אותם בתהליך - 
שווה לספר להם על היוזמה, לשתף אותם בתכנים ובדברים שהילדים שלהם יצרו 

באמצעות קוד. 

הזמינו את הקהילה להשתתף - 
משפחות, מתנדבים ועסקים מקומיים יכולים ללמוד גם הם! "שעת הקוד" היא 

הזדמנות טובה להפיץ גם להם את היופי שבמדעי המחשב ואת האפשרויות הרבות 
ליצירה וקידום חדשנות באמצעות טכנולוגיה. גם אם השנה רוב ההשתתפות היא 

מרחוק, היא משמעותית וחשובה.

לשתף אותם בחומרים שמקדמים את המטרה
אפשר למצוא סרטוני וידאו ומידע אודות יוזמת 'שעת הקוד' בערוץ היוטיוב שלנו 

.Code.org ובערוץ היוטיוב של

יש דרכים רבות לעודד את התלמידים, ההורים והקהילה לקחת חלק באירועים:

העולם צריך לדעת שארגנת שעת קוד! אז למה לא להשוויץ קצת בתמונות וחוויות 
בפייסבוק, באינסטגרם ובסטורי? ולא לשכוח להוסיף את ההאשטאג #שעת_הקוד 

ולתייג אותנו @HourofCodeIL כדי שגם אנחנו נהנה :(

שעה אחת לא תספיק להפוך את הילדים למתכנתי על חלל, וזו גם לא המטרה. עם 
זאת, שעה אחת תספיק כדי לחשוף אותם לכך שתכנות זה כיף ויצירתי, ושכל אחד 

ואחת יכולים ללמוד לתכנת בכל גיל וללא צורך ברקע רלוונטי או ידע מוקדם.  אירוע 
'שעת הקוד' הוא רק צעד ראשון במסע ללמידה ויצירה באמצעות טכנולוגיה. אפשרויות 

נהדרות להמשך המסע הן: אליפות הסייבר, תוכנית קוד ורובוטיקה של משרד החינוך, 
חוגים ומשחקי מחשב כמו CodeMonkey ואחרים.

4. פרסום האירוע 
לתלמידים 

ולהורים

 5.להשוויץ קצת 
בשעת הקוד שלך

6.להמשיך ללמוד 
מעבר לשעת 

הקוד

https://www.youtube.com/channel/UC1caizuWF2ElAsDOnE0YBnQ
https://www.youtube.com/user/CodeOrg
https://www.youtube.com/user/CodeOrg
https://www.facebook.com/HourOfCodeIL/
https://www.facebook.com/HourOfCodeIL/


 שאלות ותשובות

אנחנו ממליצים לך לשריין 45 - 60 דקות לאירוע של שעת הקוד, אפשר לבנות את 
הפעילות באופן גמיש ולהתאים אותה לפרק הזמן שעומד לרשותך גם אם הוא ארוך או 

קצר יותר.

היוזמה מאושרת ורשומה במאגר התוכניות של משרד החינוך הכולל את כל התוכניות 
החינוכיות החיצוניות המוצעות לשילוב במוסדות החינוך.

בהחלט! את הפעילויות יוכלו התלמידים לעשות דרך המחשבים, הטאבלטים או הטלפונים 
שלהם, תוך כדי שהם נעזרים בכם או בחברים שלהם בזום.

חלק מהפעילויות שלנו מותאמות גם לעבודה לא מקוונת ואפשר ליהנות מהן גם ללא 
חיבור לרשת. רובן מתאימות יותר לעבודה בקבוצות קטנות מאשר לעבודה עצמאית, 

במידת הצורך - כדאי להכניס בהן כמה שינויים והתאמות, פתרונות יצירתיים הם שם 
המשחק!

אנחנו מעודדים העברה של הפעילות בצורה מרוכזת דרך בתי ספר, כי אנחנו מאמינים 
בכוחה של מערכת החינוך הישראלית. אבל הפעילויות מתאימות מאוד להעברה גם 

במסגרות אחרות: כפעילות משפחתית או עצמאית של הילדים, כפעילות בתנועת נוער או 
במסגרת חינוכית בלתי פורמאלית. כל אחד ואחת יכולים להוסיף אירוע לרשימת האירועים 

של שעת הקוד ולהעביר שעת קוד, ולא רק לילדים :(

בטח. הוספנו השנה מגוון עשיר של פעילויות חדשות, כולל פעילויות בדרגות קושי 
ומורכבות גבוהות יותר. הכנו ערכות חדשות ותכנים חדשים, והתאמנו את שעת הקוד 
למורכבויות של תקופת הקורונה. גם אם הכיתה התנסתה בפעילות בעבר, השנה היא 

תקבל פעילות חדשה, שונה ומעניינת, אנחנו בטוחים שהתלמידות והתלמידים שלך יעופו 
על זה!

רוב הפעילויות באתר מתאימות לגילאי יסודי או לגילאי חטיבה. חלק מהפעילויות, כמו 
מסיבת ריקודים, אפשר להעביר גם לילדים שעדיין לא למדו לקרוא וחסרות להם מיומנויות 

מחשב. השנה, הוספנו גם פעילויות מאתגרות יותר הכוללות שימוש בשפת התכנות 
פייתון, שיוכלו להיות מעניינות גם עבור תלמידים מתקדמים בחטיבה ותלמידי תיכון. 

בעמוד הפעילויות, מפורט טווח הגילאים שעבורו כל אחת מהפעילויות מומלצת.

האם אירוע שעת הקוד 
ימשך שעה שלמה?

האם יוזמת שעת הקוד 
מאושרת על ידי משרד 

החינוך?

האם הפעילות מתאימה 
ללמידה מרחוק?

ומה אם לא לכל הילדים 
יש חיבור לאינטרנט?

האם הפעילות מתאימה 
רק למסגרת בית ספרית?

הכיתה שלי כבר התנסתה 
בשעת הקוד בשנה 

שעברה, יש טעם לעשות 
שוב?

לאילו גילאים הפעילות 
מתאימה?

כנראה שלא וזה בסדר גמור, תלמידים שסיימו את הפעילות בפחות משעה יוכלו להמשיך 
ללמוד או לעזור לתלמידים אחרים שעדיין לא סיימו.

האם כל המשתתפים 
יזדקקו לאותה כמות זמן? 

https://apps.education.gov.il/tyhnet/public/#/tochniyot?q=%D7%A9%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93&id=5165


לא, הבחירה בידיים שלכם - תוכלו להכווין את כל התלמידים לבחור באותה פעילות, או 
להציע להם לבחור מבין מגוון פעילויות לפי רמת הניסיון שלהם ותחומי העניין שלהם.

האם כל התלמידים 
צריכים לעשות את אותה 

הפעילות?

ברור. הפעילויות של שעת הקוד מותאמות ללמידה עצמית, ולכן לא דורשות ידע מוקדם 
או הכנה רבה ממי שמעביר אותן. אנחנו מזמינים אותך להתנסות בפעילויות באתר, לבחור 

בזו שמתאימה לכם, וללמוד יחד עם התלמידים.

אין לי מושג במחשבים, 
אפשר עדיין לארגן אירוע?

לא, כל הפעילויות אינן דורשות הרשמה, מסירת פרטים או יצירת חשבון. האם התלמידים יצטרכו 
להירשם או ליצור חשבון 

עבור הפעילות?

כל הפעילויות באתר שלנו יישארו נגישות עבורך בכל זמן שיתאים לך. אנחנו ממליצים 
לקיים את הפעילות במהלך השבוע בו מתקיימות שאר הפעילויות, להצטרף לחגיגה ולהיות 

חלק מדבר גדול יותר שמתרחש ברמה הארצית והעולמית, אבל החומרים ימשיכו לעמוד 
לרשותך גם בהמשך השנה.

האם אפשר לעשות 
פעילות של שעת הקוד גם 

אחרי ה- 11 בדצמבר?

כל הפעילויות מתאימות לעבודה במחשב ותומכות בכל סוגי הדפדפנים. בעמוד 
הפעילויות, ניתן לראות סימון מיוחד ליד הפעילויות שנוח במיוחד לעשות גם בטלפון נייד 

או טאבלט - אם אין מחשבים לכל התלמידים בכיתה, מומלץ לבחור בפעילויות האלו.

איזה מכשירים נצטרך כדי 
לקיים את הפעילות?

שעה אחת מספיקה בעיקר כדי ללמוד שמדעי המחשב הוא תחום כיפי ויצירתי, שכולם 
מסוגלים ללמוד אותו ולהצליח בו . מיליוני מורים ותלמידים מרחבי העולם שהשתתפו 

בשעת הקוד החליטו להמשיך ללמוד וללמד גם אחרי שעת הקוד - יום שלם, שבוע שלם או 
יותר מזה. 

כמה כבר אפשר ללמוד 
בשעה אחת של קוד?




