
 

 

 מילר שמואל :המרצה שם
 35120 :הקורס מספר

 משחקית חשיבה :הקורס שם
 emaG gnihnihT :באנגלית הקורס שם

 
 שו״ת :הוראה אופן

 4 :שבועיות שעות
 2.5 :זכות נקודות

 ללא :קדם דרישות
 

  :הקורס מטרת

 אינטראקטיבי מוצר לפיתוח כבסיס ,משחק לפיתוח חשיבה מתודת הקניית

tvevpoleved lcotord tedvcardtev roc rooetadtoe a aa tvatee eaev roc rcaevmocf roervldoap a gtoldtee 
 
 

 :תכנים
 
 

 המשחק של ולסוציולוגיה למחשבה מבוא, דיגיטל, אינטראקטיב, משחק: מושגים בירור ▪

 משחק של בסיסיים מודלים עם היכרות, כמערכת המשחק תיאוריית ▪

 מוצר רעיון לפיתוח מודל והקניית פרויקטים ניהול ועם מוצר ניהול עם היכרות ▪

  משחק של ומדיום ז׳אנר עם היכרות ▪

 כסיפור המשחק ותיאוריית הסיפור מבוסס המשחק ▪

 מדיום חוצי ומשחקים למדיום ממדיום לתוכן אדפטציה ▪

 החוק, המדיום, המשתמש-  ואילוצים דרישות ▪

 המשחק מפתח של הכלים ארגז ▪

 מיוחדות ודרישות בסיסיים מודלים. מתימטיים ומשחקים הימורים ▪

 
 :מטלות

 

 .השיעור במסגרת בקבוצות עבודה תיעשה הקורס במשך

 משחק של סופית מצגת על לשיעור מחוץ גם יעבדו הקבוצות ,הקורס התקדמות עם

  .עבודות ביקורת אירוע יהיה האחרון השיעור .בכיתה ולביקורת להגשה יינתנו התרגילים

 .לשבועיים אחת שיוגשו בתרגילים ,הסימסטר כל פני על מאוזנת בצורה יחולק העומס

 

 
 :מפגשים פירוט

 



 

 

 

 1 מפגש

 בכיתה העבודה ואופן הציון מבנה, הקורס במהלך מהתלמידים הדרישות, הקורס מבנה על הסבר •

? משחק האדם מדוע? המשחק מהו: המובילות השאלות שלוש עם מפגש, המשחק של למחשבה מבוא •

 הויזינגה של" המשחק האדם" תאורית? חשוב בכלל המשחק למה? משחק האדם איך

  ראשוניות עבודה לקבוצות חלוקה. למשחק רעיון יצירת: בכיתה תרגיל •

 

 2 מפגש

 עלילות של מודלים בין השוואה .הקיימים המשחקים כל בתשתית הקיימים משחק של בסיסיים מודלים תיאור

 בכלל משחק של נוספות תיאוריות .ולנאראטיב למהלך המשחק פירוק .משחק מהלכי של למודלים תסריט

 .בפרט דיגיטלי ומשחק

 למשחקים הרעיונות והצגת בקבוצות עבודה המשך: בכיתה תרגיל •

 משחק ניתוח-  לבית אישי בחירה תרגיל •

 

 3 מפגש

 .גומלין ויחסי תכונות, אובייקט, שדה: מערכת מרכיבי-  כמערכת המשחק •

 .הקבוצות של המשחק רעיונות על המערכת תפיסת יישום: בכיתה תרגיל •

 ֿ  .האכיפה ודרכי הכללים זיהוי, המערכת זיהוי, השדה זיהוי-  המשחק מודל של המערכת ניתוח המשך •

 

 4 מפגש

 משחקי, הקופסה משחק, הלוח משחק-  קולנועיים/ספרותיים לז׳אנרים משחק סוגי בין חיתוך-  ז׳אנר •

 .הכיתה לוח על משותף משחק פיתוח. והרפתקאות אסטרטגיה, רחוב

 ותמטיים מערכתיים, מבניים-  ואילוצים מוסכמות •

 הקבוצות של המשחק רעיונות הצגת: בכיתה תרגיל •

 

 5 מפגש

 ביטויי פני על המשחק ומבחן מקלוהן מרשל של המדיום תיאוריית, המדיום מושג עם היכרות-  מדיום •

 למדיום ממדיום אדפטציה בנושא דיון. רבים מדיום

 הקבוצות שתכננו למשחקים אדפטציה: בכיתה תרגיל •



 

 

 אחד משחק של שונים מדיום ביטויי שני בין השוואתי ניתוח-  בבית בחירה תרגיל •

 

 

 6 מפגש

 לביצוע רעיון בין לקשר והדרך למאפייניו המשחק פירוק, האפיון מסמך •

 אדם בבני ניסוי-  במודל משחק: בכיתה תרגיל •

 

 7 מפגש

 לאילוצים מודעים אנחנו האם? אותו לזהות יודעים אנחנו האם? למשחק המיועד המשתמש מיהו-  הקהל •

 ? המשתמש ושל הז׳אנר של

•  - UXתובנות לאיסוף כלים ובניית הנחות ביסוס, שוק מחקר, משתמשים מחקר 

 הקבוצה פרויקט שלUX  אפיון: בכיתה תרגיל •

 

 8 מפגש

 הנובעות, פנימיות מגבלות: סוגים משני מגבלות יש, אחר תוכן לכל כמו, משחק לכל-  המדיום מגבלות •

 מגבלות שבהן, חיצוניות מגבלות וכן, מתקיים הוא שבו למדיום מהתאמתו או המשחק ממהלך

 .זמן/ייצור ומגבלות שיווקיות מגבלות, חוקיות/משפטיות

  זרימה תרשים יצירת(: חובה) בית תרגיל •

 

 9 מפגש

 מסתתר משחק בכל האם-ARG. ו , RPGותהרפתקא: משחק של מובהקים סיפוריים מודלים שלושה •

 עלילה כתיבת של עקרונות וכמה כסיפור המשחק למודל חזרה? משחק יש סיפור בכל האם? סיפור

 ?בטטריס הסיפור מה. קולנועית

 סטוריבורד: בית תרגיל •

 

 10 מפגש

 ואקדמיה משפט ,הימורים ,ספורט - משחק של אחרים עולמות •

• nfimamifimaG - משחקיים לא תהליכים על משחקיים מודלים יישום 

  הקבוצות לבחירת תהליך של גיימיפיקציה :בכיתה תרגיל •



 

 

 

 11 מפגש

 וטקטיקה אסטרטגיה •

 אחד מוצר אפיון למסמך כה עד הבית משימות כל ריכוז: קבוצתי בית תרגיל •

 

 

 12 מפגש

 נקודות? נקודות נדנדת או ופרסים קנסות? משימות או טריוויה שאלות: המשחק מפתח של הכלים ארגז •

 .מוכרים משחקים מתוך אלמנטים וניתוח האלמנטים לבחירת השיקולים הצגת? סמלים או

 המצגות סיום לפני אחרונות הערות. הקבוצות מצגות על חזרה: בכיתה תרגיל •

 

 

 13 מפגש

 הקורס סיכום .הסטודנטים של עבודות ביקורת / מצגות אירוע

 
 שונות
 נחליאלי רותם :אורח מרצה

 
 

 :באחוזים הציון מרכיבי

 %30 - נוכחות

 %30 -  תרגילים

  %20 הגשה ,%20 כתובה עבודה – סופית מטלה

 
 חובה :נוכחות

 :ביבליוגרפיה
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 פרוייקט ,סטודיו ,סדנה ,סמינר ,מעבדה (,ת"שו) ותרגיל שיעור ,שיעור :האפשרויות  (1)
 = 'וכד מעבדה ,תרגיל שעת ,ז"נ 1 = שיעור שעת) הזכות נקודות לתחשיב כבסיס השעות חלוקת את לפרט  (2)

 (ז"נ 0.5
 .אחת טקסט לפסקת הפרקים לחבר אפשר בתקציר .לימוד פרקי לפי יסודרו הנושאים  (3)
 .עזר וחומר עיון ספרי לבין ,בספריה להיות שחייבים ,לימוד ספרי בין להפריד יש בביבליוגרפיה  (4)
 (,פרטי שם תיבות ראשי כ"ואח משפחה שם) המחבר שם :והנדסה מדעים בתחומי לספרות המקובל הנוסח (5)

 .ההוצאה שנת ,מהדורה ,לאור וצאהה ,הספר שם


