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• מטרות ותיאור הקורס
משחקים רציניים ( )Serious Gamesומשחוק ( )Gamificationמהווים שם רחב וכולל לשימוש במשחקים,
במנגנוני משחק ,ובמתדולוגיות וטכניקות עיצוב למטרה שהיא מעבר להנאה ,כגון :ללמידה ,להכשרה ,לשינוי
התנהגות ,לטובת קידום מטרות עסקיות ,חברתיות ואחרות .משחק שייך בתודעתנו לבילוי ופנאי .לכאורה ,הוא
מה 'שאיננו רציני' .אולם ,ככל שהמשחק הולך ומהווה גורם מניע חשוב בכלכלה ,בחברה ובהתפתחות
הטכנולוגיה ,ההבחנה בין משחק לעיסוק רציני הולכת ומיטשטשת.
בקורס זה ננתח ונציג עקרונות וטכנולוגיות בתחום המשחק והמשחוק .הבנה של התחום והפוטנציאל הטמון בו
יאפשרו שימוש טוב יותר לפתרון אתגרים בתחומים עסקיים ,חברתיים ואחרים .מהם העקרונות והתכונות
הייחודיות העומדים בבסיס המשחק והמשחוק? מהם האתגרים וכיווני ההתפתחות העתידיים? כיצד ניתן
ליישם חשיבה משחקית בצורה אפקטיבית במגוון של תחומים? בהקשרים של פיתוח ידע וחשיבה אסטרטגית
בארגונים? אלו הן מקצת מהשאלות עליהן ננסה לענות בקורס .בנוסף ,ניחשף לכמה מהשאלות ואי הסכמות,
מגבלות וסוגיות אתיות בתחום המתפתח.
את הקורס ילוו התנסויות אישיות ופרויקט קבוצתי .המימדים התאורטיים והמעשיים נועדו להשלים זה את
זה ולסייע לפיתוח הבנה מעמיקה של הנושאים הנלמדים .דגש ינתן על יישומים במגוון רחב של הקשרים ,ותוך
ניתוח דוגמאות מהעולם .לאור ההיכרות עם תחום המשחקים והסימולציות ,בסיום הקורס ,הסטודנטים יוכלו
לפתח ,לנתח ולהציג רעיונות בתחום המשחוק ,וכן להוביל יישומים של חשיבה משחקית בארגון.
• תוכן הקורס בראשי פרקים (יתכנו שינויים**)
הקורס מורכב משלוש חטיבות :מבוא ומגמות עכשוויות ,חטיבה תיאורטית ,וחטיבה התנסותית הכוללת
"סטודיו לעיצוב משחק".
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 .1מבוא ,סקירה ומגמות עכשוויות (שיעורים – )3 - 1מה בין משחק למשחוק ,עולם המשחקים הרציניים,
מגמות בתחומי משחוק ( .)Gamificationאתגרים והזדמנויות בשילוב משחקים בעולם העסקי
והארגוני ,ככלי ללמידה ארגונית ,חיזוי והתרעה ,וכחלק מתהליך התכנון האסטרטגי ותהליכי קבלת-
החלטות.
פריטי חובה 7 ,5 ,3 ,2 ,1
 .2יסודות תיאורטיים (שיעורים – )6 - 3עקרונות ותהליכים בחשיבה משחקית ,עיצוב בדרך מעוררת
מוטיבציה ,מערכות תגמולים ותמריצים .תחילת העבודה על פרויקט קבוצתי -עיצוב פתרון משחקי
לאתגר /בעיה חברתית /ארגונית .יוצגו מסגרות שונות לעיצוב משחק /משחוק.
פריטי חובה 6 ,4 ,3 ,1
" .3סטודיו עיצוב משחק" -פרויקט קבוצתי (שיעורים  -)8 - 7הצעת פתרון משחקי לסוגיה חברתית/
ארגונית תוך התנסות בתהליך עיצוב והערכה .חלק הארי מהמפגש האחרון יוקדש להצגת הפרויקטים
ולדיון עמיתים.
פריטי חובה 7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,1
** יתכן ונושאים מסוימים יארכו זמן רב יותר ולעומת זאת יהיו נושאים שנקצר.
• האופי המתודולוגי של הקורס
הקורס מבוסס על רקע תיאורטי משולב בקריאה והערכה ביקורתית של משחקים .במפגשים יתקיימו הרצאות
ודיונים בשילוב מצגות סטודנטים ,קטעי וידאו ,וכן התנסויות (משחקים) סביב היבטים שונים של נושא הלימוד.
הסטודנטים ידרשו לחומרי הקריאה ולשילוב טיעונים מנומקים המבוססים עליהם ועל המודלים שילמדו
במטלות ההגשה.
השתתפות פעילה בהרצאות ,בדיונים ובמשחקים הינם חלק בלתי נפרד מדרישות הקורס.
• מבנה ציון הקורס והדרישות
 80%נוכחות חובה – תנאי לקבלת ציון סופי בקורס.
משימה קבוצתית* ( 55%מהציון)  -התנסות בתכנון ועיצוב פתרון משחקי לבעיה בארגון (ברמת אב טיפוס .לא
נדרש ידע בתכנות) .המפגש האחרון יוקדש להתנסות ולהצגת הפרויקטים .כדי לקבל ציון עובר בקורס חלה חובת
מעבר במשימה זו (ציון עובר  .)60תיק הפרויקט ישלח למרצה בדוא"ל עד שלושה שבועות מיום המפגש האחרון.
משימה להגשה בזוגות* ( 15%מהציון)  -הצגה בכיתה של משחק רציני או מערכת ממושחקת (מצגת קצרה).
ככל שניתן יש להראות את המשחק /המערכת בכיתה .יש להרשם מראש בקובץ השיתופי באתר הקורס.
 2מטלות אישיות* (סה"כ  30%מהציון)-
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 בצד תיאור.) מהציון20%( ) התנסות אישית במשחק ממוחשב והגשת "יומן משחק" (דוח התנסות.1
 הארגוניים בהתבסס על/ הלימודיים/חווית המשחק הדוח יכלול ביקורת על ההיבטים המשחקיים
.הנושאים וחומרי הקריאה בקורס
 הסטודנטים ידרשו לרשום.) מהציון10%(  הערכה ביקורתית של פרויקטים עמיתים בשיעור האחרון.2
 התגובה צריכה להעיד על הבנה טובה של נושאי.תגובה בכתב על שני פרויקטים של עמיתים בכיתה
 למודלים ולנושאים נוספים, לזרימה, להנאה, לכלול טיעונים מנומקים בנוגע למשחקיות,הקורס
 ההערות תועברנה בצורה מרוכזת ובעילום שם לצורך שיפור הפרויקט לקראת ההגשה.שילמדו בקורס
.הסופית
.*מידע מפורט והנחיות להגשה כמו גם דוגמאות ינתנו בכיתה
משימות בונוס
 ולא תתאפשר, המועד להגשתן קצוב, משימות אלו הינן משימות קצרות.בקורס משולבות מספר משימות בונוס
, נקודות בונוס על ביצוע משימות נוספות בקורס כמו גם על יצירתיות5  סטודנטים יוכלו לצבור עד.הארכה
105%  סה"כ ציון אפשרי. ותרומה ייחודית לקורס,יוזמה
ביבליוגרפיה

•
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להעשרה
.56-7 :154  גלילאו. לשחק (גם) בעבודה.)2011( . וריכטר ג. ד,רבן
 הד.דוגמא לישום.  מה למשחקי מחשב ולמערכת החינוך. משחקים רציניים.)2010( . ל, שגב,. ש,רפאלי
http://gsb.haifa.ac.il/~mm/he/files/SeriousGamesHedHaChinuch.pdf .90-93 ,)03(  פ"ה,החינוך
סרטוני וידאו מומלצים
Douglas Clark’s Chais 2013 Conference keynote
http://www.youtube.com/watch?v=2jaznkUOW6E
Mihaly Csikszentmihalyi- Flow
http://www.ted.com/talks/lang/he/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow.html?source=facebook#.T
1IkhDEwnt9.facebook
Seth Priebatsch: The game layer on top of the world
Jesse Schell, Design Outside the Box, 2010 DICE conference presentation video
Jane McGonigal: Gaming can make a better world

!מאחלת לכולם הנאה והצלחה
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