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למידה עם המקום  

"?מה יכול להיות כאן"חקר מקום
Makingשינוי פיזי 

תיעוד ושיתוף

לשנות לשנותלדמייןלגלות
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?ומהו המקום:( מרגוליןלא )מי האיש שכתב 

וָתיוִביִדיעִיְגֱאהָאָדם

:ָכָנףשּוָפְר ּכּוָלןּוְרֵאה

םּוַמָדִעיֳאָמנּויֹות

;יםֶאְמָצעִ ַאְלֵפיְועֹוד

-הּנֹוֵשבָהרּוח

.ֵלבהַ ֵיָדעִבְלַבדאֹותֹו

1854תורו . הנרי ד



3Place Learning Courses 
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?מה הופך מרחב למקום

= +

מקוםידע משמעותי מרחב

גילוי הסמוי שביום יומי: אפקט ההקשר



במסגרת פרויקט שימור בית הכנסת העתיק: יסוד המעלה, ס נחשוני החולה"ביה

 סקר אורבני; למידה של מקום:בר אילן, ותואר שני בשימורג"לגמחלקה

סדנת מדיה מבוססת מיקום: במכללה האקדמית צפת, החוג למערכות מידע קהילתיות

5

פעילות מבוססת מקום בזיקה למוסד החינוכי ולקהילה מקומית

לשנות

חקר מקום
?מה היה? מה יש כאן 

סקרנות לסמוי מן העין

"?מה יכול להיות כאן"
פרויקט תכנון 

שינוי דרך תיעוד 
Making-שינוי פיזי 
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של החוויה במקום יוצר סוג מקום חדש" מחשוב הקשרים"

מיקום

זמן
עבר עתיד, הווה•
..ביום/בשנה•
משך הזמן•

חברתי
קהילה•
אנשי קשר•
קהל•

:  זהות
ל   פרופי

פעילות
מטרה•
אפיון  •

הפעולה

מידע
מהסביבה•
מהרשת•

מקום



?מה היה כאן? מה יש כאן, הגילוי מעורר את הזיקה והסקרנות

7

לגלות



קפסולת זמן
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?היכן מסתתרים הרמזים לקו החוף של האגם

http://bit.ly/YesodAgam

http://bit.ly/YesodAgam


מה יכול להיות כאן"תהליך החקר מעורר את המחשבה על רוח המקום ו "

פרויקט תכנון של אלמנטים חדשים במקום המתחברים לזהותו ולמורשתו
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פעילות ביסוד המעלה



, (משחק על בסיס הפריטים בחצרות), (360), דרך שיתוף התיעוד•

טבעון, יפו, סקר גבעתיים•

עם התחשבות בסביבה( גיאוקשניג)דרך הוספת אובייקטים למקום •

בעקבות תהליך התכנון–ועד שינוי פיזי של המקום עצמו •
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את המקום עצמו, את זהות המקום, את המודעות למקוםלשנות
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(?טבעון), גבעתיים, תיעוד וסקר ביפו לשנות

https://alephplace.com/gmaps/BarIlan2018/Historic-Jaffa-1936/HistoricMap
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י הקהילה"ע' מרחבים מעורבים'יצירת , גיאוקשניג

https://goo.gl/zuvfkK

לשנות

https://goo.gl/zuvfkK
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י הקהילה"ע' מרחבים מעורבים'יצירת , גיאוקשניג

https://goo.gl/zuvfkK

לשנות

https://youtu.be/K-4q6sYuyfY

https://goo.gl/zuvfkK
https://youtu.be/K-4q6sYuyfY




מדיה חברתית מבוססת מקום

יאוקשינג'גפעילות 

 מטמון"בפעילות נתנסה במציאת "

העולמייאוקשינג'גכחלק ממשחק  

  בהמשך נטמין  באזור המכללה

גיאוקש וניצור חידה  
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נוסף באורניםלגיאוקשרעיון 
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ויו בגליל ובמסגרת קורס בבר אילןסטריט360תיעוד 

https://alephplace.com/gmaps/360

לשנות

https://alephplace.com/gmaps/360


 חכמים"אובייקטים  :"

.שמעוררות את היכולות והסקרנות" עדשות"

"מקומות חכמים :"Wise Places

אינטראקציה המתחשבת בממד האנושי

 עם העולם"למידה  :"

,  העולם עצמו הוא ערכת בנייה

הטלפון החכם הוא ממשק אל העולם הזה

 במרחבים מעורביםאנחנו חיים
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מקומות שמבטאים ערכים אנושיים": מקומות חכמים"

The World as Construction kit (Silver, 2013/15)

The Maker Movement is about Making Meaning
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יוִביִדיעותָ ִיְגֱאהָאָדם

:ָכָנףָפְרשּוּכּוָלןּוְרֵאה

ּוַמָדִעיםֳאָמנּויֹות

;םֶאְמָצִעיַאְלֵפיְועֹוד

-הּנֹוֵשבָהרּוח

.בַהלֵ ֵיָדעִבְלַבדאֹותֹו

yuval.shafriri@gmail.com 053340165

mailto:Yuval.shafriri@gmail.com

