
משחקי מחשב בהוראה ובלמידה

Makereeמשחקים לשלום ו : 10שעור 

דודי פלס



בלבד שיחקו כ 2012ב 

תלמידים  250,000

במשחק בכיתה



?אז איך כל זה קשור לשלום



2013יולי 



כל הילדים אוהבים לשחק במשחקי מחשב



?האם ניתן לנצל זאת כדי לקדם דיאלוג ולגשר בין ילדים



?האם ניתן להעתיק שיחה בעולם וירטואלי לעולם האמיתי



אורי חשב שכן ושכנע מספר אנשים בדעותיו



:עקרונות

שימוש במשחקים קיימים ופופולרים•
בחירה במשחקים שסובבים סביב תקשורת  •

ומשחק משותף
פוליטית-אחוויית משחק •



...המשחק הראשון שנבחר היה 



לאחר  . רבים נדלקו על הרעיון, אורי ואני יצאנו למסע שכנוע של מנהלי בתי ספר ולשמחתנו

.יצא לדרךPlay 2 Talkהמחזור הראשון של 2014מספר חודשי עבודה מאומצת בפברואר 



40בה , שבועות7האחת בקריית אונו והשנייה בנצרת החלו תכנית של ' שתי כיתות ח

.  תלמידים פגשו אחד את השני במשחק פעם בשבוע בכיתה ועוד פעם בשבוע בבית



.התלמידים נפגשו במציאות, מפגשים בעולם הווירטואלי6לאחר 



בהם  מחזורים14עד היום היו כבר , והחלטנו להמשיך, מהמחזור הראשון למדנו המון

.תלמידים500השתתפו קרוב ל 



אותם , (אחת לחודשיים בערך)אנו עורכים אירועים וירטואליים , 2014במקביל החל מינואר 

”Play for Peace Weekends“: אנו מכנים



Play for Peace Weekends



,  הרשות הפלסטינית, שחקנים מישראל50-100-בכל אחד כ, עד עתה הפקנו שישה אירועים

.מדינות נוספות שיחקו יחדו, ערב הסעודית, לבנון, ירדן, מצרים
http://www.facebook.com/gamesforpeace 



יש דברים שהיום אפשר לראות רק במשחקים







Build Peaceהתבקשנו להציג את הפיילוט שלנו בכנס בשם 2014באפריל 



אחד המשתתפים במצגת התלהב מהרעיון וביקש מאתנו עזרה לשכפל את הרעיון לקווקזים   



בנובמבר נסענו לגיאורגיה במימון האיחוד האירופי לאפשר את שכפול התוכנית





?מה הצעד הבא שלנו



?מה הצעד הבא











Math, Language, History, 
almost anything, can be 

learned today anywhere, by 
anyone online.



So why not



Hard to follow

Alone, not fun

Hassle to buy

Learning hands on skills online is 

for a few reasons  



Makeree is an Interactive environment 
that turns physical toys and kits into 
educational experiences.



We create branded apps that allow you to learn how to 
create tangible things online. 

Our apps have customers following a path of projects, 
find interactive instructions, create original projects, 
tackle challenges, take pictures of their creations, share 
projects, get feedback, buy products and have fun.   



Download “Makeree” from 
the App Store

* Currently available 
only for iPad.

https://vimeo.com/132012886

Watch a 1 minute video

https://itunes.apple.com/us/app/makeree-become-a-maker/id969066874
https://vimeo.com/132012886
https://vimeo.com/132012886


Our technology provides

Our partners provide



Look for our partners 
apps on the App Store:
- Strawbees
- Makedo

* Currently available 
only for iPad.

https://itunes.apple.com/us/app/makeree-become-a-maker/id969066874


We sell kits of supplies manufactured by 
partners with 25% margin on each sale.

Selling both in the private market and the 
institutional market.  



Launched: Feb 2016

Launch Date: June 2016

Launched: May 2016 Educational Pilot 

Launch Date: September 2016

First Pilot 

Launch Date: August 2016

Launch Date: September 2016



Usually you know very little
about what costumers are doing
with your products.
Do they open the box?
Are they using it correctly?
What other creative things are
they doing with your product?

Using Makeree you know what
happens after the box is opened:
See what consumers are doing.
Help consumers with problems.
Get feedback. Provide challenges.
Create offers to buy your next
product at the perfect time.

++

Makeree is an After Sale Support System that bring traditional 
manufacturers to the digital age. 



Stage 1: Bringing 
manufactures on board
- More content and 

products
- More users sent by 

manufacturers

Stage 2: Increasing user 
base size
Sell kits in bulk to 
community centers, 
STEM organizations, 
schools, colleges & high-
tech companies. 






