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דודי פלס



EdTech

Startup Nationישראל נחשבת •

בתחום המשחקים ראינו שבעשור האחרון ישראל הפכה ממדינה •
.זניחה למדינה מרכזית בתחום

האם גם שם  , (EdTech)מה קורה בתחום טכנולוגיות החינוך •
?לישראל יש סיכוי









חברות בתחום המשחקים והחינוך

עוד לא הייתה הצלחה  •
ישראלית בתחום ה 

EdTech  בסדר הגודל
של ההצלחות בתחום  

.המשחקים

בצורה לא מפתיעה רבות •
EdTechמחברות ה 

בישראל הן חברות 
...משחקים



דוגמאות



$60Mגייסו עד היום קרוב ל 









עוד חברות שכדאי להכיר

















1דוגמא אישית 



Makereeהסיפור של 

לא מעט בזכות העבודה בסמינר הקיבוצים  , שנים5לפני •
...שמתי לב למשהו

, אנגלית:כמעט לכל דבר, יש המון טכנולוגיות למידה•
כל מקצוע תיאורטי אפשר ללמוד  ... היסטוריה, מתמטיקה
.באינטרנט

יכולת שקשורה לעבודה  , אבל אם רוצים ללמוד משהו מעשי•
הדבר היחיד שיש באינטרנט זה סרטוני  , עם הידיים

.הדרכה



..  אז החלטתי להציע אלטרנטיבה ולפתח סביבת למידה לבישול
-וכמו כל סביבה דיגיטלית היא כמובן צריכה להיות גם משחקית 

Cook.lyנולדה.



בניתי צוות מקימים שכלל  Cook.lyעל בסיס הרעיון של •
וצלםUXמומחה , מפתח

זהר גילון  : בניהם, ממשקיעים פרטיים כמו$250Kגייסנו •
(2014סוף )וארי סטימצקי 

אחרי הרבה התלבטויות בסופו של דבר החלטנו  •
שהאפליקציה הראשונה שלהו לא תהיה קורס בישול אלא  

.קורס למייקרים

ההתחלה



https://vimeo.com/132012886


!אפילו זכינו בפרסים, התחלנו להציג בכנסים•

אבל לא  , בתי ספר ומרכזי חוגים התחלו לאמץ את האפליקציה•
. בכמויות להם צפינו

"  סוף הכסף"לקראת •
נסענו להשתתף ב 

Accelerator
בבוסטון בשם 

Mass Challenge.

חזרנו לארץ חכמים  •
אבל בלי  , יותר
...כסף



סיבוב שני

למשלחת  Makereeמיד שחזרנו מבוסטון התבקשתי להציג את •
(2015נובמבר )EdTechסינית שביקרה בארץ והתעניינה ב 

מיד אחרי המצגת ניגשו אלי שני אנשים ואמרו לי שהם מייצגים  •
EdTechקרן השקעות חדשה שמשקיעה ב 

החברה התלהבו מהרעיונות החדשים שלנו והובילו סיבוב של  •
$600K ,בו השתתפו כל המשקיעים הקודמים שלנו.



רוב ההתלהבות מהחברה לא הייתה מהקרוס שפיתחנו אלא מהטכנולוגיה ומהפורמט  •
.  שפיתחנו

או  )באופן מפתיע "...גם"חברות בתחום החלו לפנות אלינו ובקשו שנעשה להם •
.הרבה מהחברות היו חברות שעסקו בצעצועים חינוכיים( שלא



הבנו שתעשיית הצעצועים צריכה פתרון כזה והתחלנו לעבוד עם חברות  
התחלנו להיות ספק של סביבות למידה ומשחק  . צעצועים שונות

.  דיגיטליות

https://vimeo.com/197412103


סיבוב שלישי

תעשיית הצעצועים ושוק הצעצועים הלימודיים הסתבר כקטן מאוד•

בנוסף התקשינו מאוד לסגור עסקאות בשווקים אלו ממגוון סיבות•

החלטנו להתייחס לתחום הצעצועים כפיילוט מוצלח ולנסות לגייס  •
על בסיסו כסף מקרנות הון סיכון

...לצערי לא הצלחנו•

גייסנו הון עצמי וכסף נוסף  ! למרות זאת החלטנו להמשיך •
ושוב יצאנו לדרך חדשה( $600Kשוב )מהמשקעים הקיימים שלנו 



אלא כל  , בהדרגה הבנו שלא רק חברות צעצועים צריכות סביבות הדרכה
.  חברה שיש לה מוצר עם הוראות

על כל חברה מסחרית יש אחריות ללמד את הלקוחות שלה איך משתמשים  
.במוצר שלה



בעיקר בתחומי המוצרים להרכבה  , התחלנו לעבוד עם חברות מגוונות
.לכל מי הדורש" ממשחקות"לספק סביבות הוראות , והגינה

https://vimeo.com/272066164


סיבוב רביעי

...שנים אנחנו עדיין בתחילת הדרך5אחרי •

וגייסנו  , $200Kהמשקיעים הזרימו עוד )2019)בתחילת השנה •
.ל חדש שהחליף אותי"מנכ

החברה צפויה להגיע לאיזון במהלך השנה הקרובה•

:בין לקוחות החברה היום ניתן למצוא את•





2דוגמא אישית 





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-חוויית משחק א•



...המשחק הראשון שנבחר היה 



אורי ואני יצאנו למסע שכנוע של 

רבים  , מנהלי בתי ספר ולשמחתנו

לאחר מספר  . נדלקו על הרעיון

חודשי עבודה מאומצת בפברואר  

 Playהמחזור הראשון של 2014

2 Talkיצא לדרך.



תלמידים 40בה , שבועות7האחת בקריית אונו והשנייה בנצרת החלו תכנית של ' שתי כיתות ח
.  פגשו אחד את השני במשחק פעם בשבוע בכיתה ועוד פעם בשבוע בבית



.התלמידים נפגשו במציאות, מפגשים בעולם הווירטואלי6לאחר 



...והחלטנו להמשיך, מהמחזור הראשון למדנו המון



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





1,500
בתי ספרתלמידים

50
שנים
5



...בתקווה תוך שנתיים העמותה כבר לא תצטרך מימון חיצוני, בתי הספר משלמים על התוכנית



(.ובנט אפילו צייץ)התוכנית הוכרה כתוכנית רשמית של משרד החינוך 2017ב 
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דר רוני ברגר ערך מחקר על התוכנית ומצא שינויים ברורים ואורכי  2016-2017בין השנים 
טווח אצל תלמידים שהשתתפו בתוכנית



.תרבותית-ם את פרס החדשנות הבין"קיבלנו מהאו2017ובסוף 



בתקווה  , אנחנו ממשיכים להשתמש בכוח של משחקי המחשב לעשות שינוי
...לעתיד טוב יותר

https://www.youtube.com/watch?v=HjA1IrQR7xU


“If we teach today as taught yesterday 
we rob our children of tomorrow” 
John Dewey

לקריאה נוספת או שאלות

www.dudipeles.com

dudipeles@gmail.com


