
 

 

 

    

                               

 

 _____________תאריך

  ,להורים שלום רב

 

 "מחקר בנושא "עבודת צוות בפתרון מבוכים :הנדון

 

 

פעילות בנושא    - של מכון דוידסון לחינוך מדעי ילדכם יקח חלק באתגר הנמלים    "פסטיבל משחקי חשיבה" כחלק מחגיגות  

שיתוף פעולה ועבודת צוות בבני אדם ובנמלים. הפעילות תארך כחצי שעה בה ילמדו הילדים על נמלים, על היתרונות והקשיים  

ילדך יתנסה בפתרון בעיות ביחיד  שבעבודת צוות, ועל הקשר לרשת האינטרנט. כחלק מהפעילות תשולב הפעלה חוויתית בה  

 ובקבוצה.  

בהפעלה זו הילדים יתנסו בפתרון מבוכים. חלק מהמבוכים יהיו בגודל אדם בו המשתתף או המשתתפים נמצאים פיזית בתוך  

המבוך. נציין שהמבוך עצמו פשוט מאוד מאוד ואין שום אפשרות ללכת בו לאיבוד. אנו מתכוונים לצלם את הדרכים בהן  

הילדים את חידות מעין אלה כיחידים או כחלק מקבוצה. הסרטונים מכוונים לשימוש כחלק ממחקר הנערך במעבדתו    פותרים 

בעיות   בפתרון  נמלים  של  הקבוצתיות  יכולותיהן  מושוות  ובו  וייצמן  במכון  לפיזיקה  מהפקולטה  פיינרמן  עפר  פרופ'  של 

 ליכולותיהם של בני אדם.  

לה וכן יוסבר להם שפעילותם תשמש בתור תרומה מסוג "מדע אזרחי" למחקר עכשווי.  הילדים יקבלו הסבר מלא על ההפע

כמו כן, יוסבר לילדים ששום פרט מזהה עליהם לא נאסף ושפתרון )או אי פתרון( החידה אינם מהווים בשום צורה מבחן אלא  

ום פרטים מזהים. כל מצלמה בה  התנסות בלבד לצורך העברת הנושא החינוכי. ההפעלה אנונימית לחלוטין, לא ייאספו ש 

)זווית צילום   מעוף הציפור( ובזמן ההפעלה יחבשו המשתתפים כובעים )חד    -נשתמש תהיה ממוקמת מעל המשתתפים 

פעמיים( רחבים כל זאת כדי למנוע אפשרות שפניו של מישהו מהם יופיעו בצילומים. ההפעלה בטוחה לחלוטין כשהעצם  

לים בעלי קצוות חלקים ומעוגלים שאין שום בעיה להזיז ולא ניתן להפגע מהם. ההפעלה  הנסחב עשוי מצינורות פלסטיק ק 

 דקות.  15 -תועבר על ידי מדריכי מכון דוידסון. משך ההפעלה המצולמת כ

לחתום עליו ולהחזירו   ,הורים המסכימים להשתתפות ילדם במחקר מתבקשים למלא את כתב ההסכמה המצורף למכתב

 הפעילות. ביום 

בפרט, ניתן לפנות לפרופ עפר פיינרמן    ,אם ברצונכם לקבל מידע נוסף בנוגע למחקר בכלל, ובקשר לחלקו/ה של בנם/בתם בו 

 .  08-9344979בטלפון 

 

 בברכה,          

 עפר פיינרמן 

  

http://meyda.education.gov.il/files/LishcatMadaan/UnidentifiedInfoFromStudents.pdf#page=2
http://meyda.education.gov.il/files/LishcatMadaan/UnidentifiedInfoFromStudents.pdf#page=2


 

 

 כתב הסכמה להשתתפות בניסוי מדעי 

 ,דוידסון לכבוד פרופ' עפר פיינרמן, מכון וייצמן למדע ומכון 

אני הח"מ מאשר בזאת לבני/בתי   עבודת צוות בפתרון מבוכים" לאחר שקראתי את הדף הנלווה במסגרת המחקר " 

 :____________________ להשתתף במחקר ומצהיר כי הוסבר לי על ידך 

 כי המחקר קיבל את אישור משרד החינוך לביצוע המחקר  •

 בני/ בתי מיועד/ת להשתתף בהן במסגרת מחקר זה. מהן כל הפעולות, על תכנן, המתוכננות לביצוע, ש  •

כי אופן פרסום המחקר לא יפגע בשמירה על פרטיות בני/בתי בהתאם לחובות החלות בחוק הגנת הפרטיות. סודיות זו   •

 .תישמר ע"י כל המעורבים במחקר ולא יפורסם כל מידע שיכול לפגוע בפרטיות של בני/בתי

 יים ולא יהיו זמינים לאף אחד מלבד צוות המחקר. כי כל הנתונים שייאספו יישמרו חסו  •

 מהן מטרות המחקר והנושאים שייבדקו במסגרתו.  •

מהן זכויות המשתתפים בניסוי, ועוד הובהר שהסברים אלה יועברו גם לילדים מיד לפני הניסוי בעל פה ובכתב. כמו כן   •

 הובהר לי שאוכל לחזור בי מהסכמתי. 

 .בני בפעילות\תשפיע על השתתפות ביתי בכל רגע ושהחלטה זו לא  •

כי הפעילות המתוכננת במסגרת הניסוי נעשית בשיתוף מלא עם מכון דוידסון לחינוך מדעי ושבטיחותה אושרה על ידי   •

 מהנדס בטיחות מוסמך. 

 

 .אני מאשר/ת כי הבנתי את כל האמור לעיל ונותן/ת בזה את הסכמתי להשתתפות בני/בתי בניסוי הנ"ל 

 ולראיה באתי על החתום 

______________________ _______________________ ______________________ 

 חתימה   תאריך                                           שם האב/האם                                            

 

 

 כתב הסכמה לעיבוד מידע לא מזוהה 

 

 ,ן, מכון ויצמן למדע ומכון דוידסון לכבוד פרופ' עפר פיינרמ 

 בשם בני/בתי  __________________ )נא לרשום את השם המלא של הבן/הבת (  

בני הכולל אך ורק גיל, מגדר, ופתרון החידה כפי שיצולם ייאסף ויעובד לצורכי המחקר  \אני מאשר שמידע אישי של בתי

 המתואר לעיל. 

 בני ועיבודו על ידי מכון וייצמן למדע. /אני מאשר את שמירת המידע האישי של בתי

 אני מאשר שמידע אנונימי שנאסף על ביתי/בני ייכלל בפרסומים מדעיים. 

אני מאשר שקיבלתי, קראתי והבנתי את דף המידע המסביר את מהות המחקר ועיבוד המידע. יובהר שברגע שהמידע  

 .אנונימי לא ניתן לזהות את המשתתפים בניסוי במהלך עיבודו 

 

ני מאשר/ת כי הבנתי את כל האמור לעיל ונותן/ת בזה את הסכמתי לאיסוף, שמירת ועיבוד המידע הנ"ל שיאסף על  א

 .ידך מבני/בתי 

 ולראיה באתי על החתום 

______________________           _____________________    __________________ 

 חתימה   תאריך                                           שם האב/האם                                            

 


