


 מימדעיצוב תלת 
 2'ז הפנרעומרי  :מרצה

 ?  מימדמעצבים בתלת כיצד •
 ?  התפתח העיצובמאין •
 יוצגו דוגמאות•
 .איך לעצב איך לעצב בתוכנהנלמד •

  (2קומה )' חדר מחשבים כיתה ז: מיקום ההרצאה



 שוקולד
 2'נועה שושן ז: מרצה

 ?  כיצד התפתחה תעשיית השוקולד•
 .  שוקולדיםסוגי •
 .קהוטתתקיים פעילות של חידון •
 טעימות של סוגי שוקולדים•

 2'כיתה ז: מיקום ההרצאה



 בנית אתרים
   2'זאלמוג אופק  :מרצה

 ?  מהם השלבים בבניית אתר ברשת•
 אתרכיצד לבנות הדרכה •
 בסדנא נבנה אתר•

 1חדר מחשבים קומה : מיקום ההרצאה



 שחמט
 2'ז דנגורמורן  :מרצה

,  בהרצאה זו אסביר מאיפה מקור השחמט•
 .  ושמם, תזוזתם, ערכם: הכלים

 .נלמד את כללי המחשק•
נשחק במשחק שחמט דיגיטלי  בנוסף •

 .במחשב

   1'כיתה ז: מיקום ההרצאה



 קסמים
 3'ז גילעדיאיתמר  :מרצה

 ?  מהו קוסם•
 ? הם הקוסמים המובילים בעולםמי •
 ?דרוש כדי להיות קוסםמה •
 נלמד ונתנסה בסוגי קסמים•

 4'כיתה ז: מיקום ההרצאה



 ציור
 4'ז יודיןעדן  :מרצה

ניפגש בחדר אומנות וביחד נעמיק על סוגי  •
, הציור השונים ונלמד טכניקות שונות באומנות

 .אומנים מפורסמים, הציור הסטורית

 חדר אומנות: מיקום ההרצאה



 הונגרית קוביה
 אלי חדד :מרצים

 4'ז קומיסרצקיועומר                               
 הקוביהנלמד את מקור המשחק והיכן הומצאה •

 ההונגרית
 .הקוביהבמהלכים לפתירת נתנסה  •

 1'חכיתה : מיקום ההרצאה



 עולם המשחק -תיאטרון
 4'אורי כליפי ז :מרצה

הסבר והדגמה על מושגים בסיסיים במשחק •
 .ואימפרוביזציה

 הקבוצה תשתתף בהפקת קטע בתיאטרון•

 יאכיתה : מיקום ההרצאה



 חידות מתמטיקה ולוגיקה
 5'ז ורשביאקגל  :מרצה

 ?רוצים אתגר•
בואו נתנסה בחידות  •

הקשורות להיגיון  וחשבון  
 .פשוט

   5'כיתה ז: מיקום ההרצאה



 ריקוד 
 רבינוביץנועה  :מרצים

 5'הקר זואגם                
,  מודרניהופ -ניפגש בספרייה כדי לרקוד היפ•

 .ריקוד יצירתי יחדיווניצור 
 תקיים הפעלה של ריקוד•

 ספרייה: מיקום ההרצאה



 כדורסל
 אורי ששון :מרצים

 5'בנימין זוטל                      
 .מקור המשחק•
 הליגות הקיימות•
 בעולםהמובילות הקבוצות •
במהלכי משחק וקליעה לסל נתנסה בהרצאה •

 .במגרש בית הספר

 מגרש בית הספר: מיקום ההרצאה 



 הכנת סושי
 ,תומר בן יהונתן :מרצים

 2'מויאל חיובל כהן ונויה 
 ? כיצד מכינים סושיבהרצאה זו נדבר 

 ?  הסושימהו •
 ? הסושי ומתי הופיע לראשונהמקור •
 ?   הומצא לראשונהמתי •
 ?  הסושיהיסטוריית •
 ?  והמרכיבים הנפוצים והמוכרים, הסושימרכיבי •
 ?  סושי בעולם ובארץסוגי •
 ? בארץ סושיותעל קצת •

ההרצאה תלווה בסדנא להכנת , וכמובן
 :(ולאחר מכן נאכל ונטעם אותו יחדיו , סושי

 2'כיתה ח: מיקום ההרצאה



 אלרגיות
 2'נעה מגל ח :מרצה

בהרצאה זו נסביר איך אנשים •
נסביר גם על , מרגישים בזמן התקף
 .דרכי טיפול לאלרגיות

 .ההרצאה תלווה בדוגמה•
 

 3'כיתה ח: מיקום ההרצאה



 א"מד -החיים והמוות בידינו
 אפרתגל , בראלישיר  :מרצות

 ,מולדבסקינועה 
 1'י מוסקאלףסשה 

 נעבור על מושגים בסיסיים ודרכים •
 .חיי אדםלהצלת       

 1'כיתה י: מיקום ההרצאה



 מחלות גנטיות
 1'כרמלי ישקד  :מרצה

 ?  מהן מחלות גנטיות•
 ?ניתן להתמודד איתן בהצלחהכיצד •

 'כיתת ספח שכבה ח: מיקום ההרצאה



 ממבט אישי גיזענות
 2'הרשקוביץ יאביב  :מרצה

 הגזדענותמקור •
 ?גזענות והסכנות הטמונות בהמהי •

 2'כיתה י: מיקום ההרצאה



בחירת חמש הרצאות  
להשתתף   מעונייםה /שאת

בהם לפי סדר העדיפות  
 שלך
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