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.דרכיםבמגווןרעיונותעושרשלליצירה

לבעיהחדשפתרוןלגלותהאדםשלהיכולותהםויצירתיותמדעים
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רשימת הרצאות לבחירה

10:00בשעה 2/5'    שכבה ו–" סיפורן העתיק של אוכלוסיות ישראל? מי אנחנו"01

17:00בשעה  2/5'   ה' ד' שכבות  ג–" הכול מתחיל בתזונה מותאמת אישית"02

17:30בשעה    2/5'   ו'  שכבות ה–" אקלים והתחממות גלובלית"03

19:00בשעה  2/5'    ט'  ח'  ז'  שכבות  ו–(" בקתריותרפיה)בנק הצואה "04

16:30בשעה  3/5'   שכבה  ד–"" המעבדה.... "חדר בריחה"05

17:00בשעה  3/5כל השכבות   –" כשמדע פוגש אופנה"06

17:15בשעה  3/5,   מיועד לדוברי אנגלית–" קורונה............דיבייט על ה"07

17:30בשעה   3/5'   ו'  שכבות ה–" ?איזה צבע תקשט את העפיפון שלך"08

17:30בשעה  4/5'   שכבה  ג-"  ?.......מה אם"09

18:00בשעה  4-5/5'  ד'  שכבות ג–" ?...איך לנצח כל משחק"10



רשימת הרצאות לבחירה

18:45בשעה  4/5'  ד' שכבות ג–" א ולא העזת לשאול"כל מה שרצית לדעת על דנ"11

19:00בשעה 5/5'   ו' ה' שכבות  ד–" על מבוכים ודרקונים... הכול"12

16:00בשעה  5/5'   ח' ז' ו' שכבות ה–" מודעות ומה שביניהם, מוח? ...זו המציאות"13

17:00בשעה 5/5'  ט'ח'ז'ושכבות  –" כלים ליצירת אמנות טכנולוגית ואינטראקטיבית"14

17:00בשעה 6/5'  ו' ה' ד' שכבות ג–" פושעים על לא עוול בכפם"15

17:30בשעה  6/5'  ו' ה' שכבות ד–" אסון הזיהום בזפת בחופי ישראל"16

18:00בשעה  6/5'  ט' ח' ז' שכבות ו–" צדק וצדקה בעידן הדיגיטלי"17

18:30בשעה 6/5'  ט' ח' ז' שכבות ו–" את ההרצאה הבאה שלכם יכתוב מחשב"18

18:30בשעה 6/5'  ד'  שכבות ג–"קאפקייק....יצירתיות פוגשת"19

18:30בשעה 4/5חטיבה  –" אפליה וגזענות מנקודות מבט שונות"20



ר יוסי נגר"ד

העתיקותרשותאנתרופולוג

שניתואר,בביולוגיהראשוןתוארבעל

באנתרופולוגיהשלישיתואר,באנטומיה

קרובהעתיקותברשותעובד.פיזית

המעבדהכמנהלשנים30-ל

ההיסטוריהאתוחוקרלאנתרופולוגיה

.ישראלארץאוכלוסיותשל

01

"  ?מי אנחנו"ההרצאה החשובה 

השניםאלפיבן ההיסטוריאת סיפורן מספרת

,  ישראלארץ אוכלוסיותשל 

,  פיזיאנתרופולוגשל הייחודיתמבטו מנקודת

העתיקותהעצמותבחקרהעוסק 

.  ארכיאולוגיותבחפירות המתגלות

,  היסטוריהשמשלב , המרתקהסיפור

בשפהמסופר , וביולוגיהארכיאולוגיה

.  ופופולאריתקולחת 

מהשאלותכמה עלעונה המקוריהמחקר
:  כגון, ביותרהמסקרנות

הבדואים  , הפלסטינים, מי הם היהודים

?....והשומרונים
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שי לוטן

,Dare1בחברתויזמיתשותפה

.שוניםיזמייםבפרויקטיםהעוסקת

החברהדוברתכפעילחלקלוקחת

מאודמתעניינת',חכיתהתלמידת

.וברפואהבביולוגיה

התזונהתחוםהואלליבההקרובנושא
אימאבהשראת–אישיתמותאמת

.לנושאחקרבמעבדתהעובדת

לאורחהבטחותאנו שומעים עברמכל 

.  יותרבריאחיים

לכלתקפותהאלה ההצעותהאם אבל

?  אחד

הקשורבכל יצירתייםאנחנוכמהעד

?שלנולתזונה

?  לאכוללנו נכוןמהנדע איך

?  הגוףבתוך שלנו לאוכלקורהמה

?  המיקרוביוםמהו

הרצאה מעוררת השראה
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הגלובליתההתחממותשמענו על כולנו

...  על זהשנייםדבר או יודעיםואנחנו 

?  נגרםזה ממה.....אבל

? זה נגרםאיך

?  למניעהלעשותיכולים אנחנומה 

איךממהבה נלמד על מרתקתהרצאה 

ההתחממותקיימת ולמה

יכוליםונגלה מה אנחנו הגלובלית

–כולנושל הביתאת לשפרכדי לעשות

הארץכדור

אמרי כהן

העוסקת,Dare1בחברתויזםשותף

חלקלוקח.שוניםיזמייםבפרויקטים

.תאגידיתאחריותמנהל,בחברהפעיל

נוערבתנועתפעילאני,קדרוןממושב

.ולצלםלטיילאוהב,אקליםלמען
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ר מיכאל אקשטיין"ד
מרצה,ומחונניםלמצטייניםמורה

.הפליליוהזיהויהרפואהבתחומי

,באנטומיהלימודספרימחבר

.ומיקרוביולוגיהפיזיולוגיה

מהפקולטהשלישיתוארבעל

,אביב-תלבאוניברסיטתלרפואה

שלפלילילזיהויבמערךלשעברקצין

.ישראלמשטרת

.בנותלשתיאבא

ברפואהביותרהחמיםהתחומיםאחדהואהצואהבנק

במעיהנמצאים(מיקרוביום)החיידקיםמכלולחקרהואכיום

.עליווהשפעתם,האדםשלהגס

גדולההשפעההצואהשלחיידקי,מראיםמחקרים

היתרבין.האדםועלמחקרחיותעלומפתיעה

עלהמשפיעיםחומריםמפרישיםהמעישחיידקי,התברר

דיכאון,נפשלמחלותקשוריםלעיתיםאשר,המוח

.ואוטיזם

השפעותעלהנלמדבידעהיחידהמעשיהשימושכיום

בהם,חולים-בבתיצואהבבנקינעשההמיקרוביום

לשינויהזקוקלאדםתורםאדםשלצואהמושתלת

!שלוהמיקרוביוםהרכב

בידענוספים מפתיעיםיהיו שימושים שבעתיד, נראה

.מעייםחיידקיהנצבר על 
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!יקריםסוכנים

מאודמשהוקרההאחרוניםבימיםכילכםקראנו

..מוזר

חיסוןשמצאמדעןלנוהודיעכשבועייםלפני

לכלומתאים,לייצורפשוטשמאוד,לקורונה

.הגילאים

הרבהבחיסוןלהשקיעהחליטהישראלמדינת

אחדואףנעלםהמדעןכשבועלפני....אבל,כסף

...לוקרהמהיודעלא

הטוביםהסוכנים-אתכםלגייסהחלטנואז

לגלותלנולעזורדקות45לכםיש,במדינהביותר

.החיסוןאתולמצוא,למדעןקרהמה

!בהצלחה

מילי ארזנטע אילני

1בחברתויזמיתשותפה-מילי Dare
אוהבת.שוניםיזמייםבפרויקטיםהעוסקת

הסיירותחוגעםלטייל,ודו'בגולהילחםלצייר

בדהלומדת.ופיזיקהמתמטיקהללמוד,שלי

.רחובותמחונניםובמרכזמופתבתוכניתשליט

העוסקתDare1בחברתויזמיתשותפה-נטע

,לצייר,לקרואאוהבת.שוניםיזמייםבפרויקטים

שליטבדהלומדת.סרטיםולראותלטייל

.רחובותמחונניםובמרכזמופתבתוכנית
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קשורהשאנלשל קוקו המקצועיתהבחירהכיצד

?למדע

?"עכבישקורי "ללבוש ניתןהאם 

?חייםובעליאופנהביןהקשרמה 

?בקורונהמסייע למניעת הידבקות רסי'הגבד כיצד

נבוןקטורזהאושריתר "תסביר דהמרתקתבהרצאתה

.מהשניהאחד ומושפעיםנפגשיםואופנהמדעכיצד

האופנהמעצבתשל המיוחדסיפורהדרך, זאתכל

.שאנלקוקוהדרך פורצת

:  עכשוויותמגמותעלבמבטנסיים

את רותמיםהמוביליםהאופנהמעצביאיך

?האנושותלצורכי המדע

נבוןקטורזהאושריתר"ד

מדעלתקשורתמומחית,לכימיהר"ד

.אישיתוסטייליסטית

תוכןעולמותבשניועוסקתחוקרת

.ואופנהמדע:מרתקים

קייםכיולהביןלמצואניתןכימתברר

חייעלשמשפיעהעולמותביןממשק

.כולנו
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איה אבו מוך

לחינוךלוינסקיבמכללתסטודנטית

גילי-רבהאנגליתהוראתבמסלול

.מצויניםלסטודנטיםב"רגבתכנית

.באנגליתבגרותיחידות10בעלת

.רצוןלפניעכבהשאיןמאמינה

שליליות וחיוביות בתקופת חוויותכולנו חווינו 

הקורונה
עכשיו זה הזמן שלנו  

האנגליתמשותף בשפה למסעלצאת 

הקורונהעל תקופת ...דיבייט

שעברנו בתקופה זוהחוויותנשתף ונחלוק את 

בשפה עמדת נייר בכתיבת נתנסה

ובאמצעות שימוש במילים מסוימות  ,האנגלית

.שלנווניסוחנחדד את צורת ביטוי 

מיועד לדוברי אנגלית
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לי שרווי

סטודנטית להוראה במכללת לוינסקי  

המצוינות  בתכניתמשתתפת . לחינוך

.  מתמחה בהוראת האנגלית, ב"רג

ילדיםלשניאמא.אביב-בתלגרה

.מחונניםהםשבטוח

?...אקרות'צ

מה ? האם שמעת פעם את המילה הזאת

?היא אומרת לך

?אקרות'של הצחשיבותהמה 

?לשם מה

נצא יחד למסע מופלא בו נכיר את עולם  

. אקרות'הצבעים והצ

מדע , עולם הצבעמה בין נגלה

.ויצירה

.הגוףמודעות עצמית והכרת נפתח 



על  מגוחכותלשאלות רציניותתשובות

.השארוכל החיים, היקום

?ייעלםשלכם הדנ״א אםמה יקרה 

זה  כמהעד, שליבמדפסתכסף להדפיסאוכל אם

?העולמיתהכלכלהעל ישפיע

?מקוםבאותו פעמייםיפגעשברק הסיכוייםמה 

יתרחקוהארץכדור פנישעל בני האדם כל אם

?יקרהמה שבועותלכמהמזה זה

הסופרשל וכתביוספרובהשראתנכתבה הרצאה

.מונרורנדלהמצליח 

09

אפשטיןעמרי

בריחהחדרי,החוויתיהמדעבתחוםמורה

תוארבעל.שנים5כתפקידיםומשחקי

.וארכיטקטורהמבניםבתכנוןראשון

מספרומצטייניםמחונניםבמרכזימלמד

ממשחקינהנההפנויובזמנישנים

פתרון,ואסטרטגיהלוחמשחקי,תפקידים

מדעבמוזאוניביקור,חשיבהמשחקי

.בריחהוחדרי
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?  המשחקיםתורתמהי 

משחקיםמשחקים קיימים ובאילו סוגיאילו 

בעזרת  ניצחוןלהבטיחאנחנו יכולים 

?המושלמתהאסטרטגיה

ענף, המשחקיםעל תורת נלמדבסדנה 

.  במתמטיקה

משחקים כמו איקס עיגול  לנתחנראה איך 

ביותר  הטובההמשחק שיטתונמצא את 

.משחקיםבמספר

כך שלא  ונעמיקנתנסה , משחקתוך כדי נלמד

..תהנו... והכי חשוב, תשכחו דבר

סער קול  
Dare1בחברתויזםשותף

.שוניםיזמייםבפרויקטיםהעוסקת
.מכירותכמנהלעובדבחברה

.רחובותפלאמחונניםבמרכזלומד

,אורביתספרבבית'חכיתהתלמיד

.קדרון

.חשיבהומשחקיאתגריםאוהב

בטרומבוןומנגןבמוזיקהמתעניין

.בתזמורת
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שכטמןאורי

העוסקת,Dare1בחברתויזםשותף

חלקלוקח.שוניםיזמייםבפרויקטים

.החברהשלהדוברותבצוותפעיל

',ת"מופ'בתוכנית'חכיתהתלמיד

.רחובותא.ל.פהמחונניםובמרכז

.ולרוץלנגןאוהב

DNAא "המושג דנ
הכפול שלו הסלילודמות 

הציבוריתלתודעה פרצו

בלבד  שניםעשרות כמהלפני 

.תקדיםציבור חסרי ליחסיוזכו מאז 

מכלאולי יותר המדוברתחדרה ללשון א"דנהמילה 

נהפכה  הכפולהסליל ותמונת, מדעי אחרמושג

.הביולוגיהבמעלה של הראשוןלאייקון

,  האדםא של בני "על הדננדברבסדנה  

? שלוהתפקידמה ? מורכבהוא איך

?אותוגילואיך

?בעתידא "עם דנלעשותומה נוכל 



12

....  פוגשוהיצירתיותכאשר עולם הדמיון 

.....הכול יכול לקרות.... דרקונים

?מבוכים ודרקוניםמה זה בכלל 

? מי המציא
?  ישגרסאותכמה 

?ומה לעשותלשחקאיך 

.  ומקצועות שוניםעזרכלי , גזעיםנכיר 

.כקבוצהנלמד איך משחקים 

עם קבוצת תלמידיםהדגמהנבצע 

...מבוךונצלול אל עולם שכולו 

ריבנראלון 

העוסקתDare1בחברתויזםשותף

עובדבחברה.שוניםיזמייםבפרויקטים

.אנושמשאביכמנהל

ובמרכז,אורבבית'חכיתהתלמיד

מבוכיםמשחק.רחובותא.ל.פהמחוננים

.שניםהרבהודרקונים
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ר רועי סלומון  "ד
-ברבאוניברסיטתהמוחלחקרגונדהבמרכזחוקר

אתמביןלאשהואמוקדםבגילהביןרועי.אילן

המוחאיךעלדוקטורטעבודתעשההואאז,עצמו

לקחתרצההוא,כךאחר.העצמיתחושתאתבונה

בשוויץדוקטורטפוסטעשההואאזמעצמוזמןפסק

שעדייןבגלל.גופיותחוץחוויותשחוקרתבמעבדה

אתפתחרועי,שאלותהמוןעודלוונשארוהביןלא

הואשםאילןבברוהעצמיהמודעותלחקרהמעבדה

הדמיה,אמתיתמציאות,מדומהבמציאותמשתמש

-הנוירוהמנגנוניםאתלגלותדמיוןוהרבהמוחית

ותפישתעצמיתפישתשמאפשריםביולוגיים

.מציאות

(אנחנו לא)? מה אמיתי יודעים אנחנואיך

(?מי)? אנחנומייודעיםאנחנואיך 

לראות, להרגישלנו מאפשרהמוחאיך 

?לנו טובזה בכלל והאם, ולחשובלחוש

האלהבנושאים נדוןהזו בהרצאה

שביןהמיוחדובחיבור

והמודעותהמוח, הגוף
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(  1970)פלטניקמישל 

.28בגיללישראלועברבצרפתנולד

,צילוםביניהן,רבותבמדיותיוצרהוא

.ביניהןומשלבציור,פרפורמנס,וידאו

וגבולותהגדרותאתחוקרהואבעבודותיו

וכיצדהירכייםבמבניםעסוק,המדיום

.בהשפעתםאונגדם,בתוכםפועלהאדם

סטיםמבנייתמורכבעבודתותהליך

שותל,חוקיםשלמערךבעליקולנועיים

.פועלותהןכיצדובודקדמויותבתוכם

בו נצפה בעבודות שלי ובעבודות של  מפגש מרתק 

המשתנה  טכנולוגיתאמנים אחרים העוסקים באמנות 

.  מבוססת על חיישנים ואינטראקציה עם הצופה, בזמן אמת

רשת חברתית    Open Sourceנדבר על מושג 

.  שמבוססת על שיתוף ידע

חינמיות  , נתמקד באוסף של תוכנות שהן נגישות

.  ומתעסקות בסאונד וידאו וממשקים לחיישנים

כרטיס אלקטרוני , לבסוף אראה הדגמות שכוללות חיישן

ותוכנת וידאו גרפית Arduinoשאפשר לתכנת 

Processingאינטראקטיבית 
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ר מיכאל אקשטיין"ד
מרצה,ומחונניםלמצטייניםמורה

.הפליליוהזיהויהרפואהבתחומי

,באנטומיהלימודספרימחבר

.ומיקרוביולוגיהפיזיולוגיה

מהפקולטהשלישיתוארבעל

,אביב-תלבאוניברסיטתלרפואה

פלילילזיהויבמערךלשעברקצין

.ישראלמשטרתשל

.בנותלשתיאבא

מאסריםומרציםהיושביםאסיריםשלהתופעה

מקובלמאשריותרשכיחהתופעההיאממושכים

האדםעלגדולותהשלכותהזולתופעה.לחשוב

עלוודאי,עשהשלאמעשהעלמשפט-בביתשהורשע

בארצות.ועודהצדקעשייתמערכתעל,משפחתו

אסיריםמהכלאהמשחררארגוןנוסדהברית

נוסדוהארגוןהצלחתלאור.שוואעונשיהמרצים

.דומיםמוסדותעשרות

בכלאשישבוואחייןדודעלנשמע,הדבריםיתרבין

נדוןעל,בכפםעווללאעל!שנים40-מלמעלה

בעקבותוששוחרר,עשהשלאמעשהעלמוותלעונש

.א"הדנ–"הראיותמלכת"
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מזיאאור חיימובאורטל

סטודנטית,אביבמתל25בת,אורטל

בלשוןמתמחה.לחינוךלוינסקיבמכללת

,חדשיםדבריםללמודאוהבת.עברית

ובכללכדיתוךולשירבארץלטייל

מצוינותבמסלול,מהרצליה23בת,אור

לוינסקיבמכללתבמדעיםמתמחה

ולהכירלטיילמאודאוהבת.לחינוך

חדשיםאנשים

פתז

אסון

זיהום
...ומה שביניהם

נדון במקרה אסון הזיהום הימי לאורך  

.חופי ישראל

להבין  יחדננסה 

נעסוק  ? ...מהם נזקיו? ...מה מקורו

במציאת פתרונות יעילים לצמצום  

נזקים להבא ובניסיון למנוע מצבים  

.מראששכאלו 
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לנדאותיאונתנאל משה            

.לחינוךלוינסקיבמכללתסטודנט,נתנאל

מורה.ומקראך"תנבמסלולמתמחה

בעשרהקים,לשעברחרדי,ומחנך

חםאוכלשמעניקייחודימיזםאצבעותיו

.להומלסיםוחיוך

במסלוללוינסקיבמכללתסטודנט,תיאו

חברתייזם,ומחנךמורה.ומקראך"תנ

-רקורדעמותתל"מנככיום,סדרתי

הראשוןהטיפוליהמרכזהפודקאסט

.בעולם

?הדיגיטליבעידן וצדקה צדקעשיית נראה איך

?  הזוםבעידן עמותהמקימיםאיך

? ך"התנמאז ימי השתנתהעשייה חברתית האם 

ופרקטייצירתיפילוסופי נצא למסע בסדנה שלנו 

.  והצדקההצדק מושגיבעקבות

" נלכלך"ומחדשלנו במקורותנעמיק

מעשיתסדנהבאמצעותמאידךהידייםאת

.  מאפסחברתימיזםלבניית

.ך ועד לימינו"תצטרפו אלינו למסע מהתנ

?לא מה שחשבתם-צדק וצדקה
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יוני פלס

במסלול'טכיתהתלמיד

ובמרכז'העירונישלת"מופ

ומצטייניםלמחונניםת"עמי

היסטוריהחובב,מתכנת."ת

משחקיומנחהוספרים

.תפקידים

?  מלאכותיתבינהמה היא 

?הזובטכנולוגיהמה כל כך מיוחד 

וכמה אנחנו  , המחשבשל הגבולותמה הם 

?קרובים אליהם

?מחשבעל ידי יכתבהבא ההארי פוטר האם 

בהוהדרךמחשביםעלנלמדזובהרצאה

שלהעתידעלנדבר,חושביםהם

המלאכותיתהבינהאתונפגושהטכנולוגיה

GPT-3,בעולםהמתקדמת
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קוטיןשקד 

Dare1בחברתפעילהשותפה

.שוניםיזמיםבפרויקטיםהעוסקת

בתוכניתלומדת',חכיתהתלמידת

.רחובותפלאבמרכזלמחוננים

בישולהעולםעלוחוקרתמתעניינת

.והאפייה

רשימת מצרכים לסדנה

גרם חמאה רכה200
Lביצים 3

גרם קמח לבן180כוסות או  ¼ 1

גרם אבקת קקאו10כף אחת או 

גרם סוכר לבן200כוס או 
כפית מלח דק½ 

כפית תמצית וניל1

3%כפות חלב 2

צבע מאכל אדום
כפית אבקת סודה לשתייה½ 

5%כפית חומץ 1

גרם שוקולד לבן100

3%כפות חלב 2

ל שמנת מתוקה  "מ500או מיכליםשני 

38%

כפות אינסטנט פודינג בטעם וניל2

30%גרם גבינת שמנת 250גביע אחד או 

סדנת הפעלה בה  נלמד את 

היסודות הבסיסיים של האפיה  

בעזרת הכנת קאפקייקס

נכיר את הדברים החשובים בהכנת 

הדמיוןנפעיל את , הקאפקייק

שיש בכל אחד ואחת  והיצירתיות

.מאיתנו ונאפה קאפקייקס ייחודיים

פעילות המלווה במצגת מעשירה עם  

. הסברים ובעיקר כיף, תמונות

תכינו את  , תסדרו את המטבח... אז 

החומרים ותחממו את התנורים  

חוויה לימודית מתוקהבשביל 
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חנה                   טל

במכללתוהוראהלחינוךסטודנטיות

.עליונהלחטיבה,לוינסקי

וטל,מדעיםבהוראתמתמחהחנה

.וספרותלשוןבהוראתמתמחה

.שונותוקהילותמרקעיםבאותשתיהן

,השרוןבהודמתגוררת23בתטל

.ציונהבנסמתגוררת20בתוחנה

.הרצאה בנושא אפליה וגזענות

:  נחקור את הנושא בשילוב של שני תחומי ההתמחות 

. ספרות ומדעים

,  הביולוגימצד אחד נסתכל על הצד 

.נראה איך נושא זה מתבטא בשירומהצד השני 

בינינו  השונה והדומה להכיר את נלמדבמהלך ההרצאה 

. הדעות הקדומותונפריח את 

בסוף ההרצאה נפתח יחד עם התלמידים את 

,  שלהםהמחאה הפרטית 

.למחותהם רוצים אפליהונגלה על איזו 



"מדע יצירתי"להרצאות שבוע  לפניכם קישור להרשמה 

לשכבת הגיל שלכםעליכם לבחור הרצאות המיועדות  

כל תלמיד רשאי לבחור מספר הרצאות על בסיס מקום פנוי

מספר המקומות בכל הרצאה מוגבל

.להבטיח את בחירתכםאנא הירשמו בהקדם כדי 

:  קישור להרשמה 

"יצירתימדע "טופס הרשמה 

בסמוך למועד ההרצאה, קישור להרצאה ישלח אליכם לכתובת המייל אותה הזנתם בטופס ההרשמה

https://form.jotform.com/211145189848463


לסטודנטים ולתלמידים , למרציםתודה מיוחדת 

שיתוף הפעולה על 
ובמיוחד על כך שהפכתם חלום למציאות

. בתוכן וידע מעמיקמעצימה ומעשירהלימודית בחוויה

, במכללת לוינסקי" נפלאות התבונה"מנחת קורס , ק'בבציר ציפי "לדתודה אישית 

על שיתוף הפעולה וההזדמנות לחלוק בעשייה משותפת 

.חוויה לימודית ייחודית בשילוב פרחי הוראת המחוננים והמצטיינים שבהנחייתך


