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חדשנות ויזמות  
בדרכי ההוראה 

והלמידה



2חדר 
1 4 .00- 14 ס"ביהמרחבי 40.

אקדמון–מובילי חדשנות -' דמקיף 
חדשנותמרחב –מובילי חדשנות -' אמקיף 

מרחב פרו אקטיבי פתוח ללמידה–בית ספר ארזים 
1 4 .50- נים ברשת15.30 סרטו

אינפוגרפיקה-' מקיף ו
F-' מקיף ה lash F ict ion 
הספרשיווק בית -מובילי חדשנות -' מקיף ו

3חדר 
1 4 .00- 14 ה בלמידה40. גי לו טכנו

דיגיטציה–מובילי חדשנות -' מקיף ח
התאמות בלמידה–מובילי חדשנות -' מקיף ז
למידת מיומנויות דיגיטליות-מיומנט-' מקיף ח

1 4 .50- שנה לישראל15.3070
סיפורו של יזם ישראלי-' מקיף א
דמויות מופת בחברה הישראלית-א "מקיף י
ישראלייםחקר ופיתוח מיזמים -' מקיף ד

"לישראל70-רובוטיקה"-בית ספר דביר 
"קוד ורובוטיקה"-בית ספר שחר 
"קוד ורובוטיקה"-בית ספר שקד 

Creative Listening-' מקיף ג
"מכוונים גבוה"-תהליך חקר -' מקיף ד
ניצוצות והגשמה עצמיתתכנית -' מקיף ה
שנה למדינה בהשראת חנוך פיבן70-'  מקיף ו
בעקבות לוחמיםלמידה EARTHשימוש בגוגל -' מקיף ז
במורשת QBL-מנהיגים מסלול מחדש-' מקיף ח
PBLפתרון בעיה סביבתית במודל -' מקיף ח

שנה למדינה70-מבעד לעדשה -א'ימקיף 
במקצוע האנגליתפודקאסטשילוב -א'ימקיף 
המשפחה שלי-QBL-א'ימקיף 
שנה למדינת ישראל70-חידון באנגלית א'ימקיף 

1חדר  1
1 4 .00- 14 למידת חקר40.

סיפורו של חלקיק-' מקיף ג
21-אלבום שורשים במאה ה-' מקיף ד
היחס בין היקף המעגל לקוטר-" יום הפאי"–' מקיף א
באיכות הסביבהמיזמים -" ?מעצבן אותימה "–' מקיף ט

1 4 .50- תים15.30 למידת עמי
+googleקהילת מורים בסביבת -א''ימקיף 
"תלמיד טד"–מובילי חדשנות -רתמים , מוריה, היובל

"?שלךIKIGAI-המהו , מורה"-מובילי חדשנות -' מקיף ה
סדנאות בין מורים" קח תן"–מובילי חדשנות -א "ימקיף 

אודיטוריום
1 4 .00- 14 ת 40. למידה חוץ כיתתי

מרוץ למיליון-מובילי חדשנות -' מקיף ג
טיול משמעותי-מובילי חדשנות -' מקיף ט
חישוב שטח של צורות לא מוגדרות-' מקיף ז
חקלאות וטכנולוגיה–' מקיף ז

1 4 .50- מללרבי 15.30
למידה רב תחומית-' דמקיף 

מחדשי השפה העבריתפרוייקט-' מקיף ט
העיוורתסיפור -דיגיטלי סטוריטלינג-' מקיף ה
בראי החדשותההסטוריהמבט אל -' מקיף ח

1חדר 
הרךמרחב הגיל 

5חדר 
Innovateהכירו את -אשדודwix שמעברוכל מה

6חדר 
י  ים  חדר רטואלי י ו בריחה 

ברשתבנושא בטיחות -' מקיף ג
למדינהשנה 70בנושא -' גמקיף 
מדעיםבנושא -' דמקיף 
"זהירות סמים"בנושא -' זמקיף 
7חדר 

העצמה באנגלית-" ?אנימי "סדנא –' מקיף א
8חדר 
1 4 .30-13 .00

לישראל70: סדנא מציאות מדומה–' מקיף ג
1 6 .00-14 .30
הרחפניםסדנא מהפכת –' חמקיף 

9חדר 
1 3 .30- 14 .00

makingסדנת –' מקיף ו
1 4 . 10- 14 .40

חדר בריחה במדעים-' מקיף א
1 4 .50- 15.30

כיתתיתלמידה חוץ -עצמאיים רעיונות : סדנא–א "מקיף י

10חדר 
את הגיבור הישראלילגלות : חדר בריחה–' מקיף ד

"חקר בעין המצלמה"-ם''יהלבית ספר 
חדר בריחה -בית ספר גוונים 

מימדמדפסת תלת -בית ספר אריאל 
"שטויות במיץ עגבניות"PBL-פיתוחים ישראלים ו-' מקיף ג

טכנולוגיה בחינוך המיוחד–חינוך מיוחד 
למידה אינטרדיסציפלינרית-' מקיף ד

מבואה
לויקפדיהכתיבת ערכים -' גמקיף 

בארדואינותכנות -'מקיף ד
הציריםמערכת -' מקיף ט

רבודה בנושא התאניידת ומציאות למידה -' מקיף ה
ימרוץ גלובליזציה דיגיטל-' מקיף ו
Mooc–מוקאתון-' מקיף ז
Mooc–מוקאתון-' מקיף ח
כותבים שירים-למדינת ישראל 70-' מקיף ט

שנה למדינה70בסימן ' סקראץמשחקי -א'ימקיף 
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