
 ז"תשע – יסודי על מסלול – תוצרים כנס

 הכנס מושבי

 בר-אסף אל יו"ר - 1מושב 

 1/606ורד 

 מגדר:  , מד"חבר-אסף אל

 עיצוב פינת קריאה, ספרות : שפיר-אקשוטי אביבית ר"ד

 יום שיא תרבות פוליטית:  , מד"חיהודית שולומוביץ

 

 יו"ר יגאל הראל -  2מושב 

 (1)קומה  1/601/6ורד 

 שעות פנאי –מב"ר  :, מד"ח הראליגאל 

 סיוע לתלמידים מתקשים בהיסטוריה: , היסטוריה ד"ר אהובה שלר

 אירוע ועידת אקליםגיאוגרפיה :  ,אסתר אגמי

 

 ד"ר שלומית לנגבויםיו"ר  - 3מושב  

  (1)קומה  1/601/6ורד 

 השואה בראי סיפורי ילדים  , ספרות : שפיר-ד"ר אביבית אקשוטי

 יום שיא –זהות וציונות :  , מד"חאדוה לזרובסקי

 סיור לימודי:  א"י, לימודי ד"ר שלומית לנגבוים

 

 נתנאלה מלמדיו"ר  - 4מושב  

 (1)קומה  1/101/6ורד 

 לאומיות מחוץ לכיתה, היסטוריה : ד"ר אלון פאוקר

 וחשיבותםסטריאוטיפים , מד"ח : יהודית שולומוביץ

 , ערבית : נשים מהתרבות הערביתנתנאלה מלמד



 

 רונית אברמסיו"ר  - 5מושב  

 (1)קומה  1/101/6ורד 

 , מדעי המחשב : קוד בכל מקוםרונית אברמס

 כימיה -, כימיה : חדר בריחה ד"ר תמי ירון

 

 

 רותי טסלריו"ר  - 6מושב  

 1/106ורד 

 ט"ו בשבט בראי הקיימות:  , מדעי הסביבה והחקלאותרפאלה בביש

 חגים -העברית הוראת : , לשון רותי טסלר

 ל"ג בעומר –תרבות ישראל :  , תרבות ישראלאיילה שוורץ

 

 אורלי טננבויםיו"ר  - 7מושב  

 1/606ורד 

 חינוך אנתרופוסופי בבי"ס יסודי ותיכון:  , מד"חיהודית שולומוביץ

 שיא ויום בקיסריה מתמטי סיור:  , מתמטיקהאורלי טננבוים

 האדםיום שיא זכויות  : , מד"חמשה טלסניק

 

 ד"ר איריס יניבהרב יו"ר  - 8מושב  

 1/606ורד 

 קטבים במדינת ישראל –"פרוייקט חיים משותפים" :  , מד"חמשה טלסניק

 משימות חדר בריחה לקראת בחינת בגרות בתנ"ך:  , מקראד"ר איריס יניבהרב 

 החינוך הבלתי פורמלי והוראת היסטוריה:  , היסטוריהד"ר יצחק עזוז

 

 



 

 יו"ר ד"ר רקפת ארליך רון - 9מושב  

 1/601ורד 

  הבניית לומד עצמאי דיגיטלי:  , מד"חד"ר רקפת ארליך רון

 , מד"ח : דיבייט "התנגשות זכויות אדם ואזרח"אברבנאל-פוקסכרמית 

 ערביי ארץ ישראל ומדינת ישראל:  , היסטוריהגלעד מניב

 

 יו"ר מלכה ברנדר - 11מושב  

 1/606ורד 

 יום קולנוע במתמטיקה לתלמידים ומורים:  מתמטיקה, מלכה ברנדר

  יום שיא "ירושלים פנים רבות לה":  , מד"חנורית ויסמן

 , ספרות : יד ביד חיים את הסיפורשפיר-ד"ר אביבית אקשוטי

 

 יו"ר אלה פאוסט - 11מושב 

 1/106ורד 

 מדעים : מפגש בי"ס אקדמיה דרך החקר, פודולסקי-מגידסטלה 

 גיאוגרפיה : הערכה חלופית בגיאוגרפיה, אלה פאוסט

 , מד"ח : מד"ח ואזרחות כמקדמים פדגוגיה מוטת עתידתמיר הופמן

 

 אברבנאל-כרמית פוקסיו"ר  - 12מושב 

 1/101ורד 

 יום היום לחיי המתמטיקה הנגשת:  מתמטיקה, ד"ר איחסאן חאג יחיא

 : תכנית "אדם וחברה" היסטוריה, גלעד מניב

 מד"ח : יום שיא "שסעים חברתיים", אברבנאל-פוקסכרמית 

 

 


