
 

  גתשפ"  –   באורנים  המרכז הדו מחוזי למחוננים 
      ט-ח- זשכבות  :  ראשוןיום  

 
                                 

 הקורס שם המורה
לתלמידי  

 כיתות

 8:30-10:00   : 1שיעור 

 ט -ח-ז סדנא מדעית הנדסית     דרור קפוטא ד"ר 

 ט -ח-ז רפואה ווטרינרית  דודי מלצר ד"ר 

 ט -ח-ז הכימיה שמסביבנו                      דנה שחייני ד"ר 

 ט -ח-ז יישומים בויז'ואל בייסיקתכנות  אלכס פולישוק ד"ר 

 ט -ח-ז הדרכה ופיתוח משחקי תפקידים  אריאל רוזנר 

 ט -ח-ז                        המתמטיקה שמאחורי הטכנולוגיה הדס הנדלמן

 ט -ח-ז חוקרים בעלי חיים     מרווה שמואלי ד"ר 

 ט -ח-ז שפת הקולנוע: תיאוריה והפקה אילן לוז 

 ט -ח-ז לחט"ב ארכיאולוגיה שרה לוין 

 ט -ח-ז רדיוסדנת  אריה דוד עו"ד 

 ט -ח-ז כתיבה יוצרת לחט"ב  לוטם קמינסקי  

 ט -ח-ז )שומעים, אוכלים, רואים( העולם  שא"ר דורון וינמן  

11:55-10:30     :2שיעור   

 מרוה שמואלי  

 ושרה לוין 

 
 '(השביל הזה מתחיל כאן" )קורס ט"

 ט'

ט -ח-ז סדנת אמנות לחט"ב –" כשכתם וקו פוגשים מילה" נעמה אור   

 ט -ח-ז " "על מחשבים ומחשבות דרור קפוטא ד"ר 

 ט -ח-ז היסטוריה גדולה     דנה שחייני ד"ר 

 ט -ח-ז בין מדע למד"ב  אריאל רוזנר 

 ט -ח-ז חוק משפט  עו"ד אביטל שרוני  

 ט -ח-ז עתידנות לחט"ב  דורון וינמן  

 ט -ח-ז רפואה וטרינרית   ד"ר דודי  מלצר 

 ט -ח-ז תעמולה ופרסום                                           אילן לוז 

 עו"ד אריה דוד  

 ולוטם קמינסקי  

 ט -ח-ז המדריך לטרמפיסט בגלקסיה החברתית כלכלית                       

 ט -ח-ז המתמטיקה שמאחורי הטכנולוגיה הדס הנדלמן  

 ד"ר אלכס פולישוק  

 קארן גרינברג ו

AR/VR in OR-ANIM   
 פיתוח יישומים בסביבות ווירטואליות

 ט -ח-ז

 
 
 



 

  גתשפ"  – המרכז הדו מחוזי למחוננים באורנים  
 ט -ח- ראשון: שכבות זיום  

 

 12:10-13:30       :3שיעור 

 ט -ח-ז לחט"ב  מיתוסים שרה לוין   

 ט -ח-ז משחק, יצירתיות ומנהיגות  יניב שמעוני  

 ט -ח-ז "פרוייקט הייל מרי" -ומדע מועדון קריאה  דרור קפוטא ד"ר 

 נעמה אור  

 מרווה שמואלי ד"ר ו

 ט -ח-ז גינה אקולוגית חוקרת  -"מגדלים ומבשלים"

 ט -ח-ז חוויות דיגיטליות                    -"מייקרינג"  אלכס פולישוק ד"ר 

 ט -ח-ז צילום  )סטילס+ווידאו(                        אילן לוז 

 דנה קלע 

 קמינסקי לוטם ו 

דמות המחונן בספרות  -"מחוננ.ת: הסיפור שאינו נגמר" 

 ובקולנוע

 ט -ח-ז

 ט -ח-ז             הכימיה שמסביבנו  דנה שחייני  ד"ר 

 ט -ח-ז משחקי תפקידים: מבוכים ודרקונים  אריאל רוזנר 

 ט -ח-ז פסיכולוגיה הגיונית בעולם משוגע ליכטר -עופרה מירון

 ט -ח-ז    AR/VRבמציאות מדומה ורבודה  3dלמשקפי קידוד  קארן גרינברג 

 ט -ח-ז חוק ומשפט עו"ד אביטל שרוני  


