
   ; 

 

 אקדמיה בכיכר

  ינואר -דצמבר מועד :       "אפתששנת לימודים: 

 , ריבה מנואסף צ'רטקוף, : רינה יפה, ד"ר טלי בארי, עודד יעקובי, טל עמלנילמדות/יםמ

 ומייקריות בגליל יזמות  -חפץ לב" " שם הקורס:  

 

  ZOOMחלקו ב  +מייקרים ברחבי הגליל יצירה וסדנאות ועבר בהקורס יחלק מ     מיקום הקורס: ⮘

   6.12.20, החל מ 19:00-17:00ימי ראשון   מועד: ⮘

 תיאור מפורט של הקורס ומטרותיו: ⮘

? ומי הם המייקרים ? באיזה אופנים פועלים ? איך נחבר בין אנשים לקהילה של אנשים יוצרים ?  מהי מייקריות

 שאלות אלו ואחרות ילוו את הקורס. 

  דוברמ בתחום הטכנולוגי. בדרך כלל נשים ואנשים בעלי מוטיבציה פנימית חזקה ליצור   מי הם המייקרים?אז 

 , בשילוב עםCNCמימד, אלקטרוניקה, -מתקדמת )הדפסת תלת במלאכות מסורתיות המשולבות עם טכנולוגיה

 נגרות, תפירה, ועוד אמנויות(.

 בסדנאות יצירה ברחבי הגליל. תרגיל ועשייה -הרצאה או דיון, וחלק מעשי  -המפגשים בקורס יכללו חלק תיאורטי 

 . קהילת מייקרים העושה את צעדיה הראשונים - MAKE GALILהקורס נולד בעקבות יוזמה של קהילת 

 ית/ה מייקר/סימן שאת -ה שהמוח מדגדג לך בידיים /ה מרגיש/אם את

 

 מטרות ⮘

 א.  היכרות ראשונית עם התחום ועם מייקרים בארץ, בדגש על מייקרים באזורנו.

 .MAKE GALILב. יצירת קשר בין מייקרים בגליל במרחב הדיגיטלי ובמציאות, והצטרפותם לקהילה הגלילית 

 ג. בניית פלטפורמה לשיתופי פעולה לשם למידה, שיתוף בידע ועזרה הדדית בפתרון בעיות

 

 מפגשי הקורס  ⮘

 
 ZOOMיועבר ב   6.12.20 .1

  אסף צ'רטקוף:מלמד:  
 התפתחות עולם המייקרים בעולם ובארץ-מה בעצם עושים מייקרים?  -
מלמד מתכנן ומבצע אסף אסף צ'רטקוף עוסק בפרמקלצ'ר, ומפעיל סדנה קהילתית.  -

 נדבר על החלומות ודרך למימושן  פתרונות  לבעיות מחיי היומיום של לקוחותיו.
 

  מלאכות מסורתיות ומי שאיתן 13.12.20 .2
   עמלני מלמדות/ים : טל 

 ליד המוסך שמיר קיבוץ מיקום : 
 

נעבוד עם במפגש נכיר את התפיסה החינוכית שמיושמת בעמלניה, בזיקה למלאכות מסורתיות. 
כלים וחומרים בסיסיים לעשיה, פיתוח הדימיון ומימוש היצירתיות שבכל אחד מאיתנו. 

מרי גלם והיצירתי שלנו, ונתנסה בשימוש בחנפעיל את הידיים בשילוב עם המוח 
 ממוחזרים למימוש רעיונותינו.

 
 



   ; 

 
3. 20.12.20 Outside-in   חדשנות בחינוך(ת הספר ימייקריות כמנוף ללמידה אותנטית בב( 

 מלמדות/ים : ד"ר טלי בארי וריבה מנו
 

כשהיא משתלבת בלמידה הבית סיפרית, נכיר סביבת  במפגש נדון בתרומתה של מייקריות
( , Outside-In -למידה המזמנת עיסוק במייקריות שנובעת מחיי הלומדות והלומדים )ה

פתרון בעיות נשמע על היישום בבתי ספר באיזור וניתנסה בעצמנו בלמידה תוך 
 אותנטיות 

 
 וטכנולוגיות חדישות מה זה בכלל ארדואינו ?  על מייקריות 27.12.20 .4

  מלמדות/ים : עודד יעקובי 
  , כפר בלוםמיקום : ביה"ס עמק החולה

 
האם זה באמת רק  -אם זה נשמע כמו משחק, נראה כמו משחק וגם משמש כמשחק  -

משחק? המפגש יוקדש להיכרות תיאורטית ומעשית עם ערכות הארדואינו, שכבשו את 
בערכות, מה אפשר להפיק מהן ואיך עולם המייקריות בשנים האחרונות. נלמד איך "לשחק" 

 הן יכולות לשמש לפתרון בעיות מעשיות.
 
 

 קהילת מייקרים בגליל  -יזמות  3.1.21  .5
 מלמדות/ים : רינה יפה

 
 שרונות, עשייה, ידע וכלי עבודה ? ימהי יזמות ?  ואיך מייצרים הכנסות ממשאבים כמו כ  -

במפגש נכיר את מודל הקנבס  ונתרגל דרך חשיבה קנבסית שתיקח אותנו מהמייקריות 
 צעדים. 9שלנו למודל עסקי ב 

 
 "משרתות את עיצוב המוצר תלת מימד  מדפסות  10.1.21 .6

 עודד יעקובימלמדות/ים : 
 , כפר בלוםמיקום : ביה"ס עמק החולה

 
מי בימינו לא שמע על מדפסות תלת מימד? היום הן נפוצות כמעט בכל מוסד, ויודעי דבר  -

טוענים שהן הכלי הכי שימושי שיהיה בכל בית בעתיד הקרוב. הן בוודאי שימושיות מאד 
למייקריות כבר עכשיו. במפגש נכיר את האפשרויות הגלומות במדפסות תלת מימד ואת 

נסקור מספר מקרי מבחן, כדי להבין את צר בעזרתן. עקרונות העיצוב וההפקה של מו
 האבולוציה של ה"מייקריות" ואיך המדפסת משרתת אותנו. 

 
 

 בניית קהילת מייקרים 17.1.21 .7
 מלמדות/ים : רינה יפה

 
 מהי קהילה ?  מה תפקידה  ? ומה משמעותה עבורנו כמייקרים ?  -

 
 
 המלמד/ת בקורס:פרטי התקשרות עם  ⮘

 

 כתובת מייל, טלפון 

 tali.beeri@gmail.comטלי בארי, 

 biz8oded@gmail.comעודד יעקובי 

 rina.yaffe19@gmail.comרינה יפה , 

 talamlani@gmail.comטל עמלני 

 mirap@sulam.co.ilמירה פלד  

mailto:tali.beeri@gmail.com
mailto:biz8oded@gmail.com
mailto:rina.yaffe19@gmail.com
mailto:talamlani@gmail.com
mailto:mirap@sulam.co.il


   ; 

 

 

 :ביבליוגרפיה  ⮘

  מאמרים על תרבות המייקרים בעולם 

 

https://scholar.google.co.il/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&q=makers+paulo+blikstein 

 

https://scholar.google.co.il/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=maker+education&oq=ma

ker 

 

  https://biz8oded.wixsite.com/makegalilMAKE GALILאתר הקהילה 

 

https://www.idantec.com/  מרכז מייקרים בעמק המעינות -עידן טכנולוגי 

  

https://www.bayadaim.org.il/  אתר המחבר מייקרים מכל הסוגים -בידיים 

  

http://learn.forrealteam.com/ 

FOR REAL – סטודיו למייקרים המציע שירות ומשלוחים לרחבי הארץ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=G-egSWFG6nY חוג מייק במדעטק 

  

https://www.geektime.co.il/makers-community-interview/ 

ילה בארץ, ומשוחחת איתו על תרבות המייקרים מרי לויצקר מראיינת את עידו גנדל, אחד ממייסדי הקה

 בישראל ועל מקומן )החסר( של נשים בה.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=I9bvhPJPfb4יריד מייק בירושלים 

 

 

 בהצלחה ובהנאה לכולנו!
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