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MAKE הפרויקטים של

האקדמיה לסייבר וחדשנות מעלה אדומים עלתה מדרגה בשנת 2021. עם הצטרפותו של 
 MAKE משרד המדע ותמיכת אגף החינוך וגופים נוספים בעיר שהאמינו בחזון ובמטרה של
ולמרות הקשיים שהביאה איתה שנה נוספת של מגפה, הצלחנו להקים אקדמיה המפוזרת 

ב-3 מוקדים עיקריים ברחבי העיר ומספקים תכנים ברמה גבוהה לכל האוכלוסיות בעיר 
ובמגוון רחב של תחומים.

MAKE עברה מיתוג ועיצוב מחדש. עיצבנו והקמנו אתר, בחרנו שפה עיצובית ואפיינו   
את שפת האקדמיה ובחרנו לוגו חדש המבטא חדשנות וחתירה קדימה, יחד עם החיבור 

לאוכלוסייה ולעיר המתפתחת.

גוייסו מדריכים חדשים ממקצועות העיצוב, תכנות ומחשבים. אלו הצטרפו לצוות של   
MAKE הכולל היום את מנהלת האקדמיה, 8 אנשים צוות וסטודנטים ותלמידים תושבי 

העיר אשר ממלאים באקדמיה את המחויבות האישית שלהם ומתנדבים. כל אלו עוסקים 
בפיתוח תכנים, הדרכה בנושאים שונים והעברת סדנאות לכל מאות המשתתפים בתכניות 

.MAKE ובקורסים השונים של

מייקינג פדגוגי בבתי הספר

תלמידי בתי הספר מכל רחבי העיר מגיעים למרכז החדשנות ועוברים סדנת מייקינג 
המאפשרת ללמוד את התוכן הפדגוגי בדרכים חדשניות וליצור חוויה המותירה בילדים 

חותם ומאפשרת להם לפתח דרכי חשיבה חדשות ולחוות את החומר הנלמד באופן אחר.

בתי ספר מכל העיר | עשרות תלמידים בכיתות א‘-ו‘ | הכשרות לצוותי המורים | מגוון נושאים ותחומים

האקדמיה העירונית הראשונה ללימודי סייבר

בספטמבר 2019 הוקמה האקדמיה העירונית הראשונה ללימודי סייבר.
באקדמיה לומדים בני נוער מרחבי העיר, בנים ובנות, במטרה להכשירם לתפקידים טכנו־

לוגיים משמעותיים בשירות הצבאי והלאומי, ובקדמת ההיי-טק הישראלי.

3 קבוצות לפי רמות | כיתות ט‘-י‘ | 3 ערבים בשבוע | 50 בני נוער



סייבר לכיתות ו‘ (מצוינות קר“ב)

כל תלמידי כיתות ו‘ בעיר למדו במחצית הראשונה של שנת הלימודים תכנות בעזרת 
מיקרוביט במסגרת תכנית מצוינות קר“ב. הילדים שבחרו להשתתף בתחום זה, למדו את 

עקרונות הבסיס לתכנות, והגישו בית חכם כפרויקט סיום ובו חיישנים ופיצ‘רים שונים.

12 בתי ספר בכל שנה | 130 ילדים מרחבי העיר | 36 שעות סייבר לכל תלמיד 

חשיפה לסייבר בכיתות ה‘

זו השנה השלישית בה כל תלמידי כיתות ה‘ בעיר נחשפים לסייבר במחצית השניה של 
שנת הלימודים. הילדים מכירים את המיקרו:ביט, לומדים את עקרונות התכנות ואת 

החשיבה החישובית. מטרת תכנית החשיפה היא להכיר לתלמידים את מקצועות הסייבר, 
.STEAM לעורר מוטיבציה וקרבה למקצועות ה

26 כיתות ה‘ | 6 שעות לכל תלמיד

mini.MAKE

קורס המתקיים אחר הצהריים במשך השנה כולה, ומיועד לילדים בגילאי א‘-ו‘ (מחולקים 
ל-3 שכבות גיל). הילדים לומדים חיתוך בלייזר, תכנון והדפסה בתלת מימד, תכנות ורובו־
טיקה, תוכנות לעיצוב גרפי, חשיבה יצירתית ופיתוח מגוון מיומנויות טכנולוגיות תוך עשייה 

מהנה והפקת תוצרים. 

3 קבוצות לפי גילאים | 40 ילדים מרחבי העיר | עשרות תוצרים 

סיכום 2021

תכנות בגני הילדים

בשנה זו החל פיילוט בכשני שליש מהגנים בעיר, במסגרתו הגננות עברו הכשרה מתאימה 
על מנת ללמד את הילדים תכנות על ידי שימוש ברובוט משחקי בשם מטאטאלאב. 

בעזרת הרובוט הילדים לומדים חשיבה חישובית, מבעיה לפתרון, תכנון לטווח רחוק ועוד.

10 גני פיילוט ברחבי העיר | הכשרות לגננות | מאות ילדים שלומדים תכנות  



סיכום 2021

קורסים לבני הגיל השלישי

קורסים לבני הגיל השלישי נפתחים כל הזמן ובמגוון נושאים. עיצוב מוצר, יישומי מחשב, 
 MAKE היכרות ועבודה עם טלפון חכם, יישומי מחשב בשפה הרוסית ועוד. המדריכים של
מגלים גמישות רבה בקורסים אלו ומתאימים את הקורסים לקצב הקבוצה ולנושאים שבני 

הגיל השלישי מבקשים להתעכב והלסביר לעומק.

6 קורסים בשנה | 15 משתתפים בכל מחזור | רוסית ועיברית 

קורסים לקהל הרחב במגוון תחומים

במהלך השנה, בכל חודש, נפתחים כ 4-5 קורסים לקהל הרחב במגוון תחומים הנוגעים 
לטכנולוגיה. קורסים ביישומי מחשב ותוכנות, קורסים להעשרת הידע, קורסים המאפשרים 

הסבת מקצוע, עיצוב מוצר ועוד. הקורסים מתקיימים בשעות גמישות ומיועדים לגילאים 
שונים ולכלל האוכלוסיה, במחירים המאפשרים לכל מי שחפץ בכך להשתתף.

5 קורסים חדשים נפתחים בכל חודש | לכל האוכלוסיות | מאות משתתפים בשנה

קורסים לנשים בקהילה

במסגרת התכנית לקידום מעמד האישה בעיר, נפתחים קורסים טכנולוגיים בתחומי הדיגי־
טל, עיצוב מוצר ותכשיטנות לנשים בעיר, תוך שימת דגש על העצמה ופיתוח אישי של כל 

משתתפת.

3 קורסים בנושאים שונים | לכל נשות העיר | 50 משתתפות

מועדון אמהות אימוש

אמהות בחופשת לידה מגיעות למרכז החדשנות פעמיים במחזור, ומכינות תוצרים יציר־
תיים עבור התינוקות והבית, תוך שיחה, חוויה מהנה והקדשת זמן ליצירה והתחדשות.

2 מפגשים לכל מחזור אמהות | כ- 100 נשים בשנה


