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 לכבוד
 מר מקס סיון, מנהל

 מר לב ברמן, מנהל מרכז היזמות
 ש שמעון פרס”להייטק ואומנויות עהתיכון 

 

 מקס, שלום,

, במסגרתו עיצבו המשתתפים קורונה בימי למידה האקתון מיוחד בנושא ( קיימנו13.1.21ביום רביעי האחרון )
משתתפים מכל הגילאים וממגוון תחומים.  70-פתרונות טכנולוגיים לקשיים שעולים מן השטח. באירוע פעלו כ

מומחים, ובסוף היום הוצגו  מנטורים 11תשע הקבוצות שפעלו במסגרת האירוע עבדו לאורך היום כולו, בסיוע 
 איש.  100-התוצרים בפני קהל של למעלה מ

קבוצת תלמידים מבית הספר שלכם, תלמידי כיתה ט', אשר של בתחרות  על השתתפותהמאוד והתרגשנו שמחנו 
. התלמידים הם: , ובחרו להשתתף בו מרצונם החופשישמעו על האירוע ממנהל מרכז היזמות אצלכם, לב ברמן

 .מישה ברמןו ,שנקודוד צאל קרופ , יונתן ניימן, וולריה ילו

רון, פת איתרו, ואוכלוסית יעד הצליחו לאתר קושיהם  מן הקבוצה הזו.ולו, התרשמנו מאוד לאורך היום כ
ההצעה שלהם . בהצלחה רבה הפגינו חשיבה יצירתית וביקורתית, ידעו לעבוד ביחד, והצליחו לעמוד במשימה

אותו יוכלו התלמידים לעצב כרצונם ובו יוכלו המורים להעניק לתלמידים להקים בית ספר וירטואלי לחלוטין, 
 חוויות למידה עשירות ובלתי מוגבלות, מעידה על הבנתם את הצורך בשינוי משמעותי בשדה החינוך.

מרשימה ביותר. שמענו מהם שהם כבר צברו ניסיון בהאקתונים, ובהחלט  ההצגה שלהם באירוע הגמר היתה
קבוצת התלמידים שלכם לכן, לא ייפלא ש ניכר שהם רכשו אצלכם כלים משמעותיים שהיוו להם בסיס איתן.

 .זכתה בפרס "חביב הקהל" )ובמקום השני על פי דירוגי צוות השופטים(

 אוד לאירוע, ועל כך אנו מודים לא רק להם, אלא גם לכם.השתתפותם באירוע של התלמידים שלכם תרמה מ
נשמח מאוד לשמור על קשר ולחשוב  , ואנורשת "עמל" ועם בית הספר עםנו שיתופי פעולה של בעבר כבר נרקמו

 המשך שיתוף פעולה בינינו.על 

 

 ,בברכה
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 ולמידה לטכנולוגיה המגמה
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