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 חזון האליפות כבר פה!
קבוצת הרובוטיקה של בית הספר 'שבילים' זכתה באליפות 

 FIRSTהארצית של תחרות הרובוטיקה של 

מקום ראשון ביצועי רובוט, פרס ההשראה, מקום חמישי באליפות וכן 
 קיבלו הזמנה להשתתף באחת מהתחרויות הבינלאומיות

' שביליםשל תלמידי כיתות ט' בבית הספר 's3 shvilim space sheep  (2247 ) חברי קבוצת הרובוטיקה
שנערכה לאחרונה. הקבוצה זכתה בפרס  FIRSTבאליפות הארצית של  עשו היסטוריה ע"ש מנחם בגין,

קיבלו את קיבלו את מספר הנקודות הגבוה אף בו  ,בפרס הראשון בביצועי רובוטההשראה היוקרתי ו
בשנים האחרונות בתחרות. בשקלול הפרסים דורגה הקבוצה במקום החמישי מתוך  ה קבוצהביותר שקיבל

 .  FIRSTקבוצות והודות להישג הגבוה הוזמנה להשתתף באחת מהתחרויות הבינלאומיות של  55

רובוט, חקר וערכים. במסגרת התחרות הציגה הקבוצה את  -תכנית הרובוטיקה כוללת שלושה נושאים
כאמור זכו בניקוד הגבוה ביותר שניתן בתחרות עד כה( וכן חקר בנושא הגנה על הרובוט 'חזון' )עליו 

בתהליך העבודה נפגשו . UV -משלחת מאוישת במסע למאדים מפני קרינת רוח השמש וקרינת ה
אנשי מחקר ומדע בולטים ממכון ויצמן, טכניון ואחרים. את תהליך העבודה תיעדו בספר התלמידים עם 

 רובוט אותו הפיצו לחברי הקבוצות האחרות בתחרות. המדריך כיצד לבנות

מקצועית ואישית. הקבוצה  תלמידים ומובילה אותם המורה, טל טרם, כמנטורית 12בקבוצה חברים 
התארגנה מתוך יוזמה עצמית של התלמידים בחודש אוקטובר האחרון )כחודשיים מאוחר יותר 

מהתארגנותן של קבוצות אחרות( כקבוצה עצמאית. מנהלת בית החינוך, רותי שמרון, נתנה את ברכת 
את המסע שלה  הדרך, טל טרם התגייסה בהתנדבות לטובת האתגר והקבוצה המיוחדת הזאת החלה

 לאליפות. כקבוצה עצמאית התמודדו התלמידים עם טיפול בהסעות, תקציבים, אישורים ופגישות
. לטובת  התלמידים יחד עם המנטורית נפגשו בשעות אחר הצהריים ובסופי השבוע כדי לעבוד על הפרויקט

יבל 'דרך הנדיב' המטרה התלמידים גייסו כספים באמצעים שונים בהם הקמת דוכן מזון מקומי בפסט
בישוב.  במקביל להיערכות לתחרות המשיכו חברי הקבוצה להתנדב בקהילה )שנה שנייה(. ההתנדבות 
ועל כללה פעילות במועדון אדיס, מועדון נוער שכללה הדרכה של חברי הקבוצה על בניית רובוטים, תכנות 

 . FLLתכנית ה 

י זמן רב לאחר שקבוצות אחרות התחילו התלמידים ניגשו אלמנטורית הקבוצה, טל טרם מספרת: 
להתכונן לתחרות עם רצון עז לפתוח את הקבוצה הזו כהזדמנות אחרונה להתמודד עם האתגר. אנו בניגוד 

לבתי הספר לא דורשים תנאי קבלה כדי להשתלב בתכנית והשתתפות היא תלוית מוטיבציה ועניין אישי 
תשוקה אמתית ללמידה ולהתפתחות, הם הובילו את  של התלמידים. חברי הקבוצה הנהדרים האלו גילו

ההיערכות בכל ההיבטים במלוא יכולותיהם וההישג המרשים בו הם יכולים להתגאות כעת הוא תוצר 
ישיר של התשוקה הזו לתהליך הלימוד. נוסף לתוצאה המדהימה בביצועי רובוט זכתה הקבוצה בפרס 

יעו לקבוצות אחרות והיוו עבורן השראה. זהו פרס ההשראה, פרס זה משמעותו הוא שחברי הקבוצה סי
המעיד על הפן הערכי וזוהי גאווה אדירה עבורם ועבורנו. מבחינתי, כאשת חינוך זו הייתה חוויה יוצאת 

דופן בעוצמתה שהמחישה את תפקידנו ללוות את הילדים ולהיות קטליזטור במקומות בהם קיימת 
 לו צומחות ההצלחות הגדולות ביותר. " התשוקה ללימודים ולצמיחה. מהמקומות הא

השנה הזאת הייתה שנה מאוד משמעותית עבור כולנו. למדנו  גם התלמידים משתפים מהחוויות שצברו: "
לעבוד בצורה עצמאית ואחראית, לחקור בצורה מעמיקה ולגלות דברים חדשים. הבנו שלשתף אחד את 

בנו שהכי חשוב זה ליהנות ולאזן בין זמן העבודה השנייה ביידע תורם לכל הקבוצה בצורה משמעותית. ה
לבין זמן הגיבוש וההפסקות. והחשוב מכל , שכשאנחנו עובדים ביחד בצורה מיטבית נוכל להגיע לתוצאה 

הטובה ביותר. כשאנו מתבוננים בעצמנו אנו גאים לומר שערכי פירסט מוטמעים בנו, ואנו פועלים על פי 
מאוד גאים וגאות בתהליך המשמעותי שעברנו  2247נו קבוצת הרובוטיקה א הם בכל מרחביי החיים שלנו. 

השנה, מבחנתנו זכינו בפרס החשוב מכל, עבודת צוות, חוסר שיפוטיות, קבלה ולמידה משותפת 
 משמעותית. "

בית החינוך, הצוות, התלמידות והתלמידים גאים מאוד בתהליך מנהלת בית הספר רותי שמרון :"
והקבוצתי שעשו חברי קבוצת הרובוטיקה של שכבה ט'! החבר'ה יחד עם המנטורית, המעמיק, המקצועי 

טל מוכיחים פעם אחר פעם שמצוינות, חינוך דמוקרטי ומעורבות חברתית הולכים יחד בגדול ומביאים 
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לתוצאות מדהימות. הקבוצה הזו היא השראה לכולנו. בהצלחה בתחרות הבינלאומית באורוגואי בחודש 

 מאי!" 

היא גאווה גדולה עבור התלמידים, ההורים, בית הספר, זכייה זו  לת אגף החינוך, אילנה זגול, מסרה:"מנה
משנה לשנה חזינו בהתפתחות הקבוצה בהיבט הטכנולוגי, הלימודי והחברתי, מערכת החינוך והישוב. 

יישר כוח  .באליפות הארצית השנה לתוצאות יפות בתחרויות וכעת, להישג פורץ דרךהתפתחות שהביאה 
לאורך התהליך החשוב, ולצוות החינוכי על ליווי התלמידים  , למנטורית, טל, , רותימנהלתתלמידים לל

להם . מאחלת תהליך אשר מעבר לאוריינות הטכנולוגית יספק להם כלים משמעותיים גם בחייהם כבוגרים
 " .י הצלחה בתחרות הבינלאומית ובייצוג ישראל והישוב ובהגשמת החזון הישראל

"  ציינה: בתחרות המחוזיתראש המועצה, הגר פרי יגור, שביקרה את חברי הקבוצה לאחר זכייתם 
זהו סיפור הצלחה ואף מודל להצלחה אישי, חברתי, הישגם של חברי הקבוצה מרשים בכל קנה מידה. 

, ההשקעה ערכי וחינוכי. התגייסותם העצמאית של התלמידים, עבודת הצוות, הסיוע לקבוצות המתחרות 
תהליך הרמה הגבוהה שהפגינו הם דוגמא ל -המרובה של התלמידים והמנטורית טל וכמובן התוצאה

מעוררי גאווה  שקדם לה, המונעים מנחישות, אמונה עצמית וערכיות הםבמיטבו. הזכייה והתהליך כי חינו
י שימרון ואת והשראה. אני מברכת בחום את התלמידים, ההורים המסורים, את טל, את המנהלת רות

זכייתם הראויה ועל הדרך החשובה שסללו עבור תלמידים רבים אחרים שיבקשו הצוות החינוכי על 
ת טכנולוגיות ת זו ותכניולהתמודד בעתיד בתחרות זו או אחרות. אנו כמועצה רואים ערך רב בקידום תכני

 "גאים בכם! 2247קבוצה  .לאורך כל השנה ומשקיעים בכך משאבים רביםנוספות  ומדעיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


