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 ראשית דבר, 

שאישר את ההשתלמות,  עטאר נביל ' ראשית למרברצוני להגיד תודה לכל הצוות של המשרד, 
שוחח גם עם נוכח עם נביל בכל השיעורים, דאג ל ון אלי אל ' במה, בנוסף למרונתן לי הזדמנות ו

, שכבר לפני שלוש  עדי תמירר נוספת נכון לשלוח גם למ כוון אותי מהניסיון הרב שלו, תודהאיתי ל
תוכנית הלימודים. שנים זיהה את המגמה ושילב נושאים אלה ב  

 מנהלת יח' הדרכה והשתלמויות מא"ה משרד העבודה, איריס עדןגברת תודה גדולה ל בנוסף 
במורים שמסוגלים להתרכז י התקופה, והאמינה למרות הקושדחפה את קיום ההשתלמות ש

או ולכל מי שצם והשלים את השיעורים , ותודה לכל המורים היקרים שהגיעו, ולהקשיב שעות רבות
.בילי מקור כוחארות שלכם היו בשהשאלות וה, תודה לכל מי שהשתתף גם בצוםשנשאר   

תח בנושא כה חשוב.לנו, ותודה לכם שהקדשתם את הזמן להתפזהו המשאב הכי יקר מן ז  

 חברים, 

:ך לא יאוחר מכ   23/5/2021עד תאריך    ם קריטריוני  4הזכאות לגמול היא תוצאה של עמידה ב   

ופס(צריך לעדכן זאת בטמי שקיבל אישור פרטי ה בכל המפגשים ). נוכחות מלא1  

 2. הגשה של כל המטלות/בחינות לסיכום המפגשים האסינכרוניים )קישור( 

 –כם" דרוג הבית "הרגיל" לבית "חם בשץ אקסל שמתאר את הרכיבים הנדרשי. הגשה של קוב3
לב לכמה דגשים חשובים: שימו   

  ,כנסתי לאתר ת להקל על הלומדים העל מנניתן להגיש זאת עם כל ציוד של כל חברה
שונות, אבל אתם רשאים לבחור כל חברה שאתם מכירים,  הקורס שני קטלוגים של חברות

 העיקר שזה יוסבר בצורה טובה. 
 בלבד. התוצר שצריך להגיש הוא קובץ אקסל 
 80%חות לכסות לפ והצלחתםלא עובר ונקבע במידה /רהוא עוב הציון של העבודה 

 מהבית החכם בהצלחה וביעילות. 

 המוסד.  שמלמד באותואחד לכל צוות חינוכי גיש בית חכם שובה" ניתן לההערה ח

תאריך  ב ותכנות מעגל פיקוד של בית חכםעבודה מעשית בנייה   :גשה של עבודת סיכום. ה4
יע בטווח שעה שתרצו להגשלחו לי  - ,, קדימה צורן2א.ת קדימה, ספיר אבן יהודה, ב 23/5/2021

 (, לפי הניסיון שיש לכם בתחוםדקות 45-90משימה צפוי הוא כזמן ) 19:00 – 14:00שבין 

 שקפים הבאים: שמכילה את  פוינט-ווראמצגת פ PPTXבפורמט של לחילופין ניתן להגיש 

 (פלאפוןמוסד לימודים ו , ת.ז.שער )שם המגיש •
אשר את יש לשל בתים חכמים )מהעולם חיב  על תיאור הנושא שבחרתם להר שקף אחד •

 הנושא עם המרצה תחילה(
תוח הטכנולוגי שאתם מציגים )כולל תמונות שקפים לתיאור המצב הקיים לפני הפי  2-3 •

 (וסרטונים

יתוח ראוי, ואתם מכירים  פ כנולוגי שאתם חושבים שהוא טשקפים לתיאור הפיתוח ה 2-3 •
 אותו היטב 

 לסיכום המצגת  שאלות אמריקאיות( 5ן ידע )מבח •
 ,  בברכה

 רמי חדאד, משה רודובסקיכהן, יוהן , זוהר חן

https://www.robotix.co.il/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95/%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%9B%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%9E-%D7%AA

