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 7201קייטנת ההאקרים ירושלים מידעון 
 

 ?מתי
 ימי ראשון עד חמישי

 2017 יביול 2 ראשוןיום : היום הראשון
 באוגוסט 17יום חמישי : היום האחרון

 
 .מן הימים יהיו כאלה תחצימכ. 15:00עד  9:30יתקיימו משעה  בקמפוס ימי פעילות

לינה או /ו ימי טיול, לינה, פעילויות ערב, פעילויות בשעות הבוקר המוקדמותייתכנו  ימי סיורב
מאוחר יותר מאשר ימי הפעילות או מוקדם להתחיל או להסתיים  ותעשויאלה פעילויות . באוהלים
 .בקמפוס

 .המסמךז לדוגמא בסוף "לוראו 
 

 ?איפה
 .בירושלים דוב יוסף' ברח פלךאורט ס "בביההקמפוס של קייטנת ההאקרים הוא 

 .בארנונה TLWשל  מרחב ההאקריםבגם יתקיימו פעילויות 
 ארנונה, םמרחב ההאקרי  אורט פלך, החדרים-קמפוס שלושת

 .לפתיחת הקישורלחיצה שמאלית לחצו . שתי המפות מקושרות למפות גוגל

  

 

https://goo.gl/maps/pCGSGtE5GD82
https://goo.gl/maps/mXynyyBowF72
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 ?המחנכים שלנומי 
 

חינוך ומדעי , מדעי המחשב, יש לו תארים בהנדסה. שיאל יצחקהמחנך הראשי והמייסד הוא 
 . משרד החינוךרובוטיקה באוניברסיטה העברית ויש לו תעודת הוראה של מרצה להוא . החברה
, שנות נסיון בחינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי 25לשיאל 

  .ב ובישראל"טק בארה-שנות נסיון בתעשיית ההיי 14 -ו
עבודת צוות , שיאל מתעניין מאוד בדינמקיה קבוצתית

 :הוא מתמחה ב. ומוטיבציה
 להתגבר על המחסומים שלהםילדים  הנעת -
התעניינות סקרנות ולהעלות את רמת העידוד ילדים  -

  שלהם
 ...ונראה שלילדים כיף איתו למרות חוש ההומור שלו

 
  

 
בשנת  The LearningWorks -הצטרף ל אריאל הרשלר

יש . יש לו תואר בהנדסה והוא בעל תעודת הוראה. 2014
 92שנות נסיון בחינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי וכן  92לו 

חברות בניהולו נמכרו  3. טק-שנות נסיון בתעשיית ההיי
 .בהצלחה

, חסמיםלפרוץ מתרגש לראות את יכולתם של ילדים  אריאל
 .להתאים את עצמם ולעשות את הבלתי אפשרי

העובדה שתלמידים באמת אוהבים היא מכל זה  האך חשוב
 .לא משנה מה הם עושיםבחברתו להיות 

 

 

 

TLW אנו גאים ביחס המאוד גבוה בין . שאפשר למצוא ביותר הטובים הצוות אנשיעסיקה את מ
אנו מעסיקים , במידת האפשרבבוגרים שלנו ויש לנו אמון רב . ילדים למספר המדריכיםמספר ה

וגישה תומכת הן  יותתקשורת. במשך שנים רבות TLWהשתתפו בפעילויות של  אשר TLWבוגרי 
 .חברי צוות ליבה מהמדריכים המתקבלים להיותדרישות 
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 ?מי הם התלמידים שלנו
במשך השנים  אם כי, 6-16אנו עובדים בעיקר עם ילדים בגילאי 

 .היו כמה מקרים יוצאי דופן
המבקשים . כל קבוצת לימוד בקפדנות רבהמרכיבים אנחנו 

את  יםקוראאם אתם . ראיון אישילהתקבל עוברים תהליך הכולל 
לבין קייטנת ילדכם בין ה טובהתאמה המדריך הזה כנראה יש 

 .בכך להיות בטוחים!) לכםוגם (אבל חשוב לנו , ההאקרים
 

 
מחפשים תלמידים שרוצים להיות מעורבים בתהליך אנחנו 

 .הלמידה שלהם
הדברים , ללמודאשר הדחף הגיל והרקע פחות חשובים לנו מ

 .שהם נהנים ללמודהעובדה ו ,שמרתקים אותם
זה  או מדעיים/מתעניין בנושאים טכנולוגיים וילדכם אם ברור ש

 אנחנו כבר נדאג לכל, אם הם רק סקרנים ,אבל – יכול לעזור
   .השאר

 
 שפה

קייטנה ההאם "כאשר הורים שואלים . וכך גם הצוות שלנו, התלמידים שלנו דוברי עברית ואנגלית
ימי טיול מתנהלים . זה תלוי מי עובד עם מיכי ". כן: "התשובה שלנו היא, "?דוברת אנגלית או עברית

, תלמידים עוזרים אחד לשניה, יכול לתרגם לאנגליתאינו בעברית וכאשר המדריך  בדרך כלל
 . ומתרגמים עבור מי שאינם דוברי עברית

 

 ?מה אנחנו עושים

 

 :TLW מטרות
 בכל "טייס"ה לתפקיד" נוסע"ה מתפקיד תלמידינו את להעביר .1

 שלהם לחינוך שנוגע מה
 יכולת וגם יצירתיות גם – תלמידינו של המוח כל את להפעיל .2

 סימפוניה כמו ביחד – רגשית וגם מחשבתית גם, אנאליטית
 מופלאה

 מקובעת ולא צומחת חשיבה ללמד .3
 להם נעזור אנו. בעולם חשוב והכי טוב הכי הילד הוא ילד כל .4

 בזאת להאמין
 מעורבת מצוינות של לחיים תלמידינו את להכין .5
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 המשך? מה אנחנו עושים

 תוכנית לימודים

נו יאנחנו מאוד רוצים שתלמיד. מטבעםילדים הם מהנדסים 
 .בניית דברים על ידיילמדו 

החל מעמודים , הנדסה ובניה בכמה רמותמלמדים אנו 
אנחנו בונים . גדולי ממדיםוקירות תמך ועד לגשרים ובניינים 

עם (ממכונות פשוטות החל  –מגוון רחב של דגמים מכניים 
עד לרכבים עם גלגלים או זחלים ) מנופים ומישורים נטויים
 .על מסילותהנוסעים על כבישים או 

ויש בה בישראל שלנו היא מהטובות  רובוטיקההמעבדת 
עיר  ליצורהתלמידים שלנו יכולים . חלקי לגו 0001,160,
עם מסילות באורך (על כבישים ומסילות וכלי רכב רכבות  24זמנית -בו רובוטים מפעילים 56שבה 
 !).מטר 600עד של כולל 

וכן , של לגו 3EV -ו NXTקייטנת ההאקרים משתמשת בפלטפורמות 
 -ו Arduino ,Raspberry Pi ,Hummingboard ,Coboxברובוטים של 

Edison )אתר דרך ה שאנו עזרנו לממןKickstarter .(! 
 

שבועות או  4תלמידים המצטרפים לקייטנת ההאקרים לתקופה של 
 .כאןלחצו  הורים. כאןלחצו  ילדים .Raspberry Pi יותר מקבלים

 מחקר ותקשורת
נו ישתמשו יאנו רוצים שתלמיד 2017אבל בשנת . של חדשנות, ולא הסוף, יצירתיות היא ההתחלה

דורש הבנה עמוקה של  כזאת שאיפה יישום. ביצירתיות שלהם על מנת לפתור בעיות אמיתיות
0F.אפקטיביותולכן חשוב לנו מאוד ללמד מיומנויות מחקר , דברים

לתכנן כיצד נו לומדים יתלמיד 1
אחד שערך ובדרך כלל אנו מסיימים את היום עם מצגת מדהימה על מחקר , ולהעביר מצגות

 .התלמידים
 שותפיםיכולים להיות  חוד החנית והאסכולה הישנה

וגם את הכלים המדעיים  טכנולוגייםלמידה המילה האחרונה באמצעי אנחנו אוהבים גם את 
אבל לא . להם בעתידיזדקקו נו ייות שתלמידוד מיומנומישניהם מצוינים לל. לנו הקלאסיים המוכרים

אלה רק הכלים שאנו משתמשים בהם כדי לעשות את העבודה , משנה עד כמה כל זה מרגש
 : הןהמטרות העיקריות שלנו . האמיתית

 את השנימעצים כל אחד  כאשר – במשולבללמד יצירתיות ואנליטיות לא בנפרד אלא  •
 הותלוי הגמיש היא אלא איננה קבועה מראש או בלתי משתנהלהוכיח שהאינטליגנציה שלנו  •

 בה שאנו משתמשיםבאופן ובתכיפות 
איך לתקשר , מרחב לזולת להשאיראיך , סביבה בטוחהלעצמם ליצור כיצד ללמד תלמידים  •

 ולשתף פעולה באופן אפקטיבי
בתהליך הלמידה שלהם במקום נוסעים היוזמים להיות שהם יכולים נו יללמד את תלמיד •

  כיצד לעשות זאת בפועלוללמד אותם גם  –פסיביים 

                                                           
הארצית וזכו בפרס אבל השנה הצוות החדש שלנו הגיע עד לתרות , המחקר והחדשנות יבפרסזוכים  First Lego League -ב TLWנבחרות   1

אבל אנו יותר גאים על תהליך הגדילה וההישגים , אנחנו גאים שהם זכו בהכרה זו! וגם בתחרות הארציתבתחרות האיזורית  ההשראה גם
 .של תלמידנו

http://meetedison.com/
https://www.raspberrypi.org/help/what-is-a-raspberry-pi/
http://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-Projects/
https://www.raspberrypi.org/help/what-is-a-raspberry-pi/
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 לימודקבוצות 

 ,למשל .גיל על פימחלקים לקבוצות  אנחנו לאו, גיל הוא שיקול אחד מבין רבים בהרכבת הקבוצות
 ת ביניהםתפארבע עשרה על בסיס ההסכמה המשוצוות של בני ביכול לעבוד  ילדך בן התשע

ייתכן שתמצא את , כמו כן. שבתכנון הנוכחי עדיף להשתמש בגלגלים בעלי קוטר גדול וצמיגים דקים
שהגדול יכול מסוג מסוים  כישורים חברתייםשיש לו , עובד עם מישהו יותר צעיר חמש עשרהבן ה

מרכיב חיוני של הוא  זה עבור זהנו יוצרים ישתלמידשהמרחב לנו מדווחים  רבים הורים. לספוג
 .זה לא השיקול העיקרי –אז אנחנו לא מתעלמים מהגיל  .התרבות המיוחדת בקיטנת ההאקרים

 
 

 MakerCamp -ו Googleחברת 

במסגרת זו אנו ממחזרים טכנולוגיה . Googleשל  MakerCampקייטנת ההאקרים היא חלק מקבוצת 
בכלי משתמשים  גם אנחנו .הופכים זבל לפרויקטים במדעוחדשים ובונים ממנה מחשבים ישנה 

 ובהדפסה (CAD)ומשתמשים בתוכנות לעיצוב ולתכנון , ידניים וחשמליים לעבודות עץ ומתכתעבודה 
 .מימדית-תלת

 
 כמה מהדברים שבנינו

בניית (תלמידינו יצרו יישומון המכוון אותנו למקלט הקרוב ביותר בירושלים 
שילבנו ). המלחמהבתקופת , יישומונים היתה חידוש של הקיץ לפני שנתיים

עיגול עם עקרונות הפיזיקה הקוונטית ויצרנו משחק -את המשחק איקס
וגם שרתי  Minecraftבנינו מודים למשחק . חדש שדומה יותר לשחמט

Minecraft ,מאיץ חלקיקים מלגו ואפילו כלי לגוגל , יישומון למניעת הצקות
1Fאנדרואיד שעוזר לדיסלקטים לקרוא

ופכת פלסטיק יצרנו זן של פטריה הה .2
 .לחומר שעובר פרוק ביולוגי
2Fהכנו סוכריות גומי בעצמנו

שיותר מאוחר שמנו במכונת סוכריות בצורת , 3
TARDIS שגם אותה בנינו בעצמנו, מלגו. 

 

                                                           
את  ילבהש Googleחברת . מהדיסלקטים לקרוא 68% -עוזר לכ HexaDyslexia היישומון שלנו, בודקים 7,000על פי תשובות מלמעלה מ   2

 .Google Play App Store -ניתן להוריד את היישומון בחינם ב.  ChromiumOSבהכלי 
 

אבל הבלאגן שנוצר . עשות המון בלגאן גם הקיץלמעשה בכוונתנו ל. או בשם הכיף, אנחנו נכונים תמיד לעשות בלגאן גדול בשם החינוך 3
 .לעולם. כשהכנו סוכריות גומי היה מאוד קשה לנקות ולכן לא נכין יותר סוכריות גומי

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thelearningworks.hexadyslexia
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 מרצים אורחים

 

אל כל אחד מאיתנו מדברים דברים שונים ולכן בכל שבוע יש 
, חדשנותםאנחנו בוחרים אותם על סמך . לנו מרצים אורחים

 .היותם מקור השראה או ערך חינוכי כולל, חזונם

 :מרצים אורחים בעבר
 בטר פלייס, שי אגסי  .אל. איי-ספייס, דן סאט  אנרגיה גלובל, יוסף אברמוביץ

 סמארטבוס, ישי כהן  קידיאפ, זואי ברמנט  כנסת ישראל, כ דוב ליפמן"ח
 

 'טיולים וכו ,סיורים
במפעלים , "טבע"ביקרנו במרכז הלוגיסטי של . הטיולים שלנו מדהימים, לומר את האמתאם 

מערכות קירור לבמפעל  ,האיכות של חברת אינטל בירושליםבקרת בסביבת , מימדית-תלת להדפסה
לחיפוש והצלה של היחידה נפגשנו עם ראשי , אינדיגו HPמדפסות ודיו של בפס היצור ל, מתקדמות

קרקעי אשר -חניון תתבו בונים באתר בניה היינו גם . טים"מזלמסוקים ובקו יצור של  וביקרנו, ל"צה
ות השרתים של חונסענו לגם . שעות 24מיטות תוך  1,200יכול להפוך לבית חולים מוגן פצצות עם 

ולחברות אחרות שאנחנו  Facebookלחברת , בתל אביב Googleלמשרדי , האוניברסיטה העברית
 .מאוד מעריכים

פעמים יוצאים לטיול קמפינג מספר אנחנו גם . באופנייםלהגיע אנחנו מציעים  כאשר הדבר אפשרי
עד כמה  תשאלו את מי שכבר היה(המשפחה בדרך כלל מוזמנת להצטרף במחיר עלות . בכל קיץ

 !).הקמפינג שלנו מגניב
מעבדות , משחקי קופסאוגם מרתון . במתחם קייטנת ההאקרים לינהגם קיים אולי ננסה ל
אנחנו לא מבטיחים שום דבר אבל בשנה שעברה אירעה . "על האש"ו , ערבי סרטים, באסטרונומיה

כדי לאפשר הבנה עמוקה יותר של תופעות המהירות (אירוע עם מגלשת מים ענקית וטרמפולינה 
 ....)כמובן, והתאוצה
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 עלויות שיש לקחת בחשבון
 

 שכר לימוד
 ח"ש 6,100: מלאהשכר לימוד לתקופה 

 ח"ש 1,350: שכר לימוד לשבוע יחיד
 ח"ש 3,350: שבועות 3עבור 
 ח"ש 4,000: שבועות 4עבור 
 ח"ש 4,850: שבועות 5עבור 
 ח"ש 5,700: שבועות 6עבור 

 
 עלות נסיעה בתחבורה הציבורית

עלות השימוש בתחבורה הציבורית אינה כלולה 
 .בשכר הלימוד או עלויות הציוד המתכלה

 ויות ציוד מתכלהעל 
3Fח"ש) מספר השבועות  50x+ ( 150דמי ציוד 

4 
בנוסף  יש לשלם את עלות הציוד המתכלה

 .לשכר הלימוד
 

 עלויות ארוחת צהרים
 קייטנת ההאקרים אינה מספקת ארוחות

טוב לפעמים אנחנו . (צהריים או נישנושים
אבל לצורך העניין קחו , דברים טובים מחלקים

 )זאתבחשבון שאיננו עושים 

 
 עלויות אופנים

אנו ממליצים לכם לנצל את הזדמנויות הרכיבה שאנו מציעים לרוכבי , רוכב על אופנייםילדכם אם 
לקחת בחשבון את עלות  עליכם. בות בוקר מוקדמותאופניים במשך הקיץ במסגרת ימי טיול ורכי

פנימית , קסדהב כל רוכב מחייבתקייטנת ההאקרים . תתחזוקת האופניים בחישוב העלות הכולל
 ).יכול להיות תיק גב(לבקבוק  ומנשאבקבוק מים , מנעול לאופניים, להחלפה

 

 

 פרטי קשר
אנחנו מקוים . במשך השניםעל ידי הורים  שנשאלנוהשאלות מכיל את התשובות למרבית זה  ךמדרי

השלב הבא הוא למלא את טופס ההרשמה , אם אתם מעוניינים. השאלות שלכםנה גם על ועשהוא 
בטופס תמצאו את כל ההנחיות . כאןאפשר להוריד את טופס ההרשמה . ולקבוע מועד לראיון

 .ום מועד לראיוןתאואנו ניצור קשר ל, הדרושות
מספרי הטלפון שלנו . info@thelearningworks.orgל "יש לכם שאלות דחופות כתבו אלינו לדואאם 
אנא ). מבריטניה( 0203-746-6686 -ו) ב"מארה( 718-841-8814, )בחיוג מישראל( 03-7639688הם 

 .GMT+2אנחנו נמצאים באיזור  –התחשבו בהפרשי הזמן 
  

 נספחים
אנו גאים במיוחד  .בדפים הבאים תמצאו לוחות זמנים משנים קודמות וכמה דוגמאות לפעילויות

אולי זה נראה משעמם יחסית לפעילויות האחרות . בפעילות האחרונה שלנו על הטייה על בסיס מין
אך זו היתה אחת ) ?שלנו המציאה מין ביולוגי חדש  FLLהאם שמתם לב שאחת מנבחרות ה (

  !אנו מקוים שתמצאו את המידע שימושי .הפעילויות הכי מוצלחות שלנו
 

                                                           
 ח"ש 500=  350+  150= שבועות  7-עלות האספקה ל; ח"ש 350=  200+  150= שבועות  4-עלות הציוד המתכלה ל: לדוגמא 4
 

http://www.thelearningworks.org/HackerCamp2017/TLW_HackerCamp2017_Application_HEB.pdf
mailto:info@thelearningworks.org
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Early Morning 

Campus Hours 

Evening/Night time Activity 

 
 
 

Sample weekly schedule from The HackerCamp 2013 
 
 
 
 

 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday 
07:15  Early morning bike 

ride - Borekas on 
Haas Promenade. 

 Field trip to Dimona and 
Ashkelon - Leave early!  

09:30 Good morning 
Brain Workout 

Good morning 
Brain Workout 

Good morning Brain Workout 

10:00 Project 
assignments, brain 
storming, kick off 

Project Camp starts at 10:00 Tour of Bright Source 
Solar Energy Farm 

Equipment test for camping trip. 
Set up, check, repair (if needed), 
breakdown and repack. 
Leave equipment over weekend 
for next week's camping trip. 11:30 Lesson: 

Measurements of 
electricity 

Lesson: 
How do we store 
energy? 

Exercise: 
How many Watts, 
Amps and Volts does 
my family use? 

12:30 Lunch Lunch and video: 
Anholdt offshore 
wind farm in 
Denmark 

Lunch Packed, picnic lunch Lunch and Video:  
The Boston Big Dig 

13:30 Project Project evaluation 
and adaptation 

Discussion: 
Power and 
Sustainability 

Tour of Ashkelon power 
station 

Discussion: Environmental 
footprints 

14:15 Clean up and 
repack room/lab 

Clean up and 
repack room/lab 

Clean up and repack 
room/lab 

Clean up and repack room/lab 

14:30 Dismissal Dismissal Dismissal Dismissal 

17:30   
Please take a short 
nap at home!! 

 Home at ~17:30 - 
Dismissal  

18:30    TKP Family BBQ at home of 
family in neighborhood. 

19:30  Rooftop movie 
night - E. T.    

20:00      

21:30  Astronomy Lab - 
Crater shadows on 
FULL MOON! 

  Clean up 

23:00  Clean up    
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HackerCamp 2014, Weekly Schedule – SUBJECT TO CHANGE 

 

 

  

Week 3 Sunday  
July 13th 

Monday  
July 14th 

Tuesday  
July 15th 

Wednesday  
July 16th 

Thursday  
July 17th 

  Please bring 
tents, bedrolls, 
for equipment 
check 

Bike to Tahana 
Rishona, leave at 
08:00 
Bring breakfast 

Arrival 08:00  
Camping TripI 

 

09:00 Arrival   
GanglySister.net, 
Purple and Nine, 
Women in 
Technology 
 

Arrival    

  

09:30 Brainteaser Brainteaser Brainteaser Busride to Tel Aviv  

10:00  
Morning 
Presentation 

    

10:20 Snack Snack Snack   

10:40 Awesomeness 
 

Awesomeness Awesomeness 

LEARN: Google, 
borders, mission 
statement? 
“Can Google 
Translate do sign 
language?” 

11:00 Google Israel 
Meet Avi Rosenschein, 
Information Scientist 

 

12:30 Lunch Lunch Lunch  Break camp after lunch 

13:00 Coolness 
 
 

Coolness 
 
Tent Checks 

Coolness 
 
 

Busride to Ashkelon Busride to Rehovot 

14:20 Synthesis Synthesis Synthesis Check in at campsite 14:30 – Visit fabrication 
plant of Morel Industries 

14:45 Clean up Clean up Clean up Pitch campsite  

15:00 Dismissal Dismissal Dismissal Prepare supper Busride home 

  Astronomy night 
from 19:30-
21:30 
Google Maker 
Camp event until 
22:00 

   
Arrive at TLW by 17:00 
 
Unpack bus into camp 
Dismissal at 17:30 
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 2015 ליולי 19

 2015 ירושלים ההאקרים קיטנת ,The LearningWorks: אל

 ירושלים של העירוני התכנון חטיבת, ישראל מקרקעי מנהל: מאת
 

 ,וברכה שלום ההאקרים קיטנת לתלמידי

 .בקיטנת ההאקרים 2015, העיר שבוע פתיחת עם איחולינו

 את המנחה הנושא. ביולי 23 בתאריך, הזה השבוע סוף עד ירושלים תיעירי אל הצעותיכם את לקבל מבקשים אנו
 "?2025 של ירושלים את לראותאתם  תרצו כיצד: 2025 שנתב ירושלים" הוא המשותף הפרויקט

 מה הם לראות אנו בעיקר רוצים יותר, אולם. היום שהם כפי יישארו מירושלים שחלקים לראות רוצים אמנם אנו
 .ירושלים עבור ביותר המשמעותיים שהם מאמינים שאתם השינויים

 :הבאים הדברים את בחשבון קחו

 .1000:1בקנה מידה של כ ', מ X 10' מ 5שלהבנתינו יהיו בערך  ,קילומטר 5X10על המודל שלכם לכסות כ 

 :לישום עבוראנא הציעו פתרונות הניתנים 
 מערכת או מערכות ייצור אנרגיה ומזון ברות קיימא )1
 .יחסי גומלין יעילים בין אזורי המסחר לאזורי המגורים בירושלים: סדר והגיון )2
על המלצותיכם לשקף .וגם על ההיבטים שלא, חישבו על ההיבטים של עיר התורמים לתפקודה התקין )3

 .נושאים אלה
כמובן שתוכלו לשקף את המציאות  .תיירות חלל כבר תהיה עובדהקרוב לוודאי ש 2025עד לשנת שנת  )4

 .אך אל תהפכו אותם למוקד העיר, הזאת על ידי בניית נמל ומנחת חלל

 :חובה לכלול את הנקודות הבאות

 .זהות אשר אינן מפריעות להתנהלות חיי היומיום של ירושלים" כיפת ברזל"שלוש סוללות  )1
 אנו ממליצים להתבסס ולהוסיף על הרכבת הקלה, מערכת תחבורה ציבורית משולבת )2

o כלומר , מפולס, אך כל מפלס צריך להיות בדיוק כך, תוכלו לתכנן יותר ממפלס אחד של מסילות
 .באותו רום כמו שאר חלקי המסילה

o  מקלות ארטיק(עליכם לקשר בין אזורים באמצעות גשרי עץ מחומר גלם מקומי.( 
o  עליכם להשתמש בEV3  אוNXT ירידה מהפסיםוהתנגשויות  שימנעלוט ברכבות באופן כדי לש. 

של עבודתכם ) time-lapse(וליצור סרטון קיטועי זמן  rPiעליכם לתעד את עבודתכם באמצעות שתי מערכות  )3
 .2025על פרויקט ירושלים 

 .14:00ליולי בשעה  23 ,אנו נצפה במודל העיר שלכם ביום חמישי

 ,בברכה

 באטמן/ ראש העיר ניר ברקת  ,שאול גודמן האדון   ,היורשת ,ווקסלר 'ר' ת   ',אן לואיז פינץ'ז
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S.T.E.M. Workshop 
                2013 

 
the logic train 

 

Greetings Engineers. 
 

Main Goal: 
- To learn about logical relationships using two moving trains on several 
versions of tracks we will lay out ourselves 
- To learn about the physics involved in acceleration, momentum and balance. 
. 
. . . . which can cause trains to derail 

 

Requirements: 
o Create a single, cyclical track which will enable two three-car trains 

(engine plus three cars) to travel at the same time, in the same 
direction, with no derailments 

o Create a track which will allow two trains to travel in opposite 
directions. 

Two switches are allowed. 
o Create a track which will allow two trains to travel in opposite 
directions. 

If we use four switches (instead of two) what changes does this enable us to do? 
 

Mission: 
Fulfill all of the above requirements. That means some people need to work on 
trains, some need to work on tracks, some need to work on power supplies. . . 

 
 

The TKP management group will be paid in local currency, and the people here 
trade in cookies.  But for the TKP group to get paid, everyone needs to work at 
least some on every part of the project. If this requirement is not fulfilled even by 
one person, no one will get paid. 

 

Bonus mission: 
Assuming a flat and continuous surface for the laying of track. . .List the minimum 
supplies required to put three trains on a cyclical track, let two move in one 
direction and let the third train move opposite, and have no collisions and no 
derailments. 

 

GOOD LUCK ENGINEERS. 
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Shuk quest 
2014 

The shuk (market) at Mahane Yehuda is one of the most 
unique places in Israel.  Overlapping cultures, each stall-owner trying to sell a generations-old recipe for 
a local type of food. . .  20-sheqel jeans. . .   

Our meeting place is in front of the uncovered section, which is Rehov Mahane Yehuda.  It’s right 
between what’s, on this map, listed as the Iraqi Market and Georgian Markets, on Yafo (Jaffa) Street. 

Teams of 2 or 3, with one staff per team.  Check in with Shaiel before starting your quest. 

At 12:15 we will meet for lunch at the fish and chips shop, by the grill shop, which is next to item 3.  (It’s 
in the bottom right corner of this map.)  You don’t need to buy lunch if you brought it. 

 
The day will end at 14:15 when students will be released at the same place.  
Cyclists will then ride back to TLW.  It’s okay for students to ride home 
instead of back to Baka.  Cyclists riding back to TLW will arrive by 15:00. 
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-2015שלנו בנוגע לעבודת החקר שלהם בעונת  FLL-י אחד מצוותי ה"קבל עהמכתב הזה הת(

זן שמסוגל לפרק פלסטיק באופן , הייתה להם הזכות לקבוע את שם זן הפטריה שהם יצרו. 2016
 .)מסוימים ביולוגי ומהווה תחליף לפלסטיק ביישומים תעשיתיים
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GENDER BIAS IN SCIENCE 
 
Who are Purple and Nine? 
 
What do you think of the GoldieBlox ad campaign? 
https://www.youtube.com/watch?v=y-AtZfNU3zw 
 
http://goo.gl/fxv7qg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZVCC83cDch0 
 
More specifically – what does it mean that these toys are marketed (meant to be bought by/for) 
girls? 
 
What are the color schemes for LEGO’s NXT and EV3 robot systems? 
 
Would you classify these as masculine or feminine colors? 
 
Find LEGO’s address where they receive emails about their products.  Have Reuven or Shaiel 
create an address for you using the ‘thelearningworks.org’ domain.  (i.e. if your name is Noam, 
have them create an email called ‘noam@thelearningworks.org’.)  Have it forward all email to 
your personal email account. 
 
Write an engaging and honest letter to LEGO corporation telling them what you’re doing with 
your summer, what you’re interested in, probably that you care about gender bias in your 
educational toys, etc.   
 
Tell them you’d like to know what it would take for you to get a pink EV3 or NXT.  Make sure you 
explain you are NOT interested in buying 40,000 units (or even 40) but one or two pink robots.  
How much would they charge you for that? 
 
LEGO will probably not make you a pink NXT.  How do you think they will respond? 
 
Watch Purple and Nine again. 
 
What questions do you have for the creators of P&N? 
 
What advice do you have for them? 
 
What do you hope they concentrate on, if they get to make their series? 
 
Do you think P&N and GoldieBlox should team up?  Why or why not? 
 

כל ! דפים 15זה אומר שקראת , והגעת עד לכאן, 2017ל במדריך המלא לקייטנת ההאקרים "אם קראת את הנ
 ...גלידה, ואולי. ח"ש 100תקבל הנחה של , בראיון האישי" אל תמצמץ, יקרהמה שלא "אם תאמר ! הכבוד

https://www.youtube.com/watch?v=y-AtZfNU3zw
http://goo.gl/fxv7qg
https://www.youtube.com/watch?v=ZVCC83cDch0

