לתלמידיס
אור
היולו עבודה טובה ,תפקיד בכיר

מכשיר בכפר הירוק דורות

ומשכורת

שלתלמידים

נאה ,אבל

יהודה

בתחום הסייבר,

לחינוך
אור עזב הכל ועבר

המחשבים והרובוטיקה

ב־ 15

השנים האחרונות הוא

בזמנו הפנוי הוא כותב

שיריםלריטה

הטכנולוגיה והמחשובבצה״ל וכןלקורס טיס .כיוון .כל בוקר שאני מגיעלעבודה גורם לי
לאשכולות הםייבר,
כתבתנו ^נייני חינוך
חדד
טרבלםי
תמר
מסירותו הפך אורלמורה נערץ ואהוב.
תוכנית
והמובילים של ״גבהים״
נוסף על כך היה אורמהחלוצים
״אני צופה בשינוי שחל בכלילד וחש השראה ושמחה״ ,מספר אור.
הסייברהלאומית בבתי־הספר שנועדה לפתח ולטפח עתודה של מו־
$TS1$מומחי$TS1$
!?.׳׳ :הוא היה מנהל הברה מצליחה להנדסתבניין ,אבללפני 15
״המורכבות של ההתרחשות מוציאהמהילדים את הנדבך החשובבל־
$TS1$בלמידה$TS1$
ולתעשייה ההיי־טק.
$DN2$מומחי $DN2$סייברלמערכת הביטחון,לאקדמיה
מחי
משמש רכז המגמה
שנה עזב הבל לטובת החינוך ,ומאז הוא
ואת המפגש עםהיכולת
ההיכרות עם עצמם ועם האחר
מידה
$DN2$בלמידה$DN2$
בבית־הספר
נשאר
ולא
בבוקר,
מוקדם
הוא
רביב
לשי־
$TS1$לשירות$TS1$
תלמידיפ
המכשירה
ולטכנולוגיה בכפר הירוק
על
פעם
מגיעלעבודה
למדע
לפצח לחוד וביחד אתהבלתי נודעלכדי תוצר מעשי ,מתפקד ,חכם
חשבונו הפרטי עד חצותהלילה.והכל כדילהפוך אתתלמידיולטו־
$TS1$לטובים$TS1$
ירות $DN2$משמעותי בצה״ל בתחומי המייבר,
המחשוב וגפ הטיס.
רות
למצוינים יותר .בזכותו הפר הכפר הירוק למוקד של אירוח ומגניב״.
$DN2$לטובים $DN2$יותר,
בים
הגבול״ .ואכן,לפני
המוטו של יהודה אור  49הוא ״השמיים הם
הריאלי ,אבל בזכות אחת המורות שלו
כמה חודשים זכותלמידיו בתחרותבינלאומית שהתקיימה במרכז אירועים ותחרויות בתחומים שאותם הואמלמד.
אור אומנם שקועבעולם
בבית־הספר היסודי התאהב בזמנו בשירה עברית וכברבגיל  14פי־
$TS1$פירסם$TS1$
עוגן״ ,מספר אור,שבגלגולו
״אני כאן כדי לתתלתלמידים שלי
בארצות־הברית .קבוצה אחרת
נאס״א (סוכנות ההלל האמריקאית)
$DN2$פירסם $DN2$ספר שירה .מכירים את השיר ״רמזים״ של ריטה ואת השיר
רסם
הקודם שימש גם מרצה במכללה בתחום התוכנה .״כשאני סיימתי
בינלאומית ברובוטיקה.
מתלמידיועלתה בימים אלה לגמר בתחרות
בית־ספר הייתימבולבל .לא היה ליעוגן שנתן לי משהו שאני אוהב ״ערר של שוורים״ של אביתר בנאי? אור הוא זה שכתב אתהמילים
התגבשה סופית כאשר מכר ביקש ממנו
ההכרהשייעודו בהוראה
לשיריםהאלה .הוא חבר באקו״ם ,ובימים אלה ממשיךלכתוב שירים
לעשות .זה גרםלילהפוךלמהנדסבניין וניתבלי תקופת
לבנו ,שסבל מקשיי קשבוריכוז.
ובאמתיודע
לסייע
נוספים.
כשהתפכחתי עזבתי הכל ושיניתי
אליו.
חייםלמקום שאני לא מתאים
אור הצטרף לכפר הירוק ,בית־ספר בתנאי פנימייה .הוא מכשיר את
שמחה״ .ואכן ,בזכות

בלימודי מחשב ,רובוטיקה וסייברובהתלה־
$TS1$ובהתלהבותו$TS1$
תלמידי כיתות ט׳ עד י״ב
בותו$DN2$מצליחלהדביק אותם בחיידק הזה.
בותו
הטכנולוגי המפואר שהקים מפיק תוצאות מרשימות:
%87
המערך
שבראשה הוא עומד התקבלו
והטכנולוגיה
מתלמידי מגמת המדע

