חדשות נפלאות ,הישג נפלא לילדי הכפר ,וקבוצת התכנה והרובוטיקה.
לפני שעה קלה הסתיימה תחרות היזמים הטכנולוגית הבינלאומית "האקתון ישראל" -
Israel HackJenY

שהתקיימה במהלך שישי  -שבת במשך  63שעות עבודה רצופות!
http://hackgeny.com/israel
.
התחרות פתוחה לכל מפתח עד גיל  03ומשתתפים בה בין השאר גם משרתי  0033והיחידה
הטכנולוגית מפתחים ומעצבים צעירים..
השנה היה זה הכנס הארצי הגדול ביותר אי פעם  053-משתתפים ,מרחבי הארץ.
לנו בכפר הירוק היה ייצוג מרשים של שלוש קבוצות מקרב תלמידי התיכון -כיתות י ,י"א
,י"ב (כולם מקבוצת הרובוטיקה שלנו ,)GREEN BLITZ
וכן פגשנו בוגרים שלנו המשרתים ב ( 0033נועם זיטומרסקי ועוד)..
במהלך התחרות היה על המפתחים להעלות רעיון לתכנת וליישם אותו ברמת פרוטוטייפ
ראשוני ולהעמיד פרזנטציה ופיץ
מול הקהל וחבר השופטים מהתעשייה.

צוות התכנה של קבוצת הרובוטיקה בשיתוף אבישג הנפלאה ,זכו במקום
הראשון!
והם ייצגו את ישראל בכנס הבין לאומי בברצלונה .בתקווה שיגיעו אתו כל הדרך עד
לסיליקון-וואלי בקליפורניה
הטיסה והשהות ממומנים במלואם  ,שם הם יחברו לשיתופי פעולה ויתחרו מול יזמים מכל
העולם.
בצוות הזוכה:
מי”ב  :נועם גל ואבישג רוזנברג.
מי”א  :תומר שלזינגר ,עדן רוזן ,עוז תמיר.
נועם גל הגה את הרעיון הראשוני
הצוות שכלל ופיתח
עדן רוזן ואבישג העמידו פיץ מהסרטים מול קהל גדול שהריע ארוכות.

מהות המוצר שפותח:
מה אם נוכל לנטר באמצעות חיישנים את התחושות הנוצרות במוחו של
אדם הרואה טלוויזיה וכך לאפיין עבורו חווית צפיה אישית הנלמדת לאורך זמן.?? .
הצוות שאל שאלה זו ופיתח במהלך  03השעות דמו מבריק שמדגים את
הפוטנציאל העצום המדעי והכלכלי שטמון ביישום מוצר מסוג זה.

כמו כן..
צוות נוסף שלנו שמורכב מצוות סטארטאפ ותוכנה  -ילדי שכבה י.

העפילו לשלב שמונה הסטארטאפים המועמדים לגמר!
וזכו במקום הרביעי!
עם מוצר נפלא ופיץ מעולה (ניכר שהאימון בגמר של נאסא בארה"ב הועיל )):

בצוות:

כיתות י  :עמרי סרבנסקי,יואב חיות,אהוד באראז,תומר רוזנפלד
בצוות השלישי שלא זכה ועשה עבודה נפלאה:
מכיתות י  :עומר הראלי וצוות סרטוט.

החלום שלנו להקים בכפר "בית ספר לסטארטאפים
ולמידה מעולם אחר" צובר תאוצה):
יהודה אור.

