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 ,לכבוד
     יו"ר ועדת מכרזים

 
     515303873חברת "אלגובריקס" ח.פ  –ד ספק יחי  -חוות דעת הנדון:             

                                                                                                                                            
 .  תחום מית"רבמסגרת כספק יחיד , 515303873 ח.פ., בע"מ "אלגובריקס" :ספקלהמליץ בזאת על  תמבקש

מגיב לפקודות באמצעות קוביות הפעלה שהילדים הרובוט  ריקס הינן פיתוח טכנולוגי שבמרכזוערכות אלגוב

 ון בטכנולוגיה מתקדמת וללא חיבור למחשב או מסך.שימוש נבמסדרים לפי רצונם האישי עם 

מקוביות של פקודות המפעיל אותו, את הקוד  לבנות את הרובוט ולתכנת באלגובריקס מאפשרים לילדים

 .המוגן בפטנט רשום ייחודי  הפיתוח הינו  ופעולות. 

 '. חובה ועד לכיתה וגן  , פונה לילדים מגילאיללימוד רובוטיקה חברת אלגובריקס מייצרת ערך מוסף אמיתי 

 מטרת ההתקשרות :  .1
 

הרחבת תכנית הרובוטיקה לערכות נוספות המביאות איתן ערך מוסף על הערכות הנלמדות  .א

 היום בתכנית. 

ונות, ולא דרך מקוביות ש נות הנלמד דרך הידיים בהרכבהלימוד רובוטיקה באמצעות תכ .ב

אינו דורש תשתיות ים טובות, יתרון עבור בתי ספר ללא תשתיות מחשב .מחשב ותוכנה

 מחשבים בבית הספר או הגן.

 .הרובוט מגיע עם לוח משחק המאפשר להפוך את תהליך הלמידה לחווייתי ומהנה  .ג

העיסוק ברובוטיקה מאפשר ללומד לבחון  עקרונות  -למידת מושגים ועקרונות מדעים .ד

 תכנות.  מדעיים ומכניים ולהכיר בצורה קונקרטית מושגים מופשטים הקשורים ל

כי בעולם האמיתי אין רק תשובה אחת נכונה לכל נים בימ ילדיםבעבודה עם הרובוט ה  .ה

 שאלה, ושמציאת פתרונות יצירתיים היא חשובה והכרחית לצורך למידה.  

גדול כאשר הוא  הלומד מרגיש כי הוא חלק ממשהו  -טיפוח הסקרנות והמוטיבציה ללמידה  .ו

 בונה, מתכנן , מתכנת ומוציא לפועל ובכך נוכח לדעת כי ההצלחה תלויה בו. 

 התנסות כזו עשויה להעלות את הדימוי העצמי שלו ולהגביר את המוטיבציה שלו להצליח.    

העיסוק ברובוטיקה לרוב מתקיים בקבוצות קטנות. ללומדים  -חשיבותה של עבודת צוות .ז

ים משותף. סביר להניח שללא עבודת צוות לא יגיע התוצר לרמת מטרות ועולם מושג

התפקוד הנדרשת. הילדים לומדים על ערכה של עבודת צוות, הקשבה לאחר, חלוקת 

למרות שהלמידה מתרחשת לרוב בקבוצות ים בתוך קבוצה ולמידה שיתופית.  תפקיד

ת גם ברמה התפתחות אישית של הלומד, מיומנויות רבות נרכשות ומתפתחו ,קטנות

האישית. לדוגמה, הילד מפתח כישורים של התמדה, נקיטת יוזמה, לקיחת אחריות 

 ועצמאות.  

 ".אלגובריקס"משרד החינוך מעונין לקדם לימוד חוויתי של רובוטיקה בגני ילדים וממליץ על  .ח

 :תנאי סף להתקשרות.  2

 .האחרונות ברחבי הארץבהפעלת התכנית בבתי ספר וגני ילדים בשלוש השנים ניסיון מוכח  .א

 .דרישהאספקת ערכות ושירות נגיש ומהיר על פי יכולת  .ב

 טיפול מקצועי ויעיל בתקלות ובעיות אחרות העולות מהשטח.  .ג



 

 הדרכה והטמעה של הערכות לצוותי מנחים ומדריכיי התכנית. .ד

הערכות ואת תכנית ית ייחודית המפתחת ומייצרת בעצמה את הינה חברה ישראל "קס"אלגוברי .2

ניסיון מוכח ומסוגלות לספק את מכלול הדרישות לעיל,  הלימודים בהתאמה לגיל הילדים, יש לה

 הינה הגוף היחיד העונה על כל הדרישות הללו. "אלגובריקס"חברת שנמצא 

 

 

 בברכה,

 

 רותם פורת

 מנהלת תחום מית"ר

 , יזמות, תלת ממד ורובוטיקה.21מיומנויות המאה ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
     

 
 

 
 

 
                                                                                                                        

 


