
 מספרים: תלמידיםה

ויצירת אתרים, נחשפתי, הכרתי, ולמדתי יזמות   wixקודם כל על  "למדתי המון דברים,
למדתי כמה טוב זה עושה לי להרגיש שעזרתי ממגוון ההרצאות שהיו לנו במפגשים. 

הטכנולוגיה, היזמות  עולםשהיה זקוק לעזרה שלי. למדתי על לבן אדם אחר 
 תוך המון כיף. "והחדשנות 

גדולה... למדתי לבנות אתר ולמדתי לעבוד  אחריות"למדתי קודם כל מה זה לקחת 
 וחופש ביטוי "ולתת לכל אחד מקום בקבוצה 

לחבר בין שנדרש גרם לי לדעת למצוא את נקודת הפשרה או איך "שיתוף הפעולה 
 שונים לחלוטין. " רעיונות

להפיק לקחים , היו לנו כקבוצה המון קשיים אבל ידענו לא לוותר"למדתי קודם כל 
והחשיבות במספר ילדים שעובדים יחד עבודת צוות והדבר השני הוא  .ולצמוח מהם

 )טובים השניים מן האחד( . "

 "למדתי שהכל בחיים זה תהליך , וחשוב לזכור שהדרך חשובה יותר מהתוצאה. 

 ככל שיותר נשקיע בתהליך כך התוצאה תשתפר .

 

שיחזיק אותנו,  , בלעדיהם אני מאמינה שלא היה מיבפרויקט חלק חשוב"המורים הם 
מודל חיקוי עבורי ועוד... המורים שלי שליוו אותי הם ירים אותנו, יעזור לנו, ייעץ לנו 

 ללא ספק. 
שחשפו אותנו לפרוייקט הנפלא, ולעולם אני מאוד מעריכה כל מה שעשו עבורינו, 

ומרימים לנו בכל  תמיד מעודדים אותנוממה שהכרנו לפני. אני מרגישה שהם חדש 
 חנו עושים."דבר שאנ

 ,לנהל איך , שלהם מהניסיון הרבה למדתי .המלווים מהמורים הרבה כך כל " למדתי
 ".קשיים עם להתמודד ואיך , לתכנן איך

תמכו בנו וחיזקו והן ליוו אותנו במהלך כל הפרוייקט. הן תמיד  מדהימות"המורות שלי 
. הן עזרו לי להיות להנות, ולימדו אותנו לשים את הריבים והמחלוקות בצד ופשוט אותנו

 אין דבר העומד בפני הרצון."אליהם ושולהרגיש שייכת חלק מהקבוצה 

"פרוייקט אינוויט עזר לי להתקדם המון השנה, במיוחד עם כל הקושי בלימודים, תמיד היה 

 את הפרוייקט שעזר להסיח את דעתי מהלמידה, ולהתעסק במשהו שונה וחוויתי. "

"אני חושבת שהקבוצה שלנו התנהלה ועבדה בפרוייקט באופן המוצלח ביותר, מגובש 

מאוד, עם הרבה הנאה וכיף. כל אחד בקבוצה נתן מעצמו והוביל להצלחה בפרוייקט. 

הקשבנו אחד לשני, למדנו זה מזה. וחלוקת התפקידים הייתה מצויינת. אני מאוד שמחתי 

 " ♡בעתיד שוב לחוות את הפרוייקט הזה להיות חלק מפרוייקט האינוויט, ואשמח



 


