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FIRST Robotics Summit 9 
 
 
 

 כולם,שלום ל
הסתיים בהצלחה מרובה, תודה רבה לכלל המרצים המתנדבים שלנו שבזכותם הכל  FIRST Robotics Summit 9סמינר 

 80הלמידה המדהימה הזו כאשר הממוצע למידה בכל כיתה עמד על  תבחוויימתאפשר ותודה לכם על שהשתתפתם 
 עבורכם:  יש לנו מס' דברים מדהים! – )ויותר( משתתפים

  

 
 

 
 ת ותודותמצגות, המלצו – FIRST Robotics Summit 9סמינר  .1

היה  –שהגיעו לסמינר המשתתפים והמשתתפות, מנטורים והמנטוריות  ינו בתחילת ההודעה אנו מודים למאותכפי שצי
 לראות את הרצון ללמוד והרוח הטובה ששררה בסמינר.  מדהים

 
 (. עד שבוע מהיום)מס' מצגות יתווספו לתיקייה  כאןלחץ  –לתיקיית המצגות של הסמינר של השנה )תשע"ח( 

  כאןלחץ  –ז( קישור למצגות הסמינר של שנה שעברה )תשע" לשימושכם בנוסף
 

אנו מקווים שפעלתם לפי ההמלצות בטופס הרישום לסמינר וכי חילקתם נציגי קבוצה בין כלל כיתות הסמינר, הרציונל 
מקומי שלכם, כאשר הנציגים שנכחו בהרצאה יקיימו אותה העומד מאחוריי זה שלאחר הסמינר תוכלו לקיים סמינר קבוצתי 

 הקבוצה עם המצגת המקורית שהם למדו ממנה. למול כלל חבריי 
 

בכדי שנוכח להמשיך להשתפר, ללמוד ולצמוח ולייצר עבורכם סמינר לפי הצרכים שעולים מהשטח נודה שתענו על משוב 
  כאןלחץ  –קצר 

 
 מתאפשר! הכל ם ולמרצות שהשקיעו רבות מזמנם לבניית המצגות והעברתם, בזכותכם תודה ענקית למרצי

 בונים אנשים שבונים רובוטים – מעיין שוחט
  we are FIRST –מור שמלא 

 + תכנות זבזמן אמת בונים לו" –עומרי בן הרוש 
 תחרות שיפוט ופרסים  FIRSTרוח  –איל אריה וירדן סעד 

 השפעה מדיבור לעשייה + אסטרטגיית משחק וסקאוטינגמעגלי  –אופיר אוחיון סינחייקה ומאי פיאמנטה 
 ותמסורות מנועים  –רוני חיימוב 

 זרועות ותפיסות שונותמכאניקה מנגנונים נפוצים  –אביעד בן זקן 
 וחשמל מכאניקה  –גילת מלכה 
 תכנות  –מתן פורת 

 מחברת הנדסה -חיים מוסט והדר כהן
 אסטרטגית בנייה –עמית שביט 
 צה קבושיווק  –שרי באוור 

 
 הדרך( )וגם משוב קצר על ת ותודותמצגות, המלצו – FIRST Robotics Summit 9סמינר  (1)
 הבהרה!– FIRST Tech Challengeערכות תכנית  –ותיקות  \הרשמה לקבוצות חדשות  (2)
 נדרשת פעולה! – REVבקרי ת, המלצו –ירוק' )יזמות, רובוטיקה וקהילה( ' (3)

 
 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://drive.google.com/drive/folders/0BxW3cUIbj8pZQU1HTk14SVlPMWc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0BxW3cUIbj8pZQ3N3YjVRRjh5amM?usp=sharing
https://goo.gl/forms/ope0YtQjB9MZcyHD3
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 !הזדמנות אחרונה – FIRST Tech Challengeערכות תכנית  –ותיקות  \הרשמה לקבוצות חדשות  .2

תשלום, להעביר טופס התחייבות )על קבוצה להסדיר  ערכות התכנית יש את המעוניינות לקבלבוצות חדשות וותיקות ק
  הזדמנות אחרונה! – 23.10 עד לתאריך  TIMS -ה במערכת ם( ולהירש ₪ 12,500חדשה, 

 
 ימי עסקים לקבל את החשבונית(.  5)שימו לב כי לוקח  כאן -עבור חשבונית אנא מלאו את הטופס  -
 לחץ כאן.  –טפסים ופרטים נוספים  \עבור הנחיות נוספות לתשלום  -
 לחץ כאן –עבור מכתב התחייבות  -
  לחץ כאן – TIMS-עבור הנחייה כיצד לבצע רישום במערכת ה -

 
  REVהזמנת בקר  \מגרש  \אביזרי משחק  \הזמנות ציוד  - 'ירוק' )יזמות, רובוטיקה וקהילה( .3

 מס' דגשים חשובים לקבוצות:אנו שמים לב שיש צורך להעביר לכם 
 משלושה דברים מרכזייםמגרש משחק מורכב  -

לבנות אחת \גם 'פריים' הינה התוחם של המגרש )איננו ממליצים לרכוש וניתן לייצרקרויה  –מסגרת המגרש  .1

מסגרת מגרש אינה משתנה מעונה לעונה וסף אנו ממליצים לבנות רק חצי מסגרת. בצורה זולה יותר בארץ או( בנ

 והיא קבועה.

ואחרים הנמצאים בארץ מאחר ואין אריח  קוי' תחליפים כאלהלא ניתנים ל'חי,  soft tilesגם קרויים  –אריחי מגרש  .2

הרובוט בצורה נכונה כמו המקורי ולכן לא מומלץ למצוא חיקויים. אנו  שיכול לחקות את החיכוך שיכול להיווצר עם

 ממליצים לרכוש חצי מגרש באריחי מגרש מאחר )אין צורך במגרש מלא של אריחי מגרש(. 

, כל שנה המשימות משתנות וכך גם האביזרים שעליהם Game piecesקרויים  –אביזרי משחק  \אלמנטים  .3

כן בכדי להתאמן בצורה ראויה אנו ממליצים לרכוש אביזרי משחק, ההמלצה לרכוש או רבע מושתתות המשימות ול

 מגרש אביזרי משחק או חצי מגרש אביזרי משחק. 

' מצריך הזמנה מוקדמת ככל האפשר מאחר ומדובר בארגזים גדולים המייצרים עלות FTCכל אחד ממרכיבי 'מגרש  -

יקרה ולכן תמיד השיקול הוא משלוח ימי )זול יותר וארוך יותר( לעומת אווירי )מהיר יותר ויקר יותר(. הבאתם 
ם שיהיה לכם זמן מספק להתאמן כראוי עליכם המרכיבים לארץ נעה בין שבועיים שלוש לחודש וחצי ולכן אם ברצונכ

 (16.10-כי תאריך המשלוח ימי הקרוב ב בעדכון 'ירוק'שימו לב )לפעול במהרה. 
מנועים לכן באם  4אחד והוא מספק להפעיל  REV)השתתפות בתכנית( קיבלתם בקר  FTCבערכת  –שימו לב  -

בסוף החודש )אוקטובר( תצא הזמנה מרוכזת נועים עליכם להזמין בקר נוסף. מ 4-אתם מתכננים להשתמש ביותר מ
  REVשל בקרי 

 
ות ותיקות בטרם \שימו לב כי אלו המלצות בלבד וכי עליכם להפעיל שיקול דעת אישי ולהתייעץ עם מנטורים*

  ביצוע הזמנה.
 

נושא יש אלות בנוגע ל: ציוד, הזמנות, מגרש, אביזרי משחק וכל התנהלות אחרת בבנוסף חשוב להדגיש כי כל ש
 לבצע ישירות דרך ירו"ק. 

 
  לחץ כאן – תאריכי ביצוע הזמנות לאורך העונה שימו לב לעדכון החדש של 'ירוק' לגבי

 
 פרטים נוספים לטיפול בנוגע ל'ירוק': 

  – FIRSTלקבוצות כפי שפורסמו על ידי ירוק לתשומת לבכם, תהליך ההתקשרות עם ירוק מוגדר בנהלים 
המפרט עוד על ההתנהלות, כיצד  באזור טפסים לקבוצות באתר 'ירוק'אנא קראו באדיקות את הטפסים הנמצאים 

 . לפתוח כרטיס לקוח, התנהלות למול ירוק וביצוע הזמנות, התייעצות חינם עם 'ירוק' בנוגע להזמנות ועוד
, לרשימת הטפסים של ירוק < טפסי 'ירוק' עבור הנהלת חשבונות , לדוג' אישור  לחץ כאן <-לקריאת הנוהל במלואו 

 . טפסים לקבוצות –ים באתר 'ירוק' ניהול ספרים, פטור ניכויי מס במקור וכו' נמצא

  לחץ כאן –לצפייה בעדכונים קודמים 

 *הדברים כתובים בלשון זכר אך פונים לשני המינים. 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://www.firstisrael.org.il/invoicerequest
https://www.firstisrael.org.il/ftcpayments
https://www.firstisrael.org.il/ftcpayments
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZRWRBZlRBeloxejg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZRWRBZlRBeloxejg/view?usp=sharing
https://www.firstisrael.org.il/ftcregistration
https://www.firstisrael.org.il/ftcregistration
http://shop.yarok-hok.com/
http://shop.yarok-hok.com/pages/22672-teamssection
http://shop.yarok-hok.com/pages/22672-teamssection
http://shop.yarok-hok.com/pages/22672-teamssection
http://shop.yarok-hok.com/pages/22672-teamssection
http://shop.yarok-hok.com/
http://shop.yarok-hok.com/
https://files-ptdpritol.netdna-ssl.com/system/photos/197733/original/68880a4ac26f122378b2e2eb11846af5.pdf?1505032334
https://files-ptdpritol.netdna-ssl.com/system/photos/197733/original/68880a4ac26f122378b2e2eb11846af5.pdf?1505032334
http://shop.yarok-hok.com/pages/22672-teamssection
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 , םחג שמח לכול

 ישראל         FIRST צוות
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