
,  קהילה יקרה

!25-26.9.2018העשירי בפתח ויתקיים בחול המועד סוכות בתאריכים FIRSTסמינר 

רופיןבמכללה הטכנולוגית השנה , אנו ניפגש ונחלוק בידע העצום המצוי אצל חברי הקהילה

.  בעמק חפרק"ירוובמרכז היזמות 

.  חברים והפתעות, הרצאות ביומיים גדושים בידע70לשימושכם תכנית הסמינר עם מעל 

לוחות יחד עם , התוכניות השונותקישורי הרשמה לסמינרים של בעמוד האחרון תמצאו 

.נוספותההרצאות והנחיות מידע מפורט אודות , הזמנים

:כללימידע 

.מקומיותקפיטריות תפעלנה במתחם , יש להצטייד במזון ושתיה-

.נוסףשימו לב להרצאות בהן התלמידים נדרשים להביא ציוד -

.בכל הרצאההמשתתפים למגבלת כמות יש לשים לב -

☺בקרובלהתראות 

ישראלFIRSTצוות 

2019-2018עונת : סוכותסמינר 



25.09.2018יום שלישי -סמינר תכנית 
FLLFTCFRC

כיתות5נובל 3רימון 2רימון 1רימון 6נובל 3נובל 1נובל 4נובל 7נובל כיתות

8:00
התכנסות ורישום

8:00

8:15

התכנסות ורישום

8:15

8:30
ק"ירוחדר ישיבות 

דברי פתיחה

התכנסות ורישום

8:30

8:45
KickOff FTC 2019

8:45

9:00
חידושים ועדכונים  

9:00

9:159:15

9:30

גיבוש  : ניהול העונה

,  תהליכי עבודה, קבוצה

התמודדות עם מצבים 

.  שונים

מכניקה

מנועים ומנגנונים

למתקדמיםתכנות 

(נדרש ציוד נוסף)

רובמןרועי 

13056תוכנה 

תכנות למתחילים

ריבקיןאיב 

FTA 3339

אלקטרוניקה בסיסית

אייל הרשקו

FIRSTמנטור 

Programming in 

LabVIEW(בסיסי )

שטלראובן 

CSA ראשי

Mechanics 

ברקיהלי

2630בוגר 

Programming C++ 

with Vision

4950קבוצה 

9:30

9:459:45

10:0010:00

10:1510:15

10:3010:30

10:4510:45

הפסקה11:00

מכניקה

אסטרטגית בניה

11:00הפסקה

11:15

החקרפרויקט 

רטרעפרה 
פנאומטיקה  

הרשקואייל 

FIRSTמנטור 

Programming in 

LabVIEW  

(  מתקדם)

שטלראובן 

CSAראשי

Mechanics 

ברקיהלי

2630בוגר 

התנהלות בעונת 

DISTRICT  בפן

הרובוטי והקבוצתי  

3339סיסותומר 

11:15

11:3011:30

11:4511:45

12:0012:00

12:1512:15

12:30
הפסקת צהריים

הפסקת צהריים

12:30

12:45

הפסקת צהריים

12:45

13:00

הדרכת חוקים ומשימות  

אלן גרין

13:00

13:1513:15

13:30
בקרה ואלקטרוניקה

למתחיליםתכנות 

ריבקיןאיב 

FTA 3339

13:30

13:45
:1רימון 

בטיחות וגהות

אבינועם דורון

JAשופט ראשי

בטיחות  

דורוןאבינועם 

פתרון בעיות תוכנה FIRSTמנטור 

ואלקטרוניקה בתחרות

CSAנדב קמפף 

Mechanics  

ברקיהלי

2630בוגר 

שרטוט ממוחשב  

Onshapeבאמצעות 

(  להביא מחשביש )

2096קבוצה 

13:45

14:0014:00

14:15

:ק"ירוסדנת 

RI3Dבסדנת ביקור 

מור הרפז

2230בוגרת 

14:10

14:30

עיבוד תמונה

2212קבוצה 

14:30

הפסקה14:45

שיפוט ופרסים

אבינועם דורון

JAשופט ראשי

14:45

15:00

:אסטרטגיה

משחק הרובוט

הדססתיו 

מנטוריםפאנל 

מנטוריםבהשתתפות 

מובילים

15:00

15:15הפסקה15:15

15:30

תקשורת והתנהלות 

במגרש  

אהרונוביץניב 

FTA

נושאים מתקדמים  

בבקרה  

הרשקואייל 

FIRSTמנטור 

קבוצותמינטור

צעירות יותר

2096קבוצה 

15:30

15:45

חלוקת ערכות: 2נובל 

KickOff FTC 2019

15:45

16:0016:00

16:1516:10

16:3016:30

16:4516:45



26.09.2018יום רביעי -הסמינר תכנית 
FLL JrFLLFTCFRC

כיתות5נובל 3רימון 2רימון 1רימון 3נובל 7נובל 4נובל 6נובל 1נובל 2נובל כיתות

8:008:00

8:15

התכנסות ורישום

8:15

8:30

התכנסות ורישוםהתכנסות ורישום

8:30

8:458:45

9:00

למתחיליםתכנות 

יוסי קרל
בניה למתחילים

תכנות ובניה 

למתקדמים  

שטרקעידן 

9:00

9:15

עבודה בסביבה  

הנדסית

אטדגיבר 

האוירחיל
קווים לדמותו של  

קפטן

הרושעומרי בן 

13056מנטור 

אסטרטגיה בקבלת 

משחק חדש  

אייל הרשקו

FIRSTמנטור 

שרטוט טכני  

ייצורלקראת 

2630קבוצה 

ניהול קבוצה 

אלי ברק 

FIRSTמנטור 

להנדסת מכונות  מבוא 

הרפזמור 

2230בוגרת 

9:15

9:309:30

9:459:45

10:0010:00

10:1510:15

10:3010:30

10:45הפסקההפסקה10:45

11:00

למתחיליםבניה 

יוסי קרל
תכנות למתחילים

המשך תכנות ובניה 

למתקדמים

עידן שטרק

התמודדות עם מצבים 

בינאישיים

גילה קוסן

FLLמנהלת תכנית 

שימוש נכון בחיישנים  

לוישני 

1690בוגרת 

המדריך למדפיס  

המתחיל

2630קבוצה 

The power to 

scout 

4950קבוצה 

התמודדות :4נובל 

עם מצבים בינאישיים

גילה קוסן

FLLמנהלת תכנית 

משותפתהרצאה 

11:00

11:1511:15

11:3011:30

11:4511:45

12:0012:00

12:1512:15

12:30
הפסקת צהריים

הפסקת צהרייםהפסקת צהריים

12:30

12:4512:45

אירוע פתיחה  13:00

התכנסות ורישום  

עמדת רישום  )

הדרכת חוקים ומשימות  (  מרכזית

קרליוסי 
בניה וסדנא מעשית

:ק"ירוישיבות חדר

למידה בהנאה  

מקינטייראלישה

LEGO Education 

דנמרק

(בלבדמנטורים)

13:00

13:1513:15

גיוס משאבים  13:30

ואסטרטגיה

בלבן  חן 

2212בוגרת 

בונים לוז: בזמן אמת

הרושעומרי בן 

13056מנטור 
Use the force 

ברקיהלי

2630בוגר 

שרטוט ותכנון  

למתחילים ב 

SolidWorks

(  להביא מחשביש )

5614קבוצה 

ץ'קוא

איתמר שהם  

1574בוגר 

13:30

13:4513:45

14:00
ארגון  , דברי פתיחה

FIRSTישראל
14:00

FIRSTתוכניתעל 14:10

LEGO League Jr 

מורן  : השנתיוהאתגר 

מנהלת התוכנית  , שלו

14:15

14:30
:ק"ירוחדר ישיבות 

למידה בהנאה

מקינטייראלישה

LEGO Education, 

דנמרק

מעגלי השפעה  

וסקאוטינג

כהןאופיר אוחיון ויובל 

11443בוגרות

14:30

14:45הפסקה14:45

15:00

הרובוטמשחק 

הדססתו

-בניה וסדנא מעשית

המשך

15:00הפסקה

15:15
כיצד לעבוד עם ערכת 

WeDo  : שיריוןערן  ,

"רובוטק"חברת 
Use the force 

ברקיהלי

2630בוגר 

גיוס משאבים  

ואסטרטגיה  

בלבןחן 

2212בוגרת 

ברקים והקשר  תוכנית

FIRSTל 

דנינובר 

2212בוגר

עבודה  תוכניתבניית 

שנתית  

עמיתדנה 

5987בוגרת

15:15

15:3015:30

15:4515:45

16:00
וראשי צוותיםמנטורים: 7נובל 

אייל הרשקו

FIRSTמנטור 

16:00

16:15הפסקההפסקה 16:10

16:30

: ק"ירוחדר ישיבות 

למידה בהנאה-סדנת אורח משותפת 

,מקינטייראלישה

LEGO Educationדנמרק

16:30

16:45הפסקה16:45

17:00

FRCטיפים משופט 

צוראלאסף 

JA

מעבר מחבר קבוצה  

למנטור

תמיראיתי 

1973בוגר 

אינספקשןאיך לעבור 

בקלות  

שמואלירועי 

LRI

ניהול נכון של קבוצה 

סביב הקהילה

5951קבוצה 

17:00

17:1517:15

17:3017:30

17:4517:45

18:0018:00

18:1518:15



ולוחות הזמנים של הסמינרהרשמה, לפרטים נוספים

:לחצו על התכנית המתאימה

:דרכי הגעה

תחבורה ציבורית

של  41אוטובוס לתחנת נתניה ומשם קו / רכבת 

.ינובחברת קווים לכיוון ישוב 

רכב

.WAZEב ' רופיןמכללת 'רשמו 

.הכניסה מהשער הצהוב שסמוך למרכז ירוק

,  נובלניתן להיכנס עד למתחם החניה הצמוד לבניין 

.החניה בחינם במקומות המורשים בלבד

כניסת  

הולכי רגל

כניסת  

רכבים
4כביש 

בניין  
נובל

בניין  
רימון

מרכז  

ק"ירו

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMO3H3InCi_y0h27T1wMVJo96NV7Le52oN0O2-1HYLuV_udA/viewform
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_db619224fb6d400299700154b314a177.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6cVm9syDwLHKlotEQccddNQeJ84rfqUc3bwo-kFa_AhogxA/viewform
https://goo.gl/forms/qsH0EhWa3nh3kZ6c2

