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 קבוצות יקרות,

 . Galaxia #5987של  FIRST Robotics Competition Rookie Manual-ברוכים הבאים ל
רוקי,  זה לא פשוט. יש ללמוד ולעשות רבות כדי לחוות את שנת הרוקי  -להיות קבוצה חדשה 

 שלכם בצורה המוצלחת והכיפית ביותר. 
 אינהוגם אנחנו היינו קבוצת רוקי. השנה הראשונה  Galaxia #5987הקמנו את  2016-ב

 פשוטה, אבל היא חוויה מדהימה. 
, איך לגייס FIRST Robotics Competitionם קבוצת בהיותנו קבוצת רוקי למדנו איך להקי

רבים שכל קבוצה נאלצת  תחומיםתלמידים, למצוא מקום, לבנות רובוט, להקים קהילה ועוד 
 Rookie All Star-ללמוד ולגלות מחדש. לאחר שנה ראשונה מוצלחת שבה גם זכינו בפרס ה

על ידי מתן השראה לעוד  העולמי )פרס הניתן לקבוצה הצעירה שמשפעיה על החברה שלה,
יות של ואנשים להתחבר למדע והטכנולוגיה(, הבנו שאין סיבה שקבוצות יחזרו על הטע

 הקודמים להם ולא יגיעו לתחרות הכי מוכנים שאפשר. 
, שמטרתו לעזור FIRST Robotics Competition Rookie Manual -לכן כתבנו את ה

 שלהם בצורה הכי טובה שאפשר.  לקבוצות חדשות ללמוד ולחוות את שנת הרוקי
יעזור  Rookie All Star-, קהילה ועד פרס ההתחרויותמהקמת הקבוצה, דרך בניית הרובוט, 

 לכם המדריך הזה בכל חווית הרוקי.
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 וגיוסה עזרה איתור, הקבוצה הקמת. 1
 

  שימו לב!

את מרבית התהליכים בפרק זה של הקמת הקבוצה עליכם לבצע במקביל על מנת לעבוד מהר 
 ולהספיק הכל.

 
 בעמוד זה. התחילו את הקריאההנכם תלמידים,  אם

  
 הקמת הקבוצה.מדובר בבו ש 1.2סעיף לדלגו  - מבוגרים

 

 מנטור או אחראי מבוגר גיוס 1.1 

תלמידים, אנחנו שמחים שהגעתם לפרויקט הזה והחלטתם לפתוח קבוצה בבית ספרכם או 
 . בעירכם

אי   FIRST Robotics Competition -אבל למרות שהנוער הוא הדבר העיקרי בפרויקט ה
שידעו לתמוך בכם ולכוון  כמה מבוגריםעזרה של ללא  העבודבצע ולקבוצה אפשר לפתוח 

 אתכם.
בעל  מדריך,כ)אדם המשמש כיועץ ו/או  ""מנטורשישמש  מבוגר לגייס -משימתכם הראשונה 

 .ידע וניסיון בתחום התמחותו(
 

 ?מי מתאים לתפקיד זה

 הורה או קרוב משפחה 

 מורה 

 מהנדס 

  מבוגר המהווה דמות מנהיגה ותורמת 
 

כל אדם מבוגר בעל רצון לתרום ולעזור לקבוצה  לבצעתפקיד המנטור של הקבוצה יכול את 
 .ותיולפרויקט ולמטרומסירות ובעל תשוקה 

הוא בעל לקבוצה יכול ואף רצוי שיהיה יותר ממנטור אחד. כל אדם אשר תגייסו בתור מנטור 
מכניקה, תוכנה, שרטוט, כספים, ה מתחומי! מצאו לכם מנטורים זאתנצלו שונים. ידע ורקע 

 קבוצתכם. יכול להשתלב במערך המנטורים של כל אחד מהם כיצד וקבעו שיווק וניהול 
  ,עבודה עם ילדים ונוערבחינוך וב מנוסה יהיהמניסיוננו, רצוי שלפחות אחד המנטורים 

פעלו כמורי דרך יה ואילו המנטורים ייתן לתלמידים לבצע את המשימות תוך ניסוי וטעייש
 . )ולא מבצעי הפרויקט( ומנחים

 כך תוכלו לרכוש ניסיון, להעשיר את הידע שלכם ולהפיק הנאה רבה מהשתתפותכם בפרויקט. 

 

 אישור ההנהלה 1.2
כבר השגתם אחד, מצבכם  אםעל מנת לפתוח קבוצה בבית הספר, נדרש אישור ההנהלה. 

 .לא, פנו למנהל/ת בית הספר ובקשו לקבוע פגישה אםנהדר! 
 FIRST Robotics וה FIRST -בפגישה, תלמידים ומנטורים ביחד, הציגו את פרויקט ה

Competition ט. ספרו על התרומה של הפרויקט לתלמידים ולכל המעורבים בו ובקשו וריבפ
  .קבוצה בבית הספר הקיםל
 

 .לדוגמהמצגת תמצאו באתר הקבוצה שלנו  :הערה
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 הרשמה במערכת וזהות הקבוצה 1.3
 TIMS -הרשמה ב 1.3.1

TIMS אתר הרשמי של ה הואFIRST  .בעבורה קבוצה על מנת לקבל כנרשמים  בוהעולמי
 מספר ושם.

 .בוחייבים להירשם  ,כל המנטורים, במיוחד הראשיים

לב שאי אפשר לסמוך רק על  שימו .העולמי FIRST-באתר זה מקבלים מיילים עם עדכונים מ
העולמי אך לא  FIRSTרלוונטיים של עדכונים יכול להיות שיהיו  !ישראל FIRSTהעדכונים של 

 ישראל. FIRSTיופיעו בעדכונים של 
מספר עמוד  בהמשך )הסבר נמצא FIOSלאתרים במערכת  ניםולקבל קופ אפשרבאתר זה 

 תחת הכותרת "הזמנת ציוד"( ולקבל במתנה מוצרים. בסוף
 

  שם רשמי  1.3.2

  TIMS-שותפים למערכת ה\ספונסרים\בתי ספר יםשם הקבוצה מיוצר אוטומטית כאשר מכניס
   FIRST. במסמכים של שיש להדפיסוזה השם 

 אחדלפני ה TIMS -במערכת ה כםאת בתי הספר והספונסרים של הקפידו לרשוםאנא 
 דצמבר.ב

 
 כינוי  1.3.3

שם ייחודי. דאגו לבחור שם שמייצג את הקבוצה או משהו שאתם לה כל קבוצה בוחרת 
 הוא  TIMS-כינוי בה הגשתמועד בדרך כלל הכינוי אינו קיים עדיין. שמתחברים אליו. בדקו 

  .אמצע פברואר
 

 )לוגו( סמל  1.3.4

ובקשו  גרפיקאי או ציירהגיע הזמן לעצב לקבוצה לוגו. מצאו  ברגע שבחרתם את כינוי הקבוצה
 .ומספרה ממנו לעזור ביצירת הלוגו. רצוי שהלוגו יכלול את שם הקבוצה

 
   סגנון 1.3.5

חלק גדול מהכיף של הקבוצה הוא לייחד את המראה שלה. לכל קבוצה סגנון משלה אשר לרוב 
ומעצבות שלהן  pitאת ההרובוט והעגלה שלו ואת קבוצות מקשטות הנגזר מהכינוי ומנושאו. 

 הואבו מתקיימות התחרויות. שהאזור של הקבוצה במקום  - pit)אותו בהתאם לנושא שבחרו 
ומטפלים ברובוט לקראת התחרויות  הכליםואת בו מאכסנים את הציוד שמטר  3x3מתחם בן 

קורי יעים במתבצגם פרט לכלים כבדים. שם  pitוביניהן. אין הגבלה במה שמותר להכניס ל
 .(השופטים

 

 העבודה הקשה - גיוס תלמידים  1.4

אתם ונרשמתם במערכת, מזל טוב! השגתם את אישור ההנהלה לפתוח קבוצה בבית הספר 
 .לגייס את הקבוצה עכשיו עליכם .מוכנים להתחיל

 
 יש שתי אפשרויות:

 גדול לתחילת שנת הלימודים הבין החופש שאתם נמצאים באזור הזמן . 1
  .)סוף אוקטובר - )אוגוסט

 .לו את שנת הלימודים בתיכוןחבמקרה זה, עליכם לגייס תלמידים אשר כבר ה
 .הפרויקט אתלתלמידים  ותארו (היש כאל אם)פנו למגמות המדעיות בבית הספר 

הכיתות. פנו ועברו בין )הסבר על התוכנית, סרטונים משנים קודמות ועוד(,  בצעו חשיפות
אליו ש ,לכמה שיותר שכבות ותלמידים. לאחר המעבר והחשיפה הראשונית בצעו ערב חשיפה

 .יגיעו התלמידים המעוניינים עם הוריהם על מנת לשמוע עוד על הפרויקט ועל הקבוצה שלכם
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 .(יוני - הלימודים )מאישנת אתם נמצאים באזור הזמן של לפני סוף . 2
שכבת ט. את החשיפה בצעו כפי  - לתלמידים אשר עומדים לעלות לתיכוןבמקרה זה פנו גם 

 .שתוארה במקרה הראשון
 

להגיע לבית ספרכם  מחבריהבאזור ובקשו קיימת יכולים, צרו קשר עם קבוצה  אתם אם: הערה

 .עם אחד מן הרובוטים שלהם

 

 מקום איתור  1.5
המקום שבו בונים את  - ביתההיא  FIRST Robotics Competitionהסדנה של קבוצת 

 הרובוט ובו מתבצעת כל הפעילות של הקבוצה.
 

  .תוך כדי גיוס התלמידיםזאת עליכם לעשות קבוצה. פעילות מקום ל איתורהשלב הבא הוא 
פנו להנהלת בית הספר וחשבו ביחד על חדר, מחסן, מקלט, מעבדה או אולם בו תוכלו 

  .להשתמש
 :דברים כמהזכרו כאשר אתם מחפשים מקום לקבוצה 

הם יכולים להעמיד לרשות אותו אין מקום מושלם! בדרך כלל אין לבתי הספר מקום פנוי ש
קחו  -פרויקטים חדשים. על כן, אם מוצע לכם מקום שעונה בצורה סבירה על צרכי הפרויקט 

 אותו.
 :יהיה שהוארצוי  חלופות כמה ביןמיש באפשרותכם לבחור מקום אם 

 .שולחנות, כלי עבודה ומחשבים ,תלמידים 15כיל לפחות להכדי מספיק גדול  .1
 .או קרוב אליו בשטח בית הספר .2
 .יותר מחדר אחד על מנת שכל הצוותים יוכלו לעבוד בנוחותשיהיו בו  .3

 

  ספונסרים השגתהכנת תקציב ו 1.6

לאחר קבלת האישור מההנהלה ותוך כדי חיפוש מקום לקבוצה, עליכם להתחיל לחפש 
 . (תמורת פרסום שמספק מקבל המימון לספונסר מממנים את הפרויקטה גופים) "ספונסרים"

. גדולדורש תקציב ויקר  הינו  FIRST Robotics Competition -פרויקט ה ,כפי שכבר הבנתם
 .גיוס ספונסריםעל די את התקציב הזה משיגים 

 
ולכן צריך לקחת בחשבון  ,לגייס את כל התקציבים טרם תחילת עונת ההכנה דעו שיהיה קשה

משך במקביל לפעילות הקבוצה. גם להם תהיה נטייה לתרום לפרויקט שכבר יגיוס ספונסרים יש
 התחיל ולא לאיזו תכנית רעיונית על נייר.

 :שאלות כמהלענות על  כםעל מנת למצוא ספונסרים, עלי
 

 ?צריכים אתםמה  1.6.1

 .מה דרוש לכם על מנת לפעול לאורך השנה והעונה קבועראשית עליכם ל
 

  :הכינו שלוש רשימות
תוכלו להסתדר, הציוד ההכרחי לכם על מנת  שעמוהתקציב האידיאלי  -רשימה ראשונה 

הרשמה, אוכל, הסעות,  כמו לבנות את הרובוט ולעבוד והערכה כספית של הדברים ההכרחיים
 .מנטורים, חומרים ורכיביםלתשלום 

 
את התקציב האידיאלי, עברו עליו לערוך לאחר שסיימתם . התקציב המינימלי -רשימה שניה 

הציוד המינימלי אתו  :שוב ונסו להשאיר רק את הדברים שאינכם יכולים להסתדר בלעדיהם
וותרו על כלים רבים מאותו הסוג או על כלים מעטים יקרים על מנת שתוכלו  .תוכלו להסתדר

 לקניית כלים זולים יותר. לנצל את אותו הכסף 
  .הוסיפו לכך הערכה כספית של הדברים ההכרחיים ביותר



The FIRST Robotics Competition Rookie Manual 
Galaxia #5987 

8 
 

 
על דברי חשבו רשימה זו הכנת . בבו יש לכם עודף כסףש תקציב - רשימה שלישית

 ,מחשבים, ציוד, כלים, חומרים, מדפסת תלת ממד :האקסטרה שתוכלו לקנות בתקציב העודף
 .ציוד לפעילויות קהילתיות ועוד , רכיבים נוספים

 .הגיע הזמן לחפש ספונסרים דרוש לכם,תם מה קבעלאחר ש
 

 ?מי יכול להיות ספונסר 1.6.2

  ם וספונסרים חומריים.ספונסרים כספיי :ספונסרים פוטנציאליםסוגים של  שני יש
ניהם תעזור להבין ישני הסוגים על מנת להשיג את מה שאתם צריכים, אך ההפרדה בל תזדקקו

 .ממנו ומה לבקשלכל אחד מהם כיצד לפנות 
 

 חומריים  לספונסרים דוגמאות לספונסרים כספיים  אותדוגמ

 יבואני ציוד ומכונות חברות היי טק

 חברות אלומיניום עירייה

 מסעדות *(משרד החינוך )קול קורא

 חברות הסעות בעלי הון פרטי

 

מיועד לרשויות,  קול קורא)ציטוט מפרסום של המנהל למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך( * 

רשתות ועמותות )שהן מלכ"ר( שהן בעלים של מוסדות חינוך להגשת בקשה לתמיכה תקציבית 
 עבור השתתפות תלמידים בפעילויות רובוטיקה כדלקמן:

לים משימה מארגון במסגרתה התלמידים מקב FIRST Robotics Competitionתחרות 

FIRST .... הבינלאומי 

 ולכללי התחרות. לפירוט ההקצבה  יםבזה קישור פיםמצור

http://www.usFIRST.org/roboticsprograms/frc/competition-manual-and-
related-documents 

http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/takanot/46_06_09/kol_kore_FR
C5.pdf 

 ?פונים לספונסרים כיצד 1.6.3
 

תהליך גיוס הכספים. בזה שלב הכרחי ובלתי נמנע  אבללפנות לספונסרים עלול להיות מפחיד, 
ולכן  FIRST Robotics Competitionאין ספק שכסף הוא חלק משמעותי בתחזוקת קבוצת 
 כל קבוצה חייבת לדעת איך לגשת ולגייס ספונסרים.

 FIRST Robotics -ואת ה  FIRST-ומציגים בפניהם את הפונים לגופים מגוונים 
Competition .בצורה משכנעת ומפרטים להם את הדרכים שבהן הם יפורסמו 

חשוב מאוד להבין שאין מתכונת מוגדרת. כל קבוצה מוצאת את הדרך שלה לפנות לספונסרים 
 ולגייסם. 

 לקחת בחשבון:אך יש קווים מנחים שמומלץ 
 

  משמעותי וכל תרומה עוזרת, ולכן אסור לזלזל בכלום. בין אם זה מפעל כל ספונסר
שתורם חלקים, חברה שתורמת כסף, או פיצרייה שמביאה אוכל. חשוב לנצל כל 

 ספונסר ולהבין שלא רק כסף משמעותי.
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  לאנשים שיכולים לעזור. לחברות וגיוס ספונסרים דרך קשרים זאת דרך מצוינת להגיע
חברי הקבוצה, מורים וכל אדם אחר כדי להגיע את חבריהם, את  את ההורים, תפעילו
 אנשים שמוכנים ורוצים לתרום.גופים או לאותם 

  פשוט לבקש. נכון, זה נשמע מוזר, אבל זה גם אפקטיבי מאוד. להרבה אתם צריכים
עזרה לקהילה ולכן הם הרבה פעמים שמחים לתרום למטרות חברות יש תקציבי ענק 

 כדי להיות ספונסרים של קבוצות. 
 

 שתקבעו.שיחת טלפון, מייל לחברה או פגישה באז איך עושים את זה? 
חשוב שתהיה לכם הצגה מוכנה מראש שמסבירה למה כדי לחברות לתמוך בכם. מסמך 

 חשוב. שנראה לכםוכל מה  התחרויותשמתאר את הקבוצה, 
דרוש שיחות טלפון, אבל הכסף  5אחרי לוותר קל מאוד  .הדבר החשוב ביותר זה לא לוותר

 עד להשגתו.כל קבוצה, ולכן חייבים להתמיד ל
אל תשכחו להדגיש בפניהם שהם יקבלו חשיפה פרסומית בדרכים מגוונות כמו הלוגו 

  שלהם על חולצות הקבוצה וכולי.

 

 תמיכת הקרובים בקבוצה  1.7
נתמכת לא רק על ידי מנטורים וספונסרים, אלא גם על ידי הסובבים אותה ובעיקר הורי קבוצה 

 .הקבוצה
חדשה בפרט.  קבוצהולבכלל תמיכת ההורים בפרויקט חשובה ואף קריטית לכל קבוצה 

התמיכה מתחילה בהכנת ארוחות ערב חמות במהלך עונת ההכנה והעונה וממשיכה בעזרה 
 .בות בקבוצהבהסעות, הגעה לתחרות ומעור

לבית לכל דבר במהלך  המעורבות ההורים עוזרת ליצור הרגשה של משפחה ולהפיכת הסדנ
 נסיעה עדיפה עלפרטית  במכוניתהעונה. ארוחה ביתית עדיפה על פיצה בכל ערב, נסיעה 

על מנת ליצור את הקהילה הקרובה  - בדיוק בשביל זה קיימים ההורים .רכבתבאוטובוס או ב
  הקבוצה ותומכת בה לאורך השנה. ת אתאשר עוטפ

יוצר עניין משותף בין ההורים   FIRST Robotics Competition -מלבד זאת, פרויקט ה
 .ניהםיב ומקרבוהילדים 

 

 .FIRST Israelקשר עם  1.8
 FIRSTמומלץ לדבר עם  TIMSאפילו לפני הרישום ב FIRST.קבוצה ליצור קשר עם צריכה  ,מרגע הקמתה

Israel לות את המודעות של הקבוצה אצלכדי להע FIRST  ולהיכנס ל"קהילת FIRST בארץ".  לארגון יש

 , עזרה טכנית ועוד המון.קשר לקבוצות באזורהמון מה להציע לקבוצות חדשות כגון הסברים, 
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 ארגון הקבוצה ועונת ההכנה .2
 

"עונת מתבצעים בין הקמת הקבוצה לעונה. תקופת זמן זו נקראת ההשלבים  זה יפורטו בפרק
   כל קבוצה.לוהיא הכרחית  ההכנה"

השונים  םעונת ההכנה משמשת לארגון הקבוצה והתלמידים אשר גויסו, רכישת ידע בתחומי
  והתנסות לפני תחילת העונה.

 

  ארגון הקבוצה 2.1
צה בצוותים הוא לבחור קפטן/קפטנית הדבר הראשון שעליכם לעשות על מנת לארגן את הקבו

  לקבוצה.
 חשוב לעשות זאת מיד בהתחלה כדי שהקפטן יתנסה בהכנה לתפקיד ויצבור ניסיון לפני העונה.

שכבות רצוי  בכמהאם הנכם פועלים  .ראשית עליכם לברר מי מהתלמידים מעוניין בתפקיד
להגיש מועמדות  מעוניין בכךלהציע את התפקיד לשכבה הבוגרת בלבד, תנו אפשרות לכל מי ש

אחריות, עמידה בלוח זמנים, כושר  :לתפקיד, אך הבהירו את דרישות התפקיד הבסיסיות
, כושר ניהול, יכולת לדבר בפני קהל, יכולת ניהול משא ומתן, ראייה התמודדות עם מצבי לחץ

 )את ההגדרות היותר מפורטות של התפקיד תקבעו ביחד ולקיחת יוזמהאסטרטגית  
  והקפטן לאחר שהוא ייבחר(. המנטורים םע

תנו לכל מועמד הזדמנות לספר מדוע לדעתו הוא מתאים לתפקיד ולאחר מכן בצעו את 
  הבחירה. חשוב להתחשב בעמדת חברי הקבוצה ולזכור כי הקבוצה היא שלהם בסופו של יום.

  .תפקיד, הגיע הזמן לחלק את הקבוצה לצוותיםהוהגדרת  לאחר בחירת הקפטן/ית
 

 את הצוותים האלה: כללתכל קבוצה 
  

 )מכניקה )בנייה  

 מידול בתלת ממד( שרטוט- CAD)  

 תוכנה  

 אלקטרוניקה  

 שיווק  
 

 על פי הצורך ימונו גם צוותים לתחומי המדיה והקהילה. 

נמצאים בכל קבוצה(. בחרו לכל צוות ראש שהתמקדו קודם כל בצוותים ההכרחיים )הצוותים 
 הקבוצה.חברי סנכרון הצוות מול שאר על אחראי על פעילותו וצוות אשר יהיה 

בלוחות  ועליהם לעמוד, אחראים ,על ראשי הצוותים להיות בעלי ידע בתחום בו הצוות עובד
   לקבוצה. ומחויבות זמנים

עליהם  .להציג בפניה את מגוון הצוותים הדרושיםעליכם  על מנת לחלק את הקבוצה לצוותים,
  .ממנונדרש להבין מה תפקידו של כל צוות ומה 

בעת החלוקה התחשבו ברצון חברי הקבוצה. נסו למצוא את האיזון בין הצוותים אך גם למצוא 
התחשבו בדרישות העבודה של  לכל אחד את המקום הטוב ביותר בשבילו ובשביל הקבוצה.

  כל צוות על מנת לחלק את כמות האנשים בצורה הנכונה.
 

 למידה בעונת ההכנה  2.2

 FIRST Robotics . מהעונה הסדירה של ההכנה מהווה חלק בלתי נפרד עונת
Competition של חברי  הביצועיםתקבע מה תהיה רמת  שתבצעו בעונת ההכנה הפעילות

  הצוות בבואם לבנות את הרובוט בהינתן המשימה.
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 מתחילת הפעילות ועד להתחשב בכמות הזמן שנשארה ישבכדי לתכנן נכון את עונת ההכנה 
יום פרסום המשימה. למחרת מתאספים נציגי כל הקבוצות בארץ ומקבלים )Kickoff -ה ליום

 .(את הערכות ואת הציוד למשימת השנה
 מפגש מומלץ לקיים . יותרטוב  ללמוד ולהתכונןכך תספיקו  ,גדול יותר עונת ההכנה ככל שהיקף

מן הסתם כדאי להתחיל את המפגשים כמה שיותר  .בשבוע שעות 4עד  2.5 שלשניים  או
 ומנטורים.  שיש מספיק חברי קבוצה ברגע -מוקדם 

 
 הראשונה. הפסקהאם עונת ההכנה שלכם מתחילה לאחר אוקטובר, דלגו על 

 

בסיסית בכל התחומים  שבו כל הקבוצה תקבל הכשרה ,רצוי מאוד לעשות סבב בין הצוותים
)במגבלת ביותר  מתאים להםהמנות למצוא את מקומם ואת הצוות דלחברי הקבוצה הזותינתן 

  (.מספר התלמידים הרצוי בכל צוות
( אשר ילמדו תכנים בסיסיים FIRST במסגרת הסבב רצוי להזמין מרצים אורחים )עדיף בוגרי

קרה, , תכנות בסיסי, אמצעי בממד ניהם: עבודה עם כלים, עבודה בתוכנת מידול בתלתיוב
 ועוד. פניאומטיקה מערכות מכניות בסיסיות,

  
להתחלק לצוותי עבודה )החלוקה הקלאסית לשנה ראשונה היא: בנייה, מידול,  כעת הגיע הזמן

צוות בנייה ילמד על תמסורות ה, תכנים ממוקדים יותר. לדוגמ תכנות ושיווק( ולהתחיל להעביר
נים, צוות מידול ילמד לבצע חישובים חיישוה ומערכות הנעה, צוות תכנות ילמד על הבקר

 ספונסרים. וסימולציות על המודלים שהוא בנה וצוות שיווק ילמד על גיוס כספים ועבודה מול
בהם הצוותים ש מפגשים מעשיים תוך כדי הלמידה הפרונטלית לעומק, חשוב לקיים גם

הודעה חדשה אבל אם למתנסים בעבודה, הרי אין כמו ללמוד מניסיון... אפשר ללמד מפה ועד 
  אין סיכוי שהתוצרים של העונה יהיו טובים. - מתנסים באופן מעשיהצוותים לא 

 

 :"דימוי עונה" בחום לעשות מעין מומלץ

לתכנן ולייצר רובוט שמבצע משימה  מטילים על הקבוצה המנטורים, בחנוכה לדוגמה,
 ביום.  שעות 8-12 ימי עבודה רציפה של 3-4ואשר עליהם לבצע בתוך  מוגדרת,

להתאים תוך כדי  אפשררובוט שמסוגל לטפס על מתח זו משימה אשר   דוגמה למטלה:

 .טפס כאשר מציבים אותו במקוםורק י נסועל ברמה הבסיסית ביותר הרובוט לא יוכל -עבודה 
לחילופין  .את הטיפוס לברמה יותר מתקדמת אפשר לנהוג את הרובוט למקום ואז להפעי

  רק ביכולות של הקבוצה.לגמרי תלוי  זהכל  -אפשר שכל המערכת תהיה אוטומטית לחלוטין 
מתואר בפרק העונה בשביל לתכנן את רצף העבודה לדימוי הרצוי להשתמש בתהליך העבודה 

  העונה.

 

  תכנון העונה  2.3

  עם סיום עונת ההכנה, מגיע גם הזמן לתכנן את העונה.
המנטורים, קביעת שעות  ארגון לוח זמנים כללי לכל צוות, קביעת שעות מולתכנון כולל ה

  פעילות של הקבוצה וארגון מול בית הספר.
 

 ככל שתתכננו היטב את העונה מראש כך תגיעו אליה מוכנים טוב יותר.

 
 

 לוח זמנים  2.3.1

בלוחות זמנים המשימה הלא פשוטה יוצרים צורך בתכנון מראש ועמידה ו זמן העונה הקצר
  צפופים.
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לייעד על מנת לקבוע את לוח הזמנים, עליכם 

תקופות זמן מוגדרות מראש 

לצורך  Deadlineעל ידי ביניהן  יופרדו אשר

)כפי שיפורט בפרק ביצוע משימות מוגדרות 

הצוותים עובדים במקביל אך לפי  :הבא

בעת קביעת לוח  מסוים הנקבע מראש סדר

  .הזמנים(

א והשרטוטים ולמחרת ליין של הגשת המידול המל-מידול הרובוט נגמרת בדד תקופת ,לדוגמה
   .תקופת הבנייה מתחילה

אשר נדרש  והסנכרון כאשר אתם בונים את לוח הזמנים, שימו לב לסדר עבודת הצוותים
ניהם. קבעו מראש פגישות של ראשי הצוותים ושל כל הקבוצה במהלך העונה על מנת לשמור יב

אל תשכחו לשמור לפחות חמישה ימים בסוף העונה  כנים ובשיתוף פעולה.כולם מעוד את
  אימון הנהגים.ללבדיקת הרובוט ו

 

ואסור  הרובוט הגמור חייבים לארוז את Bag & Tag Day -יום האחרון של העונהבזכרו כי 
  !!!לפתוח אותו

  יותר ומפורטת משימות לאחר מדויקת תוכלו לפרט בצורה את לוח הזמנים הזה

  וקבלת המשימה.  Kickoff -ה
 

 בעונה מנטורים  2.3.2

לעזור( על  שמעונייןיש לכם מנטור אחד חפשו עוד אחד לפחות )אפילו הורה ללא ניסיון  אם
  מנטור.המנת שלא כל מעמסת העונה תיפול על 

מתי כל אחד  המנטורים עם תחליטולאחר קביעת לוח הזמנים  - אחד ממנטור יש לכם יותר אם
הם עובדים עם כל הצוותים, חלקו ביחד  אםהם עובדים עם צוות אחד. אם מהם נחוץ, זאת 

 .ימים שונים, שבועות שונים, שעות שונות :אתם את הזמן בו כל אחד מהם מגיע לעזור לקבוצה
  ההחלטה היא שלכם.

 בזמן העבודה. סדנהזכרו כי תמיד רצוי שיהיה מנטור ב: הערה

 
  שעות פעילות  2.3.3

עליכם לקבוע שעות קבועות בהן הקבוצה עומדת לפעול בעונה ועל מנת לעשות זאת 
  ב:להתחשב  עליכם

 
  שעת סיום הלימודים

תחילו רק לאחר תהאם כל חברי הקבוצה מסיימים באותה השעה? את הפעילות 
צה בהם מעטים מחברי הקבושכולם מסיימים את שעות הלימודים ובמקרים חריגים 

 .םמסיימים מאוחר, התחילו בלעדיה
 

 תחבורה ציבורית
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עד מתי התחבורה הציבורית פועלת בערב? את הפעילות סיימו לפני שעת סיום 
  התחבורה הציבורית על מנת שכל חברי הקבוצה יוכלו להגיע הביתה בקלות.

  שמירת שבת

הוא יום שבת ו יום ללא לימודים, האם יש בקבוצה חברים השומרים שבת? בגלל היות
יש בקבוצתכם חברים שומרי שבת התחשבו בכך  אםאידיאלי לעבודה בעונה, אך 

 ותמנעו מלקבוע פעילות ביום זה. 

  נצלו את היום הזה. -מאד  , מנוחה במהלך העונה חשובהנוסף לכך

אל תוך בעת קביעת השעות זכרו כי רצוי לעבוד מספר סביר של שעות ביום ולא לגלוש 
טעויות ותאונות.  זה מתרחשותזמן ב .דרדרת והריכוז נמוךיהלילה, יכולת העבודה מ

גלישה אל תוך הלילה יועילו לכולם והמנוחה רק תעזור -סיום היום בשעות הערב ואי
  לעבודה למחרת.

 ,. ההפסקה והזמן הקצר בבית עוזריםסדנהנסו להימנע מלילות לבנים או משינה ב
  מעודדים ומונעים שיגרה לא רצויה.

נסו לקבוע שעה קבועה להתחלת הפעילות במהלך השבוע, לארוחת הערב ולסיום 
  תצרו שיגרה אשר תעזור להתקדם במשימה. כךהפעילות. 

 

  ארגון מול בית הספר 2.4
לדבר עם  - לפני הכניסה לעונה נותר לכם רק עוד דבר אחד לעשות )חוץ מלנסות להירגע(

  לת בית הספר על ההתנהלות בעונה.הנה
בה אתם עובדים נמצאת בשטח בית הספר, וודאו כי בית הספר מודע לימים ש סדנהה אם

מקבל מפתח לשער ולבית הספר  המנטורים אחדשאתם עומדים לעבוד, וודאו  ולשעות בהם
  על מנת שתוכלו לצאת בסיום העבודה. ,אתם נשארים אחרונים אם

לא תהיה ירידה בציונים שהבטיחו )וקיימו(  - והמורים על העונהדברו גם עם ההנהלה 
שתצטרכו לעבוד  שאפשרובלימודים, אך בקשו התחשבות בחברי הקבוצה, הסבירו 

לילות לבנים, אתם כן מבצעים  אםלקראת סוף העונה ובקשו אישור לכך.  הלימודים בזמן
 מראש. על כךלמורים הודיעו 

 

 קשר עם קבוצות 2.5

 ב לקבוצות חדשות לצבור ניסיון., ומאוד חשוולבד רוקי אתם נאלצים ללמוד הרבהכקבוצות 
העשיר  את הידע והניסיוןביר לכם מאוד קבוצות בארץ ובעולם שיכולות וישמחו להעהרבה  ןישנ

בתור . גם בקהילה וגם ברובוט ,ומשתפרות צוברות ניסיוןבמהלך השנים קבוצות שלהם. 
שתלמדו מהניסיון והטעויות שלהן, ותהיו הכי טובים שאתם יכולים קבוצת רוקי מאוד חשוב 

בשנה הראשונה שלכם. אל תפחדו לפנות לקבוצות, לרוב הן ירצו לעזור ויהיו מאוד שמחות 
  לעזור לכם.
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 ארגון העונה, עבודה והכנה לתחרות. 3
 

ההכנה  שעליכם לזכור עם סיום עונת מהבפרק זה יפורט מהלך העבודה במהלך העונה ו
ארגון העונה לאחר  :עליהם עובדים בעונהששלושה חלקים מחולק והכניסה לעונה. פרק זה 

  קבלת המשימה, ארגון הצוותים ובניית הרובוט וההכנה לתחרות.
 

  ארגון העונה 3.1

להתכונן לעונה מבחינה ארגונית עוד לפני התחלתה, וכעת אנו  אפשרבפרק הקודם פורט כיצד 
   .Kickoff -ה לאחרשקופצים לנקודת הזמן 

  .המדריך של אותה השנה נחשף מיד לאחר קבלת המשימה
מומלץ על מנת להבינה לחלוטין,  חשיפתה,משימה כבר בערב של כמה פעמים ב הצפייהמלבד 
  עוד באותו הערב את המדריך. יקראושאנשים ה מימראש  לקבוע

שנו תזה הזמנים הלמחרת קבלת המשימה, המשיכו עם לוח הזמנים שכבר קבעתם. את לוח 
  .המשימות שעליו לבצע ותוברור ובוט גמורכאשר הרעיון לרעל פי הצורך פרטו תו

בלוח הזמנים החדש קבעו יעדים ממשיים ומשימתיים לכל צוות בנפרד ודרשו מראשי הצוותים 
 עמוד בלוחות המזנים והיעדים. ל

  חלוקת העונה למשימות שבועיות תעזור לכם להתקדם מבלי לאבד זמן.
פגישות עם ראשי הצוותים ועם כל הקבוצה על מנת להעביר עדכונים  כמהזכרו לבצע בכל שבוע 
  שוטפים על מצבכם.

 

 ושיתוף פעולה בין הצוותיםסנכרון  3.2
לעבוד על הרובוט בו זמנית, לכן חשוב מאוד לקבוע שגרת צריכים במהלך העונה, צוותים רבים 

  עבודה ותיאום בין הצוותים השונים.

 .רובוט א ורובוט ב -רובוטים  שני יכולות לבנות ומשאבים מספיק אנשים, זמן להן יששקבוצות 
את  , אך)בבניית רובוט אחד בלבד( פי רצף העבודה שמתואר למטהעל  מבצעים זאת

במידול  בפועל אלא גם ה מתקנים לא רקיואי הדיוקים שמתגלים בבני צצותש הבעיות
מתחילים לבנות מהתחלה את רובוט ב עם השרטוטים  -רובוט א, מוכן  כאשרש ובשרטוטים, כך

  המתוקנים.
 

  :לרובוט ב יש יתרונות וחסרונות

: שיפור הרובוט לאחר לימוד טעויות, זמן אימונים ותיקונים רחב יותר )את רובוט א היתרונות

 לא אורזים ואתו ממשיכים להתאמן עד לתחרות(. 

 : תקציב גדול יותר וכמות חומרים כפולה, פחות זמן לבניית כל רובוט. החסרונות

 בעצמה אם לבנות רובוט ב. תבחרכל קבוצה 
 

   צוותים הטכנייםדה האופייני בין הרצף העבו

( לניתוח מעמיק של המשחק ולבחירת 3-4ימים ) כמהחשוב מאוד להקדיש בתחילת העונה 
צוות  על ידיזאת במסגרת של כל הקבוצה או  עשותל אפשר לבצע.הרובוט יצטרך שהמשימות 

 .אסטרטגיה ייעודי
( לרובוטים 2-4חלופות ) בוחרים כמה ,לאחר שנבחרו המשימות שהרובוט יצטרך לבצע

  אפשריים שעומדים בדרישות של המשימות.
בו משתתפים צוות בנייה , שםובדיקתטיפוס  ותשלב בן כשבוע של יצירת אב מגיעלאחר מכן 

להשתמש בעץ ולא באלומיניום(, צוות מידול אשר אפשר כסף  לחסוך כדיאשר בונה אותם )
 שר מספק את אמצעי הבקרה לניסויים.תוכנה א עוזר בתכנון בסיסי )לא מודל מפורט(, וצוות
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לחסוך את הזמן והטרחה הרבים שנלווים לייצור של רובוט סופי  על מנתשלב זה הוא קריטי 
  .כראויממלא את מטרתו  אינוש

 מידול של הרובוט. CAD ותר ומתחילהטיפוס, בוחרים את המוצלח בי ותלאחר שנבחנו אב
 full  -שעות ברצף )משהו כמו סוף שבוע ארוך תר כמה שיו ימדל מומלץ שצוות המידול

time)  .בכדי שהשרטוטים יועברו בהקדם האפשרי לצוות בנייה 
שכן לפעמים בעיה  ,עד לרמת הבורג לעשות זאת רבית, חשובהמ במהירות למדל למרות שיש

  עלולה להוביל לשינוי משמעותי בחלק. ,במיקום של ברגים
 בניה. המידול, מתחילה עבודתו של צוות הלאחר שהשרטוטים יוצאים מצוות 

לאחר מכן יש להרכיב את  מידול.הצוות  הכיןם שמשורטטיההצוות צריך לייצר את החלקים 
 .פי שרטוטי ההרכבה לעאותם חלקים 

 
  בכל שלב חשוב ביותר לבדוק את ההתאמה של כל המערכות.

  אם בונים רובוט ב:

בשלב הבנייה על צוותי בנייה ומידול לעבוד באופן שוטף על מנת לעדכן את המודל והשרטוטים 
פי הבעיות שהתגלו במהלך הבנייה. לאחר שמסיימים את רובוט א מתחילים מחדש  לע

  לרובוט ב. השרטוטים המעודכנים עם
ובמיוחד לקראת סוף העבודה של צוות  במהלך כל העונה תבצעהעבודה של צוות תוכנה מת

בנייה. צוותי תוכנה ובנייה צריכים לשתף פעולה בכדי להתקין ולחווט את הרכיבים ה
 האלקטרוניים והפניאומטיים אשר משתמשים בהם ברובוט. 

את החלק האוטונומי "על עיוור" ומשפר את מתכנת תוכנה הצוות  ,במקביל לבניית הרובוט
תוכנה את החלק האוטונומי ויוכל לעשות הרובוט מוכן, ישפר צוות מערכת הבקרה. כאשר ה

 .(אם היא קיימת)ניסויים על מערכת זיהוי התמונה 
 

  הכנה לתחרות 3.3
  חלק זה מתייחס לאזור הזמן של השבועיים האחרונים של העונה, ולתקופה בין סופה לתחרות.

  הכנת הרובוט והנהגים והכנת הקבוצה. :תחומיםכוללת שני  התחרויותהכנת 
 

 הכנת הנהגים  3.3.1
  לא לשכוח לרכוש שטיח אימונים!הערה: 

 ממומלץ לרכוש שטיח במהלך העונה. הגודל המומלץ הוא לפחות שליש מגרש.
 

אפילו כאשר קיים רק מרכב נוסע, כדאי לבצע מבחני נהיגה בכדי לקבוע  ,כאשר הרובוט מוכן
לבוא  FIRST מי יהיו הנהגים של הרובוט בתחרות. כדאי מאוד לנסות לבקש מנהג בוגר

   הכישורים שהם יפגינו במבחנים. על פיהנהגים  לבחור אתלמבחנים ולעזור לראשי הקבוצה 
פתחו את המבחן לכל חברי  - מנת לבחור נהגים תחילו בביצוע מבחן נהיגה עלתאת ההכנה 

או הקפטן מחלק  המנטורים הקבוצה ותנו לכל אחד זמן קצר לנהוג ברובוט, כאשר אחד
   משימות ואומר לנהג מה לעשות.

 הנהגים הכריזו על צוות הנהיגה.  לאחר בחינת
 

 צוות הנהיגה  3.3.2
Coach  

קבלת נתוני הסקאוטינג )מערכת איסוף נתונים ראש צוות המגרש. אדם זה אחראי בתחרות על 
על כל הרובוטים בתחרות, קבלתם, רישומם ועיבודם( של המשחק הקרוב, בחירת 
האסטרטגיה של הקבוצה )אם יש יותר מאפשרות אחת(, תיאום וארגון האסטרטגיה עם שאר 

  חברי הברית ומתן הוראות לנהגים לפני המשחק ובמהלכו.
ויכולת מהירה  מצוין יכולת עמידה בלחץ רב, אסרטיביות, שיקול דעתעל אדם זה להיות בעל 

  לניתוח מצבים.
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שולט במערכת ההנעה של הרובוט ועליו להיות המיומן ביותר מחברי הקבוצה.  - נהג ראשי

ריכוז ועמידה בלחץ. עליכם לדעת גבוהות של עליו להיות רגוע ובעל שיקול דעת טוב ויכולות 
   .להישמע לו ועליולנהג לפעול כנגד שיקול דעתו,  Coach-ה אומר ,כי במקרה הצורך

מבצעות בעצם רובוט )קליעה/ איסוף/ הרמה/ כדומה(, אשר השולט בשאר מערכות  - נהג שני

את המשימה. עליו להיות מיומן על מנת לעזור לנהג הראשון וכמוהו, להיות מסוגל לעמוד בלחץ 
להסתדר זה  - כןול הנהגים לעבוד בשיתוף פעולה מוחלט ובעל יכולות ריכוז גבוהות. על שני

  עם זה.
על פי המשימות שעל הרובוט לבצע באותה שנה, הנהג השני יכול להיבחר על פי כישורים 
נדרשים או שהוא גם יכול לשמש ב"תפקיד של כבוד" )תפקיד שניתן לחבר קבוצה לא בגלל 

  .כישוריו, אלא בזכות תרומתו לקבוצה והשקעתו בה(
 

אותה השנה. רצוי שיהיה בעל המשימה של אדם זה מבצע את תפקידו לפי  - שחקן אנושי

תידרש החלפה לאחד הנהגים, אך עליו גם להיות מתאים למשימה  אםיכולות נהיגה טובות 
יוכל לעזור לסחוב את הרובוט למגרש על מנת להוריד פיזית ששעליו לבצע. בחרו באדם חזק 

  עומס מהנהג.
 וזכאי "לפרס". שחקן האנושי יהיה חבר קבוצה שתרם מעל ומעבר לקבוצהרצוי שה

 זכרו שרצוי שיהיה בצוות הנהיגה לפחות אדם אחד מצוות תוכנה ואחד מצוות מכניקה.
 

  לאחר בחירת צוות הנהיגה, הגיע הזמן להתחיל באימונים!

אשר יגרמו  ,במהלכםבצעו את האימונים לפחות לאורך שבוע. התכוננו לבעיות אשר יצוצו 
  ולא בתחרות. סדנהבאותו עדיף לתקן שוזכרו  ,רובוטה לצורך בתיקוני

 
  :דרכים כמההגבירו את רמת האימונים ב

הוא ארוך משמעותית  אםמדדו בפעם הראשונה את הזמן שלוקח לכם לבצע את המשימה. 
 מזמן המשחק, העריכו מחדש את המשימה וחשבו על דרך לקצר את הזמן. 

לתחרות,  היטב . אימונים מהירים ורבים מכיניםהשתדלו לצמצמו – לזמן המשחק דומההוא  אם
 את הזמן, צמצםכנראה מעט יותר זמן. פעלו בכל אימון על מנת ל יארך כלהבה ש
השניות הראשונות  15-וב , דקות 2.5 בסך הכל המשחק נמשךלידיעתכם  ה.יבשני פילוא

 .מראש חברי הקבוצה שתכנתוי תוכנה במצב אוטונומי על ידמופעל הרובוט 
הקשו על הנהגים בהרחקת עמדת הנהיגה מהשטיח עליו אתם מתאמנים והעמידו מכשולים 

 כמהגבוהים בדרכם על מנת לחסום את שדה הראייה שלהם. זכרו לעשות זאת רק לאחר ש
  אימונים רגילים עוברים בצורה חלקה.

כיסאות זרוקים על השטיח על מנת לדמות הקשו על הנהגים בדרך נוספת על ידי העמדת 
  אשר לנהגים אסור לפגוע בהם. ,רובוטים במגרש

  זכרו להגביר את רמת הקושי בהדרגתיות על מנת להימנע מתאונות.
רצוי לבחור ולאמן צוות  -bag &tag day, אם קיים רובוט ב, או לחילופין נשאר עוד זמן עד ל

לזירה במקרה שמשהו קרה לצוות המגרש הראשי.  מגרש חלופי. צוות המגרש החלופי יעלה
יעלו שני הנהגים  -רצוי שאף אם רק אחד משני הנהגים הראשיים לא יכול לעלות למגרש 

החלופיים שכן הנהג והמפעיל חייבים לדעת לעבוד ולתקשר אחד עם השני. כמובן שגם צוות 
 .המגרש החלופי צריך לקבל זמן אימונים עם הרובוט

 
 

   הכנת הקבוצה  3.3.3

  הרובוט ולעיתים במקביל לאימוני הנהיגה. הכנתהכנת הקבוצה לתחרות מתבצעת לאחר סיום 

  :דרכים כמהההכנה מתבצעת ב

 בזמן ההכנה Pitה תכנון 3.3.3.1
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בדים/עץ  הכינומטר.  3x3יכול להיות סוכה, גזיבו או מבנה כלשהו בגודל  pitמבנה ה
אמצעי הסברה, שולחנות, , אתכם לתחרות תיקחו, רשימת כלים וציוד אשר pitה לדפנות

  .pitתכננו את מיקומם של כל אלה ב .ארגזיםו

 
  ארגון ההסברה 3.3.3.2

 בשלב ההכנות לתחרות יש להכין את מערכי ההסברה לתחרות.
 ."Rookie All Star" ,6בפרק  ההסברה וחשיבותה אודותקראו 

 
 Merchandise חולצות הכנת  3.3.3.3

)מוצרים כמו צמידים וסיכות שעליהם מודפס הלוגו של הקבוצה והם מוצעים לחברי הקבוצות 
 האחרות(

 כדי שיודפסו ויגיעו בזמן. Merchandiseדאגו להזמין די זמן מראש את החולצות ואת 
 

 , הסברה וסקאוטינגPitארגון משמרות  3.3.3.4

, אחראי על ההסברה ואחראי על pitה אחראי על pitבכל זמן בתחרות חייב להימצא ב
  בכל רגע לפחות שישה אנשים. מצאיבצוות סקאוטינג חייבים לה .הסקאוטינג

 , ההסברה והסקאוטינג. pitארגנו מראש משמרות לאיוש ה
  בתחרות.הנ"ל משמרות הלוגיסטיקה והרצוי למנות גם חבר קבוצה אשר יהיה אחראי על 

 
   התחרויותהתנהלות הקבוצה בימי  3.3.3.5

ות לקבעו פגישה קבוצתית בה תציגו את לוח המשמרות וקבעו כללי התנה התחרויותלפני 
דרכי ההגעה ולוחות הזמנים של  אתמלון, פרטו גם באתם ישנים באכסניה או  אםבתחרות. 

  הקבוצה במהלך שלושת ימי התחרות.
 

הציוד  של חברי קבוצה עם הרובוט וחלק כמהלשלוח  אפשר התחרויותיום לפני שזכרו : הערה

 .הביקורת או כולו על מנת לעבור מוקדם את
 

 תחרויות לא רשמיות 3.4

 בנוסף לתחרות הארצית ישנן תחרויות נוספות.

 

3.4.1 Off Season   

. התחרויותמתרחשת לאחר העונה ולאחר  Off Seasonכמו שאפשר להסיק מהשם, תחרות ה

אירוע סגירה לעונה ואירוע פתיחה  - מתרחשת התחרות בסוכות ומהווה שני דבריםבדרך כלל 

סיום הגיוסים והמיונים בקבוצות רבות. התחרות עצמה זהה לחלוטין במשחק /לעונת ההכנה

חייבת  אינהקבוצה  - והחוקים לתחרות הארצית אך לעומתה ישנם מספר חוקים שונים

מרובוט אחד, קבוצה יכולה לשנות לחלוטין את  להשתתף, קבוצה יכולה להשתתף עם יותר

 .הרובוט ואף לבנות אחד חדש

 פלאהפל 3.4.2

. Kick Offהנערכת בחורף לפני ה MOSTהפלאפל היא תחרות המאורגנת על ידי ארגון 

. התחרויותלתחרות חוקים משלה ומשימה שנתית אשר מפרסם הארגון מספר חודשים לפני 

ישנן קבוצות רבות אשר משתמשות בו  חובת השתתפות, אך , בפלאפל איןOff Seasonהכמו 

 .בתור הכנה לעונה
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*זכרו כי בארץ אין תחרויות רבות וכל תחרות עוזרת להשתפרות הקבוצה ולהיכרות קבוצות 

אחרות. השתתפות בתחרויות היא נהדרת ומומלצת, אך זכרו להתחשב במצב הקבוצה 

להשתתף בתחרויות הללו אך  חויביםמובהתאמת התחרות ליעדים אשר קבעתם. אינכם 

 ההגעה מומלצת בהחלט!

 
 
 
 



The FIRST Robotics Competition Rookie Manual 
Galaxia #5987 

19 
 

  

 הקבוצה ותפקודה בתחרות התנהלות. 4
 

תפקודה בו,  pitהלבוש וארגון ה , בלוגיסטיקה של ההסעות, האוכל,פרק זה נעסוק בקבוצהב
  .התחרויותבמהלך והתנהלותה 

 

 התנהגות בתחרות  4.1

לתחרות ובחזרה ממנה,   הסעת הקבוצה והציוד :ההסעות בתחרות מתחלקות לשני סוגים
  במהלך ימי התחרות. ניידותתוה
 

 הסעת הקבוצה והציוד  4.1.1

בבוקר התחרות הראשון ובסוף היום האחרון עליכם להגיע עם כל הציוד. לשם כך רצוי להזמין 
 מן לשלוח חלק רשאיםאתם  לידיעתכם. האלה נסיעותיעמוד לשירותכם לשמראש אוטובוס 

  יום לפני תחילת התחרות.כולו  תאו אהציוד 
 

   התחרויותבמהלך  ידותיהתנ  4.1.2

 ואפשרויותקווי אוטובוס  כמהמלון חפשו לפני הגעתכם לתל אביב או ב אתם ישנים באכסניה אם
בהם קבעתם שלמקומות האוכל בקשר פך. עשו זאת גם יממקום הלינה לתחרות ולה הגעה

  .לאכול בערב
   או למקום הלינה.הספורט חפשו מקומות הקרובים להיכל 

 

 לבוש הקבוצה 4.2
חולצות עם לוגו הקבוצה והלוגו  כנתכפי שפורט בפרק הקודם, חלק מההכנה לתחרות היא ה

 הכיןשל הספונסרים. וודאו כי לכל חברי הקבוצה יש מספיק חולצות לכל ימי התחרות )רצוי ל
   , אחת לכל יום(.שלוש

חולצות  הכיןמתוכננים לבוא קרובי משפחה/תלמידים מבית הספר לבקר בתחרות, שקלו ל אם
  ם.עבורגם ב

  .תלבשו בכל אחד מימי התחרות חולצה איזההחולצות לא זהות(  אם) קבועאתם יכולים ל
 

 Pitארגון ה 4.3

ולהקים להביא את הציוד אין די בבתוכו נכתב כבר בהכנה לתחרות. אך שוהציוד  pitה על

לאורך כל ימי התחרות. דאגו לשמור רשימה   ושל והניקיון עליכם לשמור על הסדר .pitה את

 .דברשל ציוד ששאלתם והשאלתם לקבוצות אחרות על מנת לא לאבד 
   

 מורל 4.4
 .חלק חשוב בתחרות הוא המורל של הקבוצה

האירוע. דאגו ן משתפיקו כללי של כל חברי הקבוצה חשוב לתפקוד ולחוויה הכללית המורל ה
המטרה היא בין השאר, לשמור על מורל גבוה בין חברי הקבוצה וזכרו שלמרות כל הלחץ, 

  הנאה.
! המורל נווירידה ממלמשחק ה יבכל עלי השירי מורל לקבוצה ודאגו לעודד התחרויותכתבו לפני 

  תמיכה. מקבלמעודד את כל הקבוצה ובעיקר את צוות הנהיגה אשר 
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  בתחרות מנטוריםמעורבות ה  4.5
 . התחרויותבמהלך  מנטורים כמו לפני העונה, גם כאן יש מקום לקבוע מראש מעורבות

? מי מהם מלווה pitמי מהם ב - ניהםיחלוקת התפקידים ב על המנטורים החליטו מראש עם
  צוות הנהיגה? מי מהם עוזר בלוגיסטיקה?את ו -Coachה את

 
  :התחרויותבמהלך  מנטוריםלגבי ה נקודות חשובות כמה

 רצוי שיהיה מנטור בpit  אחראי על התיקונים  המנטורשבכל זמן נתון, אך זה לא אומר
  .pitה חברי הקבוצה ואחראישל תפקיד  . זהpitה וארגון

 ה מנטור אחד חייב ללוות את צוות הנהיגה ובפרט את-Coach בו ש. רצוי לצלם כל משחק
: על מנת להפיק לקחים והמנטור ינתחו את המשחק הנהיגהצוות משתתפים ולאחר מכן 

    מה צריך לשפר? בוצע היטב,מה 

  וה חשוב לצוות הנהיגה המנטורשזכרוCoach-  ,אך ההחלטה ויכול לתרום להם רבות
  -Coach .ה הסופית על כל אסטרטגיה היא של

  אוכל, שתייה ועזרה לאחראי  - התחרויותרצוי שיהיה מנטור אשר ידאג ללוגיסטיקה במהלך
  הקבוצה. שלהלוגיסטיקה והמשמרות 

  קבעו ביחד איתם את גבולות ההתערבות שלהם בתיקונים ובקבלת החלטות במהלך
  .התחרויות

 

 התנהלות כללית 4.6

   :מלבד קביעת לוחות זמנים קבוצתיים, עם הגעתכם לתחרות

  ובכל ערב עם היציאה. בה מתכנסים בכל בוקר עם הכניסהשקבעו נקודת מפגש   

  המקום  אתכל הקבוצה יודעת שוודאוpit בקהל. ואת מקום הישיבה של הקבוצה  
 ודאגו לאכוף אותם במידת הצורך. המנטורים הציבו קווי משמעת בעזרת  
  קנייה סנדוויצ'ים מוזמנות מראש/ חמגשיות :לכל חברי הקבוצהמים לודאגו לאוכל /

  מראש. תוכנןאחר אשר  תרוןפ כלאו חופשית 

 

 סקאוטינג 4.7
סקאוטינג חשוב לתכנון האסטרטגיה בין משחק למשחק. הוא משמש לניתוח יכולות הרובוטים 
בברית הנגדית ובברית שלכם. ללא המידע מהסקאוטינג, אי אפשר לקבוע אסטרטגיה מוצלחת 

 למשחק.
 על מנת לבנות מערך סקאוטינג מומלץ להתייעץ עם קבוצה וותיקה.

 

 המשחק  4.8
. הרכב קבוצות( 3)של  המשחק מבוצע בין שתי בריתות שכל אחת מהן כוללת שלושה רובוטים

ם כל והוא משתנה ממשחק למשחק. בסיו ישראל  FIRSTבאופן אקראי על ידיהבריתות נקבע 
 מוקרנות על מסכי ענק התוצאות תוך פירוט הניקוד. משחק 

. על מנת להגיע למשחק הבא בזמן, יש pitבין המשחקים נמצאים הרובוט וצוות הנהיגה ב
למגרש שלושה/ארבעה משחקים לפני התחרות שבה אתם משתתפים על מנת  pitלצאת מן ה

 להגיע בזמן. 
 הובלת הרובוט למגרש ובחזרה נעשית בעזרת עגלה אשר בונים מראש.

ר  מזל טוב! נכנסתם למשחקי הגמר. במשחקי הגמ -אם הגעתם בדירוג לשמינייה הראשונה 
 עליכם לבחור את בני הברית שלכם. 

מומלץ לתכנן מראש ולעבור על מערכי הסקאוטינג שלכם כדי לקבל את ההחלטה המושכלת 
מאוד חשוב לזכור שגם אם לא הגעתם לשמינייה העליונה אתם  ביותר במי לבחור כבני הברית.

ו תקווה ותחשבו עדיין יכולים להיבחר כרובוט שני או שלישי בברית כלשהי, ולכן אל תאבד
 לאיזה בריתות, על פי הסקאוטינג, אתם הכי יכולים לתרום ותדברו עם הקבוצות הבוחרות.
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 Districtשיטת ה 4.9

הייתה  –( הייתה פשוטה Regionals-שיטת התחרות שהייתה נהוגה בעבר בארץ )שיטת ה

 ,chairman award –תחרות אחת בארץ והברית המנצחת וזוכי שלושת הפרסי החשובים 

Engineering Inspiration (EI), Rookie All Star (RAS)  היו זוכים בכרטיס כניסה לתחרות

 FIRST Championship (CMP) –העולמית 

. בשיטה הזו כבר אין District-והוחלפה בשיטת ה 2017שיטה זו השתנתה לקראת עונת 

 3-4ויות מקדימות )תחרות מרכזית אחת שאליה מגיעות כל הקבוצות אלא קיימות מספר תחר

תחרויות  2קבוצות. כל קבוצה תתחרה ב 40-( שבכל אחת יתחרו באזור ה2017נכון לעונת 

 מקדימות ותקבל בכל אחת מהן.

 על פי מספר פרמטרים: District pointsקבוצות מקבלות 

 א( דירוג הקבוצה בסוף משחקי המוקדמות.

 ב( השתתפות במשחקי הגמר.

 הגמר.ג( ניצחון במהלך שלבי 

 (.Rookie highest seed-ד( זכייה בפרס )לא כולל פרס ה

 ה( גיל הקבוצה )קבוצות בשנה הראשונה והשנייה מקבלות בונוס נקודות(.

 District Championship-לאחר שכל התחרויות המקדימות הסתיימו תיערך תחרות ה

(DCMPאל ה .)-DCMP עולות כל הקבוצות שזכו בפרס ה-Chairman ת המקדימות בתחרויו

קבוצות. קבוצות שזכו  40-ואחריהן הקבוצות בעלות הדירוג הגבוה ביותר עד שמגיעים ל

להתחרות על הפרסים האלו אבל אם הן אינן בדירוג  DCMP-יוזמנו ל RAS-ו  EIבפרסים 

בכל מקרה, הן יתחרו אך ורק על הפרסים הללו וללא  DCMP-גבוה מספיק בשביל להיכנס ל

 הרובוט.

הקבוצות מתחרות באותה מתכונת כמו בתחרויות המקדימות רק שכמות  DCMP-במהלך ה

מעפילות  FIRST Championship. אל 3-שהן צוברות שם מוכפלת בDistrict points -ה

והקבוצות  chairman, EI, RAS-הקבוצות שזכו ב 3שלוש הקבוצות שהיו בברית המנצחת, 

ההערכות  2017בוצות של ישראל )בעונת בניקוד הגבוה ביותר עד אשר מגיעים למכסת הק

 קבוצות(. 16-הן באזור ה
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 הקמת קהילה והתנדבות. 5
 

 . FIRST Robotics Competition לקבוצת חשובה ביותר הקהילהללא ספק 
 ומקדמת אותה. בה התומכת קהילה שנוצרתלהתקיים ולשגשג מבלי  היכול האינ הקבוצמחד, 

המטרה העיקרית של הקבוצה היא להשפיע על החברה, לתרום לה ולהביא לשינויים  –מאידך 
באמצעות הרובוטיקה. כל קבוצה תקבע מהו החזון שלה, באילו תחומים היא מעוניינת להשפיע 

 ולהביא לשינוי, באיזה דרך ובאילו אמצעים תוציא זאת לפועל.
 ...קבוצה  -לדוגמה

 והרובוטיקה.   STEMכמה שיותר אנשים לעולם  החזון יכול להיות לחשוף
 אלו לא נחשפו לכך קודם לכן. השינוי הוא שאנשים 

 הקבוצה יכולה לעשות זאת פעילויות מגוונות של רובוטיקה עם קבוצות שונות של רובוטיקה.
 

וידע עצום  בנקודת מוצא מדהימה נמצאים FIRST Robotics Competition כקבוצות אנחנו,
 בטכנולוגיה וברובוטיקה.

עולם המדהים ל  את הקהילה שלנוכמנהיגי הדור הבא של העולם הטכנולוגי לחשוף  מחובתנו
 ולשלבה בו. STEM( Math,Science, Technology, Engineering) של ה

קירוב החברה לרובוטיקה  -ובהשפעתכם עליה  באמצעות שינוי משמעותי בקהילה שלכם
אתם מבססים את קבוצתכם עמוק יותר בחברה ובכך מפתחים את  STEMוחשיפה רחבה של 

 של קבוצתכם. דור העתיד
 

, לקבוצה Rookie All Star-ל רבה גת ומשמעותית יש חשיבותלפעילות קהילתית משגש
  ולחברה.

 

 חשיבות הקמת הקהילה 5.1

המקדמת את המדע  ותומכת, בגלל החשיבות האדירה של יצירת קהילה משמעותית
חרט על דגלו את הפעילות למען הקהילה. ערך זה בא לידי  FIRSTוהטכנולוגיה, ארגון 

( -Rookie All-Starבכל תחום של הארגון, החל מהפרסים המגוונים )כמו ה ביטוי
  של הקבוצות. הפעילויות ועד

מתמקדים  FIRSTטובה אינה עוסקת רק ברובוט. קווי היסוד של קבוצת  FIRSTלכן, קבוצת 
 מעותי בחברה שלה. וללת שינוי מששמחרבות בפעילות קהילתית התנדבותית 

 
 המשכיותה את ולהבטיח כדי שקבוצת רוקי תוכל לבסס את עצמה כבר מהשנה הראשונה

ה שמאפשר לקבוצה מ, תהאי פעולה ושיתופיבקהילה  התנדבות חשוב ליצור בסיס של
   .תהשפעלהרחיב את מעגל ה

 

 הקבוצה המשכיות 5.2
מגוונות שאינן מוגבלות בזמן ואשר הקבוצה מתמידה בהן,  אפשר לחשוף  פעילויות באמצעות

 הרבה מאוד אנשים, ובעיקר ילדים לעולם הטכנולוגי. 
יכולה להגיע היא טוב  שםלה וליצור עצמה אם קבוצה מסוגלת כבר מן ההתחלה לבסס את 

ואת  ההיא מבטיחה את הדור הבא של בקהילתה. בכך STEMאת ה חליותר אנשים ולפת
  פעולתה. המשך

   לכן חשוב שכל הפעילויות בקהילה יהיו ארוכות טווח.

 חודיות הקבוצה ומטרתהיי   5.3

 3,500אותנו?". כלומר מה מבדיל את הקבוצה שלכם מכל  מייחד דבר ראשון צריך לשאול "מה
 הקבוצות האחרות.
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לאחר שהבנתם מה מייחד אתכם, תקבעו את מטרתכם, איזה בעיה אתם רוצים לפתור, איזה 
 קהילה אתם רוצים לחזק ולמי אתם רוצים להגיע.

היינו הקבוצה היחידה בעיר חיפה ולכן הבנו שכמטרת  GALAXIA לדוגמה, כאשר הקמנו את
  פה.בחי STEM-ואת ה FIRST על עלינו לקדם ולפתח את

לאחר שהגדרתם לעצמכם את המטרות והייחודיות של הקבוצה תשאלו את עצמכם היכן אתם 
 רוצים להשפיע ואיזה מסרים אתם רוצים להעביר ולקדם בחברה. 

 ,, לעבוד עם בתי חולים או כל דבר אחרFIRSTם ילדים, להקים קבוצות עבין אם זה לעבוד 
 מטרתכם.את  גבשחשוב ל
 על סדר העדיפות שלכם בין פעילותכם בקהילה לבין פעילותכם ברובוט.מראש  להחליט עליכם

 

 המשכיות יצירת 5.4

, 5 מערכת שתתפקד גם בעוד לשם כך יש ליצור . FIRST לקבוצתביותר  החשובההמשכיות 
הפעילות של הקבוצה  המשך לוודא את על מנתקריטית   המשכיותה שנה. יצירת 20-ו 10

 בקהילה. 
ולקרב כמה  FIRSTקבוצה שמצליחה לאורך שנים להעביר לקהילה שלה את הערכים של 

מציבה את עצמה  שהיא לא רק בתחום הרובוט, ואינה פועלת רק STEM-שיותר אנשים ל
בחברה  משמעותית לייצר השפעה היא גם מצליחה  ,Chairman-לפרס ה במסלול מהיר

   שלה.
  

 בקהילה?איך משתפים את כל הקבוצה  5.5
כולם יבינו את החשיבות של הפעילות כדי ש ,בוצה בקהילההקחברי לערב את כל חשוב ביותר 

  .Rookie All Star -התמודדות למן ההקהילתית וירגישו חלק 
שיהיה אחראי , קהילהצוות להקים  עליהבקהילה,  חבריה על מנת שקבוצה תוכל לשתף את כל

של הקהילה  האירועים המיוחדים על ,של הקבוצה יותההתנדבות על ריכוז וארגון הפעילויות
  .המשכיותהיצירת  לעו

 

 קהילה? צוותבנוי כיצד  5.6

מסוימת,  התנדבותית קהילה יכול לכלול כמה רכזים, שכל אחד מהם אחראי על פעילות צוות
על הרכזים יהיה אחראי ראש צוות הקהילה, שתפקידו  וז הפעילות.כירתיאום ווהוא אחראי על 

למען  ותחדש פעילויותום לשמור על הסדר והארגון של הצוות, על תיאום בין הרכזים, ליז
התנדבויות שלהם ולדאוג שכל לקהילה, לעזור ולכוון את הרכזים אירועי האת  הקהילה ולהפיק

  רכז יודע מה תפקידו ומהי אחריותו.
התנדבות צוות זה מגיע בקביעות למקום ה .וות להתנדבות שעליה הוא אחראיצ יהיהלכל רכז 

כל חבר בקבוצה יהיה שייך לצוות התנדבותי  .טכנולוגיהלמדע ולפעילות הקשורה  קייםומ
 .התנדבויותב שאינם פועליםכלשהו, כך שאין חברי קבוצה 

 

 ?הקהילה מי מתאים לצוות 5.7
 להתמודד עם שינויים מהירים מסוגלאחראי ויצירתי, שמתאים חבר קבוצה הקהילה צוות ל

 נצלול פעילויות חדשות בקהילה יך לדעת ליזוםאותו חבר קבוצה צר .ולתת להם מענה

 .לשיפור הפעילויות שכבר מבוצעות על ידי הקבוצה תהזדמנויו
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6 .Rookie All Star 
 

 ? Rookie All Star-מה הופך קבוצת רוקי ל 6.1
 יש דמיון רב ושוני רב.  Rookie All Star רוקי רגילה לקבוצתבין קבוצת 

. קבוצה חדשה שכבר מן ההתחלה מציבה לעצמה מטרה בערכי הקבוצה ההבדל הוא

 את ערכי  אוטומטיתמשלבת  בקהילה שלה, STEM-להשפיע ולחזק את ה
  .Rookie All Star-ה
ותוכנית/חזון על הקהילה השפעה משמעותית  להציגכדי לזכות בו צריך וקהילתי, הינו פרס ה

  .פוטנציאל להשפיע לאורך זמן תבעל

 

 Rookie All Star -חשיבות פרס ה 6.2
  והיוקרתי ביותר שקבוצת רוקי יכולה לזכות בו. הוא הפרס המכובד Rookie All Star-ה

המרשימה הצעירה  כקבוצה מגדירים FIRST-היא הקבוצה ש Rookie All Star-קבוצת ה
 ביותר את השופטים.

 בעוד כמה שנים.  -Chairman’sאת אבני הדרך לפרס ה המציב בפרס הזה זכיית קבוצה
 . FIRSTהוא הפרס המכובד והיוקרתי ביותר ב  -Chairman’sפרס ה

ת מודל לחיקוי לקבוצות אחרות בהתנהלותה כקבוצה, בעזרה משהוא ניתן לקבוצה שמש
 הדדית, ובפעילותה בקהילה.

מצליחה להוכיח שיש לה הרבה לאן להתפתח ולאחר  Rookie All Star-קבוצה שזוכה ב
  לספונסרים. אטרקטיבית הזכייה היא נעשית הרבה יותר

הטובות  מול הקבוצות מזכה את הקבוצה בהזדמנות להתמודד  Rookie All Star-זכייה ב
 Rookie All Star-פרס העל בארצות הברית ולהתחרות   FIRST Championship-בעולם ב
 העולמי.

 

  ?Rookie All Star-י לכל קבוצת רוקי להתמודד לאכד למה 6.3
אך יש הבדל בין קבוצה שרק פרס היוקרתי הזה, על ה  אוטומטיתמתמודדת  חדשהכל קבוצה 
 ששמה לה את הזכייה בפרס כמטרת על. לבין קבוצה  עליו מתמודדת

יותר ויותר קשה עם השנים. אך קבוצה  נעשה, וזה  Rookie All Star-לזכות באין זה פשוט 
את ללא ספק מעלה  ,Rookie All Star-רה לזכות בבצורה מתוכננת ומקצועית מתחרה במטש

 בו.הסיכויים שלה לזכות 
ה את יננגד עילהשנה הראשונה שלה מציבה ן כבר מ אבלזוכה בפרס,  אינהגם אם קבוצה 

גת, השפעה מבטיחה קיום של קהילה משגשהיא ם, ומיישמת אות Rookie All Star-ערכי ה
  לאורך זמן. והמשך של פעילותהרחבה 

 

 על הפרס תהליך ההתמודדות 6.4
 הפרס המהווים קריטריונים למענקהערכים  6.4.1

רות הקשות ביותר בשביל קבוצת א ללא ספק אחת המטיה  Rookie All Star-זכייה בפרס הה
ערכים  לואי בעבור - כדי להתחיל להתכונן לפרס, צריך להבין את מהותו. כלומר ,רוקי, ולכן

  .מוענקהוא 
קבוצת הרוקי , ותזכה בו השפעה קהילתית בעבורבעיקר  מוענק Rookie All Star-פרס ה .1

בקהילה שלה )אנחנו ביותר משמעותית השהצליחה לעשות את השינוי ולהשפיע בצורה 
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 Rookie All-ה –הרבה אבל אי אפשר להגיד את זה מספיק יודעים שמזכירים את זה 
Star קהילתי! הוא פרס.)   

 .קבוצה רוקי שהצליחה כבר מהשנה הראשונה ליצור תכנית לעתיד ומראה הכי הרבה חזון .2
בזכות  התחרויותהקבוצה שהצליחה להרשים את השופטים יותר מקבוצות אחרות במהלך  .3

 י שהיא יוצרת.הפעילות הקהילתית שלה והרושם הכלל
 
 .Rookie All Star-זכייה בל הפעולות שיתרמו 6.4.2

זה לא דבר פשוט, וכדי להבין מה צריך לעשות כדי להרשים את  Rookie All Starלזכות ב
 .פעולותהשופטים צריך לחלק את התהליך לכמה 

 
 ת פעילות הקבוצההצג 6.4.2.1

, וזאת והצלחותיה את פעילות הקבוצהמומלץ לבנות מערך הסברה ולהכין סרטונים שמציגים 
 בתנאי שהתוכן שלהם יהיה מאד מרשים.

 
  ההשפעה על הקהילה 6.4.2.2

 ולהציג אתבחברה שלכם  מוולקד  STEM-את ה. לשלב כדאי לכם להשפיע רבות על הקהילה
  (.5 ראו בפרק) הקהילתית התכנית שלכם להמשך הפעילות

 

  יצירת קשרים 6.4.2.3

עם התעשייה, הקהילה, ועוד חשוב להראות לשופטים שאתם מסוגלים ליצור קשרים בעלי ערך 
שנים. למשל קבוצה אורך שיכולים לשרת אתכם ל, FIRST Robotics Competition קבוצות

תחזק את עצמה ככלכלית, מראה שהיא ס ספונסרים ולהראות שהיא יכולה לשמסוגלת לגיי
  שנים.יכולה לפעול עוד הרבה 

  
 ואיכותית השפעה כמותית 6.4.2.4

 ללא ספק הינןופעילויות בודדות  ות קהילתיותחשוב מאוד להראות השפעה כמותית. תכני
 .יהםעל שפיעהוללאנשים רבים  וב להראות שהצלחתם להגיעאך חש .חשובות

עים יומשפאיתם שאתם עובדים יד על ספירה כללית של כמות האנשים להקפמאוד מומלץ לכן 
 . בכל הפעילויות שאתם עושים עליהם

עומק  עלבעיקר  לאאשהשופטים לא מסתכלים רק על כמה אנשים השפעתם אבל חשוב לדעת 
. אבל אם ההשפעה של הקבוצה 100-איש ואחרת ל 5,000-יכולה להגיע להעשייה. קבוצה 

 באמת משמעותית הכמות פחות משנה.
  

  יצירת מודל להמשכיות: 6.4.2.5

ל הוא ההמשכיות של הקבוצה. מה הפוטנציא Rookie All Starהמדדים העיקריים לאחד 
וג לשנים הלאה. מודל להמשכיות יכול להיות בנוי בכמה והמודל של קבוצה להתקיימות ושגש

ה על יעה איך היא משפחשוב בכל החלטצורות, אך קבוצה שפעולת בצורה נכונה צריכה ל
בוצה לשנים. עם חברות מהתעשייה שיכולות לתמוך בקהמשך הקבוצה. למשל יצירת קשרים 

ר ערכים של המשכיות וכבפעילויות ארוכות טווח, או כל דבר אחר. חשוב לקיים בתוך הקבוצה 
 מהשנה הראשונה לחשוב על העתיד.

 
  תיעוד 6.4.2.6

כל פעילות של הקבוצה או רגע משמעותי שלה כדי  בצילום או בכתיבהחשוב מאוד לתעד 
  .צגה לשופטיםבהאו  Chairman’s-ה בהגשתסרטונים, בלהשתמש בתיעוד זה 

 מה שלא מתועד לא קרה!
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 וחשיבותה Chairman’s-הגשת ה  6.5
  ?Chairman’s -מועמדות לפרס ה י לכל קבוצה להגישאלמה כד

 ה.את הערכים שללנצח כבר מהשנה הראשונה שלה מגדירה  Chairman’s קבוצה שמגישה
 .Chairman’s-לא יכולה לזכות ב קבוצת רוקי

 בשנה הראשונה שלה? Chairman’sאז למה לקבוצה רוקי להגיש 
 ו.להגשתיש חשיבות אדירה  ,ת שאי אפשר לזכות בפרסולמר

 תיעוד  

 . על כןבעוד כמה שניםזאת דרך נפלאה לתעד את השנה שהייתה.  Chairman’s הגשת
, במשך השנים ולהקפיד על תיעוד של הפעילות שנעשתה חשוב מאוד לשמר חומרים

  בעיקר של שנת הרוקי.
 

 הצגת העשייה 

הוא ללא ספק ההזדמנות הטובה ביותר להצגת העשייה של הקבוצה. זה Chairman’s -ה
 המקום לפרט בדיוק את מה שאתם רוצים להציג.

 
 רצינות  

  מראה רצינות ושהיא      כבר מהשנה הראשונה שלה Chairman’sקי שמגישה קבוצת רו 
 מאמינה בעצמה ובכל מה שעשתה. 

 
 בהצגה לשופטים נפלא עזר 

מגיעים הרבה שופטים בבת אחת וקשה לעניין את כולם ביחד.  לפעמים
לעניין את השופטים שאפשר להראות לשופטים הוא אמצעי נפלא   Chairman’s מסמך

 )שגם זה קורה(. יםמתעניינים במה שאתם אומר שפחות
  

 כקבוצת רוקי Chairman’s -הגשת הל מדריך 6.5.1
 :כמה מרכיבים כוללת Chairman’s-הגשת ה

 הEssay  

 הExecutive Summaries  

 הסרטון  

 ההצגה לשופטים  
 

, ואין לכם זמן פרטי עם השופטים Chairman’s סרטון להגיש מחויבים אינכםכקבוצת רוקי 
 .-Chairman’sמתמודדים לפרס ה שאינכם שוםמ ,קבוצות הוותיקותשיש לכמו 

 
  Essay -ה  6.5.1

 שעברה. תווים שמתאר את הקבוצה ואת התהליך 10,000זה מסמך בין  Essayה
הסיפור את היא לתת לקבוצות את ההזדמנות להציג בחופשיות את החוויה ו Essay-רה בהמט
 . ןשלה

  :טיפים עיקרייםכמה  נמליץ עלאבל  Essay-לאין קווים מנחים 
זה לספר את חוויות וסיפורי הקבוצה, ולכן חשוב להתמקד יותר   Essayהמהות של ה

 בסיפורים.
  ל את המספרים ואת הסטטיסטיקות תשאירוExecutive Summery. 
 עצמן. חשוב לזהות את הקו בין סיפורים וחוויות לפעילויות  
 תווים 10,000ל 9,500בין  לכתוב שתדלוהלכמות התווים, לב  שימו.  
 קהילה ועל ות בויהפעילעל סיפור ההקמה, את  -בתור רוקי תספרו בעיקר על החוויה

  תכנית העתיד של הקבוצה.
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 Executive Summaries-ה 6.5.2

מותר לענות שו ,ליםשוא FIRST-שאלות ש 12הם סדרה של  Executive Summaries-ה
בל תשובות ענייניות וקצרות, ולכן הרעיון מאחורי השאלות הללו הוא לק תווים. 500-ב ןעליה

   .Essay-את הסיפורים שומרים ל
 

  Chairman’s לוחות זמנים להגשת  6.5.3

מבוצעת עוד לפני העונה מפני שההגשה  Chairman’s-הכנה להגשת המומלץ להתחיל את ה
לאחר מכן  .התאריך הסופי להגשה ולעמוד בו וחשוב לבדוק מהלפני כל שנה  .העונה עבאמצ

-על  ה תמתמודד גם אם אינההגשות )אם קבוצה לא הספיקה להגיש בזמן,  יתקבלוכבר לא 
Chairman’s .)זה בסדר להביא את ההגשה לתחרות  

 
  Chairman’s צוות 6.5.4

יהיו ש אנשים 4עד  2צוות זה יכלול  .Chairman’s צוות הקיםמומלץ כבר מתחילת השנה ל
 ופטים. לשההסברה  תצגהההגשה וכתיבת ם על אחראי

 

  לשופטים ת ההסברההצג 6.6

ת שאין . למרוRookie All Star-ביותר בתהליך ה ההחשובהיא לשופטים ההסברה  תהצג
 ת רוקי מדברת עם השופטים, כל קבוצChairman’s-לקבוצות זמן מתוכנן עם השופטים כמו ב

אתם יכולים להציג את כל מה שעשיתם,  לך התחרות. זה הרגע שבולפחות פעם אחת במה
  מדברים על החוויות ומספרים על הקהילה והפעילות שעשיתם.

קבוצות רוקי אינן  מקבלות את עשר הדקות ששאר הקבוצות מקבלות עם השופטים, ולכן צריך 
 פינת ההצגה של הקבוצה.  צדל pitלהדפיס ולהכין עותקים של ההגשה ולשים אותם ב
  !Chairman’s-בזמן ההצגה לשופטים אפשר להראות להם את ה

אל תסתמכו על כך שהשופטים קוראים מראש את ההגשה באינטרנט מפני שאתם לא  הערה:

 .Chairman’sמועמדים לפרס. לכן חשוב להבהיר לשופטים שכתבתם והכנתם הגשת 
 

 ?טיםכמה זמן ואיך מדברים עם השופ 6.6.1

, Rookie All Star-הם לא תמיד שופטים ל .בתחרותכל הזמן למעשה, השופטים מסתובבים 
מוגדרים מראש השופטים מתחילים לשפוט גם  אינםולא כולם פעילים כל הזמן. אך בזמנים ש

!( כאשר שבכל נקודת זמן אתם נמצאים תחת שיפוט  קחו בחשבון. )Rookie All Star-את ה
קוטעים  השופטים םא תיבהלו בר איתם. אללד ותדק 5עד  3שופטים מגיעים אליכם יש לכם 

   כי גם להם יש לוחות זמנים! באמצע אתכם
  .נוספות היו לכם הזדמנויותידרך כלל ב .מוצלחת אינהאם אחת ההצגות  הלובתי אל כמו כן

 
 ?מי מציג לשופטים 6.6.2

זה הוא  Chairman’s-ה , צוותההסברה תהליךב מעורבת שכל הקבוצה צריכה להיות תלמרו
 מציג לשופטים.בדרך כלל ש

-ה             את ערכי לעומק החברתיות ומבין  הפעילויות ביותר אתצוות זה אמור להכיר טוב 
Chairman’s .   

 
  הצגה(ה) 'הפיץ 6.6.3

 אבל ייתכן עם השופטים  ותדק 5עד  3לכך שתתאפשר לכם הצגה של להיות מוכנים  עליכם
 שניות.  30שתקבלו רק 

שממחישה את מהות הקבוצה, ואחת ארוכה  ,מומלץ להכין הצגה אחת קצרהלכן 
  הקהילתית. את הפעילות לעומק יותר מפרטתש
 

 ?באיזה נושאים להתמקד 6.6.4

 לומריכולים  איננוכל קבוצה בוחרת לעצמה את הנושאים ואת הערכים שחשובים לה, ולכן 
 להתמקד.  באיזה נושאים חשוב
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  י להציג:אשכד העקרונות יש כמה נושאים לדוגמה שממחישים את ,זאת מתחת למרות

 סיפור הקבוצה  

 הקבוצתית החוויה  

 של ההשפעה שלכם. סטטיסטיקותו מספרים  

 לתיתהפעילות הקהי 
  .בגלל שהזמן מוגבל 'ין בין עיקר לתפל כאשר יוצרים את הפיץחחשוב מאוד להב

 
  אביזרים להמחשה 6.6.5

, יומני Chairman’sמאוד מומלץ להכין חומר עזר שיוכל לעזור לכם לאורך ההצגה, למשל ה
  מסע, סרטונים ועוד.

 

  התנהלות הקבוצה 6.7
  המורל 6.7.1

. קבוצה Rookie All Star-מגיעות עם הרבה אנרגיה, וזה חשוב לקבוצות רוקי בדרך כלל 
  .ומעוררת מוטיבציהלתחרות  המגובשת מביאה כייף ושמח ,חדשה

 

  Pitה 6.7.2

של הקבוצה, ושם גם מתנהלת ההצגה לשופטים. ההבדל בין קבוצה שמצליחה  תהוא הבי pitה

 ךלכומלו מבולגן pitבתחרות בתוך  מתנהלתאחרת ש הומת קבוצעומסודר לנקי  pitלשמור על 
 הוא עצום.

ויש סיכוי שזה ישפיע  לדבר ולהקשיב להצגה נעיםהרבה יותר  ואסתטי נקי pitלשופט שמגיע ל
  .על שיפוטו

   

 סיכום 6.8

. אך קבוצה שעשתה לקבוצה כבוד גדולהיא , והמלהיב Rookie All Star-ב שהזכייהאין ספק 
מציבה  , היאמשמעותיים, גם אם היא לא זכתה קהילתיים להישגים האת התהליך והגיע

 .הדרך לשנים הבאות אבני את
לכן, גם אם לא זכיתם אל תשכחו שמה שעשיתם בשנה הראשונה שלכם מגדיר את המשך 

 הדרך של הקבוצה. 
 ושילבתם את ערכיו בקבוצה. Rookie All Star-די בכך שהתחריתם על ה

 זה מה שחשוב.
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 ות למבנה קבוצהאדוגמ. 7
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 . רשימת חומרים מומלצים8

 חומרים מינימליים 8.1

 סט מקדחים מילימטריים 

 סט מפתחות אלן מילימטריים 

 )ניטר ידני )מכשיר לחיבור ניטים 

 שולחן עבודה 

 מברגי שענים 

 )כפפות עבודה )עבור חצי ממספר הילדים 

 )אוזניות )כמספר הילדים 

  (2-3מגן )כמספר הילדים ועוד משקפי 

 מלחם 

 חושף חוטים 

 מומלץ לקנות יותר מאחד במידה ויש תקציב 8.2

 מסורית 

 מברגה 

  6-19מומלץ צד אחד פתוח וצד אחד סגור בגדלים  -סט מפתחות מילימטריים 

 מפתח שוודי 

 קליבר 

 סמן 

 משרט 

 פלאייר 

 שפיץ פלאייר 

 2 קליבות 

 מטר 

  פיליפס ושטוח -מברגים 

 סכין יפנית 

 וון בסוגים של הכליםגמומלץ ל 8.2.1

  ק"ג 1פטיש 

 )ג'בקה )פלאייר פטנט 

 שופין מתכת 

 חומרים מומלצים 8.3

 ( ברגים + אומים בגדלים שוניםM3,M4,M6,M8,M10) 

 ( ניטיםM4 גם( )M5 )אם יש תקציב 

 ברגי עץ 

 ברגים קודחים 

  פרופיל  -פרופילי אלומיניוםLתקציב( , פרופיל מרובע )גם פרופיל שטוח אם יש 

  1.5 -פלטה אלומיניוםmm,3mm 

  10 -פלטה עץmm,15mm  גם(20mm )אם יש תקציב 
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 בדיל 

 ציוד נוסף במקרה של תוספת תקציב 8.4

 מלחציים 

 מסור עץ 

 )לוחץ נעלי כבל + נעלי כבל )אלקטרוניקה 

 ג'קסו 

 מקדחת עמוד 

 פלס 

 מספרי פח 

 רתכת + משקפי ריתוך 
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 סיכום המדריך. 9

קבוצות רוקי יקרות, השנה הראשונה אינה פשוטה, וכל קבוצה מוצאת את הדרך שלה להצליח 
 וליהנות. 

תזכרו שזאת רק התחלת שתלמדו ותצליחו בשנת הרוקי שלכם ושאנחנו מאחלים לכם שתהנו, 
 הדרך.

 מקווים שעזרנו לכם,

 .Galaxia 5987קבוצת 

 

 FIRST Israelמילה מ. 10
היא הקשה ביותר, בנוסף על  FIRST Robotics Competition"השנה הראשונה בתכנית 

אתגר בניית הרובוט יש את האחריות לבניית קבוצה , הקמת סדנה ויצירת בסיס טוב שימשיך 
. יחד עם זאת, התמיכה שקבוצה חדשה מקבלת מכל האמתיוזה האתגר  -לשנים הבאות

ישראל היא מדהימה ואין שני לה. על כל בעיה שעולה במהלך העונה תמיד  FIRSTקהילת 
תמצאו תמיכה בקרב קבוצות אחרות, מנטורים רבים ובוגרים מדהימים שיתרמו מעצמם בשביל 

ההצלחה שלכם לא נמדדת ברובוט או  מבחינתנולעזור לכם להצליח לעמוד במטרות שלכם. 
צליחה אם שנה לאחר מכן אתם עדיין איתנו ועכשיו הקבוצה ה מבחינתנו. מסויםבזכייה בפרס 

 אתם מהווים דוגמא לקבוצות חדשות."

 ,רענן

 .FIRST Robotics Competition Israelרכז 

 

 צרו קשר. 11
 שתרצו. על כל דבר ובכל נושא אתנו קשרליצור קבוצות יקרות, הרגישו חופשיות 

רגישו הל משהו שלא כתבנו עליו במדריך אנחנו תמיד כאן כדי לעזור! אם יש לכם שאלה ע 

 לפנות: ותחופשי

 galaxia5987@gmail.comמייל: 

 https://www.facebook.com/FRC.Realiפייסבוק: 

 https://twitter.com/galaxia5987טוויטר: 

 /http://www.galaxia5987.comאתר: 

 

 :Galaxia #5987ת י חברי קבוצ"ע 2016נכתב בהמדריך 

 .רולסאורי , זיידמןעומר , תעמידנה 
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