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 ? מי אנחנו 
 מאי פיאמנטה

   RoboActive #2096 –ראש צוות קהילה 

 (  שנתיים קודמות)ראש צוות סקאוטינג ושיווק 

 .שנים 6כבר  FIRSTמשתתפת ומתנדבת בתכניות 

 'יאלומדת בכיתה 
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 אופיר סינחייקה אוחיון

 'יבלומדת בכיתה 

 לשעבר 11443ראש צוות סקאוטינג ושיווק 

 פרויקט.חברת צוות הסברה וא

 .שנים 4כבר  FIRSTמשתתפת ומתנדבת בתכניות 



 "סקאוטינג"
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 ?סקאוטינגאז מה זה 

משחקים לצורך גיבוש   תוצאותניתוח 

ומבוססת  אסטרטגיה חכמה 

 לבחירת הבריתותלמשחקים הבאים ו
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 ?אנחנו צריכים את זה למה

את דברינו על ביצועי   בססאנחנו צריכים ל •

 הרובוט ומצבו היחסי על המגרש

 מי אנחנו עומדים מולאנחנו רוצים לדעת •

 איתנו אנחנו רוצים לדעת מי •

 על המגרש   חלוקת תפקידים חכמה לבצע•

 בבחירת הבריתותלבחור חכם •
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 שלבים

 מגרש יציע עונה
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 עונהשלב ה
 חלוקת תפקידים •

 חוקיםוהבנת ה משחקקבלת ה•

 ניקודומצבי ה אופציונאלייםניתוח סוגי אסטרטגיות •

מצבים והגדרת  עצמיתגיבוש אסטרטגיה •

 פוטנציאליים

 על פי ניתוח האסטרטגיות שביצענו   מערכתבניית •
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 חלוקת תפקידים  

 ראש צוות

 סקאוטרים   אחראי יציע
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 דרישות מהתפקידים

 ראש צוות          אחראי יציע          סקאוטר
 יבנה את המערכת•

ידע לענות על כל  •

 שאלה בכל זמן

הוא האדם שצריך  •

לפנות אליו בנוגע 

לשאלה אסטרטגית 

 לכל אורך התחרות  

צריך לשלוט בחוקים  •

 ובמהלך המשחק 

עם  יחד  יבנה•

האחראי יציעים את 

 זים לסקאוטרים"הלו

התעדכנות שוטפת  •

 במצב הרובוט

יכיר היטב את מבנה •

 המערכת ותפעולה

יוודא שקצב העבודה •

תקין ושהכל מתנהל 

 מסודר

עם ראש  יחד יבנה •

זים  "הצוות את הלו

 לסקאוטרים

ידאג למים ולכל •

 דרישה נוספת מהיציע

 

 

יהיה מרוכז וממוקד  •

, במהלך המשחקים

כל טעות או זלזול 

 שלו   בקבוצהיפגעו 

ידע לפנות לאחראי  •

לראש / היציעים ו

הצוות במידה ויש  

 בעיה

יגיע להדרכות על  •

 המערכת
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 פוטנציאלייםסוגי אסטרטגיות 

 אילו סוגי אסטרטגיות אוכל לראות על המגרש•

הקבוצה תקבל אם תבחר  נקודותכמה •

 ? Yוכמה ב  Xבאסטרטגיה 

,  פוטנציאלייםמדובר בסוגי אסטרטגיות •

 כיוון שהוא כלתחשבו על 

בצורה מסודרת למען קלות  טבלההציגו ב•

 ההבנה לאחר מכן
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 על המגרש  מצבים פוטנציאליים 

 לא מסוגל לעשות/ מסוגל הרובוט שלי מה •

 X   /Yבאסטרטגיה לרובוט שפועל  יתרוםאיך הוא •

איזה סוגי רובוטים אנחנו צריכים בשביל להגיע  •

 מרבילניקוד ה
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 אין אסטרטגיה טובה יותר  

תגבשו אסטרטגיה שמתאימה  

 לכם
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   מערכותסוגי 

 מערכת עצמאית1.
 אפליקציה•

 מערכת הבנויה בעזרת תכנה בלבד•

אנחנו נכיר את מבנה המערכת  :   יתרונות•
 .ולא נצפה שגיאות

אין לנו שום גוף מובנה שאנחנו :  חסרונות•
 .סומכים עליו

 זמן במהלך התחרותוזמן בנייה דורשת יותר •
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   מערכותסוגי 
 מערכת ידנית  2.

 דפים  •

 רשימות בטלפון הנייד•

אנחנו לא מסתמכים על שום  :  יתרונות•
 .אין תקלות -מבנה טכנולוגי 

 דורשת פחות זמן בנייה•

בזמן תחרות יש סיכוי  , מסורבלת:  חסרונות•
 לאיבוד מידע

 מבזבזת זמן במהלך  התחרות  •
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   מערכות סוגי 

 (מעבדת)מערכת מובנית 3.
•Excel 

•Google Sheets  FORMS -  /דפים 

חוסכת זמן תפעול  , מובנית מראש:  יתרונות•

יש אפשרות לגיבוי נתונים ועבודה לא  , בתחרות

 מקוונת  

דורשת זמן בנייה והבנה במתחם :  חסרונות•

 העבודה

 צפויות שגיאות•
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 לבניית מערכת טיפים
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 פשטותשמרו על   
 



 את המערכת הכירו
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 לבניית מערכת טיפים



 מאחרים למדו
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 לבניית מערכת טיפים



 ותעזרו   תיעזרו
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 יציעשלב ה
סקאוטרים צופים במשחק ומזינים את המידע  •

 למערכת

אחראי יציעים מוודא כי המשמרות מתנהלות •

 ז"כמו שצריך לפי הלו
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   מגרששלב ה
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 היערכות למשחק הבא ותדרוך צוות מגרש-

 גיבוש אסטרטגיה עם חברי הברית-
 

 



 ?מאיתנו דורשמה זה 
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 זמן  •

 למידה והבנה של המערכת  •

 סבלנות  •

 עמידה בזמנים  •

 הכרת מהלך המשחק  •

 הכרת הרובוט והאסטרטגיה    •

 



FIELD TO FIELD 
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 מגרש

 מערכת יציע

ראש 

 צוות

 המשחק הנוכחי

 הסקאוטרים

 איסוף וניתוח נתונים

 הדרכה והכנה למשחק הבא עיבוד ופילוח נתונים



 מקווה שנהניתם  



 צרו קשר  

,  אשמח לעזור ולתרום מהידע והניסיון שלי

תרגישו חופשי ליצור קשר בנוגע לכל 

 !שאלה

   054-420-2048:  נייד    May Piamenta: פייסבוק  may.piam10@gmail.com:  מייל


