
התנהלות בעונת  
דיסטריקטים

בפן הרובוט ובפן הקבוצתי

סיסותומר 
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?אנימי 

סיסותומר 

17'קפטן הקבוצה סגן -

'17' 16' קואוץ-

'15שחקן אנושי -

'17' 16ראש צוות גיוס כספים -

'19' 18מנטור צוות מגרש -

'19מנטור צוות אסטרטגיה -
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הפן הקבוצתי בעונת  
דיסטריקטים

קצת היסטוריה•
הדיסטריקטיםיתרונות וחסרונות של מודל •
קפטנים וראשי צוותים–עקרונות לניהול כוח אדם בקבוצה •
ארגון וניהול מידע•
גיוס כספים•
הגשת פרסים•
תורת התחקירים•
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על ציר הזמן
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1-2 3 5-6 6 7 8 9-12

עונת  
בנייה

דיסטריקטים

אליפות  
העולם

עונת  
התחקירים

פגרה
אולי  : "או)

נלמד קצת 
"(?בכל זאת

כניסה 
לתפקידים

ץקיפרויקט 

הכשרות 
והכנות  
לעונה

44



חלק  –שיעור היסטוריה 
1
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חלק  –שיעור היסטוריה 
1
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בישראליונל'רגתחרותסוג/קטגוריה להשוואה
(2004-2016)

בישראלדיסטריקטים
(היום-2017)

12-3תחרויות לקבוצה'מס

(משתנה)ומעלה610העולמיתעולות לתחרות' מס

,  RAS-וEI, יירמנס'צמלבד חשיבות הפרסים
כבוד בלבד

דיסטריקטנקודות 
המשפיעות על הדירוג

רק התוצאה הסופית  חשיבות משחקי הרובוט
(זכייה בתחרות)משפיעה

,  ברית'מס, דירוג מוקדמות
הגעה לשלבי גמר  

הכל משפיע–מתקדמים 

כחודש וחצי לפני התחרות  ?יודעים מי עולה לעולמיתמתי
העולמית

פחות מחודש לפני התחרות  
העולמית

₪  52,000-כ₪  40,000-כ(תחרויות+קיט)עלות הרשמה



חלק  –שיעור היסטוריה 
1
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בישראליונל'רגתחרותסוג/קטגוריה להשוואה
(2004-2016)

בישראלדיסטריקטים
(היום-2017)

12-3תחרויות לקבוצה'מס

(משתנה)ומעלה610העולמיתעולות לתחרות' מס

,  RAS-וEI, יירמנס'צמלבד חשיבות הפרסים
כבוד בלבד

דיסטריקטנקודות 
המשפיעות על הדירוג

רק התוצאה הסופית  חשיבות משחקי הרובוט
(זכייה בתחרות)משפיעה

,  ברית'מס, דירוג מוקדמות
הגעה לשלבי גמר  

הכל משפיע–מתקדמים 

כחודש וחצי לפני התחרות  ?יודעים מי עולה לעולמיתמתי
העולמית

פחות מחודש לפני התחרות  
העולמית

₪  52,000-כ₪  40,000-כ(תחרויות+קיט)עלות הרשמה



עקרונות לניהול כוח אדם בקבוצה
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ראשי צוותים
עבודה עונתית מסודרת בתחילת הקיץתוכניתבניית •

שיתוף הצוות במטרות העל למען הבנה משותפת של העשייה•

!לא לקחת הכל על עצמכם–חלוקת עבודה •

דוגמא אישית ומקצועיות•

אנשיםהבנה שחברי הצוות שלכם הם •

נכון של ביצוע המשימות על פי צורכי הקבוצה  תעדוף•



עקרונות לניהול כוח אדם בקבוצה
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קפטנים
עבודה עונתית מסודרת בתחילת הקיץתוכניתבניית •

כךהכרת מטרות כל הצוותים בכל זמן נתון ובקרה על •

פעמים בשבוע  3-6)קיום פגישות סטטוס ובקרה עם ראשי הצוותים•
(במהלך העונה

(ש"בסופרצוי )קיום פגישות קבוצה אחת לשבוע•

למנטוריםתפקוד כגורם מקשר בין חברי קבוצה •

...(סרטונים, ימי גיבוש)שמירה ושיפור על המרקם החברתי בקבוצה•

שאיפה להיות האנשים איתם לכל חבר קבוצה נוח לדבר על נושאים •
המפריעים לו בקבוצה  



עקרונות לניהול כוח אדם בקבוצה
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?האם תוכלו למצוא בתמונה למטה את המנהיג•



ארגון וניהול מידע
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:סוגי מידע עיקריים בקבוצה



ארגון וניהול מידע
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ארגון וניהול מידע
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:?איזה קבצים נרצה לאחסן בדרייב
קבועיםוצוותייםנהלים קבוצתיים •

משנים קודמותצוותיותחומרים ומצגות של הכשרות •

סיכומי תחקירים•

'דפים מנהלתיים וכו, טפסי הרשמה•

אישי ציבור/חומרים לשליחה לספונסרים פוטנציאליים•

ויזות ודרכונים•

!כל מה שנראה לנו רלוונטי ולא מיותר•



גיוס כספים
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?איך מגייסים כספים לקבוצת רובוטיקה

:  פשוט, בקלות
מוכרים דברים שאין לכם צורך בהם•

מתרימים מתושבים•

מתקשרים למפעלים•

הולכים לחנויות•

כותבים מיילים•

מצרפים דף הסבר יפה•

מציגים סרטון•

מביאים אותם לסדנאות שלכם•

מבקשים מהעירייה•

מבקשים ממש יפה מהעירייה•

קצת מתייאשים מהעירייה•



גיוס כספים

15

?איך באמת מגייסים כספים לקבוצת רובוטיקה

.אין לי מושג

...בערך



הגשת פרסים
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שאיפה לכל הפרסים•

מערך דוברות•

סדר וארגון בפיט•

דגש על בטיחות•

אחידות•

עידוד•

אסתטיקה•

...ועוד•



?תחקיר או חקירה 
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–חקירה •

?  מי אשם•

!להעניש–המטרה •

–תחקיר •

?מה ניתן ללמוד•

!להשתפר–המטרה •

תורת התחקירים



?מתי מבצעים

18

ראש הצוות•
חברי הצוות•
של הצוותמנטורים•
כל מי שמעוניין להגיע•

תורת התחקירים
?מי משתתף

בסיום עונה•
לאחר תחרות•
לאחר משחק•
לאחר מאורע גדול הקשור לצוות•
מקטן עד גדול שבו הצוות התקשה לעמוד  , לאחר כל מאורע•

במשימתו
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מציגים עובדות•
הסוללה של הרובוט נפלה ממנו רגע לפני עלייה למשחק והנהג החזיר אותה עם  

אזיקונים שהיו עליו
מסיקים ביחד מסקנות שיש עליהן הסכמה•

שמחזיק את הסוללה לא מספיק חזק לצורך ביצוע המשימה' הסקוץ
מפיקים לקחים לשיפור•

'יש להוסיף גומי חזק שיתפוס את הסוללה במקומה בנוסף לסקוץ
וגם לקחים לשימור•

הנהג ימשיך לעלות למשחקים עם אזיקונים למקרה חירום בכיס
מיישמים-והכי חשוב •

תורת התחקירים
?איך מבצעים



פן הרובוט והתחרויות  
דיסטריקטיםבעונת 

עוד קצת היסטוריה•
?והחליט שהגיע הזמן לעלות רמהFIRST-מי השתגע ב•
איך מחליטים איזה סוג רובוט לבנות ומה היתרונות בכל •

?סוג
הדיסטריקטיםלשחק נכון על המגרש ולעלות גבוה בדירוג •
שיפור בין תחרויות•
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על ציר הזמן
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1-2 3 5-6 6 7 8 9-12

עונת  
בנייה

דיסטריקטים

אליפות  
העולם

עונת  
התחקירים

פגרה
אולי  : "או)

נלמד קצת 
"(?בכל זאת

כניסה 
לתפקידים

ץקיפרויקט 

הכשרות 
והכנות  
לעונה

44



חלק  –שיעור היסטוריה 
2
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חלק  –שיעור היסטוריה 
2
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בישראליונל'רגתחרותסוג/קטגוריה להשוואה
(2004-2016)

בישראלדיסטריקטים
(היום-2017)

12-3תחרויות לקבוצה'מס

(משתנה)ומעלה610העולמיתעולות לתחרות' מס

,  RAS-וEI, יירמנס'צמלבד חשיבות הפרסים
כבוד בלבד

דיסטריקטנקודות 
המשפיעות על הדירוג

רק התוצאה הסופית  חשיבות משחקי הרובוט
(זכייה בתחרות)משפיעה

,  ברית'מס, דירוג מוקדמות
הגעה לשלבי גמר  

הכל משפיע–מתקדמים 

כחודש וחצי לפני התחרות  ?יודעים מי עולה לעולמיתמתי
העולמית

פחות מחודש לפני התחרות  
העולמית

₪  52,000-כ₪  40,000-כ(תחרויות+קיט)עלות הרשמה



נקודות דירוג ומפתחות  
לניצחון
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2018מול 2017מול 2016•

(יותר ממה שחשבתם-ספוילר)?כמה באמת נקודת דירוג שווה•

א ו ט ו נ ו מ י•

סקאוטינג ותחקירים•

2017–המון הגנה •

2016-המון התקפה •



סוגי רובוטים
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•All Around–תשלוט בגורלך, אם תצליח

•Specialist–מקסימום תוצאות, מינימום משאבים

•Defender–לאמיצים בלבד



קבלת החלטות בתחרות

26

המשחק הרביעי•

בניית ברית נכונה•

רק כשבאמת צריך–התאמות באסטרטגיית משחק •

להיות טוב יותר מהטובים ביותר•
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מגמת שיפור



החלפת מערכות  
ביעילות

תחקיר ולקחים•

שרטוט מוכן•

'על רובוט בעבודה •

'ברובוט בהגעה לשלמות המערכת •

המערכותתכנון ואימון על החלפת •

הקצובהרכבת המערכות בזמן •

הכנת חלקי חילוף לתחרויות הבאות•
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...ההקשבהתודה על 
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30

0543971732-סיסותומר 


