
בדיסטריקטיםהתנהלות 
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?מי אנחנו

 סיסותומר
17'סגן קפטן הקבוצה -
'16' 17' קואוץ-
'15שחקן אנושי -
'17' 16ראש צוות גיוס כספים -

תום סעד
17'קפטן הקבוצה -
'16סגן קפטן -
'15' 16ראש צוות סקאוטינג -
'15ראש צוות בניית מגרש -
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מטרת ההרצאה

דיסטריקטיםהצגת עקרונות להתנהלות נכונה בעונת •
הבנה מהו אורך עונה•
הדיסטריקטהבנת חוקי •
שיפור בין תחרויות•
התנהלות קבוצתית•
תפקיד הקפטן•
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...אחורה בזמן
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2016עד 
..אמרו לנו שהעונה היא שישה שבועות
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איך נראית באמת עונת  
FIRST
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1-2 3 5-6 6 7 8 9-12

בניה

דיסטריקטים

אליפות  
העולם תחקירים

פגרה כניסה 
לתפקידים

ץקיפרוייקט

הכשרות

44



הבנת שיטת הניקוד
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?מסקנות
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פרסים

9

שאיפה לכל הפרסים•
מערך דוברות•
סדר וארגון בפיט•



גמרים
 מהבית(לגמריםבניית אסטרטגיה(
אסטרטגיה בתנועה
התנהלות מול סקאוטינג
הגעה בגישה מנטלית נכונה
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שיפור בין תחרויות
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מגמת שיפור



?אז איך משתפרים
?תחקיר או חקירה 
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–חקירה •
?  מי אשם•
!להעניש–המטרה •

–תחקיר •
?מה ניתן ללמוד•
!להשתפר–המטרה •



?מה מתחקרים
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.ַהֹּכל



?מה הלאה. רובוט יש
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?מה הלאה. רובוט יש
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אימון אינטנסיבי של הנהגים•

שיפור בדירוג המוקדמות•

והצגת יכולות בהתאם–הגדרת הברית האידאלית •

עם בריתות  בגמריםבניית אסטרטגיה להתקדמות •
אחרות



?מותר להעתיק
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...אבל אז יש הרבה עבודה
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ויש רק שש שעות פתיחת שקית 
...בין תחרות לתחרות
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!צריך להתמקד , ולכן



עבודה יעילה

'עבודה על רובוט ב•

'הגעה לשלמות המערכת בב•

תכנון ואימון על החלפת המערכות•

הרכבת המערכות בזמן הקצוב•
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פן קבוצתי
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:תדריך לפני תחרות
)מקרה הבאנרים(רשימת ציוד •
מי מגיע•
רשימת תפקידים•
מנהלתי•
שופטים ואורחים, יחס לקבוצות•
הצבת מטרות•
אין תפקיד קטן•



פן קבוצתי
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פן קבוצתי
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תפקיד הקפטן
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...תודה על ההקשבה 
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קשר איתנוצרו 
:מצגות

https://kfaryona.wixsite.com/
3339/presentations
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0584040930-תום
0543971732תומר 

https://kfaryona.wixsite.com/3339/presentations

	התנהלות בדיסטריקטים�
	מי אנחנו?
	מטרת ההרצאה
	אחורה בזמן...
	עד 2016
	איך נראית באמת עונת FIRST
	 הבנת שיטת הניקוד
	מסקנות?
	פרסים
	גמרים
	שיפור בין תחרויות
	Slide Number 12
	אז איך משתפרים?
	מה מתחקרים?
	רובוט יש. מה הלאה?
	רובוט יש. מה הלאה?
	מותר להעתיק?
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	עבודה יעילה
	פן קבוצתי
	פן קבוצתי
	פן קבוצתי
	תפקיד הקפטן
	תודה על ההקשבה ...
	Slide Number 27
	צרו איתנו קשר 

