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תקציב



תקציב  

קבוצה

הסעות

ביגוד
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לרובוט

כלי עבודה

מחשוב רכיבים

אוכל

דמי הרשמה
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?מה נכנס בתקציב

ספונסרים
אירועים  
בתשלום

דמי 
השתתפות



אילו סוגי ספונסרים יש

"קטנים"

נגישים הרבה יותר

פ לטווח קצר"שת

וספיציפיתעזרה חומרית 

"גדולים"

וביוקרטיההמון עבודה 

פ לטווח ארוך"שת

כסף נזיל ובסכומים 
גבוהים

עזרה חומרית היא תחליף להוצאה כספית



אז איך פונים לספונסר

שיחת טלפוןשליחת מיילאיסוף מידע

עוד שיחת  

טלפון
פגישה

ספונסר חדש  

!למשפחה



לאתיאורית הלא לא 

לאלאלאלא 

אולילאלא 

לא אולי כן

אולי כן 

!כן



אל תשכחו להגיד תודה

אירועי שיא  
בליווי אישי

שי תודה תזכורת על 
קיומכם

...על הרובוט , בספר הנדסה, תנו להם את הכבוד על בחולצות! השוויצו בהם



שיווק
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מיתוג
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?מה זה כולל בתכלס
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מחברת הנדסה



?מה זה כולל בתכלס

שיווק

רשתות  

חברתיות

מחברת  

הנדסה

הצגת  
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מיתוג



*צוות שיווק אידיאלי

עיצוב וצילום  *ראש צוות כתיבה ודיבורעריכת סרטונים

לכל חבר צוות יהיו כמה תחומים שבהם הוא טוב  , בעולם אמיתי

.והמשימות של הצוות יהיו דינמיות בין אנשים



פיט-דיסקליימר 

FRCוקבוצות FTCיש המון רעיונות ודוגמאות של קבוצות , תחקרו באינטרנט

https://www.youtube.com/watch?v=zAv6YF_hmRo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=zAv6YF_hmRo&t=1s


זהבסוףאבלמיותרנראהזהלפעמים,זהעםלהתחילקשהזה•
משתלם

במכניקהכמובדיוק–העשייהדרךוללמודדבריםלנסותתפחדואל•
שלכםטוביםהכיהחבריםיהיוופינטריסטגוגל,יוטיוב•

הרבהלאזהאםגם,מסביבלכםשישמהכלתנצלו•

מעולהפיטלהריםאפשרוקאפותדבק,טובהצבעמדפסתעם

לאזהאתעושיםשאחריםזה,שלכםהרעיונותעםמהקופסהצאו•
צריכיםאתםשגםאומר

!תשקיעו



אבל ברגע שאתם מתחילים  , לא צריך שיהיה לכם את זה מהמפגש הראשון
לפנות לקבוצות ולהעלות תכנים לרשתות חברתיות זה הזמן

של שיווק קבוצה' ב-'הא

פונט

מוטו

צבע

לוגו

שם



PHONE APPSCAMTASIAAFTER EFFECTSדיפולטיעורך 

!הם החברים הכי טובים שלכםויוטיובגוגל 

?מה צריך בשביל זה

POWERPOINTCANVA*PHOTOPEAPHOTOSHOP



?איך בכלל מתחילים

מה כבר 

טיוטה  ?עשו

ידנית

ניסיון  

ראשון

חזרה 

למקורות
תיקוניםניסיון שני



לוגו לקבוצה  : מטרה
בסגנון פיראטים

טיוטה?מה כבר עשו



תוצאה של חיפוש מהיר



תוצר סופי

CYMKהדפסות עורכים עם 

RGBקבצים וריטואלים עם  



רשתות חברתיות הם הכלי

פייסבוק

אינסטגרם

יוטיוב



קהילה



איך מתחילים

הגדרת גבולות•

סיעור מוחין•

התמקדות במספר כיוונים•

בניית תוכנית עבודה•

הוצאה לפועל•



הגדרת גבולות

MISHMASH 

ALL AROUND

שיתוף ידע וניסיון  

בין קבוצות 

רובוטיקה באופן 

גלובלי לצד הגדלת  

FIRSTהחשיפה של 

ישראל והקבוצה  

שלנו  

MISHMASH 

RISE

הפעילויות שלנו עם 

FISRTקבוצות  

בדגש על  , בארץ

.FTCקבוצות 

שיפור הרמה  

הארצית של  

FIRSTקבוצות  

בעזרת שיתוף ידע

MISHMASH 

EFFECT

הפעילויות שאינן  

כוללות את קהילת  

FIRST 

הגדלת החשיפה  

והמודעות לפרויקט  

FIRST   והשתתפות

בו



הגדרת גבולות

MISHMASH 

ALL AROUND

פ ותקשורת עם "שת

קבוצות מכל העולם

WORLDSHOPכנס 

MISHMASH 

RISE

MEETEAM

ז"מה הלו

התנדבויות באירועי  

FIRST

MISHMASH 

EFFECT

MAKE IT LOUD–

השתתפות בכנסים

סדנה פתוחה

פ עם ארגונים  "שת

עירוניים



פרויקטי קהילה לא יכולים להיות עבודה של איש אחד•

אל תפחדו משיתופי פעולה בארץ ובחול•

"בנאליים"אל תוותרו על פרויקטים •

תמצאו רעיונות במקומות הכי הזויים שיש•

המון פרויקטים לא מגיעים בסופו של דבר לשלב הביצוע וזה בסדר•

כשאתם מספרים על העבודה שלכם לא צריך לנפח את זה •

ועוד קצת טיפיםטיפים, טיפים



?שאלות
ליזה פישמן

050-8728824

alianna.1912@gmail.com 


