
5נובל 3רימון 2רימון 1רימון 

11:00-11:15

15:15-15:30

מנטור קבוצות 

צעירות יותר

2096קבוצה 

13:45-15:15

13:45-14:30

 בטיחות

FIRSTפתרון בעיות תוכנה אבינועם דורון מנטור

ואלקטרוניקה בתחרות

CSAנדב קמפף 




Mechanics

 סקירה של מרכיבי הנעה 

שונים יתרונות וחסרונות

2630בוגר --יהלי ברק

שרטוט ממוחשב 

באמצעות 

Onshape 

 (יש להביא מחשב)

2096קבוצה 

 14:30-17:00

עיבוד תמונה

2212קבוצה 

הפסקה

15:30-17:00
תקשורת והתנהלות 

 במגרש

FTA-ניב אהרונוביץ

נושאים מתקדמים 

 בבקרה

FIRSTמנטור -אייל הרשקו

11:15-12:45
פנאומטיקה 

FIRSTמנטור -אייל הרשקו

Programming in 

LabVIEW 

 (מתקדם)

ראשי CSA-ראובן שטל




 Mechanics

 בחירת מנועים 

 ותמסורות עבור מנגנונים

מכאניים

2630בוגר --יהלי ברק

התנהלות בעונת 

DISTRICT בפן 

 הרובוטי והקבוצתי

3339-תומר סיסו

הפסקת צהריים12:45-13:45

25.9יום שלישי 

FRC

התכנסות ורישום08:30-09:30

09:30-11:00

 

אלקטרוניקה בסיסית

אייל הרשקו

FIRSTמנטור 




Programming in 

LabVIEW

 (בסיסי) 

ראשי CSA-ראובן שטל




 Mechanics

 מעבר והסבר על 

 מכאניות FRC מערכות

    נפוצות ב

2630בוגר --יהלי ברק

Programming 

C++ with Vision

4950קבוצה 

הפסקה

לרישום לחץ כאן

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexkgEKGWzjzyFr7JhFonTw0WDOuIwgjCyAuk_aquo6qMdwFw/viewform


5נובל 3רימון 2רימון 1רימון 

10:45-11:00

15:00-15:15

הפסקה16:45-17:00

17:00-18:30

 

 

FRCטיפים משופט 

JAאסף צוראל 

מעבר מחבר קבוצה 

למנטור 

1937בוגר -איתי תמיר

איך לעבור 

 אינספקשן בקלות

LRIרועי שמואלי 

ניהול נכון של 

קבוצה סביב 

הקהילה

5951קבוצה 

הפסקה

15:15-16:45

Use the force

 שימוש של פיזיקה 

 תיכונית לבניית

 רובוטים וחשיבה

 הנדסית

בוגר-יהלי ברק 2630   

גיוס משאבים 

 ואסטרטגיה

2212בוגרת - חן בלבן

תוכנית ברקים 

FIRSTוהקשר ל

2212בוגר-בר דנינו

בניית תוכנית 

 עבודה שנתית

-דנה עמית

5987בוגרת

הפסקת צהריים12:30-13:30
  13:00-14:30  

 למידה בהנאה 

אלישה מקינטייר

 LEGO  דנמרק

Education  

 מתקיים באולם 

בירוק
13:30-15:00

Use the force

 שימוש של פיזיקה 

 תיכונית לבניית

 רובוטים וחשיבה

הנדסית

בוגר--יהלי ברק 2630  

שרטוט ותכנון 

למתחילים ב 

SolidWorks

 (יש להביא מחשב)

5614קבוצה 

ץ'קוא

 הובלת צוות 

תפקוד ,נהיגה

במהלך העונה 

.והתנהלות בתחרות

בוגר -איתמר שהם 

1574

הפסקה

11:00-12:30
שימוש נכון בחיישנים 

1690בוגרת - שני לוי

המדריך למדפיס 

המתחיל

2630קבוצה 

The power to 

scout 

4950קבוצה 

התמודדות עם 

מצבים בינאישיים

גילה קוסן

FLLמנהלת תכנית 

הרצאה משותפת 

FTC וFRCל

4מתקיים בנובל 

26.9יום רביעי 

FRC

התכנסות ורישום08:30-09:15

09:15-10:45

אסטרטגיה בקבלת 

 משחק חדש

אייל הרשקו

FIRSTמנטור 

שרטוט טכני לקראת 

ייצור

2630קבוצה 

ניהול קבוצה 

אלי ברק 

FIRSTמנטור 

קפטנים ,למנטורים)

(וראשי צוותים

להנדסת  מבוא 

 מכונות

בוגרת -מור הרפז

2230


