
 

 יקרה, ה FIRSTקהילת 

ת ולמכללת אפקה המארח ה, המון תודה לכל המרצות והמרציםשוב ניפגש ונחלוק בידע העצום המצוי אצל חברי הקהיל התשיעי יוצא לדרך, FIRSTסמינר 

 .))שימו לב לשינוי במיקום( 38והשנה בבניין הפיקוס, רח' מבצע קדש (התשיעית ברציפות אותנו זו השנה 

 הרצאות בשלושה ימים, מידע נוסף אודות ההרצאות השונות מופיע בהמשך. 60לשימושכם תכנית הסמינר עם מעל 

נודה לכם אם תפרטו כמה אנשים מגיעים ל תוכנית בנפרד. ב ולהקדים ולהירשם בטופס הרישום שיפורסם לכממליצים לכם לבדוק לעומק את המגוון הרחאנו 

 שימו לב להנחיות המפורטות בעמוד האחרון. לכל הרצאה כדי שנוכל להיערך בהתאם.

 חג שמח ולהתראות בקרוב,

 ישראל FIRSTצוות 
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8.10.2017יום ראשון  9.10.2017יום שני    

9.10.2017-8  

8:15-9:00

9:00-9:10

9:10-9:30

סמינר 1- מתחילים )חדרים 200, 201(

יוסי קרל, שי-אל יצחק ואריאל הרשלר- מנטורים

סמינר 2- מתקדמים )חדרים 202, 203(

דדי וינוגרדוב ואריק הוד- מנטורים

9:40-11:00

תכנות- עקרונות בסיסיים

המפגש מיועד למנטורים המצטיידים השנה בערכת EV3. ההרצאה 

מתאימה למנטורים חדשים וותיקים.

מבוא לתכנות EV3- זרימת התוכניות, הפעלת מנועים, בלוקים בסיסיים, 

חיישנים, פעולות אריתמטיות.

התנהלות עם  הקבוצה, שיטות הנחיה ועבודה, ציוד ואמצעים נדרשים.

תכנות- עקרונות מתקדמים

.EV3 המפגש מיועד למנטורים שמכירים היטב את סביבת התכנות

כולל פקודות פעולה, זרימה ועורך התכנים החדש. במסגרת המפגש נחקור דרכים 

שונות ומתקדמות לשלוט ברובוט.

11:00-11:15

11:15-12:45EV3 המשך תכנותEV3 המשך תכנות

12:45-13:30

13:30-15:00

בניה

- עקרונות בנייה- הכרת החלקים ב-LEGO טכני, רכב מהיר, רכב ממונע
- איך ללמד את הילדים בקבוצה צעירה עקרונות בניה נכונה

- איך לשמור על סדר ולמה זה בכלל חשוב

בניה

- עקרונות בנייה- הכרת החלקים ב-LEGO טכני, רכב מהיר, רכב ממונע
- איך ללמד את הילדים בקבוצה צעירה עקרונות בניה נכונה

- איך לשמור על סדר ולמה זה בכלל חשוב

15:00-15:15

15:15-16:30

סדנא מעשית

- מציאת קווים על שטיח המשחק

- "צא מהכלא"- רובוט בריחה מתקדם

סדנא מעשית

- מציאת קווים על שטיח המשחק

- "צא מהכלא"- רובוט בריחה מתקדם

הפסקה

הפסקת צהריים

הפסקה

התכנסות ורישום

דברי פתיחה

עונת 2017-2018 יוצאת לדרך, הנחיות ודגשים לקראת העונה

.EV3 מומלץ להביא רובוט פשוט ומחשב נייד עליו מותקנת תוכנת

קישור להורדת התוכנה, לחץ כאן

.EV3 ניתן למצוא בחוברת שבערכת )educator( הוראות להרכבת רובוט פשוט

התכנסות ורישום8:15-9:00

דברי פתיחה9:00-9:10

הרצאת פתיחה9:10-9:40

עונת 2017-2018 יוצאת לדרך, הנחיות ודגשים לקראת העונה9:40-9:50

סמינר 1 )חדר 301/302(

10:00-10:45

ניהול עונה

- מי אנחנו, מרכיבי האתגר, הגדרת מטרות ודרכי עבודה, תכנון לו"ז ועוד

- כלים שימושיים- מפת המשאבים, עדכונים שוטפים, מדריך למאמן

גלעד רוזנבאום, מנטור קבוצות 354 ,390 ,670 ,671,  פרדס חנה כרכור

הפסקה10:45-11:00

11:00-11:45

חוקי משחק הרובוט

- צעדים נדרשים בקריאת החוקים

- חשיבות סדר המידע

FIRST LEGO League-ו FIRST LEGO League Jr קרן מוצ'ניק, מנהלת תוכניות

11:45-12:15

משימות משחק הרובוט

- בניית ערכת המשימה

- סידור המגרש

- פרוט משימות הרובוט

FIRST LEGO League-ו FIRST LEGO League Jr קרן מוצ'ניק, מנהלת תוכניות

הפסקת צהריים12:15-13:00

13:00-14:00

המשך משימות משחק הרובוט

FIRST LEGO League-ו FIRST LEGO League Jr קרן מוצ'ניק, מנהלת תוכניות

הפסקה14:00-14:15

14:15-15:15

אסטרטגיה במשחק הרובוט

- אסטרטגיה- למה זה נחוץ?

- איך מתחילים- תרשים זרימה לפעילות

- התקדמות במהלך העונה, ניתוח מסמך המשימות וקביעת סדר עדיפות

- הכנה לתחרות ולהצגה בחדר השיפוט

סיון פרויד, מנטור קבוצה 74, שוהם

15:15-16:15

פרויקט החקר

- פרויקט החקר וחשיבותו

- תפקיד המנטור

- איך פועלים במהלך העונה

- הכנה לתחרות והצגה בחדר השיפוט

עפרה רטר, מנטורית קבוצה 74, שוהם

 הקליקו כאן -LEGO League FIRSTלרישום לסמינר 
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https://www.lego.com/en-us/mindstorms/downloads/download-software
https://docs.google.com/a/firstisrael.org.il/forms/d/e/1FAIpQLSc_3VdTFJ_-DWmsaruKV8IKudhCNsH7xRHOh3NiQyrIit_3rA/viewform
https://docs.google.com/a/firstisrael.org.il/forms/d/e/1FAIpQLSc_3VdTFJ_-DWmsaruKV8IKudhCNsH7xRHOh3NiQyrIit_3rA/viewform


 

 

 

  

 

 

 

 

 

9.10.2017יום שני  10.10.2017יום שלישי    

10.10.2017-9  

8:15-9:00

9:00-9:10

9:10-9:30

סמינר 3 )חדר 202(סמינר 2 )חדר 201(סמינר 1 )חדר 200(

9:40-11:45

מכניקה

מנועים ותמסורות

FTA & 2096 רוני חיימוב

תכנות 

טכנולוגיית

FIRST Tech Challenge

אתגרים ודרכי פתרון

)נדרש מחשב נייד לכל משתתף(

CSA ,1943 מתן פורת

אסטרטגיה

אסטרטגיית בנייה

עמית שביט 1577

11:45-13:00

13:00-14:30

מכניקה

מנגנונים נפוצים - זרועות

עקרונות ותפיסות שונות

FIRST אביעד בן זקן מנטור

תכנות

חיישנים )45 דק'(

)נדרש מחשב נייד לכל משתתף(

ניר גופמן ראש צוות בקרה 2096

אסטרטגיה 

אסטרטגיית משחק

SCOUTING

מאי פיאמנטה 2096

14:45-16:15

מכניקה וחשמל

מערכות הנעה )45(

 סוגי חיישנים וכיצד להשתמש בהם )30(

חשמל ודילמות )15(

FIRST גילת מלכה מנטורית

Engineering notebook

 & FTC ומנטור Judge \ חיים מוסט

הדר כהן קפטנית 11901

שיווק

שיווק קבוצה

שרי באוור 4590

הפסקת צהריים

התכנסות ורישום

דברי פתיחה

עונת 2017-2018 יוצאת לדרך, הנחיות ודגשים לקראת העונה

8:15-9:00

9:00-9:10

9:10-9:40

9:40-9:50

סמינר 3 )חדר 201(

קפטנים ונציג מוביל נוסף

10:00-10:45

מהו ה-Challenge האמיתי ב-

FIRST Tech Challenge

יערית לוי

FIRST ISRAEL מנכ"ל

11:00-11:45

PEPOLE VS ROBOTS

מעיין שוחט

קפטן, בוגרת 2630

FRC, FTC מנטורית

11:45-13:00

12:25-12:50

13:00-14:30

בזמן אמת – בונים לו"ז

אבני דרך, סדר עדיפויות, משימות 

ויעדים

14:45-16:15

מעגלי השפעה – מדיבור לעשייה

אופיר אוחיון 2096 \ בוגרת 11443

סמינר 2 )חדר 200(

מנטורים ומנהלי קבוצות

קווים לדמותו של קפטן

כיצד בונים קבוצה, איך יוצרים 

מוטיבציה, כיצד בונים צוותים ובוחרים 

חברי צוות, כיצד מקבלים החלטות

מור שמלא

קפטן, בוגרת 2630

הפסקת צהריים

בונים אנשים שבונים רובוט

אור דניאל

FIRST Tech challenge & FIRST GLOBAL רכז תכניות

FIRST רוח

תחרות שיפוט ופרסים

אייל אריה \ ירדן סעד

שופט זירה )Referee( ראשי  \ שופט )Judge( ראשי

FIRST Global )חדר 301/302(

10:00-11:45

דברי פתיחה

הרצאת פתיחה

עונת 2017-2018 יוצאת לדרך, הנחיות ודגשים לקראת העונה

התכנסות ורישום

 הקליקו כאן -Tech Challenge FIRSTלרישום לסמינר 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAQ9Ypl9Yoqnp6qE2i33l_RoJ6AHO5gxWNTwz9HvUewaREHQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAQ9Ypl9Yoqnp6qE2i33l_RoJ6AHO5gxWNTwz9HvUewaREHQ/viewform


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10.2017יום ראשון  9.10.2017יום שני    

10.10.2017-8  

8:15-9:00

9:00-9:10

9:10-9:30

סמינר 6 )חדר 301/302(סמינר 5 )חדר 303(סמינר 4 )חדר 207(סמינר 3 )חדר 205(

09:40-11:15

 Programming C++ with

Vision

לימוד תכנות רובוט ב-C++ לפי 

ספריית WPILib, וביצוע זיהוי 

תמונה מתקדם באמצעות 

OpenCV

GREENBLITZ 4590 קבוצת

 Programming in

LabVIEW

 )Part 1( - בסיסי

ראובן שטל CSA ראשי

אלקטרוניקה בסיסית

מעבר על מערכת הבקרה, 

בניית לוח אלקטרוניקה 

ופתרון בעיות

FIRST אייל הרשקו- מנטור

11:30-13:00

Programming C++ with 

Vision

GREENBLITZ 4590 קבוצת

 Programming in

LabVIEW

 )Part 2( - מתקדם

ראובן שטל CSA ראשי

נושאים מתקדמים 

בבקרה

רן לוינשטין בוגר 2230

פנאומטיקה

FIRST אייל הרשקו- מנטור

13:00-14:15

13:40-14:10

14:15-15:45

סימולציות תלת מימד – ניסוי 

הרובוט לפני הבניה

GREENBLITZ 4590 קבוצת

פתרון בעיות תכנה 

ואלקטרוניקה 

בתחרות 

CSA נדב קמפף

תקשורת והתנהלות 

במגרש

הסבר על התקשורת 

וההתנהלות במגרש, 

ההבדלים בין התחרות 

לסדנה וטיפים לחיבור 

מוצלח

FTA ניב אהרונוביץ

שימוש נכון בחיישנים

Orbit 1690 קבוצת

הפסקת צהריים

Spinoff- ארוע פתיחה )חדר 301/302(

דברי פתיחה

עונת 2017-2018 יוצאת לדרך, הנחיות ודגשים לקראת העונה

8:15-9:00התכנסות ורישום

9:00-9:10

9:10-9:40

9:40-9:50

סמינר 6 )חדר 303(סמינר 5 )חדר 207(סמינר 4 )חדר 205(

10:00-11:45

Mechanics

מעבר והסבר על מערכות 

 FIRST-מכאניות  נפוצות ב

Robotics Competition

FTA  ליאב עוז-ארי

  !Use the Force

חלק א'

שימוש של פיזיקה 

תיכונית לבניית רובוטים 

וחשיבה הנדסית

יהלי ברק בוגר 2630

הרצאה בנושא שרטוט

)יפורסם בהמשך(

11:45-13:00

12:25-12:50

13:00-14:30

Mechanics -  או: איך 

להרים נושאת מטוסים עם 

CIM מנוע

בחירת מנועים ותמסורות עבור 

מנגנונים מכאניים

FTA  ליאב עוז-ארי

  !Use the Force

חלק ב'

שימוש של פיזיקה 

תיכונית לבניית רובוטים 

וחשיבה הנדסית

יהלי ברק בוגר 2630

הרצאה בנושא שרטוט

)יפורסם בהמשך(

14:45-16:15

Mechanics

סקירה של מרכבי הנעה שונים, 

יתרונות וחסרונות

FTA  ליאב עוז-ארי

איך לעבור 

אינספקשן בקלות

בדיקות הרובוט לפני 

ובמהלך התחרות

FIRST דורון נפתלי מנטור

המדריך למדפיס 

המתחיל

תהליך הדפסת חלק בתלת 

מימד, השלבים מהשרטוט 

והתכנון למוצר הסופי, 

שרטוט מותאם להדפסה, 

טיפים ודגשים חשובים, איך 

מדפסת עובדת

אלינה סודקוב בוגרת 2230

FIRST Global )חדר 301/302(

הפסקת צהריים

התכנסות ורישום

דברי פתיחה

הרצאת פתיחה
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https://docs.google.com/forms/d/1Jc4Ox4g2HrwF2d-kI0bYX_y74p1EryEk1LUSDyANvyQ/edit?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1Jc4Ox4g2HrwF2d-kI0bYX_y74p1EryEk1LUSDyANvyQ/edit?c=0&w=1
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8:15-9:00

9:00-9:10

9:10-9:30

סמינר 7 )חדר 301/302(סמינר 6 )חדר 303(סמינר 5 )חדר 207(סמינר 4 )חדר 205(

09:40-11:15

מנטור קבוצות צעירות יותר

FIRST LEGO League Jr

FIRST LEGO Leauge

FIRST Tech Chalenge

RoboActive 2096 קבוצת

איך לבנות תכנית 

קהילתית ארוכת טווח

MAROBOTICS 5951 קבוצת

אסטרטגיה בקבלת 

משחק חדש

בניית משחק ומה אפשר 

ללמוד מזה- איך מתכנני 

משחק חושבים ואיך ניתן 

לנצל את זה כדי לתכנן 

אסטרטגיה טובה יותר

FIRST אייל הרשקו- מנטור

התנהלות בעונת 

 District

בפן הקבוצתי

BumbleB 3339 קבוצת

11:30-13:00

מעבר מחבר קבוצה למנטור

איתי תמיר בוגר 1937

בנייית תכנית עבודה 

שנתית

דנה עמית בוגרת 5987

בחירה, הכנה והתנהלות 

בתחרות של צוות 

השליטה ברובוט

עמית נילי בוגר 4744

התנהלות בעונת 

 District

בפן הרובוט

BumbleB 3339 קבוצת

13:00-14:15

14:15-15:45

התנהלות כמנטור כלפי 

פנים וכלפי חוץ

FIRST אייל הרשקו- מנטור

תוכנית ברקים

בוגרי FIRST המשרתים 

בתוכנית

The power to scout

GREENBLITZ 4590 קבוצת

גיוס משאבים

רותם שטל בוגרת קבוצה 3211

הפסקת צהריים

התכנסות ורישום

דברי פתיחה
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 הקליקו כאן -Robotics Competition FIRSTלרישום לסמינר 

https://docs.google.com/forms/d/1Jc4Ox4g2HrwF2d-kI0bYX_y74p1EryEk1LUSDyANvyQ/edit?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1Jc4Ox4g2HrwF2d-kI0bYX_y74p1EryEk1LUSDyANvyQ/edit?c=0&w=1


 

 מידע כללי:

 )שימו לב לשינוי בבניין!(  , תל אביב38מבצע קדש , רח' בניין הפיקוסיתקיים השנה במכללת אפקה,  FIRSTסמינר  .1

 נה קפיטריה המגישה מזון ושתייהבמכללה יש .2

 משתתפים ארבעהבל למוג בהרצאהבוצה ע"מ לאפשר לכל הקבוצות להשתתף בהרצאות השונות, מספר הנציגים מכל ק .3

 ם של הקבוצה שיוצגו במתחם המכללהאתם מוזמנים להגיע עם חולצות, תמונות, סמלי .4

 

 איך מגיעים?

 תחבורה ציבורית: 

  :דקות 20-ומשם אוטובוס או בהליכה של כ במרכז הירידיםיציאה  ירידה ב "תחנת ת"א האוניברסיטה",רכבת 

  :220, 127, 89, 49, 33, 24, 22קווי דן 

  :570, 521קווי אגד 

  :48, 47קווי מטרופולין 

 פרטי: רכב

 GPS: יפו, -אביב-)עיר( תל 

 38)רחוב( מבצע קדש 

  אנא הקפידו לחנות במקומות המורשים 

 לחניה ולהפעיל פנגו בהתאם לשילוט
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https://www.google.co.il/maps/place/%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%94%E2%80%AD/@32.1146558,34.816922,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xaebe7d639208cf2b!8m2!3d32.1135101!4d34.8181857

