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 מידע כללי, תנאי קבלה וטופס בקשת חברות לתלמיד

 2016 - 2015 ,י"ב(  בי"ס מגידו-)י' FRC קבוצת 

בארץ ובחו"ל, הן רק חלק מהחוויות ניסיון בטכנולוגיה מתקדמת, משימות מאתגרות ואפשרות להתחרות 

  .ת לכם בקבוצת הרובוטיקה של ביה"סהמצפו

הפעילות . מגידותיכון ביה"ס המועצה האזורית מגידו בהובלה של של קבוצת הרובוטיקה היא קבוצה תחרותית 

ות, והציוד המשוכלל שלבת למידה עם הרבה כייף והנאה. המדריכים, המקצועיים ומלאחר שעות הלימודהיא 

תית בקרב אהופכים את הלימוד לחוויה מרתקת ועשירה, שמטרתו העיקרית היא פיתוח החשיבה ההמצ

 הנדסת תוכנה, פיזיקה ולוגיקה.חומים מתקדמים כמו התלמידים תוך חשיפתם לת

 

אנחנו רבות מזמנם החופשי להצלחת הקבוצה ושעות  יקדישומהנדסים, מתכנתים, הורים ומתנדבים רבים 

מעבר  לצד ההשקעה מגיע תגמול גדול:. מחויבות והשקעת זמן ואנרגיהלפחות לאותה רמה של מכם מצפים 

זכו בלימוד מעשי מאנשי מקצוע בכל תחומי הרובוטיקה כולל שיווק, מיתוג להזדמנות לבנות רובוט משלכם, ת

ואפילו לקבל  להתחרות בחו"לקבלו אפשרות להשתתף בתחרות רובוטיקה בארץ, תבנוסף  .וניהול פרויקטים

 .מלגה ללימודים גבוהים

 http://www.usfirst.orgפירסט ארה"ב  ww.firstisrael.org.ilhttp://wלעוד מידע: פירסט ישראל  

 

 ש"ח לשנה 1,350לחודש )תשעה חודשים( סה"כ  ש"ח 150 –חוג השתתפות בעלות 

  –קיימת אפשרות לקבלת מילגה. המעוניינים מוזמנים לפנות למובילת החוג מטעם בית הספר 

 12nisiml@sulam.co.il  ניסים לוי

 

 חברות:  

לקבוצה יש תתי צוותים דורשת ידע טכני קודם.  ואינה חברות בקבוצה כפופה לאישור ועדת קבלה של הקבוצה

תחומי ה יש בוצלהצלחת הק ת לא הנדסי ועוד.צוות טכני, צוות רובוט, צוות תכנות, צוות אינטגרציה צוורבים: 

 שיווק, גרפיקה, ניהול פרוייקטים, בטיחות ועוד.  כמו: נוספים עשייה רבים 

בטופס הרישום בתחומים הנדרשים לקבוצה  תלמידים על כן סימון החוזקות 20גודל הקבוצה המקסימלי הינו 

 הם אחד מהקריטריונים לקבלה לקבוצה.

 

 

http://www.firstisrael.org.il/
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 מפגשים:

ם.  פעמיים בשבוע לאחר שעות הלימודי יפגשנ ובשלב הראשוני החוג פעיל מתחילת ספטמבר ועד סוף מאי

  וכל מידע הקבוצה יועבר באמצעות דואר אלקטרוני. מקום המפגש יהיה ביה"ס מגידו

ל יתואם באמצעות נעלה את אינטנסיביות המפגשים בצורה משמעותית והכלקראת תקופת השיא והתחרויות 

יהיו . כל המפגשים מתחילת ספטמבר ועד סוף אוקטובר הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות אתר הקבוצה

עד סוף  ת כל הליך הרישוםיסיים א פתוחים לכל תלמיד מתעניין ומי מכם שיחליט שהוא מעוניין להצטרף

לאורך הפעילות  שתפגינוהחברות בקבוצה תלויה במידת הרצינות אוקטובר ויעבור ועדת קבלה כדי להתקבל 

 ובחוות דעתו של המנטור. 

 

 פעילויות טרום עונה

בינואר, הקבוצה תתמקד בפעילויות גיבוש,  Kick Off -בתקופה שלפני העונה, שמוגדרת מספטמבר ועד ל

ארגון, מבנה הקבוצה, חלוקת תפקידים, הדרכות בתכנות, רכיבים אלקטרוניים, רובוטיקה, שיווק, ניהול 

 ור לחברי הקבוצה באמצעות המייל.פרויקטים, פרויקט רובוט פנימי, וסיורי שטח.  כל המידע יעב

 

 פעילויות העונה 

הקבוצה תקבל את קווי המנחה של  .Kick Off -תקופת העונה היא תקופת הבנייה, שישה שבועות מרגע ה

לתחרות. תכיפות הפגישות  וכולל תכנון, בנייה ובדיקה של הרובוט לפני משלוח –התחרות ותבנה את הרובוט 

זמני הפגישות ם למטרות הקבוצה ודרישות התחרות. ה אינטנסיבית מאוד ובהתאוהפעילויות בתקופה זו תהי

 עברו לתלמידים באמצעות המייל.ווהפעילויות יתוכננו על ידי המנטור הראשי וי

 

 תחרויות

.  התלמידים נעסוק בהכנות לתחרותבתקופת התחרויות, שמוגדרת מרגע משלוח הרובוט לאתר התחרות, 

ידי המנטור הראשי בהתאם לקריטריונים כמו:  נוכחות, השתתפות, תרומה,  שיסעו לתחרות יבחרו על

 , ערכי הקבוצה, ועמידה בכל דרישות ומחויבויות הקבוצה.FIRSTהשקעה, ערכי 

 

 קבוצה: ידרישות ומחויבויות של חבר

 ה מתחייב:/בקבוצה את / העל מנת להיות חבר

מפגשי הקבוצה הרלוונטיים אלייך. אם את/ה חייב/ת להיעדר עליך להודיע להיות נוכח, בגוף ובנשמה, בכל  .1

 על כך למנטור הראשי ולמנטור האחראי עלייך.

 לבוא עם מוטיבציה, לחתור למצוינות, ולעשות את המוטל עליך ברצון בחריצות ובהתמדה. .2

 כבוד למנטורים של הקבוצה ולחברי הקבוצה.ב להתנהג .3

 הקבוצה.ו FIRSTלהתנהג על פי ערכי  .4
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 לשמור על כל משאבי הקבוצה בסטנדרט הגבוה ביותר. .5

 להימנע מהתנהגות לא חוקית, גסה, מסוכנת ומסיחת דעת.  .6

 להשתתף לפחות בשלוש פעילויות יחצ"נות של הקבוצה בעונה. .7

 . ולהגיב לנעשה בזמן סביר STIMSובמערכת להיות פעיל/ה באתר הקבוצה  .8

 ופס אישור פעילות חתום על ידי ההורים.כול הטפסים הנדרשים כולל טלחתום על  .9

 ליהנות! .10
 

מי שלא יעמוד בתנאים מעלה יהפוך להיות חבר על תנאי.  חבר על תנאי יוכל לבוא לפגישות הקבוצה אבל 

 לא יוכל להשתתף בהצבעות, בנסיעות, בתחרויות ובפעילויות מיוחדות.

 
 בברכה,

 ניסים לוי
7556912-054  12nisiml@sulam.co.il 

 צוות החוג.ו
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 FRC תטופס בקשה לחברות בקבוצ

 
 

 פרטי קשר:

 כינוי:  ___________________  שם התלמיד:  ______________________________

 שם בית הספר:  ___________________________________________________________

 ____________________________________________________________ כתובת בבית: 

 מספר טלפון בבית:________________ מספר טלפון נייד:  ______________________   

 דוא"ל:  _________________________________________________________________

 ייד:__________________________נ שם האב:_______________________________   

 דוא"ל:  ________________________       

 נייד:  _________________________ שם האם:  ______________________________

 דוא"ל:  ________________________       

 
 _____בעבר?  ______________________________________ FIRSTהאם היית חבר בקבוצת 

תנועות/עמותות/ארגונים אחרים?   -האם היית בעבר או הנך בהווה חבר ו/או מעורב ב
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

פקיד מנהיגותי בקבוצה ו/או צוות ו/או ארגון כל שהוא? האם היית בעבר או הנך בהווה נושא בת
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 מה מידת החולצה שלך )במידת גברים(

Small ____ Medium ____  Large ____ XL ____ XXL____ XXXL ____ 
 

 ימים מועדפים לפגישות שבועיות:
 ____  חמישי ____  רביעי ____  שלישי ____  שני ____  ראשון

 
 משפטים( 2-3תשובות קצרות: )

 למה אתה רוצה להצטרף לקבוצה?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 יש מידע/נושא שתרצה לשתף  ו/או חשוב שנדע שלא נשאל בשאלון?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 הצהרה:
 כולל תנאי הקבלה, הדרישות והמחויבויות.   -קראתי והבנתי את כל דף המידע 

 אני מבין כי אי עמידה בתנאים עלולה להביא להוצאתי מהפרויקט או להפיכתי לחבר על תנאי.
 אני מתחייב לעמוד בכול תנאים מעלה ולוקח על עצמי אחריות על גורל הקבוצה.

 
 תאריך:  ___________   ______________________חתימת התלמיד:  ______

 


