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קבוצות FIRST
הקדמה
Galaxia #5987 in memory of david zohar

ככל שהמשפחה שלנו גדלה והתרחבה ,ההשפעה הישירה שלנו על תהליך פתיחת הקבוצות
נחלשת ,וככל שמשפח ת  Galaxiaגדלה ,יותר ויותר קבוצות שלא הוקמו על ידינו הצטרפו ,ו�מ
לוא הקרדיט מגיע לקבוצות  ,FIRSTולעירייה איתה אנחנו עובדים כדי לפתוח קבוצות חדשות.
חוברת זו נועדה להציג בצורה ברורה ,מי הן הקבוצות אותם אנחנו פתחנו ,לאיזה קבוצות עזרנו
להיפתח ובאיזה קבוצות מתוך המשפחה אין לנו חלק ישיר.
בחוברת זו ,נציג את כל המספרים ,מנטורים ,ומיקומים של כל אחת מהקבוצות.
לשאלות ,אנחנו מזמינים אתכם לפנות ל Galaxia #5987בפיט שלנו.

משפחת ה FIRSTשלנו בצפון
קבוצות ה FIRST-הן המשפחה שלנו ,והם איתנו בכל צעד בדרך.
אנחנו אומרים משפחה ,כי כמו שבניגוד להורים שלנו ,אנחנו לא "של" הסבים וסבתות שלנו ,גם
במשפחת  Galaxiaיש קבוצות שלא אנחנו פתחנו .וכל הקרדיט ,על המאמץ ,השקעה ותמיכה
לא מגיע אלינו .אלא לילדים שלנו.
בעזרת עבודה קבועה ,מתוכננת ומדויקת של שלוש שנים ,פתחנו  35קבוצות )Started
.)FIRST
בעזרת הקבוצות שפתחנו ,והעירייה משפחת  Galaxiaגדולה יותר מאשר רק קבוצות שאנחנו
פתחנו ,וכיום ישנם  49קבוצות  .FIRSTבכך ,משפחת קבוצות ה FIRST-בחיפה גדלה ל49
קבוצות !FIRST
לצערנו ,לא כל הקבוצות הצליחו להמשיך עד היום ,ומכל קבוצה שנסגרת אנחנו לומדים ומפימ
קים מסקנות .מתוך  49הקבוצות 6 ,נסגרו FLL 5 .וקבוצת ה.FRC 6737-
כיום ,משפחת קבוצות ה FIRSTשלנו בחיפה מונה כ 43קבוצות .FIRST
אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לבית הספר שלנו ,שהיה שותף משמעותי ונתן לנו את הבמה
לפתוח את הקבוצות ה FIRSTהחדשות בבית הספר.
תודה רבה לעירייה ,שנתנה לנו את ההזדמנות לעזור בפתיחת  9קבוצות  FLLחדשות בעיר
(.)Assisted

ותודה לקבוצות ה FIRSTהאחרות שפתחו קבוצות  FIRSTאחרות והרחיבו את המשפחה.
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קבוצות ה FIRSTבמספרים

פתחנו אישית  41קבוצות

3

*נסגרו שתיים

2

*נסגרו שתיים

22 14

*נסגרה אחת

אנחנו ממנטרים  17קבוצות

1

1

3

12
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קבוצות שאנחנו פתחנו ()Started
קבוצות שאנחנו פתחנו הן קבוצות שעזרנו בגיוס הכספים שלהם ,או שחשפנו את
הילדים לתכנית  FIRSTועזרנו לקבוצה בתהליך הרישום ,הביסוס ובתחילת הדרך.
אלה הן קבוצות שחברי  Galaxiaלקחו חלק פעיל בפתיחתן.
קבוצות אלו הן הקבוצות שלאחר מכן אנחנו מעודדים לפתוח קבוצות חדשות ולעזור
לנו להגדיל את המשפחה.
כדי לפתוח קבוצות  FIRSTחדשות ,אנחנו יוצרים קשר עם בתי הספר ומציגים את
התכניות של  .FIRSTלאחר מכן אנחנו מוודאים שיש מנטורים וספונסרים לקבוצות,
ורק אז מגייסים את הילדים .ברגע שהקבוצה קיבלה מספיק עזרה ותמיכה ,והתבמ
ססה בפני עצמה היא עוזרת לנו לפתוח קבוצות חדשות .כך ,הגדילה של הקבוצות
היא אקספוננציאלית.
בזכות החשיפה ,וההשפעה של הקבוצות האלו בעיר הצלחנו לעודד את העירייה להמ
פוך את התכנית  FIRSTלעירונית וביחד איתם עזרנו לפתוח עוד  7קבוצות .FLL
פרק זה בחוברת מדבר אך ורק על קבוצות שאנחנו פתחנו ישירות!
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קבוצות ה:Jr.FLL-
 FIRSTמתחיל עם  ,Jr.FLLואם אנחנו רוצים לאפשר לרובוטיקה להגיע לכל
הגילאים אנחנו חייבים להתחיל מהגיל הצעיר .לכן ,אנחנו שמים דגש על
הגדלת התכנית בקרב המשפחה ובכך הילדים של ה Jr.FLLגדלים לתוך
תכנית ה FLLובתקווה גם ל FTCו.FRC
בגלל שהכוונה היא להקים תוכנית  FIRSTחזקה שתחזיק לאורך זמן ,את
קבוצותה  ה Jr.FLLאנחנו פותחים רק במקומות בהם אנחנו יודעים שה�ק
בוצות יצליחו וישרתו את המטרה .לכן ,אנחנו פותחים קבוצות  Jr.FLLרק
בבתי ספר בהם יש לנו כבר תכניות  FIRSTחזקות.
במהלך השנתיים האחרונות ,פתחנו אישית  22קבוצות Jr.FLL

M101
M102
M103
M104
M105
M106
M107
M108
M109
M110
M86

מספר קבוצה
1471
1470
1077
1078
1450
1451
1034
1756

2080

ארגון
הריאלי ,סניף אחוזה
הריאלי ,סניף אחוזה
הריאלי ,סניף מטו"ס
הריאלי ,סניף מטו"ס
הריאלי ,סניף מטו"ס
הריאלי ,סניף מטו"ס
הריאלי ,סניף הדר
הריאלי ,סניף הדר
הריאליגן
הריאליגן
הריאליגן
הריאליגן
הריאליגן
הריאליגן
הריאליגן
הריאליגן
הריאליגן
הריאליגן
אחוזת ילדים
אחוזת ילדים

מתי נפתחה
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
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מנטור הקבוצה
אמירית ,רכזת מייקרים אחוזה
אמירית ,רכזת מייקרים אחוזה
FLL 898
FLL 858
יוליה ,רכזת מייקרים מטו"ס
אורי ,אחראי מעבדה מטו"ס
דני ,מורה בבית ספר
דני ,מורה בבית ספר
מאיה סמסונוב Galaxia -
פאולו כיאט Galaxia -
רועי קפון Galaxia -
עידו אלוני Galaxia -
מתן גרוסו Galaxia -
תמיר ויינבלט Galaxia -
ליאור ברקאי Galaxia -
אוראל אבוקסיס Galaxia -
בני לישנסקי Galaxia -
רון מוזס Galaxia -
בל בוצלין Galaxia -
עידו בן יוסף Galaxia -

סטטוס
פעילה
פעילה
פעילה
פעילה
פעילה
פעילה
פעילה
פעילה
פעילה
פעילה
פעילה
פעילה
פעילה
פעילה
פעילה
פעילה
פעילה
פעילה
פעילה  -לא מתחרה
פעילה
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קבוצות ה FLLהן בסיס הקבוצות שלנו ב .FIRSTבעניינו FLL ,ולא ה FTCוה FRCזה
הוא השלב שבו הקבוצות ממש מתחילות להתבסס ולהנדס.
כיום ,אנחנו עוד לומדים איך לעבוד עם קבוצות ה ,FLLהשנה זה כבר השנה השנייה
שקבוצה חיפאית עולה לגמר הארצי .בשנה שעברה עלתה הקבוצה מרעות והשנה
עלתה הקבוצה מנופים
את קבוצות ה FLLאנחנו פותחים על ידי הגעת לבתי הספר ,חשיפה לתכנית ,FIRST
עזרה בתקציב/רישום ,מנטורים ולבסוף מגייסים תלמידים.
התקדמות קבוצות ה ,FLLוהרעש שהם עשו בחיפה עודד את העיריה לעבוד אתנו
כדי להפוך את התכנית לרחבה וכלל עירונית .עזרנו לעירייה בתהליך ה"קול קורה"
ותכנון הקבוצות ובכך עזרנו בפתיחה ( )Assistשל עוד  7קבוצות  FLLברחבי העיר.
בנוסף פתחנו עוד קבוצת  FLLמשלומי.
בשנתיים האחרונות ,פתחנו  14קבוצות  .FLLאחת מהן נסגרה:
מספר קבוצה ארגון
הריאלי ,סניף אחוזה
1368
הריאלי ,סניף אחוזה
1447
הריאלי ,סניף מטו"ס
נסגרה
הריאלי ,סניף הדר
1836
הריאלי ,סניף הדר
1476
הריאלי ,סניף מטו"ס
1705
הריאלי ,סניף מטו"ס
1706
בסמ"ת
1770
אורט שלומי
1688
רעות לאומניות
363
נזירות נצרת
1921
נזירות נצרת
1920
לא קיבלו מספר בית הספר האיטלקי
לא קיבלו מספר בית הספר האיטלקי

מתי נפתחה
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019

סטטוס
מנטור הקבוצה
אמירית ,רכזת מייקרים אחוזה פעילה
אמירית ,רכזת מייקרים אחוזה פעילה
נסגרה
יוליה ,רכזת מייקרים מטו"ס
פעילה
אורית ,רכזת מייקרים הדר
פעילה
דני ,מורה בבית ספר
פעילה
עומר  -עובדת במעבדות
פעילה
עילי  -עובד במעבדות
פעילה
אבי  -בסמ"ת
פעילה
אופיר  -אורט
נסגרה
דליה  -רעות
פעילה
פאוזי  -נזירות נצרת
פעילה  -לא מתחרה
פאוזי  -נזירות נצרת
ריהם  -בית הספר האיטלקי פעילה  -לא מתחרה
ריהם  -בית הספר האיטלקי פעילה  -לא מתחרה
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קבוצות ה:FTC-
קבוצות ה FTCהן בסיס לצמיחה אצל  ,FIRSTובעניינו הן יכולות לשרת כבורג קריטי
בביסוס  Galaxiaו FIRSTבחיפה .משתי סיבות:
תכנית ה FTCהיא תכנית זולה משמעותית יותר זולה ופשוטה מ FRCובגלל
.1
שהיא דורשת הרבה פחות משאבים אפשר לפרוס אותה הרבה יותר בקלות כמו
ברומניה או לאוכלוסיות ממצב סוציו-אקונומי נמוך יותר.
תכנית ה FTCהיא תכנית מעבר מעולה בין ה FLLלבין ה .FRCחברי תכנית ה
.2
 FTCלומדים תהליך הנדסי מעמיק לאורך זמן ובכך מסוגלים להשתפר הרבה יותר
לקראת הצטרפותם לתכנית ה .FRCבכך ,אנחנו דואגים שקבוצות ה FRCעם ידע
מקצועי גבוהה מההתחלה.
כהוקרה על השינוי המשמעותי שעשינו בתכנית ה FTCברמה האזורית והבינלאומית,
ועל הובלת  FIRSTבחיפה FIRST ,ישראל בחרו בנו להיות פרטנרים רשמיים של
תכנית ה FTCבצפון ביחד עם  1574משגב.
:SuperNova 11567
•
קבוצת  SuperNova 11567היא קבוצת הבת הרשמית של  Galaxiaובשבילינו היא
זרוע ישירה של הקבוצה  11567 .מובילים ביחד אתנו שינוים בסדרי גודל והם ב�ש
בילנו המפעילים המושלמים .חברי קבוצתם ממונטרים על ידינו קבוע והם בתמורה
ממנטרים קבוצות  FLLאחרות SuperNova .עונים על הסיבה השנייה של למה
תכנית ה FTCבעניינו קריטית מפני שהם המשכיות הקבוצה.
 SuperNovaסיימו את התחרות הארצית כברית ה Finalistשל הבית שלה.
לצערנו השנה הקבוצה התחרתה בגלל בעיות תקציב ,אך אנחנו המשכנו לעבוד
איתם ולביא אותם הכי מוכנים שאפשר לשנה הבאה.
BambaBaby 14027
•
קבוצ ת  BambaBabyהיא התגלמות הסיבה הראשונה שאנחנו כל כך תומכים בת�כ
נית ה FTC. 14059היא קבוצת  FTCשפתחנו השנה מ"ישיבת פרחי אהרון" בקריות.
הקבוצה באה ברובה ממשפחות שלא מתעסקות בכלל בטכנולוגיה וממעמד סוציו-
אקונומי נמוך .במהלך השנה ,אנחנו ו SuperNovaמנטרנו אותם ועזרנו להם.
בשנתיים האחרונות ,פתחנו ישירות  2קבוצות :FTC

מתי נפתחה

מספר קבוצה ארגון
הריאלי,
סניף מטו"ס 2017
11567
ישיבת
פרחי אהרון 2018
14059

מנטור הקבוצה
אמירית ,רכזת
מייקרים אחוזה
נחמה  -ישיבת פרחי
אהרון

סטטוס
לא התחרתה
פעילה
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קבוצות ה:FRC-
קבוצות ה FRCהן החשובות ביותר עבורנו ,ואומנם תהליך פתיחת קבוצה הוא
מורכב משמעותית מתהליכים אחרים ,קבוצות ה FRCהן אילו שמסוגלות להשפיע
בצורה הטובה ביותר ולעבוד ביחד איתנו כדי לוודא שנצליח לקיים ולהוביל את ה
.Cosmic Method
 - HRT 6737חיפה
•
 HRT 6737היא קבוצת ה FRCהראשונה שהקמנו ב .2017היא הייתה כחלק
מרשת עתיד וריכזה תלמידים מכל חיפה .עזרנו בגיוס תלמידים ,מנטורים ותכנון
תכנית עבודה.
בסוף השנה הראשונה הם בחרו לא להמשיך ורשת עתיד העבירה את המקום לעימ
ריית חיפה .כל האנשים הוחלפו ולא היה אישור להמשיך את הקבוצה.
 – Infinity 7286דלית אל כרמל
•
את  7286הקמנו עם תחילת השנה .בזכות קשר צמוד שהיה לנו עם הקפטנית
הקודמת של  6737עזרנו לה להקים קבוצה חדשה בבית הספר שלה אורט בדלית
אל כרמל .הקבוצה הזו היא הקבוצה הראשונה בדלית אל כרמל ומאפשרת לנו
להתפשט עוד יותר סביבנו ומחוץ לחיפה.
עזרנו בגיוס תלמידים ,בניית עונת הכנה ,ותכנון הקבוצה .עזרנו להם להתניע את
העשייה החברתית ולתכנן את המשך הדרך .עם הגעת העונה ,הקפטנית וחברי
קבוצה שלהם הגיעו קבוע כדי שנוכל לעבוד איתם ולבקר את התקדמות .לצערונו
מנהלת בית הספר לא הסכימה שהקבוצה תמשיך לפעול גם השנה.
 - Co-Bot 7079חיפה
•
קבוצת רוקי שהקמנו השנה .במהלך השנה חברי הקבוצה מנטרו אות .oעזרנו
לקבוצה לגייס תלמידים ,לתכנן את העונה ,לעצב ולמתג את הקבוצה ,באסטרטמ
גיה ובניהול הקבוצה .בנוסף עזרנו להם לתכנון עשייה קהילתית ובפעילות באירוע
הארכיפרחיטורה של ההדריון בהדר.
במהלך השנתיים האחרונות ,פתחנו  3קבוצות  FRCבצורה ישירה .שתיים מהן
נסגרו 6737,7286 -
קבוצות ה FRCשפתחנו אישית הן:

מספר קבוצה
6737
7079
7286

ארגון
המרכז הטכנולוגי,
רשת עתיד
המרכז הטכנולוגי,
רשת עתיד
תיכון למדעים,
דלית אל כרמל

מתי נפתחה
2017

סטטוס
מנטור הקבוצה
אילן  -מנטור מהמרכז נסגרה
פעילה

2018

ברוך  -מנהל המרכז

2018

סמי  -מורה בבית ספר נסגרה
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קבוצות שעזרנו ( )Assistedלפתוח:
אילו לא קבוצות שפתחנו!
ישנם הרבה קבוצות מסביב לעיר שאנחנו לא פתחנו לבד ,ואנחנו לא יכולים לקחת
בעלות על הקבוצה ופתיחתה .אילו לא קבוצות שאנחנו בהכרח חשפנו לFIRST
ישירות ,או שעזרנו בגיוס הכספים אך אילו קבוצות שהנחנו אותם בתהליך פתיחת
הקבוצה .בין אם זה היה בגיוס התלמידים ,או חשיפה בבית הספר ,או שהם חלק
מתכנית העבודה שלנו עם העירייה.
בעזרת חשיפה כללית בבית הספר שלנו ,ועזרה בגיוס התלמידים ,עזרנו בהקמה
של  4קבוצות .Jr.FLL
קבוצות שנפתחו בעזרת חשיפה בבית הספר וגיוס תלמידים:

סוג הקבוצה
jrFLL
jrFLL
jrFLL
jrFLL

מספר הקבוצה
810
650
1755
1754

מתי נפתחה
ארגון
הריאלי ,סניף אחוזה 2016
הריאלי ,סניף אחוזה 2016
הריאלי ,סניף הדר 2018
הריאלי ,סניף הדר 2018

סטטוס
פעילה
פעילה
פעילה
פעילה
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קבוצות שעזרנו ( )Assistedלפתוח:
עיריית חיפה:
תכנית העבודה עם העירייה נוצרה בפגישה עם שרון קלוג'ני (אחראית החינוך לשעמ
בר של חיפה) וברוך בקלו (מוביל ,ביחד איתנו ,את  FIRSTבחיפה) .הפגישה ותכנית
העבודה הולידה קשר צמוד וארוך תווך עם העירייה שאפשרה לנו לפתוח קבוצות
חדשות.
תכננו איתם את תהליך הגשות לקול קורא ופניה לבתי הספר ושירתנו כמרכז לקבומ
צות החדשות .עוד בתחילת הדרך ,לפני פתיחת הקבוצות ערכנו יום הכשרות לקבומ
צות כדי שהם ידעו האם הם רוצים ומוכנים להצטרף.
אלו לא קבוצות שאנחנו פתחנו ישירות ,והזכות לפתיחתן שייכת בעיקר לעיריית
חיפה ובתי הספר שעשו את מירב העבודה.
בזכות תכנית העבודה ,עזרנו לעיריית חיפה לפתוח  7קבוצות .FLL
קבוצות שעזרנו בפתיחתן ביחד עם העירייה :Assisted in the opening
סוג הקבוצה
FLL
FLL
FLL
FLL
FLL
FLL
FLL

מספר הקבוצה
974
1790
1719
1386
1648
1631
1632

מתי נפתחה
ארגון
אשכול הפיס ,קרית חיים 2017
2018
בן גוריון
2018
אליאנס
2018
ליאובק
2018
חוגים
אשכול הפיס ,קרית חיים 2018
אשכול הפיס ,קרית חיים 2018

סטאטוס
פעילה
פעילה
פעילה
פעילה
פעילה
פעילה
פעילה
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קבוצות שנפתחו בלי עזרתנו:
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לאורך תקופת עבודה היו גם קבוצות שנפתחו למראת שלנו לא היה שום חלק ישיר
בפתיחת הקבוצות .הקבוצות האלו ,נפתחו כתוצר של העשייה שלנו איך אין לנו
חלק בפתיחתן והזכות מגיע לגופים שונים.
הן יכולות להיות קבוצות בת שלה ה FTCאו עבודה של בית הספר להרחיב את הת�כ
נית.
הקבוצות שנפתחו:

סוג הקבוצה מספר הקבוצה
898 FLL
858 FLL
1862 FLL

ארגון

מתי נפתחה
2016
2016
2018

סטאטוס
מי פתח
פעילה
הריאלי
פעילה
הריאלי
 supernova #11567פעילה

Galaxia #5987 in memory of david zohar
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קבוצות  Jr.FLLשאנחנו ממנטרים:
רק על ידי מינטור קבוע ,שבועי ,של קבוצות ה FIRSTשלנו אנחנו מסוגלים לשמר
את איכות החוויה לקבוצות שאנחנו רוצים.
ב ,Galaxiaאנחנו משבצים חברי קבוצה לקבוצת  FIRSTאחרת אותה הם
ממנטרים.
אנחנו מעבירים את המנטורים שלנו תהליך הכשרות כדי שהם ידעו איך לעבוד עם
הקבוצות ומה הם המסרים ,צורות העבודה וערכים שהם צריכים לעביר להם.
מנטורים מגיעים לפחות פעם בשבוע ,ולרוב הקבוצות יש לפחות  2מנטורים כדי
שתהיה רוטציה בריאה .אנחנו ממנטרים את הקבוצות בצורה אישית ובשעות קבומ
עות.
בסוף כל פגישה ,המנטורים מדווחים לרכז התכניתב ב Galaxiaעל התקדמות הפג�י
שה.
אנחנו ממנטרים אישית  17קבוצות  Jr.FLL, FLL, FTCוFRC
אנחנו ממנטרים  12קבוצות  Jr.FLLקבוע.
קבוצות ה Jr.FLLאותם אנחנו ממנטרים:
מספר קבוצה

ארגון

 M101הריאליגן

מאיה סמסונוב Galaxia -

 M102הריאליגן

פאולו כיאט Galaxia -

 M103הריאליגן

רועי קפון Galaxia -

 M104הריאליגן

עידו אלוני Galaxia -

 M105הריאליגן

מתן גרוסו Galaxia -

 M106הריאליגן

תמיר ויינבלט Galaxia -

 M107הריאליגן

ליאור ברקאי Galaxia -

 M108הריאליגן

אוראל אבוקסיס Galaxia -

 M109הריאליגן

בני לישנסקי Galaxia -

 M110הריאליגן

רון מוזס Galaxia -

 M86אחוזת ילדים
2080

מנטור הקבוצה

אחוזת ילדים

בל בוצלין Galaxia -
עידו בן יוסף Galaxia -

מתי
שישי:
10:00 - 9:00
שישי:
10:00 - 9:00
שישי:
10:00 - 9:00
שישי:
10:00 - 9:00
שישי:
10:00 - 9:00
שלישי:
16:00 - 15:00
שלישי:
16:00 - 15:00
שלישי:
16:00 - 15:00
שלישי:
16:00 - 15:00
שלישי:
16:00 - 15:00
רביעי:
17:30 - 15:30
רביעי:
17:30 - 15:30
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קבוצות ה FLLשאנחנו ממנטרים:
כדי להכשיר את המנטורים של ה FLLאנחנו מעבירים אותם הכשרה של מינטור
קבוצות.
המנטורים של ה FLLמגיעים למנטר לסדר גודל של  3שעות ,פעמים בשבוע .ישנם
קבוצות עם שתי מנטורים אם מנטור לא מסוגל להגיע פעמיים בשבוע.
במהלך השנה ,מינטרנו קבוע  3קבוצות :FLL

מספר קבוצה
1446

ארגון
הריאלי ,סניף
אחוזה
נופים

עמרי Galaxia -

1887

בית רוטנברג

דניאל Galaxia -

1862

מנטור הקבוצה
איתי Galaxia -

מתי
יום שני:
16:30 - 15:00
יום שני:
17:30 - 15:30
יום שני:
17:00 - 15:00
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ממנטרים :FTC
השנה יצא לנו למנטר בצורה קבוצה קבוצות בחול .אחת מהקבוצות האלו הייתה
קבוצת  FTCטורקית שפתחנו ביחד עם קבוצת . IMC 4191
הקבוצה היא קבוצת אוסטארס של ילדים שיתחרו ב FTCבכדי ללמוד לשנה
הבאה .החזון הוא לפתוח בעזרתם ובעזרת הידע שיצברו את תחרותה ה FTCבטו�ר
קיה.
מנטרנו השנה את הקבוצה בצורה קבועה ,בעזרת הודעות ושיחות סקייפ.
לצערנו בגלל בעיות פוליטיות עם בית הספר שלא הסכים שהקבוצה תבוא להתמ
חרות בישראל ,הקבוצה נאלצה לא להתחרות השנה אבל תתחרה בשנה הבאה
ברומניה

מספר קבוצה
נסגרה

ארגון
טורקיה

מנטור הקבוצה
רוי Galaxia -

מתי
בהתאם
לנוחות
הקבוצה

ממנטרים :FRC
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בנוסף לקבוצה הטורקית שמנטרנו במהלך השנה ,דיברנו עם קבוצות רבות ברחבי
אירופה ,בכדי לעזור להם בכל דבר שייצטרכו.
משום שקבוצות ה FRCבאירופה הן מועטות ויחסית מבודדות ,אין להם מי להיעזר
בו בסביבה שלהם ,ולכן אנחנו יצרנו קשר עם כל הקבוצות באירופה לגבי הצעת
עזרה.
קבוצ ת  NEW TEC 7570פנתה אלינו בבקשה לעזרהומאז הפכנו למנטורים הר�ש
מיים שלהם .אנחנו עוזרים להם בכל נושא שהם צריכים דרך שיחות סקייפ ,מיילים
והודעות.
למרות הקושי במנטור קבוצה בחול ,הצלחנו השנה למנטר שתי קבוצות מאירופה.

מספר קבוצה
7570

ארגון
פולין

מנטור הקבוצה
ליאל Galaxia -

מתי
בהתאם
לנוחות
הקבוצה
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קבוצות שנסגרו:
במהלך העבודה של השלוש שנים האחרונות ,פתחנו  41קבוצות  .FIRSTחלקן,
כמו שמפורט במסמך ,אנחנו פתחנו וחלקן נפתחו בעזרתנו .אך ,ככל שנפתחו יותר
קבוצות היו יותר קבוצות עם בעיות ספציפיות ולחלקן לא הצלחנו לתת מספיק תמימ
כה כדי שהם ימשיכו למשך זמן.
לצערנו ,מעז תחילת עבודה נפתח ו  2קבוצות  FIRSTשנסגרו ולא המשיכו עם הת�כ
נית.
הקבוצות הן:
 .1קבוצת ה FLLבריאלי מטו"ס
מתוך חוסר עניין של הילדים ,ריאלי מטו"ס החליטו לצמצם את תכנית ה FLLהשנה,
וסגרו את הקבוצה .כיום ישנם  4קבוצות  FLLבמקום 5
 .2קבוצת FRC 6737
קבוצת ה FRC 6737היא קבוצת ה FRCהראשונה שהקמנו .מנטרנו אותם בצורה
שבועית לקראת העונה .עם בהגעת העונה השארנו אותם לחלוטין לבד בציפייה
שהם יסתדרו .החוסר ידע וניסיון הגביל אותם משמעותית והם לא הצליחו להגיע
רחוק כמו שציפו .בסוף השנה ,רשת עתיד העבירה את בעלות המכון בו עבדה הקמ
בוצה לעיריית חיפה ולא היה אישור להמשיך את הקבוצה.
קבוצת FRC 7286
.3
בשנהש עברה הקמנו את קבוצת  7286בבית ספר דרוזי בדלית אל-כרמל .הצגנו
להם את פירסט ועזרנו להם להשיג ספונסרים .עזרנו להם ברישום ומנטרנו אותם
במהלך השנה .במהלך עונת הבנייה היה להם הרבה בעיות עם בית הספר שלהם,
הם אפילו הגיעו אלינו לעבוד בבית הספר שלנו משום שבית הספר שלהם לא נתן
להם לעבוד.
בסוף השנה לצערנו מנהלת בית הספר שלהם לא נתנה לתוכנית להמשיך והם נאלמ
צו להסגר.

קבוצות שלא באתר:
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מסיבה שלא ברורה לנו ,ישנם כמה קבוצות  FIRSTשפעילות כיום ,ומתיחרות שלא
מופיעות במפה רשמית של  FIRSTישראל באתרhttps://www.firstisrael.org. :
il/map
אנחנו לא יודעים האם רשימה זו היא רשמית וסופית אך חסרות שם קבוצות רשומ
מות (עם מספר) ומופיעות בספר זה.
למען הסר ספק ,הקבוצות הן:
:Jr.FLL
1077 .1
1078 .2
1756 .3
1450 .4
1451 .5
1714 .6
1715 .7
1716 .8
1717 .9
1718 .10
1719 .11
1755 .12
1754 .13
M86 .14
2080 .15
:FLL

:FTC

 - 363 .1רשומים אך מופיעים בפרדס חנה
1920 .2
1921 .3
14027 .1
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פגישת התנעת  FIRSTבחיפה ,פרוטוקול
 +תקציר הFollowup
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* מסמך זה היינו תקציר הפגישה וגרסה קצרה של הפרוטוקול המקורי.

תאריך29.8.17 :
נוכחים:
שרון קלוזני – אחראית החינוך בחיפה
•
ברוך בקלו – מנהל המרכז הטכנולוגי ,נעמן העירייה על קידום FIRST
•
עדו זיו – סגן קפטן חברתי בGalaxia
•
אורי רולס – קפטן חברתי בGalaxia
•

החלטות:
העירייה רואה לנכון לפתח א ת  FIRSTבעיר ולהקים תכנית גדולה ומשמעותית ש�ת
שים את  FIRSTוהחינוך הטכנולוגי בחזית.
על סמך הצעת חברי  Galaxiaיוגבלו כמות הקבוצות שיכולות להצטרף השנה תחת
עזרת העירייה כדי לוודא שתהיה בקרה על הקבוצות והילדים והנומ מ FIRSTכמו ש�צ
ריך.
כדי לדאוג שתהיה תכני ת  FIRSTחזקה ,יש ליצר מגוון של קבוצות מהתכניות הש�ו
נות ,עם דגש על ה .FLLלשם כך ,העירייה תגיש בקשה ל 12-14קבוצות  FLL, FTCו
.FRC
המרכז הטכנולוגי בחיפה ,ומרכזי המייקרים בריאלי ישרתו כמרכז לקבוצות FIRST
השונות.
 Galaxiaתוביל את תהליך ביסוס הקבוצות לפני רישום והכשרות המדריכים .קבוצות
הרובוטיקה  Galaxiaתהיה המרכז המקצועי למנטורים ולקבוצות.
העירייה תהיה מקור לעזרה כלכלית/לוגיסטית אך עיקר המימון יתבסס על "הקול
קורה" של משרד החינוך .כדי שקבוצה תוכל להצטרף לתכנית היא חייבת להגיש כל
קורה.
שונות (הוצאות בלתי צפויות) תממן העירייה בבקשת ברוך/הנהלת .Galaxia
איש הקשר של  Galaxiaלפתיחת קבוצות הינו ברוך בקלו054-574-9259 :
תהליך פתיחת הקבוצות:
העירייה תוציא מייל ,בהתאם לצורך בעזרת  Galaxiaעם סיכום התכנית והיתרונות
שלה .על כל בית ספר שמראה עניין לפנות לשרון ולקבל אישור.
בתי הספר שרוצים ממלאים את קובץ ה"קול קורה" אך עדיין לא שולחים אותו.
ב 14.9תהיה הכשרת מנטורים של  FIRSTעם  Galaxiaוהמרכז הטכנולוגי כדי ללמד
על ה FLLוהתכנית .לאחר מכן ,יוכלו להגיש בתי הספר את "הקול קורה" .הם יכולים
גם לפני אך לא מומלץ לפני ההכשרה.
אם בתי הספר מחליטים להמשיך בתכנית ,הם יהיו בקשר עם נציגי  Galaxiaכדי
לתאם מנטורים (מתוך הקבוצה או מקבוצותה ה FIRSTהאחרות) שיגיעו בתדירות ל�פ
חות שבועית.
בתי הספר המעוניינים ב :FLLליאובק ,חוגים ,אליאנס ,בסמ"ת ,אשכול הפיס קריית
חיים ,בן גוריון ,רעות ,יזרעאליה.
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Because one of
us is a lone star
But together we
are a galaxy!

