
". היגולונכטו עדמ ירוביג תויהל םימלוח םיריעצ וב םלוע , הגיגח םה היגולונכטו עדמ וב םלוע רוציל "

.FIRST ןוגרא וי"ר ןמייק ןיד

? ונחנא ימ
,ה עדמ ה ןעמל םנמז תא םישידקמש הננערבש " ביבא " ןוכיתמ 16-17 ינב תורענו םירענ תצובק ונחנא

. לארשי תנידמ לש יגולונכטהו יעדמה דיתעה תא בצעלו רפשל הרטמב לכה . הליהקה ןעמל ו היגולונכט
דיתעהש ימ לכ הלא , ונחנא קר אלו , ןומה ול םיבייח ונאש ןוגרא תוכזב הלא , דחי ונצבקתה הרקמב אל

הרטמ ןעמל תורענו םירענ רבח -ל םיהדמ והשמ תושעל חילצה ןוגרא ותוא ול. בושח םלועה לש יגולונכטה
תימואלניב תיתנש םיטובור תורחתב רבודמ . תימואלניב המרב תיתצובק היישע תרשפאמ רשא תפתושמ

. םלועב םירוזיא מ50 רתויו תוצובק 2,850, ןוכית ידימלת 71,250 תללוכ רשא

FIRST ןוגרא לש תימואלניבה FRCה תורחתב הרחתמו 2005 תנשב המק ,"STEAMPUNK" ונלש הצובקה

תוצובקה ןמ תחא הניה ונתצובק . םיפסונ םיבושח םינוגראו ,GM ,GOOGLE,NASA תוסחב לעופש ימלועה

. ץראב תורחתה לש םימיקמהו םידסיימה רוד מ קלח ,וונא ץראל תורחתה תעגה םע ומקש תונושארה

, טוטרש תללוכ טובורה תיינב ! תועובש 6 ךות " ספאמ " טובור םירציימו םיחתפמ ונחנא טקיורפה תרגסמב

םיטובור 70 דוע םע הרחתי ונלש טובורה תועובשה תשש םותב . טובור םתס וניא והז ךא - תונכתו טוויח , היינב

ןהמש תוירוזא תויורחת ב-2 דחוימ שרגמ לע םירחא

לתב םיחטבמ הרונמ לכיה ב יצראה רמגל םילוע

תורחתב ףתתשנ תיצראה תורחתב הכזנ םאו ביבא

(! הנשה ונעגה הילא "ב( הראב תימואלניבה

לש , ונלש הריצי ולוכ אוה טובורה רבד לש ופוסב

טקיורפל םירוסמ תויה ל וטילחהש תורענו םירענ

, םירבדמ , םיבשוח . םרביא חמר בלכ הזה םיהדמה

רצותה . היגולונכטו הקיטובור םימשונו םימלוח

טקיורפ לכמ תלפונ אלש הריצי , טובורה - יפוסה

. תיעוציבו תינויער , תיעוצקמ הניחבמ תילבולגה הישעתב יגולונכט

םיגשיה

תוקזחה , תוליבומה תוצובקה ןיב ונגרבתהו ונחתפתה םינשה ךל המבו ,2005 תנשמ תמייק ונלש הצובקה

םיטובורה ונתוא וכיז םעפ אל ךכל, היארכ . תיתוגיהנמו תיתרבח , תיעוצקמ הניחבמ ץראב רתויב תועיפשמהו

אלב ףתתשהל תוכז ה התיה ונלש הצובק .ל תורחתב תויכז לש לטובמ אל רפס מב ףאו , םיסרפ ללשב ונחתיפש

. םיימואלניב םיסרפב וניכז םש "ב,שגם הראבש תוימואלניבה תופילאה תויורחת עבש מ תוחפ



תירוזא תורחתב ןושאר םוקמ וניכז , הסדנההו תויתריציה םוחתב םיסרפ ב-3 התכז הצובקה , תיחכונה הנועב

תוכזה תא ונל קינעהש הובג םוקמב ונגרוד םשש יצראה רמגל ונילע , היינש תירוזא תורחתב ינש םוקמ , תחא

. ונלש תיבב ישימחה םוקמב ונגרוד םש , ססקט , ןוטסויב המייקתהש םלועה תופילאב לארשי תנידמ תא גצייל

https://www.youtube.com/watch?v=HCseP3tLwqQ: הלועפב מ-2017 ונלש הכוזה טובורה



הליהקה ןעמל

םידלי ברקב היגולונכטה תמצעהו םודיק ןעמל םילעופו הליהקב םיליעפ ונחנא , טובורה תיינ בל ליבקמב

הצובקה םידומילה תנש ךלהמב . לארשי לש ךשמהה רוד - ונלש ךשמהה רוד תא םהב םיאור ונא רשא םיריעצ

ונחנא . םייניבה תוביטחו םיידוסיה רפסה יתבב םיריעצ םידליל םייעדמ םידיריו תואנדס , תואצרה הריבעמ

, לועפל , םולחל הארשה םהל קינעהלו עדמלו תויגולונכט תויוליעפל םידליה תא ףושחל רתויש המכ םיסנמ

. םוזילו עיפשהל

םע םידבוע . לארשיב תיפרגומדה תשקה לכמ תויסולכוא םע תומוקמ לש בחר ןווגמב םיבדנתמ ונא , ףסונב

. םידחוימ םיכרצ ילעבל הביכר ןודעומ -" םיבכור ןפוא לכב " ןוגרא תמגודכ , םידחוימ םיכרצ ילעב םישנא

. ץראה יבחרב םיקקזנל םתוא תחלושו ןוזמ תוזירא הניכמש התומע -" לארשי טקל " תתומעל ונעייסו ונבדנתה

םילפוטמה םידליה םע ףיכ תויוליעפ םישועו רדיינש םילוחה תיבב טובורה םע םירקבמ ונא הנש לכב , ףסונב

תנמ לע , ףיכו היגולונכט תובלשמש תויוליעפ דועו טובורב הגיהנב תוסנתהל םהל םינתונ , םתיא םיקחשמ םש,

. םתוא חמשל

םיטרדנטס םילגלג תואסיכ עונימ טקיורפ

לע לע הלק הנקתהל תנתינה גורדיש תכרע הננערמ ביבא ןוכית לש הקיטובורה תמגמב ונחתיפ , הנורחאל

וריחמש ענוממה םילגלגה אסיכ ריחמ תא תיתועמשמ ליזומ ונלש רצומה . ותוא ענממו יטרדנטס םילגלג אסיכ

. קושב ריחמהמ תישימח ,כל- םילקש ה-10,000 רוזאב ליחתמ קושב

תוסח ינתונל םיקוקז ונא ךכ םשל ךא , תובא יתבלו םילוח יתבל םילגלג תואסיכ תואמ םורתל ונ תנווכב

נה"ל. טקיורפל

ולש. תולוכיהמו ונממ םשרתהלו הלועפב רצומה תא תוארל , הננערב המגמב ונלצא רויסל םכנימזהל חמשנ

םוסריפבו ונלש םוסריפה יקיפא לכב ןיוצי םכמשו , םכמש לע ןתנית המורתה , טקיורפל תוסח ונתתו הדימב

. טירפה

: טקיורפה רתא

http://www.steampunk1577.org/electric-

wheelchair



ןורחאה רגתאה

ירמוחו רקי דויצ תנמזה , תורחתל המשרה ימד ןטק. אל ילכלכ ןיינע אוה הזה יטק יורפהש קר הפיו בוט לכה זא

ד. ועו םיסובוטוא , הצובק תוצלוח , םדקתמ בושחימ ךרעמ , טובורה תיינבל םלג

. תומורת יפסכ סויג ןייפמקל םיאצוי ונא הנש לכבו מ000,72ש"ח הלעמלש םוכסב םכתסמ לוכה

! םכתא םיכירצ ונא ךכ םשלו

םימרותה םוסרפ

למס םוסרפמ תונהיל ולכוי ומרתייש תורבחו םינוגרא . וילאמ ןבומ היהי אל הז רבד , םורתל ורחבתו הדימב

, תויתרבחה תותשרבו הצובקה רתאב פא, לורה , לגדה , םיטרשטווסה , הצובקה תוצלוח לע המשו הרבחה
תימואלניבה תורחתב תוסחה תונתונ תורבחה תמישרב הרבחה םש תפסוה , ומצע טובורה לע וליפאו

. תורחתב הצובקה ןתיבב הרבחה םשו למס ללוכה טנרטניאב עיפותו דעותתש תירבה תוצראב
. ימלוע ללכ ףסונ םוסרפל םורגי רשא רבד םלועבו ץראב דואמ םיהובג םיגשיהל עיגהל םג איה וניתווקת

. ונילא ורזחת םא חמשנ

ונתיא ורבד

uric2800@gmail.com 054-4823860 ןהכ ירוא הצובקה רוטנמ

benarbib1@gmail.com 2809022-054 ביברא ןב הצובקה ןטפק

eliad123eliad123@gmail.com 050-7166511 הנזאו דעילא םיפסכ סויג תווצ

םירושיק

/http://www.steampunk1577.org: ונלש רתאה

https://www.youtube.com/user/SteamPunk1577: ונלש בויטויה ץורע

/http://www.firstisrael.org.il/frc: לארשי FIRST

http://www.usfirst.org/roboticsprograms/frc: תימלועה FIRST


