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החזון
. בעולםFIRST  המהווה השראה לכל קבוצות, מוכרת ומובילה,קבוצה מצטיינת
 מפיצה מדע וטכנולוגיה ומייצרת השפעה אמיתית וארוכת טווח,FIRST קבוצה הפועלת לאור ערכי
.על הקהילה המקומית ועל מגוון קהילות בארץ ובעולם
.קבוצה בעלת רמה הנדסית גבוהה המסוגלת לזכות באליפות העולם
. תורמים ונתרמים, באים לידי ביטוי, מרגישים שייכים,קבוצה שחבריה רואים בה את ביתם

היסטורית הקבוצה
הישגים
פרסים
 העפלה לאליפותRookie All Star
.באטלנטה
Entrepreneurship
 העפלה לאליפות בסנטImagery
. לואיסFIRST Dean's List Finalist
Engineering Inspiration
Excellence in Engineering
 העפלה לאליפות בסנטExcellence in Engineering
. לואיסRegional Winner
 הקבוצה הישראליתSub-Division Winner
הראשונה להעפיל לזירת
איינשטיין
 העפלה לאליפות בסנטIndustrial Safety
. לואיסFIRST Dean's List Finalist
Regional Winner
. העפלה לזירת איינשטייןSub-Division Winner
Industrial Design
District Chairman's
District Finalist
. העפלה לאליפות ביוסטוןDistrict Championship Finalist
Regional Chairman's
Imagery
Entrepreneurship
District Winner
 העפלה לאליפות ביוסטוןExcellence in Engineering
Sub-Division Finalist
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תחרות
Israel Regional

שנה
2010

Israel Regional
Israel Regional

2011
2012

Israel Regional
Israel Regional
Israel Regional

2013
2014
2015

Carson Sub-Division
Israel Regional

2016

Curie Sub-Division
ISR District 2#
ISR District 4#

2017

Israel District
Championship
Carver Sub-Division
ISR District 2#
ISR District 4#
Israel District
Championship
Hopper SubDivision
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תחרות הFIRST Robotics Competition-
בתחרות זו משתתפות כ 4000-קבוצות מכל העולם ובאופן שנתי מאתגרת קבוצות לבנות ולתכנן
רובוט שיתחרה במשחקים של .3vs3
חברי הקבוצה עובדים עם המנטורים כדי לתכנן ולבנות רובוטים מתקדמים ולהתחרות בתחרות
ה .FRC-הבנייה מתבצעת במסגרת זמן של כ 6-שבועות .קבוצה  3339בונה  2רובוטים בעונה,
רובוט תחרות ורובוט אימונים .בסוף תקופת עונת הבניה רובוט התחרות נארז לתחרויות ובזמן
זה הקבוצה ממשיכה לעבוד על רובוט האימונים.

הקבוצה והמנטורים
הקבוצה נתמכת על ידי עיריית כפר יונה ופועלת בבית ספר איש שלום .המנטורים המלווים את
הקבוצה בהתנדבות הינם :אורן חג'ג' ,אורנה ניצן ,גיא מורג ,ג'נט אלקובי ,דור מעיין ,ולדי גורובוי,
וסילי קובליאנסקי ,טל כהן ,יוקי סנדלר ,ירדן סעד ,כלנית רבינא ,ליאור שוקרון ,רמי מראלי .רכזת
הרובוטיקה מטעם בית הספר הינה רוית רז .כולם שותפים לחזון הקבוצה.

התנהלות עונה
העונה מתחלקת לארבעה חלקים עיקריים:
•

הכשרות והכנות – שלב המשתרע מתחילת הקיץ עד סוף דצמבר ,שלב רגוע וללא לחץ.

•

עונת בניה – שלב שאורכו  45ימים והוא לחוץ מאוד ,אינטנסיבי ,תובעני ,מעייף ומאתגר.

•

עונת תחרויות – שלב מרתק ,מרגש ואינטנסיבי.

•

סיום – שלב הכולל תחקירים והפקת לקחים.

הצטרפות לקבוצה
קבוצה  3339מונה כ 60-חברי קבוצה .ההרשמה לקבוצה פתוחה לכל תלמידי י'-י"ב בתיכון
"איש שלום" כפר יונה אשר מעוניינים .ההרשמה תתבצע בחודש מאי-יוני.
כדי להירשם לקבוצה על התלמידים להירשם במערכות הקבוצה ו .STIMS-הקבלה הסופית
לקבוצה מתבצעת בסוף חודש אוקטובר ,לאחר שהמועמדים החדשים היו בסדנה והשתתפו
בפעילות במשך ארבע חודשים .כך הם יכולים להעריך אם הפעילות מתאימה להם ,ולצוות
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המנטורים יש אפשרות לבחון את מידת ההתאמה של המועמדים לקבוצה.
קיימת חובת נוכחות במפגשים ,ועל היעדרויות מוצדקות יש להודיע מראש לקפטנים ולראשי
הצוותים הרלוונטיים .היעדרויות לא מוצדקות או התנהגות שאינה הולמת את אופי הפעילות
והמרקם החברתי בקבוצה יביאו להרחקת תלמידים מהקבוצה .ההחלטה על קבלה לקבוצה ,או
במקרים חריגים על הרחקה מהקבוצה ,היא של צוות המנטורים.

דמי רישום
לאור העלות הגבוהה של הפרויקט (חומרים ,חלקים ,נסיעות ,)...כל חבר קבוצה נדרש לשלם
דמי רישום בסך של  - ₪ 2500עד  6תשלומים.
חברי קבוצה ותיקים – ישלמו החל מחודש ספטמבר.
חברי קבוצה חדשים – ישלמו מיד עם קבלתם לקבוצה בחודש נובמבר.
את דמי הרישום יש לשלם למזכירות בית הספר .ניתן לשלם בצ'קים ובאשראי.
כל חבר קבוצה יקבל חולצת קבוצה ,משקפי מגן ,והסעות לתחרויות ואירועים בארץ .דמי הרישום
אינם כוללים נסיעות לחו"ל.

נסיעות לחו"ל
על תלמיד והוריו להיות אחראיים לקיומו של דרכון בתוקף שמועד פקיעתו הוא לא לפני 11.2019
(כלומר לפחות שישה חודשים אחרי מועד היציאה מארה"ב – דרישה של שלטונות ההגירה שם).
במקרה של נסיעה לחו"ל אנו מנפיקים ויזות לארה"ב באופן מרוכז ,כשעלות ההנפקה על
ההורים .עלות הנסיעה לאליפות העולם משתנה בהתאם לכמות המימון שהקבוצה תצליח להשיג
מתורמים ובעלויות כרטיסי הטיסה.

התנהלות לימודית
בית הספר מעורב באופן הדוק באמצעות רכזת הרובוטיקה בפרויקט .הדאגה העיקרית היא
מניעת פגיעה בלימודי התלמידים .אנו מבקשים לגלות ערנות בנושא ולשתף אותנו מוקדם ככל
האפשר במידה ומתעוררת בעיה הקשורה ללימודים .היעדרויות ודחיית מבחנים יתאפשרו
באמצעות פנייה לרכזת הרובוטיקה.
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נקודות בקרה
נקודות הבקרה נועדו לעזור לתלמידים לשמור על רמת הפעילות המצופה מהם ולתת להם משוב
בונה .יתכנו מקרים בהם תלמידים יתקשו לשמור על רמת הפעילות המצופה ולעמוד במחויבויות
שלקחו על עצמם ,גם לאחר ההכוונות שקיבלו בנקודות הבקרה .במקרים אלו יתבקש התלמיד
לעזוב את הקבוצה .יבוצעו  4נקודות בקרה סדירות בסוף חודשים אוקטובר ,דצמבר ,ינואר
ופברואר.

בחינות בגרות
חברי קבוצה ה משתתפים בפעילות באופן רציף ופעיל ,יכולים להגיש עבודת גמר ב"בקרה
במכונות" בכיתה בי"ב בהיקף של  5יחידות לימוד .העבודה כוללת הגשת עבודה כתובה ובחינה
בעל פה .יש להבהיר כי איננו קולטים לקבוצה מי שמגיע לפרויקט אך ורק לצורך האפשרות
להבחן בבחינה בהיקף מורחב ,והכוונה היא שרק מי שבאמת מעורב בצורה פעילה בפרויקט
לטווח הארוך יוכל ליהנות מהזכות .הליך כתיבת העבודה מתבצע בחודשים ספטמבר עד
דצמבר.

תורנות אוכל
באופן מסורתי מתקיימת תורנות אוכל של חברי הקבוצה בזמן עונת הבנייה .תורנות האוכל
מיועדת לספק לחברי הקבוצה ארוחת ערב בימים א-ה ושבת .תורנות האוכל תפורסם לפני
תחילת העונה באתר הקבוצה .התורנות תכיל שיבוץ של חברי הקבוצה לימים בעונה.

פגישות
פגישות קבוצתיות  -יתרחשו בעונת הבנייה ומחוץ לעונת הבנייה .פגישות קבוצתיות במהלך
עונת הבנייה יתקיימו בכל יום שבת בשעה .18:00
פגישות הנהגה  -במהלך עונת הבנייה יתקיימו מידי יום פגישות עדכון ובכל יום שבת פגישת
הכנה לשבוע הבא .מחוץ לעונת הבנייה יתקיימו פגישות הנהגה תקופתיות.
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אירועים קבוצתיים
במהלך השנה חברי הקבוצה נדרשים להשתתף באירועים הבאים ע"פ שיבוץ שיתבצע סמוך
למועד האירועים :תחרות קדם עונה ,בעיטת הפתיחה ,תחרות ( Districtאחת מתוך שתיים),
אליפות ישראל .הנהגת הקבוצה עשויה להודיע על אירועים קבוצתיים נוספים במהלך השנה.
תלמידים שלא יכולים להיות באירועים קבוצתיים צריכים לדבר עם הנהגת הקבוצה לפחות שבוע
לפני האירוע .לכל האירועים יש להגיע עם מזון ושתייה.

תקשורת
כל חברי הקבוצה נדרשים להחזיק דוא"ל  gmailפעיל .כל ההודעות הנוספות יוכרזו בפגישות
הקבוצתיות ובהודעות טקסט .לקבוצה שתי קבוצות ווטסאפ פעילות .קבוצת הורים וקבוצה
לתלמידים.

הכשרות
במהלך השנה יועברו הכשרות על מנת ללמד את חברי הקבוצה מיומנויות נדרשות לצוותים
השונים .הכשרות אלו הן הכרחיות על מנת להיות חברים פעילים בקבוצה ולכן הן חובה .בסוף
עונת ההכשרות יבוצע שיבוץ חברי הקבוצה לצוותים על ידי ראשי הצוותים ,הקפטנים והמנטורים
על פי תפקודם בהכשרות .תלמיד שלא ישובץ לצוות לא ימשיך בקבוצה.

פעילויות קהילתיות
הקבוצה רואה בתרומה לקהילה ערך עליון שמקדם את מטרות הקבוצה ולכן על כל חבר קבוצה
מוטלת החובה להתנדב בלפחות אחת מפעילויות הקבוצה:
•

הדרכת קבוצות  FTC ,FLL Jr. ,FLLבבתי הספר ביישוב.

•

פעילויות מדע בהוסטל.

•

התנדבות בימי שיא.

•

פרויקטים נוספים.BeeSpecial ,Bee A Queen, BeeMobil :

בכל מקרה שאין יכולת להגיע לפעילות אליה אתם רשומים יש להודיע על כך מראש ולדאוג
למחליפ/ה.
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הנהגת הקבוצה
הנהגת הקבוצה מונה את הקפטנים וראשי הצוותים .הנהגת הקבוצה נדרשת למחויבות מעבר
לחברי קבוצה רגילים .חברי הנהגת הקבוצה הם חברי קבוצה פעילים ,תורמים ונתרמים לקבוצה
המשמשים דוגמא לשאר חברי הקבוצה ולסביבתם.

צוותים
הקבוצה מחולקת לצוותים שונים בהתאם לשיבוץ הנעשה בסוף חודש אוקטובר .כל צוות מובל
על ידי ראש צוות .כל חבר קבוצה מתחייב לצוותים בהם הוא נמצא וצריך למלא אחר משימות
הצוות שהוטלו עליו.
קפטן
סגן קפטן
תפעול

קהילה

קשרי חוץ

רובוט

תחרות

תפקידים
נוספים

חברי הצוותים יבצעו גם משימות אשר אינן כלולות בפעילות הצוות על מנת לתמוך בקבוצה בכל
היבט שהוא.
קהילה -

אחראי על מקומות ההתנדבות השונים של הקבוצה ,כתיבת מועמדות לפרס
היו"ר וסרטון הפרס בשיתוף צוות מדיה.

צוותי רובוט
רובוט
CAD

מכאניקה

תוכנה

חשמל

תכנון א
תכנון ב
תכנון ג
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– CAD

( )Computer Aided Designאחראי על תכנון הרובוט בעזרת מחשב ,הכנת
שרטוטים הנדסיים ,הצגת השרטוט בזמן התחרות ,הדפסת תלת מימד ושליחת
חלקים לייצור .הצוות משרטט בתוכנת .Solid Edge

מכאניקה -

אחראי על התכנון המכני של הרובוט ,בנייתו והמערכות הפניאומטיות ברובוט.
הצוות מתחלק במהלך העונה לצוותי תכנון אשר אחראיים על מערכות שונות
מהתכנון ועד הייצור .בכל צוות תכנון יהיו חברים גם חברי צוות .CAD

תוכנה -

אחראי על אפיון התפעול של הרובוט ועל כתיבת קוד הרובוט .הצוות מתכנת
בשפת .JAVA

חומרה -

אחראי על תכנון ובניית מערכת החשמל של הרובוט.

צוותי קשרי חוץ
קשרי חוץ
עיצוב

עיצוב -

מדיה

גיוס כספים
ושיווק

אחראי על עיצוב והזמנת אביזרי קבוצה (חולצות ,סיכות ,צמידים ,)...נראות
הקבוצה בקהל ,עיצוב הפיט של הקבוצה בתחרויות.

מדיה -

אחראי על תיעוד תהליכי העבודה בכל צוות ,צילום באירועי הקבוצה ,צילום
במוקדי ההתנדבויות ועריכת סרטוני קבוצה (פרס היו"ר ,חשיפת רובוט ,סיכום
עונה - )...צילום ,תיעוד ועריכה.

גיוס כספים ושיווק  -אחראי על גיוס כספים ,אתר הקבוצה ,פרסומים בעיתונות ,מדיה
חברתית.Facebook, Twitter, Instagram :
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צוותי תפעול
תפעול
סקאוטינג

אסטרטגיה

סקאוטינג -

בניית
מגרש

אחראי על בניית מערכת הסקאוטינג .הצוות משתמש ב Appsheet-לצורך בניית
היישום וב Tableau-לצורך עיבוד והצגת נתונים.

אסטרטגיה -אחראי על ביצוע הכשרות אסטרטגיה לכלל הקבוצה בטרום העונה .הכשרות
האסטרטגיה יתמקדו באסטרטגיה לבניית רובוט בהתאם לצרכי המשחק
השונים .אחראי על הובלת התהליך האסטרטגי בתחילת בעונה.
בניית מגרש -אחראי על בניית מגרש אימונים ותחזוקה שוטפת שלו.

צוותי תחרות
תחרות
דוברות

סקאוטינג

דוברות -

צוות מגרש

תיעוד

PIT

אחראי על הצגת הקבוצה והרובוט בפני השופטים בחדרי השיפוט והפיט
ומתעניינים נוספים בזמן התחרות ,אחראי על כתיבת תוכנית עסקית לפרס
היזמות.

סקאוטינג -

אחראי על ביצוע הסקאוטינג מהיציע ,תדרוך צוות מגרש לקראת משחקים ,הכנת
רשימת בחירה לשלבי הגמר וייצוג הקבוצה בתהליך בחירת הבריתות.

צוות מגרש -אחראי על תפעול הרובוט בזמן התחרות .הצוות מורכב מ 6-חברי קבוצה :נהג,
מפעיל ,מאמן ,שחקן אנושי ,טכנאי ואיש מדיה.
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תיעוד-

אחראי על צילום ווידאו לטובת תחקירים של המשחקים ,צילום סטילס ווידיאו
כולל של כל מאורעות התחרויות.
אחראי על תחזוקה שוטפת של הרובוט וכלל מערכותיו בזמן התחרות .הצוות

- PIT

מכיל חברים מצוותי חומרה ,מכאניקה ותוכנה.

תפקידים נוספים בקבוצה
•

אחראי חוקים – מעקב אחר עדכוני חוקים של המשחק היוצאים במהלך העונה.

•

אחראי בטיחות –  – Safety Captainאחראי על עבודה בטוחה.

•

אחראי ציוד ורכש – אחראי על השאלת והזמנת ציוד לקבוצה.

הגדרת תפקידים בקבוצה
קפטנים:
•

כתיבת תכנית עבודה קבוצתית.

•

תיאום ובקרה של הצוותים.

•

ייצוג הקבוצה כלפי חוץ.

•

קביעה והובלת מפגשים קבוצתיים.

•

פיקוח על פעילויות במבנה.

•

הובלת הקבוצה בכל המישורים.

ראשי צוותים:
•

הכנת תוכנית עבודה צוותית.

•

ביצוע הכשרות.

•

אחריות על ביצוע תפקידי הצוות.

•

האצלת סמכויות.

•

קשר מתמיד עם המנטור האחראי והקפטנים.

אחראי חוקים –

מעקב אחר עדכוני חוקים של המשחק היוצאים במהלך העונה.

אחראי בטיחות –

אחראי על עבודה בטוחה במבנה.
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אחראי ציוד ורכש – אחראי על השאלת והזמנת ציוד לקבוצה.

מידע כללי
פרס המנטור
 - Woodie Flowers Awardהגשת הפרס תתבצע על ידי הקפטנים .המנטור המוגש ייבחר
בהצבעה חשאית בהובלת הקפטנים .אנו מעודדים את חברי הקבוצה לקחת חלק בהצבעה ,זוהי
דרך נהדרת לתגמל מנטורים המשקיעים בקבוצה.

הגשת מועמדות לפרסים ומלגות
הקבוצה מעודדת את כל חבריה להגיש מועמדות לפרס ה  Dean’s Listומלגות לטכניון שיחולקו
בתחרות הארצית.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות טופס שיפורסם על ידי המנטורים במהלך עונת הבנייה
המלווה בקריטיונים .הקבוצה תגיש  2מועמדים לפרס ה Dean’s List-מכיתה י"א ומועמד נוסף
למלגה לטכניון מכיתה י"ב.

התנהגות
קבוצה  3339מצפה שכל חברי הקבוצה יתנהגו באופן בוגר ומקצועי בכל זמן .חברי קבוצה
שיתנהגו מתחת לסטנדרטים של הקבוצה יעמדו בפני צעדים משמעתיים.
על כל חברי הקבוצה לזכור שבכל זמן שהם מעורבים בפעילות שקשורה בקבוצה ורובוטיקה (גם
באינטרנט ,ב Facebook-ופורומים) הם מייצגים את קבוצה  .3339למעשים שלהם יש השלכות
על הקבוצה ,הספונסרים ובית הספר .חברי קבוצה צריכים להתייחס לעמיתיהם בקבוצה בכבוד
ואדיבות בכל זמן.
בתחרות ,אלה שמעודדים את הקבוצה אבל אינם חברים בקבוצה כגון ,הורים ,חברים,
משפחה ...גם הם מייצגים את הקבוצה ועל כן חלים עליהם כל כללי הקבוצה בנוגע להתנהגות.
עליכם ליידע אותם מראש על הנחיות אלה.
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כללי התנהלות בקבוצה
יש לשמור על כללי הבטיחות בעבודה הכוללים:
•

עבודה בנעליים סגורות.

•

עבודה עם ציוד מגן.

•

לבישת ביגוד מתאים.

•

שימוש בכלים חשמליים מותנה במעבר הכשרה מתאימה ובנוכחות מנטור.

סדר וניקיון:
•

יש להשאיר אזור עבודה נקי בסיום העבודה.

•

יש להחזיר ציוד למקום בסיום שימוש.

•

אין להכניס אוכל ושתייה לאזורי העבודה.

פתיחה וסגירת מבנה:
•

יש לעדכן את בעל המפתח בכל מעבר של צרור המפתחות.

•

בכל פתיחה וסגירה של המבנה יש לעדכן את אחד בקפטנים.

•

כל בקשה של מפתח צריכה להיות לפחות יום לפני מועד הפתיחה.

•

כל אחד שמקבל מפתח מבעל המפתח הוא אחראי על המפתח עד להחזרת המפתח.

•

חל איסור לשכפל מפתחות.

בקשות לרכש:
•

לתלמידים אין רשות לקנות או להזמין ציוד מתקציב הקבוצה.

•

על מנת לבצע רכש יש לבקש זאת מאחראי ציוד ורכש.

איוש תפקידים
מידי שנה כל התפקידים נבחרים מחדש.
קפטנים  -בחירת הקפטנים תתבצע בסוף כל עונה על ידי הצבעה דמוקרטית של כל חברי
הקבוצה הממשיכים לעונה הבאה.
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ראשי צוותים – בחירת ראשי הצוותים תתבצע בסוף כל עונה על ידי המנטורים בהתאם להגשת
מועמדות.
צוות מגרש – הבחירה לתפקידי הנהג ,המפעיל והמאמן תתבצע על ידי מתן זמן אימונים שווה
לכל המעוניינים להיבחר לצוות מגרש וביצוע מבחנים .המנטורים יבחרו לתפקידים אלו.
בחירת בריתות – לבחירת בריתות יעלה ראש צוות הסקאוטינג או הקפטן.
נציגים לקבלת פרסים  -הנציגים ייבחרו על ידי המנטורים על פי מידת השקעתם בקבוצה.
תפקידים נוספים בתחרויות – לפני כל תחרות המנטורים והקפטנים יחליטו על שיבוץ לכלל
צוותי התחרות.

פרסומים
כדי לשמר את הסטנדרטים הגבוהים ובכדי לא לפגוע בדימוי הקבוצה ,הנהגת הקבוצה צריכה
לאשר כל פרסום הנוגע לקבוצת  .3339פרסומים אלה כוללים :הגשת פרסים ,חומרים פרסומיים,
תמונות וסרטונים ,פרסומים במדיה החברתית ודיונים בפורומים.

מיתוג הקבוצה
לוגו הקבוצה

את לוגו הקבוצה בפורמטים השונים ניתן למצוא באתר הקבוצה.
בשימוש בלוגו הקבוצה יש לשים דגש על הדברים הבאים:

15

BumbleB 3339
•

רזולוציה – יש לשמור על רזולוציה גבוהה של הלוגו .יש להשתמש בקובץ  EPSהמתאים
את עצמו לכל רזולוציה שהיא כשניתן .במידה ואין אפשרות להשתמש בקובץ זה אפשר
להשתמש בקובץ הלוגו מסוג  PNGברזולוציה של עד  1000x1000פיקסלים.

•

מתיחה – אין לשנות את יחס הגובה-רוחב של הלוגו על מנת להימנע מעיוות הלוגו.

•

צבעים – אין לשנות את צבעי הלוגו .ישנן  3גרסאות של הלוגו :צבעוני ,גווני אפור ושחור.
יש לעשות שימוש בגרסאות אלו בלבד.

•

סיבוב – יש למקם את הלוגו אך ורק כשראש הדבורה פונה למטה .אין לסובב אותו כלל.

צבע הקבוצה
צבע הקבוצה "צהוב  "BumbleBהוא הצבע בו צריך להשתמש בתוצרים הגרפיים של הקבוצה.

קוד הצבע שלו הוא .)R=245 G=212 B=9( f5d409
שם ומספר הקבוצה

BumbleB 3339
בשימוש בשם ומספר הקבוצה יש לשים דגש על הדברים הבאים:
•

שם – אין להשתמש בשם אחר מלבד המצוין לעיל ,כתיבת השם בצורות אחרות אסורה
כגון" ,באמבלבי"" ,במבלבי".

•

פונט – כשמשתמשים בטקסט פשוט יש להשתמש בפונט  Impactבצורתו הבסיסית.
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•

אותיות גדולות – בשם הקבוצה רק ה B-הראשונה וה B-האחרונה הן אותיות גדולות -
.BumbleB

•

סיבוב ומתיחה – יש להימנע מסיבוב ומתיחה של שם ומספר הקבוצה.

חשאיות
קבוצה  3339גאה בהצלחה שלה ,בשאיפה למצוינות ובעזרה שלה לקבוצות אחרות .הקבוצה
חולקת רעיונות ותכנונים עם קבוצות אחרות ומציעה עזרה לכל מי שמבקש .אולם הקבוצה
מאמינה שעזרה לאחרים בתהליך ההנדסי היא הרבה יותר יעילה מאשר לתת פתרונות מוגמרים
ותכנונים.
לחברי הקבוצה אסור לחלוק רעיונות ,עיצובים ,קבצים ,תמונות וסרטוני וידאו עם כל אדם שלא
קשור לקבוצה  3339בלי אישור מהנהגת הקבוצה.

סמכות ספר הקבוצה
על כל חברי הקבוצה להתנהג לפי כללי ספר הקבוצה .להנהגת הקבוצה יש את הסמכות לשנות
את ספר הקבוצה בכל זמן .הקבוצה תיודע על כל שינוי.
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בעלי תפקידים בקבוצה
קפטן – אריק רדזין
סגן קפטן – צוף רבינא
אחראי ציוד ורכש – ניקול שוורץ בליווי טל כהן.
גיוס כספים ושיווק

ראש צוות
טל גרינברג

עיצוב
קהילה

ירדן צור-חג'ג'
טליה מעיין

חומרה
סקאוטינג
בניית מגרש
מכניקה

לליב וינרסקי
נמרוד קונפורטי
גילי ונטורה
דור כהן

תוכנה

אריק רדזין

CAD
מדיה
דוברות
אסטרטגיה
מגרש

נגה דורון
ענבר בוחניק
ענר ניצן
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מנטור מלווה
רמי מראלי
אורנה ניצן
כלנית רבינא
גיא מורג
אורנה ניצן
כלנית רבינא
טל כהן
רמי מראלי
אורן חג'ג
אורן חג'ג'
וסילי קובליאנסקי
ירדן סעד
ליאור שוקרון
רמי מראלי
גיא מורג
דור מעיין.
ירדן סעד
יוקי סנדלר
ולדי גורובוי
גיא מורג
ולדי גורובוי

בעלי תפקידים מנטורים
כספים ותקציב – ג'נט אלקובי ויוקי סנדלר.
מנטור ראשי – יוקי סנדלר
רכזת רובוטיקה מטעם בית ספר איש שלום – רוית רז.
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