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 לכבוד,

 הורי ילדי חוג רובוטיקה
 

 הסבר על ערכה וחומרים לחוגהנדון: 
 הורים יקרים,

 במסע למידתי וחוויתי אל תוך העולם המרתק והמעניין של הרובוטיקה.חלק השנה יקחו ילדכם 
 .ת "חכמולוגי"כידוע לכם, חוג זה הוא חוג בלעדי לחבר

 
בעלות יקרה אנו מצרפים מכתב זה להוראות בטיחות מכיוון ואנו עובדים עם ציוד אלקטרוניקה וחומרים 

לא יקבלו ילדכם חומרים ולא ך חתום על ידכם, מהמס ללא החזרת, יש להחזיר את המסמך חתום, והסברים
 .יוכלו להשתתף בשיעור

 
 כמו כן, משתתף שלא הסדיר את תשלום הערכה, לא יוכל לקחת חלק פעיל בשיעור!

 
ית שנתית רובוט לבנייה, בסיום הרכבת ותכנות כל רובוט מקבלים הילדים רובוט נוסף, כל משתתף בחוג מקבל עפ"י תוכנ

 ., כך בונים מס' דגמים שונים של רובוטיםמורכב יותר
 

מנועי סרבו,  ארבעה קטרוניקה וההנדסה, מקבלים הילדיםעל מנת לנצל את האפשרות ללמד את הילדים על נושא האל
 . לכל השנה אחד אלקטרוני ובקר

 
 ובעצם יפרקו מרובוט אחד וירכיבו על רובוט שני. ,איתם ילמדו הילדים לעבוד

 
 האלקטרוני ההרכבה והפירוק, כך שיוכלו להשתמש במנועים ובבקרים הילדים מקבלים את מיומנויות מהלך השיעורב

 להפעלת כל הרובוטים, כל אחד בתורו.
 

 .וילמדו שיעורי תכנות על מנת להפעיל כל ילד את הרובוט שלורובוט, ישבו הילדים על מחשבים ניידים בסיום כל בניית 
 

ת הרכיבים גבוהה, כל המנועים והבקרים נבדקים ע"י החברה טרם נתינתם לילדים, כך שכל הציוד שמקבלים מכיוון ועלו
 הילדים הוא תקין ואיכותי.

 בשימוש לא נכון, ולכן לומדים הילדים לעבוד עם ציוד וטכנולוגיה זו. פגםציוד זה עלול לה

 
 במחיר הערכה כלולים:

 4 שיחולקו בהדרגה עם בניית הרובוטים -מנועי סרבו 

  אחדאלקטרוני בקר 

 )כל חלקי הפלסטיקה והעץ לרובוטים )הכוללים צירים, ברגים, ברזלי כיפוף, דבק ועוד 

 לתכנות הרובוט -תוכנת מחשב 

 סוללה בית 

  כבלUSB2 אחד 

 
 ₪. 050 -עלות הערכה

 
 מכיוון ומחיר רכיבי האלקטרוניקה גבוה, הילדים יקבלו את המנועים והבקר לביתם בסוף השנה

 
 עבור הורים המעוניינים לרכוש ערכה/רכיבי אלקטרוניקה נוספים לשימוש הילד בביתו 

 
 להלן מחירי חלקי הערכה:

 

 מע"מ כולל₪  833  -אלקטרוני עלות בקר 

 כולל מע"מ₪  22 -עלות מנוע סרבו 

 כולל מע"מ₪  83 -עלות בית סוללה 

  2עלות כבלUSB כולל מע"מ₪  23 -אחד 
 
 

 חתימת ההורים:
 *על מנת להתחיל את השנה, חובה על כל ילד להחזיר מסמך זה חתום ע"י אחד מהוריו

 
 
 
 

 חתימה                     שם ההורה              שם הילד          תאריך
 בברכה,   

 שגיא עזרן
 חכמולוגי מנכ"ל


