
 nFIRST Robotics Competitioקי ציוד לקבוצות ספ
 

 הגורמים המופיעים בעמוד זה מעמידים שירותי אספקת ציוד. לכל קבוצה עומדת הזכות והאפשרות  – ם* לתשומת לבכ
 .להתקשר עם גורמים אחרים

 
 .אנא קראו באדיקות את חוקי המשחק בטרם רכישת ציוד על מנת לוודא שעומד בחוקים

 קירו 
o ירוק' הינו ישות נפרדת מ'-FIRST ישראל והנו הנציג הרשמי בישראל של הספקים הבאים: 

 sVEX Robotic - טחלקים לרובו 
 sREV Robotic -  חלקים לרובוט, בקרREV Robotics Expansion Hub  עבור קבוצות

FTC. 
 kAndyMar -  חלקים לרובוט, חלקי מגרש ואביזרי משחק, בקרRoborio  לקבוצות.FRC 

o  ( המציג את הצעדים הנדרשים לפתיחת תיק ןבקישור כא)בכדי להיות לקוח של 'ירוק' יש לעיין בדף
 .ל לפי ההנחיות של 'ירוק'ולפעו הטופס התחייבות לרכיש לקוח, חשוב לקרוא את

 קרובוט 
o רובוטק טכנולוגיות הנה ישות נפרדת מ-FIRST ישראל. 
o חברה זו הנה נציג של הספקים הבאים: 

  חברתLEGO Education והרלוונטי לתכניות הצעירות שלנ 
 חברת XVE. 

 4tProjec 

o 4Project נפרדת מ הינה-FIRST ישראל. 

o חברה זו הינה משווקת מורשית של החברות הבאות: 
 yServoCit - חלקים לרובוט 
 Actobotics - טחלקים לרובו 

 sNational Instrument החברה נמצאת בפתח תקווה() 
o  החברה המייצרת את בקר הרובוטRoborio 
o הסניף בישראל נותן שירות ותמיכה הכוללים תיקונים של תקלות בבקר. 

 oRoboProm 
o חברה העוסקת בעיקר במתן פתרונות לבמפרים לרובוט. 

 xPowerwer 
o חברה העוסקת במחברים חשמליים הכוללים חיבורי אנדרסון לרובוט. 

 החברה נמצאת בחולון למזרע מדיק() 
o ים ובינהם צנרת לטקס שנהוגה בשימוש ברובוטי חברה העוסקת במוצרים רפואיFRC. 

 sBaneBot 
o  חברה המוכרת במנועים, גלגלים ותמסורות לרובוטיFRC. 

 sCompetition Robot Part 
o חברה המוכרת חלקים שונים לרובוטי FRC. 

 tArmabo 
o  חברה המוכרת חלקים שונים לרובוטיFRC,  מרבית החלקים משתמשים בחלקים שלVEX. 

 sOzzy Board 
o  חברה המוכרת חלקים שונים לרובוטיFRC ו-FTC  בקר טאלון וכבלים ל 775הכוללים אביזרים למנועי

SRX. 

 tLimeligh 
o  חברה המוכרת מצלמה המשמשת לעיבוד תמונה ברובוטיFRC. 

 sCross The Road Electronic 
o  חברה המוכרת מוצרי אלקטרוניקה לרובוטיFRC רי מהירות לרובוטהכוללים בין היתר בק. 

 221 sRobotics System 
o  חברה המוכרת חלקים שונים לרובוטיFRC. 

 )West Coast Products (WCP 
o  חברה המוכרת מוצרים שונים לרובוטיFRC. 
o  חברה זו פועלת בשיתוף עםVEX  ולכן ניתן למצוא מוצרים משותפים רבים )נוח במקרה של מחסור

 .במלאי באחת מהחברות(

 CeStop Robotics LL 
o  חברה המוכרת מוצרים שונים לרובוטיFRC הכוללים אביזרי פנאומטיקה וחלקי אלקטרוניקה. 

http://shop.yarok-hok.com/
https://www.vexrobotics.com/
http://www.revrobotics.com/
http://www.andymark.com/
http://shop.yarok-hok.com/pages/22672-teamssection
https://files-ptdpritol.netdna-ssl.com/system/photos/197733/original/68880a4ac26f122378b2e2eb11846af5.pdf?1505032334
http://www.robotec.co.il/
https://www.vexrobotics.com/
https://www.4project.co.il/
https://www.servocity.com/
http://israel.ni.com/contact
http://www.robopromo.com/
https://powerwerx.com/
http://mizramedical.com/he/
http://www.banebots.com/
http://www.competitionrobotparts.com/
https://www.armabot.com/
http://ozzyboards.com/
https://limelightvision.io/
https://www.ctr-electronics.com/
http://www.team221.com/index.php
http://www.wcproducts.net/
https://www.estoprobotics.com/estore/index.php


 eThe Robot Spac 
o  חברה המוכרת מוצרים שונים לרובוטיFRC ו-FTC. 
o  חברה זו פועלת בשיתוף עםVEX  במקרה של מחסור ולכן ניתן למצוא מוצרים משותפים רבים )נוח

 .במלאי באחת מהחברות(

 eThe Robot Marketplac 
o חברה המוכרת מוצרים שונים וחלקים לרובוטיקה, מוצרי אלקטרוניקה ומכניקה. 

 pRobotsho 
o לקים לרובוטיקה, מוצרי אלקטרוניקה חיישנים ועודחברה המוכרת מוצרים שונים וח. 

 yTE Connectivit 
o חברה העוסקת במוצרי אלקטרוניקה וחיישנים. 
o באתר שלהם המפרט מוצרים הפופולריים במיוחד אצל קבוצות  הלדף הז מומלץ להכנס.FRC 

 חברות העוסקות בתחום הפנאומטיקה: 
o  - Festoהחנות נמצאת ביהוד לישרא() 

 נואידים, בוכנות, צנרת ואביזרים שוניםחברה המוכרת חלקי פנאומטיקה וביניהם: סולו. 
o tAutomationDirec 

 החברה העוסקת בפניאומטיקה ובפתרונות אוטומציה ובקרה לתעשי 
 באתר שלהם המפרט מוצרים הפופולאריים במיוחד אצל קבוצות  הלדף הז מומלץ להיכנס

FRC. 
o החנות נמצאת בפתח תקווה שאילן את גבי() 

 חברה המוכרת חלקי פנאומטיקה וביניהם: סולונואידים, בוכנות, צנרת ואביזרים שונים. 
o החנות נמצאת בחולון םאוטומציה ירוח() 

 חברה המוכרת חלקי פנאומטיקה וביניהם: סולונואידים, בוכנות, צנרת ואביזרים שונים. 
o החנות נמצאת בפתח תקווה גקונלו() 

  חברה המוכרת חלקי פנאומטיקה וביניהם: סולונואידים, בוכנות, צנרת ואביזרים שונים, וגם
  מוצרי מכניקה כמו פרופילים מסועים וגלגלים.

o החנות נמצאת בקיבוץ גבע עבקרה גב() 
 צנרת ואביזרים שוניםחברה המוכרת חלקי פנאומטיקה וביניהם: סולונואידים, בוכנות ,. 

 tCasterDepo 
o  חברה המוכרת גלגליCaster ( דוגמת גלגליColson) םמגדלים ומסוגים שוני 

 םחברות העוסקות באספקת מתכות וחומרי גל 
o החברה נמצאת בבני עי"ש פסקו() 
o LBTI2X החברה נמצאת באזור תעשייה עמק חפר() 
o החברה נמצאת באזור תעשייה תנובות קגלם מתכות פלסטי() 

 החברה נמצאת בנתניה ולאון פסח ובני() 
o ת בציוד הנעה ומוכרת רצועות פוליקורד ששימושיות למערכות איסוף. בנוסף החברה החברה עוסק

 .מוכרת רצועות טיימינג פתוחות לפי אורך
o החברה לא מוכרת לפרטיים אלא רק לעסקים. 

 החברה נמצאת בפתח תקווה םג'יג'י ירו() 
o ות טיימינגהחברה עוסקת בציוד הנעה הכולל רצוע. 

 החברה נמצאת בצור יגאל תנגב טכנולוגיו() 
o החברה עוסקת בציוד הנעה ומיסבים. 

 (כל תבריג )החנות נמצאת בתל אביב 
o מוכרים ברגים, אומים, מוטות הברגה וכו' 

 חברות העוסקות במצברים לרובוט: 
o החנות נמצאת באזור תעשיה אבן יהודה ססמיקום לקסי() 

 חברה המוכרת מוצרים שונים הכוללים כלי עבודה ומצברים לרובוט. 
o החברה נמצאת באזור תעשיה נהריה למצברי תעשיה לישרא() 

 ים לרובוטחברה המוכרת מצבר. 
o .החברה נמצאת בפתח תקווה האפיק מ.ל() 

 חברה המוכרת מוצרים שונים הכוללים כלי עבודה ומצברים לרובוט. 

 חנויות כלי עבודה ואספקה טכנית: 
o (ברג ובניו )החנות נמצאת באזור תעשיה נתניה 
o (גל כיפוף )החנות נמצאת באזור תעשיה נתניה 
o החנות נמצאת בפתח תקווה קע.י. טכני() 
o החנות נמצאת באזור תעשיה קדימה 036הום() 

https://www.therobotspace.com/
http://www.robotmarketplace.com/
https://www.robotshop.com/
https://www.te.com/
http://www.te.com/content/dam/te-com/documents/about-te/corporate-responsibility/global/TE_FIRSTCatalog_FINAL.pdf
https://www.festo.com/cms/en-il_il/index.htm
https://www.automationdirect.com/adc/home/home
https://library.automationdirect.com/free-first-voucher/
http://www.ilan-gavish.co.il/
http://ayeruham.com/
http://www.conlog.co.il/
https://www.baccara.co.il/
https://www.casterdepot.com/
https://www.scope.co.il/
http://www.bti-2xl.com/
https://gelem2000.co.il/
http://pessach.net/
https://www.gg.co.il/
https://www.ngb.co.il/he/
https://www.semicom.co.il/
http://www.iib.co.il/
http://www.afik2.com/
http://www.tecnik.co.il/
http://www.home360.co.il/


o החנות נמצאת בתל אביב הדרור כלי עבוד() 
o החנות נמצאת בחולון גטכנו בור() 

 חברות העוסקות בהדפסת חולצות: 
o סתגו 
o באדי 

 םאליקו שטיחי 
o  שטיח המגרש להחברה מספקת את-FIRST ישראל. 

 nFirst Impressio 
o  באנרים כחולים מתחרויותFRC. 

 sSports Award 
o  גביעים, סיכות ומדליות נוספות מתחרויותFRC 

 (1)תל אביב, אברבאנל  סדליטק 
o חברה המוכרת בדים, יש לה בד קורדרוי עבה המתאים לבמפרים. 

 חנות אינטרנטית בלבד יבדים ל() 
o חברה המוכרת בדים, יש לה בד קורדרוי עבה המתאים לבמפרים. 

 

http://www.dror-tools.co.il/
http://www.technoboreg.co.il/
https://www.tagos.co.il/
http://www.adiv.biz/NEW/
http://www.elikocarpet.com/
https://www.first4tees.com/first-banners
http://www.firstinspiresawards.com/
http://www.dalitex.com/
https://www.badimli.co.il/

