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:המשימה

הטכנולוגייםלתחומים , ובני נוער מתחומים שאינם מקצועייםילדים חשיפת 

ואטרקטיבייםמקצועות המדע והטכנולוגיה כמובילים מיצוב 

נתח הבוחרים במקצועות הטכנולוגיה  הגדלת 

מספר המדענים והמהנדסים באקדמיה ובתעשיההגדלת 

...    ליצור עולם של חגיגת מדע וטכנולוגיה"

עולם בו אנשים צעירים חולמים להפוך  

"לגיבורי מדע וטכנולוגיה

מייסד, דין קיימן

FIRST®-חזון ומשימה



?FIRSTמה זה 

בעולם בישראל

עמותה ללא מטרת רווח ללא מטרת רווח–פרויקט של הטכניון 

יזם וממציא מוערך בעולם–ר דין קיימן "יו (א"לשעבר מפקד חיה)אביהו בן נון –ר "יו

'  יבכיתה -תכניות לגילאי גן חובה4 '  יבכיתה -תכניות לגילאי גן חובה4

תלמידים  530,000מעל  כבר מעורביםילדים20,000

מתנדבים250,000מעל  אלפי מתנדבים

אירועים50,000מעל   אירועים50-כ

?מי אנחנו 



FRC-  תלמידים בהשראה

מתכננים  , של מבוגרים

בונים , מעצבים, אסטרטגיה

ומתכנתים  רובוט בפרק זמן  

של שישה וחצי שבועות

FLL-תלמידים מתכננים  ,

/  מתכנתים רובוט , בונים

חוקרים ומציגים פתרון  

לבעיות מהמציאות היומיומית  

FIRSTעל בסיס ערכי 

FLL Jr.-ילדים מתכננים  ,

/  מתכנתים דגם מלגו , בונים

חוקרים בעיות ופתרונות  

מהמציאות היומיומית על  

FIRSTבסיס ערכי 

FTC-  תלמידים יחד עם

מתכננים  , מבוגרים

בונים , מעצבים, אסטרטגיה

ומתכנתים  רובוט תוך  

צבירת ניסיון ועבודה בצוות

רובוטיקה  תוכניותבאמצעות ? איך



'יב-'כיתות ח
בישראלרביעית שנה 

קבוצות+ 6,000

קבוצות בישראל45-כ

תחרות  + תחרויות אימונים 

תחרויות בינלאומיות+ גמר 

!ילדים ברחבי העולם530,000מעל 

תלמידי תיכון
בישראל15שנה 

קבוצות+ 3,660

קבוצות בישראל70-כ

ארצית  תחרויות אזוריות ותחרות 

+  בהיכל מנורה מבטחים 

ב"תחרות בינלאומית בארה

(  'ט-'ד)9-14גילאי 
בישראל15שנה 

קבוצות352,000

קבוצות בישראל600

אזוריות ברחבי  תחרויות 

גמר ארציות  תחרויות + הארץ 

ל"תחרויות בינ+ 

('ד-חובה)6-9גילאי 
בישראלתשיעית שנה 

קבוצות+ 16,500

קבוצות בישראל600

ברחבי  פסטיבלים 30

אירוח באירוע  + הארץ 

הארצי

!!!מתנדבים ברחבי העולם250,000מעל 



...אנחנו לא בונים רק רובוטים

אנחנו  
!  בונים קהילה

מנהיגות  

ביטחון עצמי

חברויות  

יצירתיות ויזמות  

מעורבות ואחריות חברתית

מודעות לסביבה

ניהול פרויקט ומשאבים 



...לא רק הילדים מרוויחים

יישום תכנית למידה משמעותית  

בתכנית בינלאומית השתתפות 

המהווה חלק , FIRSTשל ארגון 

מפרויקט של הטכניון ובשיתוף  

הבינלאומית  LEGOחברת 

קהילתית בעשייה הבית ספרית  מעורבות 

מעורבים בפעילות הילדים                                                הורים 

!מתגמלת ומהנה גם למבוגרים, חוויה מעצימה



חשיפה עבור הילדים לעולם המרתק של מדע וטכנולוגיה

הכרות עם אתגרים מחיי היום יום

הזדמנות לפתח דרכי חשיבה ויצירתיות  

LEGO Educationמבית WeDoוערכת ®LEGOלמידה תוך משחק בחלקי 

עזרה הדדית ושיתוף פעולה בין חברי הקבוצה, סביבה לפיתוח עבודת צוות

הזדמנות להתנסות בהצגת הפתרונות לאתגרים

®FIRSTמה זה  LEGO® League Jr.?

https://www.youtube.com/watch?v=dtV9FeShqDQ#t=14
https://www.youtube.com/watch?v=dtV9FeShqDQ#t=14


היומיומיתמידיי שנה מקבלים אתגר חדש הקשור למציאות 

('עד ד-גן חובה)6-9ילדים בגילאי 6בקבוצות של עד עובדים 

(פנים ארגוני/ פסטיבל אזורי )אירוע מחזור הפעילות יתקיים בסיום 

ומקבלים מדליות ותעודות  ! זוכיםכולם 

?  איך זה עובד



?הפעילות כוללתמה 



' כיתה ד-ילדים בגילאי גן חובה99,000-מבעונה הקרובה למעלה 

מרחבי העולם ישוגרו לחלל  

לרחף ולחקור  ילמדו , את הכלליםלמקום בו רק הם יקבעו 

.  סביבםכל מה שנמצא את 

מצפות להם תגליות כשיצטרפו לאתגר הבא

MISSION MOONSM /2018-2019ירח : המשימה

נושא האתגר השנתי  



!מחויבות ומוטיבציה

(6-9גילאי )'ד-גן חובה-ילדים2-6 ילדים

קהילתי  מרכז/ גן / ס "ביהמטעם אחראי 

המקומיתמהקהילה מתנדבים ( / FIRSTלא מטעם )מדריך בתשלום /הורים/גננות/מורים
הנחיה

העשרה  כתכנית 

כחלק מתכנית לימודים בתחומי המדע והטכנולוגיה

3273קוד -חוץ של משרד החינוךתוכניותכחלק ממאגר 

מרכז קהילתי/ יום לימודים ארוך / ן"תלבמסגרת כחוגים 

(פרטית)התארגנות לא פורמלית 

מסגרת

מפגשים  מדריך,השראהערכת ,LEGOבסיסי ,  LEGOאבני בנייה של , ערכת אתגר הכוללת

כתוב וקלסר לכל ילד 

משתניםלבניית מודלים LEGOואבני חיישנים , מנוע, הכוללתWeDoערכת 

טאבלט/ מחשב 

הצורך במידת(מתאם)דונגל

ציוד

וארון נעול לאחסון הציוד  אינטרנט עם חלל  מקום

?מה צריך כדי להקים קבוצה



מבנה העונה
מחזור שני

יוני-פברואר

מחזור ראשון

פברואר-ספטמבר

(הפעילותתלוי בגיל הילדים ובמסגרת)שעות שבועיות 1-2 משך מפגש  

!נהנים ומתגבשים כקבוצה, נפגשים, מגייסים ילדים

טופס  +מסדירים תשלום , בקשה לחשבונית, שולחים כתב התחייבות

(  רובוטק/ FIRST)את כל הציוד הדרוש נלווה ומקבלים 

ומלווים  למנטוריםסמינר מקצועי -פתיחת עונהבאירועמשתתפים 

פברואר ספטמבר  

נחשפים לנושא האתגר

עורכים סיורים ולומדים  , נפגשים עם מומחים, חושבים, חוקרים

WeDoלומדים תכנות ובנייה באמצעות ערכת

בונים ומתכנתים את הדגם, מתכננים, בסיס נושא המחקרעל 

FIRSTשל נפגשים עם קבוצות אחרות מהתוכנית ומתוכניות אחרות 

וחוגגים עם מאות ילדים  סיום העונהבאירועימשתתפים 

יוני-פברואר
-נובמבר 

פברואר

אופציונאלי ונתון  -FIRSTבתערוכה באירוע הארצי של השתתפות 

לשינוי

מרץ

אופציונאלי–דטרויט, ב"בינלאומי בארהפסטיבל  אפריל



עלויות
מפגשים  מדריך,ערכת השראה,LEGOבסיסי ,  LEGOאבני בנייה של , ערכת אתגר הכוללת

כתוב וקלסר לכל ילד 

FIRSTמטעםלמנטוריםבהדרכות מקצועיות השתתפות 

לאורך העונהוליווי מקצועיים תמיכה 

באירוע סיוםהשתתפות 

(לכל קבוצה7עד )ולמנטורומדליה לחברי הקבוצה תעודה 

דמי השתתפות 

לקבוצה כוללים

FIRSTמסלול  LEGO League Jr MINI Festival-600 ₪-  אירוע סיום בקונספט

חברים ואורחים  , של ערב הורים

FIRSTמסלול  LEGO League Jr–750 ₪-  אירוע סיום בקונספט של פסטיבל אזורי

של התוכנית  " דף עלויות והנחיות לתשלום"ישראל בFIRSTפירוט לגבי המסלולים באתר*

עלות

LEGO-870₪חיישנים וחלקי , מנוע,תוכנהכולל 2.0WeDoערכת  

במידת הצורך (מתאם)דונגל

הצטיידות

חד פעמית  

לקבוצה

פסטיבל  בקונספטבמידה ובוחרים את המסלול של אירוע סיום-הסעה לפסטיבל אזורי

הקבוצתיהפוסטריצירה להכנת חומרי 

אופציונאלי-חולצות לאירוע סיום

הוצאות  

נוספות  



:נקודות לשיחה לפי בחירתכם

בחירת הילדים שישתתפו בתוכנית  1.

או ידריך את הקבוצה /ה שיוביל את הפעילות ו/בחירת רכז מוביל2.

:  ההורים בפעילותמעורבות קביעת רמת 3.

(הארגוןאתר , בלוג, דף קשר, What’s Up)הודעות ועדכונים להורים 

שיתוף הידע והמומחיות 

הבאת כיבוד על פי הצורך

תשלום

?בארגון שלנואיך זה עובד 



מנטור ואחראי מטעם הארגון  , לקבוצהגיוס ילדים 

קבוצה  מספר במערכת ניהול ורישום קבוצות וקבלת הקבוצה רישום

(באתר תחת טפסים חשוביםמופיע )כתב התחייבות חתימת מנהל הארגון על 

לתשלוםטופס נלווה ושליחת הרישום דמי הסדרת תשלום בגין 

חשבונית בקשת 

,  "רובוטק"ניתן לרכוש באמצעות חברת (  אם יש צורך)WeDoרכישת ערכת 

eron@intelitek.comרון עינת 

לפרטים נוספים יש -האתגררישום והגעה לאירוע פתיחת מחזור הפעילות וקבלת ערכת 

ישראל  FIRSTלהתעדכן באתר 

לאירוע באמצעות במערכת ניהול קבוצות ורישום  רישום , סיום העונהלקראת 

!מוכנים להתחיל ליהנותעכשיו אתם , זהו

...להמשך סיכוםצעדים 

https://firstisrael.formtitan.com/ft4d71e4221531315223794_copy#/
https://www.firstisrael.org.il/invoicerequest
hhttps://www.firstisrael.org.il/flljrpayments
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_5948a01452e846ecaacac540e68276be.pdf
https://www.firstisrael.org.il/invoicerequest
mailto:eron@intelitek.com


!  ?מוכנים

...יוצאת לדרךהתשיעית העונה 

!בהצלחה


