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 לומדים משתתפיםה, הליבה ערכי אימוץ ידי על. League ®LEGO ®FIRSTשל  הם הלב ערכי הליבה

לימדו עוד   .צוות עבודת של בסיסושעזרה הדדית היא ה אינם יעדים נפרדים הדדי ורווח ידידותית שתחרות

 .4בפרק  על ערכי הליבה

 הליבה ערכי
 אנחנו קבוצה ▲

 אנחנו פועלים בכדי למצוא פתרונות בהנחיית המדריכים והמנטורים ▲

 אנו לומדים יחד ;אנחנו יודעים שלמדריכים ולמנטורים שלנו אין את כל התשובות ▲

 אנחנו מכבדים את רוח התחרות הידידותית ▲

 ממה שאנחנו זוכים בומה שאנחנו מגלים חשוב יותר  ▲

 אנחנו חולקים את חוויותינו עם אחרים ▲

 בכל המעשים שלנו ®ושיתוף הפעולה התחרותי ®אנחנו מיישמים את המקצועיות האדיבה ▲

 נהנים!אנחנו  ▲
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של המדריך הנ"ל לשימוש ע"י לייצר העתקים מורשים, יכולים   FIRST LEGO Leagueונציגי   FIRST LEGO Leagueקבוצות רשמיות של

 FIRST LEGOע"י קבוצות  FLLמורשים בלבד. כל שימוש או שכפול של המדריך הזה למטרות אחרות מאשר פעילות  םהקבוצה ונציגי

League   או נציגיFLL  מורשים כחלק מהשתתפות באירועיFIRST LEGO League   אסור בהחלט, ללא אישור ספציפי בכתב על ידי

FIRST קבוצת לגו.ו 

 
®LEGO , הלוגו של®LEGO ,EV3, NXT ®MINDSTORMS ,RCX ו-™ ROBOLAB המופיעים  סימני מסחר רשומים של קבוצת לגו הם

 . בספר זה עם הרשאה מיוחדת

 
®FIRST , הלוגו של®FIRST ,Robotics Competition ®FIRST  ,Tech Challenge ®FIRST ,®Gracious Professionalism - 

 . FIRST הם סימנים מסחריים של ,Coorpetition® -ו ®מקצועיות אדיבה

 

League ®LEGO ®FIRST ,r.J League ®LEGO ®FIRST  ,SMHYDRO DYNAMICS  והלוגו שלSMHYDRO DYNAMICS   הם

 . LEGOוקבוצת  FIRSTסימנים מסחריים המוחזקים על ידי 

 

 שימושים בלוגו

כל  . eague LEGO L FIRSTשל ו  FIRST ושלטים באמצעות הלוגואים של  דגלים, כובעים, חולצות לעצב ותיכול קבוצות, צרכי מיתוגל

הקבוצות והספונסרים נדרשים להתבסס על הסטנדרטים לעיצוב ומיתוג ועל המדיניות לשימוש בסימני המסחר ובחומרים המוגנים בזכויות 

בצורתו המקורית,  ב להישארלוגו חייה www.usfirst.org/grand בכתובת FIRST, המופיעים באתר של LEGOוקבוצת  FIRSTיוצרים של 

 .בצורה חיובית FIRST LEGO Leagueאת   לקדםו ים,ללא שינוי

 

ירוש הדבר כי לא ניתן להשתמש פ. (IRS)בגלל חוקי   בכל פרסום LEGOאו  FIRSTבלוגו של להשתמש  םרשאיאינם  ספונסריםקבוצות או 

הלוגואים יוכלו לשמש את הקבוצות על מנת לזהות את עצמם כחלק , זאתיחד עם  ה.כדי לקדם מוצרים או שירותים מסחריים למכירבלוגו 

  .הפועלת ללא מטרות רווח FIRSTמקהילת 

 

. לפי (לא כזה אשר מקדם את מוצריהםאבל מהווה הוצאה מוכרת מימון ש) וספונסרים יכולים להעניק חסות ולתרום, לקבל ותיכול קבוצות

ספונסרים  FIRST-יכולים להודות ולהוקיר הספונסרים שלהם, ובאמצעות אישור מראש מ, ישראל FIRST –ו  IRS 501(c)(3) FIRSTחוקי 

 FIRST ,FIRSTספונסר אינו רשאי לעשות שימוש בשם של .  FIRST -על מנת לציין שהם תומכים ב FIRSTיכולים לעשות שימוש בשם של 

 מוגנים וחומרים  FIRSTשל  מסחריים בסימנים השימוש על דיניותבמ שמתואר כפי למעט FIRST -ישראל ובלוגואים ללא אישור בכתב מ

 יוצרים. בזכויות
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 יוצאים לדרך
 

 FIRSTשמאפשר את קיום  משמעותיחלק  מהוויםמאמנים 

LEGO League .אתה עוזר , מתנדבהורה או , בין אם אתה מורה

תוכנית זו . שלך לקבוצה FIRST LEGO Leagueלנו להביא את 

 מצליחה להתקיים בזכותך!

  !אנחנו חושבים שאתה מדהים - אי אפשר להדגיש את זה מספיק 

יצרנו את המדריך למאמן על מנת שיעזור לך במהלך כל עונת 

FIRST LEGO League -  ועד לחגיגת סוף העונהמגיוס הקבוצה ,

 . רעיונות שיעזרו לך לאורך כל הדרך אספנו

  ? EAGUEL ®LEGO ®FIRST-ב שחד

. את כל פרקי המדריך למאמן  אנו ממליצים לקרוא, כמאמן חדש

בוצות שלהם הק את מדריכים לצפות למה שיודעים מאמנים

שאתה  ההרפתקהלך סקירה על  ןיית 1פרק ונהנים יותר.  ןבביטחו

והפרקים הבאים יתנו לך יותר פרטים למה אתה  עומד להתחיל

 . צריך לצפות בכל שלב

  ?הדרכת בעבר

אנו ממליצים שתקרא שוב את  ,עם זאת. כנראה שלא תצטרך לקרוא את הפרקים הראשונים בעיון רב, כמאמן מנוסה

טיפים ורעיונות חדשים לשלב בעונה אתה עשוי למצוא (, או יותר)אפילו אחרי שעברת עונה אחת . 4-8פרקים 

 .הנוכחית

 את אין שלנו ולמנטורים שלמדריכים יודעים אנחנו"אחד מערכי הליבה שלנו הוא . מדריך זה הינו מדריך בלבד ,זכור

אבל תהנה גם , השתמש במדריך למאמן כאמצעי שיעזור לך להדריך את הקבוצה". יחד לומדים אנו; התשובות כל

 !זה הולך להיות כיף, אל תשכח. הילדיםמתהליך הלמידה עם 

 הערכה גדולהב

 FIRST LEGO Leagueצוות 

 

 

 

 

 

 

 .הפרויקט ומשחק הרובוט הם מה שהתלמידים עושים

 .זה את עושים הם כיצד הם הליבה ערכי
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 דיסו עקרונות
 מדע אודות אותם להלהיב שמטרתה ח'-בכיתות ד' ילדיםל תוכנית הינה ,FIRST LEGO League הבסיסית ברמה

 בכיתה League   LEGO  FIRST פעילות לקיים ניתן. ולעבודה לחיים משמעותיים כישורים להם ולהנחיל וטכנולוגיה

 גם להיות יכולות אך, קיים ספר בית או ארגון עם מזוהות להיות יכולות קבוצות. לכך ורק אך מיועדת לא התוכנית אך

 .יחדיו מיוחד משהו לעשות שהחליטו חברים קבוצת

 

 FIRST LEGO Leagueשל  הליבהערכי 

. FIRST LEGO Leagueהם לב ליבו של , זה מדריך של הראשון בעמוד רשומיםה ליבהה ערכי

, הליבה ערכי אימוץ ידי על. אחרות מתוכניות FIRST LEGO Leagueאת  הם מסייעים להבדיל

 היא לאחר ושעזרה במקביל להתקיים יכולים ידידותית ותחרות אישי שרווח לומדים משתתפיםה

, מתנדבים, מנטורים, מאמנים כולל, FIRST LEGO League משתתפי מכל. צוות לעבודת הבסיס

 עוד למדו .מעשיהם בכל הליבה ערכי את ולהדגים, להציג, הוגלנ מצופה, הקבוצה וחברי הורים

 .4 בפרק

 

 FIRST LEGO League אתגר

בתרגום בספטמבר, ו  www.firstlegoleague.org-ב אנו מציגים לקבוצות  ברחבי העולם אתגר שנתי, אוגוסטבכל 

עומדות בפני מדענים ה מהעולם האמיתיהאתגר מבוסס על שורה של בעיות   ./www.firstisrael.org.il/fll -לעברית ב

האתגר מתוכנן לשיתוף כך שכל חברי  רתיאו .מאמנים וחברי קבוצה צריכים לקרוא את האתגר ביחד .ומהנדסים כיום

 . הקבוצה והמאמנים ילמדו יחדיו

 

 .פרויקטוה משחק הרובוט: חלקים 2-אתגר בנוי מה

 

 ובוחנות מתכנתות, בונות, מעצבות קבוצות, הרובוט חקבמש

LEGO®  טכנולוגיית בעזרת אוטונומיים רובוטים
®MINDSTORMS .חברי י"ע ומתוכנתיםמתוכננים  הרובוטים 

 , על גבידקות 2/12 של מקצה במשך, משימות שיבצעו כך הקבוצה

 עוד למדו. השנתי האתגר נושא את משקףה ,הרובוט משחק שטיח

  .5 בפרק

 

 כ הן"אח. במסגרת נושא האתגר, האמיתי מהעולם, קבוצות חוקרות בעיה מציאותית, פרויקטב

, לבסוף (י שינוי פתרון קיים"י יצירת פתרון חדש שלא קיים או ע"אם ע)לבעיה זו  יוצרות פתרון חדשני

 .6למדו עוד בפרק  .עם הקהילה ןחולקות את הממצאים שלההקבוצות 

 

 

  

 טיפ 

אוטונומי פרושו שהרובוט זז 

. באופן עצמאיומתפקד 

הקבוצה תתכנת את הרובוט 

במחשב ואחר כך תריץ את 

 .התוכנית

 ערכי הליבה

 משחק הרובוט

 הפרויקט

http://www.firstlegoleague.org/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
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 FIRST LEGO League עונת

 מוצגות  באתגרהקבוצות עובדות יחדיו כדי למצוא פתרונות יצירתיים לבעיות , אינטנסיבייםשבועות  8לפחות במשך 

FIRST LEGO League . הן חוגגות את הישגיהן ביחד עם קבוצות ןבה אזוריותלאחר מכן הן מתחרות בתחרות  

 .3בפרק  העונה שלכםלמדו עוד על תכנון  .משפחה וחברים, אחרות

 !גורמים לזה לקרות FIRST LEGO League שותפי

ועד לאימון מניהול אזור , בהפעלת התוכנית בכל הרמות מצויניםאנשים על  יםמסתמכFIRST LEGO League - ב

 . קבוצה

 FIRST LEGO- ו קבוצהההם משאב אדיר בשבילך בתור מאמן . "שותפים"בכל אזור את המובילים מכנים  ואנ

League בלעדיהם םקיי הלא הי. 

ניהול הכולל של באתגר וב, תחרויותב FIRST LEGO Leagueם של סטנדרטיהשלנו מסכימים לשמור על  םשותפיה

 . התוכנית

בהדרכה, אנו ממליצים בחום ליצור עמם קשר לגבי כל שאלה הקשורה   - הם מקור מידע חשובהמקומיים  ם שותפיה

 , בקר באתר LEGO League FIRSTעל מנת ללמוד על השותפים המקומיים בתוכנית  זמינים.משאבים אירועים או 

 il/fll/www.firstisrael.org. 
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 מהירה להתחלהמדריך 

מצורפות בהמשך ! אבל זה גם מאוד כיף, ארגון ותכנון יםדורשה הרצת קבוצליווי ו

 FIRST- אם אתה חדש ב. רשימת משימות הכרחיות שיעזרו לך להתכונן לעונה

LEGO League ,אתה יכול להוסיף עוד . יתכן ותרצה להתמקד רק במשימות אלו

 .משימות ופעילויות תוך כדי שאתה והקבוצה שלך רוכשים ניסיון

להיות שונים  יםעשויתהליכים מסוימים . נקודת התחלה המהוו זו האנא זכור שרשימ

 .ישראל במידה ויש לך שאלות FIRST LEGO Leagueבדוק עם . מעט באזור שלך

  

  הכנות למאמן לפני העונה

 תלעונ רשום את הקבוצה שלך LEGO LeagueFIRST  מערכת הב -  FIOS . 

 בנוסף, במידה ואין לקבוצה ערכת רובוט לקבוצה הזמן את הציוד הדרוששלם עבור דמי רישום  ו .LEGO 

MINDSTORMS ( 3פרק וודא שאתה מזמין אחת). 

 FIRST LEGO League  בד"כ יפנה אליך באמצעות הדוא"ל, וודא לספק כתובת עדכנית בזמן ההרשמה ובדוק

 .הודעות נכנסות בכתובת זו בתכיפות

  של מדריך זה( בעמוד הראשוןקרא את  ערכי הליבה )נמצאים. 

  (2)פרק החלט איך חברי הקבוצה יזוהו ויבחרו 

  (3)פרק מצא לפחות מחשב אחד בו תוכלו להשתמש אשר מחובר לאינטרנט 

  השתתף במפגשי הדרכה ומפגשי בית פתוח שיערכו ע"יFIRST  .ישראל ויפורסמו בהודעות דוא"ל ובאתר 

  (7)פרק חפש מידע על מבנה התחרות והרישום לה 

 

 התחל במפגשים עם הקבוצה שלך

 (  2ונספח  3פרק הכן לוח זמנים לפגישות) 

  והקפד לשוחח עליהם בכל  הליבה עם ההורים וחברי הקבוצהעבור על ערכי(

 (4)פרק  מפגש!(

  (3)פרק ארגן אזור אימונים ואחסון לציוד בין הפגישות 

 נקודת בקש מחברי הקבוצה להתחיל ולחקור על אתגר העונה, על מנת לקבל 

  .לעונהבה טו התחלה

  (5)פרק או רק את הדפנות  של משחק הרובוטבנה שולחן 

  ב העזר במדריך בניית דגמי המשימות-  www.firstisrael.org.il/fll/  בכדי לבנות

 (5)פרק את דגמי המשימות 

  (5)פרק התקן את התוכנה בה תשתמשו במחשב/ים בו/בהם הקבוצה תשתמש 

 

 השלמת האתגר

  אתרמאתגר ההורידו את  www.firstisrael.org.il/fll/  באנגליתחודש אוגוסט סוף )זמין מכקבוצה ועברו עליו 

 (.ומתחילת ספטמבר בעברית

 (5)פרק שלכם  התחילו לתכנן, לבנות ולתכנת את הרובוט 

  (6)פרק התחילו לחקור עבור הפרויקט ולהעלות רעיונות לפתרונות חדשניים 

 

 טיפ 

רוצה ? זקוק להכוונה כמאמן

? לתמוך במאמנים חדשים

    - לפנה אלינו 

    fll@firstisrael.org.il 

 טיפ 

 מומחה אינך אם תדאג לא

 או מהמיומנויות בחלק

. לאתגר הדרושים  ההיבטים

 עם יחד ללמוד יכול אתה

 ילדים ,למעשה. הקבוצה

 בעיות לפתור אוהבים

 עודד. מבוגרים המבלבלות

 את למצוא הילדים את

 .בעצמם הפתרונות

http://my.firstisrael.org.il/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
mailto:fll@firstisrael.org.il
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 הרשם לתחרות. מידע לגבי התחרויות האזוריות ישלח בדוא"ל לכל המאמנים הרשומים במערכת ויפורסם באתר. 

 (7)פרק ישראל  LEGO League FIRST במידה ויש לך שאלות צור קשר עם

  .עבור על המחוונים בעזרתם ישפטו את הקבוצה בתחרות 

 (/www.firstisrael.org.il/fll ו 8פרק ) כקבוצהדונו בהם     

 הודעות מקבלת בדוק את תיבת הדוא"ל שלך בקביעות ל-FIRST LEGO League 

 מידע והשיפוט והפרויקט, שאלות ותשובות לגבי  מנה חבר קבוצה שיבדוק בקביעות את עדכוני משחק הרובוט

 /www.firstisrael.org.il/fll  -ב  חדש

 !התאמנו, התאמנו, התאמנו 

  (7)פרק הכן כל מסמך שנדרש על ידי מארגני התחרות 

 (9)פרק סוף העונה הכן תוכנית לחגיגה ב 

 

 משימות נוספות

 רצוי שתוסיף משימות אלו לרשימה, אם נותר לך זמן

 (3)פרק   בצע פעילויות בונות קבוצה 

  צפו בסרטון הפרויקט"to-How "ה ערוץב - YouTube   הפרויקטוקבלו עצות בנושא 

(www.youtube.com/user/FLLGlobal  )בשפה האנגלית 

 ולנסות לתכנת כמה מהמשימות שמגיעות עם ערכת ה אימונים תן לקבוצה שלך לבנות רובוט-LEGO 

MINDSTORM 

  (7)פרק השתתף באירוע לא רשמי או מפגש אימונים אם קיים באזור שלך  

  

http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
https://www.youtube.com/user/FLLGlobal
http://www.youtube.com/user/FLLGlobal
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 בניית קבוצה: 2פרק 
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 קבוצה בניית
 

המטרה שלנו היא שתעזור לחברי הדרכת קבוצה יכולה להיות אחת החוויות המתגמלות ביותר של חייך. 

בתחרות  פרסשלך מקבלת  הבין אם הקבוצ .ומתמטיקה הנדסה ,את הכיף שבמדע, טכנולוגיה גלותקבוצתך ל

 או לא, חברי הקבוצה זוכים מעצם ההשתתפות.

 

. המטרה שלכם אמורה להיות חווית למידהאם זוהי שנת הבכורה שלכם, תיהנו ממנה בתור מה שהיא באמת: 

. אחרי שעברתם חוויה מהנה והגשמתם יעדים בפעם הראשונה   FIRST LEGO League-ב להתנסות

 עיונות לגבי מה שתעשו בשנה הבאה.מציאותיים, אתה והילדים תהיו שופעים בר

 הקבוצה יסוד
 

 

 

 

 

 

שני חברי קבוצה ו 2-10-צריכה להיות מורכבת מ FIRST LEGO Leagueברמה הבסיסית ביותר, קבוצת 

אבל תזכור שאתה תמיד יכול לעשות את מעודדים אותך לגייס עוד עזרה,  . זה הכל! אנחנויםמבוגר מאמנים

 זה פשוט אם תצטרך.

 הקבוצהחברי 

 FIRST LEGOחברי הקבוצה יכולים להיות חברים בקבוצת ילדים,  10שלכם יהיו לכל היותר  הבקבוצ

League  (. 9-14)גילאי ' ח-בכתות ד'אחת בלבד בעונה. כל ילדי הקבוצה צריכים להיות 

 

מספר  , אבל זה חשוב להיות הוגן לכולם על ידי הגבלתלהיות קשה עשויהמשתתפים  10-הגבלת הקבוצה ל

החלטות מסוג זה בדרך כלל מתבצעות ע"י מאמני קבוצות ספורט אחרות. במידה ויש יותר  הילדים בקבוצתך.

 FIRST, אנא שקול לפתוח קבוצת FIRST LEGO Leagueילדים המעוניינים להצטרף לקבוצת  10-מ

LEGO League  מנת להחליט מי יהיו חברי הקבוצה.נוספת או השתמש בתהליך מיון על 

 

  המאמן

מטרתך לסייע לקבוצה להשלים את העבודה ולשפר את הדרך בה כמאמן, 

הקבוצה שלך זקוקה לך על מנת שתדריך אותה ותספק  הם עובדים יחדיו.

 מבנה, עידוד ויותר מכל, חוויה מהנה. 

על הדרכת הקבוצה בקביעת היעדים ולוחות הזמנים, כמו גם  המאמן אחראי

איש הקשר בין חברי הקבוצה, מנטורים, בתכנון וקביעת פגישות. אתה 

 .מצופה מהם במהלך העונהחברי הקבוצה מה הודע לכל  הורים ומתנדבים.

 ההנחיות אותם הם נותנים לקבוצתם. בהיקף מאמנים שונים זה מזה 

קבוצה חדשה עשויה להזדקק לעזרה בלימוד מוצלח שולט בתהליך, לא בתוכן.  FIRST LEGO Leagueמאמן 

התוכנה לתכנות הרובוט, הבנת מושגים הנדסיים או כיצד לבצע מחקר דרך האינטרנט. אתה ומבוגרים אחרים 

יכולים לעזור לקבוצה שלך לרכוש את המיומנויות או המושגים האלו כל עוד אתה לא מגלה לילדים איך לפתור 

 את האתגר. 

+ 
 אחת  הילדים + שני מאמנים  = קבוצ 10עד  2
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זה  להחליט את כל ההחלטות ולעשות את כל העבודה על משחק הרובוט והפרויקט. חברי הקבוצה חייבים

  והצגה בתחרות. כולל החלטה על אסטרטגיה, בנייה תכנות, מחקר, בחירת בעיה ופתרון חדשני

 האם זה אומר שעליך לשבת בחיבוק ידיים כאשר הקבוצה מתקשה? כמובן שלא! 

 נסה לשאול שאלות כגון: איך לפתור בעיה במקום לומר לקבוצה שלך

  "?הרצויהאתה יכול לשנות כדי להגיע לתוצאה "מה  ▲

 "?...על איך זה ישפיע" ▲

 "איזה מידע אתם צריכים כדי לענות על השאלה הזאת?" ▲

 

לפותרי בעיות רק כשהם פותרים את הבעיות בעצמם! אנו מבינים שמבוגרים יכולים להיות  הופכיםהילדים 

 בדיוק כמו הילדים, אבל על המבוגרים לזכור שהילדים באים קודם. FIRST LEGO Leagueמלאי להט לגבי 

 

 

 המנטורים

במשך לפחות פגישה אחת. מנטורים עוזרים  ,מנטור הוא כל אדם העובד עם הקבוצה בנושא המומחיות שלו

בנוסף לכך שהם עוזרים להם ללמוד את הכישורים הנחוצים אפשריות,  לחשוף את חברי הקבוצה לקריירות

התכונה החשובה ביותר למנטור היא שייהנה לעבוד עם צעירים . FIRST LEGO Leagueלהשלמת עונת 

 ושירצה שהם ילמדו.

. עליהם להיות דמות לחיקוי ולהתחייב האלובעת גיוס מנטורים, שקול את יכולתם לעבוד עם קבוצת הגיל 

 לערכי הליבה. 

 שוחח איתם על:

 התאמת הידע שלהם לרמה המתאימה לחברי הקבוצה ▲

 יעדי הקבוצה, לוח הזמנים ומבנה הפגישות ▲

 הדרכת הקבוצה למציאת התשובות לשאלותיהם ▲

וב חיובי החשיבות של הכרה בכל חברי הקבוצה, עידוד כל חברי הקבוצה לתרום ולהשתתף ומתן מש ▲

 ותגובות מעודדות

 

 

 

ממאמן למאמן 

רוצה לחתוך כמה לוחות עץ גדולים במטרה לבנות דגם ' ה-ו' הקבוצה החדשה שלנו של תלמידי כיתה ד :מאמן חדש

את הלוחות אבל הילדים מרכיבים את אם מבוגר חותך . איני מרגיש בנוח שהילדים ישתמשו בכלים חשמליים. לפרויקט

 ? לפיה הילדים עושים את כל העבודה תפיסההאם זו הפרה של ה ,הדגם

אתה תעשה , כמאמן. שמירה על בטיחותם של הילדים גוברת על הרצון שהילדים יעשו את כל העבודה :מאמן ותיק

או להסיע , מו לשלם את הוצאות הקבוצהכ)דברים למען הילדים בקבוצה שלך שהם לא יכולים או צריכים לעשות בעצמם 

לחתוך . השתמש בכושר השיפוט שלך כדי לאמוד את הערך של התרומה שלך למאמצים שלהם(. את הילדים לתחרות

לבנות דגם בעצמך זה . זה לא מערב אף החלטה חשובה. כמה לוחות תחת ההוראות של הקבוצה צריך להיות בסדר

גבוהה  היא סבירותהתספק את חווית הלמידה הטובה ביותר עבור הקבוצה ובסס את ההחלטות שלך כך ש. לא בסדר

 .שתקבל את ההחלטות הנכונות
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 מישהו כמו:ייתכן שתרצה לשקול גיוס של 

 .מעביר ידע בו הקבוצה יכולה להשתמש לעיצוב הרובוט ולהשלמת הפרויקט - מהנדס ▲

תומך בעבודת  - Tech Challenge  ®FIRST או    Competition Robotics ®FIRST -  חבר קבוצת ▲

 .תכנות, חולק שיטות בניית אסטרטגיה ומשמש כדמות לחיקוי תרגולהקבוצה בשלב של 

של מדע בפעולה,  אמתיותמומחה בתחום המדעי שבו עוסק אתגר השנה, מציג דוגמאות  -מומחה מדע ▲

פתרונות קיימים וממליץ על מקורות מידע חדשים אותם יכולה  תארמייעץ לקבוצה בנושא הפרויקט, מ

 הקבוצה לחקור.

 לגבי לוגו הקבוצה, חולצות וחומר להצגה. מייעץ - אומן גרפי ▲

 מלמד את הקבוצה את עקרונות התכנות ועוזר באיתור וטיפול בבעיות בתוכניות.  - מתכנת ▲

 

 מנטורים יכולים להיות גם: לאיתורמקורות אפשריים 
 

 ולחלקן יש גם תוכניות חברות בתוך הקהילה. חברות רבות מעודדות את עובדיהם להתנדב בקהילה ▲

 רשמיות בהן הן מקשרות בין מתנדבים לקבוצות בקהילה.

 חברות העוסקות בתחומים טכנולוגיים שונים ▲

 חברות העוסקות בתחום המדעי של השנה ▲

 יוצאי וגמלאי צה"ל ▲

 סטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות באזורך ▲

 רוטרי ישראל ארגוןאירגוני תרומה לקהילה כגון  ▲

 ה!הורים וקרובי משפחה של חברי הקבוצ ▲

 

 

 

 

 

 

 הורים

עבוד ביתר יעילות, תקבוצה שלך ביא לכך שהאבל חלוקת העומס ת, כמאמן, אתה יכול לבצע את כל המטלות

 רוח הצוות בקרב המבוגרים המעורבים.לחצים ותעצים את  פחיתת

 

 הורים יכולים לעזור לקבוצה בדרכים הבאות:

 בעל כישורים או ניסיון רלוונטיתפקוד כמנטור במידה וההורה  ▲

 אירועי גיוס כספים לקבוצהתכנון  ▲

 הדרכת פעילויות גיבוש קבוצתיות ▲

 ליםתכנון טיו ▲

 מקום מפגש לקבוצה מתן ▲

 תכנון נסיעות קבוצתיות ▲

ארגון חטיפים וכיבוד כדי שלקבוצה  –אחת המשימות החשובות ביותר  ▲

 לא ייגמר הדלק! 

 

 טיפ 

 הורים אסיפת לערוך כדאי

 לתאם מנת על העונה בתחילת

 הורים. תמיכתם את ולגייס ציפיות

 להם להזכיר יש אך, יכולים לעזור

 החלטות להחליט לילדים לתת

 .העבודה את ולבצע

ממאמן למאמן 

 שלוש לנו יש ועכשיו םלהירש החליטו כולם. ילדים 22 הגיעו  FIRST LEGO League למפגש ההתחלתי של 

 שילדים וזכור כישורים של רחב מגוון בעלת קבוצה בחר ,ילדים של ביותר הטוב ההרכב לקביעת בנוגע. קבוצות

 הפעילה ההשתתפות בשלFIRST LEGO League   -ב ובולטים פורחים קרובות לעיתים ,בכיתה אתגר המהווים

 .יוצרת הפעילות שצורת עצמית בהכוונה והעבודה
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 מחויבות לזמנים

לאחר  שבועות  8פחות משך לל נפגשות FIRST LEGO Leagueקבוצות  ברו

נפגשת יכולה לנוע משעה שבועית  שהקבוצההשעות  היקףהכרזת האתגר. 

זה תלוי בך ובקבוצה להחליט לגבי לוח הזמנים  שעות בשבוע. 10 -אחת ועד ל

יפגש יותר מה ללמוד ובדרך כלל צריכה להלקבוצה חדשה יש לפגישות. 

חלק מהמפגשים יעברו בקלות וחלקם מקבוצה ותיקה.  בתכיפות גדולה יותר

 יהיו מאתגרים יותר. עליך לתכנן לקיים מפגשים משני הסוגים.
 

הגיוני להתחלת העונה. אנו מציעים להתחיל עם שתי צור לוח זמנים 

יתקיימו בדוק מתי  פגישות שבועיות שאורכן שעתיים. אתה יכול להוסיף או להפחית פגישות אם אתה צריך.

. ספריםבחגים ובאירועים בית , . אל תשכח להתחשב בחופשותהתחרויות האזוריות ותכנן לאחור מתאריך זה

 שבועות 8ה בת , המנחה לגבי אבני דרך שבועיים ונותן דוגמה כיצד יכול מאמן לתכנן עונ2בנספח ניתן לעיין 

 עבור הקבוצה.

 

זמן נוסף בכל שבוע על מנת להכין את הפגישות הקבוצתיות. נצל זמן זה לתיאום  ךתצטרשבתור המאמן, ייתכן 

 לתחרות. רישוםהורים בקבוצה, רכישת ציוד ונותני החסות וקשורת עם מנטורים, תמיכה, תחזוקת ציוד, ת

 

 בטיחות בדרישות לעמוד שתידרש ייתכן. כולם עבור בטוחה סביבה יוצרת FIRST LEGO Leagueתוכנית 

 .דוא"לוב האינטרנט באתר הניתנות להוראות לב שים. שלך בקבוצה ספציפי לילד

 

 ואחריות תפקידים
 בטיחות הילדים

גילם של  בשל .ךאחראי על בטיחות הילדים כאשר הם תחת השגחתכמאמן, אתה 

הורים חיוניים לבטיחות הקבוצה ו , מאמניםFIRST LEGO League -בהמשתתפים 

מצבים העלולים אחד את השני איך לזהות ווהילדים. מבוגרים צריכים ללמד את חברי הקבוצה 

אמינים וניתן לסמוך  הקבוצהלסכן ילד ולנקוט אמצעים על מנת לוודא שמבוגרים העובדים עם 

 עליהם.

 באזור הנהוגות בטיחות בדרישות לעמוד ותדרשו יתכן. לכולם בטוחה סביבה ליצור מחויבים אנו FIRST-ב

 .ל"בדוא וישלחו באתר שיפורסמו להנחיות לב שימו. שלכם

  הקבוצה

קבוצה. חשוב שתהיה ספציפי השוחח עם הקבוצה כולה על האחריות של חברי 

כאשר אתה מדבר על תפקידיו ואחריותו של כל אחד בקבוצה. לחברי הקבוצה 

בדרך כלל יהיו רעיונות לגבי מה הם רוצים לעשות, למשל: תכנות, בנייה, 

 מחקר, שיווק וכו'.

החלף בין  .הםעודד את חברי הקבוצה לצאת מגבולות הנוחות של

התפקידים בקבוצה כך שלכולם תהיה הזדמנות להתנסות בדברים שונים. 

ילדים לעיתים קרובות מגלים שהם נהנים ממשימה שהם לא היו מתנדבים 

אליה בעצמם. זה גם יכול למנוע מבנים ובנות להגיע למצב של חלוקת 

 תפקידים לפי סטריאוטיפ מגדרי.

 

 

 

 טיפ 

. התחרויות תאריכי את לבדוק עליך

חודש סוף ב יתקיימו התחרויות

 תאריך. פברוארינואר / תחילת 

 לכן, הסיום קו את מהווה אירועה

 לסיים יש מתי לאחור לתכנן חשוב

 .משימה כל

 טיפ 

 -ל, קבוצתית פעילות בכל כמו

FIRST LEGO League  יש 

!( וצריך) יכול אתה, כמאמן. חוקים

 כאשר החוקים את לקבוצה להזכיר

 קובע לא אתה עוד כל. בכך צורך יש

 מבצע או הקבוצה עבור החלטות

 שמירת, העבודה את עבורם

 תיחשב לא במסלול הקבוצה

 .מבוגר של כהתערבות
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תחומי האחריות. מה יקרה אם מישהו יעזוב או יהיה חולה עבוד יחד עם הקבוצה ושיקלו היטב כיצד לחלק את 

ביום התחרות? האם מישהו אחר יהיה מסוגל להחליף אותו? הקפד לחשוב היטב כיצד החלטה כזו תשפיע 

 על הקבוצה לאורך העונה.

 

 בקבוצה שלך:  להקיםקבוצות שיתכן ותרצה -דוגמאות לתפקידים או לתת

איסוף מידע על נושא האתגר, בעיות קשורות מהעולם האמיתי ופתרונות קיימים. הזמן אנשי  - מחקר ▲

 מקצוע לחלוק את הידע שלהם עם הקבוצה.

חשוב מי בקהילה יושפע או יתעניין בבעיה אותה בחרה הקבוצה וארגן מפגש בו  - שיתוף עם הקהילה ▲

 תחלקו את הממצאים איתם.

 יצירתית שתראה לשופטים את עבודת הקבוצה שלכם על הפרויקט.  מצגת  עיצוב  - הצגה ▲

ניתוח מגרש המשחק של הרובוט וגיבוש שיטות שונות להשלמת המשימות. הנהגת  -ניתוח אסטרטגי ▲

מהלך ליצירת הסכמה כללית בנוגע לתוכנית האסטרטגית הסופית ומחשבה על היתרונות והחסרונות של 

 אסטרטגיות שונות.

על מנת ליצור הסכמה כללית בין חברי הקבוצה  עבודההחלטות בנוגע לבניית הרובוט ו קבלת - נייהב ▲

 בנוגע לעיצוב המכני של הרובוט.

 הסכמה כללית לגבי תכנות הרובוט. יצירתהחלטות בנוגע לתכנות ו קבלת - תכנות ▲

לדאוג שאנשים יהיו ממוקדים, לוודא שהרעיונות של כולם נשמעים, למצוא פשרות  - ניהול הפרויקט ▲

 ולשמור על כולם מתואמים עם לוח הזמנים.

. כתיבת הודעות לעיתונות ויצירת קשר עם התקשורת דגלעיצוב ויצירת לוגו לקבוצה, חולצות או  - שיווק ▲

 FIRST תמחווייאיך הקבוצה מרוויחה המקומית על מנת להגדיל את המודעות הציבורית לקבוצה ועל 

LEGO League . 
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 חדשות קבוצותל חשובים טיפיםה עשר
The Inventors ,ארצות הברית, ניו המפשייר 

 

 .זכור, אתה לא חייב להיות מהנדס כדי להיות מאמן נפלא .1

 

 דוגמאות: .לקבוצה בפגישה הראשונה כלליםעבוד עם חברי הקבוצה שלך על יצירת  .2

 כבדו רעיונות של אחרים ▲

ללמד אחרים  נהלהיות מוכ כהא צריירובוטים, ה-בבניית יתא מומחיקבוצה ה תעזרו לאחרים. אם חבר ▲

 את המיומנות הזאת

 למדו דרכים לעודד אחד את שני ▲

 לוודא שכל הקבוצה משתתפת -זאת העבודה של כולם  ▲

 

 .תן לילדים ולהורים לדעת שהילדים עושים את העבודה .3

 

שאל את הילדים שאלות שינחו אותם לתשובות משלהם במקום לומר להם את הרעיונות שלך. שאל שאלות  .4

 מנחות כגון:

 איזו דרך נוספת יש לעשות את זה? ▲

 מה אתם רואים? - כולם להסתכל על הרובוט עכשיו ▲

 ?הרובוט מהימנותלהגדיל את משטיח המשחק כדי כיצד ניתן להשיג משוב  ▲

 

 :הכל לבדלעשות אל תנסה  .5

ות אלו ישמחו לעזור קבוצתמיכה ורעיונות.  לקבל צור קשר עם קבוצות ותיקות ומאמנים בשביל ▲

 אימונים, חוות דעת על הפרויקט והדרכה לקבוצות חדשות. ב

 השתתף בהדרכות ומפגשי "בית פתוח" ▲

 גייס הורים כעוזרי מאמנים ▲

 /www.firstisrael.org.il/fll  - במשאבים הנמצאים בהשתמש  ▲

 

 את המימון שלך: בדוק .6

 האם תצטרך לגבות כסף כדי לכסות את ההוצאות הראשוניות? ▲

 יכולים לספק מימון להוצאות הראשוניות? או עסקים מקומיים אחרים האם המעסיקים של ההורים ▲

 

ללוח הזמנים של הפגישות לפני תחילת העונה. חברי קבוצה שלא מגיעים  צור מחויבות של הקבוצה .7

 לפגישות מקשים על כל הקבוצה.

 

יפתחו מעורבות  כך הם)עוזר מאמן, ספק חטיפים, מוביל גיוס כספים, צלם(  הורים יש תפקידלודא ש .8

 בהתקדמות הקבוצה.

 

ברגע שהתאריכים מתפרסמים. השאר את  ,השתמש בניהול זמן נכון. ציין את התחרויות בלוח השנה .9

הילדים ממוקדים לגבי הזמן שנותר להם להשלמת המשימות. בדרך זו, לא כל העבודה תיערם לרגע שלפני 

 התחרות.

 

זה הכלל החשוב ביותר לכל הקבוצות, חדשות וותיקות. הילדים ילמדו להתמודד עם  !!שיהיה כיף! חשוב  .10

תסכולים ותאריכי יעד בצורה טובה יותר אם יהיה כיף. מאמנים והורים יתפתו פחות "לעזור" אם האווירה 

 תדגיש את ההנאה שבלמידה ובחקר רעיונות חדשים.

  

http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
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 פותחים עונה: 3פרק 
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 עונה פותחים

 -ב שנה כל לציבור מפורסם eagueLEGO L FIRST אתגר

 www.firstisrael.org.il/fll/ ובתחילת ספטמבר בעבריתסוף אוגוסט באנגלית ב. 

 וותיקים חדשים למאמנים ממליצים שאנחנו דברים מספר יש, נחשף שהאתגר לפני

 שיש בזמן להספיק יכולים אתם כמה להעריך תצטרכו. מוצלחת עונה בשביל להכין

 .ולעצמכם לקבוצה ריאליות מטרות להציב זכרו .לכם

 הכנה עבודת

 מקום בחירת

 :הבאים הדברים את שיספק מקום למצוא נסה, שלך לקבוצה פגישה מקום בוחר אתה כאשר

 . ותקשורת תכנות, המחקר עבור במחשב תשתמשו אתם .מקינטוש או  PC, מחשב ▲

 

 קבללו מחקר לערוך, אלקטרוני דואר קבלל ,האתגר מסמכי את להוריד קבוצהמנת לאפשר ל על .לאינטרנט גישה ▲

באינטרנט, נסו להתמקם במקום בו תהיה נוספים  וחומריםסרטונים  מפרסם FIRST LEGO League.  עדכונים

 הגישה את חוסמים, וספריות ספר בתי כמו ציבוריים מבניםחלק מקחו בחשבון שלכם גישה לחומרים אלו. 

  . YouTube כמו לאתרים

 

 משימות שטיח הוא הרובוט ממשחק חלק .להתארגן לקבוצתך מספיקגדול  מקום ▲

 יםיהרגל ללא. הרצפה על או שולחן על תפרשו אותו טרמ 2.1X4.2 בגודל

של  מדויקלמפרט  .דופן בעלת 'מ 1.2X2.4  בגודל פלטה הוא השולחן, האופציונליות

 פנו למסמך סידור השולחן. השולחן

 

 . פגישותה בין הקבוצה של הדברים את בו לאכסן מוגן מקום ▲

 יכולים כלל בדרך ספר בתי. למפגשים אידיאלי מקום הוא עצמו הספר בית, ספר בבית שלך הקבוצה מקור אם

, פרטי בבית להיפגש יכולות ספר לבית שייכות שלא קבוצות. המשחק שולחן לעבוד בו עם ומקום מחשבים לספק

 האלה המבנים מן בחלק להשתמש כדי מיוחדת הרשאה תצטרך אולי. חברה של ישיבות בחדר או, ישיבות באולם

 .שם להיפגש קובע שאתה לפני המגבלות כל את בודק שאתה מראש וודא. שבוע בסופי או בערב

 

 

 ל  טיפ- Rookies 

 (חדשות קבוצות)

 הלפני שהעונה מתחיל

הסתכלו על האתגרים 

מושג לקבל כדי , הקודמים

 .לצפות למה

 תזכורת 

הנחיות מצא את ה

שולחן  לבניית

, בדף מפת המשחק

משאבים באתר 

FIRST ישראל. 

ממאמן למאמן 

. הוא נותן לנו לאחסן את כל הדברים בכיתה שלו. קבוצהכמדריך הלמזלנו מורה למדעים של בית הספר משמש 

מלבד שולחן המשחק אנו מאחסנים . אנחנו מאחסנים במכונית שלי, חומרים שאנחנו לא רוצים להשאיר אצלו בחדר

 .בארגז גדול אותו קל לנייד הכל

יותר להוביל בבטחה את שיהיה קל  כדייק גדול כל פלסטיבמ, חוץ משטיח משחק הרובוט ,אנחנו מאחסנים הכול 

 הציוד.

http://www.firstisrael.org.il/fll/
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 חומרים רכישת

 . FIRST LEGO League -ב להשתתף מנת על חומרים למספר תזדקק קבוצתך

כוללת קבלת ערכת משימה של העונה,  הרשמהה. FIOSבמערכת הרישום   ךקבוצת את וםרש, ראשית - הרשמה ▲

 .העונה והזכות להשתתף בתחרות אזורית ךהשתתפות בהדרכות, תמיכה לאור

 להשתתף מנת על LEGO MINDSTORM ערכת חייבת קבוצה כל – MINDSTORM ®LEGO® ערכת ▲

 יש כבר אם, שלכם LEGO MINDSTORM  בערכת להשתמש רשאים אתם(.  NXTאו EV3) הרובוט במשחק

 .אחת לכם

 של הרשמית המשימה לערכת גישה חייבות  קבוצותה כל - משימה   ערכת ▲

FIRST LEGO League .המתאימים ייחודיים לגו חלקי כוללת הערכה 

 וסקוטשים המשימה דגמי למיקום משחק שטיח, המשימה דגמי לבניית

 בכל חדשה משימה לערכת תזדקקו אתם. לשטיח המשימה דגמי להצמדת

 .5 בפרק המשימה ערכת מה לעשות עם על עוד לקרוא ניתן. שנה

 LEGO בעזרת ורק אך הרובוט את לתכנת ניתן - הרובוט לתכנות תוכנה ▲

MINDSTORM   -EV3   ,NXT או RoboLab (גרסה כל .)אחרת תוכנה כל 

 LEGO Education דרך ישירות לרכוש ניתן. התחרות חוקי פי על אסורה

 .(טכנולוגיות רובוטק י"ע בארץ משווק)

 קבוצה מימון

. י בית הספר בזמן שאחרות פועלות במימון עצמי"קבוצות רבות ממומנות ע. שלך הקבוצה את לממן דרכים הרבה יש

 הוצאה להוות יכול החשבון פיצול. הקבוצה חברי בין החשבון את לפצל או שלך האישי מהחשבון ק'צ לכתוב יכול אתה

 . בתוכנית להשתתף יוכלו לא מסוימים שילדים לכך ולגרום מסוימות משפחות עבור גדולה

 מטפח כקבוצה כספים גיוס. תחרות תשלומי או חומרים, דמי רישום לממן בכדי כספים לגייס צריכות רבות קבוצות

; כספים לגיוס דרכים למציאת מוחות סיעור הקבוצה חברי עם בצע. לקבוצה שייכות של תחושה וההורים הילדים אצל

 .במאמציכם שיסייעו בכדי מקומיים לעסקים לפנות תרצו אולי. מרעננים רעיונות עם אותך להפתיע עשויים הם

 .1 לנספח פנו תמיכה לגיוס נוספים רעיונות בורע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טיפ 

שתי קבוצות יכולות לחלוק את 

קבוצה  כל, אולם שולחן המשחק

תצטרך זמן לעבוד על משימות 

אז חשבו האם , משחק הרובוט

השיתוף יעניק לכל קבוצה מספיק 

 .זמן להתאמן

http://my.firstisrael.org.il/
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 העונה בתחילת פגישות

 :הקבוצה עם הראשונות בפגישות לעשות ניתן למה הצעות כמה הנה. להתחיל הזמן זה

 הקפד. והפגישות החשובים התאריכים כל את הכנס. FIRST LEGO League שנה גדול של עונת לוח צור ▲

 .מתקדמת שהעונה ככל אותו ולעדכן מפגש לכל אותו להביא

 . חברי הקבוצה שמות את ללמוד בכדי משחק שחק ▲

 . המשחק שטיח על אותם ולמקם המשימה דגמי את לבנות לילדים תן. המשימה דגמי של הבנייה הוראות את חלק ▲

 או אורח מרצה להזמין האם החליטו, כקבוצה. שנהה אתגר נושא את ללמוד שונות דרכים על מוחות סיעור בצע ▲

 .טלפון או אלקטרוני דואר דרך מקצוע אנשי עם קשר ליצור שקול, אפשרי הדבר לא אם. קבוצתי לסיור לצאת

 פגישת חשיפת האתגר

 נחשף האתגר, בישראל.  www.firstlegoleague.org-ב אוגוסטב בעולם חשףנ LEGO LEAGUE FIRST אתגר

פרטים חיוניים לגבי מה שהקבוצה  הכוללים, הפרויקט מסמכי את להוריד תוכל. יותר מאוחר בשלב העברית בשפה

 .  /www.firstisrael.org.il/fll  האתגר מאתר חשיפת לאחר  תור את אתגר העונהשלך תצטרך, כדי לפ

ר למסיבת קבוצה גקבוצות רבות מתכנסות ביום חשיפת האת .חלקי האתגר השונים של להגדרות 5-6 פרקים ראה

. אם התחלתם להיפגש לאחר חשיפת האתגר. בסיעור מוחות והורידו את החומרים והתחיל. לחגוג את האתגר החדש

 .הורידו את מסמכי האתגר ברגע שתוכלוו צפו באתגרפשוט ! אל ייאוש

 הקבוצה יעדי

 כקבוצה תפקוד, הקבוצה להצלחת ציפיות כללו. דף על אותם ורשמו לעונה יעדים בכדי להציב ד עם הקבוצהועב

 באתגר להשיג תרצו ומה ללמוד מצפים אתם מושגים לויא רשמו. FIRST LEGO League של הליבה ערכי ומימוש

 .העונה סוף עד

 FIRST LEGO League של האמתיים היעדים, אולם. קבוצהה של הישגי וחגיגה הכרה, התלהבות ותיוצרתחרויות 

, הבאים מהדברים אחד אפילו לומר תוכלוו העונה בסוף אחורתסתכלו ל אם. וגביעים במדליות לזכייה כלל קשורים לא

 :חשוב יעד הגשמתם

 ומהנים שימושיים להיות יכולים ומדע טכנולוגיה כמה עד למדנו ▲

 לעשות שנוכל חשבנו שלא משהו עשינו ▲

 שלנו לקהילה תרמנו ▲

 שעברה משנה השתפרנו ▲

 ברעיונות ולדון משברים עם להתמודד, זמן לנהל איך למדנו ▲

 נהנינו ! ▲

 

 

 

 

ממאמן למאמן 

אני מאמן  שבע שנים )והקבוצות הגיעו להישגים( ולעולם לא היה לנו מספיק זמן. לעולם. ככה זה בחיים. אם 

איך להפיק את המרב בזמן המוקצב, נלמד אותם שיעור חשוב  FIRST LEGO Leagueנוכל ללמוד את ילדי 

לחיים. הייתי רוצה שיותר אנשים בחיי במקצועיים ילמדו לנהל את הזמן שלהם טוב יותר. לוח הזמנים של עונת 

FIRST LEGO League !נראה לנו אולי צפוף אבל זכרו שגם משבר הזמן מלמד מיומנות חשובה: ניהול זמן 

http://www.firstlegoleague.org/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
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 צהקבו בניית

תוך  .®אדיבה מקצועיות ומעודדים ובריאה חיובית בצורה להעביר רגשות לחברים מאפשרים קבוצה לבניית תרגילים

 ,לעתים אבל מובנה עם לו"ז להיות יכולה קבוצה בנייתתהליך . נהנים הם גם ,משותפת מטרה למען ביחד כדי עבודה

 העבודה כאשר יותר חלק תהליך המוביל דבר, וכבוד תקשורת לפתח להם מאפשר ביחד כיף לעשות לילדים לתת

 .נמשכת

 :לכלול יכולות קבוצה לבניית פעילויות

 .בהתחלה שאלות מספר להם ספק. הקבוצה עם שלמדו מה לשתףו השני את אחד לראיין יכולים הקבוצה חברי ▲

 הקבוצה את חלק. בחדר מכשוליםה בין לנוע הדרושים ההוראות או השלבים את לרשום קבוצה חבר לכל תן ▲

 הפקודות את לבצע, רובוט""ה על .רובוט כמו המתנהג ,אחר לילד ההוראות את להקריא אחד לילד תן .לזוגות

 . אמתי רובוט על התוכנה פועלת כיצד תדגים הפעילות. עובדות אינן הן אם גם, במדויק

 .לקבוצה ושם לוגו יחד בחרו ▲

 .מיוחד עידוד שיר או יד לחיצת, כובעים רוצ ▲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממאמן למאמן 

 מאבדים הם, הוראות ללא דקות שתי ואחרי, לפטפט שאוהבים ילדים תשעה של קבוצה לי יש: Rookieמאמן קבוצת 

 על לעבוד להתחיל צריכים הילדים אבל, ממוקדים להישאר להם לעזור שיכולים לפעילויות רעיונות כמה לי יש. ריכוז

 ?הצעות יש. האתגר

 לתת טובה דרך זוהי. הפרויקט את ולהציג הרובוט את להריץ לילדים ותן אימון תחרות ערוך, פגישה בכל :מאמן ותיק

, להתכונן דקות חמש להם נתתי. השנייה מהפגישה זה את לעשות התחלתי השנה. נשארה עבודה עוד כמה להבין להם

 התחילה מאוד מהר אבל, התנגדה הקבוצה, בהתחלה. הפרויקט בשביל דקות וחמש, השולחן על דקות וחצי שתיים

 .הבאה בפגישה שלהם הביצועים את לשפר בכדי לעבוד
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  הליבה ערכי: 4 פרק
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 ערכי הליבה 
 

)על הכריכה הפנימית(.  ערכי הליבה  הם הדבר הראשון שאתם רואים בעת פתיחת מדריך זה

 FIRST LEGO -הסיבה לכך היא שערכי הליבה הם המרכז של כל מה שאנחנו עושים ב

League אנו לכל המעורבים.  ומהנהלחוויה מתגמלת  תוכנית זאת. הם מסייעים להפוך

חברי קבוצה, הורים, מאמנים, מנטורים, מתנדבים ועובדים, לשמור על ערכי  ;מצפים מכולם

 .FIRST LEGO Leagueהליבה בכל פעם שהם משתתפים בפעילויות 

ערכי הליבה מתארים צורת עבודה משותפת וכבוד הדדי אשר מסייעים להגדיר את חוויית 

FIRST LEGO Leagueשהפילה בטעות את הרובוט  ,על קבוצה . אנו שומעים סיפורים

חברי קבוצות אחרות ממהרים  ,בכל שנה .בתחרות וראתה את החלקים מתפזרים לכל כיוון

 FIRST LEGO Leagueלעזור להם להרכיב את הרובוט לפני ההרצה הבאה שלהם. הסיבה היא שקבוצות 

 יחד. תוליהנורוצות להתחרות בצורה הוגנת 

 

להורים, למנטורים ולמתנדבים  וריהסבאנא, . מהמעורבים עם קבוצתכםזכרו שערכי הליבה חלים על כל אחד 

 FIRST -כל מי שמעורב ב ,ידי קבלת ערכי הליבה-עלמהם ערכי הליבה ומדוע הם חשובים כל כך.  אחרים

LEGO League  בתחומים אחרים של גם מכובדת יותר הוגנת ומגלה שהוא מתחיל להתייחס לאנשים בצורה

 . חייו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ערכי הליבה 

 אנחנו קבוצה ▲

 אנחנו פועלים בכדי למצוא פתרונות בהנחיית המדריכים והמנטורים ▲

 אנחנו יודעים שלמדריכים ולמנטורים שלנו אין את כל התשובות; אנו לומדים יחד ▲

 אנחנו מכבדים את רוח התחרות הידידותית ▲

 מה שאנחנו מגלים חשוב יותר ממה שאנחנו זוכים בו ▲

 אנחנו חולקים את חוויותינו עם אחרים ▲

בכל  ®ושיתוף הפעולה התחרותי ®יישמים את המקצועיות האדיבהאנחנו מ ▲

 המעשים שלנו

 אנחנו נהנים! ▲

 

 ערכי הליבה
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 ®אדיבה מקצועיות

אחת את אך מעריכות  ,מול אתגרים שיא ההתלהבות מתחרות בההיא קבוצות משמעותה מקצועיות אדיבה 

קבוצה לא  - הוא הבעיה שאתם מנסים לפתור היריב האמיתי שלכם. השנייה ומתייחסות אחת לשנייה בכבוד

. מקצוענים אדיבים עוזרים ליריביהם בעת צרה כי הם רוצים שלכולם תהיה את ההזדמנות או אדם אחר

 להתחרות.

 .יםכאל מפסידאחרים ל להתייחסמ תנמנעהיא  ,זוכה בתחרותגם כאשר קבוצה 

 

מהצלחה אישית  תליהנואתם יכולים א חלק משאיפה לחיים משמעותיים. יה מקצועיות אדיבהבטווח הארוך, 

תוך כדי כך שהם  ילמדו שהם יכולים להצליח FIRST LEGO League. חברי קבוצות לתרום לחברהגם ו

 נוהגים ביושרה.

 

 ®שיתוף פעולה תחרותי

שיתוף   משלב את המושגים שיתוף פעולה ותחרות. ®שיתוף פעולה תחרותי

לשתף  !(וצריכות)שקבוצות יכולות  תפיסהפעולה תחרותי מבוסס על ה

 ו.מול ז וז ותמתחר ןאחרים גם כאשר הפעולה עם 

פעם הבאה כולם יהיו טובים שרכשתם, כך שבאתם יכולים ללמד מיומנות 

חרות תהיה משמעותית יותר, כאשר כולם ישאפו להצטיין. לעיתים יותר. הת

המשמעות היא לתת חלק חילוף או מטען סוללה לקבוצה אחרת כדי שתהיה 

בכדי  המרבלהם האפשרות להתחרות. אתם עדיין ממשיכים לעשות את 

 לנצח, רק לא על חשבון קבוצות אחרות.

 

 מהספק ליהנות

כשם שאנו  ,נסאחרים להעלות את ערכי הליבה על ו גני תחרויות, שופטים, שופטי זירהמאראנו מצפים מ

  .מהספק ליהנותזו, קבוצות צריכות  תפיסהמצפים מקבוצות להציג את ערכי הליבה לכל אורך העונה. תחת 

. שופטים ושופטי זירה העונהבמהלך  ,אם וכאשר תתעורר בעיה ,האפשרות להסביר את עצמן ןתינתלקבוצות 

רעיון הפרויקט. קבוצות יקבלו את עבד על הרובוט או  שבנה אתעשויים לשאול את הקבוצה שאלות על מי 

 .םחוקיה שעברו על, כאשר אין עדויות ותאפשר, בכל הגבוה יותר הדירוגהניקוד או 

בלי מעורבות ישירה של מבוגרים.  השקבוצה לא מסוגלת לעשות את העבודה שהציגקבוצות מניחות לפעמים 

זכרו שילדים הם יצירתיים מאוד וחלקם מתוחכמים מאוד בתחומי התכנות ובניית מצגות. אל תניחו שאתם 

 מה קבוצות אחרות מסוגלות ואל תתנו לחברי הקבוצה להניח הנחות שכאלה.עים יוד

  

 נסו זאת 

שאלו את חברי הקבוצה מה 

משמעות ערכי היסוד עבורם. 

האם הם יכולים לחשוב על מצבים 

ערכים אלו יכולים לעזור  בהם

 להם מחוץ לקבוצה?
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  לתחרותהערכות 

רובוט  אין תוצרים מוחשיים )כמו לקבוצות בדרך כלל ,FIRST LEGO Leagueהאחרים של  לתחומיםבניגוד 

להתכונן לשיפוט של  הקבוצה צריכה( להציג בפני שופטי ערכי הליבה בתחרות. אז איך פרויקטאו רעיון של 

 על ערכי הליבה לאורך כל העונה. ועיסוקידי שילוב של ערכי הליבה בכל דבר שתעשו -ערכי הליבה? על

כל קבוצה פועלת באופן שונה, קבוצות יכולות להיות מוצלחות עם סגנונות 

שונים. לחלק מהקבוצות יש מנהיג חזק, לחלק יש גישה דמוקרטית, בחלק 

מהקבוצות לכל ילד יש תפקיד מיוחד ובחלק האחריות משותפת במידה 

בכל הסגנונות האלה וקבוצה יכולה להיות שווה. ערכי הליבה ניתנים לשילוב 

מוצלחת בכל אחד מהם. כל עוד חברי הקבוצה מבינים ומשתמשים בערכי 

הליבה באינטראקציות השונות, אין סגנון עבודה מסוים שהוא "הטוב ביותר" 

 .ביחס לאחרים

 

 שיפוט ערכי הליבה

את שופטי ערכי הליבה. ישנן תבניות מרובות במהלך היום ש וכאשר תשתתפו בתחרות, הקבוצה שלך תפג

ת. קבוצות וקבוצהברר עם מארגן התחרות  אודות אופן שיפוט אם יש לך שאלות לשיפוט של ערכי ליבה, 

 לשיפוט ערכי הליבה. הפרויקטבדרך כלל לא צריכות להביא את הרובוט או חומרי 

 

ללא קשר לתבנית השיפוט בה ישתמשו בתחרות, זה תמיד רעיון טוב עבור 

הקבוצה להכין מספר דוגמאות כיצד הם הפגינו את ערכי הליבה לאורך העונה. 

בנפרד, כמה חברי קבוצה אלו עשויות להיות דוגמאות אודות כל חבר קבוצה 

לו מול יחד, או אודות כל הקבוצה. תן לכל חבר בתורו לספר על דוגמאות א

בצורה  ןלהינתובקש משאר החברים לתת משוב. זכור שהמשוב צריך  הקבוצה

 .משובהחברי הקבוצה צריכים להפגין את ערכי הליבה בעת מתן ו בונה

הקבוצה עוד לגבי הצורה בה ישפטו מיומנויות וכישורי ערכי הליבה של  ולמד

השיפוט הנמצא באתר  ןידי סקירת מחוו-ועל 8בפרק 

www.firstisrael.org.il/fll/מפת משאבים , בדף . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טיפ 

 עשויים מסוימות בתחרויות

 לשתף תוצר להכין ממך לבקש

 חשוב. הליבה ערכי שופטי עם

 לך ושיינתנ להנחיות לב לשים

 .התחרות מארגני ידי-על

ממאמן למאמן 

 מתארים הליבה שערכי ראינו .הליבה בערכי התומכות דוגמאות לזכור כדי הילדים עם עבדנו, לתחרות שהתכוננו בזמן

 .בתחרויות רק לא - שלנו השבועיים ובמפגשים יומי בסיס על לאמץ שצריכים עוצמה רבת התנהגות

 הליבה ערכי את להפגין מודע באופן יפעל קבוצה חבר כל זו בדרך. שלנו הקבוצה עבור הליבה לערכי משלנו פרס פיתחנו

 יהיו ילד ולכל טבעי באופן יקרה הליבה ערכי על הדיבור, לתחרות נגיע כאשר. ספציפיות דוגמאות עם ,קטגוריה בכל

 .שבועי בסיס על הליבה ערכי את הפגין הוא כיצד דוגמאות

 מערכי המרכזיים הערכים אחד את הפגינו היא או הוא כיצד ספציפית דוגמה ןיית קבוצה חבר כל, אחת שבועית בפגישה

 הליבה ערכי את הפגין הזה קבוצהה חבר איך על משלהם דוגמה יתנו או יסכימו האחרים הקבוצה חברי מכן לאחר. הליבה

 . אחרות בדרכים

 

http://www.firstisrael.org.il/fll/
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 משחק הרובוט: 5פרק 
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 משחק הרובוט

. משחק הרובוט והפרויקט: חלקים שני  League LEGOFIRSTלאתגר , 1בפרק כפי שלמדתם 

LEGO® הילדים בונים ומתכנתים רובוט אוטונומי בעזרת בקר , במשחק הרובוט
®MINDSTORMS .משימות אלו נכתבות בהשראת . הרובוט מקבל ניקוד על השלמת משימות

 .על הנושא השנתיכך שתראו רעיונות רבים שיגרמו לקבוצה שלכם לחשוב , נושא האתגר

להפעיל או להעביר חפצים למיקום מדויק על שטיח , לשנע, ללכוד, המשימות ידרשו מהרובוט לנווט

דקות להשלים משימות רבות ככל  ½2  לרובוט יש. משימות מודפס המונח על גבי שולחן מיוחד

  .האפשר

תוכלו להוריד מאתר האינטרנט  ותהוהרובוט לעמוד במערכת של חוקים א קבוצהעל ה

נוגע ברובוט בזמן שהוא  חבר קבוצהאם : לדוגמה  FIRST LEGO Leagueשל 

שופט הזירה יפקח , בתחרויות. את פעולתו ולהחזיר אותו לבסיס יש להפסיק, פועל

 .על הפעילות כדי לוודא שכולם עומדים בחוקים

 ם שולחן תחרות שלם,ויוצרי שולחנות מחוברים גב אל גבחצאי  שני, בתחרויות

אתם לא מתחרים . השני צדמול קבוצה בבמקצה  תשתתףכך שהקבוצה שלכם 

 .להרוויח את הניקוד הגבוה ביותר שלהןשתי הקבוצות ינסו  ,אלא, נגד קבוצה זו

אבל תמיד יש לפחות משימה אחת , י דופן השולחן"הרובוטים מבודדים אחר מהשני ע

 .בין הרובוטים בשולחנות הצמודים שיתוף פעולההיוצרת 

 

משחק הרובוטל הכנות  

את הציוד ולוודא שיש לך את כל המידע לגבי  תצטרך להכין, רובוטאת הלהתחיל לבנות ולתכנת תוכל לפני שהקבוצה 

 . משחק הרובוט

על מנת להשתתף  וערכת משימה( NXT או EV3) LEGO MINDSTORMSתצטרך ערכת , 3בפרק כפי שלמדת 

לפני שהקבוצה מתחילה לעבוד על  .אבל זה לא כל מה שאתה צריך. במשחק הרובוט

 :הרובוט

כוללים הם  . /www.firstisrael.org.il/fll  - מ האתגראת מסמכי  פסוהד רדהו ▲

 .הפרויקט ומשחק הרובוטסקירה כללית של 

 

מניחים את שטיח המשחק  השולחן על גבי. שלכם משחק הרובוטאת שולחן  הבנ ▲

יש לך את האפשרות לבנות שולחן מלא או רק את החלק העליון  .של הרובוט

הוראות לבניית מצא את ה. בסיסיות לבנייה נגרותהשולחן דורש יכולות והגבולות. 

 . /www.firstisrael.org.il/fll ב  שבאתר מפת משאביםבעמוד השולחן 

 

 

דגמי המשימה הם החפצים הרשמיים שהרובוט משתמש  .בנו את דגמי המשימה ▲

 . /www.firstisrael.org.il/fll ניתן למצוא באתר   ההוראות לבניית דגמי המשימהאת . בהם כחלק מהמשחק

הרכבת . המשימהערכת ברגע שאתם מקבלים את עם פרסומם באתר ואתם מוזמנים לבנות את דגמי המשימה 

בניסיון שלו. קבוצות רבות בונות יחד את דגמי המשימה  תלוישעות,  6 -ל  3דגמי המשימה לוקחת לאדם אחד בין 

 במהלך הפגישות המוקדמות בעונה.

ל טיפ- Rookies  

 של הראשונה השנה זו אם

 ברי יעדים קבע, הקבוצה

 מספר על החלט. השגה

 תרצה בהן משימות

 והוסף תשלוט שהקבוצה

יש לכם  אם נוספות משימות

 .מספיק זמן

ל טיפ- Rookies  

 -אם הקבוצה שלך חדשה ב

FIRST LEGO League , אתה

או מנטור אחר בתחום )

צריכים ללמד את ( התכנות

-הקבוצה תכנות ב

MINDSTORMS . זה מותר כל

עוד אתה לא מגלה להם איך 

מבוגרים  לפתור את האתגר.

לעזור לקבוצה לרכוש יכולים 

חדשות או מידע  תמיומנויו

 .שעשוי לעזור להם להצליח

 משחק הרובוט

http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/


 

  30   מדריך למאמן  

 

את שטיח המשחק להניח עליו ואת דגמי המשימה לשים על , השולחןעכשיו יש לכם את  .הרכיבו את המגרש ▲

מטרת . המשימה נמצאת בערכתה ים'הדבר האחרון שנשאר למצוא זה את שקית הסקוצ .שטיח המשחק

סידור המגרש כדי  הוראותעכשיו אתם מוכנים לעבור ל. ים היא לאבטח חלק מדגמי המשימה לשטיח'הסקוצ

 האחרי ההוראות כדי לוודא שהמגרש עליו תתאמנו יהיה זהבקפדנות עקבו . להשלים את הרכבת זירת האימונים

 . תחרותבלמגרש 

 

מתאר מה מייצגים דגמי המשימה )נמצא בדף משחק הרובוט באתר( המשימות מסמך  .קראו את המשימות ▲

מסמך המשימות מתאר את התנאים בהם  .המגרש בביצועי הרובוטוכיצד הקבוצה שלך יכולה להרוויח נקודות על 

זו החלטת הקבוצה כיצד להביא תנאים אלו לידי מימוש. לדוגמה, אם אתם יכולים לצבור נקודות  - תצברו נקודות

עבור דגם משימה שנוגע בשטיח המשחק, הקבוצה יכולה לעצב רובוט שיפיל את דגם המשימה לשטיח המשחק, 

בעדינות על שטיח המשחק, יגלגל אותו לשטיח המשחק וכו'. אם המשימות והחוקים לא אוסרים  יניח את הדגם

פרט . העונה יש צורך לקרוא את המשימות בתשומת לב שוב ושוב במהלך כמו החוקיםרעיון, אזי הוא מותר.  

 !בשבוע הרביעיקטן וחסר משמעות שלא אומר לכם כלום בשבוע הראשון של העונה יכול להפוך לעניין מהותי 

 

מספק  העונה(, המדריך לאתגר)במסמך מסמך החוקים  .החוקיםקראו את  ▲

החוקים מוודאים . הגדרות מדויקות למונחים הקשורים למשחק ולמהלך התחרות

החוקים מגדירים . ודואגים שהמקצים יזרמו לפי התכנון שהתחרות הוגנת ומהנה

, הקבוצהפעולות , ומגדירים מגבלות על חלקי הרובוט גם כיצד יש לבצע כל מקצה

מתעסקים השאתם וכל חברי הקבוצה  ממליצים בחוםאנו ! פעולות הרובוט והניקוד

חוקים שנראים מבלבלים או לא . שוב ושובעם הרובוט תקראו את החוקים בעיון 

 !יותר ככל שתצברו ניסיוןיובנו על ידיכם יותר וישימים בתחילת העונה 

 

 ם משחק הרובוטיישו
 

 לאחר שהתארגנת על ידי ביצוע השלבים שלעיל, הקבוצה שלך מוכנה להתחיל לעבוד על הרובוט. 

 

! על כךחזרו ותכננו, בנו ותכנתו, בדקו, תקנו והעריכו מחדש, ! והנותיתכנתו  , פתחו אסטרטגיה, בנו ▲

כאן איפוק. למרות שזה מפתה, אל תבנו או תחליטו החלטות. תשאלו הדרכה טובה דורשת כמאמן, 

 ימצאו את התשובות בעצמם.אלו שכך הם ושאלות כדי לגרום לקבוצה לחשוב 

 

 רשמיות הבהרותרשימה מתעדכנת של  םה העדכונים .מידע חדש וקריטיגבי ל האתגר עדכוני בדקו את  ▲

 הרובוט משחק עדכוני את מצאו. (משחק הרובוטהאתגר )כולל לגבי  לגבי מידע חסר, לא ברור או שגוי

. בנוסף, האתגרמסמכי האמור בעל  גובריםהמפורסמים כאן  עדכונים . /www.firstisrael.org.il/fll -ב

אסטרטגיות מסוימות. קראו את  והחלטות רשמיות בנוגע לחוקיות המסמך מכיל תשובות לשאלות נפוצות

  .בעיון ולעתים קרובות עדכונים ה

 

משימות או  5לא משנה אם המטרה שלכם היא להשלים  השגת היעדים.עד שלמעלה שלבים החזרו על  ▲

 ., שיפור והצלחהןכישלואת כולן, התהליך תמיד יכלול מספר מעגלי חשיבה, ניסוי, 

 

 

 

 

 טיפ 

 בטוחה לא שלך הקבוצה אם

, רובוט בבניית להתחיל איך

 באינטרנט לחפש יכולים אתם

 להיות עשוילהתחלה.  רעיונות

 בסיסי עיצוב לאמץ למשל מועיל

תבין במהרה  הקבוצה. קיים

להתאים את המידע שעליה 

דשניות, ח בדרכים"שהושאל" 

 .המשימות את לפתור דיכ

http://www.firstisrael.org.il/fll/
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 התכוננו לתחרות
 

 ביצועי הרובוט ועיצוב הרובוט.  -תחומים שונים 2-כאשר הקבוצה תשתתף בתחרות, הרובוט שלכם יתחרה ב

 הרובוט ביצועי

קבוצות מקבלות ניקוד  ,FIRST LEGO League-בשונה מהתחומים האחרים ב

מספרי בזמן מקצי ביצועי הרובוט. פרס ביצועי הרובוט מכיר בקבוצה שצברה 

הכי הרבה נקודות במשחק הרובוט. ניקוד הקבוצה יקבע על סמך הניקוד אותו 

 ישיג הרובוט במקצים המתוכננים. 

 

י שיהיה לכם כל המקצים נפרדים ורק התוצאה הגבוהה ביותר נחשבת. רצו

רובוט עקבי בביצועיו הטובים, אבל הקבוצה לא צריכה להתאכזב אם יש לה 

 .7בפרק הרובוט לא טוב. קראו עוד על מקצי ביצועי אחד מקצה 

 

 עיצוב הרובוט

ביום התחרות, שופטי עיצוב הרובוט יראיינו ויבחנו את הקבוצה. באירועים 

של עיצוב הרובוט ובאירועים אחרים השופטים  רשמיתדורשים הצגה  מסוימים

עשויים פשוט לשאול את הקבוצה שאלות. בכל מקרה, זהו רעיון טוב לקבוצה 

 להכין הסבר בסיסי לגבי הרובוט.

ם להיות על יכולי םאת התכנות של קבוצתכם לחדר השיפוט. ה אתכםהביאו 

לבקש מודפסים על גבי דף נייר. שופטים עשויים  גבי מחשב נייד, טאבלט או

  מכם לסקור חלק מתוכניות קבוצתכם.

בחדר השיפוט יתכן ויהיה שולחן תחרות עם דגמי המשימות. הקבוצה צריכה להיות מוכנה להדגים את הפתרון 

שלה למשימה אחת לפחות ולדבר על האסטרטגיה בה נקטה. עבור בקפדנות על המידע בנוגע לתחרות וצור 

גבי צורת שיפוט עיצוב קשר עם מארגני התחרות במידה ויש לך שאלות בנוגע למה שצפוי בתחרות. למד עוד ל

 ./www.firstisrael.org.il/fll  -הנמצא ב ןועל ידי קריאת המחוו 8בפרק הרובוט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טיפ 

 חומר להכין ותתבקשו יתכן

 הרובוט עיצוב לשופטי להציג

 לקווים לב שימו. בתחרות

 ידי על לכם שניתנים המנחים

 .התחרות מארגני

 טיפ 

בחלק מהתחרויות יתכן 

ותהיה תאורה ישירה על 

. שולחנות הזירה ובחלק לא

 במקרה היו מוכנים לכל מצב

משת בחיישן משת קבוצהש

 אור.

 שאלות לגבי משחק הרובוט? 

  /www.firstisrael.org.il/fll ב האתגר םבדקו עדכוני▲
 

 flltech@firstisrael.org.il-למשחק הרובוט ותכנות שאלות לגבי שלחו ▲

http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
mailto:ל-flltech@firstisrael.org.il
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למשחק הרובוטטיפים  10  
 ב"ארה, ניו המפשיר, סקוט אוונס FIRST LEGO Leagueממהנדס 

 קרא בעיון את מסמכי האתגר שוב ושוב!!! .1

"מומחי מסמכים" בקבוצה. נכון, הרבה דברים כיום מתוכננים כך שהם לא צריכים הוראות,  1-2מנה  

אבל... ראה  ."קראו את ההוראות לפני שתתחילו", אתה יכול להבין לבד אומריםוהרבה פעמים אפילו אם 

הוא לא אחד מאלה. ניסיון מראה שקבוצות שלא  FIRST LEGO Leagueשל הוזהרת: משחק הרובוט 

את המסמכים שוב ושוב עובדות בערפל במשך העונה ולומדות דברים בדרך הקשה בתחרות. קוראות 

, קבוצות שיודעות את הפרטים חוסכות בלבול וזמן רב, בעלות פחות שאלות, מצליחות יותר ונהנות לעומתן

 יותר. 

 .  MINDSTORMSשל  באפשרויות התרגול והלמידההשתמשו  .2

והטיפים המגיעים עם לעבור על השעורים וצריכים להקדיש כמה פגישות מוקדמות המתכנתים בקבוצה  

. משאבים , בדף מפת/www.firstisrael.org.il/fll של ערכת הרובוט ובאתר SMINDSTORM-תוכנת ה

 תוכלו לתרגל, להתנסות ולהגיע מוכנים יותר לעונה. על ידי כך, 

 הגדירו יעדים ברי השגה.  .3

משימות ?( 1)או  3במשימות והן נראות מבהילות, הסכם עם הקבוצה על  יםנתקל םבפעם הראשונה שאת

שנראות הכי קלות ודמיין שהן כל משחק הרובוט. התמחו במשימות אלה כך שהרובוט יצליח לבצע לביצוע 

, 4אתם כנראה יכולים לעשות  3עכשיו... אם עשיתם  על כך! את עצמכםשבחו . מחדש אותן בכל פעם

שאתם חושבים שתוכלו לעשות? התמחו באותה אחת, מבלי להשפיע על  משימהנכון? האם יש עוד 

 ך הזה עד שתרגישו מה באמת אפשרי.האחרות והמשיכו בתהלי

 תכנן את ניווט הרובוט כך שיסתמך על מאפייני המגרש בכל מקום שהדבר אפשרי.  .4

ספירת סיבובי  -odometryאמנם ניתן לתכנת את הרובוט לעשות הרבה על ידי שימוש באודומטריה ) 

מנוע( ו/או תזמון )ספירת שניות להרצת מנוע(, אך שינויים בחיכוך ובעצמת הסוללה יכולים להשפיע על 

)אור, שיטות אלו. במקום זאת, למדו לשלב שיטות אלו עם טכניקות וחיישנים המתקשרים עם המגרש 

לדוגמה, רובוט המתוכנת לנסוע קדימה שלושה סיבובי מנוע ואז  (.יירו'ג, וחיישנים אולטראסוני צבע, מגע

מעלות כאשר אתה מתכנת אותו,  90לפנות במשך שתי שניות יכול להגיע למקום הנכון ולעשות פנייה של 

אבל מאוחר יותר, כאשר הרובוט מתחיל ממקום אחר, אולי עם עוצמת סוללה חלשה, הרובוט יגיע למקום 

לאחר  ,אחור ולהתיישר כנגד הקירלואז לנסוע  תתכנת אותו לנסוע עד שיראה קואם אחרת.  תובזוויאחר 

 מעלות.  90של  תבזוויביצוע פנייה, הוא תמיד יגיע לנקודה הנכונה 

 אל תנסו לתכנת יותר מצעד אחד בכל פעם.  .5

 כל אסטרטגית משימה מורכבת מרצף של צעדים. הרובוט צריך להגיע למקום ולבצע משימה, אז להגיע 

למקום הבא ולבצע את המשימה הבאה וכן הלאה. וודאו שהוא מגיע למקום ומבצע כל משימה בעקביות 

מעט הולכים  לפני שמנסים לתכנת את המשימה הבאה. אם תתכנתו כמה פעולות יחד, תמצאו עצמכם

 ומבצעים את העבודה שנית. שתיכנתםלאחור על הצעדים  חוזריםלאיבוד, 

 . להתפרקמספיק כך שהרובוט יוכל לספוג חבטות וליפול לכל כיוון ולא  עמידיםבנו דברים  .6

בנו את הרובוט קטן ככל האפשר, משום שחלקים גדולים גורמים לרובוט להיות לא יציב, להקשות על  

הנסיעה במקומות צרים ולהיות הרסני כלפי עצמו. הכינו חיזוקים נוספים כאשר אפשרי. השתמשו בפינים 

 סיכון פחותהאמינו או לא, יש להם  - ררים( ולא בשחורים )בעלי חיכוך( כאשר אפשריאפורים )משוח

 להתנתק.

 .NXT / EV3-בזמן הבנייה, השאירו גישה נוחה לחלקי לבנת ה .7

)המוח של  NXT/EV3-זה נראה כמו טרחה, אבל זה חכם להשאיר את כל הכבלים מחוברים ללבנת ה 

הרובוט( בזמן הבנייה. אם לא, אתם כנראה תעשו דברים מחדש כשתגלו שהכבלים לא מגיעים למקומם 

או שהם מפריעים לזרועות. בנוסף, וודאו כל הזמן שאתם יכולים לראות את התצוגה, להגיע לכפתורים 

 ולהוציא את הסוללות ללא טרחה מרובה. 
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  )צבע ואור(. םהאופטייבנו מעטפת מסביב לחיישנים  .8

ישנה  אמנם)אור וצבע(.  םאופטיישינוי בכמות האור הסביבתית יכול להשפיע על תכנות של חיישנים  

בתוך מרכז  םהאופטייכך. נסו למקם את החיישנים בעדיף להימנע מהצורך אך  אפשרות לכייל אותם

 הרובוט, או בנו מגן אור מסביבם. 

קרוב לגלגלי הנסיעה עד כמה שניתן ללא פגיעה  מחליקיים/גלגליםבנו  לקבלת פניות עקביות, .9

  ביציבות.

לרובוט יהיה קשה יותר לפנות.  ,ככל שהמגע שלהם עם שטיח המשחק יהיה רחוק יותר מגלגלי הנסיעה

על מנת להבין תפיסה זו, קחו מטאטא וטאטאו את הרצפה לידכם. עכשיו נסו לטאטא אזור רחוק מכם בלי 

 לזוז. 

לא לעבוד יותר מתשעים דקות בכל פעם וסיימו את היום אם במשך יותר משלושים דקות  נסו  .10

המוח שלכם יעבוד על המשימה במשך הלילה ובזמן שאתם עושים דברים  נתקעתם במקום מתסכל אחד.

 אחרים. כאשר תחזרו לבעיה, לרוב  תפתרו אותה במהירות. 

 

 

 

  

 טיפ 

  – FIRSTמצאו עוד טיפים בערוץ היוטיוב של 

https://www.youtube.com/user/FLLGlobal 
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 יקטהפרו: 6פרק 
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 הפרויקט

אינה  FIRST LEGO League מהות .הפרויקט חוקרות את נושא האתגר כל שנה דרךקבוצות 

 ,לדוגמה.  יכולותמוצלח דורש מגוון רחב של הנדסי  פרויקטכל . רק לבנות ולהתחרות עם רובוט

התנאים  צריכים לחקור את והי" סקרנות מאדים"א שתכננו את הרובוט .ס.א.המהנדסים של נ

פני ואת פני השטח על  כוח הכבידה, הם חקרו את האטמוספרה. במאדים לפני שהחלו בתכנון

הם למדו מרובוטים קודמים  .במטרה לתכנן רכב חלל שיוכל להוביל את הרובוט בבטחה, מאדים

הוא ההזדמנות של הקבוצה שלך  הפרויקט. וכניות כדי ליצור משהו טוב יותרוביצעו שיפורים בת

 .ממציאים ומהנדסים, לגלות איך זה להיות מדענים

. הקבוצה שלך תלמד עוד על נושא האתגר השנתי הלקוח מהעולם האמיתי, בפרויקט

כדי לגרום לקבוצה , לקבוצה שלך קצת מידע רקע על הנושא ןיית הפרויקטתיאור 

הקבוצה תבחר בעיה . לחשוב ולתאר את הצעדים ההכרחיים שעל הקבוצה לנקוט

החדשני שלה לבעיה ותשתף את התוצאות שלה תפתח את הפתרון , ותחקור אותה

דקות להציג בפני השופטים את כל העשייה  5בתחרות, לקבוצה יהיו . עם אחרים

 בפרויקט החקר.

זו יכולה להיות בעיה . קבוצות רבות בוחרות להתמודד עם בעיה בעלת נגיעה אישית

שוב שתיתן ח .שנוגעת באופן ישיר לאחד התלמידים בקבוצה או למישהו שהם מכירים

כי בחירה במשהו שחשוב להם באופן אישי , לחברי הקבוצה שלך להוביל את הבחירה

 . תעזור לילדים להבין כיצד רעיונות מדעיים גדולים מתחברים לחיים שלהם

טפרויקלההכנה   

 :במועד זה, ובעברית בספטמבר אוגוסטאנגלית בסוף במפורסם ( כולל הפרויקט)אתגר המלא ה

 ./www.firstisrael.org.il/fll - מהורידו את האתגר מהאתר  ▲

תיאור הפרויקט . מסמך האתגר מכיל הן את הפרויקט והן את משחק הרובוט

המאמנים . השלבים שהקבוצה תצטרך להשליםאת ופרטי פרויקט יסביר את 

לחברי . זה לא מערך שיעור. ונציגי הקבוצה צריכים לקרוא יחד את הפרויקט

 .בעזרתך הפרויקטהקבוצה צריכה להיות גישה לקרוא ולתת פרשנות למסמכי 

 

  האתגרבדקו את עדכוני  ▲

באתר, בדף  בנושא הפרויקטיעלה עדכונים  FIRST LEGO Leagueצוות 

מנה תלמיד בקבוצה אשר יבדוק דף זה בקביעות. אתה לא  .מפת משאבים

  .הפרויקט רבתיאורוצה לחכות ליום התחרות ולגלות משהו שלא הבנתם כראוי או שהיו תיקונים 

 

של השנה:  הפרויקטכולל מספר מקורות מידע שיעזרו לקבוצה עם נושא  המדריך האתגר  מדריךאת  הורידו ▲

כיצד ליצור  וטיפים שלה המחקר את להתחיללקבוצה  שיסייעו משאבים, פרויקט שלבי את להשלים איך הצעות

 קשר עם אנשי מקצוע ומומחים. 

 

 

 

 

כדאי לנסות 

כהקדמה לנושא אתגר 

דאג שחברי , השנה

הקבוצה יחקרו מקצועות 

 הקשורים לנושא האתגר

כדי  מוחותושיקיימו סיעור 

אנשי למצוא כמה שיותר 

בתחום  העוסקיםמקצוע 

 .זה

 טיפ 
הקווים המנחים עבור 

, הפרויקט משתנים כל שנה

קרא את תיאור הפרויקט 

הרעיון הוא לא . בתשומת לב

אלא , נכונההלהגיע לתשובה 

לתת דרור ליצירתיות 

חברי ולהתלהבות של 

 .הקבוצה

 הפרויקט

http://www.firstisrael.org.il/fll/
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 שלבי הפרויקט

זאת במטרה , הן מעט מעורפלות בכוונה תחילה הפרויקטהנחיות 

. לאפשר לקבוצות לבחור בעיה ופתרון שהם הכי מתחברים אליהם

על כל הקבוצות לעקוב אחר שלבי הפרויקט  ,יחד עם זאת

לעונה  תייחודיה יחד עם כל דריש ,מטה המצויניםיים הבסיס

  .שתפורסם במסמכי האתגר

 האמיתי מהעולם בעיה זהו .1

מדריך האתגר  . של קבוצתכם הוא יעצב את המחקר והפתרוןשכן זיהוי הבעיה הוא שלב חשוב בתהליך של הקבוצה 

 .לעיתים קרובותאז בדקו את המסמך , כיצד להתחיל את התהליך מספק הנחיות 

 חקרו את נושא האתגר בעזרת מקורות מידע מגוונים )ספרים, מגזינים, אתרי אינטרנט, דוח"ות ומקורות נוספים(. ▲

למדו על או דברו עם לפחות מומחה אחד שעובד בתחום אתגר השנה. המומחה יכול להיות מדען או מהנדס, או  ▲

ובד בעסק מקומי, אוניברסיטה או ארגון ללא כוונות רווח העוסק בנושא האתגר בעבודתו. לדוגמא מנהל אדם שע

עובדים מידי יום להבטיח שהמזון בחנות  םחנות מכולת יכול להיות מומחה לעונה של "בטיחות המזון" היות וה

 יהיה בטוח. מומחה התוכן שלך לא צריך להיות מהנדס. 

 ה/בעיות שהקבוצה מצאה.דונו ונתחו  את הבעי ▲

פתרונות קיימים לבעיה/בעיות. זה יעזור לקבוצה להבין מה נעשה כבר על מנת לפתור את הבעיה/בעיות  סקרו ▲

 שהיא מצאה ולשפר פתרון קיים או להמציא פתרון חדש.

 .שהקבוצה שלכם תנסה לפתור מהעולם האמיתי בחרו בעיה אחת ▲

 

 צרו פתרון חדשני .2

 . שהקבוצה בחרה פתרון חדשני הקשור לבעיההוא לתכנן שלב הבא ה

על ידי שיפור משהו בעל ערך מוסף לחברה ון חדשני הוא רעיון פתר FIRST LEGO League פרויקטעבור 

 . או המצאה של רעיון חדש לגמרי, על ידי שימוש בדבר שכבר קיים בדרך חדשה, שכבר קיים

יכולים להיות חילוקי דעות בקרב חברי . ככל הנראה יש דרכים רבות לפתור את הבעיה שהקבוצה שלך העלתה

מנגנון קבלת החלטות כדי שחילוקי הדעות לא יובילו למריבות  מומלץ לגבש מראש. הקבוצה לגבי הפתרון הטוב ביותר

 .או פגיעה ברגשות של מי מחברי הקבוצה

? האם הרעיון בר ביצוע. לאחר שחברי הקבוצה בחרו פתרון עליהם גם לשקול מה צריך בשביל ליישם את הפתרון

זהו זמן מתאים לשתף את ? למציאות חומרים או תהליך יצור צריך בשביל להפוך את הרעיון שלהם, איזו טכנולוגיה

אבל הקבוצה יכולה , הם לא צריכים להגיד לקבוצה איך לפתור את הבעיה. המומחים שהקבוצה זיהתה בשלב הראשון

 . עיצבולבקש עצה בנוגע ליישום הפתרון שהם המציאו או 

ממאמן למאמן 

 מגיע כאשר יתרון לנו נותן זהמתפרסם.  ואשה לפני , החדש האתגר נושא את לחקור להתחיל מבקש מהקבוצה תמיד אני

 הדברים את לחקור והתחיל הילדים מכן ולאחר יחד צפינו בקדימון. החקר פרויקטל רעיונות להעלות וכדי בעיה לבחור הזמן

 האתגרש לאחר. החופשי בזמנם וידאו בקטעי צופים או ספרים קוראים, באינטרנט חפשיםמ הם. בנושא אותםעניינו ש

 .בנושא רקע כבר לקבוצה יש  כי האפשרויות את לצמצם להתחיל יםיכול מיד אנחנו, מפורסם
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 שתפו במחקר ובפתרון שלכם .3

 הזדמנות זוהי. בתחרות השתתפות לפני קבוצה ה של הפרויקטאת  שתף 

הזדמנות לחולל שינוי  גם זו בעת בה. קהל ה בפניהצגב להתאמןעבור הקבוצה 

זו יכולה להיות הזדמנות לתת לאחרים מוטיבציה לעבוד . באמצעות הפרויקט

 .שהקבוצה שלך בחרה האמתיתעל פתרון לבעיה 

, ולחברים למשפחה הבהצג כרוך להיות עשוישל הקבוצה  תרוןהפשיתוף 

 שימושמעוניינים לעשות  שיהיו אנשים עם פגישה או, שיחה עם פקיד ממשלתי

 הלקבוצ מחוץ מישהויהיה  הקהלרצוי ש, הפחות לכל. קבוצהה של פתרוןב

  .שלך

ערוך סיעור  .כךלהרוויח מ יםשיכולאו קהלים מרובים לשתף במחקר ובפתרון קהל  לקבוצותבמיוחד אנו ממליצים 

מדענים , יכולים להיות אנשים המושפעים מהבעיה שהקבוצה זיהתה אלו. מוחות עם הקבוצה בנוגע למי יכול להרוויח

 . או מהנדסים שעובדים בתחום או חבר ממשלה שיכול לעזור להעביר חוק שיפתור את הבעיה

 פרס החדשנות העולמי

להתמודד  שלך הקבוצה את להוביל יכול פרויקטשל  דופן יוצא פתרון עיצוב

. XPRIZE וקרן FIRST LEGO Leagueשל  העולמית החדשנות פרס על

 לעונת מעבר רעיונותיהם את לפתח לקבוצות מסייע זה מיוחד פרס

 שגריריל יהפכו גמרה חצישעלו ל קבוצות 20, שנה בכל. התחרות

. יםימוי בן חדשנות באירוע FIRST LEGO Leagueשל  חדשנותה

 את לפתח לעזור כדי כספי בפרסשלושת הקבוצות שיעפילו לגמר, יזכו 

. FIRST לתוכניות בנוגע הקבוצה בפעילויות לתמוך או/  ו המצאותיהם

 . לפרס ותמועמדמכל העולם יכולות להיות קבוצות 

 FIRST LEGO League של  העולמית החדשנות פרס על עוד ללמוד כדי

 ./www.firstisrael.org.il/fllכנסו לאתר , XPRIZE וקרן

 

 

 טיפ 

 השימוש את קבוצתךחברי ל הזכר

 לדבר צריכים הם. הצגה בכישורי

 על להסתכל לזכורו ולאט בבירור

 או מלמול. ההצגה בזמן הקהל

 הקהל על יקשה לרצפה מבט

 הנפלאה העבודה על לשמוע

 .עשתה שהקבוצה

ממאמן למאמן 

התמודדו. עם זאת הם עשו מחקר אינטרנטי וגילו שמישהו כבר  מאמן חדש: הקבוצה שלי מצאה פתרון מצוין לבעיה איתה

 חשב על אותו הרעיון. הם מרגישים תסכול. מה אני יכול לעשות כמאמן?

(, אפילו חוקרים מנוסים R&Dמאמן ותיק: אני אוהב לספר לקבוצה שלי את אחת האמיתות החשובות על מחקר ופיתוח )

וזה בסדר גמור. אתה מתחיל לעבוד,  תוך כדי עבודה  -דעים לאן הם יגיעושמתחילים פרויקט מחקר ופיתוח חדש לא יו

 אתה משפר את הרעיון שלך ובסוף הדרך אתה מקבל תוצר שאתה גאה בו ושמח לשתף אותו עם אחרים.

הייתי אומר לקבוצה שלך לקחת את הפתרון שהכי הלהיב אותם ולהמשיך ולשאול שאלות עליו. הרבה שאלות. האם הם 

לשפר אותו באיזה שהוא אופן? האם הם יכולים לפשט אותו או להפוך אותו לנוח יותר לשימוש? או למצוא חומר  יכולים

שמוזיל את עלויות היצור ויעיל יותר עבור קהל הצרכנים. שיפור רעיון קיים גם הוא חדשנות. כך נוצרו רבים מהמוצרים 

 שאנחנו אוהבים ומשתמשים בהם היום.
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 לתחרותהתכוננו 
 

 החליטו כיצד להציג לשופטים

 בדרך שלההחקר  הפרויקט את תשחולק, /הצגהמצגת מכינים הקבוצה שחברי וודא, לתחרות כחלק מההיערכות

 סיפורים, הטלוויזי ראיונות, מחזות, רדיו שידורי, שירים של בדרך שמוצגים פרויקטים ראינו .מוקדתומ יצירתית

 קבוצה כל .גבוה ציון תקבל לא מבוסס תוכן בלי מצגת, שני מצד, מיוחדות במצגות מתעניינים תמיד שופטים .וריקודים

 . רכשה אותו הידע את תציג בה שלה היצירתית הדרך את למצוא צריכה

 רוקד?איזה כישרון חברי הקבוצה יכולים לתרום להצגה? האם מישהו מנגן על כלי? מצייר? שר?  ▲

  באיזו דרך תוכלו להראות שהקבוצה עומדת בכל הדרישות? ▲

חומרים אלו לא צריכים להיות . שופטיםאותם הם משאירים לעיון הקבוצות רבות מכינות עלון או חומרים אחרים 

הקפידו שהחומרים שאתם משאירים יהיו בני עמוד אחד או פחות. השופטים יראו קבוצות רבות במהלך  .מהודרים

לקרוא קלסר שלם מלא בחומרים ויתכן ולא תהיה להם אפשרות להחזיר לקבוצה את יהיה להם זמן  לא .התחרות

 קריאה.בצורה קצרה ונוחה ל ולה לקבוצה להציג את הפרויקט שלהזוהי הזדמנות מע החומרים.

 

 הציגו בתחרות  

כאשר חברי הקבוצה נכנסים לחדר השיפוט הם צריכים להציג 

. כולל הכנות - דקות להציג 5לכל קבוצה יש רק . את עצמם

שופטים מסוימים . חריגה ממגבלת הזמן היא טעות נפוצה

דקות ושופטים אחרים  5להפסיק את ההצגה לאחר  עשויים

מנת לעמוד  לעלקצר את שלב השאלות שלאחר מכן  עשויים

אמרה השופטים בתחרות יתחשבו רק במה שהקבוצה . בזמנים

מדגימה או מסבירה כיצד היא עומדת  אז וודאו שהקבוצה , להם

. כל מה שאתם רוצים שהשופטים ידעו להלןבדרישות המפורטות 

 . צריך להיכלל בהצגה לשופטים

חברי הקבוצה . יכולים להציג שאלות לקבוצה כמכלול או ישירות לתלמיד מהקבוצה השופטים, הפרויקטלאחר הצגת 

 .צריכים להיות מוכנים לענות על שאלות בכל אחד מהפורמטים הללו

 

  :לפרסי הפרויקט קבוצה צריכה תלהיות זכאי כדי

 האתגרבמסמך  נותיהמצולעמוד בכל דרישות העונה  .1

 את הבעיה שהקבוצה בחרה לחקור לזהות .2

 לתאר את הפתרון של הקבוצה .3

 לתאר את צורת חלוקת המידע עם אחרים .4

 להציג לפי ההנחיות: .5

הצגה חיה; קבוצות רשאיות להשתמש בעזרי מדיה )אם זמינים(, אבל רק על  ▲

 מנת להעשיר את ההצגה החיה

 כל חברי הקבוצה צריכים להיות שותפים בדרך כלשהי בהצגה לשופטים  ▲

 דקות ללא עזרת מבוגר 5 ההכנה וההצגה צריכים לקחת עד ▲

 . /www.firstisrael.org.il/fll רהשיפוט באת ןועל ידי קריאת מחוו 8בפרק למד עוד על צורת השיפוט של הפרויקט 
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 ציוד אורקולי 

בתחרויות . עם מארגני התחרות מבעוד מועד אם ציוד זה יהיה זמין וברר, כגון מקרן אם הקבוצה זקוקה לציוד מיוחד

 . וודאו שיש מקור חשמל בחדר השיפוט, בארץ לא יהיה ציוד אורקולי בחדר ואתם צריכים להביא את הציוד שלכם

למקרה יוד וודא שחברי הקבוצה מוכנים להציג גם ללא הצ, ציוד אורקוליהקבוצה שלך החליטה להשתמש באם 

אורך המצגת הוא . זה נכון לגבי כל עזר טכנולוגי בו הקבוצה תכננה להשתמש. שתהיה בעיה טכנית בזמן התחרות

לוח הזמנים . כך שהקבוצה צריכה להיות מוכנה להמשיך במהירות ללא הציוד שכשל, כולל זמן התארגנות, דקות 5רק 

 .ציוד תבעייזמן נוסף במקרה של  ןיינתלא צפוף ולכן 

 אחרי עונת התחרות

הולך לאיבוד אל תרגיש שהרעיון הנהדר הזה  .משהו שידהים מבוגרים תתכנןהקבוצה שלך כנראה , כחלק מהפרויקט

 :הפתרון של הקבוצהאנו ממליצים לך לשקול את האפשרויות הבאות עבור . FIRST LEGO Leagueעם תום עונת 

דברו עם המחוקקים המקומיים על חוקים אשר עשויים לעזור לפתור  ,עם קהל נוסף הפרויקטהמשך לשתף את  ▲

 את הבעיה שזיהיתם

 מפגשים אקדמייםבשלכם בכנסים ושל הקבוצה שתפו את הרעיונות  ▲

)כנראה תצטרכו להתחיל תהליך זה לפני  שלכםשל הקבוצה הגישו בקשה לרישום פטנט על ההמצאה  ▲

לך ועבוד עם עורך דין לפטנטים אם הקבוצה תרצה להגיש השתתפותכם בתחרות. בדוק את החוקים במדינה ש

 בקשה לרישום פטנט(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 שאלות לגבי הפרויקט?                                              

  /www.firstisrael.org.il/fll -ב האתגרבדקו את עדכוני ▲
 

   fll@firstisrael.org.il-ל שאלות לגבי הפרויקטשלחו ▲

 

 טיפ 

, הפרויקטהצגת  את ותרגל

 .זמן ההכנות    כולל

 !זמן הרבה לא הן  דקות 5 

http://www.firstisrael.org.il/fll/
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 FIRST LEGO LEAGUEתחרויות : 7פרק 
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 תחרויות 

ולחגוג את תוצאות העבודה הקשה שהשקיעו לאורך  םהישגיהלהציג את , לקבוצות ללמוד התחרות הינה הזדמנות

 .אנו מעודדים את כל הקבוצות להשתתף בתחרות, מוכנהגם אם הקבוצה שלך לא מרגישה  .כל העונה

הקבוצה אבל צפו לבלתי צפוי והתמקדו ביצירת חוויה מהנה עבור חברי , פרק זה יספק לכם תיאור של יום התחרות

 .שלכם

 אירועים סוגי

כולם מציעים לקבוצות דרכים מהנות ומרגשות להציג את  .FIRST LEGO League יאירועישנם מספר סוגים של 

( ים)אתם אחראיים על רישום הקבוצה שלכם לאירוע .אך חשוב להבין את ההבדלים ביניהם ,תוצאות המאמץ שלהם

 . הצעדים אותם יש לבצעבדקו עם המארגנים לגבי . בהם תרצו להשתתף

האירועים  .משחקים לא רשמיים או מחנות קיץ, אימונים, יכולים לכלול הדגמות (קהילתיים) לא רשמייםאירועים  ▲

 . הגמרהאזורית / תחרויות המעניקות או שוללות את זכותה של קבוצה להתחרות בתחרות  םהקהילתיים אינ

 

כות נער תחרויות אזוריות .של התחרות הרשמית המוקדמתהרמה  ןה (מוקדמותגם  נקראות) אזוריותתחרויות  ▲

יעלה  אזוריתמהקבוצות מכל תחרות  קטן חלק. אך קטנות יותר, ת הגמריותחרובהתאם לאותם כללי שיפוט כמו 

. הן יוכלו להשתתףהיא התחרות ברמה הגבוהה ביותר בה  אזוריתתחרות הה, קבוצותה רובל .ת הגמריולתחרו

מפת התחרויות המופיעות ב לקראתלפרטים בדבר קריטריונים לעליה לתחרויות הגמר פנו לשאלות ותשובות 

 /www.firstisrael.org.il/fllשבאתר  משאבים

 

מתקיימת  והן הרמה הגבוהה ביותר של תחרות שהקבוצות יכולות להשתתף במדינה או באזור ןה ת הגמריותחרו ▲

. כללית איכותוהפרסים , השיפוט, בכל הנוגע לתבנית התחרות FIRST LEGO League על פי סטנדרטיים של

 .אזוריתבתחרות ה עמוד בקריטריוני סףל קבוצה צריכהת הגמר יותחרועל מנת להעפיל ל

 

. בינלאומיות בהן המארחים מזמינים קבוצות מאזורים שונים הן תחרויות למוזמנים פתוחותגמר תחרויות  ▲

אורגנות מ הפתוחות תחרויותה. מתייחס להזמנת קבוצות שמחוץ לתחום האזור של המארחים" פתוח"המושג 

דרך נוספת  הן מהוות. ומקיימת את אותם סטנדרטים של תחרויות גמר FIRST LEGO Leagueשותפי על ידי 

 . ןהישגיהלהתקבץ יחדיו ולהציג את  FIRST LEGO League לקבוצות 

 

מהווה את החגיגה  הוא. השנתית FIRST®הוא חלק מאליפות  העולמי LEGO League FIRSTפסטיבל  ▲

  .מכל קצוות העולם  FIRST LEGO Leagueהעולמית של קבוצות 

, אחים ואחיות, אנו ממליצים שתעודדו הורים. ופתוחים לציבורמתקיימים בחינם  FIRST LEGO Leagueרוב אירועי 

 !ספונסרים וחברים לבוא לאירועים ולעודד את קבוצתכם
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 רישום לאירועים
 

 בזהירות שלכם )ים(האירוע את ובחר

 םזה עשוי להיות ברור אם את. אתם רוצים להתחרותבאיזה אזור כדאי לשקול היטב  ,לפני רישום לאירועים כלשהם

 . אזורים 2אבל כמה קבוצות נמצאות על הגבול בין , כםבמרכז האזור של יםגר

  ותחרות הגמר אזוריותרישום לתחרויות 

בצרוף הנחיות  /www.firstisrael.org.il/fllישראל  FIRSTרשימת התחרויות  תתפרסם באתר האינטרנט של 

 ימיםלקבוצות ניתנים  ,זכור כי תקופת הרישום קצרה מאוד. באופן מקווןלתחרויות  םלהירשעל הקבוצות . לרישום

 . והיא על בסיס כל הקודם זוכה םלהירשספורים כדי 

אם אתה . אל תיתן לזה למנוע ממך להתחיל להיפגש עם הקבוצה שלך. העונהמועדי התחרויות יתפרסמו במהלך 

  .לקבלת מידע נוסף ישראל  FIRST-לפנה , באזור שלך לא רואה תחרויות
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 לוגיסטיקה -חרויותת
 

  ובטיחות מבוגרים פיקוח

וודא שכל חברי . מבוגר מהווה גורם קריטי עבור תחרות מוצלחתי "עפיקוח 

הקפד שבכל . או מתחרה כאשר הקבוצה נעה באתר התחרותהקבוצה בפיקוח 

כי  קבוצהל מצטרףאדם ההזכר לכל . נסיעה כל ילד נוסע עם חבר אחד לפחות

 . זה כולל הורים ואורחים של הקבוצה. בכל עת ליבהעל כולם להפגין את ערכי ה

אנא דווח על , רפואי או שאינו רפואי, עאירובכל מקרה שבו אתה עד לכל סוג של 

 . יתכן ותתבקש לסייע בתיעוד המקרה. כך מיד למארגני התחרות

  רישום

ברוב התחרויות כל  .םלהירשהקבוצה חייבת תחילה , בהגיעכם לתחרות

זמן קצר נוצרים תורים ליד שולחן ללפעמים ו מעט אי סדר גרוםזה יכול ל. הקבוצות מגיעות במהלך אותה חצי שעה

שים לב לעדכונים בדבר הטפסים  .לקצר את התור ורת הדרושה זמינה ומסודרת וכך תעזעם הנייר עהג. הרישום

 לתחרות.אותם נדרש להביא 

 

 (ההתארגנותאזור )הפיט 

הפיט שם תוכל לשאול שאלות  באזורלרוב יהיה שולחן מנהלה . הפיט יהיה הבית של הקבוצה במשך יום התחרות

מאחר , אם הצופים רשאים להגיע לאזור הפיט דעתכדי ל עבאירובדוק עם המתנדבים  .ולקבל עדכונים במהלך היום

 . מותר להגיע לאזור ומדריכים מאמנים, הקבוצהרק לחברי  מסוימותובתחרויות 

; את הרובוט ואת הפרויקט, ערכי הליבה שלהתוכל להציג לקבוצות אחרות את  כל קבוצה תקבל שולחן באזור הפיט בו

כדאי לתלות אותם ולהציג את עבודת הקבוצה ואת , אם לקבוצה שלך יש כרזות או שלטים. לבצע תיקונים קלים או

 .הקבוצה חייבת לשמור על גבולות המרחב שלה, הפיט של הקבוצה אזורללא קשר לגודל של . רוח הצוות

אנא וודא שהסוללה טעונה , אבל אם הקבוצה שלך מביאה מחשב נייד, לכל קבוצה תהיה נקודת חשמל אחת בפיט

  .וסרט דביק בכדי לאבטח אותו לרצפה, מומלץ להביא חוט מאריך. במלואה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טיפ 

 FIRST תחרויות -שים לב

LEGO League םאירועי הן 

בין . מאוד ורועשים מרגשים

וזים אל המוסיקה והכר, הילדים

ם אחד א !תצפה לזמן שקט

מחברי הקבוצה סובל מרגישות 

אטמי אוזניים או פנה לרעש הבא 

למנהלי התחרות לבירור על 

 התאמות סבירות.

 

 טיפ 

 ציוד אותה רצוי להביא לתחרות:זו רשימת 

 טופס הסכמה חתום על ידי כל הורה של חבר קבוצה במידה ונדרש 

 טפסים אותם מארגני התחרות יבקשו 

 דף קבוצה 

 רובוט וזרועות לרובוט 

 כולל סוללות נוספות( חלקים חלופיים( 

 אביזרים, חומרים וציוד בשביל הצגת הפרויקט 

  חלופיות, כבל מאריך סוללותאו כבל חשמל,  סוללותמחשב נייד )אם קיים( עם 

  כבלUSB 

  שלטי קבוצה, פוסטרים או קישוטים אחרים לאזור ההתארגנות של הקבוצות

 בתחרות 

 חטיפים ושתיה 
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 מקומות חשובים

היכן למצוא  יסבירו לכםמתנדבים יספקו לכם מפה או , בתחרות הרישוםלאחר שהקבוצה שלך תסיים את תהליך 

 :וודא שהקבוצה יודעת למצוא את. מקומות חשובים בתחרות

הקבוצות  עליותחרויות רבות מספקות גישה לשולחן אימונים : שולחן האימונים ▲

, תזמון אימוניםשולחן ישנו עם הרובוט  שלהן. אם  לפי תור יכולות להתאמן

מראש לזמן אימונים  םלהירשועל הקבוצות  צפוףהקבוצות על השולחן לעתים 

 על השולחן.

משחק הרובוט הרשמי.  יםמתקי אזור התחרות הוא האזור בו אזור התחרות: ▲

מתחרות  ן מלאשולחבכל באזור זה נמדדים ביצועי הרובוט על ידי שופטי הזירה. 

 ד זו עם הרובוטים שלהן. צשתי קבוצות זו ל

, עיצוב הרובוט ופרויקט מתרחש לרוב ליבהשיפוט ערכי ה מפגשי השיפוט:  ▲

כלשהו  בחדרים נפרדים מאזור התחרות. על הקבוצה לבקר בחדרים אלו בשלב

 ומתי הקבוצה צריכה להיות. יפהשאתם מבינים אוודא  .במהלך יום התחרות

  

טיפ 

על הקבוצה להשתתף בכל 

משחק )תחנות השיפוט 

עיצוב , ערכי הליבה, הרובוט

מנת על ( הרובוט ופרויקט

להיות זכאית לאחד מפרסי 

למידע נוסף  .היסוד בתחרות

 .8לפרק לגבי השיפוט פנו 
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 סדר היום בתחרות

 ניהול זמן

ולכן חשוב כי הקבוצה  לוחות הזמנים של התחרות אינם גמישים .לוח הזמנים של היום עם חברי הקבוצה על עבור

כמאמן, דאג להגיע חדרי  .לכם מושג למה לצפותכדי לתת להלן, דוגמא של לוח זמנים נמצאת  .תהיה מוכנה בזמן

 השיפוט ולמקצי הרובוט בזמן. העבר את האחריות על ריכוז הקבוצה למתנדבים אחרים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פגישת מאמנים

ברר היכן הפגישה . בזמן שהקבוצות מקימות את אזור הפיט ,בחלק מהאירועים יש פגישת מאמנים בתחילת היום

במפגש זה לדון על שינויים המארגנים משתמשים . השתתפות של נציג מבוגר אחד לפחות בפגישהתתקיים וודא 

מוכנים  הגיעוהכללים לפני התחרות אז  לגביזו הזדמנות אחרונה לברר . בלוח הזמנים או עניינים לוגיסטיים אחרים

 .עם שאלות אחרונות של הקבוצה

 טקס הפתיחה

 מיוחדים ואורחים שופטי זירה ,שופטים .היום לכל הטון את שקובעת גבוהה באנרגיה נפתח הפתיחה טקס כלל בדרך

 שעומד המרגש היום על לקבוצות מספרים התחרות ומארגני מוסברים הניקוד שיטתו התחרות אתגר, בטקס מוצגים

 . בפניהם

 מספר ולבצע לפיט להגיע יכולה היא ,השיפוט מקצי תחילת עד זמן לקבוצה ויש במידה, הפתיחה טקס לאחר מיד

 .השיפוט לתחנות אחרונות והכנות לרובוט אחרונים כיולים ,אימונים ריצות

 מקצי ביצועי הרובוט

אימון המקצי  .אימון ותחרות: שני סוגים של מקצי רובוטישנם 

. שינויים אחרוניםבלסייע לקבוצה  ויכוליםאופציונליים הם 

כל , מקצי תחרות הקבוצות מקבלות לפחות שלוש, במהלך היום

 . דקותשתיים וחצי אחד באורך 

על שני חברי הקבוצה המפעילים את הרובוט לעקוב אחר 

במידה ויש להם שאלה או ו ע"י שופטי הזירה ושיינתנההנחיות 

 לשאול את שופטי הזירה.מוזמנים דבר מה שאינו ברור הם 

 

 לוח זמנים לדוגמא

 רישום קבוצות 7:30-9:00

 התארגנות באזור הפיט 7:30-9:00

 מאמניםפגישת  8:30-8:45

 טקס פתיחה 9:00-9:20

 שיפוטי המקצים וסבבתחילת  9:30-15:30

 קבוצות אורזות 15:30-16:00

 טקס סיום 17:00-18:00

 טיפ 

 הרצת הרובוטלאחר 

שיפוט עיצוב חדר , םבמקצי

, הרובוט ותיקונים בתוכניות

סוללת הרובוט סביר להניח ש

את  זכור לבדוק. התרוקנה

 משחק הרובוט .מצב הסוללה בכל הזדמנות
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ולוודא כי הוא מסודר כראוי. במידה ולמפעילי הרובוט יש מקצה, הנחה אותם לסקור את השולחן לפני התחלת ה

מאוחר מכדי יהיה . לאחר התחלת המקצה, מידיהערה לגבי סידור השולחן הם צריכים לפנות לשופט הזירה באופן 

 לשנות את השולחן. 

מארגן . להשתתףבכדי לאפשר לתלמידים רבים  מקצהתוך כדי  רובוט החלפת מפעילי רוב הקבוצות מאפשרות

 .מקצהבמהלך  רובוט התחרות שלך צריך להתריע מראש אם מדיניות התחרות אינה מאפשרת החלפת מפעילי

זכור כי השעון אינו . יש לוודא כי כל המפעילים נמצאים במקום, אם הקבוצה שלך מחליפה מפעילי רובוט בין משימות

רוב התחרויות אינן מאפשרות למאמנים או חברי הקבוצה שאינם מפעילי , לידיעתך. עוצר עבור החלפת מפעילים

 .מאזור שמיועד לכךבהרצות תצטרכו לצפות . למגרש הסמוךלאזור  סלהיכנהרובוט 

 אישור ניקוד

הוא יראה  .מפעילי הרובוט שני יחד עםיסמן על גבי דף הניקוד את המשימות שבוצעו שופט הזירה  ,בסיום כל מקצה

במידה ואינכם  .עילי הרובוט יידרש לחתום על דף הניקודממפ ואחד הסימון על גבי הטופסלחברי הקבוצה את 

לאחר מכן שופט הזירה . הראשי הזירה לדבר עם שופט, שאינו מבוגר, חבר קבוצהעל  ,הסימון בטופסמסכימים עם 

זוהי ההזדמנות היחידה של הקבוצה להביע מחלוקות . שקף את מצב השולחןעל גבי דף הניקוד מודא שהרישום וי

 . ולא ניתן לחלוק על התוצאה מאורגן למקצה הבאשולחן התחרות , לאחר שהקבוצה עוזבת את האזור.בעניין

על הקבוצות לקבל באדיבות את . על המגרש היא הקובעת הראשי הזירההחלטת שופט , כמו בתחרויות אחרות

 .הראשי הזירהשופט  ו הסופית שלהחלטת

 שיפוט 

כל קבוצה , בנוסף לנקודות שנצברות במהלך מקצי הריצה

תהליך . פרויקטהעיצוב הרובוט ו, הליבהערכי  תחומינשפטת ב

למנוע על מנת משאר התחרות  נפרדבאזור  לרוב מתבצע זה

מחדרי הקבוצה שלך תתייצב בכל אחד  .והסחות דעתרעש 

היכן אז וודא שהקבוצה יודעת , הללו במהלך היום השיפוט

  . ממוקמים ומתי היא צריכה להיות בהם החדרים

דקות בכל  10למשך הקבוצות נפגשות עם פאנל של שופטים 

את השופטים אם הם  לשאולקבוצות צריכות  .תחום שיפוט

חלק  .מוכנים להתחיל לפני שהקבוצה מתחילה להתארגן

בדקו עם . בפעולת הקבוצה מהשיפוט מתבצע על ידי התבוננות

מארגני התחרות כיצד מתבצע השיפוט בתחרות לה נרשמתם 

 .מצויןאם הדבר אינו 

בעוד השופטים יכולים ,  הבא בניחותאיש הפסקה בין כל מועדי השיפוט כך שקבוצות יכולות להגיע ליעדם בדרך כלל 

 .זמניםהבדרך כלל הצמדות ללוח  מבטיח, מתנדב מתזמן. ראולדון במשך מספר דקות על הקבוצה אותה 

אלו לא  שכלליםאנא הכירו בכך . בתחרויות מסוימות יש מגבלות על מספר המבוגרים שמלווים ילדים לחדרי השיפוט

הקבוצה שלך צריכה להיות גאה בכל . להבטיח שיפוט הוגן נועדו אלא שיפוטמתוכננים ליצור סודיות סביב תהליך ה

 . בטחו בילדים שייצגו עצמם כראוי. מה שעשתה
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 תהליך קביעת פרסים

הם עשויים . השופטים נפגשים לסקור את כל הקבוצות, מפגשי השיפוט יוםבס

או לבקר אותן " call-back"-לקרוא לכמה קבוצות לחזור לחדר השיפוט ל

כאשר אתם כך שזה רעיון טוב שיהיו לפחות כמה חברי קבוצה בפיט , בפיט

 . לא מתחרים

הכן . הקבוצותחלק עבור  מאתגרתההמתנה להחלטה הסופית יכולה להיות 

זה יכול להיות . לתקופת ההמתנה בסוף היום עהאירואת הקבוצה שלך לפני 

ולהעמיס את המכוניות  זמן אידיאלי עבור הקבוצה לארוז את שולחן הפיט

או להריץ , אורח מיוחד- להביא מרצה, ישראל יכולה לבחור לעשות מסיבה  FIRST.סיוםלעזיבה לאחר טקס ה

 .הקהל בזמן שהשופטים מגיעים להחלטה את העסיקתערוכה על שולחן ביצועי הרובוט כדי ל

 סיוםטקס ה

שגי הקבוצות ימוצגים וה פרסים .העונה וביום הזה בפרטטקס הסיום מציין את כל ההישגים שהקבוצות השיגו במשך 

 .פנים מחייכותוהמוזיקה רועשת ה, ההמון מריע. מוכרזים

 

 

 

 

 

 

  

מצא באינטרנט 

י עיון "למד כיצד תישפט קבוצתך ע

  -במחווני השיפוט הנמצאים ב

 www.firstisrael.org.il/fll/  וקרא

 .8בפרק עוד על תהליך השיפוט 

http://www.firstisrael.org.il/fll/
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 העצות החשובות ביותר לתחרות 10
 ארצות הברית, ניו המפשייר, The Inventioneersמאת 

 !התחרויות מרתקות ומדהימות – היו נלהבים .1

קל  ;ארוחת צהריים טובה וכמה חטיפים לכיף. אל תשכחו לשתות זוארלרעש גדול ויום ארוך.  ניםמוכ והי .2

 כל היום. יםעסוק םאתשכ להתייבש

 השופטים באמת נחמדים.הקבוצות וכל  היו לחוצים.אל ת .3

כל היום, גם אם הדברים לא הולכים בדיוק לאורך במשך העונה  םשצברת ליבהבמיומנויות ערכי ה והשתמש .4

לעבוד טוב ביחד  ו, כדי שתוכלליבהמדגישה את ערכי ה FIRST LEGO League  -זו הסיבה ש .שתכננתםכפי 

 .בכל עת במהלך היום , השופטים יכולים לצפות בקבוצהרו. זכבפניכםעומדים הלא משנה מה האתגרים 

 את הקבוצה. שילהיבושיר או משחק  הכינו עידוד, הפסקות כיף במהלך היום, בעיקר לפני פגישות שיפוט. כוער .5

 )גם למדריך!( בלילה שלפני התחרות לכל חברי הקבוצה שנת לילה טובה ווודא .6

לכל חברי הקבוצה או  ,, בקולתרגלו את מה שאתם רוצים לומר לשופטים לפני שאתם נכנסים לחדרי השיפוט .7

 עצמכם.לבשקט 

בכדי  ת שיפוטאת הרשימה לפני כל פגיש קובד שיפוט.חדר עבור כל  כיםצרי תםרשימה של כל מה שא יאוהב .8

 .לא החסרתם דברלוודא ש

פרויקטים והרובוטים שלהם. ההתלהבות מ והרא .באזור הפיט את הזמן כדי לבקר ולפגוש קבוצות אחרות וקח .9

 יכול להיות משמעותי מאוד לקבוצה אחרת. כםהעידוד של

 !שהשגתםבכל מה  היו גאים ,קשה םעבדת ף!הכי חשוב, שיהיה כי .10

 

  התחרות מארגן את לשאול שכדאי אלדוגמ שאלות

 ? איך אנו נרשמים לתחרות 

 ?האם יש טפסים או דפי מידע שאנו צריכים למלא לפני התחרות 

 ?האם הפיט פתוח לציבור או רק לקבוצות 

 והפרויקט? רובוטה, עיצוב ליבהבתחרות לגבי שיפוט ערכי ה ישתמשופורמט  באיזה 

  אורקולי באזור שיפוט הפרויקט?האם יהיה חשמל או ציוד 

  רובוט? ההאם הקבוצה צריכה להכין מצגת עבור עיצוב 

  לחדרי השיפוט? סלהיכנמי רשאי 

 ?איך ארוחת צהריים תתנהל 

 ?האם לוח הזמנים של התחרות יהיה זמין לפני האירוע או באירוע  
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 שיפוט ופרסים: 8פרק 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  50   מדריך למאמן  

 

 שיפוט ופרסים

ערכי הליבה, : מרכיבי שיפוט שלושהכוללת  FIRST LEGO Leagueחווית תחרות 

קבוצה לאורך הלהעריך את הישגי תהליך השיפוט נועד . רובוטהעיצוב ו הפרויקט

 .וגם לספק משוב באמצעות אינטראקציה עם השופטים העונה

יוצאי דופן בקבוצות המפגינות הישגים  מכירים רשמיים ההפרסים באירועים 

חלק חשוב של התפקיד שלך כמאמן הוא לסייע לכל חבר . בתחומי מפתח מרכזיים

הן אחד מהשני  והן , בקבוצה להבין כי הגמול האמיתי הוא מה שהוא מגלה ולומד

 . FIRST LEGO Leagueדרך חווית 

 תפקידי שיפוט

שופטים יכולים להיות ה. הם מתנדבים בדיוק כמו מאמנים רבים םהשופטים באירועי

 .הרוצים לתת השראה לילדים, הקשור לאתגר או אולי חברי קהילה או מנהיגים בתעשייהמומחים בתחום , מחנכים

השופט הראשי מנחה את צוות השופטים ועובד יחד . י מתנדב המכונה שופט ראשי"מנוהל ע תחרותתהליך השיפוט ב

 ניקודקובע את הבדיוק כמו ששופט זירה ראשי  .שהתחרות תעמוד בסטנדרט השיפוט אעם מארגני האירוע כדי לווד

של השופט הראשי היא סופית כשמדובר בשאלות או החלטות שיפוט החלטה , רובוט ביצועישנרשם ליד שולחן 

 .באירוע

 מפגשי שיפוט

לצפות נועדו ליצור הזדמנות לשופטים  המפגשים. קבוצה תשתתף בשלושה מפגשי שיפוטכל , קודםכפי שתואר 

. מהלך העונהוהקבוצה לגבי עבודת השופטים ישאלו שאלות , המפגשים במהלך. אינטראקציה איתה לקייםבקבוצה ו

כל שאלה שהם מרגישים שתעזור לשאול אבל השופטים תמיד חופשיים , שאלות מסוימות עשויות להיות סטנדרטיות

 . להם להבדיל בין הקבוצות

 

מלחיץ עבור חלק מהילדים והם עושים כמיטב  ןהראיוהשופטים מבינים שתהליך 

לפעמים ישנם ילדים בעלי צרכים . יכולתם להעניק לכל הילדים חוויה חיובית ובונה

כדי לאפשר את השתתפותם המוצלחת  יחס מיוחדמיוחדים המחייבים התאמות או 

לפני , מראשדבר עם מארגן התחרות , אם יש ילד בקבוצה עם צורך מיוחד. באירועים

שימושי עבור שופטים רלוונטי ועשוי להיות שבמידע אותו מועד האירוע ושתף 

 .ומתנדבים אחרים

 מחווני השיפוט

לשופטים לתעד את המשוב כל מפגש שיפוט נתמך על ידי מחוון שפותח כדי לסייע 

עיקריים המשקפים את מה שאנחנו מאמינים שחשוב  מאפייניםאת השופטים באמצעות  מכווניםהמחוונים . שלהם

רמות קבוצות הנמצאות ב המחוונים יוצרים דרך עקבית להבדיל בין. FIRST LEGO League ביותר בחוויה של 

 מתחילה, מתפתחת, מצטיינת ולמופת. של פי מדד. בכל תחום הקבוצה תוערך על הישג שונות

נקודות  מהןלעזור להם ללמוד כדי המחוונים ניתנים לקבוצות , לאחר האירוע .המחוונים הם לא רק כלי לשופטים

  .קבוצות מוזמנות להשתמש במחוונים כמפת דרכים לאורך כל העונה, בנוסף. דרוש שיפורוהיכן החוזק שלהם 

, היטבמתוכנת ו אמין אשר יסייעו להגדיר רובוט מאפייניםשל הישגים כדי להבין את השימו לב לרמות הגבוהות ביותר 

 .FIRST LEGO Leagueמאמצת את ערכי הליבה של הפרויקט חקר יסודי ויעיל וקבוצה מתפקדת היטב 

 

תזכורת 

השופטים יראו את 

 כולםההתנהגות של 

 FIRST -אנו ב. בתחרות

LEGO League   מצפים

הורים , מנטורים, ממאמנים

וחברי משפחה אחרים 

להדגים התנהגות הולמת 

בדיוק  ,®עיתואדיבות מקצו

 .כמו חברי הקבוצה

טיפ 

השופטים יפנו שאלות לחברי 

באזורים בהם . הקבוצה

 המאמנים רשאים להצטרף

 ,לקבוצות בחדרי השיפוט

התפקיד שלך כמאמן הוא 

לשבת בשקט ולאפשר 

  .לקבוצה לענות
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 בהערכי הלי שיפוט

 ובמיוחד לאורך כל התחרות. מרכזיים למשימה שלנו FIRST LEGO Leagueערכי הליבה של 

שופטי ערכי הליבה יעריכו עד כמה הקבוצה מבינה , במהלך כל פגישות השיפוט המתוכננות

 .התחרות שלה ובחיי היומיום תומשלבת ערכים אלה בחוויי

אחרים ישתמשו בפעילות מעשית של עבודת בבעוד ש, אירועים מסוימים יסתמכו על ראיונות

ככלי להצגה בפני השופטים  באירוע שלכם ייתכן ויבקשו מכם להכין פוסטר ערכי ליבה .צוות

למידע נוסף בנושא ערכי  4לפרק עבור ולכן שימו לב להנחיות שיפורסמו לקראת התחרות. 

 .הליבה

 הפרויקט שיפוט

 הם כי לשופטים בבירור להמחיש חייבת הקבוצה, הפרויקט בהצגת םכשל דקותה חמש במהלך

 חדשני פתרון יצרו, האמיתי העולםמ בעיה זיהו הם: בפרויקט הנדרשים השלבים כל את השלימו

 דרישות וקיימות במידה כי להראות חייבים הם, בנוסף. םאחרי עם שלהם הממצאים את ושיתפו

 .נענו הן, הנוכחי השנתי תגרהא לפרויקט ספציפיות

 או, שומעים שהם מה את רק להעריך יכולים השופטים, זכרו

 הם איך לשופטים להגיד צריכים הקבוצה חברי, אחרות במילים

 לקבל מנת על הצגת הפרויקט במהלך נדרש שלב כל השלימו

 .זכות נקודות

השופטים . לשאלות ותשובות תפרויקט מיועדההמחצית השנייה של מפגש שיפוט 

הם רוצים . ישאלו את הקבוצה כיצד הם בחרו והגדירו את הבעיה אותה בחרו לחקור

את הבעיה  לנתחכדי  השתמשה הקבוצה לשמוע על תהליך המחקר והמקורות בהם

השופטים ירצו ללמוד על הפתרון החדשני ואיך יש לו את . הפתרונות הקיימים ואת

על מה הם ירצו לדעת כי הקבוצה חשבה . הפוטנציאל להפוך את החיים לטובים יותר

איך הקבוצה הם ירצו להבין , בנוסף. דרוש בכדי להפוך את הרעיון שלהם למציאות

למידע  6לפרק עבור  כיצד אנשים אלו יכולים להרוויח מהרעיון של הקבוצה.עיונות עם אחרים לפני התחרות ושיתפה ר

 .נוסף על הפרויקט

 הרובוט עיצוב שיפוט

התכנון המכני על ה שופטי עיצוב הרובוט יצפו ברובוט וישאלו את הקבוצ ,במהלך מפגש השיפוט

או האסטרטגיות /ם ירצו לראות ולשמוע על כל השיטות ושופטיה. ועל התוכניות שהם כתבו

דרך השאלות שלהם  .החדשניות שהקבוצה חשבה עליהם כדי לפתור בעיות ולהשלים משימות

 .הם יוכלו להבטיח כי הילדים הבינו וסיימו את כל העבודה הקשורה בבניית הרובוט שלהם

שים לב לכל מידע שמסופק על ידי מארגני לכן  ,מסוימים דורשים הצגות רובוט רשמיותאירועים 

שופטים מסוימים פשוט מעדיפים להתחיל ראיונות , גם אם הצגה רשמית אינה נדרשת. התחרות

בכל מקרה, הקבוצה צריכה להביא את התכנות שלה על . "כםספרו לנו על הרובוט של" במשפט

עזרו לקבוצה להיות מוכנה ווודאו שהילדים  או תדפיס, למקרה שיישאלו על ידי השופטים.גבי מחשב נייד, טאבלט 

 .למידע נוסף על משחק הרובוט 5לפרק עבור . חשים בנוח להדגים את הרובוט

  

תזכורת 

ודא כי קבוצתך מיידעת את 

באיזו דרך  שופטי הפרויקט

הם חלקו את עבודתם עם 

. אחרים לפני התחרות

קבוצות שוכחות לפעמים 

שלב זה בהצגת להוסיף 

הפרויקט, אבל שיתוף הוא 

  שלב הכרחי.

 הפרויקט

 ערכי ליבה

 משחק הרובוט
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 השופטים מסביב

במהלך מפגשי  ,בנוסף להערכת הקבוצות באמצעות מחוונים

לשוחח עם הקבוצות בצורה  שופטים יכולים, השיפוט המתוכננים

  .במהלך התחרות בכדי לדעת עוד על הקבוצות תפורמלי פחות

אבל , כי השופטים לא תמיד יציינו בגלוי מי הם, הזכר לקבוצה שלך

ה ששכחה לקבוצ ת עזרההצע. לרווחה קוחותפ אוזניהם ועיניהם

את ההבנה של הקבוצה לגבי  באופן ברורלהביא משהו מציגה 

 .אדיבה ועיותמקצ

. עם הקבוצה שיהיו בקשרמתנדבים ואחרים , במהלך היום על ידי שופטי הזירה ישקלו גם כל מידע שיסופקהשופטים 

 .להבין את התהליך ולעודד אותם להרגיש בנוח לדבר עם שופטים ומתנדבים אחרים חברי הקבוצהל עזור

 

  (backs-Call)קריאות בחזרה 

אורך ופורמט . Call-backsאירועים מסוימים משלבים סיבוב שני של מפגשי שיפוט המכונה , כאשר הזמן מאפשר

 .פגישות אלו לא קבוע והוא יכול להשתנות באופן משמעותי בשל אילוצי האירוע ולוח הזמנים

ועד  הפרויקט או הרובוט, הקבוצההחל משופט שרוצה הבהרה נוספת על , מסיבות רבות Call-backניתן לבקש 

אנא היזהרו מלהניח . שופטים אחדים שמרגישים צורך לראות קבוצות שמדורגות קרוב אחת לשנייה במועמדות לפרס

  Call-backs - פרסים רבים ניתנים ללא צורך ב.  Call-back- הנחות לגבי הסיכויים של הקבוצה על בסיס בקשה ל

כדאי לברר האם   Call-backs - אם הקבוצה שלך התבקשה להשתתף ב. הו יינתןאינו מבטיח שפרס כלשתהליך וה

 .הרובוט או חומרים אחרים לפגישה, היא  צריכה להביא את הפרויקט

 טוסובייקטיביות השיפ

הישג קבוצתי , אשר נקבעים באופן אובייקטיבי על ידי התוצאות שהושגו על שולחן התחרות, למעט ביצועי הרובוט

קבוצה בדיוק באותה אפילו השופט הכי מנוסה ומיומן לא יעריך כל . נשפט באופן סובייקטיבי התחומים האחריםבכל 

מקפידים  תחרות המארגני , בנוסף. מאוזנת יותר בכדי ליצור השקפה או שלישיות השופטים שלנו יעבדו בזוגות. צורה

 .משחק שווה והוגן עבור כל הקבוצותלהכשיר את השופטים ולהשתמש בכלים נוספים כדי ליצור שדה 

ופיתחנו תהליכים שהביאו  אנו ממשיכים לשפר את הכלים וההדרכות הניתנים לשופטיםFIRST LEGO League -ב

העובדה נותרת שפרסי השיפוט הם סובייקטיביים מטבעם וחשוב שכל הקבוצות , עם זאת. ועקביות לתוצאות הוגנות

הכולל דיונים ושיחות בקרב השופטים , פרסים נקבעים באמצעות תהליך של נורמליזציה, כדי לפצות על כך. יבינו זאת

 .כדי לעזור להפחית את האפקט של סובייקטיביות ככל האפשר
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 FIRST LEGO LEAGUEדיוני 

 מועמדותכל הקבוצות הל ע דיון מעמיקמסתמכים על  FIRST LEGO Leagueדיוני , בהנחיית השופט הראשי

ושוקלים את כל  השופטים עושים שימוש בתצפיות והערכות של מחווני השיפוט כצורה אחת של הערכה. לפרסים

 לאורך היום.המידע שנאסף 

הישגים קבוצתיים נבדקים ומושווים כאשר השופטים מנהלים דיונים אינטנסיביים על מנת לקבוע אילו קבוצות יזכו 

בהתבסס על היתרונות  ,דירוג ראשוני של המועמדים לפרסיםהשופטים עובדים יחד כצוות כדי ליצור . בפרסים

 .על הקריטריונים לפרס כהגדרתם במחווני השיפוטכן והחסרונות היחסיים של קבוצה לעומת קבוצות אחרות ו

 . השופטים נכנסים לשלב האחרון של הדיונים, ברגע שהדירוג הראשוני הושלם

לאחר שנקבע . ת הצבעה על ידי כל השופטים כדי לקבוע את הזוכהואז נערכ מוצגכל מועמד לאליפות , כצעד ראשון

הדיון הראשוני בהתאם למדיניות החלוקה מהפרסים אחרים נקבעים על ידי שימוש בדירוגים , בפרס האליפות הזוכה

 .להלןהמפורטת 

 מדיניות חלוקת פרסים

את   להוקירהוא  FIRST LEGO League -מטרת תהליך חלוקת הפרסים ב

למעט פרס ביצועי הרובוט . לפרסים המחולקים בתחרותביותר קבוצות ראויות ה

לזכות תחרות בקבוצות יכולות (, שלהפי הניקוד שכל קבוצה יכולה לקבל ל)

 .בפרס אחד בלבד

פרס לא המשמעות היא שלעיתים . חייבים לשקול כיצד לזהות את המועמדים המתאימים ביותר לפרסיםהשופטים 

אם קבוצה מקבלת את , לדוגמה. מאחר והיא קיבלה פרס אחר, לקבוצה בעלת הדירוג הגבוה ביותר בתחום ןיינת

הם יקבלו . וה ביותר לפרסגם אם הם היו מדורגים במקום הגב" המצגת"הם לא יקבלו את פרס " עבודת הצוות"פרס 

 .את הפרס באזור בו שלטו בצורה הטובה ביותר

, היא להכיר בכל הקבוצות באופן המתאים ביותר האפשרי FIRST LEGO League של  המטרה של תהליך הדיונים

  .הקבוצות כל כדי לחגוג את ההישגים של

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תזכורת 

 היא:   FIRSTהמילה   משמעות 

 “For Inspiration and Recognition 

of Science and Technology.” 
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  םפרסיהמבנה 

 FIRSTפרס האליפות הוא הפרס היוקרתי ביותר שקבוצה יכולה לזכות באירוע 

LEGO League רשמי . 

 .  FIRSTבמשימה שלפרס זה חוגג את ההצלחה האולטימטיבית 

 חייבות קבוצות, בנוסף. הזה הפרס עבור חשובים רובוט ועיצוב פרויקטה, ליבה ערכי

, על מנת להיות מועמדת בתחרות שגי משחק הרובוטיה של העליונים 40%היות בין ל

 .יפותהאל פרסל

 :שה תחומיםחלקים לשלונהפרסים הנותרים 

 .של המשימה שלנו" ליבה"כהכרה בקבוצות בתחומים שאנו מחשיבים : פרסי הליבה ▲

ובקבוצות  FIRST LEGO League -של אנשים התומכים ב תרומהעל מנת לכבד את ה: פרסי הכרה מיוחדים ▲

 בוצה יכולה לזכות בפרס הכרה מיוחד בנוסף לפרס ליבה.ק .שלנו בצורה יוצאת דופן

o קרן של העולמית החדשנות לפרסאחת המועמדת  בוצהכל תחרות גמר יכולה להכריז על ק XPRIZE .

 לפרס זה מתקיים מחוץ לעונת התחרות.תהליך הבחירה הסופי 

 אלה עשויים להיות פרסי השופטים. הכרה בקבוצות מרשימות עבורן פרס סטנדרטי לא קיים: פרסים אופציונליים ▲

 .שנקבעו על ידי מארגני התחרות מאפייניםאו פרס מקומי נפרד עם 

 

במידה ויש לך  ישראל  FIRSTאנא צור קשר עם , לפי גודל וסוג האירועבפרסים בתחרויות עשוי להשתנות הבחירה 

 בתחרות שלך מבנה הפרסים שאלות לגבי

 זכאות לפרסים

ואחרי כל כך הרבה מאמץ הדבר האחרון  עובדות קשה מאוד במהלך העונה FIRST LEGO Leagueקבוצות 

כפי שנראה  השיפוט בחדרי טובים ביצועים. שמישהו רוצה זה שהקבוצה לא תהיה זכאית לקבלת פרסים בתחרות

בפרסים אך אינם הקריטריונים היחידים.  הלזכייבמחווני השיפוט ותוצאות גבוהות בזירת משחק הרובוט חשובים 

 כדי להיות מועמדת לפרסים. FIRST LEGO Leagueהקבוצה צריכה גם לפעול לפי חוקי 

אם אתה זקוק . לגבי זכאות לפרסיםוודא שהקבוצה שלך וכל מי שקשור לקבוצה מבינים את המדיניות , כמאמן

כל ההחלטות המשפיעות על זכאות לפרסים , ברגע שמגיעים לאירוע. האירועלפני הזמן לשאול שאלות הוא , להבהרה

, של שופט הזירה הראשי ליד השולחן ובדיוק כמו החלטות או מארגן האירוע/ נקבעות על ידי השופט הראשי המקומי ו 

 .סופית נהסמכותם הי

 התערבות מבוגרים

ההזדמנות של הקבוצה  אבל זו, קל לכל אחד להיקלע להתרגשות בתחרויות

אבל הרובוט ופרויקט מבוגרים תפקיד חשוב בהדרכה ותמיכה בקבוצה ל .לבלוט

אם שופטים או שופטי זירה שמים לב שמבוגרים . על ידי הקבוצה הקבוצה ייעשו

הם עשויים , או מנחים את הילדים, רומזים לקבוצה, ביצועי הקבוצהמכוונים את 

 . מידילבקש מהמבוגרים לעזוב את האזור באופן 

מן הספק אך גם לזהות  תליהנוהשופטים מתודרכים מצד אחד לתת לקבוצות 

או לבצע , חוסר יכולת של קבוצה לענות על שאלות. עודף מעורבות מבוגרים

יהיה בולט וישפיע על הזכאות , ישירה של מבוגרהתאמות ברובוט ללא עזרה 

 .לפרס

 

 תזכורת 

מבינים את   הקבוצהחברי 

חשיבות מקצועיות אדיבה 

זה  .ומפגינים אותה בעקביות

 עשבאירו תחלק מהייחודיו

FIRST LEGO League 

, אנו מצפים שגם המאמנים

הורים ובני משפחה , מנטורים

אחרים יפגינו התנהגות 

כל  ®ומקצועיות אדיבהנאותה 

 .הזמן

 תזכורת 

רשימה מלאה  של 

 תיאורםם ופרסיה

דף מפת במפורסמים 

אתר משאבים, ב

 www.firstisrael.org.il/fll/

 

. 
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 שכדאי לזכור נוספיםכללים 

הקבוצה  ןלפרסים בה להיות זכאיםעל מנת ישנן מספר דרישות נוספות , כפי שנמסר במדריך זה ובמסמכים אחרים

 :כאן ותמפורט ןחלק. צריכה לעמוד

 .2בפרק פרטים נוספים ניתן למצוא . 'ח-ד' בכתה, ילדים 10יכולה למנות עד  eagueLEGO L FIRST קבוצת ▲

ערכי הליבה, עיצוב הרובוט  מפגשי שיפוט ןהתחרות כולל משחק הרובוט וכ תחומיהקבוצות חייבות להשתתף בכל  ▲

 .כלשהו ליבהעל מנת להיות זכאיות לפרס  והפרויקט

 .הרובוט ימפגשי השיפוט ובנוסף להופיע כקבוצה למשחקכל חברי הקבוצה באירוע צריכים להשתתף בכל  ▲

חייבות לקיים ( הורים ואחרים הקשורים לקבוצה ,מנטורים, כולל מאמנים)קבוצות , ערכי הליבה ילזכאות לפרס ▲

 להוביל ותעלול חמורות ליבה ערכי בעיות. לאורך כל האירוע FIRST LEGO Leagueשל ולהציג ערכי הליבה 

  .הפרסים מכל ת הקבוצהפסילל

 מאושריםה והתוכנה חלקיםעם ההרובוט חייב להיות בנוי בהתאמה  ,טועיצוב הרובו לזכאות לפרס ביצועי הרובוט ▲

 .וכללים אחרים

לפתח , לזהות בעיה) תהליך הפרויקטשלבי  שלושתהשלמת כל  הדגיםקבוצה חייבת ל, לזכאות לפרס הפרויקט ▲

 ותהמוגדר ותולמלא אחר כל דרישות הפרויקט האחר כחלק מההצגה שלה( פתרון חדשני ולשתף בתוצאות

 .במסמכי האתגר השנתי

 

 

 

 

 

    

 שאלות לגבי השיפוט? 

 לגבי שאלות ותשובות  /www.firstisrael.org.il/fll ו באתר קרב

  fll@firstisrael.org.il-לשאלות נוספות ניתן להפנות 

ממאמן למאמן 

 !זכור: מה שאנחנו מגלים חשוב יותר ממה שאנחנו זוכים בו

 חיוביתאם תהיה בגישה . זכור להישאר חיובי והמשך להדגים את ערכי הליבה, אם הקבוצה שלך לא זכתה בשום פרס

 .  היא עונה שלמה ולא רק יום אחד FIRST LEGO League. הגישההקבוצה תאמץ את אותה 

היה מוכן עם דוגמאות לדברים שהקבוצה . גם בתחרות להתייחס לכךהיה מוכן אך , התחרות לפנידבר עם הקבוצה שלך 
הקבוצה תצא הוא שמקרה הגרוע ביותר יגרום לילדים תחושה טובה מיד אך הזה אולי לא . הםבעשתה והצליחה 

לראות את הצדדים וקח את הזמן כדי לעזור להם להבין ". בשביל כלום" היתה מהתחרות בהרגשה שכל העבודה שלהם
 !נה הבאהשטוב יותר באפילו מה שהם יעשו ולחשוב על הטובים מהעונה 

 

http://www.firstisrael.org.il/fll/
mailto:ל-fll@firstisrael.org.il
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 חגיגת העונה שלכם: 9פרק 
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 חגיגת העונה שלכם

גם . היא חיונית, ומשותפתאישית , חגיגה והכרה בהצלחה של הקבוצה שלכם

הרבה וחברי הקבוצה  השיגוהם , אם הקבוצה לא הגיעה לכל המטרות שלה

פרויקט שהקבוצה הכינה מצגת מיוחדת לסביר . םבהישגיה גאיםחוש צריכים ל

או למדה איך , עיצבה ותכנתה את הרובוט לבצע משימה אוטונומית, חקרה

 !חגגו את ההישגים האלה ואחרים. לעבוד כצוות

 חגיגות

 לבחור יכולים אתם. לחגוג אחת דרך זוהי אך, תחרותב להשתתף נהנות הקבוצות רוב .לחגוג רבות דרכים ישנן

של  הזמנים בלוח סהכנולכן  יחד שתחגגו חשוב, לקבוצה משלכם רעיון להמציא או בהמשך המצורפים רעיונותב

 . לחגיגה העונה זמן

 קבוצה חבר בכל הכר

 . לקבוצה מותר וא או היאאיך ה ילדספר לכל . ודא להשאיר זמן לכל חבר קבוצה

קבוצה והדברים החברי  כו בשארהדרך בה תמ, והבעיות שפתר, ו חברי הקבוצההרעיונות הטובים שהציע דבר על

 . במהלך העונה ושלמד

לאחר מכן הצג לכל ילד כרטיסייה . תרם כל אחדבקש מכל חבר קבוצה לכתוב מה , העונהכפעילות קבוצתית לסוף 

ולבחור את  ליבה ערכי האו בקש מחברי הקבוצה לעבור על רשימת . תרם ואשעליה כתוב איך חברי הקבוצה ראו שה

 . שמתאר בצורה הטובה ביותר כל חבר קבוצההאחד 

חברי לזוהי דרך מצוינת . שיתוף פעולה תחרותיואחר יכול לקבל פרס על  ®על מקצועיות אדיבה אחד יכול לקבל פרס

 . מאשר המשימות שהם ביצעויותר הקבוצה להבין שהתרומה שלהם לקבוצה גדולה 

 לקבוצה הצדע

הקבוצה  .הקבוצה את הישגיהזמן משפחה וחברים לראות . ארגן מסיבת פיצה או ארוחת ערב. ן חגיגה קבוצתיתתכנ

, אלבומי תמונות, הרובוט ולהציג את המזכרות של הקבוצה ביצועי להדגים את, יכולה להציג את הפרויקט שלה

 . תרומה של כל חבר קבוצהאת הירות קשמו , עודות שאתה תכיןתזו יכולה להיות הזדמנות להעניק . שרטוטים וכדומה

 שלכם חהאירו ומקום מתנדבים, מנטורים, הספונסרים את ברך

. המתנדבים והמקום שאירח אותם בפגישות, הספונסרים, וודא שהקבוצה שלך מכירה בתרומה של המנטורים

או מכתבי תודה אישיים , תעודה ממוסגרת, הרובוטשל תמונה של הקבוצה או  כמוהקבוצה יכולה לתת מתנת תודה 

 .ירים את התרומהקשמו

 

 

ממאמן למאמן 

. בייחוד אם קבוצתך לא זכתה בפרס, שלכם ממוקדות בכיף ובחוויה שעברומצא דרכים לשמור על החגיגות הסופיות 

הסיפור לא חייב להיות על איך פתרו . עונההמהלך בוצה מה היה המקרה האהוב עליהם בנסה לשאול כל חבר ק

זה יכול להיות על זמן בו הצליחו בתרגיל בנייה או כשמישהו סיפר בדיחה מוצלחת . FIRST LEGO Leagueבעיית 

 .FIRST LEGO Leagueזה יעזור להם להבין מה הם אהבו בחוויית . והקבוצה כולה צחקה לעשר דקות
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 !הרחב את העונה שלך
 

 )קהילתי(לא רשמי  אירוע ארחו

אירועים אלה לא מקנים . מהאזורולהזמין קבוצות אחרות לאחר העונה קבוצתך יכולה לארח תחרות לא רשמית 

אבל הם דרך מעולה עבורן להפגין את כישוריהן ולחלוק את הידע שלהן , לקבוצות זכות להשתתף בתחרויות הגמר

 . תהייחודישו ולהציג את עבודתם הילדים נהנים מהאפשרות לראות מה אחרים ע. בסביבה נטולת לחץ

פעילויות , כלול אתגרי רובוט מיוחדים. להתאים את האירוע המקומי לצרכיה ומשאביה של הקבוצה הרגש חופשי

רים אירועים מקומיים לא חייבים להיות יק. ושאר מרכיבים מיוחדים שקבוצתכם מפתחת פרויקטיםמיני , עבודת צוות

, כל דבר שקבוצתכם בוחרת לעשות. הורים לקחת חלק בתכנון האירוע עודד. שתרצה למארח ותוכל להיות יצירתי כפי

 .ידעו את הקבוצות המשתתפות האחרות כדי שידעו למה לצפות ואיך הן יכולות לעזור

 FIRSTהתקדמו לתוכניות אחרות של 

מידיי להתחיל לחשוב לכן זה אף פעם לא מוקדם , גדלים בסופו של דבר FIRST LEGO Leagueכל חברי קבוצת 

, ועד לסיום תיכון 6מאפשר השתתפות בתוכניות לילדים מגיל  FIRSTתהליך ההתקדמות בתוכניות . על הצעד הבא

 .FIRST LEGO Leagueגם אחרי סיום  FIRSTכך שלקבוצתכם יש את האפשרות להמשיך ולהשתתף בתוכניות 

Robotics  FIRST-ה עבאירואו  Tech Challenge FIRST עבאירולשקול את האפשרות להשתתף  באפשרותכם

Competition תנו לקבוצתכם טעימות מהחוויות של . באזורכםFIRST ת וי חשיפה לקבוצ"לתלמידים הבוגרים יותר ע

 .מרץים פברואר וחודשהבמהלך מו ת שתתקיייוולתחרו

 בקרו באתר, באזורכםבכדי ללמוד עוד על התוכניות שלנו לתלמידים הבוגרים יותר ולמציאת אירועים 

 www.firstisrael.org.il 

 תן לעצמך טפיחה על השכם

, מבנה סיפקת, זמנים לוח תכננת: הקבוצה של הבסיס היית אתה

 ושיבחת חשובות החלטות בקבלת סייעת, להשתתף כולם את עודדת

 הנעת, הקשבת, הדרכת, תיווכת אתה, בנוסף. המאמצים על כולם את

 . ניחמת אפילו ואולי

 

 . השכם על טפיחה לך המגיע הקבוצה ובניהול בהדרכה שהשקעת רבה ואנרגיה שעות אינספור של מחויבות אחרי

 

, טכנולוגיה, מדע של מדהימה חוויה היתה שלך לקבוצה

 זאת. אפשרת אתה כי, צוות ועבודת השראה

 !תודה
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®FIRST2017 ©  ⦁               59 כל הזכויות שמורות למעט אם נרשם אחרת  

 

 2&  1נספחים 
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 כספים ניהול: 1 נספח

, עצמי באופן ממומנת או ארגון ידי על או ספר בית ידי-על נתמכת הקבוצה אם גם. קבוצה כל עבור חשוב כספים ניהול

 ממאמנים עצות מספר אספנו. וההוצאות ההכנסות את שתנהל מערכת שצריך הוא הדבר פירוש. הוצאות לכם יהיו

 .זה תהליך לנווט לך לסייע כדי מנוסים

כל קבוצה צריכה לכתוב תקציב. רצוי שהוא לא יהיה ארוך ומסובך, אבל הוא צריך לכלול את כל  כתוב תקציב. .1

 גם . כלולעלותוכולל כל פריט גדול  . צייןשבאתרהדברים שאתה חושב שתזדקקו להם. עיין בתקציב לדוגמה 

 שורה אחת לפחות עבור שונות. גם אם אתם משתמשים בכסף הנוסף רק לחטיפים, תשמחו שהוא היה זמין.

הדבר החשוב ביותר הוא , עם זאת. פשוט לעקוב אחרי גיוס תרומות והוצאות רישוםקבוצות רבות משתמשות ב

. מסייעים לקבוצההאחרים הלמבוגרים  חלקלגם אם הוא רק על פיסת נייר שאפשר לצלם ו! לרשום את התקציב

היכן אתם נמצאים ומה עדיין צריך לעשות על מנת לענות על  ,עקוב אחר מצבכםל ת לכםכתיבת התקציב מסייע

כמה אפשר להוציא על יציאה בהחלטה כסף או  ההתקדמות בגיוסאחר  במעקבזה גם יעזור . הצרכים של הקבוצה

 .לתחרות

אחר התקציב מוקפד מעקב , או תורמים אחרים מקומיים עסקים, הוריםמאם הקבוצה שלך מקבלת תרומות 

את תמיכתם שוב בשנה  קבלהדבר עשוי גם לסייע לך ל. בכספם בתבונהיאפשר לך להציג לתורמים שהשתמשת 

 .הבאה

בדפים הבאים חלק או כל ההוצאות שלהם.  עבור תשלוםרוב הקבוצות משתמשות בגיוס כספים  תרומות. איסוף .2

שיהיה מבוגר ל הקבוצה תזדקק, תבחרגיוס כספים ל השיט ו. לא משנה איזתמצא מספר רעיונות לגיוס כספים

 .םשייתראחראי לאיסוף הכסף 

לארגונים ללא  רק ייתכן שתגלה כי חלק מהם יכולים לתרום, בקבוצהאם אתה פונה לעסקים מקומיים לתמיכה 

 FIRSTשל  אישורי המסקבוצות אינן מכוסות על ידי ה. אישור לצורך החזר מסהם עשויים לבקש ממך . כוונת רווח

זה , עם זאת. כדי לטפל בתרומות ןכך שחלק מהקבוצות בוחרות להקים ארגון ללא מטרות רווח משלה, ישראל

 .יכול להיות תהליך מסובך ויקר

לבקש את ו בנושאאנו ממליצים לדבר איתם , ארגון ללא כוונת רווח באזורלית ספר או כלשהו לב קשראם יש לך 

זה עשוי להפוך מקורות חדשים של , שלך האם הם מוכנים לקבל תרומות עבור הקבוצ. גיוס הכספיםתמיכתם ב

כיצד הקבוצה ו, ודא כי הגדרת את הסידור בכתב כך ששני הצדדים מבינים כיצד יטופלו התרומות. מימון לזמינים

 .תקבל את הכסף

 -)באנגלית(  FIRSTוד על גיוס כספים באמצעות סרטונים שספריית המשאבים של תוכלו ללמוד ע

ittoolk-library/fundraising-https://www.firstinspires.org/resource  

הקבוצה שלך מטפלת בהוצאות בעצמה, אתם צריכים דרך להפקיד את הכסף שאתם אם  .הפקדת כספים .3

ספר. אתם  מבתיאוספים. בנקים ואיגודי אשראי רבים מציעים חשבונות מועדון שמיועדים למועדונים ולקבוצות 

מספר ל פנולהם. שומה הדרישות זה לברר אם הם מציעים חשבונות מסוג ויכולים לפנות אל הבנקים המקומיים 

 עשויים להציע אפשרויות שונות. מאחר והםבנקים שונים, 

קבוצות אינן . מס כדי לפתוח חשבון קבוצתי אישורבנקים מסוימים עשויים לדרוש ממך לספק מספר מעסיק או 

חסות או ארגון הנותני , יהיה עליך לעבוד עם בית הספרשכך , ישראל FIRST אישורי המס שלמכוסות על ידי 

 .ר מס אם אתם זקוקים לואישומקומי ללא כוונת רווח כדי לקבל 

קים עבור 'צ יםוכותב םמתנדב מפקידים את הכספים בחשבון הבנק האישי שלה ורהמאמן או ההקבוצות  במספר

 תוחזר היתרהבזהירות אחר התקציב כדי להבטיח כי  ובפשוט עק, אם תבחר במסלול זה. הקבוצה לפי הצורך

 .הקבוצהלמען לפעילויות  תנוצללתורמים או 
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שונים )כגון  וצרכים, תיולתחרו , נסיעותרישוםדמי הקבוצה שלך תידרש לשלם עבור הוצאות כגון  חשבונות. םשל .4

במערכת הרישום  ישראל FIRST רישום הקבוצה יעשה דרך אתרציוד כתיבה, פוסטרים, חטיפים(. חולצות, 

FIOS  עאירומקצועיות למאמנים ומנטורים, )דמי הרישום כוללים את ערכת האתגר השנתי, השתתפות בהדרכות 

. במידה ועליתם לתחרות הגמר, תדרשו לשלם דמי רישום גם עבור אזוריתפתיחה, זכות להשתתף בתחרות 

 (.השתתפות בתחרות הגמר

אפשרויות כמה  שרצוי שיהיו לקבוצהכך , או מהאינטרנט קטלוגים, לרכוש חומרים מחנויות מקומיות רשאיםאתם 

אם אם פתחת חשבון בבנק מקומי דאג לקבל פנקס המחאות כדי שתוכל לשלם עבור ההוצאות. . תשלום זמינות

לבצע את התשלומים ולעקוב אחר הוצאות  הוא יצטרך ,וחשבון הבנק שלב הפקיד את הכסף הורהמאמן או ה

 .הקבוצה

 משאביםרעיונות לגיוס 

אירועי  לערוךיותר כיף יהיה לך ככל ש. כיףב עשה זאת. קהילה שלךולקבוצה לבחר באירוע התרמה שמתאים 

 .ירצו להיות חלק מההתרגשות יותר תורמים, ההתרמה

על  ובחש. וזה לא חייב להיות כסף דרך שהם יכוליםלתמוך בך בכל בקש מתורמים , לקבוצה משאבים כשאתה מגייס

מוכנים לתרום העסקים מסחריים  ישנם. זמן רבהמתנדבים נוספים או מחויבות  יםגיוס תרומות שלא דורשלרעיונות 

חולצות או כובעים ) מוצרים בחינם הבעוד אחרים מוכנים להציע לקבוצ, שלהם זורשגויס בא הסכוםלפי  שקל מול שקל

 !יעזורשתגייס  משאבכל . לסייע לך יכוליםמה הם באותם  ושאל לעסקים מקומיים פנה. בהנחה או (למשל

 :רעיונות לגיוס משאבים כוללים בין השאר

 מכירת עוגות או שטיפת מכוניות ▲

 ידי הורים או עסקים מקומיים-הגרלה של פריטים שנתרמים על ▲

 תומכים בתוכניות לנוערהכתיבת מכתב לארגונים  ▲

 מהקבוצה . חלקם מכילים שוברי מתנה; באחרים יש פתק תודהבלוניםמכירת  ▲

שיר או לבצע משימה אירוע, עם משימה בפנים. למשל לשיר בכניסה למקבלים מעטפה  -הפוכההגרלה ארגון  ▲

 המשימה למשתתף אחר. בשביל להעביר את! הם משלמים כפול לקנות את היציאה מזהאו   - מצחיקה

השם של כל מתנדב.  ליהם רשוםצנצנות ע םגייס מתנדבים בבית הספר או באירוע קהילתי. שי - נשק את הצב ▲

אשר שמו מופיע על הצנצנת עם הכי הרבה כסף  מתנדבהם בוחרים. האותה צנצנת בכסף  שמיםהמשתתפים 

 .שנבחרחפץ אחר כל או  מנשק צב

 ותנהלים כיצד קבוצות יכול FIRST LEGO League-אין ב .תלוי בקבוצה משאביםאופן הטיפול של הקבוצה ב, זכור

למרות שסביר להניח שהקבוצה . אנו ממליצים לשמור על פשטות ככל האפשר, עם זאת. משאבב השתמשלגייס או ל

 ,ביצועי המשימהב - הוא שייךאליו  במקום הקפידו לשמור את הדגש של פעילויות ,םמשאבי והוצאת סבגיוזמן  תשקיע

 !כיףבהנאה וב
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 לדוגמא זמניםלוח : 2נספח 

 

 בישראל FIRST LEGO League עונת

יש לוודא כי פרטי  FIOS -ב  פתיחת הרישום 2017יוני 

יש לעדכן במהלך . ומדויקיםיצירת הקשר מלאים 

 .העונה במידה ויש שינויים

 בשפה האנגלית - העולמיחשיפת האתגר  2017אוגוסט  29

 בשפה העברית - חשיפת האתגר העולמי תחילת ספטמבר

או  2017ספטמבר  30

 במילוי מכסת המקומות

 FIOS -ב  סגירת הרישום

 תקופת בניית הרובוט ועבודה על הפרויקט ▲ ינואר אמצעעד  ספטמבר

 בן יומיים בחופשת הסוכות  FIRSTסמינר  ▲

 הדרכות ברחבי הארץ ▲

התחרויות האזוריות מתפרסמים פרטי  ▲

 /www.firstisrael.org.il/fll באתר 

 (הרישום נפתח לתקופה מוגבלת) 

ינואר תחילת  אמצע

 2017פברואר 

 תחרויות אזוריות ברחבי הארץ

 ת הגמרתחרויו 2017 פברוארסוף 

המשך עבודה על הרובוט, הכשרת חברי נבחרת  יוני -פרואר 

 חדשים ועוד

הצגת תוצרי הפעילות בפני תלמידי בית הספר  סוף יוני

 וההורים
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 שבוע אחר שבוע, דרך אבני

 עשויים אתם, FIRST LEGO League-ב הראשונה שנתכם זו באם. והמלצה מנחים קווים בגדר הם ואל דרך אבני

 שתציבו חשוב. החקר לפרויקט איכותיים מקורות למצוא או הרובוט על ללמוד זמן ליותר תזדקק שהקבוצה לגלות

 בידיכם תסייע יעדים הצבת. בהתאם ותערכו מחודשת מצב הערכת תבצעו התקופה ובמהלך סבירים יעדים לעצמכם

 .בהמשךותם א לשנות תצטרכו אם גם ממוקדים להישאר

 

  (:אפשרי אם) kickoff – האתגר השקת אירוע לקראת

 FIRST LEGO Leagueשל ערכי הליבה כקבוצה על  עברו ▲

 בחרו שם לקבוצה ▲

 משחק הרובוט ▲

 הלחברי הקבוצה להתנסות בבנייה של רובוטים לדוגמ ואפשראת ערכת הרובוט  פתח 

 בתוכנתנמצאים הלעבור על המדריכים והתרגולים  להתחילצוות התכנות של הרובוט תן ל 
®LEGO ®MINDSTORMS 

לתכנת ביחד רובוט לימוד שיבצע משימות אימון פשוטות כגון  תן לחברי הקבוצה לנסות 

 אחורה, פניה, טיפוס על מכשול קטןנסיעה קדימה/

 הפרויקט ▲

 הוראות ביצוע הפרויקט המגיעות במדריך זה תן לחברי הקבוצה לקרוא את 

 השנתילחקור ולחפש מקורות מידע הקשורים לנושא הכללי של האתגר  תן לחברי הקבוצה 

 השנה אתגרשל העוסקים בתחום החקר  אנשי המקצועכקבוצה, למדו על  ▲

 קבעו ערב הורים לחשיפת האתגר ומבנה העונה. ▲

 /www.firstisrael.org.il/fll באתר ותלהדרכות המתפרסמ הירשם ▲

בחופשת הסוכות, בסמינר מידע מלא על ניהול העונה, תכנות,  FIRST !!! הירשם לסמינרחשוב ▲

 פרויקט החקר ועוד

 

 

  :1 שבוע

 תרגילים ומשחקי גיבוש –בניית הקבוצה  ▲

 לחזור עליהם פעם נוספת( תמיד טובכקבוצה ) FIRST LEGO Leagueשל  ערכי הליבה סקרו את ▲

 תפקידים ותחומי האחריות בין חברי הקבוצה )כמובן שזה בסדר אם אלו ישתנו במרוצת הזמן( חלקו ▲

 "סיעור מוחות" של הקבוצה לקביעת יעדים, מטרות ולוח זמנים לעונהערכו  ▲

 /www.firstisrael.org.il/fll  מאתר האתגרהורידו וקראו בקפידה את מסמכי  ▲

 משחק הרובוט ▲

  אתרמסמכי האתגר שבאת מסמכי משחק הרובוט מתוך  קרא יחד עם חברי הקבוצה 

  אתרבנמצאות העל פי ההנחיות  דגמי המשימותהתחילו להרכיב את  

 הפרויקט ▲

 . הבינו יחד את כל השלבים שצריך להשלים.אתרמסמכי האתגר שבמתוך  הפרויקטאת מסמכי יחד  וקרא 

 על נושא האתגר השנתי לשתף בידע שלהםחברי הקבוצה תן ל 

 מומחים פוטנציאלים אליהם תוכלו לפנותת רעיונות ליציאה לשטח ורשימ למקורות מידע, קיימו סיעור מוחות 

 מומלץ להיכנס לאתר ולבדוק את מחווני השיפוט והפרסים המחולקים בתחרות  ▲

 

 

 

 משחק הרובוט

 הפרויקט

 ערכי ליבה
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  :2 שבוע

 /www.firstisrael.org.il/fll באתר  ושאלות ותשובות בנוגע לשיפוט אתגרעדכונים ל בדקו ▲

 משחק הרובוט ▲

 סיימו לבנות את דגמי המשימות 

 שלכם זירת האימון והכינו אתשטיח המשימות  סדרו את 

 ערכו סיעור מוחות לגבי אסטרטגיית משימות אפשרית 

 על עיצובי שילדה שונים ומשימות תכנות פשוטותהתאמנו  

 הפרויקט ▲

 דונו על מה למד כל חבר בקבוצה על נושא הפרויקט 

 פתרונות אפשריים לה בעיה אחת בה תתמקדו והתחילו לבחון  בחרו 

 , באמצעות האינטרנט או בכל דרך אחרת/ בבית בספרייה בקש מחברי הקבוצה לצוות את עצמם לבצע מחקר 

 הבאה לפני הפגישה

 האתגר השנתיתכננו יציאה לשטח או פגישות עם מומחים בתחום  

 

 

 : 3 שבוע

 /www.firstisrael.org.il/fll באתר  ושאלות ותשובות בנוגע לשיפוט אתגרעדכונים ל בדקו ▲

דורש עבודה  מערכי הליבהבדקו מה . במפגשים ובכלל ערכי הליבהשוחחו עד כמה הקבוצה שלכם מיישמת את  ▲

 נוספת של הקבוצה

 משחק הרובוט ▲

 כקלות ביותראת הרובוט לביצוע שתי המשימות שהקבוצה בחרה ותכנתו עצבו  

 בדקו, תקנו והריצו שוב את הרובוט 

 קחו בחשבון בבניית הרובוט את המשימות והאסטרטגיות הנוספות שיש ליישם 

 תכנותיםשמרו גרסאות וגבו  

 הפרויקט ▲

תוצאות  מהםמהם הפתרונות הקיימים ושנבחרה,  הבעיהמחקר על השתפו את חברי הקבוצה בהתקדמות  

 עם מומחים בתחום נערכוהמפגשים והשיחות ש

מציאת פתרון ל חותובצעו סיעור מו , הגדירו את שאלת החקר של הקבוצההתמקדו בבעיה שהקבוצה הגדירה 

 חדשני

 

  :4 שבוע

 /www.firstisrael.org.il/fll באתר  ושאלות ותשובות בנוגע לשיפוט אתגרעדכונים ל בדקו ▲

 קיים באתר.על מועדים . מידע התארחו / ארחו בבית פתוח ▲

 משחק הרובוט ▲

 לביצועי הרובוטמהיעדים שהקבוצה הציבה  50%לפחות  עקביאת הרובוט כך שיבצע באופן ותכנתו עצבו  

 מיעדי הקבוצה!( 50%מהמשימות אלא  50%)לא 

 תכנותים וגבו גרסאות שמרו 

 הפרויקט ▲

והחלו לחקור מהם הטכנולוגיות, החומרים   הקבוצה ע"יבחרו את הפתרון החדשני המתאים לבעיה שנבחרה  

 או המומחיות שנדרשים כדי להפוך את הפתרון למציאות

 ליהנות מהפתרון המוצע מי שיכול את בממצאיהכיצד הקבוצה יכולה לשתף  קיימו סיעור מוחות 
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  :5 שבוע

 /www.firstisrael.org.il/fll באתר  ושאלות ותשובות בנוגע לשיפוט אתגרעדכונים ל בדקו ▲

. האם אתם צריכים לקבוע התחרות האזוריתד של יעדי הקבוצה על בסיס הזמן שנשאר ע מחודשתהערכה בצעו  ▲

 יעדים חדשים?

 העשייה שלכם עד כה בעונההזמינו הורים וקהילה והציגו בפניהם את  ▲

 משחק הרובוט ▲

. עליהם לבדוק שהאסטרטגיה שנקבעה ע"י הקבוצה תואמת החליטו על חברי קבוצה שישמשו כמפקחי איכות 

 את כללי השיפוט ומצליחה להשיג את היעדים שהוגדרו ע"י הקבוצה.

 ביצועי הרובוטלמהמטרות שהקבוצה הגדירה  75%נסו להשיג  

 הרובוט לצוות השיפוט בתחרות האזורית עיצובלעבוד על הצגת  התחילו 

 הפרויקט ▲

 הכינו מצגת ו/או חומרים אותם תחלקו עם אנשים שיכולים ליהנות מהפתרון החדשני שלכם 

 שלכם למציאותבדקו מה עליכם לעשות כדי להפוך את הפתרון החדשני  

 

  :6 שבוע

 /www.firstisrael.org.il/fll באתר  ושאלות ותשובות בנוגע לשיפוט אתגרעדכונים ל בדקו ▲

במהלך העונה. בקשו מחברי  FIRST LEGO Leagueשל  ערכי הליבהשוחחו בקבוצה כיצד יישמתם את  ▲

 השופטים.הקבוצה לציין באופן מיוחד דוגמאות אותם יוכלו לחלוק עם 

 משחק הרובוט ▲

מהמטרות שהציבה הקבוצה לביצועי הרובוט בצורה עקבית. המשיכו לעבוד להשגת כל יעדי  75%נסו להשיג  

 הקבוצה.

 שונה בזירת התחרותתהיה הרובוט בתנאי תאורה שונים, כדי להתמודד עם מצב בו התאורה  ביצועי את בדקו 

 תכנותיםשמרו גרסאות וגבו  

 הפרויקט ▲

 תחרותב הצגת הפרויקטהתחילו לעבוד על  

 

 

  :7 שבוע

 /www.firstisrael.org.il/fll באתר  ושאלות ותשובות בנוגע לשיפוט אתגרעדכונים ל בדקו ▲

 האחרוניםכקבוצה, עשו תיקונים אחרונים ליעדים, כדי שתדעו מה עליכם לעשות בשבועות  ▲

 יף!רות האזורית היא במהותה גילוי וכדונו בציפיות הקבוצה מהתחרות. זכרו, גם התח ▲

 משחק הרובוט ▲

 בצורה עקבית נסו להשיג את כל היעדים של ביצועי הרובוט 

 מתחלפיםלמריצים  בצעו הרצות קצובות בזמן 

 הפרויקט ▲

 שתפו את הפרויקט של הקבוצה עם אנשים שיוכלו להרוויח ממנו 

להתארגן ולהציג את שחברי קבוצה יכולים  הקפידו. לתחרות הפרויקט הצגתעל באופן מתוזמן,  ,תאמנוה 

 עזרת מבוגר ללאדקות  חמשתוך  הפרויקט

 מחוון השיפוטבוכוללת את כל הרכיבים עליהם אתם נשפטים  דרישותעונה על כל ה ההצגהחזרו ובדקו ש 

 ולפתרון שבחרתםבעיה במענה על שאלות הקשורות ל התאמנו 

http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
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  :8 שבוע

 /www.firstisrael.org.il/fll באתר  ושאלות ותשובות בנוגע לשיפוט אתגרעדכונים ל בדקו ▲

תחנות עברו פעם אחרונה על מחווני השיפוט כדי להבטיח שכל חברי הקבוצה מבינים על מה הם נשפטים בכל  ▲

 השיפוט בתחרות

 ערכי ליבה ▲

 יחד עם הקבוצה ערכי הליבהתחנת את שיטות השיפוט ב סקור 

 לאורך כל התחרות לערכי הליבההזכר לחברי הקבוצה להתנהג בהתאם  

 משחק הרובוט ▲

 תיקונים אחרונים בעיצוב ובתכנות הרובוט 

 שהצבתם היעדיםשהרובוט מצליח באופן עקבי להשיג את כל  וודאו 

 הפרויקט ▲

בחמש  את הפרויקטולהציג  להתארגןבעקביות  כי לקבוצה נוח עם אופן הצגת הפרויקט וכי הם מצליחיםוודאו  

 דקות 

 כל תחנות השיפוט בפני "שופטים" מתנדבים:עשו חזרה גנראלית של הזמינו הורים ו ▲

 משחק הרובוטמקצים מתוזמנים של  

 תחנת שיפוט של עיצוב הרובוט 

 הפרויקטהצגת  

 הליבהערכי תחנת שיפוט  

  

טיפ 

סרטוני הדרכה למנטורים ניתן למצוא באתר היוטיוב 

 ארה"ב )באנגלית( FIRSTשל 

https://www.youtube.com/user/FLLGlobal  

http://www.firstisrael.org.il/fll/
http://www.firstisrael.org.il/fll/
https://www.youtube.com/user/FLLGlobal
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FIRST  תחרותי ספורטזה .FIRST  לחייםחוויה זה .FIRST  הזדמנותזה .

FIRST  קהילהזה .FIRST  מדהיםזה. 

 

 ECHNOLOGY)TCIENCE AND SECOGNITION OF RNSPIRATION AND IOR (F  גוןאר
®FIRST  נוסד

 ,במדע לעסוקעל מנת לעורר השראה ולעודד בני נוער  1989בשנת 

 , הנדסה ומתמטיקה.טכנולוגיה

 חדשניות תוכניותהארגון שהוקם ללא מטרות רווח חושף בני נוער ל

, המדע בתחומי לקריירה הזדמנויותללמוד וחושף בפניהם  להמשיך צעירים ותהמניע

 .חיים ומיומנויות ידע, עצמי ביטחון בניית תוך, ומתמטיקה ההנדסה, הטכנולוגיה

FIRST  ב  השתתפות !רובוט מאשר יותרהוא– FIRST  להמשיך סטודנטיםמעודדת 

 מנהיגים להיות אותםומעודדת  STEM -ים להקשור בתחומים קריירהולפתח  ללמוד

 .21- ה במאה שלהם החיים כישורי את ולשפר, וחדשנים
 

 

 זה 18-6 בגילאי תלמידים עבור

 עבור, שיש גדול הכי הכיף

 זו והמתנדביםמדריכים, מנטורים ה

 .פעם אי שתחוו מספקת הכי החוויה

 נאורה הכי התרומה זו לתורמים

 .לתת שתוכלו
 

 מה זה  ?
 ®FIRST 

 

FOR INSPIRATION AND RECOGNITION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY                                 FIRSTISRAEL.ORG.IL 
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FIRST LEGO League תוצאה של ברית מרגשת הינה 

 וקבוצת לגו FIRST®בין  

 

               

                                                     
 

  

 

אחדו כוחות בכדי ליצור את  LEGO®דין קיימן וקלד קירק קריסטנסן מקבוצת  FIRST®מייסד , 1998בשנת 

League ®LEGO ®FIRST ,להם לגלות  תבלימוד מהנה אך גם משמעותי ועוזרילדים  משתפתהצמתית ותוכנית ע

FIRST® קבוצות  כאשר כי משותפת אמונה דין וקלק חולקים .FIRSTאת הכיף שבמדע וטכנולוגיה דרך חוויית 

League ®LEGO והתגברות בעיות פתרון, רעיונות יצירת של התהליך השלם את ותחי ןה, בונות ומתנסות, חוקרות 

  .חיובית בצורה בטכנולוגיה להשתמש ביכולתם ביטחון צבירת תוך, מכשולים על

+ = 

FIRST® LEGO® League 

 מנצ'סטר, ארה"ב

 f irst legoleague.org 

 ת"א יפו, ישראל

  www.firstisrael.org.il/fll/   

 

 

http://www.firstisrael.org.il/fll/

