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פרויקט החדשנות

יאן ביאלס

FIRSTשופט ראשי  LEGO League



CITY SHAPER-האתגר השנתי

:על הקבוצה

 שנמצאים במרחב ציבורי או בבנייןהקשורה לזהות בעיה

בקהילה שלה

 חדשנילתכנן פתרון

אותולשפרהפתרון עם אחרים ולאחר מכן לשתף



CITY SHAPER-האתגר השנתי

CITY SHAPER = ערים( מגבש)מעצב
בנינים ותכנון ערים, דגש כללי על אדריכלות•

או מרחב ציבורי או לבצע בהם שינויים ופעולות  עירלתכנן–המטרה •
שיהיו נוחים יותר או בטוחים יותר לתושבים ולכל המשתמשים בוכדי

קראו בעיון
מסמך האתגר•

מחברת הנדסה•

עדכונים•



הבהרת המונחים
  הבעיה

כזו שראיתם אותה או נחשפתם אליה, חייבת להיות אמיתית•
נובעת מהתשתית הקיימת או מחוסר תשתית נוחה או מתאימה לצרכים עתידיים•

מרחב ציבורי
!CITY SHAPER–זכרו . בסביבה בנויהמרחב ציבורי •

פארקים•
רחובות וכבישים•
אצטדיונים ועוד•

הקהילה שלכם
השכונה•
העיר•
המדינה•
כל העולם•

טרם מוגדר הקהל הנפגע מהבעיה  , בשלב זה
תושבי הקהילה•
(עד שיוגדר אחרת      )אפילו הכלבים הגרים בשכונה •



שלושת השלבים המחייבים

על מנת שהקבוצה תהיה  , שלושת השלבים ההכרחיים
מועמדת לפרס על הפרויקט

זיהוי הבעיה

תכנון פתרון חדשני

שיתוף עם אחרים



מציאת נושא הפרויקט

:משאבים ומקורות מידע

אינטרנט

מומחים

ספרים ומאמרים

מחברת הנדסה וחוברת מערכי שיעור

הורים

ניסיון אישי



נושאי הפרויקט האפשריים

  בנייה בחומרים עמידים

הקמת מבנים יעילים מבחינה אנרגטית

 (שיפור התשתיות)הפחתת עומסי תחבורה

הנגשת מבנים ומרחבים ציבוריים

מניעת נזקים מאסונות טבע

שימור מבנים היסטוריים

טיפול במבנים מסוכנים

!לשם דוגמה בלבד, זו רשימה חלקית



?איך מתחילים
קבוצות-מומלץ להתחלק לתתי

קבוצה אחראית על מקור מידע אחר-כל תת

לפחות מקור אחד הוא מומחה בתחום

אוספים רעיונות ומבצעים סיעור מוחין

בוחרים בנושא המעניין ביותר

!את הפרויקט מתחילים מזיהוי הבעיה ולא מהפתרון! זכרו



תהליך החקר

הגדרת הבעיה
צריכה להיות ברורה לכולם•

שימוש במקורות מידע
קריאה•
מפגשים עם קהל היעד•
ראיונות מומחים•
סיורים•

ניתוח הבעיה
כולל סקירת הפתרונות הקיימים•



יצירת פתרון חדשני

FIRSTעל פי הגדרת  LEGO League  ,
:החדשנות היא

שיפור החיים באמצעות שיפור אפשרויות  "
פיתוח יישום חדש של רעיונות  , קיימות

קיימים או פתרון הבעיה בדרך חדשה 
"לחלוטין



יצירת פתרון חדשני
 (אם יש כאלה)חקרו פתרונות קיימים

אחד או יותר, חשבו על פתרון חדש

השוו את היתרונות והחסרונות
בין פתרונות קיימים•

בין הפתרונות הקיימים וההצעות שלכם•

הכי מבטיח, בחרו בפתרון אחד•

 בחנו
היתכנות יישום הפתרון שנבחר•

העלויות הכרוכות ביישומו ומי יישא בהן•

דרכים לשווק אותו  •



GIAתחרות 
חצי גמר ארצי:

בתחום  , שני הפרויקטים שקבלו הערכות הגבוהות ביותר בתחרויות המוקדמות•
"פתרון חדשני"
לאו דווקא הקבוצות שקבלו פרסים על פתרון חדשני•

FIRSTבגלל מדיניות הפרסים של • LEGO League

במבנה שיתפרסם  –הגשה מקוונת , דף אחד-הגשת סיכום הפרויקט •
קבוצות לגמר ארצי10בחינת המועמדים על ידי צוות שופטים ובחירת •

גמר ארצי:
עמודים6עד –הגשת תקציר מורחב •
FIRSTשיפוט הקבוצה במשרדי • Israel
בחירת מועמדים לתחרות בינלאומית•

גמר עולמי:
הטובים בעולם בארצות הברית20-מפגש שיפוט של ה•
פרסים כספיים לזוכים להמשך פיתוח הפרויקט•



שיתוף הפתרון ושיפורו

עם מומחים
כדי לברר שהוא ישים ועדיף על פתרונות קיימים•
עם המומחיםמפגש שני זהו •

עם האנשים שיושפעו ממנו
כדי לוודא שהפתרון משפר את איכות חייהם•

משפחה, קבוצות אחרות, עם חברים
כדי לתרגל את הצגת הפרויקט•

את הפתרוןשפרו, אחרי שקיבלתם משובים!
זהו חלק מחייב של האתגר השנתי–! זכרו•



הצגת הפתרון

 דקות בדיוק5במשך , חיהמצגת

  קראו ולמדו את מחווני השיפוט
על המצגת לכסות את כל סעיפי המחוון•

השתמשו העזרים להמחשה:
תלבושות•

שיר או ריקוד, המחזה•

פוסטר•

עם שלבים ותוצאות החקר והפיתוח, חוברת פרויקט•

השאירו לשופטים חומרים רלוונטיים לפרויקט•



!כולם מעורבים פרויקט החדשנות

!זכרו
על כלל חברי הקבוצה להיות מעורבים  
!בפרויקט החדשנות ולהשתתף במצגת



מפת המשאבים ופורום לשאלות

איך מגישים שאלות?
fll@firstisrael.org.ilבמייל •
Google Docsדרך טופס •

על מה תקבלו תשובה:
האם נושא הפרויקט שנבחר קביל •

?מבחינת הגדרת האתגר

על מה לא תקבלו תשובה:
?היכן לחפש ולמצוא משאבים•
?איך לבצע את העבודה•
?נכוןהאם הפתרון שבחרנו•

mailto:fll@firstisrael.org.il


FIRSTעונת  LEGO League
!מוצלחת ומהנה



?שאלות


