
 

  34   מדריך למאמן  

 

 יקטהפרו: 6פרק 

 

 

 

  



 

®FIRST2017 ©  ⦁               35 כל הזכויות שמורות למעט אם נרשם אחרת  

 

 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
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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.

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