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קבוצות  999  

משתתפים 092,99  

אירועים 2,  

 קהילה יקרה,

בעודנו נמצאים בעומקו של משבר לוקאלי וגלובלי ששיבש את הפעילות ולא אפשר לסיים את השנה 

כמתוכנן, אנו מלאי התפעלות מהפעילויות ההתנדבותיות ומהיצירתיות של הקבוצות גם בשעת 

 משבר, ומהחוסן שהקהילה מפגינה.

, מספר המקומות שאירחו 03 -השנה התאפיינה בצמיחה משמעותית, מספר הפסטיבלים עלה לכ

אותנו בפריסה ארצית גדל, וכן עלה מספר המתנדבים שהגיעו והקדישו זמן רב מזמנם הפנוי לטובת 

 יצירת חוויה משמעותית ומהנה עבור ילדי התוכניות והקבוצות. 

אנו, חברי הועד המנהל, מלאי הערכה ותודה לכל המתנדבים, בוגרי התכניות, המנטורים, התורמים, 

והשותפים על כך שבחרתם לעזור ולסייע. בלעדיכם, לא היינו יכולים לקיים את האירועים והתוכניות 

 ולהמשיך להתפתח. 

לאורך העונה ביקרנו קבוצות רבות בפעילותן. כל קבוצה והייחודיות שלה, כל קבוצה והדרך שבה היא 

פועלת. אצל כולם ראינו את ההתלהבות והשמחה מהעבודה המשותפת על האתגר, על בנייה 

 משותפת ובעיקר על תהליך מוצלח. אנחנו גאים בכל אחת מהקבוצות, בכל אחד ואחת מכם.

יום, ערכים של חברות, צוותיות  -מחנכת לו ביום FIRSTאין לנו ספק שמה שאנו צריכים כעת כחברה, 

 .אנחנו גאים בכם וסומכים עליכםוקהילתיות. 

 ד"ר מיכל סלע

 בשם הועד המנהל 
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2019 - 2020 Season 

FIRST RISE 

 דבר הועד המנהל

 לית הארגון“בתמונה: הועד המנהל ומנכ

 בתמונה: השרה גילה גמליאל וקבוצות הרובוטיקה מירוחם בכנס 

SMART CITY 
 בתמונה: חברי נבחרת הרובוטיקה ממגידו בביתן ההצגה בוועידת 

AIPAC 



 לית הארגון”דבר מנכ

 היקרה, FIRSTשותפים, תורמים וקהילת 

בזמנים משונים שכאלה צריך להיזכר בדברים הטובים ולהודות על מה שיש. אנו שמחים לשתף אתכם במה 

 שהספקנו לעשות בעונת הפעילות טרם הגעתו של נגיף הקורונה לאזורנו.  

המלווה את הארגון לאורך העונות, המשיך בעשייתו המרובה למען פעילות הארגון. במהלך העונה  FIRSTצוות 

. FIRSTהצטרפו אלינו מספר חברי וחברות צוות חדשים שלוו ונחנכו על ידי הצוות הוותיק וכן על ידי קהילת 

 שמחנו לשלב בשורותינו שניים מבוגרי הארגון: דורון לוי, ודנה עמית.

בבלעדיות, בשונה משנים עברו בהן הכספים  FIRSTהשקנו את מערכת התשלומים החדשה, המנוהלת על ידי 

נוהלו על ידי גורמים בטכניון. מדובר בתהליך מורכב הכרוך בחבלי לידה, אולם אנו ערוכים לכך ועורכים מקצה 

 שיפורים לקראת עונת הפעילות הבאה.  

יונה ואירוע גמר מרגש ומותח -התקיימו תחרויות בדימונה, משגב ובכפר FIRST Tech Challengeבתכנית 

התקיימו  FIRST LEGO Leagueאשר נמשך על פני יומיים, במסגרתו לקחו חלק גם קבוצות בינ"ל. בתכנית 

 FIRSTבתכנית District 1#-מספר תחרויות יחד עם שותפים בקהילה במודיעין, ירוחם ובעמק חפר. תחרות ה

Robotics Competition  הייתה הראשונה בעולם להתקיים ובתכניתFIRST LEGO League Junior 

 התקיימו מרבית הפסטיבלים במחזור א'. 

ממגידו ייצגה בכבוד את ישראל באולימפיאדת  FIRSTבסיועם האישי של דין קיימן ומורין טואי, נבחרת 

משתתפות  #82בדובאי. הנבחרת זכתה במקום השני מבין  93#2הרובוטיקה שהתקיימה בחודש אוקטובר 

 מרחבי העולם וכן בהוקרה על סיוע למדינות אחרות. 

 AIPAC- The American Israelבעקבות ההישג חסר התקדים, הוזמנה נבחרת מגידו להשתתף בוועידת

Public Affairs Committeeמשפיעים יהודים אמריקאים. בסיוע של  #80333ב בה לקחו חלק “, בארה

הוצג בביתן שנחשב למבוקש ביותר בוועידה וכן הילדים ואנכי הצגנו ב  FIRSTאגודת ידידי הטכניון, ארגון 

Innovation Affair  על הבמה את הרובוט ואת הסיפור מעורר ההשראה. עודדנו את החשיפה לקהל ידידים

 ושותפים פוטנציאליים. 

שעסקה בחדשנות טכנולוגית ואף הצגנו בטקס הפתיחה במסגרת נאומו   SMART CITYהשתתפנו בוועידת 

, את הרובוט שבנתה קבוצת ירוחם. כמו כן, הצגנו ביחד עם קבוצת ה מר רן בר, מנכ"ל משרד המדעשל 

FIRST LEGO League  מדבוריה בוועידה הארצית לנשיאי הפדרציות היהודיות שהתקיימה בירושלים. לאורך

 העונה לקחנו חלק גם בכנס האגודה הישראל לרובוטיקה ובכנס הכלים הבלתי מאוישים. 

עם חברות וארגונים אשר הובילו יצרנו שיתופי פעולה לאורך העונה, בהובלת רכזת המתנדבים, רון ליבנה, 

, Amdocs2 Google2 ARM2 Amobee2 Robotec2 Bright Machinesלגיוס שופטים לתחרויות, ביניהם: 

 ועוד שותפים רבים וטובים. חיל הים, מכון הנרייטה סאלד, רוטרי, ארגון יוצאי חיל האויר 

פעלנו למען הגברת החשיפה לפעילות הארגון ופנינו למשרד "בן חורין אלכסנדרוביץ'" לצורך ייעוץ מקצועי 

בנושא תקשורת ויח"צ. גיבשנו אסטרטגיה תקשורתית המיושמת באופן שוטף בפעילות הארגון. "בן חורין" הציב 

 את הארגון במהדורות המרכזיות בטלוויזיה וקידם ראיונות והופעות ברדיו ובעיתונות. 

ואחראית השיווק שלנו שמה אותנו על המפה במדיות   .Jrכחלק מפיתוח השיווק, טלי אהרון רכזת ה 

וכן השקנו קהילות לכלל התכניות. אנו מזמינים אתכם לעקוב אחר  Instagram-ו Facebookהחברתיות 

 פעילותינו ואחר עדכונים וחדשות. 

 FIRST Robotics Competitionכחלק מהמאבק בהשפעותיו של נגיף הקורונה, עומלים מנטורים וקבוצות 

(Onyxtronix 990#0 Steampunk #5770 Orbit #623) במקביל, על פיתוח וייצור של מכונות הנשמה .

 פיתוח רובוט לסיוע לצוותי הרפואהיחד עם הטכניון ובית החולים רמב"ם על  GALAXIA 5287עובדת קבוצת 

 וקבוצות נוספות עומלות בסיוע לקהילה בזמן הקורונה.

על רקע ההתרחשויות האחרונות בארץ ובעולם, אנו ממשיכים להתכונן ולהיערך לקראת עונת הפעילות הבאה. 

 אנו ממשיכים ומייעלים תהליכים על מנת לערוך מקצה שיפורים בשירות הניתן לקהילה.

אנו מודים לוועד המנהל, לתורמים ולשותפינו במשרד החינוך ובמשרד המדע וכן למתנדבי המפתח שלנו, 

 ישראל קורה וממשיך לקרות מדי יום בזכות העשייה המרובה שלהם.  FIRSTשכל הקסם הזה שנקרא 

 בתקווה שנשוב וניפגש בתחרויות עוד השנה,

 שלכם,

 בשמת 

 ישראל FIRSTבתמונה: צוות  AIPACלית הארגון בוועידת “בתמונה: נבחרת מגידו ומנכ

http://bit.ly/2PvTbpC
http://bit.ly/35a73Na


FIRST LEGO League JR. 
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BOOMTOWN BUILD 

293  
 ‘קבוצות במחזור א

  0099 כ
 ‘משתתפים במחזור א

  79, כ
 מתנדבים בפסטיבלים

זה מדהים לראות כל שנה ”

מחדש את התהליך 

שעוברים התלמידים. 

הערכים שהם צוברים, 

הידע שהם מקבלים, 

והחברויות שנוצרות 

“ביניהם.  

דורון לוי,  -  

 מנטור בתוכנית

 קהילה יקרה, 

סיימנו את עונת הפסטיבלים של מחזור א' מוקדם מהצפוי, אך אנו מקווים כי המציאות תאפשר לנו 

 להמשיך את הפעילות כמתוכנן במחזור ב'.

פתחנו את השנה בסמינר סוכות, המשכנו למחזור א', בו חקרתם, עבדתם בצוות, ובניתם דגמים 

 מרשימים!

נהנינו לפגוש קבוצות מכל רחבי הארץ בפסטיבלים, לראות מה למדתם, לשמוע על הפתרונות 

 לבעיות שזיהיתם ולהתרשם מהדגמים אשר בניתם.

 נצלו את הזמן למנוחה, המשיכו ללמוד ולחקור גם בבית וצברו כוחות לעונה הבאה.

 מחכות לראותכם שוב, ומאחלות בריאות ובשורות טובות,

 שלכם,

 רכזות התוכנית,

 טלי אהרון ודנה עמית

’פסטיבלים מחזור א  

 קדימה צורן

 הוד השרון

 מגידו

 הכפר הירוק

 כפר יונה

 ירושלים
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CITY SHAPER 

אחד הדברים היפים ביותר ”

הוא גישור  FIRST -שקורים ב

על פערי תרבות ושפה 

באמצעות טכנולוגיה. אני 

יכולה להוות  FIRST -מאמין ש

מוקד מרכזי לשינוי התרבות 

 “שלנו.

 ון משולם,‘ג -

 FLLמתנדב מפתח בתוכנית   

עסקה בשילוב שבין אדריכלות וחדשנות  FIRST LEGO Leagueבתכנית  CITY SHAPER עונת

-קבוצות שלקחו חלק ב 573-תוך ניסיון ליצור עולם טוב יותר עבור כולנו. בעונת הפעילות השתתפו כ

תחרויות בשלב המוקדמות. עונת הפעילות הסתיימה טרם יציאתו של שלב תחרויות האליפות  #9

לפועל ואנו מקווים כי בקרוב תמונת המצב תתבהר בנוגע להמשך הפעילות בעונה. הקבוצות 

שלהן, מעוררות השראה ומספקות רגעים של גאווה  FIRST LEGO League -ממשיכות בחוויית ה

ונחת על אף התקופה בה אנו נמצאים. אנו קוראות לקבוצות ולכל הלוקחים חלק במלאכה: מנטורים, 

מורים, הורים ומתנדבים, לאפשר לעצמכם הפוגה מעשייתכם המרובה במסגרת התכנית לטובת 

מנוחה וצבירת כוחות מחודשים לקראת העונה הבאה והאתגרים החדשים שעומדים על הפרק, וזאת 

 על מנת להבטיח את תחילתה של עונה חדשה בשיא! 

 שלכם, 

 רכזות התכנית, 

 סיון שטיינברג ושירז חורש

 תחרויות מוקדמות

 מודיעין

 ירוחם

 עמק חפר

 תל אביב

 ירושלים

 מזרח ירושלים

 חיפה

079  
 קבוצות בתוכנית

  02799 כ
 משתתפים בתוכנית

  709 כ
 מתנדבים בתחרויות
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SKYSTONE 

כל הארגון הזה נורא מניע ”

אותך לעסוק ברובוטיקה. 

אנחנו, או לפחות אני יודע 

בוודאות עם עצמי שאחזור 

לקבוצה ואעזור להם גם אחרי 

  “צבא, זה משהו שנשאר אתך.

 אורי בן יצחק, -

 Megido Lionsחבר קבוצת   

 

סיימנו את השנה ממש ברגע האחרון, לפני ביטול כל התחרויות, והספקנו לחוות עונה 

 ישראל יודעים לעשות! FIRST Tech Challengeשלמה של לימוד וחוויה אדירה כמו ש 

עברנו סמינר מדהים בסוכות, התאמנו ופגשנו קבוצות מכל הארץ בתחרויות המקדימות 

אצל החברים מדימונה, משגב וכפר יונה וקינחנו באירוע אליפות ארצי שלא ראינו כמוהו 

 מעולם!

העונה עברה בצורה מדהימה וניכרת קפיצת המדרגה העצומה שכולנו עשינו בסדנאות, 

 בתחרויות ובקהילה כולה!

 נצלו את הזמן לצבור כוחות, להמשיך ללמוד ולהגיע לשנה הבאה מלאי השראה!

 רכז התוכנית, 

 רן סבג

 תחרויות

 -תחרות מקדימה דרום
 דימונה

 -תחרות מקדימה צפון
 משגב

 -תחרות מקדימה מרכז
 כפר יונה

  -אליפות ארצית
 היכל שלמה, תל אביב

77  
 קבוצות בתוכנית

  799 כ
 משתתפים בתוכנית

  99, כ
 מתנדבים בתחרויות



FIRST Robotics Competition 
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INFINITE RECHARGE 

 חוויה שאין כמותה!”

ספור  -מרוויחים אין

 כישורי חיים ומיומנויות

 “ונהנים מכל רגע!

 רואי לדאני, -

 Roboactive 6,993קפטן קבוצה   

סיימנו את עונת התחרויות מוקדם מהצפוי אך את עונת הבנייה ואת העשייה המדהימה של הקבוצות 

  לחוות גם בימים אלה! חווינו ואנחנו ממשיכים 

בשוהם ועונת בנייה נהדרת בה  Kickoffמרשים שהקבוצות ארגנו, סמינר סוכות,  Offseasonעברנו 

  מצוינים ועשו פרויקטים מדהימים בקהילות שלהם! הקבוצות בנו רובוטים 

בחיפה, בהם גם השנה נרתמו חיל האוויר להקמת סדנה לטובת  Districtsהספקנו לקיים שני 

 הקבוצות.

לצערנו בעקבות מגפת הקורונה לא הצלחנו לסיים את התחרויות אבל עדיין לא איבדנו תקווה. אנו 

 מקווים לחדשות טובות(. –התחרויות במועד מאוחר יותר )בהתאם למציאות  מקווים שנצליח לקיים את 

לא ניתן שלא להדגיש את הפרויקטים המדהימים של קבוצות לייצור מכונות ההנשמה, לבניית רובוט 

 סיוע לצוות הרפואי ופרויקטים חיוניים לתמיכה בקהילה כחלק מהמאבק בנגיף הקורונה!

 נצלו את הזמן לצבור כוחות, להמשיך ללמוד ולהגיע לשנה הבאה מלאי השראה.

 

 0  רכז התוכנית

 הלל אדלר

37  
 קבוצות בתוכנית

  2999, כ
 משתתפים בתוכנית

  99, כ
 מתנדבים בתחרויות

 תחרויות

 #תחרות אזורית  

 9תחרות אזורית 

היכל הספורט רוממה, 
 חיפה



FIRST Global Challenge 
2019 Season 

Ocean Opportunities 

התחלתי את הפעילות ”

 כחוג והתאהבתי במחקר.

בכל שנה אני מוצאת את 

 עצמי מאותגרת מחדש.

מעולם לא חלמתי להגיע 

לדובאי, ועוד במסגרת 

 “כזאת.

 נעה דומן, -

 909,ישראל  FGCחברת קבוצת   

השתתפו פרט לנבחרת  FIRST Global Challenge באולימפיאדת הרובוטיקה

 מדינות. #82הישראלית משלחות מ 

המשלחת יצאה לדובאי בחסות משרד החינוך, בתמיכת משרד המדע והטכנולוגיה, 

  ובסיוע משרד החוץ. Tamaהמועצה האזורית מגידו וחברת 

נבחרת ישראל ברובוטיקה מתיכון מגידו, שלקחה חלק באולימפיאדת הרובוטיקה העולמית 

 קפטן הברית הפיינליסטית. -בדובאי זכתה במקום השני והמדהים 

הנבחרת סיימה במקום הראשון בשלב הדירוגים והייתה הקבוצה היחידה בעולם שלא 

 הפסידה באף משחק דירוג.

בנוסף, קיבלה הקבוצה מדליה על סכום הנקודות המצטבר הגבוה ביותר של משחקי 

 הדירוג ומדליה נוספת על תמיכה יוצאת דופן לקבוצות אחרות.

 ל משרד המדע, רן בר והשר אופיר אקוניס עם קבוצת הרובוטיקה ממגידו“ישראל, אביהו בן נון, מנכ FIRSTר “בתמונה )מימין לשמאל(: יו

 בתמונה: נשיא הטכניון, אורי סיוון, חברי הועד המנהל וקבוצת הרובוטיקה ממגידו

 בתמונה: חברי קבוצת הרובוטיקה ממגידו בתחרות בדובאי




