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!בהערכה

FIRSTצוות  LEGO League

,יקריםמנטורים

http://www.firstisrael.org.il/fll/page.asp?page=4609
mailto:fll@firstisrael.org.il
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רישום לעונה וטפסים נלווים

רישום לעונה

 הרישום לעונה נעשה באמצעות מערכת ה–FIOSאו עד  01.10.17-הרישום פתוח עד לתאריך ה

.קבוצות550לפתיחת  

הגשת קול קורא

זכרו כי עליכם  . ופעלו על פי ההנחיותקול קורא בדקו האם אתם עונים לקריטריונים להגשת בקשה ל

.להגשת קול קוראבמקביל, FIOS–לבצע רישום במערכת ה 

טפסים נלווים

קבוצתהמפעילארגוןמנהלכל,הארגוניםעםהקשרמחיזוקכחלק–התחייבותכתבFIRST

LEGO Leagueבתוכניתלהשתתפותתנאיהמהווה,התחייבותכתבלהעבירנדרש.

info@firstisrael.org.il–או ל 153-509040466בפקס 01.10.17-יש להעביר הטופס עד ל

 נדרש לקראת התחרות האזורית–הסכמה וויתור על טופס חתימה.

http://my.firstisrael.org.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Takanot/Kriteryonim_Technologia.htm
http://www.firstisrael.org.il/userfiles/file/FLL/HYDRO_DYNAMICS/Documents/FLL_letter_of_commitment_2017-18.pdf
mailto:info@firstisrael.org.il


והצטיידותתשלומים 

"השתתפות והנחיות לתשלוםדמי "כנסו לדף -התשלום ביצוע לאופן 

רחוב ליסין  -FIRSTממשרדי עצמאיתהערכה למשוך ניתן התחייבותכתב התשלום והעברת עם ביצוע 

(077-7860208בטלפון הגעה לתאם יש . )יפותל אביב , 14

.נתחיל לשלוח את הערכה לבתי הספר, 1.10.17–לאחר ה 

הערותפירוט(₪)עלות סוג התשלום

,  השתתפות בהדרכות, ערכת המשימה2,300דמי רישום  

השתתפות   , ליווי במהלך העונה

בתחרות אזורית

נדרש מכל הקבוצות

דמי רישום  

לתחרות הגמר  
קבוצות המעפילות  השתתפות בתחרות הגמר500

לתחרות הגמר

ערכת  , תוכנה+ בסיס  EV3ערכת EV3 3,298ערכת

.  וולט10מטען לגו , משאבים מתקדמת

במידה ואתם קבוצה  

נדרש לרכוש -חדשה 

(  רכישה חד פעמית)
באתר  לפי מפרט , משטח ודפנות700-כשולחן תחרות 

משיכת ערכת המשימה

http://www.firstisrael.org.il/fll/page.asp?page=6941
http://www.firstisrael.org.il/userfiles/file/FLL/HYDRO_DYNAMICS/Documents/FLL_letter_of_commitment_2017-18.pdf
http://www.firstisrael.org.il/fll/page.asp?page=4609


ממלאים כתב  , משלמים, נרשמים

התחייבות ומקבלים את ערכת 

המשימה

צופים באירוע חשיפת האתגר

נפגשים ומתגבשים כקבוצה!

  לומדים תכנות באמצעותEV3

בונים את משימות האתגר

 מתכננים ומתכנתים את הרובוט

  חוקרים בעיה בנושא החקר

וממציאים פתרון יצירתי

משתפים הקהילה וקבוצות אחרות

נערכים לתחרות

מתרגשים!!!!

 משתתפים בתחרות אזורית–

חוגגים עם עוד אלפי תלמידים 

את ההישגים שלנו 

 מגיעים לתחרויות הגמר

כצופים או  , כמשתתפים

!כמתנדבים

הערכות לעונה –ממשיכים לפעול

....Off Seasonאירוח , הבאה

לוח זמנים לעונה

.  והמלצה לניהול העונהמנחים המהווים קווים , אבני דרךבאתר  

בהתקדמות בעונהאחר השלבים עקבו 

FIRST,-זו שנתכם הראשונה בבאם  LEGO League   תגלו

שקצב התנהלות הולך וגובר ככל שמתקדמים בעונה

הערכת מצב  יעדים סבירים ובמהלך הזמן תבצעו שתציבו חשוב 

בהתאםמחודשת ותערכו 

!מהעונה ומהתהליך שאתם והתלמידים עובריםליהנותזכרו 

http://www.firstisrael.org.il/userfiles/file/FLL/HYDRO_DYNAMICS/Week_after_week.pdf


!יוצאים לדרך

פרויקט  

חקר

ערכי     הליבה

ביצועי  

הרובוט

FIRSTמרכיבי עונת  LEGO League



320,000-לכתלמידים מישראל יצטרפו 5,500-בשנה הקרובה כ
 HYDRO DYNAMICS℠מדינות ויתמודדו עם אתגר 90-מ, תלמידים

משתמשים או מפנים  , מובילים, כיצד אנו מוצאים-המים על הכלילמדו בו 

.מים

פרויקט החקר



:נושא המים ויידרשואת יחקרו האתגר הילדים במסגרת 

בהתאם להנחיות האתגרלזהות בעיה 

שנבחרה פתרון חדשני לבעיה לתכנן 

אחריםעם הבעיה והפתרון לשתף את 

:תפקיד המדריך

מתחילת העונה, יצירת מסגרת קבועה בה ידונו בתחום החקר

כבסיס  בהתאם למחוון , הנדרשיםמתן דגשים לחשיבות המחקר המדעי והשלבים 

לתחרותוכהכנה להתקדמות 

ולצפות בדוגמא של המצגת הבאה באמצעות , תוכלו ללמוד איך לקדם את נושא החקר

(  באנגלית)בחדר שיפוט קבוצה המציגה 

פרויקט החקר

:פרויקט החקרללמוד על כדי 

קראו במדריך למאמן את הפרק העוסק בפרויקט החקר•
כנסו למפת המשאבים  

https://www.youtube.com/watch?v=pJae_UWamr8
https://www.youtube.com/watch?v=uyO5mD4pPyQ
http://www.firstisrael.org.il/fll/page.asp?page=4609


משחק הרובוט

ויגבשואוטונומירובוטיתכנתו,יבנו,יתכננו:התלמידיםהרובוטבמשחק

.המשימהלביצועאסטרטגיה

המשימהשולחןגביעלמשימותלבצעיידרשהרובוטדקות2½במשך

.האפשרככלרבותמשימותולהשלים

לרשתהקבוצותאחתידיעלשהועלה,לדוגמאבסרטוןצפו

https://www.youtube.com/watch?v=LqKUFHclHGU


משחק הרובוט

:תפקיד המדריך

ערכת משימה ושולחן אימונים, EV3/NXTלוודא שלקבוצה יש ערכת

מהאתרהאתגר להוריד מסמכי 

:לוודא שהקבוצה

ג שולחן משחק"ומניחה את השטיח והדגמים עהמשימהדגמי בונה את 

חדשלגבי מידע האתגר עדכוני ובודקת את קוראת את המשימות והחוקים

מגבשת אסטרטגיה לביצוע המשימות

!  מתכנתת ונהנית מהתהליך, בונה, מתכננת

.לתחרותתכנון הרובוט וכהכנה כבסיס להתקדמות בנושא במחוון עושה שימוש 

:הרובוטללמוד על משחק כדי 

קראו במדריך למאמן את הפרק על משחק הרובוט•
למפת המשאבים  כנסו •

http://www.firstisrael.org.il/userfiles/file/FLL/AnimalAllies/Documents/Judging_Rubrics_RD.pdf
http://www.firstisrael.org.il/fll/page.asp?page=4609


ערכי הליבה

:  במהלך העונה התלמידים ילמדו

לשתף פעולה

לעבוד כצוות  

חשיבות התרומה והמעורבות בקהילה



ערכי הליבה

:תפקיד המדריך

.'חולצה וכדו, לוגו, בחרו לקבוצה שם. מגובשתקבוצה דרכים ליצירת חשבו על -גיבוש  הקבוצה 

:למשל, חשוב לתכנן מראש מה מטרת המפגש וכיצד נפעל להשגתה-ארגון המפגשים 

קבוצות העבודה מעדכנות את כלל החברים מה נעשה  -פגישה מליאה בתחילת ובסוף 

.בתחומם

.יעילותחלוקת הילדים לקבוצות עבודה על מנת ליצור 

וקידום  גיבוש , לאחריותהדבר תורם . הביתהחשוב לחלק משימות -הביתה משימות 

.הקבוצה

מומלץ להיות ערים לזמן שיש בין הפגישה הראשונה לבין  -קביעת מסגרת שעות ומחויבות לזמנים

.  בבית הספרחגים ואירועים , בחופשותזכרו להתחשב . התחרות ולהתארגן בהתאם

,  ארגון הזמן-יש ללמד את הילדים לעבוד בצורה עצמאית וביעילות -עושים את העבודה הילדים 

ללמד וללוות אך  , יכולים לכוון ולייעץהמנטורים. תיעוד ובדיקת האתר, קבלת החלטות, חלוקת מטלות

.תמיד לזכור שהילדים הם אלה שעושים את העבודה



(:המשך)המדריך תפקיד 

.כבסיס להתקדמות וכהכנה לתחרותבמחווןשימוש 

חשוב  . יש לחשוב על דרכים בונות וחינוכיות לפתרון הבעיות שיתעוררו במהלך העונה-פתרון בעיות 

.ללמד את הילדים כלים לפתרון הבעיות בצורה מסודרת

יש לשמור על הילדים ועל כבודם  , עלינו לשמש דוגמה אישית בכל תחום ולהקפיד על כבוד והגינות

.  ולדאוג שייהנו מהתהליך ומצורת העבודה המשותפת

.  כל מה שאנחנו מגלים יחד במהלך העונה הוא נהדר ומהווה ניצחון עבורנו-הניצחון הוא בגילוי 

לתחרות ולפרסים היא זו שתשפיע על תגובות הילדים לפני  כמנטוריםההתייחסות שלנו ! חשוב לזכור

.התחרות ולאחריה

:הליבהכדי ללמוד על ערכי 

על ערכי הליבהבמדריך למאמן את הפרק קראו •
כנסו למפת המשאבים  •

ערכי הליבה

http://www.firstisrael.org.il/userfiles/file/FLL/Trash Trek/Documents/Rubrics/Judging_Rubrics_CV.pdf
http://www.firstisrael.org.il/fll/page.asp?page=4609


לא רק הילדים מרוויחים–משתפים את הקהילה 

!מתגמלת ומהנה גם למבוגרים, חוויה מעצימה

.במהלך העונה הקפידו לשמור על קשר עם ההורים והקהילה

:ניתן לעשות זאת באמצעות

העברת מידע שוטף על התקדמות הקבוצה

 תכנון הרובוט/ שיתוף הורים בתהליכי החקר

הזמנה לערבי הורים במהלך העונה

הזמנה לצפות בתלמידים מתרגלים לקראת התחרות

הזמנה לבוא לקחת חלק בעידוד ובהשתתפות בתחרות



(מועדים יפרסמו בהמשך)הדרכות 

וותיקיםחדשיםלמנטוריםהדרכותמגווןומציעיםבתוכניתהעשייהלהיקףמודעיםFIRST-באנו

.ועודמתנדבים,מנטוריםידיעל,רובוטקידיעלהדרכות,FIRSTשלהדרכות,בסמינרים,כאחד

כדי להירשם להדרכות כנסו ללוח אירועים והדרכות  

נושאי ההדרכה

,  לוחות זמנים, לניהול עונה וקבוצהכלים

ערכי ליבה, מרכיבי האתגר

כללי

ודגשים מרכזייםהסבר פרויקט חקר

חוקים ואסטרטגיה,משימות משחק הרובוט

מתחילים ומתקדמים EV3

טיפים וטריקים,מחוונים הכנה לתחרות

בחופשת סוכות נקיים סמינר בן יומיים בו נעסוק בכל מרכיבי האתגר כך שבסוף הסמינר  

!הישארו מעודכנים והירשמו לסמינר! תוכלו לנהל את העונה

http://www.firstisrael.org.il/fll/page.asp?page=3630


מתכוננים לתחרות

מקפידים לעקוב אחר ההנחיות בנושא המתפרסמות במהלך העונה

לתחרותנרשמים 

בודקים  , הרובוטפרויקט החקר ותכנון , ערכי הליבה-נערכים לחדרי השיפוט –נערכים לתחרות 

לתחרותרשימת ציוד הרובוט ומכינים את ביצועי 

קוראים את המסמכים בנוגע להתנהלות ביום התחרות

משתתפים בתחרות ולוקחים חלק בשלושה חדרי שיפוט והרצת הרובוט

מקבלים מדליה ותעודת השתתפות וממתינים לשמוע מיהם הזוכים  , משתתפים בטקס הסיום

בפרסים והעולים לתחרות הגמר

ואתם השקעתם במשך תקופה ארוכה הילדים 

!לחגוג וליהנותזה הזמן כעת 

לקראת התחרות יפורסם בדף מפת המשאבים
מארז הכנה לתחרות



:בעיה פנו אלינוהבהרה או , בכל שאלה

flltech@firstisrael.org.il-הרובוט לשאלות בנושאי –

-ועוד הכנה לתחרות , פרויקט החקר, לשאלות בנושאים כלליים–

fll@firstisrael.org.il

אנחנו כאן בשבילכם

FIRSTצוות  LEGO League

mailto:flltech@firstisrael.org.il
mailto:fll@firstisrael.org.il

