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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 

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

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

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

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/


 

®FIRST2017 ©  ⦁               65 כל הזכויות שמורות למעט אם נרשם אחרת  

 

 

 

  :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  
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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  
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 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 
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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  
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