


ר הועד המנהל"יו–אביהו בן נון 

עודקראו ?לאןחינוך טכנולוגי 

FIRSTתכנית של   INTO ORBITבעונת  ® LEGO® League 

מלמד , קבוצות שיחד אתנו עברו תהליך מאתגר570-חלק כלקחו 

קראו עוד.. .חקרומשמעותי שכלל מגוון רב של פעילויות 

שבעולם הנוער הבוגר והמבוגרים התאפיינה כשנת בחירות  , בשנה זו

עם כל מגוון הקבוצות  ולהנותלנו נחת מיוחדת לראות היתה, כפולה

קראו עוד.... והילדים

ין'טוצ-בשמת שלום–לית "דבר המנכ

וכפי שלי Rookieסיימתי את שנת ה השנה , קהילה יקרה

באהבה ובסבלנות  חדשה Rookieם מלווים כל קבוצת /שאתן

קראו עוד... ליוויתם אותי ואת צוות שעמי

FIRSTתכנית בימים אלו  Tech Challenge  מסיימת את העונה

ולקראת העונה החמישית  Rover Ruckusעונת , הרביעית

SKYSTONE ....קראו עוד

 Deep spaceעונת, אנו נרגשים לספר לכם קצת על העונה שחלפה

מסיימים את העונה הנוכחית וכבר ומצפים  אנו .   2018-2019

קראו עוד... הבאהבכיליון עיניים לעונה 

אותנו קבוצות רבות בתחרויות בינלאומיות  האחרונה ייצגו בעונה 

הקבוצות היו מעוררות השראה וגרפו מחמאות מהקבוצות  כל , יוקרתיות

קראו עוד...ומהמארחיםהמשתתפות 

FIRSTראיון עם מתנדב השנה ושופט מפתח ב @  LEGO League  ...לקריאה

לקריאה...   מיכל איבגי , במגזר החרדיFIRSTראיון עם יזמת  @ 

לקריאה...   בס אעדה , FIRSTראיון עם מתנדבת השנה של  @ 



?חינוך טכנולוגי לאן

.  ההתפתחויות הטכנולוגית בעולם בשנים האחרונות הינם ללא תקדים

/  אוטומציה, בקרה, סנסורים, ננו טכנולוגיה, בינה מלאכותית, סייבר, תקשורת, תחומים כגון מערכות מידע

.רובוטיקה ועוד

,  מהנדסים, בעלי תפקידים בטכנולוגיה ומדעים15,000–למיצוי התפתחות זאת חסרים במשק הישראלי כ 

.אנרגיה  ותעשייה, רפואה, צבא, תחבורה, בתחומים  תעופה, מורים, חוקרים

מערכת החינוך אינה בנויה לסגירת הפער התדמית הנמוכה של מערכת החינוך המקצועי לא מאפשרת ביקוש  

על אף שיש פוטנציאל מתאים בבתי הספר התיכוניים שמגיע לאוניברסיטאות  , מספיק להכשרת הצרכים

.כלכלנים וכדומה', רוח', לתחומים בהם יש שפע של היצע כגון עוד

.  נקודת מצב זאת נכונה לרוב העולם המערבי

 FIRST(For Inspiration and Recognition of Science andשנה הוקמה בישראל שלוחה של ארגון 15לפני כ

Technology )ולהביא לתהליך בו  , שלקחה על עצמה ובשיתוף פעולה עם הטכניון משימה לשנות את המצב

,  גיבורי טכנולוגיה כגיבורי ספורט, תגדל המוטיבציה של הנוער לעסוק במדע וטכנולוגיה ללמוד מעולם הספורט

לשים דגש על ערכים ותרבות ארגונית מתאימה ולהשתתף בתחרות אולימפית  , לשנות את שיטות הלימוד

מתנדבים  , מנטוריםי "המשתתפים מונחים ע. י הילדים"נבנים ומופעלים ע, שנתית של רובוטים המתוכננים

.  ולמידה עצמית ממקורות שונים

ומועברים לכל MITי מומחים באוניברסיטת "שנים קדימה ע' המשימות והנושא השנתי מתוכננים מס

.  המשתמשים והמתחרים בעולם באותה השעה

הערכים מדורגים גבוה במטרות  . סטודנטים ופנסיונרים, בוגרי התוכניות, י מתנדבים"הפרויקט מושתת ברובו ע

.מקצועית וחברתית, הארגון ומכילים גישה לתרבות ניהולית

.מיזם תחרותי לבני נוער לקידום החינוך הטכנולוגי בישראל

.ניהולית וחברתית, תרבות ארגוניתלהטמעת , ברובוטיקהעיסוק בטכנולוגיה לא רק 

:ניהוליתתרבות 

.   COOPETITIONסיוע הדדי , פעולהשיתוף .גיבוי, אחריות, סמכותהגדרת .ויעדיםמשימות , הגדרת חזון

.אמתתחקור .דוגמא אישית.התנדבות.זמן, כספים מידע, משאבי אנוש–משאבים ניהול .עבודת צוות

הועד המנהליושב ראש  –אביהו בן נון 

^חזרה למעלה 



:  תרבות מקצועית

.  התנסות אישית. יזמות, סקרנות, יצירתיות. תחקור משובים ובקרה. סדר וניקיון, דיוק, בטיחות. איכות ומצוינות

.  לדעת להקשיב. תחרות הוגנת. תרבות חברתית מעורבות ופעילות בקהילה. מקצוענות אדיבה. בטחון עצמי

.שילוב בנות. גיבוש חברתי. לדעת להפסיד

FIRST ISRAELנתונים 

נושא מרכזי כל שנה. בתיכונים2ביסודי ו2–תכניות 4

.תלמידים14,000. קבוצות בארץ1400

שיתוף עם הטכניון. עשרה אנשי צוות. מתנדבים1500

.לשנה$ M2.5תקציב של . מכל המגזרים ומכל המדינה

.חברות טכנולוגיות ועוד, משרד המדע, תומכים  משרד החינוך

ישראלFIRST-יושב ראש הוועד המנהל , אביהו בן נון

הועד המנהליושב ראש  –אביהו בן נון ( המשך)

^חזרה למעלה 



^חזרה למעלה 



,  קהילה יקרה

באהבה ובסבלנות  חדשה  Rookieקבוצתם מלווים כל /וכפי שאתןשלי Rookieה השנה סיימתי את שנת 

.ליוויתם אותי ואת הצוות שעמי

העידוד  , המילים החמות. ים/ם לא פחות מחברות/נחשפתי לקהילה מדהימה של אנשים שאני יכולה לקרוא להן

כל אלה יצרו את  , והאכפתיות בנוסף להרבה עבודה קשה משותפת מאחורי הקלעים במשרדים ומחוצה להם

.השנה הזו ואת כל התוצאות שלה

-כ"בעבודה משותפת של כולם התקיימו כל התחרויות והמשכנו במסורת ארוכת שנים של הצלחות וחוויות ובסה

.Jr.FLLימים של 30-וFTCימי FRC ,3ימי FLL ,13ימי 12: ימי תחרויות58

.  המנטורים ולמנטורים נוספים שליוו אותי ולמתנדבים היקרים שלנולוועד , המנהללוועד אני רוצה להודות 

פוינט הזה כללנו סיכום של כל התכניות וגם ראיונות עם יאן ביאליס ועדה אבס מתנדבי השנה בתכניות  'בטאצ

מתנדבים רבים משמעותיים  . מיכל אבגי–החרדי במגזר FIRSTהשונות וגם עם מי שהקימה את הפעילות של 

וחשובים לא קיבלו במה בגיליון זה אך אין ספק כי עצם התרומה שלכם השנה עשתה את כל ההבדל עבור כולנו  

!  ועל כך תודה

זאת הזדמנות מצוינת להודות לכל השותפים הנהדרים שלנו שמסייעים לנו כל שנה הן בכסף והן בשווי כסף 

ירושלים וחיפה  , עירית תל אביב, משרד המדע, משרד החינוך, ש ווסטון'גו: לקיים את התחרויות וביניהם

.  ותורמים נוספים

שינינו את מערך , חיזקנו ושיפרנו את מערכת רישום הקבוצות: השנה עסקנו רבות במיסוד התשתיות שלנו

הגדלנו את שיתופי הפעולה מול מחלקות שונות בטכניון כולל  , הניהול הפיננסי שלנו בסיוע רב מאוד של הטכניון

.עם הדוברות והשיווק ועוד נכונה לנו עבודה משותפת רבה

על ההובלה של  והשנה FIRSTשנים כחלק מצוות 4זאת הזדמנות נהדרת להודות לגילה קוסן על יותר מ 

לאורי  , JrFLLשנים של הובלת תכנית ה 5למורן שלו על , לכלל התכניות ברמה המקצועיתוסיוע  FLLהתכנית 

פרשר על לקיחת המושכות השנה הזו וכן לנעמי להט חרמוני שסייעה לנו עם כל נושא הטמעת מערכת הרישום  

.היה חלק משמעותי בשנה הזולכולן .Jr.FLLוה FLLה של תכניות 

מחוויה  ייהנו FIRSTלאורך כל השנה כדי שכל ילדי ים /שעובדותFIRSTצוותלסיום אני רוצה להודות לכל 

ו  FTCרכז –סבג לרן ,  ,FRCרכז -להלל אדלר, ל התפעול של הארגון"סמנכ–לנירית חקלאי : מלאה ומהנה

FGC, רכזת –חורש לשירזFLL, רכזת המתנדבים שלנו-ולרון ליבנהאדמיניסטרטיבית רכזת –לסוזן בדראן  .

.FLLאנו פותחים את הרישום ל 6.8וניור האחרון שלנו וכבר ב 'סיימנו את פסטיבל הג27.7רק ב 

,ם/אתכןמאחלת לכולנו שנת עשייה מוצלחת וכבר מצפה לפגוש אני 

,  ם/שלכן

ין'טוצשלום בשמת 

ישראל FIRSTל "מנכ

לית"דבר המנכ

^חזרה למעלה 



לנו נחת מיוחדת לראות  היתה, שבעולם הנוער הבוגר והמבוגרים התאפיינה כשנת בחירות כפולה, בשנה זו

קיטוב מדומה ומועצם  לצרכי  " חיצוני"בעולם ה. Junior FLLעם כל מגוון הקבוצות והילדים שפעלו ב ולהנות

כאשר רוב  , בפרט עובדות זו לצד זו קבוצות של בנות וקבוצות של בניםJuniorובבכלל FIRSTואילו ב , בחירות

,  וקבוצות של יהודים, וכל מה שבאמצע, קבוצות של חרדים וקבוצות של חילונים; הקבוצות הם כמובן מעורבות

, מפרה, חיים של יום יום פורה, "נורמליים"תענוג ונחת לכל מי שרוצה חיים  –מסלמיםערבים נוצרים וערבים 

.  ושופע אתגרים חינוכיים וטכנולוגיים

והפגינו יצירתיות שופעת הן במחשבה על הבעיות עצמן  , הקבוצות התמודדו בשנה עם אתגר החיים על הירח

.  והן בפתרונותיהן

130-בכ782-כמות הקבוצות עלתה ל. לאורך הדרך שמחנו לראות את קהילת התוכנית מתרחבת וגדלה

במספר , 30-בעקבות הצמיחה המשמעותית גדלנו גם בכמות הפסטיבלים. רשויות שונות75-ובכ, ארגונים

המקומות שאירחו אותנו בפריסה ארצית ובכמות המתנדבים שהגיעו והקדישו זמן לא מבוטל מזמנם הפנוי  

אנחנו מלאי הערכה ותודה לכל  . לטובת יצירת חוויה משמעותית ומהנה עבור ילדי התוכנית והקבוצות

לא היינו יכולים לקיים את  , בלעדיכם, הפעילים ושאר השותפים על כך שבחרתם לעזור ולסייע, המתנדבים

כל  . ביקרנו וראינו קבוצות רבות בפעילותן, לאורך העונה נפגשנו. ואירועי הארגון בכלל, אירועי התוכנית בפרט

אבל אצל כולם ראינו את ההתלהבות והשמחה  . כל קבוצה והדרך שבה היא פועלת, קבוצה והייחודיות שלה

אנחנו גאים בכל אחת  . על בנייה משותפת ובעיקר על תהליך מוצלח, מהעבודה המשותפת על האתגר

 .בכל אחד ואחת מכם, מהקבוצות

.  המתנדבים וכל מי שתרם להצלחת התהליך של הקבוצות, המורים, המדריכים, תודה מיוחדת לכל המנטורים

,  שמחת העבודה בצוות, לכל מי שלקח חלק בתכנית וידע להעביר הלאה אל הילדים את חדוות הגילוי והלמידה

.     ההתלהבות מהמדע והטכנולוגיה בדרך מעניינת ומשמעותית מגיעה תודה גדולה והערכה על פועלו ויתרחב

!ת ו ד ה

העונה המדהימה הזו הסתיימה באופן רשמי ואנחנו כבר בעיצומן של ההכנות לקראת העונה החדשה  

BOOMTOWN BUILD שנקווה שייטע בילדים רעיונות  , זהו אתגר עם רגליים על הקרקע. בניית עיר משגשגת:

וכמובן יסב הרבה  , יגרום להם להסתכל יותר בעניין בסביבתם הקרובה, לימודים וקריירה עתידיים מגוונים

!  הנאה וכיף לכל המעורבים

מקווים לפגוש ! מחכים בהתרגשות ובסקרנות לראות ולשמוע איך תתנהלו במשימה המיוחדת והמאתגרת זאת

,  עקבו אחר העדכונים שלנו למסלולי פעילות חדשים, וכמובן גם חברים חדשים שיצטרפו אלינו, את כולכם

ובינתיים מאחלים לכולם חופשה מהנה ונעימה

^חזרה למעלה 



^חזרה למעלה 



INTOבעונת ORBITתכניתשלFIRST LEGO® Leagueעברואתנושיחדקבוצות570-כחלקלקחו

גיבושותהליכירובוטיםותכנותתכנון,חקרפעילויותשלרבמגווןשכללומשמעותימלמד,מאתגרתהליך

חקרתוצריהציגושלנוהמדהימותהקבוצות,ואכןהחללבנושאעסקהתכניתשלהשנתיהאתגר!מופלאים

השותפיםכלעםויחדוטכנולוגיהמדעשלשלםעולםולהציגלחשוףוגאיםמתרגשיםאנו.ומגווניםחדשניים

התעשייה,המדעעולםשלהעתידדוראתלהכשיר,ומתנדביםספרבתימנהלי,מורים,הורים,מנטורים:לעשיה

!והחדשנות

והקבוצותאביב-ותלחיפה,בירושליםשנערכואזוריותתחרויות11-בשלנוהקבוצותהשתתפוזאתעונהבמהלך

הגמרמאירועי.שבירושליםארנהבהיכלהארצייםהגמראירועי2-בהשתתפוהגמרלתחרותהמעפילות

אורוגוואי,ארקנסו,דטרויט:בהשנהשהתקיימוהעולמיותלתחרויותהעפילואשרקבוצות13צמחוהארציים

פרסיםשלרבבמגווןוזכורביםשלחלומםאתהגשימו,בכבודישראלFIRSTאתייצגוהקבוצות.ואוסטרליה

.השוניםבתחומים

Season-המסלולהושקהשנה,המתחרותהקבוצותלצד Pass,שנתכללאורךהנמשךפעילותמסלול

תלמידיםשלנוסףלקהללאפשרהנההמסלולמטרת.ספריתביתבמתכונתשיאאירועוכוללהלימודים

הקבוצות.תחרותללאגםוטכנולוגיהלמדעהחשיפההרחבתאתולאפשרשלנוהמופלאהלתכניתלהיחשף

,הרובוטיקהעקרונותאתולמדושוניםומוסדותספרבתיבמסגרתפעלוזהבמסלולחלקלקחואשרהשונות

.הקרובההפעילותבעונתגםולפעוללהמשיךצפויהמסלול.FIRSTערכיאתיישמווכןבחקרעסקו

Offותחרויותפתוחיםבתיםאירועי,שונותהדרכות,סמינריםנערכוהאחרונההפעילותעונתבמהלך

Seasonאותנושמלווההקהילההיא,שלנובתכניתביותרהמדהיםהדבר.הארץברחבישוניםבמקומות

מכםואחתאחדכלבזכות.וייחודיתדופןיוצאתבצורהזאתועושהשנהאחרשנה,הפעילותעונתכללאורך

FIRSTשנקראהזההקסםכל,התלמידיםשלעולמםעלוהשפיעותרמו,והתנדבוחלקלקחואשר LEGO

Leagueקורההיהלא!

.לקבוצותהצפויהחדשהאתגרסביבונרגשיםמתרגשים,הקרובההפעילותעונתלקראתנערכיםאנואלובימים

ספקלנואין.נשכחתבלתיתהיההבאהשהעונהמנתעלהכלעושיםואנובשיאןנמצאותלקרותלעתידההכנות

אתויובילויקדמו,החשובהבעשיההנוגעיםכלעםבשיתוף,מאחורינושעומדתוהיציבההחזקההקהילהכי

.יותרלאאם-הזוהעונהכמולפחותומספקתמרגשת,מעצימה,מפתחת,מאתגרתלהיותהבאההעונה

,נוערובניילדיםבקרבוערכיםטכנולוגיה,מדעלקדםלמטרהלהשמהאשרכתכניתשלנוביותרהגדולהפרס

הקרובההפעילותעונתלקראת.שלנוהפעילותבעונתחלקלקחושלנוהעשייהמשותפיואחתאחדשכלהוא

!מעטעודממשנתראה.מאתנוחלקשאתםתודה.עתובכלזמןבכללרשותכםולעמודלהתעדכן,לעדכןנמשיך

^חזרה למעלה 



FIRSTקהילת Tech Challenge יקרה  !

תקופת ה  . SKYSTONE–החמישיתעונה הופתיחת Rover Ruckusאנו נמצאים בתקופת מעבר של סיום עונת 

Off seasonלשמור על "הפקת לקחים ויישום מסקנות ולכן חשוב , היא תקופה מצוינת ללמידה ומילוי מצברים

.בקבוצה ולהתכונן קבוצתית וארגונית לבעיטת הפתיחה" האש בוערת

שמנו את המיקוד שלנו בארגון  . הערכה ולמידה עצמית בתוך הצוות ומחוצה לו, בעונה האחרונה עסקנו במיצוב

.ובשיפור אספקטים רבים במהלך העונה ובתחרויות שלנו

המשכנו עם הרחבת שיתופי הפעולה שלנו עם ארגונים וגופים שונים בכדי להרחיב את האימפקט של התכנית  

המורים  , התלמידיםכל קבוצות . FIRSTבהתאם לרוח , בכל הארץ וליצור רשת רחבה של עשייה חינוכית וערכית

קהילה זו היא שמאפשרת צמיחה  . יחד יוצרים קהילה איכותית ומיוחדתההורים והשותפים  , המתנדבים

כדי לקיחת חלק משותף בפעילות רבות שערכנו  תוך , השוניםוהתקדמות של התכנית והרחבת מעגלי השותפים 

..ועודמרטין ועוד לוקהידפעילות בינלאומית במרכז דמו , בירוחםOffSeasonתחרות : האחרוניםבחודשים 

FIRSTהרובוטיקה של בתקופה זו אנחנו נערכים לקראת אולימפיאדת  Global2019נבחרת ישראל ל,  בדובאי

.מגידו עובדת במרץ לקראת התחרות וההתרגשות בהחלט מורגשת. א.מ

לחמם  "בקרוב מאוד נפגש בסמינר סוכות הידוע ולאחר מכן מיד מתחילים  , בפתיחת העונה שמתקרבת אלינו

FIRSTלקראת תחרויות האימונים בחורף וכמובן אליפות הארצית לקבוצות " מנועים Tech Challenge .  אנחנו

.מרגשת ומאתגרת, שכולנו נהנה מעונה מיוחדתבטוחים 

, לנו לומר תודה רבה לכל המתנדבים המקסימים שנתנו מזמנם בסבלנות ובהתמדה לאורך כל העונהחשוב 

.אין ספק שבלעדיכם זה לא היה קורה

שמחים שאתם  , המנטורים והמתנדבים שלנו לשנה החדשה, ואנו מאחלים הצלחה רבה לכל הקבוצות

!איתנו

^חזרה למעלה 
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  Deep space 2018-2019.עונת, אנו נרגשים לספר לכם קצת על העונה שחלפה

!אנו מסיימים את העונה הנוכחית וכבר ומצפים בכיליון עיניים לעונה הבאה

קשיים  : בשנה זו התמודדנו עם קשיים רבים. מעניינת ומוצלחת מאוד, העונה שחלפה הייתה מאתגרת

בסיכומה של העונה ניתן להגיד בפה מלא שהעונה  . 'וכוחדשה ת"מנכלי, חדשתוכניתרכז , תקציביים

!הייתה הצלחה גדולה

בזכות הקבוצות , בזכות המנטורים המדהימים! אין לי ספק שהצלחנו כולנו יחד בעיקר בזכותכם

!!!הנפלאות ובזכות הקהילה המופלאה שלנו

!  ם על כל מה שעשיתם במהלך העונה/בהזדמנות זו אני רוצה להודות באופן אישי לכל אחד ואחת מכן

המספר אומנם קטן יותר אבל מגוון  . בלבד66קבוצות ואילו העונה היינו 70היינו 2018בעונת 

מקומות   ,יישובים שונים, קבוצות שהגיעו מבתי ספר שונים. האוכלוסייה שהשתתפה בתחרות היה עצום

נהנינו  . ראינו ופגשנו קבוצות שונות, במהלך העונה ביקרנו. קרובים ורחוקים ומכלל האוכלוסייה בארץ

אך לכולם , לכל קבוצה יש את הדרך שלה. לראות את תהליכי העבודה וההתקדמות בכל קבוצה וקבוצה

אנו גאים בכל הקבוצות על התהליך  . כולם עבדו למדו והתקדמו בצורה מרשימה. הייתה מטרה משותפת

 .המדהים שעברתם

וכמובן שיתופי הפעולה והחברויות  , הכישלונות וההצלחות שחוויתם, המחויבות שלכם להצלחה, התהליך

מורים  , תלמידים, תלמידות–תודה לכל אחד ואחת מכם . שבניתם הם אלה שגרמו לעונה להצליח

.מתנדבים ושותפים על ההשקעה וההשראה, מנטורים, מנהלים,

בהזדמנות זו נציין פעם נוספת את הערכתנו וגאוותנו על ההישגים המרשימים אליהם הגיעו הקבוצות  

-INFINITE RECHARGE .אנו בעיצומן של ההכנות לקראת העונה הבאה . באליפות העולם בדטרויט

יחד עם חברים ותיקים וחדשים שיחוו ביחד עונה  , מחכים בקוצר רוח לתחילתה ומקווים לפגוש את כולכם

!מאחלים לכם חופשה נעימה ובטוחה .מאתגרת ומרגשת

^חזרה למעלה 



ישראל בתחרויות בינלאומיותFIRSTייצוג -2018-19עונת 

כל הקבוצות היו מעוררות השראה וגרפו  , בינלאומיותרבות בתחרויות קבוצות אותנו בעונה האחרונה ייצגו 

.אנו שמחים לשתף אתכם בהישגי הקבוצות. מחמאות מהקבוצות המשתתפות ומהמארחים

FIRST Robotics Competition

FIRSTבתחרות  CHAMPIONSHIP קבוצות15בדטרויט יצגו אותנו בכבוד שהתקיימה:

Engineeringמדימונה זכו 2096RoboActiveקבוצה  Inspiration

.ניתן לקבוצה שהצליחה לקדם את ההכרה וההערכה למדע וטכנולוגיה בקרב הקהילה, פרס זה

מציינת תכונות אלה בפרס  FIRST.ידע ומחויבות, השראת אחרים לכבד מדע וטכנולוגיה מצריכה התלהבות

פרס זה מזכה את הקבוצה בכניסה אוטומטית לאליפות  -קבוצות 136קבוצה זו התמודדה מול . ההשראה

.א"קבוצה זו זכתה גם בפרס יוקרתי מנאס! בשנה הבאה

פרס  "Innovation in control"מרעננה זכו ב 1577Steampunkממשגב וקבוצה מספר 1574Miscarקבוצה 

ניתן עבור מערכת שליטה חדשנית או יישום של רכיבי שליטה הנותנים לרובוט יכולת ביצוע של פונקציות  , זה

.ייחודיות

5951Makersקבוצה  Assembleמתל אביב זכו ב"Judges Award"

פועלה והדינמיקה שלה  , מוענק לקבוצה אשר צוות השופטים החליט כי היא השקיעה מאמצים רבים, פרס זה

.היו ייחודיים

7554Greenקבוצה  Rocketsמכפר יפיע זכו ב" “Rookie All Star-

ניתן לקבוצה חדשה שהפגינה מאמץ משותף משמעותי והצליחה להשפיע על תלמידים להיחשף  , פרס זה

זהו אתגר לא פשוט לקבוצה חדשה והפרס מוענק לקבוצה  . FIRSTפ עקרונות"וללמוד יותר מדע וטכנולוגיה ע

.שהצליחה לעשות זאת נכון

:עוד התחרו וייצגו את ישראל בכבוד רב באליפות

3075-Ha-Dream Team–הוד השרון

4338-- Falconsאבן יהודה

- Orbit - בנימינה  1690

3339-- BumbleBכפר יונה

3211-The Y Team–  ירוחם

1937-- Elysium רעות–מכבים –מודיעין

1574-MisCar–  משגב

2231OnyxTronix שהם-–

5987-, Galaxia חיפה–לזכרו של דוד זוהר

4590-- GreenBlitzהכפר הירוק

- XO – נעוריםמכפר הנוער הדסה 7039

ים שלנו שנסעו את כל הדרך על מנת לעשות לכולנו  /ים הנהדרות/זאת הזדמנות נפלאה להודות גם למתנדבות

!תחרות נהדרת

^חזרה למעלה 



FIRST Tech Challenge

FIRSTבתחרות ** CHAMPIONSHIP 9662קבוצה : בכבודיצגו אותנו , בדטרויטשהתקיימהApollo

 Connection 11808וקבוצה

Marylandבתחרות ** Tech Invitational11192רב קבוצה יצגו אותנו בכבוד , ב"שהתקיימה במרילנד ארה

.מכפר יונה

FIRST GLOBAL

Team Israelבאולימפיאדת  אותנו יצגו בדימונה ליהמןס "מביהFIRST  שהתקיימה בשנה שעברה במקסיקו

באולימפיאדה הקרובה שתתקיים באוקטובר בדובאי  . וזכו במקום הרביעי ובפרסי הגאווה הלאומית והבטיחות

!מאחלים להם המון הצלחה, מגידו. א.מתייצג אותנו נבחרת , איחוד האמירויות

FIRST LEGO League

Invitational Razorback FIRSTבתחרות  LEGO League4ב יצגו אותנו "ארה, שהתקיימה בארקנסו

:קבוצות

.דימונה אשר היו פיינליסטים לפרס האסטרטגיה, זינמןס הרב תחומי "מביה590קבוצה 

.חולון דימונה אשר היו פיינליסטים לפרס התכנות, ס קציר"מביה1799קבוצה 

.אלון הגליל דימונה אשר היו פיינליסטים לפרס התכנון המכני, 1083קבוצה 

.עמק חפר אשר זכתה בפרס המקום הראשון בתכנות, ס שחר המעיין"מביה1490קבוצה 

FIRSTבתחרות  LEGO League Championship Detroit3ב יצגו אותנו "ארה, שהתקיימה בדטרויט

:  קבוצות

.שוהם, ס רבין"מביה74קבוצה 

.  חולון אשר זכתה בפרס המקום השני בעבודת הצוות, ד גורדון.ס א"מביה1610קבוצה 

.  אביב אשר זכתה בפרס המקום השני בהשראה-תל', ס עירוני ה"מביה964קבוצה 

FIRSTבתחרות  LEGO League Plan Ceibal International Open  שהתקיימה באורוגוואי ייצגו

:  קבוצות4אותנו 

.נתניה, י עגנון"ס ש"מביה1052קבוצה 

.הרצליה, ס יד גיורא"מביה1964קבוצה 

.כרכור אשר זכתה בפרס השופטים-פרדס חנה, ס שבילים"מביה2247ס "קבוצה מביה

.הרצליה אשר זכתה בפרס המקום השני באסטרטגיה וחדשנות, ס יד גיורא"מביה677קבוצה 

FIRSTבתחרות  LEGO League Asia Pacific Open Invitational  שהתקיימה באוסטרליה ייצגו

:  קבוצות2אותנו 

.כפר יונה, ב עתיד"ס חט"מביה1392קבוצה 

.מודיעין, בניםת"אמיס "מביה922קבוצה 

^חזרה למעלה 



2019ביאלסיאן -FLLהשנה שופט ומתנדב ראיון עם 

התפקיד הראשון אותו  . FIRSTהחל להתנדב בארגון ביאלסהייתה השנה הראשונה בה יאן 2007שנת 

FIRSTמילא יאן באירועי הארגון היה שיפוט בתחום תכנון הרובוט בתחרות  LEGO League   האזורית אשר

. התקיימה באותה השנה בחיפה

FIRSTמאז התנדב יאן כבוחן במגוון פסטיבלים של תכנית  LEGO League Junior ,  המשיך להיות שופט

FIRSTתחומים בתחרויות הארציות וכן בתחרויות הגמר של תכנית  LEGO League .הפך יאן  , עם השנים

FIRSTלשופט וותיק ומנוסה וכיום מכהן כשופט ראשי בתחרויות  LEGO Leagueוכן כיועץ במערך השיפוט  .

 Judging Light-ועל תפעול תכנת ה FIRST-יאן אמון על הבניית לוח הזמנים לתחרויות ולפסטיבלים ב, בנוסף

.  לחישוב תוצאות התחרות

עלית ומשקיע את מיטב  ביקנעםכיום מתגורר יאן . לחייו20-נולד בפולין ועלה לישראל בשנות הביאלסיאן 

דרך תרומתו הרבה לניהול העונה וכלה  , החל משלב ההכנות לעונת הפעילות FIRST-זמנו בהתנדבות ב

בהכשרתו המקצועית מהנדס  , ביאלס. בנוכחות מלאה בשלב התחרויות אשר מתקיימות בכל רחבי הארץ

טק וכן  -שנים בתעשיית ההיי11, שנים במערכת החינוך11בעל ניסיון תעסוקתי מגוון הכולל , אלקטרוניקה

.  שנים בעיריית חיפה בתחום המחשוב וקידום הטכנולוגיות בבתי הספר בעיר20וותק של 

בפעם הראשונה כאשר היה שותף לדיון בנושא תכניות רובוטיקה לילדים   FIRSTיאן משתף כי שמע על  

, הכיר תכניות רובוטיקה אחרות אשר קיימות בארץ, עד לשלב זה. ולנוער אשר התקיים באוניברסיטת חיפה

יאן החל לחקור אודות תחרויות  . FIRSTעד שתוך כדי הדיון מישהו הזכיר את תכניות הרובוטיקה של 

, משום שלהבדיל מתכניות אחרות שקיימות בתחום, ומצא את התכניות מעניינותFIRSTהרובוטיקה של 

.  האתגרים משתנים ומתחלפים מדי עונה וכך רמת העניין והאתגר נשמרת בשיאה

את רוח העשייה ואת מטרות הארגון אשר שונות באופן מהותי מכל  FIRST-יאן מספר שהוא הכי אוהב ב

ניתן לקדם ערכים בקרב ילדים ובני נוער וזאת בשל הסיבה  , בעצם פעילות הארגון. מערכות חינוך הקיימות

זהו הזמן שבו אפשר . שזהו הגיל שבו ילדים מפתחים את הזהות שלהם ואת היחס שלהם לגבי העולם

יכולות שאחר כך יעזרו להם במקומות אחרים ולפתח ילדים ובני נוער לעולמות המדע והטכנולוגיה לחשוף 

הנוערהוא היצירתיות של הילדים ובני , דבר נוסף שיאן מציין! בחיים

התלמידיםיאן משתף כי במפגש עם . הלוקחים חלק בפעילות

בתכניות השונות הוא מופתע בכל פעם מחדש מרמת היצירתיות  

היא בעצם  FIRSTקהילת , בשביל יאן. מגיעות הקבוצותאליה 

אחת גדולה שנותנת מקום לביטוי לכל אחד בהתאם  משפחה 

.ולנטיות שלו ומפתחת קשרים וכישוריםליכולות 

פיתוח הפן  . היא הקהילה FIRSTנקודת חוזק של  , לדברי יאן

באמצעות שיתוף של גורמים  FIRSTשל  הקהילתי 

תלמידים וגורמים  , בקהילה לרבות הוריםרבים 

דוגמת מפעלים וחברות הייטק שייקחו חלק  עסקיים 

בפעילות של קבוצות יביאו למעורבות  שותף 

אתולחוויה משותפת שתתרום ותעודד משמעותית 

!ההצלחות הן אחרות-הופכת לפעילות קהילתיתFIRSTברגע שפעילות  . כל הלוקחים חלק בדבר
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במגזר החרדיFirstיזמת–ראיון עם מיכל איבגי 

במקצועה אשת שיווק  . בעלת תואר שני במנהל עסקים, נשואה ואם לבת, מיכל איבגי היא אישה חרדית

.  ופיתוח מוצרים עם ניסיון רב בתחום

?  במגזר החרדיFIRSTאיך הגעת מקריירה מצליחה במגזר העסקי להובלת תכניות , מיכל

,  שעבדה איתי דיברה עם הילד שלה בטלפוןאמאלפני כחמש שנים עבדתי בחברת טכנולוגיה ובמשרד לידי 

והיא סיפרה  , אחרי השיחה שאלתי אותה ממה שמחה כל כך! ופתאום שמעתי אותה שואגת משמחה

נורא עניין אותי להבין  . ל"זכתה בתחרות הארצית והם יטוסו להתחרות בחוFIRSTשהקבוצה של הילד שלה ב

חיפשתי מידע  . מה פשר ההתלהבות הרבה, מה זו התחרות הזו שכל כך משמחת ומרגשת הורים וילדים

.  FIRSTבנושא והתוודעתי ל

תכנית שתחשוף אותה למדעים  ', שהייתה אז בכתה ה, זה קרה בנקודת זמן בה רציתי למצוא עבור הבת שלי

ולא הצלחתי למצוא תכנית כזו שתתאים לילדים מהמגזר החרדי למרות שיצרתי קשר עם , ברמה גבוהה

.  מספר ארגונים שעוסקים בתחום

מאחר והייתה כבר . יחד ישבנו ואחרי הרבה מחשבה הגענו לפתרון. FLLאז פניתי לקרן שהייתה אז רכזת ה

וניור וחלקן  'ושנה לאחר מכן כבר נפתחו חמש קבוצות שחלקן ג, אמצע שנה אז הקמנו פרויקט פיילוט שהצליח

FLL .הם ממש אהבו את זה, הייתה הצלחה גדולה מאד מצד הילדים.

דע אליהם  -בשנה האחרונה אני עובדת בעמותת באבא. היום התמסרתי לזה ועזבתי את העולם העסקי

.אצלינונהייתה עוגן מרכזי FIRSTהבאתי את התכנית ו

נושא  ; השנה הייתה מיוחדת. מספר הקבוצות גדל מאד. בימים אלו השנה החמישית שלנו מגיעה לסיומה

.החלל מסעיר את הדמיון והשילוב הייחודי עם האקטואליה של החללית בראשית תרם להצלחה

זה נהדר ומרגש לראות  . מצטרפים אלינוFIRSTחשוב לי לציין שמזה כשלוש שנים המתנדבים המדהימים של 

אני מאמינה במשותף  , הבונוס הוא החיבורים שקורים למרות שמדובר בציבורים שונים. את רוח ההתנדבות

.  שגובר על המפריד

?לילדים וילדות חרדיםFIRSTאילו התאמות נעשו כדי להתאים את 

מתחילים אחרי סוכות  )הוא תואם לשנת הלימודים של מערכת החינוך החרדית , לוח הזמנים שלנו שונה

אנחנו פועלים בהפרדה בין בנים לבנות ומקיימים תחרות שהיא ייחודית לנו ולא  , (ומסיימים סביב תשעה באב

.  משתתפת בליגה הבינלאומית

לילדים לעשות  איפשרנו–למשל , אנחנו מחברים את אתגר השנה לעולמות תוכן יהודיים, ברמת התוכן

זו שאלה של ממש כי  , יש קבוצות שבחרו לדבר על קיום מצוות בחלל. פרויקט חקר על הקשר בין חלל ליהדות

או איך מברכים את הלבנה כשבעצם  , על איך מקבלים את השבת, הארץמבכדורשעות האור והחושך שונות 

.ברמה גבוהה ואיכותית, החקר נעשה ללא חיבור לאינטרנט. נמצאים עליה

מתכתבים עם ערכי היהדות ומאפשרים לנו אפילו להעמיק יותר בלימוד הערכים  FIRSTערכי , מבחינה ערכית

.החשובים לנו מהמקורות היהודיים
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במגזר החרדיFirstיזמת–עם מיכל איבגי ראיון ( המשך)

?נתקלת בהתנגדויות בקרב הקהילה החרדיתהאם 

אלא להראות שאין באמת התנגשות בין  , אנחנו לא מתיימרים להפוך את הילדים לדור המדענים של המחר

אנחנו מיישמים הלכה למעשה את התורה כערך עליון וממחישים  . להפך. עולם המדעים המרתק לבין היהדות

. ה"לכן אנו לא נתקלים בהתנגדויות ב. בסוף מתחבר לתורההכלאיך 

חבר –אבל הרבה מגיע מפה לאוזן , אני בוחרת מוסדות שנראה שהתכנית תתאים להם ופונה אליהם ישירות

לסקרן  , אנחנו באים רק בטוב לעניין. כיום הורים וילדים רבים מעידים על התכנית ומאד מרוצים. מביא חבר

כמה , בסוף העונה ניגשים אלי הורים ומספרים בהתרגשות רבה כמה שהילדים נהנו. ולשמח את הילדים

.  שהיה חשוב להם להשתתף ושהם הרבה יותר שמחים ללכת לבית הספר ולתלמוד התורה בעקבות זה

.  הורים נגשים וממש מבקשים שהתכנית תמשיך גם בשנה הבאה. הלימודים שלהם משתפרים

?מה התכניות לעתיד

אחת המשימות העיקריות לשנה  . לשמור על האיכות הטובה ואפילו לשפר אותה, לגדול בכמות הקבוצות

לה רעיונות איך לפנות לבנות  /אני מזמינה את מי שיש לו, הבאה היא לגדול באופן משמעותי בכמות הבנות

.  רובוטיקה וחקר לקהל יעד של בנות לפנות אלילהנגישואיך , זה כיף וחשובFIRSTחרדיות ולהסביר להן כמה 
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,  שרתה שנים רבות בחיל הים. בוגרת הפקולטה להנדסת חשמל בטכניון, עדה היא מהנדסת אלקטרוניקה

נשואה לגיא ולהם שני  . הניסויים והתחזוקה של מערכות אלקטרוניות, בתפקידי פיקוד וניהול בתחומי הפיתוח

.נעמי ועוז: ילדים

?FIRSTאיך שמעת לראשונה על , עדה

?לא, ילדים הם תרוץ מצוין לקנות לעצמך לגו. 3בת היתההראשונה קניתי כשנעמי  NXT-את ערכת ה

לי היו  . היחידה שלי בצבא קיבלה בקשה לעזור לבית ספר בכפר יונה שמשתתף בפעילות רובוטיקה, 2010בשנת 

והוא היה  , אבל שלחתי חייל שהתנדב לעזור, ולכן לא הייתי מעורבת אישית, אז ילדים קטנים ותפקיד תובעני

.מספר לי על האינטנסיביות של העבודה וההתלהבות של הנוער

ואני  , היא הצטרפה לקבוצת רובוטיקה שפעלה בבית הספר', כשנעמי הגיעה לכיתה ח, כמה שנים מאוחר יותר

-ב, שנה מאוחר יותר. לא ממש הכרתי את הארגון. שמביאה עוגיות לתחרויות ולימים ארוכים, תומכתאמאהייתי 

באוגוסט  . בית הספר והילדים התאמצו למצוא מדריך ולא הצליחו. המדריך שלהם עזב והיה משבר גדול, 2015

הצעתי לנעמי שאני  , כשראיתי כמה הם עצובים. והילדים היו שבורים, בית הספר הודיע שהוא סוגר את הקבוצה

אבל , אמרתי לה שזה לא ממש מה שתכננתי לעשות לאחר הפרישה. בדיוק פרשתי מהשרות הצבאי. אדריך אותם

קבעתי פגישה עם  . אני מוכנה ללכת על זה, תהיה המדריכהשאמאואם לא מפריע לה , אם להם זה כל כך חשוב

כי היה לי ברור  ', הצעתי לה שנפתח קבוצה גם לכתה ח. המנהלת והצעתי לה שאדריך את הקבוצה בהתנדבות

אני זוכרת  . ביקשתי שימשיכו לחפש מדריך והבהרתי שאני עושה את זה באופן זמני. שיש משמעות להמשכיות

.האתגרים היו כמובן שונים לגמרי. שהייתי מודאגת שלא אצליח להכיר מספיק טוב את החלקים

?מהו המסע שעברת בתוך הארגון

בינתיים הספקתי להידבק חזק  "... כנפי השחר"בתחילת ספטמבר אפתח את העונה החמישית שלי במועדון 

-כשופטת זירה ואינספקטורית ב,  FLL-להתנדב כשופטת רובוט ושופטת רובוט ראשית בתכנית ה, בחיידק

FTCוכשופטת וJudge Advisor -בתכנית ה-FRC  .שפטתי פעמיים באליפות העולם ביוסטון  .

.של עמק חפר Thunderbolts 2630נעמי סיימה השנה את פעילותה כראש צוות התכנה בקבוצת ה

?  ממה את הכי נהנית בהתנדבות שלך

עושה על המשתתפים בגילאים   FIRSTאני הכי נהנית לגלות בכל פעם מחדש את הקסם שהשתתפות בתכניות

אני מאד  . הכי מרגש לעקוב אחר מנטור או שופט או נער ולראות איך הוא מתפתח לאורך זמן. ובתפקידים השונים

אבל אני חושבת שעבודה אינטנסיבית  , בתחרויות ולדבר עם חברי הקבוצות השונותהפיטיםנהנית להסתובב בין 

. מציע בשפע FIRSTומזה. לקראת מטרה משותפת היא זו שמחוללת הכי הרבה צמיחה והכי הרבה סיפוק

אני מגלה מחדש עד כמה התמהיל של עיסוק בטכנולוגיה בשילוב ערכים  FIRSTבכל שנה ובכל פעילות במסגרת

יכולה לקרב אנשים שלא היו נפגשים בכלל  , ועד כמה עבודה מאומצת ומאתגרת ביחד, הוא תמהיל חזק ונכון

.FIRSTאילולא 

?גם יש קשייםהאם 

-ב, אני מספרת להם שלדעתי, חדשים וגם עם הורים וילדיםמנטוריםבשיחות עם . בוודאי שיש דברים שקשים לי

FIRST כאילו התכנית עוצבה במיוחד בשביל לזמן לו , כל אחד מקבל הזדמנות להתמודד עם מה שהכי קשה לו

.  אחד האתגרים שלי הוא להחליט שמשהו הוא מספיק טוב.  את ההזדמנות הזו

FIRSTמתנדבת השנה בארגון , עדה אבסעם איון ר
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FIRSTמתנדבת השנה בארגון , עדה אבסעם ראיון ( המשך)

עשיתי חישוב  שאצלנו  . Hardest Fun Ever-הוא ה FIRST-לא סתם אומרים ש. כמובן את האינטנסיביותויש 

לי יש גם שיחות אישיות עם . שעות בשבוע ברובוטיקה15חבר קבוצה מבלה בממוצע " כנפי השחר"במועדון 

כשאני בשיא  , בדרך כלל בתחילת ינואר. הכנת הדגמות ומערכי שיעור, טיפול בציוד, מינהלות, הורים וילדים

מעבירה ימים בשיפוט,  FRCובמקביל עסוקה בהכנות לשיפוט  FLL-ההכנות עם הקבוצות לקראת תחרויות ה

FLL וערבים בשיחות לגיוס מתנדבים לשפוטFRC  למה את צריכה את הטירוף  , עדה"אני שואלת את עצמי

"?הזה

?איך המשפחה מתייחסת להשקעה האדירה בזמן ואנרגיה שלך

,  גיא היה מנטור בקבוצה.  FRC-נעמי וגיא שניהם עמוק ב. ומפרגנים אחד לשני, אנחנו משפחה מאד מגובשת

עוז הוא שחקן נבחרת . מיוחדים במועדוןפרוייקטיםבשמחה לעזור לי בלילות הלבנים ובכל מיני מגוייסוהוא 

.הכדורעף בבית הספר ורק הוא לא מבין מאיפה נחת על כולם שגעון הרובוטיקה הזה

?את מתחברת FIRSTערכים שללאילו 

בעיקר   FLLאני מודה שאהבתי הרבה יותר את הניסוח הקודם של ערכי! אני מתחברת לכל אחד ואחד מהם

הרבה מאד בדיחות רצו ועדיין  . משום שהם היו מנוסחים בצורה יותר מופשטת וחייבו פרשנות ודיון יותר עמוקים

"  אנחנו נהנים"הכי קל היה להסביר ולהדגים מה זה אומר ש, לכאורה!". אנחנו קבוצה"רצות אצלנו במועדון סביב 

גם  . זה אומר שכולנו נהנים לא רק הילדים" אנחנו נהנים. "אבל יום אחד הבנתי שזה בעצם בכלל לא מובן מאליו

.ויש לילדים אחריות להתנהג באופן שיתרום לזה, להנותהמבוגרים אמורים 

ה שראית איך החיים שלהם ביצעו תפנית חיובית בעקבות השתתפות  /האם תוכלי לשתף בסיפור של ילד

? FIRSTב

וביקשתי שיסמנו על גרף  , למעשה שאלתי את חברי הקבוצות בשיחת המשוב בסוף העונה. יש לי המון דוגמאות

,  ניהול זמן, הצגת רעיון בפני קהל: באיזו מידה הם מרגשים שהם שיפרו את המיומנויות שלהם בכמה תחומים

כולם מדווחים שהם הרגישו שיפור משמעותי לפחות בתחום  . ביצוע חקר סביב רעיון חדש ועבודה בשיתוף פעולה

 .גם ההורים מרגישים כך". הרובוטיקה שינתה לי את החיים"כמה ילדים אמרו עם ברק בעיניים ש . אחד

?עוד חמש שנים FIRSTאיך יראה, בחלום שלך

שפרוש בכל רחבי הארץ , הייתי רוצה לראות ארגון הרבה יותר גדול

יחווה   FLLרוצה שכל חבר קבוצתהייתי  .לכל ילד ולכל נערונגיש 

כדי שתהיה לו אפשרות להשתפר  , אזוריים בשנהארועים2לפחות 

רוצה לראות לפחות תחרות  הייתי .חוויה עמוקה בכל עונהולחוות 

.  FLL, FTC, FRC:בכל אחת מהתכניות, אחת בארץבינלאומית 

 FIRSTברור לי שלכל ילד בישראל צריכה להיות גישה לכל אחת מתכניות

אבל אני מבינה שזה  , אני חושבת שרבים חושבים כמוני. לגילוהמתאימה 

כולנו. מאד שאפתני ושכולנו צריכים להתגייס ולגרום לזה לקרותיעד 

ויש לנו   FIRSTמקבלים כל כך הרבה ערך מהפעילות שלנו במסגרת

אני לא בטוחה שכל הילדים וההורים בתכנית  . לעזוראחריות 

ועד כמה , מבינים עד כמה הארגון הזה נסמך על מתנדבים FLL-ה

.יכול להשפיע, אפילו של יום אחד של שיפוט בתחרות או של ליווי קבוצה בפעילות, שלהםתרומה 
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