


בשם הועד המנהל

,ישראלFIRSTמשפחת  

ישראל שאחד מרגעי השיא היה  FIRSTעוד עונה נפלאה של סיימנו 

. בהופעה מדהימה של מאות תלמידים ותלמידות שלנו ביוסטון טקסס

.שברנו שוב שיא במספר המשתתפים ובמספר הקבוצות

קראו עוד

FIRSTשל תוכניתHYDRO DYNAMICSSMבעונת  LEGO League 

, קבוצות שיצאו אתנו למסע מרתק שכלל פעילויות גיבוש540השתתפו 

!מים-חקר ובניית רובוטים שעסקו כולם באתגר העונה 

קראו עוד

 AQUAעונת, אנו נרגשים לספר לכם קצת על העונה שחלפה

ADVNETURE  , עונה זו התחילה עם  . 2017-2018הרפתקאות בטיפות

.  קבלת ערכת אתגר ייעודית לתוכנית-חידוש משמח 

קראו עוד

לית"דבר המנכ

שמחה ונרגשת  אני , ושותפים לדרךFIRSTשלום לכלל קהילת 

מטרתו היא  , ישראלFIRST-לחנוך את המידעון החדש של

הנוכחיים  , ליידע את הקהילה כולה ולחשוף את שותפינו הרבים

...שנעשיתוהעתידיים לעשייה האדירה 

קראו עוד

FIRSTבימים אלו תכנית  Tech Challenge   מסיימת את העונה

.RELIC RECOVERYעונת , השלישית

משמעותיבעונה זו הרחבנו את הפעילות שלנו באופן 

קראו עוד

 Power Upעונת, אנו נרגשים לספר לכם קצת על העונה שחלפה

מסיימים את העונה הנוכחית וכבר ומצפים בכיליון עיניים . 2017-2018

קראו עוד.  לעונה הבאה

כל  , בשמונה תחרויות בינלאומיותקבוצות 34אותנו  האחרונה ייצגו בעונה 

הקבוצות היו מעוררות השראה וגרפו מחמאות מהקבוצות המשתתפות  

.הקבוצותאנו שמחים לשתף אתכם בהישגי . ומהמארחים

קראו עוד

שופט זירה ראשי גלובלי וזוכה פרס מתנדב השנה של , אלן גרין-כרטיס ביקור

FIRST LEGO Leagueרוצים לקרוא עוד על האיש שהביא את . העולמיFIRST

LEGO League ובעולםלישראל ומוביל את תחום משחק הרובוט בארץ?

הקליקו כאן

עודקראו
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,ישראלFIRSTמשפחת  

ישראל שאחד מרגעי השיא היה בהופעה מדהימה של מאות  FIRSTשל  סיימנו עוד עונה נפלאה 

.שברנו שוב שיא במספר המשתתפים ובמספר הקבוצות. תלמידים ותלמידות שלנו ביוסטון טקסס

בכל המגזרים של החברה הישראלית בטווח גילאים מרשים ובתרבות  , אנו פועלים בכל רחבי הארץ

.מעורבות בקהילה ויצירתיות, עבודת צוות, ארגונית של מצוינות

.וזו לא סתם קלישאה, כולנו ביחד משנים את המדינה

.מיטב הנוער של המדינה מקבלים דוגמא אישית מהמתנדבים המסורים שלנו ומעובדי הארגון

הארגון החליטה לסיים את  לית "מנכיערית לוי , נכנסו לתהליך מורכב של החלפת מובילים בארגון

ניק עוזבת לאחר שהובילה במשך שנים  'קרן מוצ. תפקידה לאחר שנים ארוכות של בניה ועיצוב הארגון

FIRSTבהצלחה מרובה את תכניות  LEGO Leagueו-FIRST LEGO League Jr .  אנו גם נפרדים בצער רב

.מאחלים לכולם הצלחה בהמשך דרכם. מאור דניאל וברק פרידמן

אנו קולטים עובדים חדשים  , לית החדשה של הארגון"ין החלה בתפקידה כמנכ'בשמת שלום טוצ

.ומאחלים להם הצלחה

להשתפר ולהרחיב את השפעתנו על הנוער  , אין לי ספק שבכוחות מחודשים ומחוזקים נמשיך להתקדם

.והחברה בארץ

נעשה הכל להעצים את תרומתם  , נמשיך לראות במתנדבים שלנו את עמוד השדרה של הארגון

.והשפעתם

.  ישראל ימשיך להכווין ולתמוך בצוות העובדים המסור שלנו גם בשנים הבאותFIRSTשל  הוועד המנהל 

.בהצלחה לכולנו

,בידידות

אביהו בן נון ובני קדר

בשם הוועד המנהל

בשם הועד המנהל

^חזרה למעלה 



,ים לדרך/ושותפותFIRSTשלום לכלל קהילת •

מטרתו היא ליידע את  , ישראלFIRST-אני שמחה ונרגשת לחנוך את המידעון החדש של•
הנוכחיים והעתידיים לעשייה האדירה שנעשית  , הקהילה כולה ולחשוף את שותפינו הרבים

.  ומה צפוי עוד להיות, במה שנעשה בכל התכניות שלנו: FIRSTבמסגרת ארגון 

כל ההישגים שעלו על  . ם הרבות/המידעון הנוכחי מסכם את השנה החולפת ואת הצלחותיכן•
:  קשה ומלאת מסירות של קודמתי בתפקיד, בעבודה רבה, ם/אתכןיחד , הכתב כאן נוהלו

לית  "שנים כמנכ9יערית שימשה בתפקידה . יערית לוי ועל כך מגיעות לה התודות מכולם
ישראל ובמהלך תקופתה הארגון גדל באופן משמעותי ונרחב ביותר והגיע  FIRSTארגון 

אני מודה לה על העברת השרביט באהבה ומתוך נתינה  , באופן אישי. להצלחה מסחררת
.רבה שאפשרה לי להיכנס לתפקיד בצורה חלקה ומוצלחת

בתחומים רבים במהלך שבע  FIRSTניק שפעלה וקידמה את 'אני רוצה להודות לקרן מוצ•
.  על כל עשייתה בשנים אלו, FLL Jr-וFLLתכניות השנים שעברו ובתפקידה הנוכחי כמנהלת 

אשר לא היה מגיע  FLL-ובמיוחד הFIRSTקרן השאירה את חותמה על ארגון , ללא ספק
.להישגיו לולא תרומתה המשמעותית

3עברתי תקופת חפיפה בת , 2018מאז כניסתי לתפקיד באמצע מרץ , ברמה האישית•
ניהול הארגון  . תקופה שבה למדתי רבות על ניהול הארגון המדהים הזה, חודשים עם יערית

,  לתקנות הטכניון, דורש מיומנות לוליינית לנוע בין דרישות וחוקים של ארגון בינלאומי
חשוב  , קבוצות ומתנדבים שכולם הם חלק בלתי נפרד, לבתי הספר, לבקשות הוועד מנהל

אין ספק כי ללא כל אחד מהחלקים האלה הארגון לא היה יכול  . ומהותי בארגון הזה
.להתקיים

בחודשיים האחרונים אני עוסקת רבות בגיוס אנשים חדשים לתפקידים הנדרשים אצלנו  •
במטה הישראלי ובגיוס של כספים הנדרשים על מנת להמשיך לנהל את הארגון המבורך  

ים וחלק ממתנדבי המפתח  /ים רבות/יש לי את הזכות להיפגש עם שותפות, כמו כן. הזה
.ם לאורך השנה הקרובה/שלנו ומצפה לפגוש את כולכן

ב לתחרות העולמית  "הספקתי לנסוע כבר פעמיים לארה, בארבעת החודשים שלי בארגון•
למדתי עד כמה  . 2018ביוסטון ושוב לכנס השנתי של כלל התוכניות שהתקיים בתחילת יוני 

ב והן בקרב "מדינת ישראל ייחודית ונחשבת כהצלחה מסחררת הן בקרב המטה בארה
של מתנדבים וכמודל מוצלח של איחוד בין  , שותפינו בעולם המתייחסים לישראל כמקור ידע

.מודל זה מהווה יעד שבארצות אחרות מעוניינים לאמץ. כלל התכניות

הרכזים החדשים נפגשים עם הקבוצות  , הצוות כולו עובד על הכנות לקראת השנה הבאה•
ומיסוד של מערכת  ואפיון שוקד על תרגומים  FLL Jr-וFLLהשונות וצוות התכניות של 

(.עוד טיפה של סבלנות)הרישום החדשה שתעלה לאוויר בקרוב 

,  ם עושים/ם על כל מה שאתן/אני שמחה מאוד להיות חלק מהארגון הזה ומודה לכן•
ם  /איחולי ההצלחה והסיוע שאתן, ו וגם על כל הברכות/ים לעשות ועוד תעשנה/ממשיכות

.מציעים לצוות הרכזים החדשים ולי ברמה היומיומית

מלווה אותי ומסייע בכל דבר , אני רוצה להודות לוועד המנהל שבמלוא מובן המילה, ולסיכום•
לעובדי הטכניון המסורים שמסייעים לנו מאחורי הקלעים  , ועניין והארגון הזה חשוב לו מאוד

ל  "סמנכ–ר עופר רימון "לשר החינוך מר נפתלי בנט ולד-למשרד החינוך, בכל נושא ועניין
.  מר אופיר אקוניס ומר נתנאל מזא וצוותו ממשרד המדע–וכן לשר המדע , תקשוב וצוותו

FIRSTחברים וכמובן לצוות , תורמים-שותפינו לדרך, FIRSTקהילת ן/לכםתודה מיוחדת 
.הנפלא שמוביל יחד איתי את הארגון הזה

,אשמח לשמוע מכם בכל דבר ועניין•

•WE ARE ALL FIRST,

,ם/שלכן•

לית"מנכ-בשמת•

לית"דבר המנכ

^חזרה למעלה 



הרפתקאות בטיפות ,  AQUA ADVNETUREעונת, אנו נרגשים לספר לכם קצת על העונה שחלפה

ערכה זו . קבלת ערכת אתגר ייעודית לתוכנית-עונה זו התחילה עם חידוש משמח . 2017-2018

 LEGOועשרות אבני , לכל ילדאישיים  LEGOבסיסי , (משאבת המים)כללה ערכת השראה 

נוספים כדוגמת קלסר לכל  הוספנו חידושים . ולבניית הדגם לקראת הפסטיבל, חופשיתלבנייה 

למדתם והתקדמתם  , ילד ואנחנו מקווים שכולם נהנו מהחידושים ומהערכה ושאכן בניתם

.בתהליך בהצלחה

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

בעקבות הצמיחה המשמעותית גדלנו גם בכמות  . רשויות שונות66-ובכ, ארגונים117-בכ

בכמות המקומות שאירחו אותנו בפריסה ארצית ובכמות המתנדבים שהגיעו , 28-הפסטיבלים

והקדישו זמן לא מבוטל מזמנם הפנוי לטובת יצירת חוויה משמעותית ומהנה עבור ילדי התוכנית  

הפעילים ושאר השותפים על כך  , אנחנו מלאי הערכה ותודה לכל המתנדבים. והקבוצות

ואירועי  , לא היינו יכולים לקיים את אירועי התוכנית בפרט, בלעדיכם, שבחרתם לעזור ולסייע

.הארגון בכלל

כל  , כל קבוצה והייחודיות שלה. ביקרנו וראינו קבוצות רבות בפעילותן, העונה נפגשנולאורך 

אבל אצל כולם ראינו את ההתלהבות והשמחה מעבודה  . קבוצה והדרך שבה היא פועלת

אנחנו גאים בכל אחת  . על בנייה משותפת ובעיקר על תהליך מוצלח, משותפת על אתגר

.  בכל אחד ואחת מכם, מהקבוצות

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

לכל מי שלקח חלק בתכנית וידע להעביר הלאה אל הילדים את חדוות הגילוי  . של הקבוצות

ההתלהבות מהמדע והטכנולוגיה בדרך מעניינת ומשמעותית  , שמחת העבודה בצוות, והלמידה

.מגיעה תודה גדולה והערכה על פועלו

ראינו גדילה משמעותית ובהחלט לא מובנת . ולסיום משהו שחימם את ליבנו במיוחד העונה

היה מרגש ומעורר השראה  . בכמות המנטורים הצעירים שהדריכו את המדענים הצעירים, מאליה

FIRSTתמכו והובילו קבוצות , שעזרו, שבחרו להתנדבFIRSTלראות בני נוער מקהילת LEGO 

League Jr ,ללימודים ולתחומי  , אנו יודעים שלכל אחת ואחד מהם יש מחויבות לקבוצה שלו

ובכל זאת הם החליטו לקחת על עצמם מחויבות נוספת בהתנדבות והדריכו את  , עניין נוספים

אתם באמת ההשראה גדולה לכולנו ואנו  . של פעילי המדע והטכנולוגיה בישראל" דור העתיד"

.  מקווים שמעגל פעילות זה רק ימשיך ויתרחב

!  ו ד ה ת 

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

מחכים בהתרגשות לראות ולשמוע איך  . ירח: המשימה/ MISSION MOONsm, החדשה שבפתח

!  אתם תתנהלו במשימה המיוחדת והמאתגרת הזאת

אחר העדכונים שלנו עקבו , וכמובן גם חברים חדשים שיצטרפו אלינו, מקווים לפגוש את כולכם

.  ובינתיים מאחלים לכולם חופשה מהנה ונעימה, למסלולי פעילות חדשים

^חזרה למעלה 



HYDROבעונת DYNAMICSSMתוכניתשלFIRST LEGO League540השתתפו

שעסקורובוטיםובנייתחקר,גיבושפעילויותשכללמרתקלמסעאתנושיצאוקבוצות

!מים-העונהבאתגרכולם

לראשונההצטרפומהקבוצות20%-כולצדןממשיכותקבוצותהיומהקבוצות80%-כ

.בעונהלפעילות

האוכלוסייהקשתומכללוארגוניםספרבתי350,ישובים122-ממגיעיםשלנוהתלמידים

.בארץ

בעליילדיםבתוכניתומשלבתהנוחותממרחביוצאתהצומחתשהקהילהלראותשמחנו

!הערכתנוכךועלמיוחדיםצרכים

הפעיליםוהמתנדביםהמנטוריםובמספרבהיקףגםגדלנוהקבוצותבמספרהגידוללצד

!בתהליךרגעמכלוליהנותבארץוהטכנולוגיההמדענושאאתולקדםלחשוףלנושסייעו

וביקוריפתוחיםבתים,בהדרכותוהמתנדביםהמנטורים,הילדיםעםנפגשנוזובעונה

.קבוצות

ובמאפייניםשלהבדרכהקבוצהכל.ומתקדמותעובדותהקבוצותאיךלראותנהנינו

הרבהעודוהרוויחממנונהנהבתהליךשהשתתףמישכלמקוויםאנחנו.לההמיוחדים

.התחרויותלפני

13לנוצמחושמתוכן,גמרתחרויות2-ואזוריותתחרויות11,אמתיתבחגיגהקינחנו

.הבינלאומיותבתחרויותאותנושייצגוקבוצות

במסגרתחדשניפתרוןשפיתחולקבוצותוייחודיחדשבחינהתהליךהשקנו,השנה

שופטיםצוותשלובחינהלבדיקההחדשנייםהפתרונותאתהעמדנו.החקרפרויקט

GIA-הלתחרותשהוגשוהקבוצותכלשלהעבודהתהליךאתהיטבולמדרבותשעמל

בתחרותאותנולייצגקבוצות3נבחרוומתוכןקבוצות40-כהשתתפובתהליך.הישראלית

.הבינלאומית

,מרתקתבחוויהזכינווכולנובגאווהאותנומילאומכםואחדאחתכל,העונהכלבמהלך

ואחתאחדוכלקבוצהכלשלוההתפתחותהלמידהשתהליךספקלנואין!והנאהלמידה

.וסיפוקבגאווהואותנואתכםוממלאמשמעותי,ייחודיהואמכם

INTOבעונת!חלל...לבדרכנואנחנו?מוכניםאתם,ועכשיו ORBITהפתעותלנוצפויות

אנחנוהלימודיםשנתכללאורךנמשכתלאהעונהלמהששאלמיולכל,מרתקותוחוויות

אתוחפשובדקולכן,לכםלספרדבריםהרבהלנויש.החידושיםאחרלעקובמציעים

!בקרובעדכונים–שלנוהפרסומים

^חזרה למעלה 



FIRSTבימים אלו תכנית  Tech Challenge  עונת, את העונה השלישיתמסיימת

RELIC RECOVERY.

קבוצות  44בעונה לקחו חלק -בעונה זו הרחבנו את הפעילות שלנו באופן משמעותי

בנוסף לגידול  במספר  . שהגיעו מבתי ספר שונים ומאזורים נרחבים בכל חלקי הארץ

המורים והתלמידים  , הקפטנים, המדריכים, הקבוצות בארץ כך גם גדל מספר המנטורים

אין ספק שהדבר  . ועוד כל כך הרבה אנשים שהיו מעורבים בהפעלת התכנית

כל הקבוצות  . המשמעותי הוא הרחבת שיתופי הפעולה ועבודת הצוות שנוצרה

קהילה זו  . ההורים יחד יוצרים קהילה איכותית ומיוחדת, המורים המתנדבים, התלמידים

.היא שמאפשרת צמיחה והתקדמות של התכנית והרחבת מעגלי השותפים השונים

התחרינו יחד עם , FIRSTבתחילת השנה השתתפנו גם באולימפיאדת הרובוטיקה של 

, מדינות נוספות באתגר שכולו סבב סביב אספקת מים נקיים לאוכלוסיית העולם156

שנה חלפה מאז ונבחרת ישראל מצויה בימים אלו בהכנות לאתגר החדש שכולו עוסק  

.באנרגיה

סיום עונה מעניינת ומאתגרת אנו בהכנות נמרצות לקראת העונה הקרובה  לאחר 

! ROVER RUCKUS: והמרגשת

העונה צפויות לנו לא מעט הפתעות מרגשות ואת החשיפה הראשונה של הרמז הראשון  

.11.7לקראת התחרות קיבלתם כבר ב 

לקראת תחרויות האימונים בחורף וכמובן אליפות הארצית " מחממים מנועים"אנו 

FIRSTלקבוצות  Tech Challengeמרגשת  , ובטוחים שכולנו נהנה מעונה מיוחדת

.ומאתגרת

לנו לומר תודה רבה לכל המתנדבים המקסימים שנתנו מזמנם בסבלנות  חשוב 

.אין ספק שבלעדיכם זה לא היה קורה, ובהתמדה לאורך כל העונה

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

!איתנושמחים שאתם 

^חזרה למעלה 



.  Power Up 2017-2018עונת, אנו נרגשים לספר לכם קצת על העונה שחלפה

. מסיימים את העונה הנוכחית וכבר ומצפים בכיליון עיניים לעונה הבאה

70-בשנה זו גדלנו ל.  מעניינת ומוצלחת מאוד, העונה שחלפה הייתה מאתגרת

,  יישובים שונים, קבוצות שהגיעו מבתי ספר שונים. קבוצות שונות מרחבי ישראל

יותר  , הגענו ליותר אנשים. מקומות קרובים ורחוקים ומכלל האוכלוסייה בארץ

יותר מתנדבים והקהילה המופלאה שלנו צמחה הן מבחינה מספרית והן , תלמידים

.מבחינה איכותית

נהנינו לראות את תהליכי . ראינו ופגשנו קבוצות שונות, במהלך העונה ביקרנו

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

אנו גאים . כולם עבדו למדו והתקדמו בצורה מרשימה. לכולם הייתה מטרה משותפת

.בכל הקבוצות על תהליך מדהים שעברתם

וכמובן  , הכישלונות וההצלחות שחוויתם, המחויבות שלכם להצלחה, התהליך

תודה לכל  . שיתופי הפעולה והחברויות שבניתם הם אלה שגרמו לעונה להצליח

מתנדבים ושותפים  , מנטורים, מנהלים ,מורים, תלמידים, תלמידות–אחד ואחת מכם 

.על ההשקעה וההשראה

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

.הגיעו הקבוצות באליפות העולם ביוסטון

אנו בעיצומן של ההכנות לקראת העונה הבאה והמרגשת שתעסוק כולה בענייני 

DEEP SPACE-יחד  , מחכים בקוצר רוח לתחילתה ומקווים לפגוש את כולם. החלל

.עם חברים ותיקים וחדשים שיחוו ביחד עונה מאתגרת ומרגשת

!מאחלים לכולם חופשה נעימה ובטוחה

^חזרה למעלה 



ישראל בתחרויות בינלאומיותFIRSTיצוג-2017-18עונת 

כל הקבוצות היו  , קבוצות בשמונה תחרויות בינלאומיות34בעונה האחרונה ייצגו אותנו 

אנו שמחים לשתף . מעוררות השראה וגרפו מחמאות מהקבוצות המשתתפות ומהמארחים

.אתכם בהישגי הקבוצות

FIRST Robotics Competition

FIRSTבתחרות CHAMPIONSHIP קבוצות17שהתקיימה ביוסטון יצגו אותנו:

-הוד השרון, תיכון הדרים, 3075קבוצה • Ha-Dream Team -  זכו בתואר אלוף האלופים

.גברה על כל המנצחים ביתר הבתים Hopperלאחר שהברית המשותפת שלהם בבית

-דימונה, זינמןתיכון , 2096קבוצה • Roboactive הקבוצות 3נבחרה לאחת מבין -

הפרס היוקרתי ביותר אשר ניתן לקבוצה  -chairmanר "הפיינליסטיות בפרס היו

.  מדע וטכנולוגיה, הנדסה, המחוללת שינוי בקהילה שלה לאורך שנים סביב ערכים

-משגב, תיכון אזורי, 1574קבוצה • MisCar , בתור קפטן ברית Galileoאלופת בית-

.מגרש אלוף האלופים, והתמודדה לראשונה במגרש איינשטיין

-הריאלי חיפה, 5987קבוצה • Galaxia in memory of David Zohar -  זכתה בפרס

-ההשראה ההנדסית Engineering Inspiration  בביתCarver  ו-- Touring   והעפילה

. Carverבבית, לשלב חצי הגמר כקפטן ברית

--כפר יונה, תיכון איש שלום, 3339קבוצה • BumbleBהעפילה לשלב הגמר בבית

Hopper כקפטן ברית. 

--בנימינה, אורט השומרון, 1690קבוצה • Orbit העפילו לשלב חצי הגמר בביתCarver 

.כקפטן ברית

העפילו לשלב חצי הגמר בבית- Steampunk-רעננה, תיכון אביב, 1577קבוצה •

Galileo כקפטן ברית.

--תל אביב יפו', תיכון עירוני ד, 3316קבוצה • D-Bug זכו בפרס ה-Quality   והעפילו

.Roeblingלשלב חצי הגמר בבית 

והעפילו לשלב חצי  - Creativityזכו בפרס ה-OnyxTronix-תיכון שוהם, 2231קבוצה •

. Touringהגמר בבית

והעפילו לשלב חצי   Highest Rookie Seedזכו בפרס-XO-הדסה נעורים, 7039קבוצה •

 Hopperהגמר בבית

--נתניה', ליבוביץאורט יד , 5554קבוצה • Porosהעפילו לשלב חצי הגמר בבית

Newton 

--ערד , תפוח פיס, 5654קבוצה • Phoenix העפילו לשלב חצי הגמר בביתNewton 

--עמק חפר, ירוק, 2630קבוצה • Thunderbolts העפילו לשלב רבע הגמר בבית

Touring 

^חזרה למעלה 



:עוד התחרו וייצגו את ישראל בכבוד רב באליפות•

Emperius-אילת–גולדווטרתיכון , 5291קבוצה •

Alzahrawi-אכסאל–אלזהראוויתיכון , 6168קבוצה •

Team Streak-ירושלים–סליגסברגתיכון , 7067קבוצה •

Co-Bot-חיפה–מרכז טכנולוגי , 7079קבוצה •

FIRST Tech Challenge

FIRSTבתחרות  CHAMPIONSHIP קבוצות3שהתקיימה ביוסטון יצגו אותנו בכבוד:

Apollo-על יסודי משגב , 9662קבוצה •

The Y Bot-מרכז מדעים ירוחם, 11056קבוצה •

MishMash-באר שבע, חוסידמןמרכז , 12016קבוצה •

FIRST LEGO League

:קבוצות3ב יצגו אותנו "ארה, שהתקיימה ביוסטוןWorld Festivalבתחרות 

זכתה בפרס מקצועיות אדיבה מקום  -C2A-חולון , תיכון קציר, 1799קבוצה •

ראשון

זכתה בפרס  -Techno Monkeys-גבעת אולגה , מחונניםטכנודע, 1491קבוצה •

התכנון המכני מקום שלישי

THE F.T.H-נצרת, אלחכמהב "חט, 1153קבוצה •

FIRSTבתחרות זו הוכרז מתנדב השנה של  LEGO Leagueשופט הזירה  , אלן גרין-העולמי

שיחד עם צוות מדהים מהארץ ומהולנד פיתח את מערכת  , הראשי הגלובלי ובישראל

הניקוד הרשמית של התוכנית בה השתמשו בתחרויות העולמיות ביוסטון ובדטרויט ובה  

.יעשו שימוש בכל העולם בעונה הנוכחית

FIRSTבתחרות  LEGO League Open Invitational Central Europe בדברצןשהתקיימה  ,

:קבוצות3הונגריה יצגו אותנו 

זכו בפרס עבודת הצוות מקום  -RoboTrix-כפר יונה , ס עתיד"ביה, 1200קבוצה •

שני

זכו בפרס התכנון המכני מקום  -Robogold-כפר יונה , ס עתיד"ביה, 1392קבוצה •

שלישי  

 FLASH-שוהם , ס רבין"ביה, 74קבוצה •

^חזרה למעלה 



FIRSTבתחרות  LEGO League Razorback Invitationalב  "ארה, שהתקיימה בארקנסו

:קבוצות2יצגו אותנו 

הרצליה זכתה בפרס ההשראה מקום ראשון, בית הספר רעות, 1171קבוצה •

RoboTen-ב פקיעין "חט, 1477קבוצה •

FIRSTבתחרות  LEGO League Estonian Open Internationalשהתקיימה בטאלין  ,

:קבוצות4אסטוניה יצגו אותנו 

זכתה בפרס  -Kipabots-מודיעין מכבים רעות , בניםת"אמי, 922קבוצה •

התכנון המכני מקום שני

-CORE 'N' GOOD-מודיעין מכבים רעות , ישיבת בני עקיבא, 220קבוצה •

זכתה בפרס התכנות מקום שני

זכתה בפרס האסטרטגיה  - H2WIN-הרצליה , ב יד גיורא"חט, 475קבוצה •

והחדשנות מקום שני

Iron Tuskers-מודיעין מכבים רעות', אורט עירוני ד, 1324קבוצה •

העפילה  , ב"ארה, שהתקיימה בקליפורניה Global Innovation Award-לתחרות ה

תל אביב שזכתה במקום השני המכובד  ', מתיכון עירוני דDplusplus, 285קבוצה 

.להמשך פיתוח ההמצאה אותה הם פיתחו במסגרת פרויקט החקר$ 5,000ובפרס של 

FIRST GLOBAL

Team Israel בבאר שבע יצגה אותנו באולימפיאדת חוסידמןממרכזFIRST  הראשונה

.קבוצות וזכתה במקום הרביעי157בה השתתפו , 2017שהתקיימה ביולי 

FIRSTבנוסף סרטון הפרודיה שזכה במקום הראשון בתחרות  Parody 2017/18   הוא

FIRSTסרטון שהפיקה קבוצת  LEGO League1610Team skyline   מבית ספר

.כאןלקישור לסרטון הקליקו , בחולון ובשיתוף קבוצות מרחבי העולםגורדון.ד.א

^חזרה למעלה 

https://www.youtube.com/watch?v=2nt-R8-VYeA&list=PLumXeb1tOUySG6e8LOO3mS2VtEKltlDSy&t=11s&index=17


שופט זירה ראשי גלובלי וזוכה פרס-גרין אלן 

העולמיFIRST LEGO Leagueמתנדב השנה של 

עם המורה  כאשר הבן שלי למד פיזיקה  , LEGO MINDSTORMS RCX-נחשפתי לראשונה ל2005בשנת 

.היו עדיין חדשים YouTubeבמיוחד בתקופה שפייסבוק ו , ערכה מדהימההייתה זו . יאיר צדוק

מה  חיפשתי . כך שממש התלהבתי, טים'גדגאני מפתח תוכנה ואוהב טכנולוגיה וכל מיני , במקצועי
לברר ב כדי "בארה FIRST-לכתבתי  FIRST LEGO League-לעשות עם הערכה וכך נחשפתי לאפשר 

עם  אבל לשמחתי היא הובילה אותי לפגישה , שליליתהייתה התשובה . גם בארץ קיימת התוכניתהאם 

תכנית  מקינטייר ואייל הרשקו שזו הייתה השנה הראשונה בה הם התחילו להפעיל בארץ את אלישה 
FIRST Robotics Competition.

הייתה  זו . בישראל FIRST LEGO League-אורט ישראל בתמיכת משרד המדע נרתמו להפעלת ה

.ארגון התחרות באותה השנה היה קשה. קבוצות20-בעונה הראשונה השתתפו כ . הדרךתחילת 

.והיה ברור לנו שאנחנו רוצים להמשיך, אבל כולם נהנו! עשינו כל כך הרבה טעויות. הכל היה חדש

.  ובקרים ותכנתוזו הפעם הראשונה בה הם בנו משהו עם מנועים הייתה , עבור הרבה ילדים שהשתתפו

התחרות  התחלנו לקיים את . השנים שלאחר מכן התוכנית גדלה והשפעתה הלכה והתעצמהבמהלך 
FIRSTואז גם דירקטוריון , 2007נוקיה בשנת בהיכל  FIRST Robotics Competitionעם תכנית יחד 

מההשתתפות  וללמוד ליהנות ראה במו עיניו שילדים בבית ספר יסודי וחטיבות ביניים יכולים ישראל 
.ולמעשה המטרות שלשמן קם הארגון מתממשות כבר בגיל צעיר זה. שמפעיל הארגוןבתוכניות 

קיימנו פגישות רבות עם נציגי  . הראשונות לא היה קלבשנים  FIRST LEGO Leagueקידום תכנית 

-מי ישלם עבור ערכות ה"ובכל פעם כשנשאלנו בפגישות , מחלקות החינוך העירוניות ברחבי הארץ
LEGO Mindstorms , המפנה  . לצערנו התשובות שלנו היו רק חלקיות" ?יכשיר את המוריםמי

קרה כאשר משרד החינוך החליט לתמוך בקבוצות שייפתחו בבתי הספר וכך עם השניםהמשמעותי 

.התוכנית התרחבה
.  ניק'מוצכ קרן "ושנה אח, לארגון הצטרפו יערית לוי. ישראל גדלFIRSTכאשר התוכנית התרחבה גם 

שלי  המעורבות , אבל ככל שחלף הזמן ומספר הקבוצות גדל, עבדתי על כל תחומי התוכניתבהתחלה 

.  הרובוטוהתמקדה במשחק הלכה 

יחד עם קרן עבדנו על תרגום המשימות על מנת שיהיה זהה בדיוק

במשך שנים רבות  . ב"שבארהיחד דאגנו שהפרשנות למשימות ולכללים תישאר זהה לזו . לגרסה באנגלית

העיסוק המדוקדק שלנו בתרגום. כדי להבטיח זאת, סקוט אוונס, עבדתי עם מעצב המשחק

ככל . לתקןאותם נדרש היה , המשימות הוביל לגילוי של מצבים עם חוסר עקביות בכללים ובמשימות עצמן

כפי שהיה  בדיוק . היה צורך להכשיר יותר שופטי זירה ושופטי זירה ראשיים, שגדלו מספר התחרויות

כל ידעו את היה חשוב שכל שופטי הזירה הראשיים שלנו , חשוב לוודא שהמשימות תורגמו במהימנות

כעת . אכן קורהקרן ואני עובדים יחד כל שנה כדי לוודא שזה . המשימות והכללים בצורה מושלמת ועקבית

בכל זירה ראשיים שופטי לשבץ שלושה דבר המאפשר לנו , שופטי זירה ראשיים13יש לנו צוות של 

.נשפטות בהגינות, תחרות ולהבטיח שתוצאות משחק הרובוט של הקבוצות

להצטרף לצוות  ביקש מקרן וממני משחק הרובוט מעצב , סקוט אוונס, זכינו בכבוד גדול כאשר2015בשנת 
זה נתן לנו הזדמנות. לפני שפורסםTRASH TREKאשר ביצע בדיקה למשחק הרובוט של עונת 

המסמכים  המאמץ שאנו משקיעים בתרגום . ולעזור בהגהות ובאימות הכתוב, לראות את המשימות

אנו שותפים  , מדי שנה, מאז ועד היום. מסייע גם בשיפור הטקסט באנגלית, כך שיהיו זהים למקורלעברית 

.בתהליך זה
זירה ראשי  הייתי סגן שופט 2017בשנת . שונותבדרכים  FIRSTהשנים המשכתי לעבוד עם ארגון במהלך 

זהו האירוע הגדול והנחשב ביותר של, משימה מיוחדתהייתה זו . בתחרות העולמית ביוסטון
FIRST רחבי  הטובות ביותר מכל את הקבוצות ופגשתי , שפטתי יחד עם שופטי זירה מצוינים. העולמי

.העולם
מהות התפקיד  . לאחד משני שופטי זירה ראשיים גלובלייםהעולמי  FIRSTבשנה שלאחר מכן מוניתי על ידי 

שעברהבעונה . FIRSTלספק ערוץ תקשורת בין שופטי הזירה הראשיים בכל העולם ומטה 

נתנו תשובות  כמו כן . עזרנו לזהות בעיות ונקודות לא ברורות במשחק הרובוט ולספק עדכונים רשמיים

השנה בתחרות העולמית ביוסטון מילאתי תפקיד של. בפורום שופטי הזירה הבינלאומי

.  ראשישופט זירה 
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 FIRST LEGO-אחד הפרויקטים שאני מאוד גאה בהם הוא פרויקט מערכת ניקוד חדשה לתחרויות ה
League .יחד עם יוסי. את הפרויקט התחיל צוות מפתחים הולנדי ואנו ממשיכים אותו כאן בישראל

של  כחברים בקבוצות כולם מתנדבים ורובם השתתפו בעבר , קרל ועידן שטרק ועם עוד מפתחים מוכשרים

FIRST , אנו שוקדים על המשך פיתוח המערכת.

מחכה  אני . בתוכנה בתחרויות בישראל ובתחרויות העולמיותהשתמשנו  HYDRO DYNAMICSבעונת 

זו תרומה משמעותית-את השימוש במערכת בעשרות אם לא מאות תחרויות מסביב לעולם לראות 

.שלנו כאן מישראל לארגון כולו
היא  FIRSTההתנדבות שלי בארגון . אשתי טוענת שזו עוד עבודה? שואלים אותי למה אני עושה את זה

.שאפילו אני לא ידעתי שאני מסוגל לעשות, גיליתי שאני יכול לעשות דברים רבים! סיפוק עצום
 FIRST Robotics-ו FIRST LEGO Leagueכל בני משפחתי הפכו שותפים ומעורבים בתוכניות 

Competition . אני מסתובב בתחרויות ורואה כל כך הרבה ילדים עסוקים בתכנות הרובוט אותוכאשר

מרגיש שאני  אני , הם בנו והצגת פרויקט החקר אותו הם ביצעו והכל בעבודת צוות ובהפנמה של ערכים

!זוהי הרגשה פשוטה אבל עוצמתית. עושה משהו טוב ורוצה לעשות עוד יותר

שופט זירה ראשי גלובלי וזוכה פרס-אלן גרין
העולמי FIRST LEGO Leagueמתנדב השנה של 

שופט זירה ראשי גלובלי וזוכה פרס-גרין אלן 

העולמיFIRST LEGO Leagueמתנדב השנה של 
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