
אדריכלים מתכננים ובונים 
בניינים. הם משלבים מדע 

ואמנות במטרה ליצור בניינים 
ומבנים עבור הלקוחות שלהם. 

לעתים, הם יוצרים בניינים 
חדשים, ולעתים מתכננים 

מחדש בניינים ישנים.

הם עובדים כחלק מצוות גדול יותר, ממש כמו הקבוצה 
שלכם. מהנדסים מבניים )קונסטרוקציה(, אזרחיים 
וסביבתיים מוודאים שהפרויקט מתאים לאתר. פועלי 

בניין כמו חשמלאים, שרברבים ונגרים וכן מנהלי עבודה 
מוודאים שהעבודה תתבצע על פי לוח הזמנים ובמסגרת 

התקציב. כל תפקיד חשוב לביצוע העבודה.

הערים והעיירות שלנו מתמודדות עם בעיות חשובות, כמו 
תחבורה, נגישות ואפילו אסונות טבע. כיצד נוכל לעצב 

עתיד טוב יותר בשביל כולם? לצורך כך נדרשים עבודת 
צוות ודמיון. האם אתם מוכנים לבנות עתיד טוב יותר 

ביחד?

במסגרת משחק הרובוט, הקבוצה 
שלכם:

• תזהה משימות שמצריכות פתרון.
•  תתכנן, תבנה ותתכנת רובוט מ LEGO לביצוע 

המשימות.
• תבחן ותשפר את הרובוט והתוכנה.

הרובוט שלכם יצטרך לנווט, לתפוס, להעביר, להפעיל 
או לשנע חפצים. לכם ולרובוט ושלכם יהיו רק ½2 דקות 
להשלים משימות רבות ככל האפשר. לכן, היו יצירתיים!

 במסגרת פרויקט החדשנות, 
הקבוצה שלכם:

•  תזהה בעיה הקשורה בבניין או במרחב ציבורי 
שנמצאים בקהילה שלכם.

• תתכנן פתרון.  
•  תשתף את הפתרון שלכם עם אחרים ולאחר מכן תשפר 

אותו.

באירועים רשמיים, הקבוצה שלכם תציג את הפרויקט, 
כולל הבעיה, הפתרון שלכם והאופן בו שיתפתם אותם, 

בהצגה בת 5 דקות.  

משחק הרובוט פרויקט

ערכי ליבה

אתגר

לאורך העונה, תונחו על ידי... ערכי הליבה 
FIRST® של

 Gracious - אנחנו נותנים ביטוי לפילוסופיות מקצועיות אדיבה
®Professionalism ושיתוף פעולה תחרותי -®Coopertition של 

®FIRST בערכי הליבה שלנו: 

גילוי: 
אנו חוקרים 
מיומנויות 
ורעיונות 
חדשים.

הכלה: 
 אנו מכבדים
 זה את זה

ומכירים בהבדלים 
שבינינו.

עבודת צוות:  
 אנחנו חזקים

יותר כשאנחנו 
עובדים יחד.

הנאה:  
אנחנו נהנים 

וחוגגים את מה 
שאנחנו עושים!

חדשנות: 
אנו משתמשים 

ביצירתיות 
ובהתמדה לפתרון 

בעיות.

השפעה:  
 אנו מיישמים את
 מה שאנו לומדים

על מנת לשפר את 
העולם שלנו.
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