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Group. All rights reserved.   – כל הזכויות שמורות 

 

הנ"ל )מערכי שיעור לניהול עונה(  לייצר העתקים של המדריך ותיכול  FIRST LEGO Leagueקבוצות רשמיות של

 .י הקבוצה ונציגים מורשים בלבד"לשימוש ע

 

ישראל,  League® LEGO ®FIRSTהעולמית,  League® LEGO ®FIRSTהחוברת מתבססת על חומרים כתובים של 

 .Education ®MINDSTORMS®LEGOבכלל זה, ו LEGO®חברת רובוטק טכנולוגיות, חברת 

  FIRST י קבוצות"ע  FIRST LEGO Leagueכל שימוש או שכפול של המדריך הזה למטרות אחרות מאשר פעילות

LEGO League  או נציגי FIRST LEGO League מורשים כחלק מהשתתפות באירועי FIRST LEGO League  אסור

 . FIRSTללא אישור ספציפי בכתב על ידי , בהחלט

 

הם סימני מסחר רשומים של קבוצת לגו - TMROBOLAB ו EV3, NXT, LEGO® RCX, MINDSTORMS® הלוגו של

 מקצועיות אדיבה -  Gracious Professionalism ®FIRST ,®ו של הלוג  .בספר זה עם הרשאה מיוחדת המופיעים

 הם SMINTO ORBIT  -ו   eagueL ®LEGO ®FIRSTהלוגו  .FIRST® הם סימנים מסחריים של  Coorpetition®-ו®

 .LEGOוקבוצת  FIRST סימנים מסחריים המוחזקים על ידי

 

שם דגש על הארגון . פועל בכפוף לחוקי מדינת ישראל בכל הקשור לזכויות יוצרים וקניין רוחני FIRSTארגון 

במידה ונתקלתם בתוכן שעלול להפר זכויות יוצרים אנא שלחו לנו . שלא לפגוע בזכויות אלוהנושא ומקפיד 

 .במידיואנו נטפל בנושא  fll@firstistael.org.il   הבאהלכתובת  דוא"ל

    

 

 

 

 

http://www.firstlegoleague.org/
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 הקדמה
כנית ת - SMINTO ORBITעונת ברוכים  המצטרפים ל

League ®LEGO ®FIRST! 

 

(For Inspiration and Recognition of Science and Technology) ®FIRST  הנו ארגון בינלאומי ללא מטרות

ששיאה וק במדע וטכנולוגיה באמצעות פעילות מרתקת במהלך עונה שלמה, רווח שייעודו עידוד בני נוער לעס

  והפעילות הקבוצתית. חדשנותתחרות בה הילדים מציגים את תוצריהם בתחום הרובוטיקה, פרויקט ה

הפעילות מושתתת על הסקרנות והיצירתיות הטבעית של תלמידים, המאפשרות להם להתמודד עם בעיות 

 ירתיים בדרכים מגוונות. מורכבות ולפתח פתרונות יצ

 .LEGO League ®FIRST המדריך שלהלן מרכז את עיקרי הפעילות בעונת

באתר מידע רב ושימושי  במדריך הסבר על כל אחד משלבי התוכנית ומערכי שיעור בסיסיים, לניהול העונה.

®FIRST ישראל 

   fll@firstisrael.org.il-ותכם בכל שאלה או הבהרה בדוא"ל דים לרשבנוסף, אנו עומ

את המידע במדריך ריכזנו וערכנו בסיוע השותפים שלנו ומנטורים מהקהילה, המביאים לידי ביטוי הלכה למעשה 

 את המעורבות והסיוע ההדדי. אנו מקווים שבזכותם הצלחנו להציג עבורכם את המידע בצורה ידידותית וברורה.

 נשמח להארות והערות!

 וסייעו לנו בהכנת חוברת זו.  ייעצו במהלך ההכנותלמתנדבינו הרבים אשר תודתנו נתונה 

חומר הקשור לתכנון, תכנות האשר סיפקה למארז את  טכנולוגיות תודה מיוחדת וענקית לחברת רובוטק

     ובניית הרובוט!

הכישרון והידע שלכם לילדים ובני הנוער כך שבעזרתכם  לכם מנטורים יקרים, תודה על הנכונות להעניק מהזמן,

 יגלו את עולם מופלא של מדע וטכנולוגיה!

 !בהערכה

 LeagueLEGO  ®FIRSTצוות 

 

 
 
 

https://www.firstisrael.org.il/fll
https://www.firstisrael.org.il/fll
https://www.firstisrael.org.il/fll
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 לוח זמנים לעונה
 

 
 

 מרכיבי העונה
 

  .דשנותהחקט יפרומשחק הרובוט ו, ערכי הליבה: חלקים 3 -אתגר התוכנית המורכב מ בכל שנה מתפרסם 

  הליבה הם לב ליבו שלערכי ® FIRST .מכל משתתפי  ®FIRST הורים וחברי , מתנדבים, מנטורים כולל

  .להציג ולהדגים את ערכי הליבה בכל, מצופה לנהוג, הקבוצה

 במשך , באופן אוטונומי בונות ומתכנתות רובוט כך שיבצע משימות, במשחק הרובוט קבוצות מעצבות

 .דקות 2.5מקצה של 

 לאחר מכן. במסגרת נושא האתגר, חוקרות בעיה מהעולם האמיתימזהות וקבוצות  תחדשנובפרויקט ה 

 .עם הקהילה ןהקבוצות חולקות את הממצאים שלה, פתרון חדשני לבעיה זו ולבסוף ממציאות ןה

    

        .מרכיבי אתגר העונהכל אחד מהחוברת עוסקת בהרחבה ב

                    

      

 

 

 

                                                                        

פעילות 

/ חודש
יונימאיאפרילמרץדצמברנובמבראוקטובראוגוסטיולי

פעילות 

טרום 

עונה

 

אירוע 

פתיחה 

משודר

 

עונת 

הפעילות
 

תחרויות 

אזוריות
 

תחרויות 

הגמר
 

פעילות 

סוף עונה
 

פברוארינוארספטמבר
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 תפקיד המדריך
 

ביחס , ךמידה רבה במדריהחוויה אותה חווים התלמידים והזיכרונות אותם הם לוקחים שנים קדימה תלויים ב

מתגמלת וממלאת  אך זו בהחלט אחריות גדולה .הםשמועבר אלייד בקבוצה ובמסר בתפיסת התפק, אליהם

 .גאווה וסיפוק

 !מתחילים לעבוד ולאחר מכן תזכרודברים שחשוב שכאן ריכזנו  

  בתוכניתLeague ®LEGO ®FIRST זו אמירה ראשונה וחשובה להבנת  הילדים עושים את העבודה

 לארגן את -התפקיד הוא ללמד את הילדים לעבוד בצורה עצמאית וביעילות . כיםכמדרי כםתפקיד

המנטורים . ISRAEL ®FIRSTשל  הרשמי האתר לתעד ולבדוק את, החלטות לקבל, מטלות לחלק, הזמן

 .תמיד שהילדים הם אלה שעושים את העבודהיש לזכור ללמד וללוות אך , יכולים לכוון ולייעץ

 עם הקבוצה ולהלן דברים שלדעתנו חשוב שתעש, אחרי הבהרה זו: 

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

 חלוקת הילדים לקבוצות עבודה. 

 ם מה נעשה בתחומםלוקבוצות העבודה מעדכנות את כ -ה מליאה בתחילת ובסוף פגיש. 

  בוודאי אם יש עוד , גיבוש וקידום הקבוצה וניצול זמן נכון, תורם לאחריות -משימות הביתה

 ...ברים לעשותהרבה ד

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

  .חגים ואירועים בבית הספר, זכרו להתחשב בחופשות. ולהתארגן בהתאם

 המנטור צריך לדעת לחלק סמכויות ולתת לילדים ולשותפים הנוספים לעבוד תוך  -העברת סמכויות

 .ות ובעצמאותקבלת החלט

   זה  – (וגם אופן גיבוי תוכניות במחשב)אופן תיעוד העשייה  מתחילת העונהרצוי שתקבעו  –תיעוד

למדו את . מהתחומיםיאפשר לכם לדעת מה עשיתם במפגשים הקודמים ומה סיכמתם בכל אחד 

  !התחילו לעבוד כמהנדסים -הילדים כיצד לתעד 

 ינוכיות לפתרון בעיות שיתעוררו במהלך העונהאת הילדים כלים ודרכים בונות וח ולמד.  

 מהתהליך ומצורת העבודה המשותפת לכך שיפיקו הנאהור על הילדים ועל כבודם ולדאוג יש לשמ.  

 שתכנית הילדים את ללמד עלינו - בתהליך חשוב לזכור שמדובר League ®LEGO ®FIRST מתייחסת 

 .להישגים בתחרויות רק ולא להרוויח ממנו שנוכל מה ולכל כולו העבודה לתהליך

 

 דגשב העונה,במהלך  תפקיד וניהול העונה מהמידע באתר ובהדרכות שמתקיימותהללמוד עוד על  ותוכל*

כולל  מרכיבי האתגר נדון ונלמד אודותבו , 2019שיתקיים במהלך חודש אוקטובר  FIRST סמינרעל 

 !התנסויות מעשיות בתחום הרובוט

  !בהצלחה

https://www.firstisrael.org.il/fll
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 נהכנות לפני העוה
 

 
 

 :רישום והצטיידות

 רישום לפעילות בעונה: 

 . לכם לשריין מקום בעונה תאפשרהרשמה זו . הרישום במערכתיש לרשום את קבוצתכם 

 :משיך את תהליך הרישוםתתבקשו לה, לאחר הרישום וקבלת מספר קבוצה

o  חתום על ידי מנהל הארגון כתב התחייבותהעברת . 

o ביצוע תשלום לעונה. 

ביום פתיחת הרישום תעשה  ישראל. FIRST® באתר וקישור לטפסים מידע על תהליך התשלום

 . 06.08.19-שלישי ה

 או מוקדם  25.10.2019 –על מנת להבטיח את מקומכם בעונה יש להשלים שלבים אלו עד ל 

 יותר בהתאם למספר קבוצות שירשמו.     

o כאן -קישור למאגר הטפסים. תתבקשו לשלוח גם טופס ויתור והסכמה, במהלך העונה. 

 

 הצטיידות:  

o ערכת המשימה נכללת בתשלום דמי רישום לעונה וכוללת חלקי  – ערכת המשימהLEGO 

מחזיק מפתחות  –שטיח משחק ותשורה צנועה למנטור , ייחודיים מהם בונים את דגמי המשימה

 . LEGO-מ

תשלום דמי רישום והעברת כתב ) לאחר השלמת הליך הרישוםלקבל את ערכת המשימה ניתן 

 (:התחייבות

o  (בתאום מראש)תל אביב , 14ליסין  –בהגעה עצמאית למשרדינו 

o 1.9.19 –החל מה  ,במשלוח לבית הספר 

 

o שתהייה ברשותה  ערכת צריכהכל קבוצה  -  ערכת הרובוט – ®MINDSTORM ®LEGO   על מנת

תוכלו לרכוש את הערכה , מידה וזו שנת פעילותכם הראשונהב. להשתתף במשחק הרובוט

 (.eron@intelitek.com)באמצעות משווק רשמי או חברת רובוטק 

 .באתרמרכיביה ועלויות ניתן לראות , מידע על הערכה

 

o משחק הרובוט מתבצע על שולחן בגודל מיוחד ועל כן נדרש לרכוש פלטת  – שולחן המשימה

 .באתרעל פי המפרט המופיע , את הרכישה אתם מבצעים באופן עצמאי מנגר. מסגרת+ עץ 

 

https://firstisrael.formtitan.com/ft4d71e4221531315223794_copy#/
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_f3d710e47d82421eae0e23beaa2beefe.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_f3d710e47d82421eae0e23beaa2beefe.pdf
https://www.firstisrael.org.il/fllteams
https://www.firstisrael.org.il/fllteams
https://www.firstisrael.org.il/fllforms
https://www.firstisrael.org.il/fllforms
mailto:eron@intelitek.com
https://www.firstisrael.org.il/fllresource
https://www.firstisrael.org.il/fllresource
https://www.firstisrael.org.il/fllresources
https://www.firstisrael.org.il/fllresources
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 :ארגון מקום המפגש

 :וודאו כי במקום יש את הדברים הבאים. וף הנהלת הארגון מקום מפגש בו הקבוצה תפעלקיבעו בשית

o  (.רצוי יותר ממחשב אחד)תכנות ותקשורת , עבור המחקר -מחשב  

o  לערוך מחקר , לקבל דואר אלקטרוני, על הקבוצה להוריד את מסמכי האתגר -גישה לאינטרנט

 .בעונה ולתחרויותלפעילויות , ולעקוב אחר עדכונים בנוגע לאתגר

o מקום גדול מספיק להכיל את שולחן המשימות וחברי הקבוצה. 

o הקבוצה בין הפגישות חומרין ולאחס חדר / ארון נעול. 

 

 :קביעת הרכב הקבוצה

, תלמידים 3-10מונה  League ®LEGO ®FIRSTקבוצת . קיבעו בשיתוף הנהלת הארגון את הרכב חברי הקבוצה

  ות לפתוח קבוצ בדקו אפשרות, ילדים מעוניינים להצטרף לקבוצה 10 -תר מ במידה ויו'. ט –' מכיתות ד

League ®LEGO ®FIRST תוכלו  .בתהליך מיון על מנת להחליט מי יהיו חברי הקבוצה ונוספת או השתמש

 .למציאת פתרונות לעניין להתייעץ אתנו

 

 :הגדרת מטרות

 :הגדירו. הגדרת מטרות הינה שלב בתחילת התהליך

 יכולה להשיג במהלך העונה /בוצה רוצה מה הק?  

 ס"מה חשוב להנהלת ביה? למורים? לתלמידים מה חשוב ?מה חשוב להשיג במהלך העונה?  

 .לאן אנחנו רוצים להגיע, לםהבנה ברורה לכוזה מאפשר , חשוב להגדיר מטרות ולבצע תיאום ציפיות

 

 :מבנה המפגשים

טוב לניהול העונה ובוודאי כהכנה נכון וזה בסיס . העונה בכל אחד ממרכיבי האתגר מתחילת לעסוק חשוב

 בהתאם, ם מפגשים בהם מתכונת שונהיהיו ג. מערכי השיעור שלהלן מספקים מתכונת זו. לתחרות

בשיעור הבא " להציץ"תמיד כדאי . תקדמות הקבוצההלהפעילות בהתאם את  ובעיק. להתקדמות בעונה

  .ולארגן את המפגש בהתאם

 :להשתדל שבכל מפגש תעסקו בנו ממליצים א, בכל מקרה

 תת נושא הנושא

על " בוערים"דברים , מה מתוכנן להיום, מפגש הקודםמהמה נעשה ומשימות תזכורת  פתיחה

 סדר היום

 . תוך הקפדה על שמירת הערכים שלנו, תקט החדשנופרויבט ועיסוק ברובו מהלך המפגש

 (באתרלקרוא עדכונים  –בועה משימה ק)משימות הביתה ולמפגש הבא  סיום המפגש

 

 

 
 

https://www.firstisrael.org.il/fllresources
https://www.firstisrael.org.il/fllresources
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 מפגש ראשון
 

 היכרות, גיבוש הקבוצה והצצה על מרכיבי התוכנית
 
 

 :אנו ממליצים להקדיש את המפגש למספר נושאים

 פעילות היכרות וגיבוש 

 הצגת מרכיבי האתגר 

  ונהמתכונת המפגשים בעקביעת 

 

 .מהאתראת מסמכי האתגר  ווקרא ודילפני תחילת המפגש הור

ובהמשך להיכנס ולהוריד את  תוכלו לפעול בהתאם למדריך זה, האתגראם התחלתם לפעול לפני פרסום )

 .(מסמכי האתגר

 

 :פעילות היכרות וגיבוש

ברשת ניתן למצוא . סבב היכרות בין חברי הקבוצה ופעילות גיבוש קצרה מוקיי, כםת עצמא וגיהצ, ראשית

פעילות  )משרד החינוך(,  משחקים בשיעור ובהפסקה וגם בבית ובשכונה  -לדוגמא )שלל הצעות לפעילויות 

 (.ועוד ניהול הכיתה כקבוצה חברתית, משחקי גיבוש חברה 69 -חברתית 

 

 :הצגת מרכיבי האתגר

כך שכולם ידעו שהתוכנית לא , מטרת פעילות זו היא להביא לידיעת חברי הקבוצה את מרכיבי האתגר

 ...עוסקת רק ברובוטיקה

 "FIRSTמה זה " –את הסרטון  הציגו, ראשית

 

 :משחק הרובוט 

לנווט : הרובוט מקבל ניקוד על השלמת משימות. הילדים בונים ומתכנתים רובוט אוטונומי, במשחק הרובוט

. להפעיל או להעביר חפצים למיקום מדויק על שטיח משימות המונח על גבי שולחן מיוחד, לשנע, וללכוד

על הקבוצה והרובוט לעמוד במערכת של . ות ככל האפשרדקות להשלים משימות רב 2½לרובוט יש  

 01.09.19-חוקים אותה תוכלו להוריד מהאתר החל מה

כך שהקבוצה שלכם תשתתף מול , שולחנות מחוברים גב אל גב ויוצרים שולחן תחרות שלם 2, בתחרויות

ניקוד הגבוה ביותר את ה להשיגאתם לא מתחרים נגד קבוצה זו אלא שתי הקבוצות ינסו . קבוצה בצד השני

היוצרת משותפת אבל תמיד יש לפחות משימה אחת , י דופן השולחן"הרובוטים מבודדים ע. שלהן

 .אינטראקציה בין הרובוטים בשולחנות הצמודים

 

https://www.firstisrael.org.il/fllresources
https://www.firstisrael.org.il/fllresources
http://meyda.education.gov.il/files/noar/games.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/noar/games.pdf
http://www.graphologia.net/sadna.aspx?article=184
http://www.graphologia.net/sadna.aspx?article=184
http://www.graphologia.net/sadna.aspx?article=184
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO3MTqjdzUAhUNrRQKHfGlA-gQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww1.amalnet.k12.il%2FramleA%2Fhevrati%2Fresources%2520reserve%2F%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%2594%25D7%2595%25D7%259C%2520%25D7%259B%25D7%2599%25D7%25AA%25D7%2594%2520%25D7%2595%25D7%25A4%25D7%25AA%25D7%2599%25D7%2597%25D7%25AA%2520%25D7%25A9%25D7%25A0%25D7%2594.doc&usg=AFQjCNE0p2r9aFIOq5B7wQ2o2_4Mo8KsVA
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO3MTqjdzUAhUNrRQKHfGlA-gQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww1.amalnet.k12.il%2FramleA%2Fhevrati%2Fresources%2520reserve%2F%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%2594%25D7%2595%25D7%259C%2520%25D7%259B%25D7%2599%25D7%25AA%25D7%2594%2520%25D7%2595%25D7%25A4%25D7%25AA%25D7%2599%25D7%2597%25D7%25AA%2520%25D7%25A9%25D7%25A0%25D7%2594.doc&usg=AFQjCNE0p2r9aFIOq5B7wQ2o2_4Mo8KsVA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=UgZH74Dbkks
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 -ולדוגמא )סרטונים רבים ברשת . סרטון קצר של רובוט מהעונות הקודמות הציגו בהצגת תכנון הרובוט

 (.מתקדמיםושל  מתחיליםקישור לסרטון של 

שבמפגשים הבאים תלמדו  ועדכנואותה לתלמידים  הראו, ברשותכם את ערכת הרובוט וכבר ישבמידה 

 . כיצד בונים רובוט בסיסי ואיך מתכנתים ,מהם מרכיבי הערכה

 

 בערכה. באתר /כפי שמופיע במסמך האתגר  בפני התלמידים את שטיח המשימות הציגו : ערכת המשימה

 .עשה במפגש נפרדתבניית ערכת המשימה . דגמי המשימה אותם מניחים על שטיח המשחק

 

פרק , הוא מופיע במסמך האתגרכפי ש דשנותיחדיו את הגדרת אתגר החקראו  :חדשנותבנושא פרויקט ה

 .ים הבאיםאו בהתאם לדגשים שרשמנו במערך השיעור של המפגש שנותדהח פרויקט

 

הם יבינו את . לשתף פעולה ולעבוד כצוות במהלך העונה התלמידים ילמדו  :בנושא ערכי הליבה

ערכי  בפני התלמידים את הציגו. את חשיבות המעורבות בקהילה ועוד, המשמעות של לעבוד כקבוצה

 .FIRST ® הליבה של

 .במפגש הבא תקיימו פעילות בנושא

 

 :קביעת תוכנית מפגשים ופעולה

קחו בחשבון את משך הזמן שיש לכם לפעול . בחנו יחדיו את לוחות הזמנים העומדים לרשותכם בעונה

חלק רצוי לתכנן כך שתהיו מוכנים כאילו אתם לוקחים )כקבוצה מהמפגש הראשון ועד לתחרות האזורית 

 (.2020המתקיימת במחצית ינואר הראשונה בתחרות האזורית 

תלוי בשעות המפגש ובפעילות )בדקו האם לתלמידים פעילות שיכולה להתנגש עם מפגשי הקבוצה 

תקופות מבחנים /חופשות  /טיולים  –פעילות בית ספרית ושיעורים פרטיים  /חוגים  –החברתית של הילדים 

 .קבועוקבעו פורמט מפגש '( וכדו

 .לעדכונים ומידע חשוב, WhatsAppקבוצת  /הכינו דף קשר 

 

 :סיום המפגש

סיימו את המפגש בסיכום קצר של מה נעשה במפגש זה ומה נדרש מהתלמידים לעשות עד למפגש הבא 

 /לקרוא את ההנחיות לגבי פרויקט החקר , League ®LEGO ®FIRSTלהיכנס ולהכיר את אתר  –לדוגמא )

 (.ם ברשתלצפות בסרטוני

 !הצטלמו והתחילו את המסע ברגל ימין, את הדברים החשובים שעלו במפגשוודאו שהתלמידים מתעדים 

 

 ! המפגש הראשון עבר ובהצלחה! ברכות

https://www.youtube.com/watch?v=xWjRuNYtwN0
https://www.youtube.com/watch?v=xWjRuNYtwN0
https://www.youtube.com/watch?v=dZP3-pzrlXI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dZP3-pzrlXI&feature=youtu.be
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 מפגש שני
 

הכרות עם אתגר, כלים שימושיים, חשיפת ה
 ערכי הליבהערכת הרובוט, 

 
 

 :במפגש תעסקו בנושאים הבאים

 (חוזר בכל אחד מהמפגשים)ה הצגת המשימות שניתנו הבית 

 צפייה באירוע החשיפה המשודר וסיעור מוחות בנושא האתגר 

 מסמכים וכלים שימושיים לניהול העונה 

 הכרות עם ערכת הרובוט 

 מעבר על ערכי הליבה והערכים המובילים את הקבוצה שלכם 

 

 :הצגת המשימות שניתנו הביתה

 .ה הם עשו מהמפגש הקודםעל חברי הקבוצה להציג מ, בתחילת המפגש במליאה

 :יש לכך מספר מטרות

 הדבר תורם ללקיחת אחריות ולגיבוש הקבוצה. 

 גם מחוץ למפגשים הקבועים, מאפשר להבין כי ניתן להתקדם בעונה. 

  עמידה בפני קהל . שיפוטההתלמידים נדרשים להציג בחדר ...( נכון שזה מאוד רחוק אבל)בתחרות

 .העצמי ומאפשרת הכנה טובה לתחרותמתחילת העונה מחזקת את הביטחון 

 (.רוב המפגשים)הנחיה זו רשומה במפגש זה אך אנו ממליצים לשוב עליה בכל מפגש בו הדבר אפשרי 

 

 :אירוע חשיפת האתגר

במקרה כזה ארגנו ערב הורים בו תציגו בפניהם את התוכנית )את המפגש הזה נמליץ לקיים בשיתוף ההורים 

תוכלו לצפות בשידור ישירות , גם אם התחלתם לפעול לאחר פתיחת העונה(. ההפתיח עאירוותראו יחד את 

 .שלנו מהאתר

. FIRST Israelחשיפת אתגר העונה נעשה באירוע משודר ולאחריו מפורסמים המסמכים הרשמיים באתר 

 .ניו עומדות כל הקבוצות וכן נושאים חשובים שכדאי שתכירולהמחיש את האתגר בפהיא מטרת האירוע 

צפייה . רים מה הילדים הולכים לעשות בחודשים הקרוביםומפגש זה מהווה הזדמנות מצוינת להציג בפני הה

מורים צופים יחד בסרטון החשיפה וכבר לאחריו , ההורים, באירוע מזמנת פעילות משותפת בה הילדים

 ....(כמו בתוכניות של הבוגרים)יבה על האתגר יכולים לקיים צוותי חש

 .במסמך האתגר ובעדכונים בעבריתהכללים המחייבים הינם החוקים וההנחיות המפורסמים  !חשוב

 .זה הזמן ללמוד על הכלים העומדים לרשותכם, לאחר הצפייה בסרטון

 

 

https://www.firstisrael.org.il/fllresources
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 :מסמכים וכלים שימושיים לניהול העונה

על מנת להגיע . אבים שעומדים לרשות הקבוצה לניהול העונהבחלק זה של המפגש עברו על כלל המש

 ".כללי המשחק"צריך לדעת מהם , מוכנים לתחרות

 .המשאבים מפת כל המידע החיוני לקבוצה נמצא באתר התוכנית ובדף

 :חשוב לשים לב למסמכים הבאים

  מפרט מהם מרכיבי האתגר ומה נדרש לבצע בכל אחד מהם –מסמך האתגר 

  הנחיות לבניית דגמי המשימות 

  אופן הנחת דגמי המשימות על גבי שטיח המשחק –מסמך סידור המגרש 

  חלק ממסמך האתגר -חוקים –משחק הרובוט 

  חלק ממסמך האתגר -משימות –משחק הרובוט 

 המשאביםבדף מפת  – חדשנותעדכונים למשחק הרובוט ולפרויקט ה 

  מחווני השיפוט 

באתר בדף , בנוסף. מתעדכן ככל שהעונה מתקדמת ולכן חשוב שתקפידו לעקוב אחר העדכונים האתר

 )מצגות הדרכה, סרטונים וכדו'(. מצאו זמן לעבור גם עליו המנטורים. ,מידע נוסף לשימושכם

פכו למומחים תביא לכך שתה המפגשיםבתחילה חלק מהדברים יראו לא ברורים אבל קריאה חוזרת במהלך 

 !בעניין

 

 הכרות עם ערכת הרובוט

זה נכיר את חלקי במפגש ! בה תעשו שימוש במהלך העונה כולה, הגיע הזמן להכיר את ערכת הרובוט

 . בהתאם להוראות ההרכבה המופיעות בחוברת, הערכה ובסופו נבנה רובוט בסיסי

 

עד לשלב בו , ולהדריך את התלמידיםלהציג  ועל מנת שתוכל, עבור על הערכה מראשלמומלץ , כיםכמדרי

 .יוכלו לפעול באופן עצמאי

 *:הערכה כוללת

 תוכנה +למתחילים  EV3 ערכת

 EV3 ערכת משאבים מתקדמת 

 NXT /EV3 -וולט ל 10מטען לגו 

 .רובוטקמידע מאתר חברת * 

 

תוכלו בהזדמנות זו לצפות בכל סרטוני  (.באנגלית) סרטון קצרהכירו את חלקי הערכה באמצעות , ראשית

 .הם יאפשרו לכם להבין במה מדובר, ההדרכה הקצרים

 

 

 

https://www.firstisrael.org.il/fllresources
http://www.robotec.co.il/
http://www.robotec.co.il/
https://elearning.legoeducation.com/lessons/the-programmable-ev3-brick
https://elearning.legoeducation.com/lessons/the-programmable-ev3-brick
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 :מרכיבי הערכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . כאןרשימה מלאה של חלקי הערכה ניתן למצוא 

 

 :הבקר

של הרובוט וכל " חומ"הוא ה . הבקר הינו מרכז השליטה של הרובוט

הבקר מספק את הכוח החשמלי , בנוסף. התכניות שתבנו מעובדות בו

 .רובוטהדרוש לפעולת ה

את תצטרכו להוריד כתבתם ( שProgramsהתוכניות ) כדי לדפדף בין

 )נלמד על כך בהמשך(.התוכנה ללבנה 

 

 :סוללה ומטען

 הבקר ומטען. עבור סוללה  בערכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/element-surveys/ev3/45544_element_survey-e40199b2a68b9ce583e2ad99844ce865.pdf?la=en-us
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/element-surveys/ev3/45544_element_survey-e40199b2a68b9ce583e2ad99844ce865.pdf?la=en-us
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 :מנועים

 . סך הכל שלושה מנועים בערכה, שני  מנועים גדולים ומנוע אחד בינוני: בערכה מנועים משני סוגים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :חיישנים

שימו לב אילו  .תפקיד החיישנים הוא להעביר מידע מן הסביבה אל הבקר .בערכה תמצאו חיישנים שונים

 חיישנים מותרים בשימוש בבניית הרובוט )מופיע בחוקי משחק הרובוט(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :כבלים

 :ם שוניםבערכה מחברים שאורכי כבליה. המידע מועבר מן החיישנים אל הבקר באמצעות מחברים

. לעיתים החיישן יהיה קרוב מאוד אל הבקר ולעיתים החיישן יהיה ממוקם במרחק גדול יותר מן הבקר

 .נקבע מהו אורך הכבל של המחבר בו נשתמש, בהתאם למרחק זה
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. ולהעביר מידע מן הבקר אל אמצעי הפלט השונים, תפקיד הכבל הינו לקבל מידע מן החיישנים אל הבקר

 .המחובר לבקר מעביר אליו מידע כל חיישן

. א יבלוט מהרובוט אך לא יהיה מתוח מדילחישבו איך למקם אותו ברובוט כך ש –כבל זה הינו כבל רגיש 

 .רובוט נחשבים כחלק מנפחוקחו בחשבון שכבלים שבולטים מה

 

 

 

 

 

 

 

אל בקר הרובוט  המאפשר לנו להעביר תוכנות אותן בנינו, כבל נוסף הוא כבל העברת הנתונים למחשב

רגיל כך שאם הוא נאבד או נהרס תוכלו למצוא לו  -Mini-USB ל USB Aזהו כבל . מידע ממנו ואף לקבל

 .תחליף

 

 

 

 

 

 

 :אבני הבניין

 לגו איתם ניתן של אחרים במוצרים ממשחק לכם מוכרים ודאי  חלקם .רבים לגו חלקי עם שקיות  בערכה

 שונות בצורות ,שונים בגדלים אותם למצוא תוכלו .הרובוט את צעותםבאמ לעצב וכמובן רבים דגמים לבנות

בה תוכלו למקם , בקופסה  תמצאו ערכת תאים. את השקיות ומיינו את החלקים פתחו .שונים ובצבעים

 .חלקים אלו
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 :ערכי הליבה וזהות קבוצתית

ריכים אותנו איך לעשות ערכי הליבה מד, הם מה שעלינו לעשות החדשנותבעוד שתכנון הרובוט ופרויקט 

טוב לחזור עליהם במהלך )הקדישו זמן לעבור על ערכי הליבה ולהבין את המשמעות שמאחורי המילים  .זאת

 .ם אלויחשבו היכן ומתי תוכלו לעשות שימוש בערכ .(העונה

 ילוו אתכם לאורך המפגשים. ערכי הליבההמפגש. במקום ופוסטר ערכי הליבה תלו את פוסטר האתגר 

תאריכי ימי הולדת  /הכינו לוח זמנים לעונה . הדברים שלכם חשוב לשמר /קבוצתכם את הערכים  עםנו הכי

מהתלמידים שיביאו  ולבריסטולים ובקש ועל מנת לעשות זאת דאג '.ימי שיא שאתם מתכננים לעשות וכד /

 .למפגש' כלי כתיבה וכד /טושים 

 

 

 

 

 
  

FIRST® ערכי הליבה של 

 חדשים ורעיונות מיומנויות םחוקרי אנו :גילוי. 

 בעיות לפתרון ובהתמדה ביצירתיות משתמשים אנו :חדשנות. 

 העולם את לשפרעל מנת  לומדים שאנו מה את מיישמים אנו :השפעה 

 .שלנו

 אנו מכבדים זה את זה ומכירים בהבדלים שבינינו. :שיתופיות 

 ביחד עובדים כשאנחנו יותר חזקים אנחנו :צוות עבודת. 

 עושים אנחנוש מהאת  וחוגגים נהנים נחנוא :הנאה! 
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 .סמל או כל דבר אחר שמייחד אתכם כקבוצה, זה הזמן לקיים סיעור מוחות לקביעת שם לקבוצה

לעיתים , סמל הקיים משמעות /בדקו תחילה עם הנהלת הארגון האם לשם , במידה ואתם קבוצה וותיקה)

 .כלו להמציא שיר או גימיק שייחד את הקבוצה שלכםתמיד תו...( ארגונים שומרים את הלוגו שנים

מה עושים כשמשהו לא , מה עושים כאשר יש חילוקי דעות, בקבוצה מקבלים החלטותהחליטו בינכם כיצד 

 .הדברים האלו יאפשרו לכם לנהל את המפגשים בצורה טובה גם בתקופות הלחוצות... הולך ועוד

 קבועים / שמתחלפיםם על הכל או שמתחלקים לצוותי ובדיםהאם כולם ע – דרך הפעולההחליטו על 

לקרוא את העדכונים  םאחראיה הםקבעו מי יהיו הילדים שיהיו מומחי משחק הרובוט ומי. במהלך העונה

כיצד יישמתם , קיבעו כבר עתה מי מחברי הצוות יהיה אחראי על תיעוד כל החוויות שעברתם כקבוצה .באתר

 .ערכתם בנושא את ערכי הליבה ואילו פעילויות

 

 :סיום המפגש

 .הקפידו לתעד את העשייה. סיימו את המפגש בסיכום קצר של מה נעשה במפגש זה

לחלק את התלמידים לזוגות ולבקש שיחשבו  –לדוגמא )קבעו מה נדרש מהתלמידים לעשות למפגש הבא 

הם מכירים  לבקש מהילדים שיבדקו עם המשפחה אם / החדשנותעל בעיה המעסיקה אותם בתחום פרויקט 

 ...(מומחים מתחום האתגר

בדקו מי מההורים ירצה להגיע וללוות את הקבוצה במהלך , במידה וקיימתם אירוע חשיפה עם ההורים

 .וכל דבר אחר... ופרים לילדים'הצ /הערכים  /הרובוט  /חדשנותהפרויקט בתחום  –העשייה 
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 שלישימפגש 
 

 בניית דגמי המשימה
 
 

או שניתן לקבוע  משימה שבדרך כלל לוקחת יותר ממפגש אחדזו , י המשימהבמפגש זה תבנו את דגמ

 .הוריםהמפגש ארוך יותר או מפגש בשיתוף 

 

 :בניית דגמי המשימה

 !הליך בניית דגמי המשימה הוא חוויתי ומהנה אך גם מאתגר ומחייב עבודה מסודרת ומדויקת

 .10ועד  1 –בערכת המשימה תמצאו שקיות עליהן מספרים מ 

עוד תמצאו בערכה את שטיח המשחק וכן דפי צמדן )סקוטשים( הקפידו לשמור על פרטים אלו! את השטיח 

 תפרסו בהמשך על שולחן המשימה ועם הסקוטצים תצמידו חלק מהדגמים לשטיח המשימה.

 .לפי מספר השקית, כל אחד מהדגמים לבניית ההנחיותבמפת המשאבים תמצאו את , באתר

 

או לטלפון הנייד ( רצוי)כאשר כל זוג מוריד למחשב , לעבוד בזוגות כדאיזמן ולכן ת לוקחבניית המשימות 

 .חבל על הדפים, הנחיותהלהדפיס את צורך אין . המשימה דגםאת הנחיות בניית 

השתמשו בכל . שישמשו אתכם בתהליך הבנייה, הכינו מבעוד מועד קופסאות פלסטיק קטנות עם מכסה

חלקים כדי שתוכלו להשלים לשמור היטב על האותה אתם בונים, הקפידו קופסא לחלקי הלגו של המשימה 

 את בנית המשימה שלכם לפי ההנחיות. 
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כך תוכלו להבטיח . לפי מה שמתואר בהנחיות בדיוקיש לשים לב לכל פרט ולהקפיד לבנות את הדגם 

שים שימוש בדגמי בתחרות עצמה עו)שהדגם שבניתם מדויק ובדיוק כזה תפגשו כשתגיעו לתחרות האזורית 

 (.  לתחרויות בונים במיוחד FIRST –משימה שאנו ב 

 

בדרך כלל בניית הדגמים לוקחת יותר ממפגש אחד ולכן חשוב לדאוג שכל החלקים שטרם הורכבו יישמרו 

 (.באותן קופסאות הפלסטיק שהבאתם)היטב ובנפרד על פי השקיות המקוריות 

כך שתוכלו להציג , בערב חשיפה, המשימה יחד עם ההורים קבעו את מפגש בניית דגמי, אם הדבר אפשרי

 .העשייה בפני ההורים ולייצר פעילות משותפת וחוויה להורים ולתלמידים

 

 :סיום המפגש

ציינו חוויות טובות שקרו , הקפידו לתעד את העשייה. סיימו את המפגש בסיכום קצר של מה נעשה בו

להתכונן להציג את  –לדוגמא )לעשות עד למפגש הבא  הגדירו מה נדרש מהתלמידים .במהלך הפעילות

לצפות בסרטון משימות הרובוט מהעונות הקודמות ולחשוב על רעיונות  /נושא החקר שחשבו עליו בזוגות 

 (.איך לבצע משימות ועוד

 
 

 רביעימפגש 
 

      דשנותהח ופרויקט בניית רובוט בסיסיסיום בניית דגמי המשימה,    
 

 :ו בנושאים הבאיםבמפגש זה תעסק

 ג שולחן המשימה"מה והנחת הדגמים עיסיום בניית ערכת המש. 

 .בניית רובוט בסיסי 

 חדשנותהפרויקט נושא  עבודה על. 

 

 .ג שולחן המשימה"מה והנחת הדגמים עיסיום בניית ערכת המש

 ח.שימו לב להנחיות לגבי הצמדת דגמי המשימה לשטי. בתחילת המפגש סיימו לבנות את דגמי המשימה

ומקמו את  פרסו את שטיח המשחק על גבי שולחן המשימה, במידה ועומד לרשותכם חדר קבוע משלכם

 ,הקפידו לפרוס את השטיח ולהניח את הדגמים לפי ההנחיות המפורסמות באתר .דגמי המשימה עליו

 במסמך סידור המגרש.

 .בארון נעול/סא השאירו הדגמים בקופ, במידה ואתם מתארחים בחדר המשמש גם לצרכים אחרים

 .מיקום השטיח על שולחן המשימה והנחת הדגמים עליו, אנו שבים ומדגישים את חשיבות בניית הדגמים

 

 .בניית רובוט בסיסי

 במפגש השני למדנו להכיר את מרכיבי ערכת הרובוט. עכשיו מתחיל הכיף!
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 :דשנותפרויקט הח

 המחייביםחשוב להכיר את שלושת השלבים  . קי האתגר השנתיה אחד משלושת חלמהוו חדשותפרויקט ה

 :החדשנותבמסגרת פרויקט 

 .זיהוי בעיה .1

 .יצירת פתרון חדשני .2

 .שיתוף במחקר ובפתרון .3

קראו מה נרשם בפרסומים השונים  ומפרסם במסמך האתגר. תפרסם בתחילת ספטמברההאתגר המלא 

 :על העונה

 !חללמעורר השראה שאנו מכנים התובעני ומרחב בחדש לאתגר ול לחקור, והתכוננואת הצוות  פואס"

 הארציים.המחסומים יחד כדי לפרוץ את  לעבודאתכם חייב ת ® League ®LEGO 2020\2019עונת 

 ?"SMCITY SHAPERמה שנדרש כדי להיכנס  כםהאם יש ל

מי , אילו בעיות הם מכירים בנושא, נושא האתגרמהילדים שיספרו כל מה שהם יודעים על  בקשובמליאה 

, משימות הביתה ושובות על הלוח ולאחר מכן חלקרשמו נקודות ח. למי זה נוגע ועוד, לדעתם עוסק בנושא

 .בהתאם למה שנרשם

 

 סיום המפגש

 .הקפידו לתעד את הפעילות בכל תחומי העשייה, וכרגיל ש בסיכום של מה שנעשה במפגשסיימו את המפג

 בוא נבנה רובוט!
בהתאם להוראות ההרכבה , בנו יחדיו רובוט בסיסי, אחרי שלמדנו על ערכת הרובוט

 המופיעות בחוברת הערכה ובקישור הבא. 
". משלכם"עד שתרגישו שאתם מוכנים לבנות רובוט , עם דגם הרובוט הבסיסי נמשיך בלמידה  

כל חבר , חשוב שכל תלמיד ירגיש חלק מתהליך בניית הרובוט ובכל שלב של בניית הרובוט
!נלמד זאת בשיעור הבא? רוצים שהרובוט גם ייסע. קבוצה יבנה חלק כלשהו  

 

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/images/resource-site/files/driving%20base-79bebfc16bd491186ea9c9069842155e.pdf?la=en-us
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/images/resource-site/files/driving%20base-79bebfc16bd491186ea9c9069842155e.pdf?la=en-us
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  בקשו. את התלמידים מהו  החלק ממנו הכי נהנו בשיעור ומדוע שאלו -הכרות עם ערכת הרובוט 

 .ת שוב בסרטון משימות הרובוט ולחשוב על רעיונות כיצד ניתן לבצע את המשימותמהילדים לצפו

 שיערכו לכך  בקשו. ולהתעניין בנושא האתגר מהקבוצה לקרוא חומר בקשו - חדשנותפרויקט ה

שבמפגשים הבאים תדונו על מה שהם למדו בנושא בבית ועליהם יהיה להציג את רשימת הבעיות שהם 

 . זיהו בנושא

 

 

 
 מישיחמפגש 
 

 מרכיבי הרובוט, הכרות עם הבלוקים ותכנות
 
 

 :במפגש זה תעסקו בנושאים הבאים

  התקנת התוכנה על גבי המחשב, הכרות המשך –מרכיבי הרובוט 

  הכרות עם התוכנה 

 !מתחילים לתכנת 

 העמקת הידע על מרכיבי הרובוט  

 :שפיעים כמה גורמיםעל הרובוט מ. שונים םשנועדו לצרכי, קיימים סוגים רבים של רובוטים

  האופן בו נבנה הרובוט משפיע על תפקודו –מבנה הרובוט . 

  ההוראות לביצוע אותן יקבל הרובוט ייקבעו את הפעולות שיעשה –תכנת הרובוט. 

  וכדו' רעידות של השולחן ,סוג המשטח –הרובוט תלוי בסביבתו  –סביבת הרובוט 

 

מסדרה של הוראות " ניזון"הרובוט . יבה ומבצע פעולותקולט מידע מן הסב –הרובוט מתקשר עם סביבתו 

יש להדגיש בפני התלמידים את חשיבות סדר רצף . רצף מוגדר של הוראות לפתרון בעיה –( אלגוריתמים)

 ....(סוף /ישר  /שמאלה  /ימינה  /פנה  /סע  /התחל . )על מנת שמשימה מסוימת תתבצע, הפעולות

 . לפני כתיבתו בסביבת התכנותאת פעולת האלגוריתם  לתכנןחשוב 

 !הדברים יהיו ברורים בהחלט, זה אולי נשמע מורכב אך אנו מבטיחים שבסוף השיעור
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 בקר הרובוט

המקבל את המידע באמצעות הכבלים , לרובוט ישנו בקר

 (.במפגש הקודם םאותפגשנו )המצורפים לערכה 

 

 

 

 :רכיבי החלק העליון של הבקר

על גבי המסך יופיעו הגדרות , כמו כן. בו נקבל מידע אודות מצב הרובוט, כולל צגחלקו העליון של הבקר 

 .לצפות ברשימת התכניות הקיימות ברובוטגם נוכל  .אותן נוכל לשנות במידת הצורך, שונות של הרובוט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ",אישור" כלחצן משמש האמצעי הלחצן, כללי באופן :כפתורים מספרנמצא  בקרב, בנוסף

  ".ביטול "כלחצן משמש שמאל בצד  העליון הנמצא בחלק הלחצן בעוד
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 :נתבונן בצדי הרובוט

 

 .של החיישניםקלט  אמצעי עבור כניסות הינן 4 עד 1 במספרים הממוספרות הכניסות

 

 

וע השמאלי מומלץ לחבר את המנ. למנועים פלט אמצעי עבור נועדו A,B,C,D באותיות המסומנות הכניסות

 .Cואת הימני לחיבור  Bלחיבור 
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 .לפלט והן לקלט הן המשמשים אביזרים עבור נועדו אלו כניסות

 .למחשב הבקר על מנת לחבר את  USBה כבל את נחברבכניסות אלו 

 

 

מהתלמידים שיציינו מהם אמצעי קלט ומה  בקשו. הסתכלו על הרכיבים הנמצאים בחלקו העליון של הבקר

 (.לחצני הרובוט :אמצעי קלט. רמקול ,נורות, צג הרובוט :מצעי פלטא)אמצעי פלט 

 

 !התקנת התוכנה –נתקדם לשלב הבא , כעת

 

 

 

 

 

 

 

 :על גבי מסך המחשב יופיע הלוגו הבא

 

 

 

 

 

משולחן  MINDSTORMS LEGOהפעילו את תוכנת  -על מנת להפעיל את התוכנה בה תתכנתו את הרובוט 

 :יפתח לכם המסך הבא, ברגע שתלחצו על הלוגו. העבודה במחשבכם

!הורד את התוכנה  
 על גבי שולחן העבודה או במחשב הנייד. תוכלו למצוא אותה כאן: EV3הורד והתקן את תוכנת 

 
https://education.lego.com/en-us/downloads/mindstorms-ev3/software 
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 .בכדי להתחיל לכתוב קוד לרובוט שלכם לחצו על מקש הפלוס בפינה השמאלית למעלה

 

 :יפתח הדף הבא, מיד לאחר מכן



 

25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 !ברגע זה פתחתם את הפרויקט שלכם

 

צו לחיצה כפולה עם העכבר לח(. מסומנת בחץ) Program –תוכלו לראות שיצרתם פרויקט ובו תכנית אחת 

לא ניתן להזין שמות ) .משמעות בעל בשם בחרו .התכנית של שמה את לשנות תוכלו כעת. על המילה

יקל עליהם בחיפוש תכניות אלו )תכנית  לכל משמעותי שם לתת חשוב דונו עם התלמידים מדוע(. בעברית

 יופיע ,הרובוט גבי על התכנית הרצת בזמן....(. עבודה מסודרת, בעתיד כיוון שהשם מרמז על משמעותה

לרובוט יהיה  :בחירת שם הרובוט היא תהליך חשוברצוי גם לבחור שם לרובוט,   .התכנית שם המסך על

  ., הדבר תורם לבניית הזהות הקבוצתיתלאחר שהם עצמם בנו אותו, שם שהם עצמם נתנו לו

  !בואו נלמד על הבלוקים השונים ונתחיל לכתוב את התוכנה

 
 
 
 

 :העבודה סביבת

הבלוקים מחולקים לשישה סוגים וכל אחד מהם בצבע . לחצני הבלוקיםמופיעים בחלק התחתון של המסך 

 הבלוקים סוגי תעברו בין , (מסומן בחץ) אם תלחצו על החלק העליון...( ובצה, כתום, ירוק)אחר 

 

 

 

 

 לסדר ולכוונן את הוא תפקידכם. וכל בלוק מהווה הוראה עבור הרובוטה משללכל קבוצת בלוקים תפקיד 
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  .תכניתכם את יבצע שהרובוט כך ,שתכננתם הסדר פי על הבלוקים

 

 

 

 :הבלוקים בהם נעשה שימוששנים מסוגי בואו נכיר 

נועים בצורות שונות, השמעת מ הפעלת הוראות בסיסיות, לדוגמה ביצועמשמשים ל – הירוקים  הבלוקים

 קולות ושימוש בצג הבקר.

 

 

כגון לולאות, תנאים וזמן  יותר מורכבותלביצוע פעולות  –האלגוריתם  פעולות לאפיון  -הכתומים הבלוקים

 .עצירה

 

 

 הבלוקים, הרובוט מחיישני המוחזרים בערכים לשימוש, הבלוקים הצהובים: הינם בלוקים של נוספים  סוגים

 .מתקדמים קיםבלו שהינם ,הכחולים והבלוקים הרובוט משתמש בו מידע לניהול האדומים
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שם  סמל הבלוק

 הבלוק

 תיאור

 Start  בלוק זה . זהו המקום בו מתחילה התכנית". התחל"משמעות בלוק זה הינה

  .חדש שנפתח Programאוטומטית לכל  מופיע

 

Move 

Steering 

 .הבלוק מאפשר נסיעה קדימה ואחורה וגם פניות

 כיוון את העבירו ,מכירים אתם אותו להגה בדומה :הנסיעה כיוון קביעת

 . ושמאלה ימינה הנסיעה

 :את מרחק הנסיעה אפשר לקבוע בעזרת האפשרויות הבאות 

 On for Seconds : מדידת הזמן בשניות.

 On for Rotations: מדידת מספר הסיבובים שיבצע המנוע. 

On for Degrees:  המנועים שיבצעו המעלות 'מס מדידת. 

 On : סיבובים ספרמ או זמן גבלתה ללא המנועים הפעלת.  

Off:  כיבוי מנועים. 

 

Move 

Tank 

 .תקבעו מה תהיה עצמת כל אחד מהמנועיםזה בלוק באמצעות 

  נסיעה ישר בבלוק זה נראית כך :נסיעה ישר
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ולכן ( 50)המנועים נתונה אותה עוצמה  בשניכפי שאתם יכולים לראות 

 . ונה לכל מנוע תוכלו לבצע פניותאבל אם תתנו עוצמה ש. הרובוט נוסע ישר

 

 

 

Medium 

 

Motor 

נסו  להפעיל מנוע זה לשני הכיוונים . המפעיל את המנוע הבינוני, זהו בלוק

 ? מה אירע בעקבות הפעלת מנוע זה( Rotation) .למשך סיבוב אחד

 

 

Large 

Motor 

אינו ש, במידה  שתרצו לחבר מנוע נוסף. בלוק זה מפעיל מנוע אחד בלבד

 .למשל הפעלת זרועות, מנוע בינוני אלא מנוע גדול

 

 

Wait עד או , בלוק זה מאפשר לנו לעצור את תנועת הרובוט לזמן ממושך של שניות

 .מסויםלקיום תנאי 
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Loop או , לנצח, בלוק הלולאה מאפשר לנו לחזור על אותה פעולה מספר פעמים

תחזור  בדוגמאה הלולאה שנמצאת לדוגמ, לפי פעולה שתקרה על ידי חיישן

 על הפעולה לנצח 
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 :פעילות

מנועים המחוברים  שנרכיב יהיו שלושה לרובוט .המנועים להפעלת שנועדו הבלוקים את תכירו זו בפעילות

 A; B; C –לכניסות 

 .את המנועים ,בצד המיועד למנועים חברו אל הלבנה

 כניסה אל A נוני בעזרת הכבלים המצורפים חברו את המנוע הבי

  .ערכהל

 כניסה אל B שישמש להנעה לצד שמאל של , חברו את המנוע הגדול

 .ערכהלהרובוט בעזרת הכבלים המצורפים 

 כניסה אלC  שישמש להנעה לצד ימין של , מנוע הגדולה חברו את

 .ערכהלהרובוט בעזרת הכבלים המצורפים 

 

 

 :כך נראה םשלכ התכנית אזור ,כעת חזרו אל התוכנה

 

 

 

 

 

 

 

 

הבלוק הראשון יהיה תמיד כפתור . התוכנה בפעם הראשונה שפותחים אותה תנראיכך ! נתחיל לתכנתבואו 

  !נוסף כדי לגרום לרובוט לזוז בלוק זה לבלוק נצרף. התחל
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ליד בלוק , צרוף בלוק נוסף נעשה באמצעות עמידה עם העכבר על הבלוק המבוקש וגרירה שלו למעלה

 "Action" באנגלית הנקרא הירוקים הבלוקים מאזור. ליד כל בלוק שכבר העליתם, ולאחר מכן" להתח"ה

 .בהיגוי תנועה  - Move Steering הנקרא בבלוק בחרו

 

 

 

 

 על גבי המופיעים החיבורים סימוני פי על ,הרובוט לגלגלי המחוברים מנועים שני זה לרשותכם  בבלוק

 התכנית  כעת ".התחל" אל הבלוק אותו וחברו Move Steering הבלוק את העכבר באמצעות גררו .הבקר

 :כך תראה

 

 

 

 

 

 ?הרובוט ייסע אופן באיזה

  :הרובוט גבי על התכנית את נריץ

 באמצעות המחשב אל הרובוט את חברו .הדליקו את הרובוט על ידי לחיצה על הכפתור האמצעי בלבנה

 .הרובוט של  USB-כניסת ה אל הרובוט את המחבר הכבל

 :הבאים הלחצנים את המסך מצאו של התחתון הימני בצדו

סע קדימה למשך 
, סיבוב מנוע אחד

50בעוצמה   

 התחל את התוכנה
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 הורדה 

 הפעל 

 הפעל את הקטע המסומן 

  :ההורדה כפתור על לחצו

צליל  ישמיע  הרובוט .הרובוט אל שבניתם התכנית ביצוע קובץ את יטען זה כפתור

 ותהתכני כל של רשימה תמצאו הרובוט בתפריט .הקובץ את קיבל כי המבשר

המקשים שעל  באמצעות נווטו(בניתם  אותה התכנית לשם הגיעו .לרובוט שטענתם

  ).הלבנה 

 

 המרכזי הלחצן על ולחצו שולחן המשחק או על משטח ישר  על הרובוט את הניחו

 ).הכהה האפור(

   ?נסיעתו את לתאר ניתן כיצד ?טהרובו ביצע  מה .הרובוט יחל בפעולה

 : הינה שבניתם התכנית משמעות

 התחל   .1

  ישר למשך סיבוב כמו שהגדרנו בתוכנהסע  .2

 :בלוקים מספר שילוב

, לימין משמאל ,תקבעו כך. זה אחר בזה שיבוצעונוספים  בלוקים לצרף  ניתן ,אחד בלוק שצירפנו  לאחר

 .התכנית תפעל בו הסדר את

 התוכנה תיעוד

  .פעולת האלגוריתם את מיטבי באופן לשקף התיעוד על .חשוב מאוד לפעילות תיעודה תהליך

 י"ע, לקבוצה חבריהם ידי על יובן, שנה ובעוד שיעורים שני בעוד ,הבא בשיעור טוב הוא תיעוד שיובן תיעוד

  .בתחרות השופטים  לדוגמא חיצוני אדם י"ע או, אחרות קבוצות חברי
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  :בנו  תכנית עבור המטלות הבאות -משימה  

 20רות שניות במהי 10 למשך ישר ייסע הרובוט. 

 

 

 

 

 

 הרובוט ייסע בקשת ימינה למשך שלושה סיבובי גלגל 

 

 

 

 

 

 טיפוס על מכשול קטן וכדו, פניה, אחורה/ביצוע משימות אימון פשוטות כגון נסיעה קדימה' 

 מעלות ולבסוף  90-בלאחר מכן יפנה ימינה  ,סיבובי גלגל 3בה הרובוט ייסע ישר למשך , בנו תכנית

  .שניות 5ייסע ישר למשך 

 

  – הבאקישור ב ללמוד עוד על תכנותתוכלו 

  Education EV3 Support® MINDSTORMS ®LEGOמרכז התמיכה של 

 .על תכנות( ערבית/כתוביות בעברית ניתן להוסיף ליתבאנג)הסבר  – הבאקישור באו 

 

  :סיכום המפגש

מהם  בקשווהדרך שעברו ו תאת התלמידים על ההתקדמו ושבח, תעדו את הפעילות שעשיתם במפגש

 .שימשיכו לצפות בסרטונים בנושא באינטרנט

 

 

https://education.lego.com/en-us/support/mindstorms-ev3
https://education.lego.com/en-us/support/mindstorms-ev3
https://www.youtube.com/watch?v=rla4NSfPmM4
https://www.youtube.com/watch?v=rla4NSfPmM4
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 שישימפגש 
 

 , אסטרטגיה, בניית זרועותצוותי עבודה, חדשנות
 

 :ושאים הבאיםבמפגש זה תעסקו בנ

 קבעו צוותי עבודה 

 חדשנותתקדמו את נושא ה 

 אסטרטגיה על שולחן המשימה תתחילו לדון ב 

  מידע כללי ודוגמאות –בניית זרועות 

 

 קבעו צוותי עבודה

על מנת לקדם את הפעילות במקביל ולאפשר לכל  בשלב זה של הפעילות ניתן להתחלק לצוותי עבודה

 .יותלמיד להביא לידי ביטוי את כישור

 (: התלמידים יוכלו לעבור בין הצוותים במהלך העונה)תוכלו להתחלק לצוותים הבאים 

 בעיות קשורות מהעולם האמיתי ופתרונות קיימים, איסוף מידע על נושא האתגר -מחקר . 

 הנהגת מהלך . ניתוח מגרש משחק הרובוט וגיבוש שיטות להשלמת המשימות -ניתוח אסטרטגי

 . וכנית האסטרטגית ומחשבה על יתרונות וחסרונות של אסטרטגיות שונותליצירת הסכמה כללית לת

 החלטות בנוגע לבניית הרובוט ועבודה על מנת ליצור הסכמה כללית בין חברי הקבוצה בנוגע  -בנייה

 .לעיצוב המכני של הרובוט

 החלטות בנוגע לתכנות ויצירת הסכמה כללית לגבי תכנות הרובוט -תכנות. 

 למצוא פשרות, לוודא שהרעיונות של כולם נשמעים, לדאוג שאנשים יהיו ממוקדים -ניהול הפרויקט ,

 .ולשמור על כולם מתואמים עם לוח הזמנים

 יצירת קשר עם הקהילה והתקשורת המקומית. חולצות או דגל, עיצוב ויצירת לוגו לקבוצה -שיווק.  

 

 /רובוט / פרויקט החדשנות /נות תכ)להתמקד במיוחד  הרוצ התלמיד לחשוב באיזה תחום היכל מ בקשו

מהם  בקשו, בתום חלוקת התלמידים לצוותים .כמובן שניתן להתמקד ביותר מתחום אחד(. מדיה ועוד

 .יבחנו מה האחריות שלהם כחלק מאותו הצוות ואיך הם מתכוונים לפעול מעתה והלאה, ישוחחו ביניהםש
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 החדשנות פרויקט

מה הם למדו על הנושא עד ו פרויקט החדשנותם בנושא הבקצרה מה נדרש ממהתלמידים שיציגו  בקשו

  .עכשיו ורשמו את הדברים על גבי הלוח

בסוף יהיה תהליך מסודר בו , רשמו כל מה שעולה בקבוצה. הכינו רשימה של בעיות שקיימות בנושא

 . תצמצמו את הנושאים לכדי בעיה אחת בה תתמקדו

 .הם היו רוצים להתמקד ולמה מהם להחליט יחדיו במה בקשוזמן לקבוצה להרהר בבעיות שהועלו ו נות

 וריהגד. מכל זוג לחקור את אחת הבעיות שהועלו בקשואת הקבוצה לזוגות ו וחלק, הרשימהצמצום לאחר 

הגופים  /מי  האנשים , לבדוק מהם היקפי התופעה, לחקור על הבעיה: לתלמידים מה נדרש מהם לעשות

 .שמטפלים בנושא כיום ומהם הפתרונות הקיימים בנושא ועוד

להכין בנקודות את עיקרי הממצאים שלהם ולהיות מוכנים להציג את , לתלמידים שעליהם לבדוק וריהסב

 . בפני כל יתר הקבוצה, המידע שאספו
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 משחק הרובוט:

 !כיצד ניתן ליצור תוכנית מנצחת -אסטרטגיה על שולחן המשימה

 .  ן המשימהמספר נקודות חשובות לתכנון אסטרטגיה על שולח המפגשבחלק זה של 

 המסמכים הרשמיים הם הקובעים !את כל המסמכים וקרא, ראשית

 :קדימות המסמכים

  (חשוב מאוד!)עדכונים  –משחק הרובוט 

 משחק הרובוט משימות וסידור המגרש 

  חוקים –משחק הרובוט 

  flltech@firstisrael.org.il -לרשותכם עומד צוות שנותן מענה לכל השאלות בתחום 

 

. ימה ואת התנאים בהם תצברו נקודותמסמך המשימות מתאר מה מייצגים דגמי המש - קראו את המשימות

יש צורך לקרוא את המשימות בתשומת לב שוב . אזי הוא מותר, אם המשימות והחוקים לא אוסרים רעיון

העונה יכול להפוך לעניין תחילת א אומר לכם כלום בפרט קטן וחסר משמעות של. ושוב במהלך העונה

 !מהותי בשבוע הרביעי

 

. מסמך החוקים מספק הגדרות מדויקות למונחים הקשורים למשחק ולמהלך התחרות - קראו את החוקים

 .פעולות הרובוט והניקוד, החוקים מגדירים גם כיצד יש לבצע כל מקצה ומגדירים מגבלות על חלקי הרובוט

חוקים שנראים מבלבלים או לא ישימים . צים שכל חברי הקבוצה יקראו את החוקים בעיון שוב ושובאנו ממלי

 !בתחילת העונה יובנו על ידיכם יותר ויותר ככל שתצברו ניסיון

צפו שוב בסרטון המשימות והתחילו לחשוב על אסטרטגיה כיצד ניתן , המשימהחן ולשהתבוננו על כעת 

 . לבצע את המשימות

פרטים לגבי מועדי  .לאחר שאתם מכירים את המשימות והחוקים השתתפו בהדרכת משימות פרונטלית

 ההדרכות יפורסמו באתר.

 :בניית זרועות לרובוט

כאן הפעילות דינמית . החלק הזה של הפעילות מביא לידי ביטוי את היצירתיות הגדולה של התלמידים

 . ישגים אליהם הם רוצים להגיעותלויה באסטרטגיה אותה מפתחים התלמידים והה

, אך למעשה שיבצעו משימות שונות תועובקישורים שלהלן ריכזנו עבורכם מספר רעיונות כיצד ניתן לבנות זר

 ....ניסוי ותהיה /הרעיונות יבואו מהתלמידים והרבה מהם יחייבו ניסוי וטעייה 

אפשר בהחלט לקבל  –ימות האתגר לאורך העונה ניתן למצוא עוד ועוד סרטונים שקבוצות מעלות על מש

 .מהם רעיונות לביצוע המשימות

mailto:flltech@firstisrael.org.il
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של  לשלדהאו להתחבר , הזרועות יכולות להתחבר למנועים, להלן מספר דוגמאות לאופן בניית זרועות

 :הרובוט

 . זרוע המרימה חפצים תסרטון המדגים תכנון ובניי

 . הרמת זרוע תוך כדי תנועהזהו סרטון המתאר 

  .המדגימה עשרות דוגמאות לחיבור גלגלים וחלקי תנועה חוברת

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PQI66KsRsqM
https://www.youtube.com/watch?v=TBWRAbmQjac
https://www.youtube.com/watch?v=TBWRAbmQjac
ftp://62.90.87.1/Robotec_Resources/books/NXT_toranomaki.pdf
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 :סיכום המפגש

 אחת משתי הבעיות שנבחרו  כללבחון  -לתלמידים את המשימה לשבוע הבא  וריהזכ – חדשנותה ויקטפר

 .ואת הפתרונות הקיימים בנושא

  המשימות הבאותשל ביצוע שימשיכו לחשוב ולתכנן מהתלמידים  בקשו –רובוט. 

 זמן לחשיבה על אסטרטגיית פעולה רצויה על שולחן המשימהמהתלמידים להקדיש  בקשו . 

 דברים שהיו טובים וכדאי לשמר ועוד, את האתגרים בהם נתקלתם בשיעור, עד את העשייהלת. 

 

 

  



 

39  

 יביעמפגש ש
 

 , אסטרטגיה, רובוטדשנותחפרויקט ה

 

 :במפגש זה תעסקו בנושאים הבאים

  החדשנותפרויקט תקדמו את 

 ניתוח שטיח המשחק 

 ביצוע משימות באמצעות הרובוט על שולחן המשימה 

 

 חדשנותהפרויקט 

לגבי הבעיה להכין בנקודות את עיקרי הממצאים שלהם ו תלמידים לבדוקקשו הבמפגש הקודם התב

 .מכל זוג להציג את עיקרי הממצאים שהועלו בקשושחקרו. כעת 

טבלה מסודרת תעזור לכם לקבל . את כל הדברים שעלו בבדיקה(, רצוי בטבלה)רשמו על גבי הלוח 

האם גילו תוך כדי  –איתם  וקאת דבריו בדלאחר שכל צוות יציג . החלטות כשתרצו להמשיך ולהתקדם

 .יכול להיות שיש מקום להרחיב את הבעיות שבחרתם? חיפוש בעיות נוספות בתחום שכדאי לבחון

 תנו. את התלמידים באילו מהבעיות כדאי להתמקד וצמצמו את רשימת הבעיות שאלו, בתום תהליך ההצגה

הם , למדנו שכשהנושא קרוב לליבם. ולעסוק למידים חופש פעולה להחליט במה הם רוצים להמשיךתל

בהן תמשיכו , לשתייםצמצמו את רשימת הבעיות  החדשנות.פרויקט נהנים יותר ומתחברים לעשייה ב

 . לעסוק

 .רשמו גם אותם על גבי הלוח. בנושא ואילו מומחים יש בתחום עוסקיםבדקו  באינטרנט אילו גופים 

להתמקד בבעיה אחת ולבחון עד השבוע  שבוצה תידרכל ק. מהתלמידים להתחלק לשתי קבוצות בקשו

 .ואת הפתרונות הקיימים בנושא !(חשוב)באמצעות מקורות מידע מגוונים , הבעיהאת הבא 
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 ניתוח שטיח המשחק 

 לאחר שאתם מכירים את המשימות והחוקים נתחו את שטיח המשחק.

 

  ?היכן נתחיל –ניתוח שטיח המשחק 

 האם המשימה קרובה לבסיס? 

 אלו משימות מוגדרות כקלות ? 

 אולי ניתן לבצע אותן יחד -? האם יש משימות סמוכות אחת לשנייה 

 האם הן יכולות להוות נקודת מוצא למשימות נוספות? 

  הבינו את הקשרים -האם ישנן משימות התלויות באחרות 

 

 

 

 

 

 

 

י להשלים עשות כדריך לצם חושבים שהרובוט שאתשטיח המשחק וציירו את המסלול ציירו על הלוח את 

 . כל המשימה על המפה
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מדוע הם בחרו , מה התוכנית לביצוע כל משימה - כעת ערכו סיעור מוחות והקשיבו לרעיונות של כולם

 . אזור מסוים על גבי שולחן המשמה /בסדר מסוים 

 .כקבוצה חישבו מה הרעיון הנכון ביותר וכיצד מממשים אותו

 מה רמת הקושי וכד, מקנה כל משימהציינו כמה נקודות , ת כל המשימותרשמו על גבי הלוח א.' 

 כיצד מקבלים אותו? האם יש בונוס למשימות? 

 אלו סיכונים כרוכים בביצוע המשימה? 

 האם המשימה מאפשרת שימוש ברובוט פשוט? 

 מה סדר שיגורי הרובוט שיוביל לניקוד גבוה? 

 מה עוד אפשר לעשות בדרך למשימה? 

 שימה שניתן לבצע באופן עקבי ברוב ההרצותהאם זו מ? 

 (כאן בחוברת' רחבה בנספח אהסברנו בהעליהם ? )האם נדרש לעשות שימוש בחיישנים. 

 :כדאי לחשוב על הדברים הבאיםניתוח משימה בודדת ב
  דברים דומים בהם נתקלים ביום יום –לחשוב על רעיונות לפתרון ללא קשר לרובוט 

 כיצד שם ניגשו לפתרון המשימה –ות קודמות משימות דומות חיפוש בסרטונים מעונ  

 דיון משותף של חברי הקבוצה –סיעור מוחות לבחירת רעיון מועדף ו הצגת רעיונות 

  ניסוי ידניו "(זרוע"בניית ה)=בנית הרעיון 

 ללא נסיעה מהבסיס, ניסוי עם רובוט 

 בונים רובוט ומתכנתים, התאמת הזרוע לרובוט 

  בונים מחדש /מתקנים  /משנים  /מנסים 

  ממשיכים לשנייה? 80% –משימה ראשונה מוכנה ב 

 אולי כדאי לשתף מנגנונים ?האם אפשר לבצע משימות שונות עם אותו פתרון?  

 מתעדים את העבודה ומגבים תוכניות!  

י הקבוצה מהי דרך הפעולה המועדפת אחרי שריכזתם את כל המידע על גבי הלוח החליטו יחד עם חבר

 כם לבצע את המשימות כך שתעמדו ביעדים שהגדרתם לעצמכם ותגיעו מוכנים לתחרות.ליע

 

 ביצוע משימות על שולחן המשימה

 !חן המשימהולבואו נעשה משימה ראשונה על ש, הלמידה וההתרגשות, אחרי כל ההכנות

תהליך זה לוקח  .ותכנתו את הרובוט לביצוע שתי המשימות שהקבוצה בחרה כקלות ביותר, בנו זרועות עצבו

קחו בחשבון בבניית הרובוט . תקנו והריצו את הרובוט, אז בדקו.... תכנות, בנייה, תכנון, זמן חשיבה ;זמן

 .שמרו גרסאות וגבו תכנותים - השיממהצלחתם  .משימות ואסטרטגיות נוספות שיש ליישם
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  -זה הזמן לבדוק  ...לא עושה מה שנדרש לעיתים הרובוט

 להאיפה הבעיה מתחי? 

 האם החלקים מחוברים היטב? 

 האם זו הגרסה המעודכנת?  

 כיול חיישנים, חיבור כבלים, יש לבדוק את הסוללה! לא תמיד הבעיה בתוכנית 

 תלמידים כבר עייפיםאם הה? 

 דגש למדריך:

  כשהתלמידים נתקלים בקושי או בעיה אל תגלו להם את הפתרון אלא למדו אותם לחשוב כיצד יש

 אם ידעו להגיע לבד לפתרון של הבעיה, יוכלו לעשות זאת עם כל בעיה.. עיהלגשת לפתרון הב

 

 :התנהגות ליד שולחן המשחק

 לא אוכלים ולא שותים ליד שולחן המשימה. 

 ולוודא שהוא נקי ומיושר שואב אבק או מטלית לחה רצוי לנקות את המשטח עם. 

 אין להישען על השולחן. 

  עם דגמי המשימה" לשחק"אין. 

 בנות על שולחן המשימהאין ל. 

 :סיכום המפגש

 אחת משתי הבעיות  כללבחון  -הבא  למפגשלתלמידים את המשימה  וריהזכ – דשנותחפרויקט ה

 .שנבחרו ואת הפתרונות הקיימים בנושא

  המשימות הבאותשל ביצוע שימשיכו לחשוב ולתכנן מהתלמידים  בקשו –רובוט. 

 רצוי לחלק . טגיית פעולה רצויה על שולחן המשימהזמן לחשיבה על אסטרמהתלמידים להקדיש  בקשו

כל זוג צריך להתמקד במשימות הנמצאות , את התלמידים לזוגות ולחלק את שולחן המשימה לאזורים

 ."שלו"באזור 

 דברים שהיו טובים וכדאי לשמר ועוד, את האתגרים בהם נתקלתם בשיעור, לתעד את העשייה. 

 

התלמידים שמריצים את הרובוט על שולחן המשימה –מילים על תפקיד המציבים  60  
 

תפקיד המציב מרתק, מהנה אך מחייב עמידה בתנאי לחץ ועצבי ברזל! בתחרות, לצד הרצון 
יח, המוזיקה הרועשת והעידוד של הצופים והקבוצות מסביב, עליהם להריץ את הרובוט להצל

 במשך 21/2 דקות כך שיעשה את כל המשימות שתכננתם והיטב.
 אימונים מתחילת העונה ותהליך בחירת מציבים חשוב! אל תשאירו את זה לסוף.
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 ישמינמפגש 
דשנות הח פרויקטפעילות גיבוש, , טהשיפו חוונימ

 והרובוט
 
 

 :במפגש זה

 מחווני השיפוט 

 פעילות גיבוש 

 ילךתקבעו באיזו בעיה תתמקדו מעתה וה - חדשנותפרויקט ה 

  תמשיכו במשימות על גבי שולחן המשימה –רובוט 

  בדקו עדכונים באתר שלFIRST ישראל 

  למפגשי בית פתוחזה הזמן לבדוק אילו הדרכות פורסמו באתר והאם ניתן להירשם 

 מחווני השיפוט:

  נשפטים עלהתלמידים מריצים את הרובוט בזירה ו...( עכשיו אנחנו כבר יותר קרובים)בתחרות האזורית 

במפגשים האחרונים נקדיש זמן להכנה . ותכנון הרובוט חדשנותפרויקט ה, ערכי הליבה: תחומיםשלושה 

שלנו ולעקוב אחר כל מה שמופיע במחווני  אתם נדרשים לפעול בהתאם להנחיות, לתחרות אבל עד אז

 .זה יאפשר לכם להגיע מוכנים לתחרות, השיפוט

  אתם בודקים מן זהדונו בהם יחד וודאו שכל , מדף מפת המשאבים שבאתרהורידו את מחווני השיפוט

תלו אותם בחדר, כך שיהיו זמינים לכולם, כל  .האם נגעתם בכל אחד מהמרכיבים שמופיעים במחוון

 במחוונים אלו ייעשה שימוש על ידי השופטים בתחרות. .הזמן

 :פעילות גיבוש

 לבקש מכל תלמיד להביא לקראת מפגש כיבוד לשתף עם האחרים  ותוכל. קיימו פעילות הפוגה קצרה

 ....או פריט שמייחד אותו ובמליאה התלמידים יצטרכו לנחש מה של מי

  שוחחו עד כמה הקבוצה מיישמת את ערכי הליבה שלFIRST  במפגשים ובכלל . 

 מתקדמים ומקדמים בעונה את ערכי הליבה, האם אנו פועלים -מחוון ערכי הליבה עבור על זה הזמן ל. 

 הזמינו את הורי התלמידים. תכננו ערב הורים בו התלמידים יכינו את הדברים שהם רוצים להציג להורים ,

 החדשנות. הליבה ופרויקט  ערכי, הציגו את משחק הרובוט, מורים ושתפו הקהילה בעשייה

  האם תכינו שילוט לאזור ? כיצד תיראה החולצה של הקבוצה –תכננו את אביזרי העידוד שלכם לתחרות

 !מההכנות ומההתרגשות ותהינ? ציוד עידוד לצופים שבאים אתכם /ההתארגנות בתחרות 
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 :חדשנותפרויקט ה

 חרומהתלמידים שיציגו את המידע שאספו לגבי  שתי הבעיות שנב בקשו. 

  בחרו בעיה אחת שהקבוצה שלכם תפתורנהלו סיעור מוחות ובסופו.  

  חשוב!  .הגדרת אתגר העונה תואמת אתעצרו רגע לבחון האם הבעיה בה בחרתם לעסוק 

 זה חשוב לתהליך וזה חלק מתהליך השיפוט בתחרות, תעדו את מקורות המידע בהם עשיתם שימוש. 

  בהבנת הבעיה   זור במיקוד הילדים וקהל השומעיםזה יע .שלכם  ונסחו אותה חקרהשאלת החליטו על

 .בה בחרתם לעסוק

  .(וכדומה... ל ... מה הקשר בין.... / על.... מה ההשפעה של .... / כיצד ניתן לשפר –לדוגמא )

, מה הבעיה בה התמקדנו כי באמת באמת, מה רצינו לבדוק –ניסוח של שאלת  החקר ממקדת אותנו 

  ...אנחנו לא יודעים מה הבעיהאי אפשר למצוא פתרון אם 

 .אלא מתאימה לגילאי הילדים, זו לא צריכה להיות שאלה ברמה אקדמית

 .והכניסו אותו כחלק מעבודת הקבוצה חדשנותהורידו את מחוון פרויקט ה

התלמידים יישאלו שאלות בהתאם למחוון ולכן חשוב שהתלמידים יכירו אותו , בתחרות, בסוף התהליך

 !תדעו שאתם בונים את תהליך החקר ונערכים נכון לתחרות כך. ויפעלו על פיו

 .הפכו את המחוון לחלק בלתי נפרד מתהליך החקר

 .תכננו יציאה לשטח או פגישות עם מומחים בתחום האתגר השנתי

 :רובוט

 .בדקו את עדכוני משחק הרובוט לגבי מידע חדש

כו לתכנן יוהמש שבחרתם הראשונות עצבו ותכנתו את הרובוט כך שיבצע באופן עקבי את שתי המשימות

 .הבאות תהמשימו תולתכנת א

 .םישמרו גרסאות וגבו תכנות

תהליך העבודה והמחוון  תגם כאן תדרשו בתחרות להציג א. קראו והורידו את מחוון תכנון הרובוט, כנסו

 .יאפשר לכם להתקדם בעונה ולהיערך כראוי לתחרות

 :סיכום המפגש

 דים לבדוק אילו פתרונות קיימים לבעיה שנבחרהמהיל בקשו – חדשנותפרויקט ה. 

  המשימות הבאותשל ביצוע שימשיכו לחשוב ולתכנן מהתלמידים  בקשו –רובוט. 

 דברים שהיו טובים וכדאי לשמר ועוד, את האתגרים בהם נתקלתם בשיעור, להמשיך ותעד את העשייה. 
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 תשיעימפגש 
 

 והרובוט החדשנות פרויקט –התקדמות בעונה 
 
 

 :ש זהבמפג

 בדקו עדכונים באתר של  FIRST ישראל 

 בנושאאילו פתרונות קיימים  בחנו – דשנותחפרויקט ה 

  במשימות על גבי שולחן המשימה המשיכו –רובוט 

  האם הגיע הזמן להירשם לתחרות האזורית –בדקו? 

 דשנותחפרויקט ה

ור לקבוצה להבין זה יעז -קיימים לבעיה הפתרונות שוחחו על ה, כעת כשבחרתם את הבעיה בה תתמקדו

 ועודד ...צריך לבדוק מה נעשה עד היום בנושא, מה נעשה עד עכשיו בנושא שכן כדי למצוא פתרון לבעיה

, כתבות, םמאמרי, ספרים, אתרי אינטרנט: את התלמידים לחקור את הבעיה שלהם באמצעות משאבים כגון

 . סרטים

דו על או דברו עם לפחות מומחה אחד שעובד למ  -נסו לתאם ראיונות עם אנשי מקצוע שעובדים בתחום 

. אוניברסיטה וכדומה, אדם שעובד בעסק מקומי ,המומחה יכול להיות מדען או מהנדס. בתחום אתגר השנה

גם סיורים  .מדהים לגלות עד כמה ידע ניתן לקבל מהם. ילדים שיבקשו הכוונה מההוריםלומר לזה הזמן 

 .שקלו לקבוע סיור או ריאיון מוסד הקשור לנושא האתגר. שבשטח הם דרך מצוינת ללמוד על נושא חד

 .פרויקט החדשנותהמשיכו לעבוד עם מחוון 

מדוע הפתרונות הקיימים אינם טובים מספיק ומה , תוך כדי תהליך נסו להבין מדוע הבעיה עדיין קיימת

 ?אפשר לשפר

. ונות הקיימיםהחליטו מתי אתם מרגישים שאתם מכירים היטב את הבעיה שבחרתם ואת הפתר – כקבוצה

 ".תכנון פתרון חדשני"לאחר מכן המשיכו הלאה לחלק 

 רובוט

 .בדקו את עדכוני משחק הרובוט לגבי מידע חדש

כו לתכנן ולתכנת יותכנתו את הרובוט כך שיבצע באופן עקבי את המשימות עליהן החלטתם והמשבנו  ,עצבו

 .הבאות תאת המשימו

 .םישמרו גרסאות וגבו תכנות

 .ל על פי מחוון תכנון הרובוטלפעוהמשיכו 
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 עשירימפגש 
 

 והרובוט דשנותהח פרויקט התקדמות בעונה
 

 :במפגש זה

  של באתר בדקו עדכוניםFIRST ישראל 

 הרעיון החדשני שלכם לפתרוןתכננו את  – דשנותחפרויקט ה 

  משיכו במשימות על גבי שולחן המשימהה –רובוט 

 דשנותפרויקט הח

המטרה הסופית שלכם היא . כל פתרון הוא התחלה טובה. בעיהבשלב זה על הקבוצה לתכנן פתרון ל

שייתן ערך מוסף לחברה באמצעות שיפור דבר שכבר קיים או שימוש בדבר שכבר  חדשנילתכנן פתרון 

 .קיים בדרך חדשנית או המצאת דבר חדש לחלוטין

עיון קיים או ממציאים לעיתים קרובות משפרים ר .הפתרון של הקבוצה לא חייב להיות חדש לחלוטין

 .משתמשים בדבר קיים באופן חדש

, לו לחקור מהם הטכנולוגיותיחתוה י הקבוצה"בחרו את הפתרון החדשני המתאים לבעיה שנבחרה ע

 .החומרים או המומחיות שנדרשים כדי להפוך את הפתרון למציאות

 :כגוןנסו לשאול שאלות . ודאו שהקבוצה שלכם חושבת על הדרך להפוך את הפתרון למציאות

 הפתרון שלכם יצליח בעוד פתרונות אחרים כשלו מדוע? 

 איזו אינפורמציה תידרש לכם כדי להעריך את העלות? 

 האם תזדקקו לטכנולוגיה מיוחדת כדי ליישם את הפתרון שלכם? 

 מי יוכל להשתמש בפתרון? 

קבוצה איך הם לא צריכים להגיד ל. זהו זמן מתאים לשתף את המומחים שהקבוצה זיהתה בשלב הראשון

אם תוך . אבל הקבוצה יכולה לבקש עצה בנוגע ליישום הפתרון שהם המציאו או עיצבו, לפתור את הבעיה

לפשט אותו או להפוך אותו  /בדקו דרך לשפר אותו , כדי עבודה גיליתם שהפתרון עליו חשבתם כבר קיים

כך . פור רעיון קיים גם הוא חדשנותשי. להוזיל עלויות או ליעל אותו עבור קהל הצרכנים, לנוח יותר לשימוש

 .נוצרו רבים מהמוצרים שאנחנו אוהבים ומשתמשים בהם היום

 רובוט

 .בדקו את עדכוני משחק הרובוט לגבי מידע חדש

עצבו ותכנתו את הרובוט כך שיבצע באופן עקבי את המשימות עליהן החלטתם והמשכו לתכנן ולתכנת את 

 .המשיכו לפעול על פי מחוון תכנון הרובוט. םיתכנות שמרו גרסאות וגבו .המשימות הבאות
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י הקבוצה "עליהם לבדוק שהאסטרטגיה שנקבעה ע. קבוצה שישמשו כמפקחי איכותהחברי  מיהםהחליטו 

 .י הקבוצה"ומצליחה להשיג את היעדים שהוגדרו ע החוקים/המשימות/תואמת את כללי השיפוט

)כלומר, אם החלטתם שהשאיפה שלכם  ועי הרובוטמהמטרות שהקבוצה הגדירה לביצ 60%נסו להשיג 

 5 –ל  4 בין משימות מתוך כלל המשימות לעונה, בשלב זה עליכם להיות מסוגלים לבצע 8היא לבצע 

  .משימות בעקביות(

 .כך גם תרוויחו הכרות עם קבוצות נוספות, בדקו את המשימות על שולחנות נוספים

 .וות השיפוט בתחרות האזוריתהתחילו לעבוד על הצגת עיצוב הרובוט לצ

חרות והאם יתחלפו בין מקצה בצעו הרצות קצובות בזמן. בחנו מריצים שונים והחליטו מי יהיו המריצים בת

 למקצה.
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 מפגש אחד עשרה
 

 והרובוט דשנותהח פרויקט –התקדמות בעונה 

 

 :במפגש זה

  בדקו עדכונים באתר שלFIRST ישראל 

 פו עם אחריםשת –דשנותחפרויקט ה 

  משיכו במשימות על גבי שולחן המשימהה –רובוט 

 מפגש הורים 

 

 חדשנותפרויקט ה

  !אחרי שהקבוצה תכננה את הפתרון השלב הבא הוא לשתף אותו - שתפו עם אחרים

 ?איך תוכלו ליידע אותם שפתרתם את הבעיה שלהם. חשבו למי הפתרון שלכם עשוי לעזור – כקבוצה

 ?איש מקצוע או עם מישהו שעזר לכם ללמוד על הבעיה שלכם האם אתם יכולים לשתף עם

 ?ארגונים שעשויים להתעניין ברעיון שלכם /האם אתם יכולים לחשוב על קבוצות אחרות של אנשים 

קבלת . המידע עם מישהו שיוכל לספק לכם משוב אמיתי על הפתרון שלכם יכול לעזור לקבוצה לשתף את

זה בסדר לשנות את הרעיון שלכם . מתהליך התכנון של כל מהנדסמשוב ועריכת שיפורים הינם חלק 

 .במידה ותקבלו משוב מועיל

 ביצועי הרובוט

 האם אתם . בצעו הערכה מחודשת של יעדי הקבוצה על בסיס הזמן שנשאר עד התחרות האזורית

 ?צריכים לקבוע יעדים חדשים

 עקבית מהמטרות שהציבה הקבוצה לביצועי הרובוט בצורה 75% נסו להשיג. 

 המשיכו לעבוד להשגת כל יעדי הקבוצה. 

  לייעל ולשפר םהאם יש דברי –עברו על מחוון תכנון הרובוט? 

 פעילות וגיבוש

 הזמינו הורים וקהילה והציגו בפניהם את העשייה שלכם עד כה בעונה 

 אנו ממליצים לשוב ולקיים פעילות גיבוש קצרה של חברי הקבוצה 

 עידוד לתחרות סיימתם להכין רעיונות לציוד? 
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 עשר שנייםמפגש 
 

 םחיישני –העשרת תוכנה 

 

לאחר ק לשיעור זה רמומלץ לגשת . הרכיב רובוט מורכב יותרלקבוצות שרוצות ל מיועד זה  מפגש

, בטבלה תוכלו לראות חיישן וללמוד מסרטונים. מספיק זמן עד לתחרותותר נבמידה ותוכנה והעמקה ב

 . (באנגלית)במצגת הבאה עליו  ניתן ללמוד Port View-נתחיל ללמוד את כפתור ה. אתרים ומצגות

 

 

 פעולה נדרשת שם החיישן החיישן

 (סרטון הדגמהו. חיישן המגע 

קישור להדרכה באנגלית על 

 שימוש בחיישן

  ?זה חיישן מעל המופיע הערך השתנה האם .המגע חיישן על לחצו

 מרגע חלף  )בערך( זמן כמה, לא אם  ?מידי היה השינוי האם ?כיצד

 ?המסך גבי על הערך שינוי עד רגע הלחיצה

 

 (צבע חיישן)חיישן האור 

וסרטון )הדגמה כחיישן אור 

 (מעקב אחר קו

קישור להדרכה באנגלית על 

 שימוש בחיישן

נבדוק מהו (, ן צבעשהוא גם חייש) חיישן האורלפני שנתנסה עם 

הצבע אותו אנו מזהים . אור ומהו הקשר שלו לצבעים אותם אנו רואים

 .כך פועל גם החיישן שלפנינו, תלוי באור הנמצא בסביבתנו

 

( אולטרסוניק)חיישן המרחק 

ועוד  טון לדוגמאוהנה סר)

 (סרטון

קישור להדרכה באנגלית על 

 שימוש בחיישן

 את והרחיקו שניות כמה המתינו .המרחק חיישן אל ידכם את קרבו

 .ידכם

 ?השתנו אלו ערכים כיצד .זה חיישן עבור המופיעים בערכים התבוננו

 המרחק מהו? משמעות הנקודה העשרונית המופיעה במרחק זה מהי

 אם מן החיישן שיוחזר הערך מהו  ?המרחק חיישן קרא אותו המרבי

 ?זה ממרחק הגדול במרחק יהיה לרובוט ביותר הקרוב העצם

 

 (סיבוב חיישן)יירו 'חיישן ג

קישור להדרכה באנגלית על 

  שימוש בחיישן

זאת . אתם צריכים ללמוד את בסיסו יירו'בחיישן הגלפני שימוש 

 .מהמצגת הזותוכלו ללמוד 

http://ev3lessons.com/translations/en-us/beginner/PortView.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EH1FkQASkyw&index=6&list=PLXNn7QnqlNpi5FajOazM-bPLcOdrd6Ajp
https://www.youtube.com/watch?v=EH1FkQASkyw&index=6&list=PLXNn7QnqlNpi5FajOazM-bPLcOdrd6Ajp
http://ev3lessons.com/translations/en-us/beginner/Touch.pdf
http://ev3lessons.com/translations/en-us/beginner/Touch.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ye3MhVA9Rhs
https://www.youtube.com/watch?v=ye3MhVA9Rhs
https://www.youtube.com/watch?v=ye3MhVA9Rhs
http://ev3lessons.com/translations/en-us/beginner/Color.pdf
http://ev3lessons.com/translations/en-us/beginner/Color.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wmwfiPomPGk&feature=em-subs_digest-vrecs
https://www.youtube.com/watch?v=ODAGVeeDagk
https://www.youtube.com/watch?v=ODAGVeeDagk
https://www.youtube.com/watch?v=ODAGVeeDagk
http://ev3lessons.com/translations/en-us/beginner/Ultrasonic.pdf
http://ev3lessons.com/translations/en-us/beginner/Ultrasonic.pdf
http://ev3lessons.com/translations/en-us/advanced/GyroTurn.pdf
http://ev3lessons.com/translations/en-us/advanced/GyroTurn.pdf
http://ev3lessons.com/translations/en-us/advanced/Gyro.pdf
http://ev3lessons.com/translations/en-us/advanced/Gyro.pdf
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 עשר שלושמפגש 
 

 התקדמות בעונה והכנות לתחרות

 :במפגש זה

  בדקו עדכונים באתר שלFIRST ישראל 

 לקראת התחרותת כדי שתדעו מה עליכם לעשו, עשו תיקונים אחרונים ליעדים, כקבוצה 

 התחרות האזורית היא במהותה גילוי וכיף, זכרו. דונו בציפיות הקבוצה מהתחרות! 

 להצגת הפרויקטהתכוננו  – דשנותחפרויקט ה 

  אופציונלי( תקציר המנהליםהכינו את , משיכו במשימות על גבי שולחן המשימהה –רובוט( 

  (אופציונלי)ה פוסטר ערכי הליב תכננו את, לתחרותהתכוננו  –ערכי היסוד 

 ההורים המלווים והמנטורים חתמו על כתב ויתור והסכמה והמנטור , זה הזמן לוודא שכל התלמידים

  fll@firstisrael.org.il-לושלח  מילא טופס אישור בעניין

 

 הצגת הפרויקט- דשנותפרויקט הח

 .כולל זמן הערכות, דקות 5במשך  דשנותהעשייה שלהם בפרויקט הח על התלמידים להציג את בתחרות

 .דקות נוספות 5במשך , ישאלו על ידי השופטים שאלות בנושא, דקות אלו 5בתום 

, אביזרים, קטעי מולטימדיה, דגמים, שקופיות, של הקבוצה תוכלו לכלול פוסטרים דשנותהח בהצגת פרויקט

יש להקפיד על , על מנת להיות מועמדים לפרסיםובה אך יצירתיות בהצגת הפרויקט חש. תחפושות ועוד

 :הצגת הדברים הבאים

 זיהו בעיה העומדת בקריטריונים של העונה הנוכחית 

  הצגת הפתרון החדשני 

  עם אחרים תםשיתפהסבר כיצד 

בדקו וודאו שאתם נוגעים בכל אחד , תכננו מראש מה אתם רוצים לומר, על מנת להגיע מוכנים לתחרות

 התאמנו .המחוון ועשו שימוש באמצעים שיעזרו לילדים לזכור מה הם מתכננים לומר בחדר השיפוטמסעיפי 

קבוצה יכולים להתארגן ולהציג את הפרויקט ההקפידו שחברי . על הצגת הפרויקט לתחרות באופן מתוזמן

ם מתוזמנים מקצי: מתנדבים" שופטים"עשו חזרה של תחנות השיפוט בפני  .תוך חמש דקות ללא עזרת מבוגר

 .וערכי הליבה חדשנותההצגת פרויקט , תחנת שיפוט של עיצוב הרובוט, של משחק הרובוט

 

mailto:ל-fll@firstisrael.org.il
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 תכנון הרובוט

 נסו להשיג את כל היעדים של ביצועי הרובוט בצורה עקבית  

  מהמטרות שהציבה הקבוצה לביצועי הרובוט בצורה עקבית 85%נסו להשיג. 

 בצעו הרצות קצובות בזמן 

  לפי תאריכים תכנותיםשמרו גרסאות וגבו 

 התחילו לעבוד על הצגת עיצוב הרובוט לצוות השיפוט בתחרות האזורית . 

 ערכי הליבה

הקבוצה לציין  בקשו מחברי. במהלך העונה  FIRSTשוחחו בקבוצה כיצד יישמתם את ערכי הליבה של 

 .יוכלו לחלוק עם השופטים ןאותבאופן מיוחד דוגמאות 

 תציגו את העשייה וערכי הליבה בפני השופטים.כיצד זה הזמן להתחיל לתכנן 
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 עשר ארבעמפגש 
 

 הכנות לתחרות

 :במפגש זה

  בדקו עדכונים באתר שלFIRST ישראל 

  הכינו את תקציר המנהלים )אופציונלי(התכוננו לתחרות ו –רובוט 

  (אופציונלי)תכננו את פוסטר ערכי הליבה , התכוננו לתחרות –ערכי היסוד 

 

 תמקד בהכנות לתחרות:ממפגש זה 

  שכל חברי הקבוצה מבינים על מה הם נבחנים בכל תחנות השיפוט  והבטיחו מחווני השיפוטעברו על

 בתחרות

 התחרות האזורית היא גילוי וכייף, זכרו. חרותדונו בציפיות הקבוצה מהת! 

  ציוד עידוד /הורים מלווים  /אישורים  /מוכנים לתחרות מבחינת הסעות  תםאהאם  –בדקו... 

  

http://www.firstisrael.org.il/userfiles/file/FLL/Trash%20Trek/Documents/Rubrics/Rubrics_H.pdf
http://www.firstisrael.org.il/userfiles/file/FLL/Trash%20Trek/Documents/Rubrics/Rubrics_H.pdf
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 תקציר מנהלים  -הכנות לחדר שיפוט תכנון הרובוט 

אותו, זה  תקציר אינה חובה אך למדנו שכאשר קבוצות מכינותהתקציר מנהלים. הכנת באפשרותכם להכין 

עוזר להן להתמקד בדברים החשובים שהם רוצים להציג לשופטים ועוזר לוודא שאנו נוגעים בכל הסעיפים 

  הקיימים במחוון.

היא לתת לשופטי תכנון הרובוט סקירה של הרובוט של הקבוצה שלכם וכל מה רת תקציר המנהלים מט

רגן את המחשבות שלה לגבי הרובוט ותהליך תקציר הוא כלי מצוין לעזור לקבוצה לאה .שהוא יודע לעשות

 . התכנון בו היא השתמשה

 :שתכסה את הנקודות הבאות( ארבע דקותעד )מהקבוצה להכין מצגת קצרה  בקשו

 פרטים על מערכת , כמו למשל מספר וסוג החיישנים, ספרו על הרובוט שלכם: עובדות אודות הרובוט

ירצו גם לדעת את מספר התוכניות ובאיזו משימה  השופטים. הזרועותמספר החלקים ומספר , ההנעה

 .של משחק הרובוט הקבוצה שלכם הצליחה במידה הרבה ביותר

 פרטי תכנון: 

 המעניין ביותר בתכנון הרובוט וכן את החלקים המאתגרים /תארו את החלק המהנה : הנאה

 .את השופטיםשתפו , אם לקבוצה שלכם יש סיפור משעשע על הרובוט. ביותר

 הסבירו את האסטרטגיה של הקבוצה ואת ההיגיון שמאחורי בחירת וביצוע : יהאסטרטג

 .דברו קצת על מידת ההצלחה של הרובוט בהשלמת המשימות שנבחרו. המשימות

 תארו את הדרך שבה הקבוצה תכננה את הרובוט ובאיזה תהליך היא השתמשה : תהליך התכנון

 .ך חברי הקבוצה תרמו לתכנוןספרו אי. כדי לבצע שיפורים בתכנון לאורך התהליך

 באילו זרועות הוא , כיצד הרובוט נעהסבירו . תארו את המבנה הבסיסי של הרובוט: תכנון מכני

 .להסיר זרועות/משתמש כדי לבצע משימות וכיצד הקבוצה שלכם מוודאת שקל להוסיף

 יצד הסבירו כ. תארו כיצד הקבוצה תכנתה את הרובוט כדי לוודא תוצאות עקביות: תכנות

 . הקבוצה ארגנה ותיעדה את התוכניות

 תארו את כל המאפיינים של תכנון הרובוט שהקבוצה מאמינה שהם מיוחדים: חדשנות. 

 ות לבחירת /הריצו את הרובוט כדי להדגים כיצד הוא מבצע משימהבמידת האפשר, : הרצת ניסיון

 . הקבוצה
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 ערכי ליבהפוסטר 

אמנם הפוסטר אינו חובה אך הוא . פוסטר ערכי הליבהכאשר אתם נערכים לחדר השיפוט, שקלו להכין 

אם תיעדתם את  .מסייע לקבוצה להסביר ולשופטים להבין את כל הדברים החשובים שאתם רוצים לשתף

לפי  הפוסטרהכינו את  .יהיה לכם קל יותר להכין את הפוסטר, מפגשיםו בכל הכל הפעילויות כמו שרשמנ

עזור לשופטי ערכי הליבה בתחרות ללמוד יותר י, בעיקר לקבוצות חדשות ,הכנת הפוסטר. הפורמט הבא

 .על הקבוצה שלכם ועל הסיפור הייחודי שלה

הן במפגשי הקבוצה והן בחלקים  –דונו עם הקבוצה על האופן שבו הקבוצה אימצה את ערכי הליבה בעונה

בקשו מהקבוצה שלכם לתת דוגמאות שמדגישות את תחומי  .ערכו רשימה של דוגמאות. אחרים של החיים

  :ערכי הליבה הספציפיים שלהלן

 ספקו דוגמאות מהעונה לדברים שהקבוצה שלכם גילתה ושלא התמקדו בהשגת יתרון בתחרות : תגלית

, FIRST LEGO Leagueים איך הקבוצה יצרה איזון בין שלושת החלקים של ספרו לשופט. או בזכייה בפרס

 .בייחוד אם אחד החלקים הלהיב אתכם יותר מהאחרים

 תנו דוגמאות לאופן בו הקבוצה שלכם יישמה את ערכי הליבה ודברים נוספים שלמדתם ב : שילוב- 

FIRST LEGO League איך חברי הקבוצה שילבו ספרו לשופטים . במצבים מחוץ לפעילויות בקבוצה

 .מיומנויות ויכולות חדשות בחיי היומיום שלהם, רעיונות

 שקלה אותם ודאגה שכל , תארו את האופן שבו הקבוצה שלכם האזינה לרעיונות מכל אחד :שיתופיות

שתפו עם השופטים איך חברי הקבוצה השיגו יותר באמצעות . חבר בקבוצה ירגיש חלק חשוב בקבוצה

 .מאשר היו משיגים לו עבדו לבד העבודה יחדיו

 תארו את האופן שבו הקבוצה שלכם מכבדת את רוח התחרות הידידותית :שיתוף פעולה תחרותי .

שתפו עם . או קיבלה עזרה מקבוצות אחרות/כללו מידע על הדרך שבה הקבוצה שלכם סייעה ו

ונן לחוויה תחרותית השופטים איך חברי הקבוצה שלכם עוזרים זה לזה ולקבוצות אחרות כדי להתכ

 .שעלולה להיות גם מלחיצה

 השתמשו במרכז הפוסטר כדי להדגיש דברים אחרים שהקבוצה שלכם רוצה לשתף עם  :שונות

 . כבוד או עבודת צוות, שקלו אולי לשתף דוגמאות לרוח צוות. השופטים לגבי ערכי הליבה הנותרים

 

 תגלית

 

 

 

 

 

 

 ערכי ליבה נוספים

 (כבוד או רוח צוות: דוגמהל)

 

 

 

 שיתופיות

 

 שילוב

 

 שיתוף פעולה 

שם 
 הקבוצה



 

55  

 משחק הרובוט

 רובוטבצעו תיקונים אחרונים בעיצוב ובתכנות ה 

 וודאו שהרובוט מצליח באופן עקבי להשיג את כל היעדים שהצבתם 

 דשנותהח פרויקט

 הקפידו שחברי קבוצה יכולים להתארגן . על הצגת הפרויקט לתחרות, באופן מתוזמן, התאמנו

 .ולהציג את הפרויקט תוך חמש דקות ללא עזרת מבוגר

 בים עליהם אתם נשפטים במחוון חזרו ובדקו שההצגה עונה על כל הדרישות וכוללת את כל הרכי

 .השיפוט

 התאמנו במענה על שאלות הקשורות לבעיה ולפתרון שבחרתם. 

 הערכות לחדרי השיפוט

  מתנדבים" שופטים"הזמינו הורים ועשו חזרה של כל תחנות השיפוט בפני: 

 משחק הרובוטמקצים מתוזמנים של  

 עיצוב הרובוטתחנת שיפוט של  

 דשנותהח פרויקט תחנת שיפוט של 

 ערכי הליבהתחנת שיפוט  

 הביעו את ההערכה שלכם לילדים על הדרך שעשו במהלך כל , קיימו הפנינג שלם לפני התחרות

 !מבחינתנו הם המנצחים הגדולים של העונה. העונה
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 עשר חמשהמפגש 
 

 האזוריתמידע על התחרות 
 
 

 :לוח זמנים לדוגמה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :וכללים מחייבים LEGO League FIRSTת גודל קבוצ
 
  תלמידים 10 -ל 3קבוצה מונה בין*. 

 ט-'תלמידי כיתות ד'. 

  או הוריהם מילאו טופס כתב ויתור והסכמה והמנטור אישר בחתימתו השלמת  /כל המשתתפים ו

 .מאמן ומלווי הקבוצה ביום התחרות, מנטור, כתב ויתור והסכמה נדרש עבור כל תלמיד. התהליך

 

קבוצות המונות יותר מעשרה תלמידים תידרשנה לקבל החלטה בבוקר התחרות האם הן מוותרות על *

 .  תלמידים בלבד 10 - ל הנכנסים לחדר שיפוטההתמודדות על פרסים או מצמצמות את מספר התלמידים 

 

 :תלבושת וזהות קבוצתית
 

, ת לאמץ זהות כיפית וייחודיתאנו ממליצים לקבוצו. תלבושת וזהות קבוצתית נתונה לשיקול דעתכם

 !אבל בעיקר זכרו ליהנות! חישבו על שיווק חכם. שתאפשר לאחרים לקבל מושג עליהן

 
 
 
 
 
 

 שעה פעילות

 7:15-8:00 הקבוצה והתארגנות בפיטרישום , הגעה לתחרות

 8:10-8:40 תדריך מנטורים

 9:00-9:20 טקס פתיחה

 9:20-15:30 מקצי הרובוט, חדרי שיפוט

 16:30-17:00 מצעד מנטורים וחלוקת מדליות

 17:00-18:00 טקס הכרזת הזוכים בפרסים והמעפילים לתחרות הגמר

  18:00 סיום התחרות
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 :תהליך הרישום בבוקר התחרות

 
על המנטורים להגיש את טפסי כתב , בעת הרישום .8:10 -ועד ל  07:15קליטת ורישום הקבוצות מהשעה 

 (. הטופסאת ידנית מילאו רלוונטי לקבוצות ש)ידי ההורים  ויתור והסכמה הידניים שמולאו על

 :מבוגר מלווה יקבל /מנטור הקבוצה , בעמדת הרישום

 כולל שעות חדרי השיפוט והמקצים, לוח זמנים לקבוצה 

 דף הנחיות והסבר לגבי היום 

  החליף , לא ניתן לחובה לענוד את הצמידים על ידי התלמידים. ילדים בקבוצה 10צמידי זיהוי לעד

 ו / או בין חדרי השיפוט בין חברי הקבוצה במהלך יום התחרות

 למצעד אתוחשוב לשמור ולהגיע  -שובר למצעד המנטורים וקבלת מדליות 

 

 (אזור התארגנות הקבוצה)אזור הפיט 
 

זהו . במקרה הצורך ותתכנתעל הרובוט  תעבוד, אזור הפיט הינו המקום שבו הקבוצה תשהה במהלך היום

לראות , להכיר קבוצות אחרות, המקצים /בו תוכל ליהנות עם הקבוצה בזמן שבין חדרי השיפוט  גם האזור

 . את הרובוטים שלהם וללמוד על הפרויקטים שלהם

 נקודת חשמל אחתובו  שולחן בגודל סטנדרטי כל קבוצה תקבל, בפיט 

 יש להביא לתחרות את הפרטים הבאים: 

o ףכולל זרועות וחלקי חילו, רובוט הקבוצה 

o וכדו דשנותהחפרויקט מידע על , עליו מותקנות תוכניות הרובוט, מחשב נייד' 

o אביזרים וציוד הדרוש להצגה בחדרי השיפוט, חומרים 

 
 עבור הקבוצה באזור הפיט, אנו ממליצים להביא את הדברים הבאים, בנוסף: 

o  ואו פלטה /  חל איסור על הבאת שולחן זירה. לאימון באזור הפיט -שטיח ודגמי משימות

שולחנות  במקום יועמדו על ידינו. אנא כבדו את כללי התחרות והישמעו להוראה זו. רגלי שולחן

   .)ללא דגמי המשימה( אימונים

o  (.עבור הסבר בתחנת תכנון ועיצוב הרובוט)הדפס של התכנות והסבר לגבי מבנה הרובוט 

o שב הנייד בעת והמח כםשלהמפצל יאפשר לכם להטעין את הרובוט . כבל מאריך עם מפצל

 ...(.כך גם את מכשירי הטלפון של כולם)ובעונה אחת 

o  (.חשוב)קופסא לנשיאת הרובוט והזרועות! 

o אביזרי עידוד ושיווק לעיצוב הפיט ועידוד הקבוצה בטקסים ובהרצות בזירה. 

o אין להביא מדבקות! 

o  אנו דואגים למוזיקה במהלך היום, ןמיניהלאין להביא מערכות כריזה. 

o חר שלדעתכם תזדקקו לו במשך היוםכל דבר א. 
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 כמה כללים שחשוב לזכור: 

o עיצוב הפיט , הרובוט, דשנותו לפיט שלכם לראות את פרויקט החבמהלך התחרות קבוצות יגיע

 .חשוב להקפיד על סדר וארגון במהלך כל היום, ועוד ולכן

o חדרי שיפוט במהלך היום יסתובבו בפיטים מתנדבים רבים וגם שופטי , שימו לב שחוץ ממבקרים

 .ושופטים ראשים

o שמרו על המקום נקי והימנעו מתליית פוסטרים . בבקשה גלו כבוד ואכפתיות למקום המארח

 .וכדומה על גבי הקירות

o  קיימת גישה לאינטרנט אלחוטי לאבמתחם. 

o  נא הקפידו לשמור על ציוד הקבוצה וודאו שבכל רגע נתון נשאר אדם ששומר על הציוד בפיט

 במהלך היום.

 

  אם הקבוצה . לעבוד או לתכנת את הרובוט, המבוגרים להימנע לחלוטין מלגשת למחשב /על המנטור

על מנת שיהיה ברור מדוע המנטור עובד עם הרובוט , עדכנו את מארגני התחרות, נתקלת בבעיה טכנית

 .על המחשב /

  הזירה /זכרו להיות מקצוענים אדיבים בעת השימוש בשולחן האימונים: 

o במיוחד במקרה בו לקבוצה אחרת יש בעיה )קבוצות אחרות על שולחן האימונים התחשבו ב

 (רצינית עם הרובוט

o פנו את שולחן האימונים בזמן לקבוצה הבאה 

o הקפידו לוודא שאתם לא לוקחים דגמים משולחן הזירה, במקצי הזירה 

 הציעו עזרה וסיוע לקבוצות שזקוקות לעזרה! 

 
 :מפגש מנטורים

 
 /על כל קבוצה לשלוח לפחות מנטור . בוקר התחרותמאמנים יתקיים באזור התחרות ב /מפגש מנטורים 

שמסייע , נותר לפחות מלווה מבוגר אחד עם ילדי הקבוצה, וודאו כי במקביל. מאמן מבוגר אחד למפגש

 .להם להתארגן

 :במהלך מפגש המנטורים

 תפגשו עם מנהלי התחרות. 

  רה הראשיאו שופט הזי /תפגשו את השופט הראשי ו. 

 תקבלו מידע על התנהלות היום ודגשים חשובים. 

  תהליך השיפוט או דברים הקשורים לתחרות עצמה לגביתוכלו לשאול שאלות. 
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 :צופים וקהל
 

טכנולוגיה , משפחה וקהילה לחגיגה שהיא כל כולה מדע, מורים, אנו קוראים לכם להזמין לתחרויות הורים

 !וחוויה

 .מיד עם סיום טקס הפתיחה, בפיטים חופשיים ופתוחים לקהל הרחבמשחק הרובוט והסיור 

חברי הקבוצה עשרת רק ל .מתחם חדרי השיפוט סגור לקהל הרחב ואנו מבקשים מכם לכבד מדיניות זו

 .ולשני מלווים מותר להיכנס למתחם זה

נא . מצא בתחרותיקליטו ויסריטו את הקהל הנ, שימו לב כי במהלך התחרות יסתובבו צוותי צילום שיצלמו

 .הקפידו ליידע את האורחים שלכם בתחרות

 
 :תהליך השיפוט

 
  09:30תהליך שיפוט הקבוצות מתחיל בשעה 

  בתוך חדר השיפוט האחוד שיפוט ברצףתחומי הכל קבוצה תישפט במקבץ של שלושה . 

 השיפוט ולהיכנס עם  תחומילכל שלושת , חשוב להקפיד להיערך מראש ולהכין את כל הציוד הנדרש

 . המקבץכל הציוד בתחילת 

 חדרי השיפוט /דקות לפני תחילת המקצה  10לב לשעת המפגש ולהיערך כך שתגיעו לפחות  מושי. 

  חשמל ובמידה ואתם מכינים מצגת המחייבת מחשב וכדו' נק /מקרן  /שימו לב כי בחדרים אין מחשב ,'

 . עליכם להיערך לכך מראש

 

  ניתן יהיה לצלם בזמן השיפוט . השיפוט מתחםקבוצה ושני מנטורים יוכלו להיכנס להחברי עשרת רק

המנטורים . אין להסריט במהלך השיפוט. ובתנאי שהדבר לא יפריע למהלך התקין של השיפוט

השפעה על השיפוט בכל  /המלווים אינם חלק מהקבוצה הנשפטת ועליהם להימנע לחלוטין מדיבור 

 .דרך

 רצוי לכבות טלפונים ניידים לפני הכניסה לחדר השיפוט. 

 נא ציינו באופן בולט , דגמים ועוד /תוכניות הרובוט  /ידה ובכוונתכם להשאיר לשופטים דפי מידע במ

על מנת שנוכל להשיב לכם את החומרים בתום , יישוב /ושם הארגון  מספר הקבוצהוברור את 

 .לא יישמר, מידע שיינתן ולא יילקח בתום התחרות. התחרות

 דו להגיע עם הקפידי הקבוצה מדברים בשפה הערבית . במידה ותלמישפת התחרות הינה עברית

 .עבריתגם בשפה הרצוי להכין את החומר אותו תרצו להעביר לשופטים  .מתורגמן מטעם הקבוצה

  -ילדים בעלי צרכים מיוחדים
 

תלמידים על הספקטרום האוטיסטי או בדומה )במידה ובקבוצתכם משתתפים תלמידים עם צרכים מיוחדים 

לקראת התחרות נשלח תזכורת . ידעו אותנו לקראת התחרותאנא , ב לכם שהשופטים ידעו על כךוחשו( לכך

 .שימו לב כי לא תתאפשר הארכת זמן בחדרי השיפוט .בעניין
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 ?השיפוט תחומילצפות בכל אחד מ ניתן מהל

 

 תכנון הרובוט
 

הדגישו תוכניות מיוחדות (. ג המחשב"מודפסות או ע)תוכניות . רצוי להביא זרועותו יש להביא את הרובוט

 .אותן כתבתם

לאחר מכן ישאלו השופטים שאלות . דקות לעשות זאת 4עד יהיו לכם , תוכלו להשתמש בתקציר המנהלים

 .או יבקשו הדגמה של אחת המשימות /ו 

על , הקבוצה תוכל לעשות שימוש בשולחן זה. שטיח המשחק ודגמי משימה, בחדר נמצאים שולחן זירה

שימו לב כי השולחן לא יהיה מושלם והשופטים אינם בודקים את . הרובוט או להדגים משימה מנת להציג

 .איכות הביצועים של הרובוט בחדר זה

 

 חדשנותפרויקט ה
 
זמן זה כולל את . שלה דשנותנועדו לאפשר לקבוצה להציג את פרויקט החשל המפגש הדקות הראשונות  5

 .בקשר לפרויקט החדשנות ת הקבוצה שאלותא ישאלושופטים בזמן הנותר ה. זמן ההתארגנות

נא הקפידו לא . השופטים ימתינו עד לסיום ההצגה. רצוי מאוד לבצע תרגול וחזרות לקראת חדר השיפוט

השופטים יחפשו יצירתיות  -זרים או תחפושות ימותר ורצוי לעשת שימוש באב. הדקות שלכם 5 -לחרוג מ

 .בסגנון ההצגה

לפרס האליפות על הקבוצה  יםועל מנת להיות מועמדחדשנות פרויקט הכדי להיות זכאים לפרסי , זכרו

 .לעצב פתרון חדשני לבעיה שנבחרה ולשתף הבעיה והפתרון עם אחרים, לזהות בעיה בנוגע לאתגר השנתי

 .במסמך האתגר חדשנותאנא חיזרו וקראו את מה שנדרש להצגת פרויקט ה

 

 ערכי היסוד
 

במידה , שלה ליבהוצה תוכל להציג את פוסטר ערכי ההקב, שלאחריה משימה קבוצתית כוללהמפגש 

 .הדקות האחרונות שמורות לשופטים לשאילת שאלותבתום זמן זה, . והכינה

תוכלו להיצמד למפרט זה או להכין כל . בדקו במסמך האתגר את ההנחיות לגבי הכנת פוסטר ערכי הליבה

 .דבר העולה על דעתכם

 :משחק הרובוט
 

 יר ולהבין את משחק הרובוט של כל קבוצה צריכה להכ League ®LEGO ®FIRST. 

 משימות משחק הרובוט ועדכונים, חוקים, סידור המגרש: אתם נדרשים להכיר את המסמכים הבאים. 

 במהלך , או זרועות /לצד כל שולחן זירה יהיה שולחן קטן שישמש אתכם להנחת חלקים ו : ציוד נלווה

 .המקצה
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 שאר חברי הקבוצה יחד עם , סו לזירה ויעמדו ליד שולחן המשחקשני מרצי הרובוט יכנ: מיקום

במידה ומריצי הרובוט מתחלפים במהלך . המלווים יעמדו מאחורי הגדר התוחמת את אזור הזירות

 .מנהל הזירה ושופט הזירה והם יראו לכם היכן לעמוד, עדכנו את אחראי התור, המקצה

  מקצי תחרות רשמיים 3אחד ועוד  מקצה אימונים -מקצים   4-כל קבוצה תשתתף ב. 

 לחוות את ההתנהלות בזירה וכמובן, מטרת מקצה האימונים לאפשר לקבוצה לכייל את הרובוט ,

 . להפיג מעט חששות

 גם אם , מקצה אימונים וניקודו אינו נלקח בחשבון בדרוג הקבוצה בזירה, כשמו כן הוא, מקצה זה

 . צים בתחרותהוא היה בעל הניקוד הגבוה מבין כל יתר המק

  מבין שלושת סבבי המשחק , רובוט של הקבוצה יהיה הניקוד הגבוה ביותרההניקוד על ביצועי

 .הרשמיים

 נציג הקבוצה יאשר בחתימתו . בתום המקצה שופט הזירה יסמן על דף הניקוד את ביצועי הרובוט

 .לא ניתן לשנותוברגע שדף הניקוד חתום . שהוא מבין ומקבל את הסימון כפי שסימן שופט הזירה

 במקרה , יכולים לפנות לשופט הזירה התלמידים, במקרה של חילוקי דעות לגבי ביצועי הרובוט

פסיקת שופט הזירה הראשי . והתשובה לא מניחה את דעתם ניתן לפנות גם לשופט הזירה הראשי

 .במידה וחברי הקבוצה יבחרו לא לחתום ניקוד המקצה יהיה אפס, הינה סופית ומחייבת

 כרו לפנות לשופטים בצורה מכובדת לפי ערכי זFIRST. 

 כל שליטה מרחוק או תחלופת נתונים עם הרובוטים , שימו לב: הערה(כולל בלוטות 'Bluetooth )

 !תיפסל -קבוצה שתעשה שימוש באמצעים אלו. באזור התחרות אינה חוקית

 זכרו לכבד את השופטים ואת הקבוצות האחרות. 

 :סיוםה  טקס
 

 .פרס לכל הקבוצות /במהלך טקס הסיום נקיים מצעד מנטורים ונחלק מדליות ותעודת השתתפות 

 :כדי לשמור על בטיחות ולוחות הזמנים

 לפני תחילת הטקס כל קבוצה מתבקשת לשלוח שני נציגים שישבו במקום שיוגדר לשם כך. 

 האולם יוזמנו כל המנטורים למצעד הוקרה ויעלו על במת, בתחילת הטקס. 

 (מדליות לכל קבוצה 11עד )עבור קבוצתו , יקבל כל מנטור את מדליות ההשתתפות, בתום המצעד ,

 .להגיע עם שובר קבלת המדליות אותו קיבלתם בתחילת היום זכרו

 שני הנציגים הנבחרים יגיעו לקבל את הפרס, במהלך טקס חלוקת הפרסים. 

 ופרס האליפות מקום ראשון מוזמנים להגיע  כל חברי הקבוצות שיזכו בפרס האליפות מקום שני

 .לקבלת התעודה והגביע

  יוזמנו לקבל אישור (, מלבד הזוכות בפרס האליפות)נציגי הקבוצות הנוספות המעפילות לשלב הגמר

 . השתתפות

  קבוצות שלא זכו  מלווה מבוגר מוזמן להגיע ולקבל את תעודת השתתפות /בתום הטקס המנטור(

 .ומרים אותם חילקתם לשופטיםוכן את הח בפרסים(
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 :פרסים
 

 :בתחרות האזורית יחולקו הפרסים הבאים

 מקום ראשון ושני -פרס האליפות 

 פרסי היסוד: 

o מקום ראשון ושני -מקצועיות אדיבה , עבודת צוות, השראה -ליבהפרסי ערכי ה 

o  מקום ראשון ושני -מצגת , פתרון חדשני, מחקר -החדשנות פרסי פרויקט 

o מקום ראשון ושני -אסטרטגיה וחדשנות, תכנות, תכנון מכני -רובוט פרסי תכנון ה 

o  מקום ראשון ושני -פרס ביצועי הרובוט 

 פרס השופטים 

 

 :העפלה לתחרות הגמר
על בסיס עמידה , מהקבוצות הלוקחות חלק בתחרות 19% -העפלה לתחרות הגמר תתאפשר לכ

 .בקריטריונים המחייבים

ולשלם דמי  , להגיש בקשה לחשבוניתדרשו לבצע רישום לתחרותקבוצות שיעפילו לתחרות הגמר יי

 . לקבוצה₪  1,000השתתפות על סך 

 : LEGO League FIRSTזכאות לפרסים בתחרויות 

גם בישראל לכך ברמה העולמית ובהתאם  FIRSTעל פי עקרונות המנחים את ארגון  לפרסים הינההזכאות 

 .כללים מחייבים ותהליך שיפוטוכוללים 

 :כללים מחייבים

 :היסוד מפרסי לאחד מועמדות היותל מנת על

 בזירה משחק הרובוטבהשיפוט ו תחומישלושת אחד מחייבת להשתתף בכל  ההקבוצ 

  שיפוטה תחומישלושת כל חברי הקבוצה צריכים להשתתף בכל 

  חברים ולהם צמיד זיהוי זהה 10עד יכולה למנות קבוצה 

  קבוצות צריכות להפגין מקצועיות אדיבה ושמירה על ערכיFIRST בתחרות ולאורך העונה. 
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 :וקביעת מועמדות לפרסים /עליית שלב תהליך השיפוט

 :עליית שלב מורכב ממספר שלבים /ם יתהליך השיפוט וקביעת מעומדות לפרס

  השיפוט מתחומיכל אחד מציגה את פעילותה בכל קבוצה. 

 ר השיפוט ובהתאם בשלב זה מעריכים השופטים את הישגי הקבוצה על פי ההצגה של התלמידים בחד

 .לשאלות ולתשובות במהלך השיפוט

 מציין את רמת הקבוצה בכל אחת בו הוא , כל צוות שופטים ממלא מחוון לקבוצה, בתום חדר השיפוט

 .הה בקבוצהירושם משוב ומסמן חוזקות שז, מהקטגוריות

 הקבוצות  ביחס לשארהשופטים מדרגים את הקבוצה , במהלך היום ותוך כדי תהליך השיפוט, בנוסף

 (.מהקבוצות הבולטות ביותר ומטה –בסדר יורד ) שנבחנו באותו חדר השיפוט

  פרסי , אליפותפרסי ההזוכות בהקבוצות לקביעת לדיון שופטי התחרות לאחר מכן מתכנסים כל

 .והקבוצות המעפילות לשלב הבא , פרס השופטיםליבהה

 שקלול הדירוג  ת על בסיסמתבצע לגבי פרסי האליפות והקבוצות המעפילות שלב קבלת ההחלטות

( FIRSTוערכי  החדשנות פרויקט , תכנון ועיצוב הרובוט)הכללי של הקבוצה בכל קטגוריות האתגר 

 .וביחס לכל הקבוצות בתחרות

 :או עליית שלב בתחרות /מעומדות לפרס האליפות ו 

 עליה , על מנת שקבוצה תהיה מועמדת לפרסי האליפות או עליית שלב

על הקבוצה , באופן מובהק בכל חדרי השיפוט ובנוסףלהיות בולטת 

, הקבוצות העליונותמ( 75%)עבור עליית שלב  40% להיות מדורגת בין

בהתאם להיקף הקבוצות שהתחרו בפועל , בביצועי הרובוט בזירה

  .בתחרות

 /אינם מקנים זכאות לפרסי ליבה ו ביצועי הרובוט בזירה כשלעצמם, )

, מדורגים במקום הראשון והשני בזירהה. או לעליית שלב בתחרות

 (.זכאים לגביע על ביצועיהם
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 רשימת ציוד מומלצת לתחרות

 

 הצהרת המנטור לגבי מילוי כתב ויתור והסכמה 

 במידה ומולא ידנית -טופס ויתור והסכמה מכל הורי ילדי הקבוצה 

 זרועות וציוד נלווה, רובוט 

  חלופיות ומטען /סוללות חדשות 

 סוללה ומטען, מחשב נייד 

  כבלUSB ( שימושBLUETOOTH אסור)! 

 כבל חשמל מאריך ומפצל 

  זרועותוהקופסה לנשיאת הרובוט 

  לאזור הפיט -דגמי משימה + שטיח 

 אביזרים וציוד לחדרי השיפוט, חומרים 

  (אופציונלי)פוסטר ערכי ליבה 

  (אופציונלי)עיצוב רובוט  -תקציר מנהלים 

 רצוי גם גיבוי בדיסק און קי, גבי המחשב תכנותים מודפסים ועל 

  (אופציונאלי)ציוד עידוד ואביזרי שיווק 

 משימות ועדכונים, חוקים 

 שתייה ונשנושים לילדים ולמלווי הקבוצה, ארוחה 

  הרבה הרבה מצב רוח טוב!!! 
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 עשר שישהמפגש 
 

 ד לסוף השנהע ופעילותסיום העונה 
 
 

 !מדהים ונפלא וכיף לראות שהגענו לסוף העונה

, למדנו, השתלמנו, התחלנו בהיכרות של התוכנית והאתגר

 .הדרכנו והגענו לתחרויות האזוריות

חלקכם העפלתם שלב ואתם ממשיכם לתחרות הגמר 

 –האינטנסיבית של העונה  ההתקופוחלקכם סיימתם את 

 !!!כל הכבוד

ודעים לומר שהחוויה של כולנו הייתה י  FIRST –אנו ב 

 .ההישגים, האכזבות, ההצלחות, עם כל הקשיים, מופלאה

 !התלמידים עברו מסע אישי ועל כך הם ראויים להערכה

, תהליך של הפקת לקחיםתערכו קיימו מפגש מסכם בו , הקפידו להודות לתלמידים על העונה וההתמדה

 .ה הבאה תכיר ותדערשמו דברים חשובים שכדאי שהקבוצה של השנ

 :לאחר התחרות 

 תוך לימוד שימוש בחיישנים ופונקציות בהן לא השתמשתם, ביצוע משימות נוספות משולחן המשחק 

 המשך לימודי רובוטיקה והכשרת תלמידים חדשים 

 הדגמת ביצועי הרובוט לקהילה 

  תכנון ועריכת תחרותOff-Season - לקיים פעילות זו ארגונים שמעוניינים /לקבוצות  נשמח לסייע 

 התלמידים שלך יוכלו בהחלט להיות , עכשיו. התחילו לחשוב מי יהיו התלמידים של השנה הבאה

 .מנטורים צעירים של הדור הבא

 המשיכו לפעול והגיעו כמשתתפים או כצופים בפעילויות הנוספות שלנו! 

  ,בהערכה

 ישראל FIRSTצוות 


