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 בניית קבוצה: 2פרק 
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 קבוצה בניית
 

המטרה שלנו היא שתעזור לחברי הדרכת קבוצה יכולה להיות אחת החוויות המתגמלות ביותר של חייך. 

בתחרות  פרסשלך מקבלת  הבין אם הקבוצ .ומתמטיקה הנדסה ,את הכיף שבמדע, טכנולוגיה גלותקבוצתך ל

 או לא, חברי הקבוצה זוכים מעצם ההשתתפות.

 

. המטרה שלכם אמורה להיות חווית למידהאם זוהי שנת הבכורה שלכם, תיהנו ממנה בתור מה שהיא באמת: 

. אחרי שעברתם חוויה מהנה והגשמתם יעדים בפעם הראשונה   FIRST LEGO League-ב להתנסות

 עיונות לגבי מה שתעשו בשנה הבאה.מציאותיים, אתה והילדים תהיו שופעים בר

 הקבוצה יסוד
 

 

 

 

 

 

שני חברי קבוצה ו 2-10-צריכה להיות מורכבת מ FIRST LEGO Leagueברמה הבסיסית ביותר, קבוצת 

אבל תזכור שאתה תמיד יכול לעשות את מעודדים אותך לגייס עוד עזרה,  . זה הכל! אנחנויםמבוגר מאמנים

 זה פשוט אם תצטרך.

 הקבוצהחברי 

 FIRST LEGOחברי הקבוצה יכולים להיות חברים בקבוצת ילדים,  10שלכם יהיו לכל היותר  הבקבוצ

League  (. 9-14)גילאי ' ח-בכתות ד'אחת בלבד בעונה. כל ילדי הקבוצה צריכים להיות 

 

מספר  , אבל זה חשוב להיות הוגן לכולם על ידי הגבלתלהיות קשה עשויהמשתתפים  10-הגבלת הקבוצה ל

החלטות מסוג זה בדרך כלל מתבצעות ע"י מאמני קבוצות ספורט אחרות. במידה ויש יותר  הילדים בקבוצתך.

 FIRST, אנא שקול לפתוח קבוצת FIRST LEGO Leagueילדים המעוניינים להצטרף לקבוצת  10-מ

LEGO League  מנת להחליט מי יהיו חברי הקבוצה.נוספת או השתמש בתהליך מיון על 

 

  המאמן

מטרתך לסייע לקבוצה להשלים את העבודה ולשפר את הדרך בה כמאמן, 

הקבוצה שלך זקוקה לך על מנת שתדריך אותה ותספק  הם עובדים יחדיו.

 מבנה, עידוד ויותר מכל, חוויה מהנה. 

על הדרכת הקבוצה בקביעת היעדים ולוחות הזמנים, כמו גם  המאמן אחראי

איש הקשר בין חברי הקבוצה, מנטורים, בתכנון וקביעת פגישות. אתה 

 .מצופה מהם במהלך העונהחברי הקבוצה מה הודע לכל  הורים ומתנדבים.

 ההנחיות אותם הם נותנים לקבוצתם. בהיקף מאמנים שונים זה מזה 

קבוצה חדשה עשויה להזדקק לעזרה בלימוד מוצלח שולט בתהליך, לא בתוכן.  FIRST LEGO Leagueמאמן 

התוכנה לתכנות הרובוט, הבנת מושגים הנדסיים או כיצד לבצע מחקר דרך האינטרנט. אתה ומבוגרים אחרים 

יכולים לעזור לקבוצה שלך לרכוש את המיומנויות או המושגים האלו כל עוד אתה לא מגלה לילדים איך לפתור 

 את האתגר. 

+ 
 אחת  הילדים + שני מאמנים  = קבוצ 10עד  2
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זה  להחליט את כל ההחלטות ולעשות את כל העבודה על משחק הרובוט והפרויקט. חברי הקבוצה חייבים

  והצגה בתחרות. כולל החלטה על אסטרטגיה, בנייה תכנות, מחקר, בחירת בעיה ופתרון חדשני

 האם זה אומר שעליך לשבת בחיבוק ידיים כאשר הקבוצה מתקשה? כמובן שלא! 

 נסה לשאול שאלות כגון: איך לפתור בעיה במקום לומר לקבוצה שלך

  "?הרצויהאתה יכול לשנות כדי להגיע לתוצאה "מה  ▲

 "?...על איך זה ישפיע" ▲

 "איזה מידע אתם צריכים כדי לענות על השאלה הזאת?" ▲

 

לפותרי בעיות רק כשהם פותרים את הבעיות בעצמם! אנו מבינים שמבוגרים יכולים להיות  הופכיםהילדים 

 בדיוק כמו הילדים, אבל על המבוגרים לזכור שהילדים באים קודם. FIRST LEGO Leagueמלאי להט לגבי 

 

 

 המנטורים

במשך לפחות פגישה אחת. מנטורים עוזרים  ,מנטור הוא כל אדם העובד עם הקבוצה בנושא המומחיות שלו

בנוסף לכך שהם עוזרים להם ללמוד את הכישורים הנחוצים אפשריות,  לחשוף את חברי הקבוצה לקריירות

התכונה החשובה ביותר למנטור היא שייהנה לעבוד עם צעירים . FIRST LEGO Leagueלהשלמת עונת 

 ושירצה שהם ילמדו.

. עליהם להיות דמות לחיקוי ולהתחייב האלובעת גיוס מנטורים, שקול את יכולתם לעבוד עם קבוצת הגיל 

 לערכי הליבה. 

 שוחח איתם על:

 התאמת הידע שלהם לרמה המתאימה לחברי הקבוצה ▲

 יעדי הקבוצה, לוח הזמנים ומבנה הפגישות ▲

 הדרכת הקבוצה למציאת התשובות לשאלותיהם ▲

וב חיובי החשיבות של הכרה בכל חברי הקבוצה, עידוד כל חברי הקבוצה לתרום ולהשתתף ומתן מש ▲

 ותגובות מעודדות

 

 

 

ממאמן למאמן 

רוצה לחתוך כמה לוחות עץ גדולים במטרה לבנות דגם ' ה-ו' הקבוצה החדשה שלנו של תלמידי כיתה ד :מאמן חדש

את הלוחות אבל הילדים מרכיבים את אם מבוגר חותך . איני מרגיש בנוח שהילדים ישתמשו בכלים חשמליים. לפרויקט

 ? לפיה הילדים עושים את כל העבודה תפיסההאם זו הפרה של ה ,הדגם

אתה תעשה , כמאמן. שמירה על בטיחותם של הילדים גוברת על הרצון שהילדים יעשו את כל העבודה :מאמן ותיק

או להסיע , מו לשלם את הוצאות הקבוצהכ)דברים למען הילדים בקבוצה שלך שהם לא יכולים או צריכים לעשות בעצמם 

לחתוך . השתמש בכושר השיפוט שלך כדי לאמוד את הערך של התרומה שלך למאמצים שלהם(. את הילדים לתחרות

לבנות דגם בעצמך זה . זה לא מערב אף החלטה חשובה. כמה לוחות תחת ההוראות של הקבוצה צריך להיות בסדר

גבוהה  היא סבירותהתספק את חווית הלמידה הטובה ביותר עבור הקבוצה ובסס את ההחלטות שלך כך ש. לא בסדר

 .שתקבל את ההחלטות הנכונות
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 מישהו כמו:ייתכן שתרצה לשקול גיוס של 

 .מעביר ידע בו הקבוצה יכולה להשתמש לעיצוב הרובוט ולהשלמת הפרויקט - מהנדס ▲

תומך בעבודת  - Tech Challenge  ®FIRST או    Competition Robotics ®FIRST -  חבר קבוצת ▲

 .תכנות, חולק שיטות בניית אסטרטגיה ומשמש כדמות לחיקוי תרגולהקבוצה בשלב של 

של מדע בפעולה,  אמתיותמומחה בתחום המדעי שבו עוסק אתגר השנה, מציג דוגמאות  -מומחה מדע ▲

פתרונות קיימים וממליץ על מקורות מידע חדשים אותם יכולה  תארמייעץ לקבוצה בנושא הפרויקט, מ

 הקבוצה לחקור.

 לגבי לוגו הקבוצה, חולצות וחומר להצגה. מייעץ - אומן גרפי ▲

 מלמד את הקבוצה את עקרונות התכנות ועוזר באיתור וטיפול בבעיות בתוכניות.  - מתכנת ▲

 

 מנטורים יכולים להיות גם: לאיתורמקורות אפשריים 
 

 ולחלקן יש גם תוכניות חברות בתוך הקהילה. חברות רבות מעודדות את עובדיהם להתנדב בקהילה ▲

 רשמיות בהן הן מקשרות בין מתנדבים לקבוצות בקהילה.

 חברות העוסקות בתחומים טכנולוגיים שונים ▲

 חברות העוסקות בתחום המדעי של השנה ▲

 יוצאי וגמלאי צה"ל ▲

 סטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות באזורך ▲

 רוטרי ישראל ארגוןאירגוני תרומה לקהילה כגון  ▲

 ה!הורים וקרובי משפחה של חברי הקבוצ ▲

 

 

 

 

 

 

 הורים

עבוד ביתר יעילות, תקבוצה שלך ביא לכך שהאבל חלוקת העומס ת, כמאמן, אתה יכול לבצע את כל המטלות

 רוח הצוות בקרב המבוגרים המעורבים.לחצים ותעצים את  פחיתת

 

 הורים יכולים לעזור לקבוצה בדרכים הבאות:

 בעל כישורים או ניסיון רלוונטיתפקוד כמנטור במידה וההורה  ▲

 אירועי גיוס כספים לקבוצהתכנון  ▲

 הדרכת פעילויות גיבוש קבוצתיות ▲

 ליםתכנון טיו ▲

 מקום מפגש לקבוצה מתן ▲

 תכנון נסיעות קבוצתיות ▲

ארגון חטיפים וכיבוד כדי שלקבוצה  –אחת המשימות החשובות ביותר  ▲

 לא ייגמר הדלק! 

 

 טיפ 

 הורים אסיפת לערוך כדאי

 לתאם מנת על העונה בתחילת

 הורים. תמיכתם את ולגייס ציפיות

 להם להזכיר יש אך, יכולים לעזור

 החלטות להחליט לילדים לתת

 .העבודה את ולבצע

ממאמן למאמן 

 שלוש לנו יש ועכשיו םלהירש החליטו כולם. ילדים 22 הגיעו  FIRST LEGO League למפגש ההתחלתי של 

 שילדים וזכור כישורים של רחב מגוון בעלת קבוצה בחר ,ילדים של ביותר הטוב ההרכב לקביעת בנוגע. קבוצות

 הפעילה ההשתתפות בשלFIRST LEGO League   -ב ובולטים פורחים קרובות לעיתים ,בכיתה אתגר המהווים

 .יוצרת הפעילות שצורת עצמית בהכוונה והעבודה
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 מחויבות לזמנים

לאחר  שבועות  8פחות משך לל נפגשות FIRST LEGO Leagueקבוצות  ברו

נפגשת יכולה לנוע משעה שבועית  שהקבוצההשעות  היקףהכרזת האתגר. 

זה תלוי בך ובקבוצה להחליט לגבי לוח הזמנים  שעות בשבוע. 10 -אחת ועד ל

יפגש יותר מה ללמוד ובדרך כלל צריכה להלקבוצה חדשה יש לפגישות. 

חלק מהמפגשים יעברו בקלות וחלקם מקבוצה ותיקה.  בתכיפות גדולה יותר

 יהיו מאתגרים יותר. עליך לתכנן לקיים מפגשים משני הסוגים.
 

הגיוני להתחלת העונה. אנו מציעים להתחיל עם שתי צור לוח זמנים 

יתקיימו בדוק מתי  פגישות שבועיות שאורכן שעתיים. אתה יכול להוסיף או להפחית פגישות אם אתה צריך.

. ספריםבחגים ובאירועים בית , . אל תשכח להתחשב בחופשותהתחרויות האזוריות ותכנן לאחור מתאריך זה

 שבועות 8ה בת , המנחה לגבי אבני דרך שבועיים ונותן דוגמה כיצד יכול מאמן לתכנן עונ2בנספח ניתן לעיין 

 עבור הקבוצה.

 

זמן נוסף בכל שבוע על מנת להכין את הפגישות הקבוצתיות. נצל זמן זה לתיאום  ךתצטרשבתור המאמן, ייתכן 

 לתחרות. רישוםהורים בקבוצה, רכישת ציוד ונותני החסות וקשורת עם מנטורים, תמיכה, תחזוקת ציוד, ת

 

 בטיחות בדרישות לעמוד שתידרש ייתכן. כולם עבור בטוחה סביבה יוצרת FIRST LEGO Leagueתוכנית 

 .דוא"לוב האינטרנט באתר הניתנות להוראות לב שים. שלך בקבוצה ספציפי לילד

 

 ואחריות תפקידים
 בטיחות הילדים

גילם של  בשל .ךאחראי על בטיחות הילדים כאשר הם תחת השגחתכמאמן, אתה 

הורים חיוניים לבטיחות הקבוצה ו , מאמניםFIRST LEGO League -בהמשתתפים 

מצבים העלולים אחד את השני איך לזהות ווהילדים. מבוגרים צריכים ללמד את חברי הקבוצה 

אמינים וניתן לסמוך  הקבוצהלסכן ילד ולנקוט אמצעים על מנת לוודא שמבוגרים העובדים עם 

 עליהם.

 באזור הנהוגות בטיחות בדרישות לעמוד ותדרשו יתכן. לכולם בטוחה סביבה ליצור מחויבים אנו FIRST-ב

 .ל"בדוא וישלחו באתר שיפורסמו להנחיות לב שימו. שלכם

  הקבוצה

קבוצה. חשוב שתהיה ספציפי השוחח עם הקבוצה כולה על האחריות של חברי 

כאשר אתה מדבר על תפקידיו ואחריותו של כל אחד בקבוצה. לחברי הקבוצה 

בדרך כלל יהיו רעיונות לגבי מה הם רוצים לעשות, למשל: תכנות, בנייה, 

 מחקר, שיווק וכו'.

החלף בין  .הםעודד את חברי הקבוצה לצאת מגבולות הנוחות של

התפקידים בקבוצה כך שלכולם תהיה הזדמנות להתנסות בדברים שונים. 

ילדים לעיתים קרובות מגלים שהם נהנים ממשימה שהם לא היו מתנדבים 

אליה בעצמם. זה גם יכול למנוע מבנים ובנות להגיע למצב של חלוקת 

 תפקידים לפי סטריאוטיפ מגדרי.

 

 

 

 טיפ 

. התחרויות תאריכי את לבדוק עליך

חודש סוף ב יתקיימו התחרויות

 תאריך. פברוארינואר / תחילת 

 לכן, הסיום קו את מהווה אירועה

 לסיים יש מתי לאחור לתכנן חשוב

 .משימה כל

 טיפ 

 -ל, קבוצתית פעילות בכל כמו

FIRST LEGO League  יש 

!( וצריך) יכול אתה, כמאמן. חוקים

 כאשר החוקים את לקבוצה להזכיר

 קובע לא אתה עוד כל. בכך צורך יש

 מבצע או הקבוצה עבור החלטות

 שמירת, העבודה את עבורם

 תיחשב לא במסלול הקבוצה

 .מבוגר של כהתערבות
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תחומי האחריות. מה יקרה אם מישהו יעזוב או יהיה חולה עבוד יחד עם הקבוצה ושיקלו היטב כיצד לחלק את 

ביום התחרות? האם מישהו אחר יהיה מסוגל להחליף אותו? הקפד לחשוב היטב כיצד החלטה כזו תשפיע 

 על הקבוצה לאורך העונה.

 

 בקבוצה שלך:  להקיםקבוצות שיתכן ותרצה -דוגמאות לתפקידים או לתת

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

 מקצוע לחלוק את הידע שלהם עם הקבוצה.

חשוב מי בקהילה יושפע או יתעניין בבעיה אותה בחרה הקבוצה וארגן מפגש בו  - שיתוף עם הקהילה ▲

 תחלקו את הממצאים איתם.

 יצירתית שתראה לשופטים את עבודת הקבוצה שלכם על הפרויקט.  מצגת  עיצוב  - הצגה ▲

ניתוח מגרש המשחק של הרובוט וגיבוש שיטות שונות להשלמת המשימות. הנהגת  -ניתוח אסטרטגי ▲

מהלך ליצירת הסכמה כללית בנוגע לתוכנית האסטרטגית הסופית ומחשבה על היתרונות והחסרונות של 

 אסטרטגיות שונות.

על מנת ליצור הסכמה כללית בין חברי הקבוצה  עבודההחלטות בנוגע לבניית הרובוט ו קבלת - נייהב ▲

 בנוגע לעיצוב המכני של הרובוט.

 הסכמה כללית לגבי תכנות הרובוט. יצירתהחלטות בנוגע לתכנות ו קבלת - תכנות ▲

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

 ולשמור על כולם מתואמים עם לוח הזמנים.

. כתיבת הודעות לעיתונות ויצירת קשר עם התקשורת דגלעיצוב ויצירת לוגו לקבוצה, חולצות או  - שיווק ▲

 FIRST תמחווייאיך הקבוצה מרוויחה המקומית על מנת להגדיל את המודעות הציבורית לקבוצה ועל 

LEGO League . 
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 חדשות קבוצותל חשובים טיפיםה עשר
The Inventors ,ארצות הברית, ניו המפשייר 

 

 .זכור, אתה לא חייב להיות מהנדס כדי להיות מאמן נפלא .1

 

 דוגמאות: .לקבוצה בפגישה הראשונה כלליםעבוד עם חברי הקבוצה שלך על יצירת  .2

 כבדו רעיונות של אחרים ▲

ללמד אחרים  נהלהיות מוכ כהא צריירובוטים, ה-בבניית יתא מומחיקבוצה ה תעזרו לאחרים. אם חבר ▲

 את המיומנות הזאת

 למדו דרכים לעודד אחד את שני ▲

 לוודא שכל הקבוצה משתתפת -זאת העבודה של כולם  ▲

 

 .תן לילדים ולהורים לדעת שהילדים עושים את העבודה .3

 

שאל את הילדים שאלות שינחו אותם לתשובות משלהם במקום לומר להם את הרעיונות שלך. שאל שאלות  .4

 מנחות כגון:

 איזו דרך נוספת יש לעשות את זה? ▲

 מה אתם רואים? - כולם להסתכל על הרובוט עכשיו ▲

 ?הרובוט מהימנותלהגדיל את משטיח המשחק כדי כיצד ניתן להשיג משוב  ▲

 

 :הכל לבדלעשות אל תנסה  .5

ות אלו ישמחו לעזור קבוצתמיכה ורעיונות.  לקבל צור קשר עם קבוצות ותיקות ומאמנים בשביל ▲

 אימונים, חוות דעת על הפרויקט והדרכה לקבוצות חדשות. ב

 השתתף בהדרכות ומפגשי "בית פתוח" ▲

 גייס הורים כעוזרי מאמנים ▲

 /www.firstisrael.org.il/fll  - במשאבים הנמצאים בהשתמש  ▲

 

 את המימון שלך: בדוק .6

 האם תצטרך לגבות כסף כדי לכסות את ההוצאות הראשוניות? ▲

 יכולים לספק מימון להוצאות הראשוניות? או עסקים מקומיים אחרים האם המעסיקים של ההורים ▲

 

ללוח הזמנים של הפגישות לפני תחילת העונה. חברי קבוצה שלא מגיעים  צור מחויבות של הקבוצה .7

 לפגישות מקשים על כל הקבוצה.

 

יפתחו מעורבות  כך הם)עוזר מאמן, ספק חטיפים, מוביל גיוס כספים, צלם(  הורים יש תפקידלודא ש .8

 בהתקדמות הקבוצה.

 

ברגע שהתאריכים מתפרסמים. השאר את  ,השתמש בניהול זמן נכון. ציין את התחרויות בלוח השנה .9

הילדים ממוקדים לגבי הזמן שנותר להם להשלמת המשימות. בדרך זו, לא כל העבודה תיערם לרגע שלפני 

 התחרות.

 

זה הכלל החשוב ביותר לכל הקבוצות, חדשות וותיקות. הילדים ילמדו להתמודד עם  !!שיהיה כיף! חשוב  .10

תסכולים ותאריכי יעד בצורה טובה יותר אם יהיה כיף. מאמנים והורים יתפתו פחות "לעזור" אם האווירה 

 תדגיש את ההנאה שבלמידה ובחקר רעיונות חדשים.

  

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