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...קצת עלינו
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באופן שבועי

jr.FLLקבוצות 14

FLLקבוצות 14
FTCקבוצת 

באופן כללי

בית פתוח
הרצאות לסטודנטים
הרצאות למנטורים וקבוצות
תמיכה שוטפת
שופטים ומתנדבים בתחרויות
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,  עולם בו מדע וטכנולוגיה הם חגיגהליצור "
בו צעירים חולמים להיותעולם 
"וטכנולוגיהמדע גיבורי 

(דין קיימן)

FIRSTחזון 

דין קיימן מייסד  
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?למה
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פסטיבל
יום חוויתי 

!זוכיםבו כולם

גילאים
'גן חובה עד כיתה ד

תלמידים' מס
תלמידים2-6

התכנית כוללת
הכנת דגם, מחקר

ופוסטר
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חקר: מרכיבי התכנית

מבוסס על נושא האתגר השנתי
תלמידים חוקרים את הנושא
 ישתמשו ויכירו תהליכים ועקרונות

מדעיים מהעולם האמיתי
  יחשפו לאתגרי מחקר העומדים בפני

ימינוהמדענים של 
  בסוף תהליך החקר התלמידים

נדרשים לבנות דגם ולהכין פוסטר 
בנושא אותו חקרו 
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דגם: מרכיבי התכנית

מבוסס על החקר שביצעו
יבנו ויפתרו אתגרים תוך שימוש , יעצבו

LEGO-ברכיבי ה
חיישנים ותכנות  , ילמדו שימוש במנועים

חברת של WeDoבאמצעות ערכת 
LEGO Education

הדגם חייב לכלול רכיב זז
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פוסטר: מרכיבי התכנית
:הילדים מכינים פוסטר בו הם מציגים את

תעודת הזהות של קבוצה
  הדגם אותו בנו
  הנושא שבחרו לחקור
תהליך החקר אותו עברו

לפוסטר ולדגם יש כללים אותם , לחקר
FIRSTניתן למצוא במדריך למאמן של 
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jr.FLLפתיחת קבוצת 
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jr.FLLפתיחת קבוצת 

מסגרת
תכנית העשרה
 מתכנית לימודים כחלק

בתחומי המדע והטכנולוגיה
 חוץ של תוכניותממאגר כחלק

3273קוד -משרד החינוך
 אשכול פיס/ חוגים
 לא פורמלית התארגנות-

פרטית

גיוסים
'ד-גן חובה-ילדים6-2

הנחיה
 ס"אחראי מטעם בה/ מורה
  הורים ומתנדבים מהקהילה

המקומית
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jr.FLLפתיחת קבוצת 
ציוד

בנייה  אבני , ערכת אתגר הכוללת
השראהוערכת בסיסי , LEGOשל

 ערכתWeDoמנוע, כוללת ,
לבניית  LEGOחיישנים אבני 

מודלים משתנים

₪750–₪1,620 עלויות

750  ₪
ערכת אתגר הכוללת אוגדן

,  מאגר משאבים דיגיטלי, הדרכה
ערכת השראה וקלסר, חלקי לגו

השתתפות בפסטיבל ומדליות

רק לקבוצות  )נוספים ₪ 870
 WeDoלרכישת ערכת ( חדשות

2.0

מקום
 מחשביםעם כיתה
אינטרנט
 נעול לאחסון הציוד  ארון
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לוח זמנים לעונה

1מחזור 
פברוארספטמבר עד

2מחזור 
פברואר עד יוני  

פעילות

נהנים , נפגשים, מגייסים ילדיםפברוארספטמבר
!ומתגבשים כקבוצה

שולחים כתב התחייבות ,
מסדירים , בקשה לחשבונית

תשלום
  ומקבלים את כל הציוד הדרוש

)FIRST /רובוטק(
 משתתפים באירוע השקה של

הדרכה למדריכים-העונה 
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לוח זמנים לעונה

1מחזור 
פברוארספטמבר עד

2מחזור 
פברואר עד יוני  

פעילות

נחשפים לנושא האתגריוני-פברוארפברואר-נובמבר 
עורכים , נפגשים עם מומחים, חושבים, חוקרים

סיורים ולומדים
 לומדים תכנות ובנייה באמצעות ערכתWeDo
בוחרים את נושא החקר מתחום האתגר
בונים  , מתכננים, על בסיס נושא המחקר

ומתכנתים את הדגם
  נפגשים עם קבוצות אחרות מהתוכנית

ומתוכניות אחרות
משתתפים בפסטיבלים וחוגגים עם מאות ילדים

- FIRSTהשתתפות בתערוכה באירוע הארצי של מרץ
אופציונאלי 
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ניהול מפגשים ומנטור 

הדרכה
דרוש מנטור אחד  jr.FLLלקבוצת 

מעביר את המפגשים ומלווה  –
את התלמידים לאורך העונה
כל המפגשים ותכנית ההדרכה  

מפורטים במדריך למאמן  

זמן מפגש
דקות90–אורך מפגש סטנדרטי 

פעילות חברתית
רצוי לעשות פעילויות  
חברתיות לחברי הקבוצה 
באופן קבוע
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נלקח מהמדריך למאמן  
FIRST–jr.FLLשל 

Creatureעונת  Craze
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התנהלות בפסטיבל

  הפסטיבל כולל מגוון פעילויות
מהנות ומגבשות לקבוצות

 התלמידים  –תחנת שיפוט
מציגים את תהליך המחקר 

הפוסטר והדגם, שלהם
טקס הענקת פרסים ומדליות

!  כולם זוכים



התכנית כוללת
משחק הרובוט, מחקר

וערכים

תלמידים' מס
תלמידים10עד 

תחרות
תחרות אזורית
העפלה לגמר הארצי
העפלה לגמר העולמי

גילאים
'עד ט' כיתה ד
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פרויקט החקר  : מרכיבי התחרות

 מציאת פתרון לבעיה אמתית בנושא
האתגר השנתי 

עבודת חקר מעמיקה על הנושא והבעיה
 ניתן גם  )מציאת פתרון ממשי וניתן לביצוע

(לממשו
 התייעצות עם מומחים
  הפצת הפתרון
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הרובוט: מרכיבי התחרות

לתכנת ולבנות  , הילדים לומדים לתכנן
רובוט אוטונומי על מנת לצבור  

נקודות על גבי לוח משחק מרובה  
משימות

 משתמשים בערכתEV3,NXT  של
LEGO
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ערכים: מרכיבי התחרות

  עבודה במהלך העונה ובתחרות תוך
FIRSTשמירה על ערכי הליבה של 

וחינוך אליהם

המחקר והרובוט  , את כל המידע על הערכים
.FLLניתן למצוא במדריך למאמן של 



27

FLLפתיחת קבוצת 

מסגרת
תכנית העשרה
 מתכנית לימודים בתחומי  כחלק

המדע והטכנולוגיה
 אשכול פיס/ חוגים
 פרטית-לא פורמלית התארגנות

גיוסים
'עד ט' תלמידים מכיתות ד10

הנחיה
י מורה מבית הספר"הנחייה ע
י מתנדבים מהקהילה"הנחייה ע

י הורים"הנחייה ע
י מתנדבים מקבוצת של  "הנחיה ע

הבוגרים
לכל מפעיל טווח  -הנחייה בתשלום

המחירים משל
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FLLפתיחת קבוצת 
ציוד

 ערכתEV3/NXT
 שולחן

 ומפהערכת משימות
לגו

עלויות
2300₪–דמי רישום 

EV3–3298₪ערכת 
₪  500–השתתפות בגמר 

'נסיעות וכו, חולצות–הוצאות נוספות  מקום
 מחשביםעם כיתה
אינטרנט
 נעול לאחסון הציוד  ארון
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לוח זמנים לעונה
משימותחודש  

ממלאים כתב , משלמים, נרשמיםעד תחילת ספטמבר
התחייבות ומקבלים את ערכת המשימות

צופים באירוע חשיפת האתגרספטמבר עד ינואר  
נפגשים ומתגבשים כקבוצה
 לומדים תכנות
  מתכננים ומתכנתים את הרובוט
 חוקרים בעיה בנושא החקר ומציעים פתרון

יצירתי  
 משתפים את הרעיון
  נערכים לתחרות

תחרויות אזוריותתחילת פברואר  –אמצע ינואר 

תחרויות גמר  פברואר  

offהערכות לעונה הבאה ויוני –מרץ  season 



30

ניהול מפגשים ומנטור 

הדרכה
ללוות אותם , הדרכה בתכנות

בתהליך המחקר ובבניית הרובוט
לנהל את המפגש השבועי

זמן מפגש
פגישות שבועיות קבועות 

פעילות חברתית
רצוי לעשות פעילויות  
חברתיות לחברי הקבוצה 
באופן קבוע
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התנהלות בתחרות

חדרי שיפוט ומקצי הרובוט: 2התחרות מתחלקת ל
 חדרי שיפוט3לכל קבוצה
התהליך  , הפרוייקטמציגים את : חדר שיפוט חקר

בפני השופטים  והפיתרון
התלמידים צריכים להתמודד : חדר שיפוט ערכים

עם משימה בעזרת עבודת צוות ולהציג בפני  
השופטים את ערכי הקבוצה והתהליך שעברו

מציגים בפני השופטים את : חדר שיפוט רובוט
מבנה הרובוט ותוכנות

מקצים



תחרות
תחרות אזורית  
העפלה לגמר הארצי
העפלה לגמר העולמי

גילאים
'יב-'כיתה ח

תלמידים' מס
תלמידים15עד 

התכנית כוללת
בניית רובוט ותכנותו
כתיבת מחברת הנדסה

(מומלץ)פעילות בקהילה 
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הרובוט: מרכיבי התחרות

 עם אתגר טכנולוגי לבניית רובוט מתמודדים
המתמודד בתחרות מאתגרת בעלת נושא  

מרכזי
אלקטרוניקה  , חשמל, מכניקה, בנייה, תכנות
 חשיבה –כישורים ומיומנויות הכוללים פיתוח

פתרון  , ניהול משאבים, יצירתיות, אסטרטגית
צוותעבודת , ניהול פרויקט, בעיות

 תהליכים הנדסיים בנדרשים לבצע תיעוד-
Engineering Notebook
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קהילה: מרכיבי התחרות

  הפצת מדע וטכנולוגיה בקרב הקהילה
וקבוצות צעירות

 ימי שיא וכו, פירסטהתנדבות באירועי'
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FTCפתיחת קבוצת 

מסגרת
תכנית העשרה
 מתכנית לימודים בתחומי  כחלק

המדע והטכנולוגיה
 אשכול פיס/ חוגים
 פרטית-לא פורמלית התארגנות

גיוסים
'יב-'תלמידים מכיתות ח15

הנחיה
י מורה מבית הספר"הנחייה ע
י מתנדבים מהקהילה"הנחייה ע

י הורים"הנחייה ע
י מתנדבים מקבוצת של  "הנחיה ע

הבוגרים
לכל מפעיל טווח  -הנחייה בתשלום

המחירים משל
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FTCפתיחת קבוצת 
ציוד

 ציוד  , לרובוטחלקי חילוף וציוד
,  כלי עבודה, לתחרות מוקדמות

עלויותמחשבים
ח לקבוצה  "ש12,000–דמי רישום 

.ח לקבוצה ותיקה"ש7,500חדשה או 
'נסיעות וכו, חולצות–נוספות הוצאות  מקום

 גישה לסדנת עבודה בטיחותית
הכוללת כלים וציוד בסיסי בשלב  

.הראשון
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לוח זמנים לעונה
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ניהול מפגשים ומנטור 

הדרכה
הכשרה לחברי הקבוצה בנושאי  

בנייה ושרטוט  , התכנות
הנחייה וליווי התלמידים בתהליך 

ז אירועים "קביעת לו, ההנדסי
ותחרויות

זמן מפגש
פגישות שבועיות קבועות 

פעילות חברתית
רצוי לעשות פעילויות  
חברתיות לחברי הקבוצה 
באופן קבוע
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התנהלות בתחרות

חדר שיפוט  : 2התחרות מתחלקת ל
ומשחקים הרובוט

משחקי : 2המשחקים מחולקים ל
.  המוקדמות והגמר

מציגים את מחברת  : חדר שיפוט
תהליך ייצור הרובוט  , ההנדסה

והפעילות בקהילה



?מהו מנטור
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לרוב בעל ניסיון עשיר בתחום התמחותו, אדם המשמש כיועץ או מדריך



להיות מנטור

41

 הילדים עושים את העבודה–הוא להדריך ולהכווין המנטורתפקיד
 עבודה עם ילדים לא תמיד קלה אבל תמיד מספקת–סבלנות
דיבור בגובה עיניים
לפחות מפגש אחד בשבוע
חלוקת תפקידים
  לקיים ימי הורים במהלך השנה
שימו דגש על התהליך
פתיחת כל מפגש בפעילות חברתית
 אך הכי חשוב המקסמילייםתפקידכם להוביל את התלמידים להישגים

ההנאה מהדרך שלכם ושל התלמידים



להיות מנטור
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לשאול ולהתעניין בשלום הילדים גם מחוץ לתחום הרובוטיקה
ביטחון עצמי, עצמאות: העברת כלים לתלמידים כמו
להוות מודל לחיקוי
ההשקעה בילדים תתבטא הגעתם לקבוצות הבוגרות מאוחר יותר
להחמיא כשצריך
לדעת להעמיד במקום שצריך
 השתמשו במדריך למאמן-לא צריך להמציא את הגלגל מחדש



משימה

43

עליכם לתכנן מפגש במהלך 
עונת העבודה לאחת מהתוכניות



דוגמא
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FLL–תכנית 
לאחר בניית המשימות–מפגש אסטרטגיה 

פעילות גיבוש–14:30-15:00
חזרה על החוקים והמשימות במגרש–15:00-15:30
אסטרטגיה  –המנטוריםהדרכת –15:30-16:00
הפסקה–16:00-16:20
י התלמידים על אסטרטגיית המשחק שלהם"דיון קבוצתי המנוהל ע–16:20-17:00
שיחת סיכום והגדרת משימות למפגש הבא–17:00-17:30



תשובות& שאלות 
45



יצירת קשר

zivitzhak6@gmail.com
tairdavid0@gmail.com

frc.roboactive@gmail.com

:טלפון
0509550179–זיו יצחק 

0532716233-תאיר דוד 

:פייסבוק
Ziv Itzhak

Tair David
RoboActive 2096

mailto:tairdavid0@gmail.com
mailto:frc.roboactive@gmail.com


!תודה על ההקשבה

47



מקורות  

48

ישראלFIRSTהאתר של 


