
FIRSTאת תוכנית בואו להכיר  LEGO League

וללמוד איך לייצר התרגשות והתלהבות סביב 

!טכנולוגיה וערכים, מדע





FIRST-החזון והמשימה

...    ליצור עולם בו מדע וטכנולוגיה הם חגיגה"
עולם בו אנשים צעירים חולמים  

"להפוך לגיבורי מדע וטכנולוגיה

FIRSTמייסד , דין קיימן

:המשימה

הגדלת מספר המדענים והמהנדסים באקדמיה ובתעשיה

מיצוב מקצועות המדע והטכנולוגיה כמובילים ואטרקטיביים

 הטכנולוגיההגדלת נתח הבוחרים במקצועות

לתחומים הטכנולוגיים, תלמידים ובני נוער מתחומים שאינם מקצועיים, חשיפת ילדים



?FIRSTמה זה 
בעולם בישראל

עמותה ללא מטרת רווח• ללא מטרת רווח–פרויקט של הטכניון •

יזם וממציא מוערך בעולם–קיימן ר דין"יו• (א"לשעבר מפקד חיה)אביהו בן נון –ר "יו•

6-18תכניות לגילאי 4• 6-18תכניות לגילאי 4•

תלמידים 450,000מעל • כבר מעורביםתלמידים10,000•

מתנדבים150,000מעל • אלפי מתנדבים•

אירועים35,000• אירועים50-כ•



בהשראה של תלמידים 

מתכננים , מבוגרים

בונים  , מעצבים, אסטרטגיה

ומתכנתים  רובוט בפרק זמן 

שישה וחצי שבועותשל 

,  בונים, מתכנניםתלמידים 

חוקרים  / מתכנתים רובוט 

ומציגים פתרון לבעיות  

מהמציאות היומיומית על  

FIRSTבסיס ערכי 

,  בונים, מתכנניםילדים 

/ מתכנתים דגם מלגו 

חוקרים בעיות ופתרונות  

מהמציאות היומיומית על  

FIRSTבסיס ערכי 

,  יחד עם מבוגריםתלמידים 

, מתכננים אסטרטגיה

בונים ומתכנתים   , מעצבים

רובוט תוך צבירת ניסיון  

ועבודה בצוות

רובוטיקה תוכניותבאמצעות ? איך



'יב-'כיתות ח
שלישית בישראלהשנ

קבוצות+ 5,100

בישראלקבוצות 50-כ

תחרות + תחרויות אימונים 

תחרויות בינלאומיות+ גמר 

!תלמידים ברחבי העולם450,000מעל 

תלמידי תיכון
בישראל14שנה 

קבוצות+ 3000

מדינות5

קבוצות בישראל70-כ

תחרות ארצית  + תחרויות אזוריות 

+ מנורה מבטחים בהיכל 

ב"בינלאומית בארהתחרות 

(  'ט-'ד)9-14גילאי 
בישראל14שנה 

קבוצות32,000

מדינות88מעל 

קבוצות בישראל550

תחרויות אזוריות ברחבי 11

גמר  תחרויות 2+ הארץ 

ל"בינתחרויות + ארציות 

('ד-חובה)6-9גילאי 
שמינית בישראלשנה 

קבוצות+ 11,000

מדינות41

קבוצות בישראל550

פסטיבלים ברחבי 25

באירוע אירוח + הארץ 

הארצי

!!!מתנדבים ברחבי העולם150,000מעל 



FIRSTזה קהילה

תעשייה

בוגרי  
FIRST

הורים
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ל"צה
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!נמצאיםאנחנואיפהותראולמפהכנסו

http://www.firstisrael.org.il/page.asp?page=4621


:התוכנית מטפחת

מנהיגות

מעורבות ואחריות חברתית

בטחון עצמי

חברויות

יצירתיות ויזמות

מודעות לסביבה

ערכים

ניהול פרויקט ומשאבים

אנחנו  

! בונים קהילה

...רובוטיםרקבוניםלאאנחנו



פרויקט  

חקר

ערכי     הליבה

ביצועי  

הרובוט

FIRSTמרכיבי עונת  LEGO League

פרויקט  

חקר

ערכי    הליבה

ביצועי  

הרובוט



-מ, תלמידים320,000-לכתלמידים מישראל יצטרפו 5,500-בשנה הקרובה כ

על  הכלבו ילמדו  HYDRO DYNAMICS℠מדינות ויתמודדו עם אתגר 90

.משתמשים או מפנים מים, מובילים, כיצד אנו מוצאים-המים 

פרויקט החקר

:נושא המים ויידרשואת יחקרו האתגר הילדים במסגרת 

בהתאם להנחיות האתגרלזהות בעיה 

שנבחרה פתרון חדשני לבעיה לתכנן 

אחריםעם הבעיה והפתרון לשתף את 



משחק הרובוט

:התלמידיםהרובוטבמשחק

רובוטיתכנתו,יבנו,יתכננו

אסטרטגיהויגבשואוטונומי

.המשימהלביצוע

יידרשהרובוטדקות2½במשך

שולחןגביעלמשימותלבצע

רבותמשימותולהשליםהמשימה

.האפשרככל

עלשהועלה,לדוגמאבסרטוןצפו

לרשתהקבוצותאחתידי

(מהעונה החולפתסרטוןוהנה )

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


 קבוצהאנחנו

אנחנו פועלים בכדי למצוא פתרונות בהנחיית המדריכים והמנטורים

 יחדלומדים אנו ;התשובותאנחנו יודעים שלמדריכים ולמנטורים שלנו אין  את כל

 הידידותיתאנחנו מכבדים את רוח התחרות

 בוזוכים שאנחנו מה שאנחנו מגלים חשוב יותר ממה

אנחנו חולקים את חוויותינו עם אחרים

 שלנואנחנו מיישמים את המקצועיות האדיבה ושיתוף הפעולה התחרותי בכל המעשים

 נהניםאנחנו

...  אנחנו לא רק בונים רובוטים–ערכי הליבה 

!אנחנו בונים בני אדם

:  במהלך העונה התלמידים ילמדו

לשתף פעולה

לעבוד כצוות  

חשיבות התרומה והמעורבות בקהילה



!מחויבות ומוטיבציה

3-10(9-14גילאי )' ט-'ילדים בכיתה ד ילדים

 ס"בהאחראי מטעם/ מורה  :

 או/ומנחה עם רקע טכני

מנחה בתחום הפרויקט

  מדריך מקצועי בשכר או בהתנדבות

הורים ומתנדבים מהקהילה המקומית

הנחיה

מסגרת להפעלת הקבוצה:

  תכנית העשרה

כחלק מתכנית לימודים במדע וטכנולוגיה

 אשכול פיס/ חוגים

 (פרטית)התארגנות לא פורמלית

מסגרת

ארון נעול, אינטרנט, כיתה ובה מחשבים מקום

?מה צריך כדי להקים קבוצה



 ערכתEV3

משאבים לערכת-EV3-3,300-שתי הערכות כ  ₪

 700₪-כ–פלטה לשולחן משימה

הצטיידות
חד פעמי לקבוצה

4,000₪-כ

הדרכות מקצועיות לאורך העונה, משימהערכת, עבור אירוע השקה  ,

(2016/17-נכון ל)חומרים מתורגמים , תחרות אזורית

דמי השתתפות  
לקבוצה

2,300₪

 (למעפילות שלב)עבור השתתפות בתחרות הארצית

500₪

תחרות ארצית  

(  אופציונלי)

 ('הורה מתנדב וכד/ מדריך בשכר / מורים )בהתאם לסוג ההנחיה שתקבע הנחייה
לקבוצה

חולצות, אביזרים לפרויקט, הסעות נוספות  הוצאות

עלויות





לא רק הילדים מרוויחים

מעורבות הורים וקהילה בעשייה

!מתגמלת ומהנה גם למבוגרים, חוויה מעצימה

 הורים מעורבים בפעילות הילדים

 יישום תכנית למידה משמעותית  השתתפות בתכנית בינלאומית



?איך זה עובד אצלנו

:נקודות לשיחה עם ההורים

 יבחרו הילדים  כיצד

(בקבוצהילדים 10עד )

 מובילצוות

 ועדכונים להוריםהודעות:

 ושעות מפגשימי

 זמניםלוח

 ההורים יכולים להיות מעורביםאיך

 ותקשורת  אדמיניסטרציה



fll@firstisrael.org.il-ל "הבהרה או בעיה פנו אלינו לדוא, בכל שאלה

הפייסבוקאו בדף FIRSTבאתר תוכלו לצפות במידע ועדכונים 

?  שאלות

FIRSTצוות  LEGO League

!כאןאנחנו 

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

