
FIRSTברוכים הבאים לקהילת 
לתוכנית  



2017-2018עונת 

,  ולעונת

הרפתקאות בטיפות



:המשימה

לתחומים  , תלמידים ובני נוער מתחומים שאינם מקצועיים, חשיפת ילדים

הטכנולוגיים

מיצוב מקצועות המדע והטכנולוגיה כמובילים ואטרקטיביים

  הגדלת נתח הבוחרים במקצועות הטכנולוגיה

הגדלת מספר המדענים והמהנדסים באקדמיה ובתעשיה

...    ליצור עולם של חגיגת מדע וטכנולוגיה"

עולם בו אנשים צעירים חולמים להפוך  

"לגיבורי מדע וטכנולוגיה

מייסד, דין קיימן

FIRST®-חזון ומשימה



?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

4יבכיתה -תכניות לגילאי גן חובה  ' 4יבכיתה -תכניות לגילאי גן חובה  '

 תלמידים  450,000מעל 10,000כבר מעורביםילדים

 מתנדבים150,000מעל אלפי מתנדבים

35,000אירועים אירועים50-כ

?מי אנחנו 



FRC-  תלמידים בהשראה

מתכננים  , של מבוגרים

בונים , מעצבים, אסטרטגיה

ומתכנתים  רובוט בפרק זמן  

של שישה וחצי שבועות

FLL-תלמידים מתכננים  ,

/  מתכנתים רובוט , בונים

חוקרים ומציגים פתרון  

לבעיות מהמציאות היומיומית  

FIRSTעל בסיס ערכי 

FLL Jr.-ילדים מתכננים  ,

/  מתכנתים דגם מלגו , בונים

חוקרים בעיות ופתרונות  

מהמציאות היומיומית על  

FIRSTבסיס ערכי 

FTC-  תלמידים יחד עם

מתכננים  , מבוגרים

בונים , מעצבים, אסטרטגיה

ומתכנתים  רובוט תוך  

צבירת ניסיון ועבודה בצוות

רובוטיקה  תוכניותבאמצעות ? איך



'יב-'כיתות ח
שנה שלישית בישראל

קבוצות+ 5,100

קבוצות בישראל50-כ

תחרות  + תחרויות אימונים 

תחרויות בינלאומיות+ גמר 

!תלמידים ברחבי העולם450,000מעל 

תלמידי תיכון
בישראל14שנה 

קבוצות+ 3000

מדינות5

קבוצות בישראל60-כ

תחרות ארצית בהיכל מנורה  1

+  מבטחים 

ב"תחרות בינלאומית בארה

(  'ט-'ד)9-14גילאי 
בישראל14שנה 

קבוצות29,000

מדינות80מעל 

קבוצות בישראל550

תחרויות אזוריות ברחבי  11

תחרויות גמר  2+ הארץ 

ל"תחרויות בינ+ ארציות 

('ד-חובה)6-9גילאי 
שנה שמינית בישראל

קבוצות+ 6,000

מדינות18

קבוצות בישראל550

פסטיבלים ברחבי  25

אירוח באירוע  + הארץ 

הארצי

!!!מתנדבים ברחבי העולם150,000מעל 



...אנחנו לא בונים רק רובוטים

אנחנו  
!  בונים קהילה

 מנהיגות

ביטחון עצמי

  חברויות

  יצירתיות ויזמות

מעורבות ואחריות חברתית

מודעות לסביבה

  ניהול פרויקט ומשאבים



...לא רק הילדים מרוויחים

 יישום תכנית למידה משמעותית

  השתתפות בתכנית בינלאומית

המהווה חלק  , FIRSTשל ארגון 

מפרויקט של הטכניון ובשיתוף  

הבינלאומית  LEGOחברת 

  מעורבות קהילתית בעשייה הבית ספרית

                                                הורים מעורבים בפעילות הילדים

!מתגמלת ומהנה גם למבוגרים, חוויה מעצימה



חשיפה עבור הילדים לעולם המרתק של מדע וטכנולוגיה

הכרות עם אתגרים מחיי היום יום

  הזדמנות לפתח דרכי חשיבה ויצירתיות

 למידה תוך משחק בחלקיLEGO וערכתWeDo מביתLEGO Education

עזרה הדדית ושיתוף פעולה בין חברי הקבוצה, סביבה לפיתוח עבודת צוות

הזדמנות להתנסות בהצגת הפתרונות לאתגרים

FIRSTמה זה  LEGO League Jr.?

https://www.youtube.com/watch?v=dtV9FeShqDQ#t=14
https://www.youtube.com/watch?v=dtV9FeShqDQ#t=14


מידיי שנה מקבלים אתגר חדש הקשור למציאות היומיומית

 ('עד ד-גן חובה)6-9ילדים בגילאי 6עובדים בקבוצות של עד

פסטיבל אזורי הכולל -בסיום מחזור הפעילות יתקיים יום שיא

יצירה ובוחנים, תחנות פעילות

ומקבלים מדליות ותעודות  ! כולם זוכים

?  איך זה עובד



?מה כוללת הפעילות



®FIRSTזרמו או שחו היישר אל תוך, קפצו למים LEGO® League Jr. 
אתגר

AQUA ADVENTURE , 2017-2018הרפתקאות בטיפות

מרחבי העולם יחקרו אודות מקורות  ' כיתה ד-ילדים בגילאי גן חובה68,000-באתגר השנה למעלה מ

.מהיכן המים מגיעים המים בהם אנחנו משתמשים ומה קורה להם בדרך אלינו, המים

?ומה אתם תלמדו על המים והדרך שהם עושים עד שהם מגיעים אליכם הביתה

נושא האתגר השנתי  



!מחויבות ומוטיבציה

2-6(6-9גילאי )'ד-גן חובה-ילדים ילדים

 ס  "אחראי מטעם בה/ מורה

הורים ומתנדבים מהקהילה המקומית

 *תפעולי/ של מספר קבוצות נדרש רכז ניהולי בפתיחה

הנחיה

  תכנית העשרה

כחלק מתכנית לימודים בתחומי המדע והטכנולוגיה

 3273קוד -חוץ של משרד החינוךתוכניותכחלק ממאגר

 אשכול פיס/ חוגים

 (פרטית)התארגנות לא פורמלית

מסגרת

אבני בנייה של , ערכת אתגר הכוללתLEGO  , בסיסיLEGOוערכת השראה

 ערכתWeDoחיישנים אבני , מנוע, הכוללתLEGOלבניית מודלים משתנים
ציוד

אינטרנט וארון נעול לאחסון הציוד , כיתה עם מחשבים מקום

?מה צריך כדי להקים קבוצה



מבנה העונה
מחזור שני

יוני-פברואר

מחזור ראשון

פברואר-ספטמבר

1.5-2שעות שבועיות משך מפגש  

נהנים ומתגבשים כקבוצה, נפגשים, מגייסים ילדים!

מסדירים תשלום   , בקשה לחשבונית, שולחים כתב התחייבות

(  רובוטק/ FIRST)ומקבלים את כל הציוד הדרוש 

 הדרכה למדריכים-משתתפים באירוע השקה של העונה

פברואר ספטמבר  

נחשפים לנושא האתגר

עורכים סיורים ולומדים  , נפגשים עם מומחים, חושבים, חוקרים

לומדים תכנות ובנייה באמצעות ערכתWeDo

בוחרים את נושא החקר מתחום האתגר

בונים ומתכנתים את הדגם, מתכננים, על בסיס נושא המחקר

  נפגשים עם קבוצות אחרות מהתוכנית ומתוכניות אחרות

 משתתפים בפסטיבלים וחוגגים עם מאות ילדים

יוני-פברואר
-נובמבר 

פברואר

 השתתפות בתערוכה באירוע הארצי שלFIRST-  אופציונאלי מרץ

 יאופציונאל–פסטיבל  בינלאומי בארצות הברית אפריל



עלויות
אוגדן הדרכה מודפס ומאגר משאבים דיגיטליים לעונה, ערכת אתגר הכוללת

ערכת השראה וקלסר לכל ילד, LEGOבסיסי , LEGOחלקי 550-כ

 מטעםלמנטוריםהשתתפות בהדרכות מקצועיותFIRST

תמיכה מקצועית לאורך העונה

השתתפות בפסטיבל.FIRST LEGO League Jr

 (לכל קבוצה7עד )ולמנטורתעודה ומדליה לחברי הקבוצה

דמי 

השתתפות 

לקבוצה

750₪ עלות

870₪-כולל תוכנה2.0WeDoערכת   הצטיידות

חד פעמית  

לקבוצה

750 ₪-1,620 ₪ עלות לקבוצה  

חולצות, חומרי יצירה להכנת הפוסטר הקבוצתי, הסעות הוצאות  

נוספות  



:נקודות לשיחה לפי בחירתכם

בחירת הילדים שישתתפו בתוכנית  1.

ה/בחירת מורה מוביל2.

:  רמת מעורבות ההורים3.

 הודעות ועדכונים להורים(What’s Up ,ס"אתר בי, בלוג, דף קשר)

 שיתוף הידע והמומחיות

כיבוד על פי הצורךהבאת

תשלום

?איך זה עובד בבית ספר שלנו



  גיוס ילדים לקבוצה

 רישום הקבוצה במערכתFIOS וקבלת מספר קבוצה

 כתב התחייבות חתימת מנהל הארגון על(מופיע ב-FIOSובאתר)

 דמי הרישוםהסדרת תשלום בגין

 חשבוניתבקשת

 רכישת ערכתWeDo(אם יש צורך  )

רישום והגעה לאירוע פתיחת מחזור הפעילות וקבלת ערכת האתגר

רישום במערכת ה, לקראת סיום העונה-FIOSלפסטיבל אזורי

!אתם מוכנים להתחיל ליהנות, זהו

...צעדים להמשך

http://my.firstisrael.org.il/
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_7c9c1202d5b64b16a1ca34c209792c82.pdf
https://www.firstisrael.org.il/flljrpayments
https://www.firstisrael.org.il/invoicerequest
http://my.firstisrael.org.il/


!  ?מוכנים

...העונה השמינית יוצאת לדרך

!בהצלחה


