
?כיצד זה עובד  



FIRST® - חזון ומשימה 

 :המשימה

הגדלת מספר המדענים והמהנדסים באקדמיה ובתעשיה 

מיצוב מקצועות המדע והטכנולוגיה כמובילים ואטרקטיביים 

  הגדלת נתח הבוחרים במקצועות הטכנולוגיה בעיקר בקרב אוכלוסיות בעלות פוטנציאל

 (  מגזר חרדי ועוד, בנות)

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

 

 ...    מדע וטכנולוגיהליצור עולם של חגיגת "

 חולמים להפוך  צעירים בו אנשים עולם 

 "וטכנולוגיהלגיבורי מדע 

 
 מייסד, דין קיימן                            



 באמצעות תכניות רובוטיקה? איך

 ('ג-חובה) 6-9גילאי 
 בישראלרביעית שנה 

 

 צוותים 3,700

 מדינות 12

 קבוצות בישראל 150
 

 ('ט-'ד) 9-14גילאי 
 שנה עשירית בישראל

 

 צוותים 20,000

 מדינות 70מעל 

 קבוצות בישראל 320
 

 תלמידי תיכון
 בישראלעשירית שנה 

 

 צוותים 2200

 מדינות 3

 קבוצות בישראל 50 -כ
 



FIRST® - זו קהילה! 
 תעשייה

 מתנדבים

 הורים

/ מורים 
 מנטורים

 ל"צה

 אקדמיה



 ?Jr.FLLמה זה 

 לעולם המרתק של מדע וטכנולוגיהעבור התלמידים  חשיפה 

   הכרות עם אתגרים מחיי היום יום מהסביבה המציאותית 

 לפתח דרכי חשיבה ויצירתיות   הזדמנות 

 ולמידה תוך שימוש בחלקי  הנאהLEGO , ערכתWeDo  או חלקים נעים 

 עזרה הדדית ושיתוף פעולה בין ילדים, סביבה לפיתוח עבודת צוות 

  פתרונותהזדמנות להצגת 



 ?מה זה האתגר



 השנהנושא 

 ?יכולות לעזור לנו לשלוט באיתני הטבע  Jr.FLL האם קבוצות

, הילדים יחשפו וילמדו על סופות Disaster Blaster™במסגרת אתגר 

. גלי צונאמי ועוד תרחישים המכונים על ידינו אסונות טבע, רעידות אדמה

הנדסה ומתמטיקה משפיעים על , טכנולוגיה, התלמידים ילמדו כיצד מדע

 .חיי היום יום שלנו ויגלו סקרנות סביב ההמצאות של העתיד



 התלמידים מרויחים

להשתתף ולהחשף לעולם המדע והטכנולוגיה -השראה 

ילדים במשחק בעל משמעות חינוכית שילוב -משמעות 

יצירתיות וניסיון באמצעות עבודה מעשית, הנאה -חוויה 

מציאותיות, בהתמודדות עם בעיות סביבתיות -אתגר ומודעות 

חיזוק ובניית ההערכה והבטחון העצמי של הילדים -בטחון והערכה עצמית 

שיתוף פעולה ועזרה הדדית, ערכים חברתיים כמו עבודת צוות -ערכים 



 ?איך זה עובד

שנה אתגר חדש המחובר למציאות היומיומיתדיי מ 

 המשלב חגיגה של מדע וטכנולוגיה  פסטיבל 

15-25 קבוצות של ילדים בכל פסטיבל 

 תלמידים בקבוצה 6עד  

זוכים בפרסים כולם! 



 ?מה צריך כדי להצטרף

  ('ג -גן חובה)   ילדים עם מוטיבציה 6קבוצה של עד 

  הורה שיוביל את הקבוצה עם המון מוטיבציה/ מנחה  

 LEGO –  דגםערכת חלקים קנויה לבנית או /ו מה שיש בבית 

  ערכתWe Do  –  לא חובה –הדגם לתכנות! 



 לוח זמנים

 24.9.13-  הדרכה למנחי קבוצותJr.FLL 

  2013אוקטובר-  Kickoff-   השקה וחלוקת

 הערכות

  פסטיבלים ברחבי הארץ 8 -2014פברואר 

  ארוע ארצי של   -2014מרץFIRST ישראל 



 דמי השתתפות
 דמי רישום והשתתפות

 קבלת מסמכי האתגר•

 השתתפות בהדרכות מקצועיות למנטורים• ח לקבוצה ותיקה"ש 500

 תמיכה מקצועית לאורך העונה•

 (ארוע הפתיחה) Kickoff -השתתפות ב• ח לקבוצה חדשה  "ש 600

 Jr.FLLהשתתפות בפסטיבל • (כולל משטחי לגו)

 תעודה ומדליה לחברי הקבוצה ולמנטור•

 !  לא חובה – WeDoערכת  כולל תוכנה רשיון בודד -ח "ש 1,109

 !לא חובה – WeDoערכת משאבים של  ח"ש 342   

 !לא חובה – LEGOערכת בנייה ויצירה של  ח"ש   342    

 :השקעה נוספת לאורך הפעילות
 (חודשים 3שעתיים שבועיות בתקופה של ) במידת הצורך –מלווה / מדריך / שעות מורה •

 חומרים להצגת הפרויקט המדעי•

 הסעות לפסטיבל•

 ('אביזרי עידוד וכו, כובעים, חולצות)מזון וציוד נלווה במועד הפסטיבל •



 העונה הרביעית של 

 ...יוצאת לדרך

www.firstisrael.org.il 


