
 הבילה יכרע
 

 

 :המיאתמה תצבשמה תא ןמסל אנ ,םיאבה םימוחתה דחאב הנייטצה הצובקה םא      

 

 הליחתמ
 ןיב ילמינימ ןפואב רכינ

 הצובקה ירבח

 תחתפתמ
 ןיב יבקע אל ןפואב רכינ

 הצובקה ירבח

 תנמוימ
 לכ ןיב יבקע ןפואב רכינ

 הצובקה ירבח

  תנייטצמ

 תנייטצמכ הטלבתה הצובקה דציכ וקמנ 4 3 2 1

 רצק קומינ  .םישדח תויונמוימו תונויער הרקח הצובקה – יוליג

☐ ☐ ☐ ☐ 
 רצק קומינ  .תויעב רותפל תנמ לע הדמתהו תויתריציב השמתשה הצובקה – תונשדח

☐ ☐ ☐ ☐ 
 רצק קומינ .הלש םלועה תא רפשל ידכ הדמלש המ תא המשיי הצובקה – העפשה

☐ ☐ ☐ ☐ 
 .הירבח ןיבש ינושה תא הליכהו דובכ הניגפה הצובקה – הלכה

 רצק קומינ

☐ ☐ ☐ ☐ 
 .הלש עסמה לכ ךרואל תווצכ הדבעש רורבב המיגדה הצובקה – תווצ תדובע

 רצק קומינ

☐ ☐ ☐ ☐ 
 .הלש םיגשיהה תא הגגחו התנהנ הצובקהש רכינ – האנה

 רצק קומינ

☐ ☐ ☐ ☐ 
     

 

  

 ןוחטיבבו םהיתולוכיב תיתועמשמ תומדקתה ושע הירבחש הצובק ךרדה יצרופ ☐
 .םיסרפהמ רתוי בושח םילגמ םהש המש וניבהו םהלש ימצעה

 םיגשיה הל םיפוצ םהו םיטפושה בל תמושת תא הספת רשא הצובק הלועה בכוכה ☐
 .דיתעב םילודג

 ידי לע League ®LEGO ®FIRST לש תוברתה תא העימטמש הצובק םיעינמה ☐
  .תובהלתהו תווצ חור ,יתצובק שוביג

 בושמ תורעה

 :לע ובשח :תניוצמ הדובע
  

 טופיש רדח הצובקה םש הצובקה 'סמ

 תויחנה
 םתא הכרד תלדגמ תיכוכזכ שמשל םיכירצ הבילה יכרע
 םיכירצ הצובקה ירבח לכ .הצובקה תעפוה לע םילכתסמ
 ןווחמ .םישוע םהש רבד לכב הבילה יכרע תא םיגדהל
 םתנחבה םהב ,הבילה יכרע דועיתל שמשל ךירצ הז
 םג עצבתת הבילה יכרע תכרעה .טופישה שגפמ תעב
 תויעוצקמ לש דוקינ ידי לע ,טובורה קחשמ לכ ךלהמב
 .הבילה יכרע לש תיללכ הכרעהל ףסוותי רשא ,®הבידא



 תונשדח טקיורפ
 

 

 

 

 

 הליחתמ
1 

 תחתפתמ
2 

 תנמוימ
3 

 תנייטצמ
4 

 תנייטצמכ הטלבתה הצובקה דציכ וקמנ

  .בטיה התוא הרקחו רורב ןפואב היעב תא הרידגה הצובקה – יוהיז

 ןפואב תרדגומ הניא היעבה
 רורב

 ןפואב הרורב היעבה תרדגה
 יקלח

 ירמגל הרורב היעבה תרדגה
 

 ילמינימ רקחמ
 רתוי ךמס לע ,יקלח רקחמ
 דחא עדימ רוקממ

 ךמס לע ,טרופמו רוקב רקחמ
  עדימ תורוקמ ןווגמ

 

  .חתפל םהמ הזיא הננכתו הרחבש ינפל םיינשדח תונויער רפסמ יאמצע ןפואב הקיפה הצובקה – ןונכת

 ךילהתל תילמינימ תודע
 ףתושמ הריחב

 הריחב ךילהתל תיקלח תודע
 ףתושמ

 הריחב ךילהתל תרכינ תודע
 ףתושמ

 

 תינכותל תילמינימ תודע
 תיתילכת הדובע

 הדובע תינכותל תיקלח תודע 
 תיתילכת

 הדובע תינכותל תרכינ תודע
 תיתילכת

 

 .ןורתפה תא םיגיצמה טוטרס וא סופיט בא תנכה ךות ,םייק דחא לע הססבתה וא ינשדח ןויער החתיפ הצובקה – הריצי

 ןורתפה לש ילמינימ חותיפ
 ינשדחה

 ןורתפה לש יקלח חותיפ
 ינשדחה

 ןורתפה לש רכינ חותיפ
 ינשדחה

 

 ןורתפה לש טוטרס וא םגד
 רורב וניא

 ,םיטושפ טוטרס וא םגד
 ןורתפה תא ףתשל םירזועה

 ,םיטרופמ טוטרס וא םגד
 ןורתפה תא ףתשל םירזועה

 

 .ןורתפב םירופיש הבליש םהיתובקעבו םיבושמ הפסא ,הלש תונויערה תא הפתיש הצובקה – יונישו הרזח

 ןורתפה לש ילמינימ ףותיש
 להק םע ןורתפה תא ופתיש
 החמומ םע וא דעיה

 להק םע ןורתפה תא ופתיש
 החמומ םע םגו דעיה

 

 בולישל תילמינימ תודע
 ןורתפב םירופיש

 םירופיש בולישל תיקלח תודע
 ןורתפב

 םירופיש בולישל תרכינ תודע 
 ןורתפב

 

 .וב םישמתשמה לע ותעפשה תאו הלש ינכדעה ןורתפה תא תיתילכתו תיתריצי תגצמב הפתיש הצובקה – הגצה

 ןפואב הבוש טקיורפה תגצה
 ילמינימ

 ןפואב הבוש טקיורפה תגצה
 יקלח

  דואמ הבוש טקיורפה תגצה

 תירשפאה ותעפשהו ןורתפה
 םירורב םניא םירחא לע

 תירשפאה ותעפשהו ןורתפה
  תיקלח םירורב םירחא לע

 תירשפאה ותעפשהו ןורתפה
 ןיטולחל םירורב םירחא לע

 

 

 בושמ תורעה

 :לע ובשח :תניוצמ הדובע
  

 תויחנה
  .תואבה הדימה תומאמ תחא לכ יפ לע היגשיה תא םיטפושה ינפב גיצהל הצובקה לע
 .תונשדחה טקיורפ תגצה ןמזב ןווחמה תא אלמל שי

 המיגדמ הצובקה םא .הצובקה לש םיגשיהה תמר תא ךירעהל תנמ לע ,הרוש לכב תחא תצבשמ ןמסל םיטפושה לע
 .תנייטצמ  תצבשמב הרצק הרעה ובתכ אנא ,ללכה ןמ םיאצוי םיגשיה

 טופיש רדח הצובקה םש הצובקה 'סמ



 טובורה ןונכת
 

 

 

 

 

 הליחתמ
1 

 תחתפתמ
2 

 תנמוימ
3 

 תנייטצמ
4 

 תנייטצמכ הטלבתה הצובקה דציכ וקמנ

  .תושרדנה תונכתהו היינבה תויונמוימ תא השכר איהו בטיה תרדגומ המישמ תייגטרטסא התייה הצובקל – יוהיז

 הניא המישמה תייגטרטסא
 הרורב

 הרורב המישמה תייגטרטסא
 תיקלח

  הרורב המישמה תייגטרטסא
 

 תויונמוימל תלבגומ תודע
 ירבח לכ לצא תונכתו היינב
 הצובקה

 תויונמוימל תיבקע אל תודע
 ירבח לכ לצא תונכתו היינב
 הצובקה

 היינב תויונמוימל תיבקע תודע
 הצובקה ירבח לכ לצא תונכתו

 

  .ךרוצה יפ לע הכרדה לע תונעשה ךות ,הרורב הדובע תינכותו םיינשדח םינונכת הקיפה הצובקה – ןונכת

 תינכותל תילמינימ תודע
 תיתילכת הדובע

 הדובע תינכותל תיקלח תודע
 תיתילכת

 הדובע תינכותל הרורב תודע
 תיתילכת

 

 תונוכת לש ילמינימ רבסה
 הנכתהו טובורה לש תוינשדח

 תונוכת לש יקלח רבסה
 הנכתהו טובורה לש תוינשדח

 תונוכת לש רורב רבסה
 הנכתהו טובורה לש תוינשדח

 

 .הלש המישמה תייגטרטסאל םאות יתונכת ןורתפו יתילכת טובור החתיפ הצובקה – הריצי

 תוידוקפת לש לבגומ רבסה
 םינשייחו תופסותה ,טובורה

 תוידוקפת לש טושפ רבסה
 םינשייחו תופסותה ,טובורה

 תוידוקפת לש טרופמ רבסה
 םינשייחו תופסותה ,טובורה

 

 הנכותה דציכ רורב אל רבסה
 טובורה תא הליעפמ

 דציכ תיקלח רורב רבסה
 טובורה תא הליעפמ הנכותה

 הנכתה דציכ רורב רבסה
 טובורה תא הליעפמ

 

 .ןורתפב םיאצממה תא הבלישו רופישל תודוקנ אוצמל תנמ לע הלש הנכתהו טובורה תא בושו בוש הנחב הצובקה – יונישו הרזח

 תוקידבל תילמינימ תודע
 הנכתהו טובורה

 תוקידבל תיקלח תודע
 הנכתהו טובורה

 תוקידבל הרורב תודע
 הנכתהו טובורה

 

 טובורהש תילמינימ תודע
 םירופיש ורבע הנכתהו

 טובורהש תיקלח תודע
 םירופיש ורבע הנכתהו

 טובורהש הרורב תודע
 םירופיש ורבע הנכתהו

 

 .וב םיפתוש ויה הצובקה ירבח לכ דציכ םיגדהו יתילכת היה טובורה ןונכת ךילהת לע הצובקה רבסה – הגצה

 ךילהת לש רורב אל רבסה
 טובורה ןונכת

 לש יקלח ןפואב רורב רבסה
  טובורה ןונכת ךילהת

 ןונכת ךילהת לש רורב רבסה
  טובורה

 

 ירבח לכש תילמינימ תודע
 םיברועמ ויה הצובקה

 ירבח לכש תיקלח תודע
  םיברועמ ויה הצובקה

 ירבח לכש הרורב תודע
 םיברועמ ויה הצובקה

 

 

 בושמ תורעה 

 :לע ובשח :תניוצמ הדובע
  

 תויחנה
  .תואבה הדימה תומאמ תחא לכ יפ לע היגשיה תא םיטפושה ינפב גיצהל הצובקה לע
 .טובורה ןונכת תגצה ןמזב ןווחמה תא אלמל שי

 המיגדמ הצובקה םא .הצובקה לש םיגשיהה תמר תא ךירעהל תנמ לע ,הרוש לכב תחא תצבשמ ןמסל םיטפושה לע
 .תנייטצמ  תצבשמב הרצק הרעה בותכל שי ,ללכה ןמ םיאצוי םיגשיה

 טופיש רדח הצובקה םש הצובקה 'סמ


