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D-Bug #3316
ענב בר-ניר



ענב בר-ניר•
עולה לכיתה י"א•
•FIRST - שנה חמישית ב
•FLL שלישית כמנטורית 
• D++ 3 שנים בקבוצת
שנה שנייה ב D-Bug #3316 בצוות מוביל, •

מכניקה, אלקטרוניקה, קהילה, הדרכה 
ומדיה

מי אני?



מי אנחנו?



2017
מקום ראשון פרס ההשראה

2018
פרס אליפות מחוזית

עליית שלב בתחרות החדשנות 
Global Innovation Award

מקצועיות אדיבה ארצית

מקום שני בעולם בתחרות החדשנות 
העולמית (GIA) בסאן חוזה, קליפורניה

2019
מקום ראשון ביצועי רובוט מחוזי

מקום שני אליפות מחוזית

מקום ראשון ביצועי רובוט ארצי
מקום שני פרס ההשראה

2020
מקום ראשון ביצועי רובוט מחוזי

מקום שני אליפות מחוזית

2010
מקום ראשון פרס תכנות

2011
השתתפות בתחרות הארצית

2012
פרס אליפות מחוזית

פרס ביצועי רובוט מחוזי

מקום שני אליפות ארצית
פרס ביצועי רובוט ארצי

השתתפות בתחרות העולמית בסנט 
לואיס

2013
פרס אליפות מחוזית

מקום שני פרס אסטרטגיה וחדשנות 
ארצי

2014
מקום ראשון מחקר מחוזי

2015
מקום ראשון פרזנטציה מחוזי

מקום ראשון מחקר ארצי

2016
מקום ראשון פתרון חדשני מחוזי

מקום ראשון בארץ בתחרות החדשנות 
(GIA)

D++ #285 הישגי קבוצת



D-Bug למנטר ולפתוח קבוצות ב

כל קבוצה שנפתחת היא פרוייקט •
במפגשים בכל קבוצה לפחות שני •

מנטורים צעירים ואחד מבוגר 
תחילת עונה 2-3 מפגשים בשבוע •

(3-4 שעות כ"א)
לקראת התחרות 5-7 מפגשים •

בשבוע ( מגיעים גם ל 12 שעות 
למפגש)



מחויבות לקבוצות שמדריכים

לוותר על דברים •
• FRCלקחת על עצמך פחות משימות ב
לפנות זמן להדרכה•
להיות זמין •
שילוב עונה•



מה זה אומר להיות מנטור?

כמדריכים של קבוצה אתם, דרך הילדים, •
המפתח להצלחת הקבוצה

אל תיתנו להם את התשובות ישר –  תנו להם •
להגיע אליהם לבד 

תדעו מתי לקחת צעד אחורה ולתת לילדים •
לעבוד לבד

תהיו שם בשבילם•



אתגרים שפוגשים מנטורים צעירים

המעבר בין תלמיד קבוצת FLL  למנטור •
הילדים עושים את העבודה!  אתה כבר לא •

תלמיד, אתה המנטור
הדרכת ילדים שהיו חברי הקבוצה שלך בעבר•

שילוב העונה שלך עם הדרכה•
ניהול זמן נכון •
תקופה לפני תחרויות •



יחס אישי לכל חבר הקבוצה

להכיר היטב את חברי הקבוצה•
להיות ערני וקשוב למצב רוח של הילדים•
לא כולם חייבים לעשות הכל כל הזמן•
לוודא שכל אחד מוצא את מקומו•
להבין קשיים שאולי יש להם, שלאו דווקא קשורים •

לרובוטיקה
לדעת לפנות למנטורים המבוגרים עם בעיות •

שנראות חשובות



כל אחד יכול!



איך מתכוננים כמנטורים לעונה?

קוראים את האתגר בעצמנו•
מכינים תכנית עבודה  -  מה עושים? איפה? מתי? מה •

צריך? כמה ילדים?
"גאנט"  - דדליינים רלוונטיים כמו תחרויות, הדפסת •

חומרים, וכו' 
סידור חדר וציוד•
שילוב ה"בוגרים" בתהליך•



טיפוח הרגלי עבודה

בניית לוז מתאים : טבלה בה כל אחד ממלא מתי הוא ∙
יכול להגיע למפגשים

ניהול לוח זמנים - מתי מגיעים? מתי מסיימים? ∙
כבוד לאחרים ולמקום ∙
דינמיקה תוך קבוצתית - גיבוש, שמח, ארוחות ∙

משותפות (נותנים להם אתגר גיבוש)
עצמאות∙
קשר בין הקבוצות∙



קשר בין הקבוצות

שמירה על מקצועיות אדיבה ושיתוף פעולה •
תחרותי

הרעיון - העברת ידע בין חברי קבוצה ובין הקבוצות•
תמיכה אחד בשני•
להקנות ערכים•
לעבוד על נושא התחרותיות ביניהם – •

הם זכו בפרס אנחנו לא•
הם מתקדמים, אנחנו תקועים•

 



Before

After

מרחב 
העבודה



מרחב העבודה 

סדר וארגון•
שילוב הילדים בתהליך, שילוב •

FRC -קבוצת ה
סידור ערכות וציוד•
מרחב אישי לכל קבוצה•

 



עונה בצל משבר הקורונה

עבודה על פי הנחיות משרד הבריאות ו-FIRST ישראל•
ריחוק חברתי, מסכות וחיטוי ציוד•
שינוי מבנה הקבוצות•
מעקב נוכחות•



תודה על ההקשבה :)

שאלות?


