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:תוכן העיניינים 

חזון התוכנית❖

אבני יסוד❖

חיישני זווית  –חכמים מנועים : 1מפגש ❖

הראש' בניית יח–? איפה הראש שלי: 2,3מפגש ❖

הזרוע' בניית יח–!!!  תפסתי אותך : 4,5מפגש ❖

הגוף' בניית יח–מקדש האדם : 4,6מפגש ❖

הראש' הרכבת יח–מתחברים : 7,8מפגש ❖

(מיידפולנס)פעילויות קשב פנימי + בניית יחידת הרגליים : 9,10,11מפגש ❖

סנדלי ההנעה–קדימה רצים : 12,13מפגש ❖

APPבדיקת תקינות ותנועה באמצעות –אני בפיקוד: 14,15מפגש ❖
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חזון התוכנית
רובוטיקה והאינטלגנציה המלאכותית מהוות 21–בעידן המאה ה

. האנושיסוגיות מהותיות בעיצוב העתיד 

מזמנת מפגש בין האינטלגנציה  'סורובוטיקלעתידנותהתוכנית 

.המלאכותיתהאנושית לאינטלגנציה 

מפגש ייחודי  התוכנית שואפת להוות יסוד בסיסי להעצמה ליצירת 

והפרייה בין האדם למרחב הטכנולוגי ובין הטכנולוגיה למרחב 

.האנושי

מציעה ליווי מנטורי מכיל ומאפשר  'סורובוטיקלעתידנותהתוכנית 

גישה טבעית אל מכלול יכולות החכמה הפנימית לקיום מרחבי ניהול  

.  לעצמאות ויוזמה אישית ולעיצוב רעיונות משותפים

, השנה הסילבוס המגוון של התוכנית וההנחייה המקצועיתלאורך 

,  והנדסי מעשיר וחוויתיינגישו  לילדים את תחילתו של מסע טכנולוגי 

תוך הקניית כלים יישומיים להעצמת החוויה השיתופית והעמקת 

®2021כל הזכויות שמורות ליהונתן אוחנה אטיאס© . הקשר אל מקור פנימי משותף



אבני היסוד

הנחת יסודות להפרייה משותפת ולכבוד הדדי •

ערכי מנהיגות  הקניית •

היצירתיות  ' ללכת באומץ'חינוך •

לסביבת עבודה חדשנית  , ראייה יוזמת•

ביקורתיות מיטיבנית כנה  •

ועצמאית  העצמת אישיות אוטונומית•

מודעות למרחבי התאקלמות משתניםפיתוח •

משותףשל ידע ' איים'פיתוח  •
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1מפגש 

חיישני זווית  -חכמים מנועים 
גופו האנטומי של האדם נע בשל חיבור כל איברי התנועה שלנו  

המקבלים פקודות  , אל מפרקי הגוף המשמשים כמן מנועי תנועה

יכולות פיזיות אליהן אנחנו זקוקות כחלק  כמהמוח ומתבטאות 

.  מחיי היומיום מרגע היוולדנו

מנועים חכמים הפועלים  Servo Motors-נלמד על ה•

הנמצאים עליהם ומשמשים ' חיישני זווית זעירים'באמצעות  

.פיקוד ותקשורת עם שאר מנועי הרובוטים המגוונים, לשליטה

נלמד כיצד לבנות מנוע בפעם הראשונה ולחבר אותם ליחידה  •

.  אחת

. נמנה ראש צוות לכל קבוצה. מחשבה/נתחלק לצוותי בנייה•

סביב שולחן עבודה משותף נפרוס את כל חלקיו של ראש  

.  ד יקבלו כלי עבודה וחוברת בנייה מפורטת/כל ילדה. הרובוט
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2-3מפגש 

הראש' בניית יח–? איפה הראש שלי 
.הראש' במפגשים אלה נבחן את תהליכי בניית יח

אליה גולגולת הרובוטמשני חלקים מרכזיים יחידה זאת מורכבת 

וגלגלי  ( מנוריות לדים צבעוניות)מחוברת יחידת אורות הבקרה 

המאפשרים את  משני מנועים מורכב עורף הרובוט . העיניים

. הראש והצווארתנועת 

שולחן עבודה משותף נפרוס את כל חלקיו של ראש  סביב •

נמנה ראש צוות לכל  . מחשבה/לצוותי בנייהנתחלק , הרובוט

. קבוצה

מפורטת  הנחייה וחוברת בנייה , ד יקבלו כלי עבודה/ילדהכל •

אחת ולבסוף יחידה כמנועים לפעולה משותפת 2לחבר כיצד 

.  נחבר אותם אל יחידת הגולגולת

בכל מפגש נשים את תשומת הלב בהרמוניה הציוותית  כמו 

.                                    מעצימה וכיפיתחווית פעילות פעולה לטובת ושיתוף 

®2021כל הזכויות שמורות ליהונתן אוחנה אטיאס© 



4-5מפגש 

הזרוע' בניית יח-!!!!תפסתי אותך

. יחידות מנוע מרכזיות3-מורכבת מהזרוע 

.צורתםהרכבה להשלמת כתף וחלקי / זרוע / מרפק

.  ד יקבלו כלי עבודה וחוברת בנייה מפורטת/כל ילדה

המנועיםכיצד לבנות נכונה את נלמד •

'שרשור מנועים'נלמד מהו •

. נמנה ראש צוות לכל קבוצה. מחשבה/לצוותי בנייהנתחלק •

סביב שולחן עבודה משותף נפרוס את כל חלקיו של זרועות 

.  הרובוט

בכל מפגש נשים את תשומת הלב אל ההרמוניה הציוותית  כמו 

לטובת חווית  , ושיתוף פעולה סביב מטרת פרוייקט מוגדרת

. חקרנית וכיפית, פעילות נעימה
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6-7מפגש 

הגוף' בניית יח–מקדש האדם 
כך  לשם . היותר מורכבים בבניית הרובוטהגוף הינו בין החלקים 

.ומחקרמפגשים ללמידה 3נקדיש 

:הוא מורכב מחלק קידמי וחלק אחורי

הקידמי נלמד איך לחבר את מכלול חלקיו ולהטמיע בחלקו 

.  הפיקודי של הרובוטמוחו Meccabrain-במרכזו את ה

האחורי נלמד כיצד לבנות את כלל חלקיו ונכין מקום  בחלקו •

ד  /כל ילדה. לחיבור האלקטרוניקה ומיקום יחידית הבטרייה

נלמד כיצד לבנות  . יקבלו כלי עבודה וחוברת בנייה מפורטת

. נכונה את חלקו הקידמי ולחבר אותם אל חלקו האחורי

סביב שולחן עבודה משותף נפרוס . לכל קבוצה' ראש צוות'נמנה 

.רק כמחצית חלקיו של גוף הרובוט

נשים את תשומת הלב אל ההרמוניה הציוותית  , מפגשבכל כמו 

לטובת חווית  מוגדרת סביב מטרת פרוייקט , פעולהושיתוף 

.נעימה וחקרנית, איכותיתפעילות 
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8-9מפגש 

הרכבת הראש–מתחברים 
הזרועות והגוף , מפגשים שבהם בנינו את הראש6לאחר 

.  במפגשים אלה נלמד כיצד לחבר אותם יחד

.  מחשבה/שולחן עבודה משותף נתחלק לצוותי בנייהסביב 

נמנה ראש צוות לכל  .מכלול חלקי הרובוט שכבר בנינואת נפרוס 

וחוברת תכנון בנייה  ד יקבלו כלי עבודה /ילדהכל ,קבוצה

.מפורטת

(( בנייה)Bulidingנלמד מהו ההבדל בין • Assemblyהרכבה                                                    )

.הצוואר' יחכיצד לחבר נכונה את הראש אל נלמד •

כיצד לחבר נכונה את הזרועות אל צידי גופו הבנוי של נלמד •

..  הרובוט

כיצד לחבר נכונה את הזרועות אל צידי גופו הבנוי של נלמד •

.הרובוט

בכל מפגש נשים את תשומת הלב אל מטרת פרוייקט כמו 

.פעולהושיתוף מוגדרת הרמוניה ציוותית 
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10-12מפגש 

פעילויות קבוצתיות לחזוק  + הרגליים ' בניית יח
(מיידפולנס)הקשב הפנימי 

בשלושת המפגשים הבאים נפנים את שלמדנו ונטבל את 

במגוון  הפנימיתוחיזוק ההקשבה " שיקוף"המרחב בפעילויות 

אינטימיות וחקירת הלהעמקת , עידוד וגיבוש קבוצתייםמשחקי

.המרחב האישי

נמשיך לעסוק בבניית הרובוט ונתקדם אל עבר סיום  , במקביל

.  בניית איזור הרגליים

את כל חלקיו של נפרוס . מחשבה/נתחלק לצוותי בנייה•

חוברת והנחייה  ,עבודהד יקבלו כלי /כל ילדה. רגליי הרובוט

.גופולבנות נכונה את הרגליים ולחבר אותם אל כיצד 

: המפגשים הללו 2חלקו השני של ב•

אל מול רעשי להיות נוכחים ' אומץ'במשחקי נכיר כיצד לשחק 

.  כיתה\להכיר קצת יותר טוב את חברינו לקבוצההעולם וננסה 

כמו בכל מפגש נשים את תשומת הלב אל ההרמוניה  •

.כיפית וחקרניתסביב מטרת פרוייקט הציוותית 
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13-14מפגש 

סנדלי ההנעה-רצים קדימה
הרובוט והם  ' המוצפנים בסנדלי ההנעה של יחDC-מנועי ה

.  שונים באופיים ויכולותיהם משאר מנועיו של הרובוט

ממש עוד מעט ונוכל להוציא לנסיעת מבחן את הרובוטים שלנו  

. בכדי לאפשר להם נוע במרחב

כיצד לבנות את אחד מחלקיו המגניבים והחשובים לתנועתו  נלמד 

הרובוטבמרחב של 

DC (Direct Corrent  )מהו מנוע נלמד •

כפות הסנדלכיצד לבנות נכונה את מנועי התנועה וכיסוי נלמד •

את כל חלקיו של יחידת  נפרוס . מחשבה/לצוותי בנייהנתחלק •

ד  /כל ילדה. של הרובוט( כפות הרגליים)תנועתו במרחב 

נשים את תשומת . יקבלו כלי עבודה וחוברת בנייה מפורטת

חווית  לטובת הלב אל ההרמוניה הציוותית ושיתוף פעולה 

. יוצרתחקרנית , פעילות נעימה
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15-16מפגש 

? ת /מי המפקד
APPמשימות תנועה ותקינות באמצעות 

A את הרובוטים שלנו למשימות ממש בעוד רגע נהיה מוכנות לשגר

חשובות בפלנטות מרוחקות להגנה על כלל מיני האינטליגנציות  

'  המפגשים האחרונים שלנו נעסוק במס2-ב. בגלקסיהוהחי 

הרובוטיות והוצאתן למשימות ' נושאי פעילות לטובת סיום כל יח

כי אכן בנינו את עלינו לוודא ראשית , לכן.כיפיות ראשונות

וכל חלקיי הרובוט מחווטים נכון אל מרכז  , כראויהרובוטים 

.  הבקרה שלו

oנלמד כיצד לבצע בדיקות איכות בניה ותקינות   .
o התחברות ראשונית לפיקוד דרךAPP

o הנלמד מהו מצב-Drone

o  נצא למשימות פיקוד קבוצתיות

o סיכום המפגשים

ציוותית  יצירת חוויה את תשומת ליבנו אל נכוון מפגש כבכל 

.ערהוחקרנותמכבדהמכוונת לשיח סביב מטרת על ,מעצימה
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