
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 27.03.19תאריך /  12 'עדכון מס
 
 

  קבוצות יקרות,
 

ואכן, ניתן לומר שהזמן חמק ממש מבין האצבעות. נדמה שזה עתה נפתחה  אומרים שהזמן עובר מהר כשנהנים

חלל, במהלך עונת הפעילות האחרונה למדנו והעמקנו בנושא העונת הפעילות והנה אנו כאן, עומדים בסיומה. 

חרות הלוקחות אף הן חלק בתכנית. העונה והשתתפנו בתחרויות בהן פגשנו בקבוצות א עמדנו בפני אתגר

החזקה ביותר אשר איתה אנו מסיימים עונה זאת, היא שבלעדיכם: תלמידים, מנטורים, הורים, מורים התחושה 

החל משלב בניית העשייה החשובה והמשמעותית שלכם  ומנהלים יקרים, זה פשוט לא היה נראה אותו הדבר.

קבוצתית המאומצת פרויקט החקר, חשיבה ובניית תכנית פעולה לרובוט, העבודה הכת המשימה, דרך ניהול ער

עם סיום העונה, הם הסיבה שבזכותה אנו והמשמעותית שעשיתם וכלה בתוצרים המרשימים ביותר שהצגתם 

ממשיכים שוב שנה אחרי שנה. תודה לכל אחד ואחת מכם על שלקחתם חלק בעונת הפעילות, וכמובן שנתראה 

 בעונת הפעילות הבאה!  

 

 
 הכרת תודה למתנדבים

חרויות בהזדמנות זאת, נרצה להודות לכל המתנדבים היקרים שלנו שסייעו ועזרו לנו לפני ובמהלך העונה, בת

האזוריות ובתחרויות הגמר. שופטים ראשיים, שופטי תחומים, שופטי זירה ראשיים, שופטי זירה, מתנדבי 

אין לנו ספק כי אתם המשאב החשוב ביותר שלנו וכי אתם אלו שהופכים את  -מפתח, מתזמנים ומתנדבים כלליים

ה, העשייה, השקעת הזמן והמשאבים כל החלומות שלנו למציאות! תודה ענקית על הנתינה, המסירות, התרומ

 וכמובן תודה רבה על הרצון להמשיך וללוות אותנו בדרך. התנדבותכם מוערכת מאוד! 

 עדכוני קבוצות 

 מה בעדכון שלנו?
 למתנדבים הכרת תודה  )1(
 מתנדב השנה  )2(
 תעודות הוקרה  )3(
 תוצאות תחרויות הגמר  )4(
 SEASON PASSמידע בנוגע לתחרויות  )5(



  

 
 

 
 יאן ביאלס! -מתנדב השנה

 הוענק למתנדב יאן ביאלס!   FIRST LEGO Leagueגביע מתנדב השנה לתכנית 

 כמה מילים אשר נכתבו ע"י וועדת הפרס על המתנדב: 

מיוחדת בה מתנדב צעיר במיוחד, ליווה אותנו בתהליכים מעצבים, בחשיבה מאחורי הקלעים,  "השנה זו שנה

 בייעוץ, הכוונה, עזרה, ליווי ותמיכה.

וליווה אותן מקרוב, על מנת להעניק לכם   FIRST LEGO Leagueהמתנדב שלנו הקפיד להגיע לכל תחרויות 

 ובכלל. FIRSTמשיך ולקדם מדע וטכנולוגיה בקרב קהילת חוויה מיוחדת ויוצאת מגדר הרגיל ולאפשר לכולנו לה

הפרס מוענק למתנדב אשר הפך להיות חלק בלתי נפרד מאתנו במשך חודשים רבים, ראשון להתנדב ולהשפיע 

 על אחרים בנועם הליכות ובחיוך תמידי.

, תוך הקשבה, FIRST LEGO Leauge Jrבין לבין, כשמצא קצת זמן פנוי סייע רבות  וקידם גם את תוכנית 

 ירידה לפרטים, תשומת לב לכל וזמינות אינסופית.

 בין לבין תרגם חומרים, סייע בהבנת תהליכים אך מצא גם זמן לאישה, לילדים ולנכדים.

 בתהליך קבלת ההחלטות כלל לא היה ספק מיהו מתנדב השנה שלנו!

, ו FIRST LEGO Leauge Jrיות יאן ביאלס, מתנדב השנה של תכנ –קבלו בהערכה עצומה את האחד והיחיד 

FIRST LEGO Leauge". 

 

 תעודות הוקרה
החלטנו להעניק תעודת הוקרה לקבוצה  ,שנות פעילות. לרגל כך 15ישראל   FIRSTארגוןחוגג בשנה הנוכחית 

מדהימה של אנשים המלווים אותנו לאורך השנה כולה. אין זה מפתיע לגלות את השמות של אותם מתנדבים 

 בפעילות לטובת הקהילה ובפעילות לקידום מדע וטכנולוגיה בארץ כולה! ,  FIRSTעולים שוב ושוב בפעילות למען

 FIRST -ו  FIRST LEGO Leagueת וכניתובעיקר את  FIRSTות כניכל ת, מלווים את ללוהמתנדבים ה

LEGO League JR   ואנו פוגשים אותם במגוון תפקידים, משימות, התנדבויות והכל הכל מכל הלב, באהבה

 גדולה ובנתינה עצומה! 

 

נחמנזון, ייטב : דר' ירון דופלט, ויקטור אלחנתי, יוסי קרל, אלן גרין, ארז תעודות ההוקרה הוענקו למתנדבים
 קוריט, דנה עמית, חן בלבן, ברק קמפף, סתיו הדס, שי מורדוך, טל טאוב, ליאור בירן וג'ון משולם!

 

 תוצאות תחרויות הגמר 
  קבוצות לקחו חלק בתחרויות הגמר אשר נמשכו על פני יומיים בהיכל ארנה פיס שבירושלים. 108

צות אלו עתידות לייצג אותנו בתחרויות הבין לאומיות אשר קבוצות מבין קבו 12-אנו שמחים ונרגשים לציין ש

 יתקיימו בדטרויט, ארקנסו, אורוגוואי ואוסטרליה.

 



  

 
 

 לחצו כאן! -בתוצאות תחרויות הגמרלצפייה 

 OFF SEASONמידע בנוגע לתחרויות 

 OFF SEASONהסתיימו, אולם ביוזמת הקהילה, יתקיימו תחרויות   FIRSTהתחרויות הרשמיות מטעם ארגון

 ישראל.   FIRSTלתשומת לבכם, האירועים אינם אירועים רשמיים של  בהן תוכלו לקחת חלק! 

 

 יתקיים אירוע  29.5-ביום רביעי הOFF SEASON   בירושלים. לפרטים נוספים ורישום לאירוע יש לפנות

  erez@pico.partnersלארז בדוא"ל 

 המסורתי הגדול. "אופסיזולירבנד"יתקיים ביהוד, זו השנה השביעית, קרנבל ה 31.5-ביום שישי ה 

שלהן  FLL-בו יכולות הקבוצות להתחרות עם רובוט ה FLL Offseason -האירוע כולל תחרות כפולה 

תחרות מעקב קו  - IRC - - Isolierband Robotics Competitionתחרות  -באתגר השנה ובמקביל 

 . לקישור הבאלמידע נוסף ורישום לתחרות יש להיכנס  פתוחה.

 תתקיים במרכז המסחרי בירוחם תחרות  12.6-ביום רביעי הOFF SEASON  במסגרת התחרות .

. ODTיתקיימו הרצות של הרובוט, חדר שיפוט בתחום החקר, תחנת הטסת רחפנים ומגוון פעילויות 

  לחצו כאן.לרישום לתחרות 

 מודיעין, זו השנה השלישית, תיכון עירוני ד' ב(בשעות הבוקר והצהריים) תתקיים ב 14.6-ביום שישי ה

במודיעין ומחוצה לה, גם  FLL-התחרות פתוחה לכלל נבחרות ה ות סוף עונה כיפית במיוחד!תחר

בתכנית: רצות רובוט, משימות רובוט נוספות וייחודיות ויריד חקר מאתגר!  .Season Passבמסגרת ה

 ! להתנדבות בתחרות לחצו כאן! לרישום להשתתפות בתחרות לחצו כאןלרישום 

  בעמוד התתכן התקיימות של אירועים נוספים במהלך השנה. עדכונים על כך ייצאו-acebookF  הרשמי

 , הקפידו להתעדכן! FIRST LEGO Leagueשל 

  מעוניינים לערוך תחרותOFF SEASON  משימות במצב  יגם אצלכם? נשמח לספק ערכות ושטיח

  firstisrael.org.ilFLL@כמעט חדש! פנו אלינו לכתובת הדוא"ל 

 !פעילות מופלאה! נתראה בעונה הבאהתודה על עונת 

 שלכם,                                        

 ישראל         FIRST צוות                                           
               

https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_fe0609ba91894f5ea3768506aac73b4a.pdf
mailto:erez@pico.partners
https://www.facebook.com/groups/IsolierbandRoboticsCompetition/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAmw8-I57KIacbov-QSqVaPT5UC0InYx3-RRbrHIZHxaA16Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerr65rB_b077-23HaB8qZqd5qffEeC7-7FzP9SN5LGCY8JzQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgCQ87Ppse0Ykeez8GPVtuhYE8cFWipk4dGglDMuyhypTOVw/viewform
https://www.facebook.com/FIRST-LEGO-League-Israel-834116836702737/?fref=ts
mailto:FLL@firstisrael.org.il
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