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 כולם,שלום ל

אנו רוצים להעביר  האליפות אז, רגע אחד אחריחג פורים שמח! מדהים!  –איזו אנרגיות מדהימות היו באירוע האליפות 

מי הולך לייצג את ישראל בחו"ל, פרסים, קצת תודות, משוב על התכנית, כמה מסרים, מידע מסכם על האליפות, אליכם 

  המסר החשוב ביותר לעונה. וגם 

 
 

 מי הולך לייצג את ישראל בחו"ל? פרסים, דירוגים ועודברכות על אליפות נהדרת,  .1

ברכות לכל הקבוצות שהשתתפו באירוע האליפות בישראל היה ברמה גבוהה לכל הדעות ושמענו המון פידבקים 
נדגיש שוב, כי הדרך חשובה יותר כל הכבוד לכולם!  –שהתחרות הייתה קשה ורמת הקבוצות הייתה גבוהה מאוד 

בדף הפייסבוק של  יעלו)תמונות מהתחרות מעגלי. כדי לייצר תהליך חינוכי, חיובי ו מהתוצאה ולטווח הארוך אנו כאן
 ( לחץ כאן לדף הפייסבוק –התכנית 

 
לחץ כאן )מכילה גם  FIRST Tech Challenge ISR Championship 2018לצפייה בטבלת הפרסים המלאה של 

 טיוב(-קישורים לדירוגי הבתים קישור לשידור יו
 

ת שייצגו את ישראל באליפות הקבוצו
 ארה"ב.  –העולם, יוסטון, טקסס 

 
 

 

 

 אליפותהקבוצות שייצגו את ישראל ב

  הולנד:

 

 

 

 

Award Team# Name City 

Inspire Award Winner 12016 Mish Mash Beer-Sheba,  

Winning Alliance Captain 9662 Apollo Misgav 

Inspire Award 2nd place 9662   

Winning Alliance, 1st Team 
selected 11056 Y-bot Yeruham 

Inspire Award 3rd place 11192 Black Tigers Kfar-Yona 

Winning Alliance, 2nd Team 
selected 11439 Boosteam Sderot 

 ? על מה העדכון שלנו היום
 מי הולך לייצג את ישראל בחו"ל? פרסים, דירוגים ועודברכות על אליפות נהדרת,  (1)

 אתם.ן חושבים.ות? אנו רוצים לשמוע מה  –משוב כללי  (2)
 אישור השתתפות עבור משרד החינוך (3)

 רגע ... העונה עוד לא הסתיימה  (4)
 המסר החשוב ביותר לעונה  (5)

 

 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://www.facebook.com/FIRST-Tech-Challenge-Israel-1646630638925277/
https://www.facebook.com/FIRST-Tech-Challenge-Israel-1646630638925277/
https://drive.google.com/file/d/1kbisxFGECWHz2Zb9atyrJIkPCNVBIvGX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kbisxFGECWHz2Zb9atyrJIkPCNVBIvGX/view?usp=sharing
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 משוב סיכום עונה  .2

ערך לקראת העונה יתבו לנו הפידבק שלכם על מנת שנוכל להע אתכם, רגע לפני שאתם שוכחים, כחשוב לנו לשמו

 לחץ כאן למילוי המשובאנו רוצים לשמוע מה אתם.ן חושבים.ות? . הקרובה 
 

ף? )מלאו את המשוב וסמנו 'כן' בשאלה ( מעוניינים להשתת2018)מאי בנוסף למשוב, תערך שיחת סיכום עונה וועדת היגוי 
 הרלוונטית(

 

 ת אישור השתתפות עבור משרד החינוךקבל .3

 . על השתתפות בעונהמטעמנו אישור איש הקשר הראשי מטעם הקבוצה יקבל למרץ  15-עד ה -תשומת לבכם ל
  במסגרת הדיווח למשרד החינוך. אישור זה ישמש אתכם 

 

 רגע ... העונה עוד לא הסתיימה  .4

 מה עושים עכשיו אחרי שכל האדרנלין שקע .. ? 
 אנו מזמינים אתכם לבצע שיחת סיכום שמטרתה לבחון מה עבד טוב ומה אתם רוצים לשפר לקראת העונה הבאה

 מה היעדים והשאיפות שלכם לעונה הבאה? מה אתם צריכים לעשות עכשיו כדי שזה יקרה?  –גבשו תכנית עבודה 
 זהו כלי נהדר לגיוס משאבים מקצועיים וכספיים  –נות, חוויות הישגים שתפו את הקהילה שלכם בתמו

 מהקהילה שמרו על קשר עם קבוצות 
  

 המסר החשוב ביותר לעונה .5

  Much More Than Robotsלא סתם הביטוי היא ראשית לחנך ללא מטרות רווח  המשימה שלנו כארגון חינוכי

והתחרות הנם בניית הרובוט  , (PBLפרויקט ) המבוסס על. כפרויקט חינוכי שגור בשפה שלנו "הרבה יותר מרובוטים"

 יהיה זהמתוך תקווה שבעתיד ולפתח את דור ההמשך חנך של כולנו להמטרה אמצעי בתהליך ולא המטרה, שכן 

 –פתרונות לחוסר המים והרעב בעולם  ימצא דרך ליישב את מאדים, ימצאמר, היימציא את התרופה הבאה לאלצשי

 א.נשים שייצרו עולם טוב יותר לכולנו. 

כל אחד ואחת מכם על עונה נהדרת! עונה אנו רוצים לשבח  FIRSTקהילת אדיבות המקצועית של הארגון וברוח ה

יצרתם קשרים, הענקתם השראה לקבוצות צעירות, למדתם, חקרתם,  -שבה בניתם גם רובוטים אבל מעבר לכך 

 את התהליך וההישגים שלכם.  טעיתם, הצלחתם וחגגתם יחד איתנו 

  מנטורים, מורים, תלמידות, תלמידים, הורים וחברי קהילה. תודה לכם!

 תודה גדולה שהופכים את העונה הזו לאפשרית .והיקרים מתנדבים שותפים שלנו ולל גםתודה גדולה 

   לחץ כאן –לרשימה המלאה של המתנדבים שלנו באירוע האליפות  – 

ים להצטרף ם תלמידים / בתי ספר / חברים שרוצ. מכיריעונה הבאהנערכים בימים אלו לפתיחת האנו עם הפנים קדימה, 

   ftc@firstisrael.org.ilתבו לנו ל כ – Tech Challenge FIRSTלתכנית 

   .המינים לשני פונים אך זכר בלשוןהדברים כתובים 

 פורים שמח! 

 ישראל         FIRST צוות
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