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 תחרויות אזוריות מאחורינו. היה נפלא לראותכם! 11
 בתחרויות הגמר.שישתתפו ! הקבוצות 104-כל הכבוד לקבוצות שהשתתפו בתחרויות האזוריות ובהצלחה ל

זו סיבה  –בקרוב נפרסם הצצה לאתגר העונה הבאה ו טובה הייתהאנו מקווים שהחוויה מהתחרויות ומהעונה כולה 
 . טובה להמשיך ולפעול לקראת העונה הבאה

 

 

 

 

 נדרשת קריאה! –  מקומות נוספים בתחרות הגמר

בתום התחרויות מתקיים תהליך בקרה לבחינת רשימת הקבוצות העולות לתחרויות הגמר. תהליך קבלת ההחלטות 

, בדומה לתהליך שמבוצע בתחרויות האזוריות FIRST LEGO Leagueמבוצע על פי החוקים והקריטריונים של 

ובחינת האיזון בהישגי הקבוצה בכל ובהתבסס על שקלול כל ההישגים של הקבוצה בכל הקטגוריות האתגר 

 עליונים. 75% -ב   תכנון הרובוט, פרויקט החקר וערכי היסוד, כולל עמידה בקריטריון ביצועי הזירה –התחומים יחד 

 אנו שמחים להכריז על קבוצות נוספות המצטרפות לרשימת הקבוצות העולות לתחרויות הגמר!

 

 ארגון עיר  מספר קבוצה

 אלון רעננה 63

 ניצנים שוהם 380

 חוף כרמל מעגן מיכאל 440

 שבטי ישראל רעות-מכבים-מודיעין 1059

 ניצני הנגב בית קמה 1236

 אורט מינקוף ירושלים 1249

 בית ספר נופים יפו-אביב-תל 1281

 צוקים שוהם 1695

 1 -עירוני ג'  -בית חינוך  ירושלים 1812

 

 !HYDRO DYNAMICSמצטרפות לרשימת הקבוצות העולות לגמר בעונת שברכות לקבוצות 

 עדכוני קבוצות 

 עדכון?במה 

  בתחרויות הגמרמקומות נוספים  (1)

  גמר לתחרויות רישוםנוהל ה (2)

  היכל מנורה מבטחים –הזמנה לתחרות הגמר  (3)

 תחרויות הגמרתפקידים בהתנדבות לרישום ל (4)

 המשך פעילות בתום העונה (5)



  

 נדרשת פעולה! - רישום לתחרויות הגמר

 .FIOS –הרישום לתחרויות הגמר לקבוצות אשר העפילו לשלב זה יעשה באמצעות מערכת ה 

 .21:00בשעה  12.2.18-השני ביום  וייסגר 21:00, בשעה 11.2.18 -ה ראשוןהרישום ייפתח ביום 

 .08.2.18-עד ל₪,  500הרישום יהיה פתוח לקבוצות אשר השלימו את תשלום דמי ההשתתפות, ע"ס 

 תחרויות הגמר הינו על בסיס כל הקודם זוכה.יום השיבוץ ל

 

 מה עליכם לעשות עד למועד פתיחת הרישום?

 

 .FIOS -וודאו כי ברשותכם הדוא"ל והסיסמא הנחוצים על מנת להיכנס למערכת ה

 בדקו מהו המועד המתאים לכם ביותר. 

 אם חשוב לכם תאריך התחרות, אנא בצעו רישום מיד עם פתיחת הרישום.

 על תהליך הרישום כפי שפורסמה לפני הרישום לתחרויות האזוריות. קישור למצגת הסברלהלן 

 

  -לכל מי ששאל

הקבוצה אשר תזכה בפרס האליפות )מקום ראשון( בכל אחת מתחרויות הגמר בישראל, תקבל את הזכות 

 –ביוסטון, ארה"ב. התחרות תתקיים בין התאריכים  FIRST LEGO Leagueלהשתתף בפסטיבל העולמי של 

18-21.4.2018. 

 

מידע אודות קיומן של תחרויות בינלאומיות נוספות יוכרז בתחרויות הגמר, בהתאם למכסת המקומות שיוקצו 

 לישראל באירועים הבינלאומיים.

 

 

   HYDRO DYNAMICSעונת   -הזמנה לתחרויות הגמר בהיכל מנורה מבטחים, תל אביב 

 .HYDRO DYNAMICSשל עונת  תחרויות הגמרמזמינים את כולכם להגיע ולצפות באנו 

 .בהיכל מנורה מבטחים, תל אביב, 22.2.18 –וה  21.2.18 –יתקיימו בימים רביעי וחמישי, ה התחרויות 

 הזמנה רשמית תפורסם בהקדם!

 

 

 

 נדרשת פעולה! –התנדבות לשיפוט בתחרויות 

/ הורים / מורים וקהילה להצטרף  תלמידים / מנטורים -נו זקוקים למתנדבים ומחפשים אתכם גם בתחרויות הגמר א

  אלינו!

ות דוברות ערבית להציג את קבוצעל מנת לאפשר לילדים מ ערביתהשפה התנדבים דוברי אנו זקוקים גם למ

  הפעילות בשפתם.

 הקליקו כאן –בואו והצטרפו אלינו! לפרטים נוספים ולרישום 

  אנא התנדבו בתחרויות בהן לא משתתפות קבוצות להן אתם קשורים.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_1a59b55c33d743778a9d56fc8c2b529a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_1a59b55c33d743778a9d56fc8c2b529a.pdf
https://firstisrael.formtitan.com/new_volunteer#/
https://firstisrael.formtitan.com/new_volunteer#/


  

 

 נדרשת פעולה! –המשך פעילות בתום העונה 

 

 !יש עוד מה לעשות -אל תינטשו את הרובוט שלכם כל כך מהר

 

 רגע אחרי שהתחרויות הסתיימו, זה בדיוק הזמן להמשיך ולפעול!!!

 מתכוננות לתחרויות הגמר אבל כל היתר יכולות בהחלט להתכונן לעונה הבאה.חלק מהקבוצות 

 איך עושים את זה?

  הציגו את הרובוט ואת הפרויקט שלכם באירועים בבית הספר והציגו  -מספרים לאחרים על הפעילות

 מגיעות לכם המון מחיאות כפיים! -בגאווה את המדליות, תעודת ההשתתפות והפרסים שלכם 

 מה היו הערות השופטים בחדרי השיפוט ומתחילים לחשוב איך משפרים. בודקים 

 ?בוחנים את תוצאות הזירה ודנים מה ניתן היה לעשות אחרת 

  ?ראיתם רובוט שמבצע משימה באופן יצירתי ומאתגר? ישנה משימה שלא הספקתם להכין עד לתחרות

 שתהינו מאוד מהעשייה.הפשילו שרוולים ונסו להתמודד עם האתגר, אנחנו מבטיחים לכם 

  גם אם בשנה הבאה התלמידים ממשיכים לתוכנית הבאה, או גם אם לא ימשיכו באותה הקבוצה, ניתן כבר

עכשיו לגבש חשיבה לגבי איך תראה העונה הבאה ולאפשר לתלמידי הקבוצה של היום לחנוך, להדריך 

 את תלמידי העונה הבאה. ולהכשיר

  ומה עםOff Season ולסייע לארגונים שיתנדבו לקיים פעילות  ? נשמח ללוותOff Season  ,בישוב שלהם

בו יארחו קבוצות להצגת ביצועי הרובוט או גם את נושא החקר. אז אם אתם בעניין ורוצים שהכיף יימשך 

 ונמשיך משם! fll@firstisrael.org.il-לפחות עד סוף השנה שלחו דוא"ל ל

 
 
 

 ליצירת קשר

 fll@firstisrael.org.il –שונים כתבו ל קר ונושאים פרויקט הח לפניות בנושא 

 flltech@firstisrael.org.il -לתמיכה בנושא משחק הרובוט כתבו ל  

 Facebook -אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בדף ה  

 
 

 ,מאתנו

 ישראל FIRST LEGO Leagueצוות 

 

 

 

 

 

 
FIRST® Israel  יפו-, תל אביב14רח' ליסין 

www.firstisrael.org.il  :מייל: 509040466-153, פקס ,info@firstisrael.org.il 
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