
  

 

 

 

 

 

 

 1.3.18/ 16עדכון מס 

 

  נדמה שרק אתמול שלחנו את העדכון הראשון לעונה והנה אנו כבר בסיומה.

 גם בעתיד! שולהיפגטובה מהעונה ושנמשיך אנו מקווים שלכולם תישאר חוויה  וליהנות.זכינו לפגוש את כולכם, להתרגש 

תמונות שמביאות לידי ביטוי את ההתרגשות, , ונות משתי תחרויות הגמרתמלדף הפייסבוק צד פרסום עדכון זה העלנו ל

את הכישורים והיכולות של כל אחת ואחד  קסומהתמונות מציגות בצורה ה ההישגים, הדרמות והחוויה בשני ימי התחרות.

מהתלמידים ואת רמת הקבוצות, שהיו כולן ברמה עולמית של ממש! אין לנו ספק שהשופטים נדרשו לקבל החלטות 

 מורכבת במיוחד שכן ראינו השנה ובאופן מובהק קפיצת מדרגה מדהימה של כל הקבוצות והבחירה הייתה קשה!

הם  איתםשלא משנה מה התוצאה, התלמידים הם הזוכים הגדולים של העונה ויחד תמונות שמוכיחות מעבר לכל ספק 

 וממלאים את כולנו גאווה עצומה! קהילהסוחפים את ההורים, המורים, המנטורים, 

תודה שאתם שותפים מלאים  תודה על ההובלה והרתימה של עוד ועוד תלמידים לעשייה, לבנייה, לחשיבה וליצירתיות.

  ות, פיתוח כישורים, הטמעת ערכים ועיצוב הביטחון העצמי בקרב כל אחד מהתלמידים.לבנייה של יכול

 תודה לכולכם על חוויה בלתי נשכחות וסיום מדהים לעונה!

 

 

 

 

 תודה!הזמן לומר 

  -רצינו לומר תודה מיוחדת 

שופטים ראשיים, שופטי זירה ראשיים, שופטי חדרי שיפוט, שופטי  –למתנדבים שלנו בתחרויות האזוריות ובתחרויות הגמר 

 קורה!בזכותכם כל זה אנחנו רוצים להודות מעומק הלב,  מתזמנים ומתנדבים כללייםמתנדבי מפתח, זירה, 

מכם על הנתינה, האכפתיות, המסירות והעשייה המשמעותית, על שאתם נותנים מעצמכם ובכך תודה ענקית לכל אחת ואחד 

 מאפשרים לנו להמשיך, לקיים ולהצעיד קדימה מטרה כה חשובה.

 !בהערכה

 עדכוני קבוצות 

 עדכון?במה 

 למתנדבים! –הזמן לומר תודה  (1)
 השנה תמתנדב (2)
 תעודת הוקרה (3)
 סקר סיום העונה (4)
 Off Seasonמידע על תחרויות  (5)



  

 שי מורדוך – השנה תמתנדב 

 הוענק למתנדבת שי מורדוך! FIRST LEGO Leaugeמתנדב השנה לתוכנית  גביע

 ועדת הפרס על שי:הנה מה שנרשם על ידי 

 באופן משמעותי ולאורך השנה כולה בעשייה לטובת התוכנית. השבלט תאח תמתנדבשנה להוענק ההשנה  תמתנדבגביע "

פעילות זו הועצמה לקראת התחרויות האזוריות ובתחרויות עצמן ובכך יכולנו כולנו להביא לידי ביטוי את מטרת התוכנית 

 ובכלל. FIRSTקהילת שהינה קידום מדע וטכנולוגיה בקרב 

 הלהתנדב ולסחוף אחרי נהלהיות חלק בלתי נפרד מהפעילות השוטפת בתוכנית, ראשו כהאשר הפ מתנדבתהפרס מוענק ל

מתנדבים נוספים, בעשייה מכל הלב, במקצועיות והשקעה רבה. ההתנדבות כללה פעילויות בתוך הארגון לצד קידום יוזמות, 

 פעילויות וסמינרים מחוץ לארגון.

 הוידיעותי ה, מכישוריהמזמנ ההשקיע FIRST Robotics Competition של תוכנית תבוגר ההשנה שלנו הינ מתנדבת

קבוצות,  530המונה השנה  , FIRST LEGO Leagueובעיקר בתוכנית FIRSTבמהלך כל השנה ולאורך שנים בליווי תוכניות 

 תלמידים מורים / מנטורים ומתנדבים. אלפי

בכל  –בהכנות לקראת העונה, בעונה עצמה, בהכנות לתחרויות ובתחרויות  -השנה ראיתם בכל מקום   מתנדבתאת 

בזירה בתפקידי מפתח, בחדרי השיפוט כשופט, בתפקיד מפתח לניהול התחרות, בתדריכי  -התחרויות, בתפקידים שונים 

 תפקידי מפתח ועוד.

השנה שלנו אי אפשר לפספס כי לצד כל העשייה, תמיד שומעים ומרגישים את הרוח החיה, בעוצמה, בשמחה  מתנדבתאת 

 !"ו את כולםובכיף גדול, שסוחף אחרי

 

 ת הוקרהותעוד 

מערכת ניקוד הזירה של  לשדרוגשפעלו לאורך השנה כולה  תעודות הוקרה לקבוצה מדהימה של אנשיםהשנה הענקנו 

 .FIRST LEGO Leagueתוכנית 

גם מאחורי הקלעים התוכנה שונתה ושודרגה דבר שבא לידי ביטוי בקלות השימוש ובתיקון תקלות ובעיות בהן נתקלנו 

 לאורך השנים.

צוות שעובד כבר מהקיץ ימים ולילות, מ את כל הקסם הזה התחילה קבוצה מהולנד שזכתה לתגבור משמעותי כאן בארץ

 חוזר ומשפר וגם עכשיו עוד ממשיך לתקן מיום ליום, מתחרות לתחרות.מאפיין, כותב, משפר, מתקן, 

 פעילות הצוות נעשתה באופן מקצועי, לאורך זמן תוך ירידה לפרטים, תיעוד התהליך ועוד. 

לבחון גם את האפשרות להשתמש במערכת זו גם בפסטיבל הבינלאומי   FIRST –לאור הצלחת תוכנת הניקוד הוחלט ב 

 .FIRSTלאמץ אותה כתוכנת הניקוד הרשמית של ובהמשך  ביוסטון, ארה"ב

 : הערכה והוקרה לחברי הצוות המדהים מביעיםאנו 

 .עידן שטרקו יוסי קרלשהוביל את התהליך יחד עם  אלן גרין

 .רועי שמואלי, טל טאוב, איתי דפנר, איתמר גרין וברק אוחנהואיתם עבדו ועובדים גם 

 

 !בהערכה

 

 

 

 



  

 

 נדרשת פעולה! –שאלון סיום העונה  

כחלק מתהליך הלמידה והפקת הלקחים שאנו מקיימים מדי עונה, נודה לכם אם תקדישו מזמנכם למילוי השאלון גם השנה, 

 ! INTO ORBITהבא שמטרתו לבחון את ההיבטים שחשוב שנשמר או נשפר לקראת עונת 

 הקליקו כאן –לכניסה לשאלון 

 

 

 !קריאהנדרשת  – Off Season פעילות

 Off Seasonותויתחרשתי על  FLL Israel Unofficialשהועלה באתר הפייסבוק  בקשים להביא לידיעתכם פרסום אנו מ

 1.6.18 –וביהוד, ביום שישי, ה  18.5.18 –ה , ביום שישי, מודיעין -עירוני ד' ב

 FLL Israel Unofficialלפרטים נוספים, עקבו אחר קבוצות הפייסבוק 

 ת! אנו קוראים לקבוצות נוספות לבוא ולהתנדב לארח תחרות שכזו בארגונםיוברכות ליוזמי התחרו

 ישראל. FIRSTמי של תשומת לבכם כי האירוע אינו אירוע רש

 

 

 ליצירת קשר

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

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

 Facebook -אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בדף ה  

 

 

 בהערכה!

 ישראל FIRST LEGO Leagueצוות 

 

 

 

 

 

 

 

FIRST® Israel  יפו-, תל אביב14רח' ליסין 

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

https://docs.google.com/forms/d/1Yxy8wMK8X0Ey2RLOrQMgFdyI5zKf_7eKyDIr8go91W0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Yxy8wMK8X0Ey2RLOrQMgFdyI5zKf_7eKyDIr8go91W0/edit
mailto:fll@firstisrael.org.il
https://www.facebook.com/FIRST-LEGO-League-Israel-834116836702737/?fref=ts
http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il

