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  קבוצות יקרות,

  התחרויות הולכות וקרבות ואנו נערכים ונרגשים כמוכן לקראתן!שנה אזרחית חדשה מעולה לכולם! 

 

 

 נדרשת פעולה! -טופס הצהרת ביטחון 

ביטחון של המתקנים בהם מתקיימת התחרויות, כל מנטור נדרש להמציא בבוקר התחרות הכחלק מהנחיות בטיחות ו

 תלמידים, מנטורים, מלווים. –הכוללת את שמות המשתתפים מטעם הקבוצה  ,הטופס המצורףעל גבי רשימה 

 התחרות. בבוקראת הרשימה המודפסת יש להגיש בעמדת הרישום, 

 על הנחייה זו. הקפידונא  –למען בטחון כולנו 

 

 

 נדרשת פעולה! - הסכמה וויתורטופס 

 התהליך מורכב ממספר שלבים:  .וויתור הסכמהטופס  על הורי הקבוצה לחתום על על מנת לקחת חלק בתחרות

 לנוחיותכם, קישור לבסיום מילוי הטופס יתקבל אישור לדוא"שלהלן. האלקטרוני הטופס למלא את  וריםהה על .

 .כאן -| קישור לטופס ידני כאן -לטופס דיגיטלי

  מהאישור שנשלח אליהם.את הטופס ומעבירים אליו העתק  מילאועל המנטור לוודא שכל הורי תלמידי הקבוצה 

  להורדת טופס )טופס "אישור מנטור"( לשלוח טופס אישור על השלמת התהליךעל המנטור )בלבד( לאחר מכן ,

מנטור" החתום ובמידה והורי הילדים מילאו טופס ידני אז גם את טפסים אישור את טופס ". הקליקו כאן -האישור

 fll@firstisrael.org.il  אלו, יש לשלוח לדוא"ל

  השלימו התהליך בהקדם על מנת שתוכלו לקחת חלק בתחרות! נא –מנטורים 

 

 

 עדכוני קבוצות 

 עדכון?במה 

 חשוב! –טופס הצהרת ביטחון  (1)

 אלקטרוני  הסכמה וויתורטופס  (2)

 תחרויות האזוריות ותחרויות הגמרתפקידים בהתנדבות לרישום ל (3)

 החקר ומשחק הרובוט פרויקטדגשים חשובים לנושא  (4)

 הנחיות למנטורים ומפת התמצאות בהיכלי התחרויות (5)

 שיבוץ סופי לתחרויות האזוריות (6)
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 נדרשת פעולה! –התנדבות לשיפוט בתחרויות 

אחרת. נשמח אם תיקחו  תווימז  FIRST LEGO Leagueלחוות את חווית קוראים לכם לבוא ולהתנדב בתחרויות ואנו 

על מנת  כמו כן, אנו עדין מחפשים מתנדבים דוברי ערביתחלק בפעילות זו ותביאו מניסיונכם ומכישורכם לתחרויות שלנו. 

נא התנדבו בתחרויות בהן לא משתתפות קבוצות  להציג את הפעילות בשפתם. קבוצות דוברות ערביתמ לאפשר לילדים

 הקליקו כאן –לפרטים נוספים ולרישום  להן אתם קשורים.

 

 !קריאהנדרשת  –החקר ומשחק הרובוט  פרויקטדגשים לנושא 

 מצאנו לנכון להדגיש את הנושאים הבאים, לקראת התחרויות:

 -רשמיים שיטות הצגה המותרות באירועים  -פרויקט החקר 

אנו מבקשים מקבוצות להביא כפי שפרסמנו בעדכון הקודם, במידה וקבוצות הכינה מתקן או אב טיפוס לרעיון החקר שלהן, 

 .בפעולההדגם במקום אנו ממליצים להציג סרטון קצר של . ללא מים או נוזליםדגם זה 

)במתקן /  או כל נוזל אחר מיםבשילוב  / הצגה דגםאנו מדגישים כי חל איסור להביא לתחרות ו / או להציג בחדרי השיפוט 

 !נא הקפידו למלא אחר הנחייה זו בקבוק/ מערכת / צינורות או כל דבר אחר(.

 .מים לשתייה בבקבוקי פלסטיק כמובן מותרים

  

 בזמן שיגור דגשים לגבי נגיעה ברובוט בבסיס –הרצת הרובוט בזירה 

ניסיון השנים האחרונות, אנו מדגישים בפניכם את חוקי מקבוצות חדשות ו, בעיקר לקראת התחרויות ובהתחשב בשאלות

 ישראל!  FIRSTשימו לב שהמדובר בהבהרה בלבד ואין המדובר בעדכון רשמי של  שיגור והפרעה לרובוט.

 לפני הלחיצה על כפתור השיגור אין לגעת ברובוט או בכל דבר אחר הנמצא בבסיס )כולל מתקן הצבה(. 

לאחר לחיצה על הכפתור ושיגור הרובוט, במידה ונגעתם ברובוט, גם בעודו בבסיס, הדבר נחשב הפרעה וההתייחסות למצב 

 . R14היא לפי המפורט בחוק 

 בכל מקרה של הפרעה, ללא קשר למיקום הרובוט, יש לשגרו מחדש.

 

 !קריאהנדרשת  – הנחיות למנטור ומפת היכלי התחרויות

 לנוחיותכם ריכזנו דף הנחיות למנטור ליום התחרות, כולל דגשים ומפת ההיכל, כולל מיקום הפיטים, הזירה וחדרי השיפוט.

 , תחת העמודה "לקראת התחרות".מפת המשאביםאת המידע ניתן למצוא בדף 

 

 ליצירת קשר

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

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

 Facebook -אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בדף ה  

 

 ,מאתנו

 ישראל FIRST LEGO Leagueצוות 
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