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 קבוצות יקרות,

עונת הפעילות בעיצומה ואנו מקווים שאתם מוצאים גם זמן לעצור וליהנות מהתהליך. בעדכון זה מספר נושאים חשובים, 

 אנא הקדישו תשומת לב בקריאה!

 
 .תחרויות אזוריות לעונת הפעילות הקרובה

 אביב וירושלים. -התחרויות האזוריות יתקיימו השנה בשלושה מוקדים: חיפה, תל

    30.1.2019 \ 29.1.2019 \ 28.1.2019 -מועדי התחרויות האזוריות בחיפה

 . 17.1.2019 \ 16.1.2019 \15.1.2019 \ 14.1.2019 -אביב-מועדי התחרויות האזוריות בתל

 . 24.1.2019 \ 23.1.2019 \ 22.1.2019 -מועדי התחרויות בירושלים

 *על כל קבוצה להירשם ליום תחרות אחד בלבד! 

 

 פתיחת הרישום לתחרויות האזוריות

, נבקש להבהיר כי קבוצות יוכלו 2018לקראת פתיחת הרישום לתחרויות האזוריות הצפוי לתחילת חודש דצמבר 

 שלום. ריות רק לאחר שיסדירו את התלבצע רישום לתחרויות האזו

למערכת רישום וניהול היכנסו כיצד תוכלו לדעת האם הטיפול בתשלום עבור השתתפות קבוצתכם הושלם? 

", אנא פנו אלינו מאושרתמ" שונה, שם תוכלו לראות את סטטוס קבוצתכם. במידה וסטטוס הקבוצה הקבוצות

 firstisrael.org.il@shiraz או  firstisrael.org.il@fllבהקדם לבירור הנושא לכתובות הדוא"ל 

י בלבד, וכי לא נוכל לשמור מקומות לקבוצות שטרם מתבצע על בסיס מקום פנושימו לב לכך שהרישום לתחרויות 

הודעה על פתיחת הרישום לתחרויות האזוריות . , שלחו כתב התחייבות וטופס הסכמה וויתורהסדירו את התשלום

ת על זמינו לכן, נבקשכם להקפיד, 2018תצא בעדכון נפרד אשר יישלח אליכם בדוא"ל בתחילת חודש דצמבר 

 בנושא.  לקבלת הודעות

 

 עדכוני קבוצות 

 מה בעדכון שלנו?
 אזוריות לעונת הפעילות הקרובה התחרויות מועדי ה (1)
 פתיחת הרישום לתחרויות האזוריות  (2)
 העלאת טופס הסכמה וויתור  (3)
 שיטת השיפוט החדשה (4)

https://firstisrael.formtitan.com/ft4d71e4221531315223794_copy#/
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https://firstisrael.formtitan.com/ft4d71e4221531315223794_copy#/
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 העלאת טופס הסכמה וויתור

 . הסכמה וויתורעל מנת לקחת חלק בתחרות, קבוצות מתבקשות להחתים את הורי ילדי הקבוצה על טופס 

 התהליך מורכב ממספר שלבים: 

  על הורי הילדים למלא את הטופס. בסיום מילוי הטופס יתקבל אישור לדוא"ל. לנוחיותכם, קישור לטופס

 .כאן -| קישור לטופס ידני כאן -דיגיטלי

 י תלמידי הקבוצה ממלאים את הטופס. במידה והורי הילדים ממלאים המנטור לוודא שכל הור באחריות

 ביום התחרות. אתכם את הטופס הידני, יש לשמור את הטפסים בתיקיה נגישה ולהביאם 

 אחר חתימת כל הורי הילדים החברים בקבוצה על טפס ההסכמה והוויתור, על מנטור הקבוצה לחתום ל

. בסיום החתימה, יש לסרוק טופס זה ולהעלותו למערכת רישום וניהול טופס הצהרת המנטורעל 

 הקבוצות. 

  הזנת דוא"ל וסיסמא, לחיצה על "לניהול רכת רישום וניהול הקבוצותלמעהנחיות להעלאת הטופס :

הקבצים, לחיצה על "שמירה וחזרה  טעינתקבוצה לחץ כאן" ולאחר מכן העלאת הטופס לתוך תיבת 

 למסך ניהול הקבוצות". 

 בנושא.מומלץ להקדים ולטפל ת בתחרות ולכן מילוי הטופס הינו תנאי מחייב להשתתפו -תשומת ליבכם ל

 

 שיטת השיפוט החדשה

הוחלט על יציאה  League ®LEGO ®FIRSTכחלק מתהליך כלל עולמי של עדכונים, שיפורים ושינויים בתוכנית 

גם אנחנו בישראל הצטרפנו לשנת הפיילוט ובעדכון שלהלן  .שיטת השיפוט –לשנת פיילוט בתחומים רבים וביניהם 

 האזורית ובתחרות הגמר.פירוט על תהליך השיפוט הצפוי בתחרות 

. קבוצה תיכנס לחדר השיפוט שיטת שיפוט אחודהשנה, בשונה משנים קודמות, שיטת השיפוט בתחרויות תהיה 

 ותציג את פעילותה בכל אחד מתחומי השיפוט לפי סדר הזמנים הבא: 

 

השופטים יעריכו את הישגי הקבוצה על פי ההצגה של התלמידים בחדר השיפוט, בהתאם לתשובות אשר יספקו 

התלמידים במהלך השיפוט. לאחר סיום חדר השיפוט, כל צוות השופטים ימלא את דף מחוון השיפוט לקבוצות 

דף מחוון השיפוט כולל את דירוג רמת הקבוצה בכל אחת מהקטגוריות  במפת המשאבים.המופיע לנוחיותכם 

 הנבחנות, ומכיל גם משוב וציון של חוזקות הקבוצה כפי שנצפו בחדר השיפוט. 

 הערות פירוט משך הזמן בדקות

התארגנות הקבוצה בחדר השיפוט )כולל  1

 פרויקט החקר(התארגנות להצגת 

משך שהות הקבוצה בתוך חדר השיפוט הנו 

 דקות. 22סה"כ 

 פרויקט החקר 7

 תכנון הרובוט 7

 ערכי הליבה 7

 יתבצע ע"י השופטים ללא נוכחות הקבוצה מילוי מחוון השיפוט 8

  דקות 30 סה"כ

https://firstisrael.net.technion.ac.il/fll-fllir/
https://firstisrael.net.technion.ac.il/fll-fllir/
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_a44056d033854f47bf3a73ce1383ea1e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_45d798e2e81b4f2dab8bdef6f2c2946f.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_45d798e2e81b4f2dab8bdef6f2c2946f.pdf
https://firstisrael.formtitan.com/ft4d71e4221531315223794_copy#/
https://www.firstisrael.org.il/fllresources
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בתום תהליך הקבוצה מדורגת ביחס לשאר הקבוצות אשר משתתפות באותו חדר השיפוט באות יום התחרות. 

ם מאותו תחום השיפוט הנבחן בתחרות )פרויקט החקר, תכנות הרובוט וערכי הליבה( יקיימו השיפוט, כל השופטי

דיון בנושא התחום, ובו ידונו השופטים וידרגו את הקבוצות המועמדות לפרסים. לאחר הדיונים שיקיימו שופטי 

באליפות, בפרסי ערכי התחומים, יתכנסו כל שופטי התחרות מכל תחומי השיפוט לדיון ולקביעת הקבוצות הזוכות 

הליבה וכן לקביעת הקבוצות המעפילות לגמר. קבלת ההחלטות הסופית מתבצעת על בסיס שקלול הדירוג הכללי 

 של הקבוצה בכל קטגוריות האתגר, וביחס לשאר הקבוצות הנבחנות באותו יום התחרות. 

 

ביאו עמן לעיונם של שופטי התחומים בין היתר, יוכלו הקבוצות להכין מראש תקציר מנהלים בשלושה עותקים ולה

בתוך חדר השיפוט. מטרת תקציר המנהלים היא לסייע לשופטים במהלך הדיון וכן להציג את פעילות הקבוצה 

 . במפת המשאביםלאורך עונת הפעילות. תקציר המנהלים מופיע לנוחיותכם 

 

השיפוט הוא אחוד וכולל את בחינת שלושת הנושאים: פרויקט החקר, תכנות הרובוט וערכי הליבה. סדר חדר 

הצגת התחומים בחדר השיפוט האחוד הוא: פרויקט החקר, תכנות הרובוט ולאחר מכן ערכי הליבה. במעמד בחינת 

ר בהצגת פרויקט החק שלושת תחומי השיפוט הנ"ל, יתבקשו התלמידים לתת מענה לשאלות שופטי התחומים.

קט החקר, בהצגת תכנות הרובוט יידרשו התלמידים לבצע הדגמה של לפחות יידרשו התלמידים להציג את פרוי

אחת ממשימות אתגר הרובוט. בשלב זה יעמדו לרשות הקבוצות: שולחן זירה, שטיח משחק ודגמי המשימה. 

ערכי הליבה, תתבקש הקבוצה לבצע משימה קבוצתית וכן בשלב זה ניתן יהי להציג את פוסטר ערכי הליבה בשלב 

 במידה והקבוצה הכינה מסמך זה. 

 ם מתבצעת על פי הפרמטרים הבאים: הזכייה בפרסים השוני

  השיפוט על מנת שקבוצה תהיה מועמדת לפרסי האליפות, עליה להיות בולטת באופן מובהק בכל תחומי

מהקבוצות העליונות, בביצועי הרובוט בזירה, בהתאם  40%ובנוסף, על הקבוצה להיות מדורגת  בין 

 להיקף הקבוצות שהתחרו בפועל בתחרות.

  על מנת שקבוצה תהיה מועמדת לעליית שלב, עליה להיות בולטת בכל תחומי השיפוט ובנוסף, על

ת בביצועי הרובוט בזירה, מתוך היקף הקבוצות הקבוצות העליונו 75%הקבוצה להיות מדורגת  בין 

המתוכנן להשתתף בתחרות. )ביצועי הרובוט בזירה כשלעצמם, אינם מקנים זכאות לפרסי ליבה ו / או 

 לעליית שלב בתחרות. המדורגים במקום הראשון והשני בזירה, זכאים לגביע על ביצועיהם(.

 חות חלק בתחרות, על בסיס עמידה מהקבוצות הלוק 19% -העפלה לתחרות הגמר תתאפשר לכ

 בקריטריונים המחייבים.

 
 ישראל FIRST צוות
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