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 ,יקרות קבוצות

עונת הפעילות החלה ואנו נמצאים בשלב בו מרבית הקבוצות כבר פעילות בעונה ומקדמות את הנושאי האתגר. 

 גם אם ערכת המשימות טרם הגיעה אליכם, בעדכון זה מידע רב וחשוב לגבי עונת הפעילות הנוכחית!

 

  ישום לעונההשלמת תהליך הר

  .30/10/18הינו וכן תשלום לעונה( למערכת הרישום  כתב התחייבותהעלאת התאריך האחרון להשלמת הרישום )

 fll@firstisrael.org.il  –במידה ואתם זקוקים לסיוע בקבלת חשבונית, נא פנו אלינו בדוא"ל ל 

 ובטלו הקבוצה. למערכת הרישום והיכנסבמידה ורשמתם קבוצה שאינה עתידה להיפתח, אנא 

  !עדיין פתוחה SEASON PASS שההרשמה למסלולתשומת לבכם לכך 

 

 עדכוני האתגר 

עובדים במרץ ומפתחים את פרויקט החקר שלכם? מקדמים את המשימות על שולחן המשימות? אנו מפנים את 

 מפת המשאביםתשומת לבכם לכך שעלו עדכונים חדשים לאתר. חשוב להקפיד להיכנס באופן שוטף לדף 

 ולהתעדכן בהתאם.

 

  פורום ייעוץ לקבוצות  –פרויקט החקר 

  מעולה! עובדים במרץ ומפתחים את פרויקט החקר שלכם?

פתרון ולקבל יעוץ כללי על האתגר, אם אתם רוצים להתייעץ אתנו על נושא החקר, הבעיה אותה זיהיתם, הרעיון ל

 ו לב!שלנו ועם מספר גורמים המומחים בנושא. שימהשנה אנו מאפשרים לכם להיוועץ בפורום שופטי תחום החקר 

תשובות יועברו לפונים בלבד, תוך שמירת המידע לגבי תוכן הפניה. יישום עצות הפורום הנה בגדר המלצה בלבד, 

 הקליקו כאן – משלוח השאלה / התייעצות לבכל אופן יש להיצמד להנחיות החקר לעונה. 

 עדכוני קבוצות 

 מה בעדכון שלנו?
 השלמת תהליך הרישום לעונה (1)

 עדכוני פרויקט החקר ומשחק הרובוט (2)

 פורום ייעוץ לקבוצות בענייני חקר (3)

 INTO ORBITתהליך השיפוט בעונת  (4)

 הדרכות בעונה (5)

 אירוח בית פתוח (6)
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 תהליך השיפוט בתחרויות האזוריות

 מבקשים לעדכן על תהליך השיפוט הצפוי לנו השנה בתחרויות האזוריות. וקבוצות וותיקות וחדשות, אנ

הוחלט על יציאה  ,FIRST LEGO Leagueשיפורים ושינויים בתוכנית ק מתהליך כלל עולמי של עדכונים / כחל

 שיטת השיפוט. – םלשנת פיילוט בתחומים רבים וביניה

 

שיפוט אחוד, לשלושת תחומי גם אנחנו בישראל הצטרפנו לשנת הפיילוט והשנה אנו צפויים לקיים תהליך 

, בו שלושה שופטים ייבחנו את אחד משותף ערכי הליבה, פרויקט החקר ותכנון הרובוט, בחדר שיפוט העשייה:

 לאורך העונה ויתנו משוב לקבוצות. ההעשיי

וה כלי תומך החלטה בתהליך בקרוב לדף מפת המשאבים אשר יהו הלצורך כך הוכן מחוון חדש וייעודי, שיועל

 השיפוט ויעזור לכן הקבוצות בהכנה לתחרות.

 

שיטת השיפוט החדשה וזה הזמן להצטרף להדרכות בעונה  בקרוב תועלה גם חוברת הכנה לתחרות, בה מידע על

 .ונושאים רבים נוספים וחשובים ולשיחת הוועידה המתוכננת לגבי הכנה לתחרות

 /והכנה לקראת התחרות למספר קבוצותולהתארח בארגונים / בתי ספר אשר יקיימו הדרכה  עעוד נשמח להגי

 בתי ספר באזור.

 fll@firstisrael.org.il  –ל פנו יש לכם שאלות? 

 

 

 אירוח בית פתוח 

 ".בית פתוח"קבוצות ותיקות מוזמנות לפתוח את ביתן לקבוצות חדשות במסגרת 

אודות העשייה והפעילות שלכם במהלך לשאול שאלות, ללמוד על מנת במסגרת הבית הפתוח קבוצות יגיעו אליכם 

 ת לכך מטעם הקבוצות המאחרות. לא נדרשת הערכות מוקדמ העונה.

 .ואנו נפרסם את פרטיכם בלוח אירועים והדרכות הטופס הבאנא מלאו את בא לכם לארח? א

 !מנטור מבוגר בלבדאת הרישום יש לבצע על ידי 
 
 
 

 הדרכות בעונת הפעילות 

 אנו ממשיכים במסורת קיום הדרכות למנטורים ולקבוצות. ם השנה ג

 , הכנה לתחרות ועוד. EV3פרויקט החקר, הדרכת משימות, : ההדרכות מתמקדות בנושאים שונים

  שווה לעקוב ולהתעדכן! -הלוח מתעדכן באופן שוטף בהדרכות נוספות במהלך העונה

 !LEGO League TFIRSשל  acebookF-בעמוד העדכון ופרסום של הרצאות חדשות ומועדיהן מתבצע גם 

 . תלמידים 3-4להדרכות הפרונטליות ניתן להגיע עם  -שימו לב

 אמצעות הקישור שבטבלה המצורפת בעמוד הבא!רישום להדרכות נעשה ב

mailto:fll@firstisrael.org.il
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 הערות לרישום שעה מיקום יום תאריך נושא

-הדרכת משימות

הדרכה 

 פרונטלית

לרישום  17:45-19:45 מודיעין חמישי 25.10.18

להדרכה לחץ 

 כאן!

להדרכה יש להגיע 

לאחר שקראתם את: 

, מסמך החוקים

, מסמך המשימות

, מסמך סידור המגרש

עדכוני משחק 

 הרובוט

 12:00-14:00 שוהם שישי 26.10.18

 18:00-20:00 הרצליה שני 5.11.18

 20:00 – 18:00 חיפה  שלישי 6.11.18

 18:00-20:00 רחובות שני 12.11.18

 18:15-20:15 באר שבע חמישי 15.11.18

 18:00-20:00 תל אביב  שלישי 20.11.18

שיחת  שני 29.10.18 עונה לניהו

 ועידה

לרישום לשיחת  20:00 – 18:30
הוועידה לחץ 

 כאן!

לאחר הרישום 

תקבלו דוא"ל אישור 

המכיל את פרטים 

לגבי הצטרפות 

לשיחת הועידה, אנא 

בצעו את הרישום 

 השיחה לפני מועד

שיחת  חמישי 22.11.18  פרויקט החקר

 ועידה

18:00 – 19:30 

EV3 

 –למתחילים

הדרכה 

 פרונטלית

לרישום  20:00 – 18:00 חיפה  שלישי 6.11.18

להדרכה לחץ 

 כאן!

יש להגיע להדרכה 

רובוט בסיסי  עם

ומחשב נייד עליו 

 קנתמות

 EV3תוכנת  

 18:15-20:15 באר שבע חמישי 15.11.18

 -החקרפרויקט 

הדרכה 

 פרונטלית

לרישום  18:00-20:00 שוהם חמישי 8.11.18

להדרכה לחץ 

 כאן!

לאחר הרישום 

תקבלו דוא"ל אישור 

 לרישום 
 19:00-20:30 כפר יונה שני 12.11.18

הדרכת ניהול 

וחקר  EV3עונה, 

 בשפה הערבית

 

 חדש!

אשכול פיס  רביעי 14.11.18

 נצרת

לרישום  16:00-18:00

להדרכה לחץ 

 כאן!

יש להגיע להדרכה 

רובוט בסיסי  עם

ומחשב נייד עליו 

 קנתמות

 EV3תוכנת  

הדרכת רישום 

 -והכנה לתחרות

הדרכה 

 פרונטלית

 בהמשך מועד ומיקום ייקבעו

Israel ®FIRST  'יפו-, תל אביב14ליסין רח 
www.firstisrael.org.il ,  :מייל: 509040466-153פקס ,info@firstisrael.org.il 
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