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  קבוצות יקרות,
   אתגר!העונה ואנו מקווים שכולכם כבר התחלתן לפעול ולקדם את מרכיבי תחילת חודשיים חלפו מ

 

 
 

  פעולהנדרשת  - עדכוני פרויקט החקר ומשחק הרובוט

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

 אתר.לעלו עדכונים חדשים ש ךאנו מפנים את תשומת לבכם לכ

 .התאםולהתעדכן ב המשאביםמפת חשוב להקפיד להיכנס באופן שוטף לדף 

 

 !הצטרפו אלינו – הדרכות בעונה

 

 להדרכות שטרם התקיימו. לו"ז מעודכןולקבוצות ולאור שינויים בהדרכות, להלן דרכות למנטורים הבקיום האנו ממשיכים 

 תלמידים 4-3להדרכות הפרונטליות ניתן להגיע עם  .בלוח אירועים והדרכותמידע על תאריכים, מיקום ונהלי הרישום 

 !מפת המשאביםנורא! כנסו להקלטות שבדף לא  –פספסתם את ההדרכות הפרונטליות 

 הערות לרישום שעה מיקום יום תאריך נושא

הדרכת 

-משימות

הדרכה 

 פרונטלית

22.11.17 –

עדכון מועד 

 ההדרכה

 רישום להדרכה 20:00 – 18:00 מודיעין רביעי

ומידע על מיקום 

 ההדרכה 

 :ךמסמלקרוא את יש 

סידור , המשימות, החוקים

עדכוני משחק , המגרש

 הרובוט

 20:00 – 18:00 כפר סבא חמישי 16.11.17

משחק הרובוט, 

אסטרטגיה 

 וחוקים

רישום לשיחת  20:00 – 18:30 שיחת ועידה ראשון 05.11.17
הועידה נעשה 

לוז מתוך 
אירועים 
 והדרכות

אנא בצעו את הרישום לפני 

 מועד השיחה

הדרכת רישום 

 והכנה לתחרות

 20:00 – 18:30 שיחת ועידה רביעי 29.11.17

EV3 

 –למתחילים

הדרכה 

 פרונטלית

 רישום להדרכה 20:00 – 18:00 כפר סבא חמישי 2.11.17

מידע על מיקום ו

 ההדרכה

להגיע עם רובוט רצוי 

בסיסי ומחשב נייד עליו 

 EV3תוכנת מתוקנת 
 20:00 – 18:00 באר שבע  חמישי 16.11.17

 עדכוני קבוצות 

 עדכון?במה 
 עדכוני פרויקט החקר ומשחק הרובוט באתר. (1)
 חשוב! –עדכון הדרכות  (2)
 סקר על התקדמות בעונה (3)
 טופס ויתור והסכמה אלקטרוני באתר! (4)
 אירוח בבית פתוח (5)
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  פעולהנדרשת  - התקדמות בעונהעל סקר 

חשוב לנו לשמוע על התקדמותכם בעונה, האתגרים בפניהם אתם עומדים, האם אנו נמצאים חודשיים מפרסום האתגר ו

 .ועודאתם זקוקים לעזרה 

 דקות למילוי שאלון על התקדמותכם בעונה. את השאלון יש למלא על ידי מנטור אחד לקבוצה. נשמח אם תקדישו מספר

 הקליקו כאן -למילוי השאלון 

 

 ולה!נדרשת פע -טופס ויתור והסכמה 

 

  טופס ויתור והסכמה. עלקבוצות מתבקשות להחתים את הורי ילדי הקבוצה  ,על מנת לקחת חלק בתחרות

 שלבים: מספר התהליך מורכב מ

 לנוחיותכם, לבסיום מילוי הטופס יתקבל אישור לדוא"שלהלן. האלקטרוני הטופס למלא את  הורי הילדים על .

 .כאן -| קישור לטופס ידני כאן -קישור לטופס דיגיטלי

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

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

 .הקליקו כאן -האישור

 מנטור" החתום ובמידה והורי הילדים מילאו טופס ידני אז גם את טפסים אלו, יש לשלוח לדוא"לאישור את טופס "

fll@firstisrael.org.il. 

 .ולכן אנו ממליצים להקדים ולטפל בנושא בתחרות מילוי הטופס הינו תנאי מחייב להשתתפות - תשומת ליבכם

 

 נדרשת פעולה!  -אירוח בבית פתוח 

במסגרת הבית הפתוח קבוצות יגיעו אליכם . לקבוצות חדשות במסגרת "בית פתוח"קבוצות ותיקות מוזמנות לפתוח את ביתן 

 .הערכות מוקדמתכדי לשאול שאלות, ללמוד איך אתם עובדים, מה אתם עושים ועוד. לא נדרשת 

 את הרישום יש לבצע על ידי מנטור מבוגר בלבד. ואנו נפרסם את פרטיכם בלוח אירועים והדרכות. הטופס הבאנא מלאו את 

 
 

 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  

 
 ,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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