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הבינלאומיתGIAתחרות 

2011ל נערכת מדי שנה מאז "הבינGlobal Innovation Awards (GIA)תחרות 

:מטרות התחרות

  להוקיר ולהציג את ההמצאות המדהימות שקבוצות מכל העולם הגיעו אליהן במסגרת פרויקט

.החקר

כדי שאכן יביא תועלת לעולם, לעודד קבוצות לפתח את הפתרון החדשני שלהן.

יצרו קשר עם מומחים וגופים  , לב תקשורתית-קבוצות עם פתרונות בולטים זכו לתשומת, בעבר

.מדף שיוצרו ונמכרו-וחלק מההמצאות אף הפכו למוצרי, ממשלתיים



מהלך התחרות הבינלאומית

  כל אזור בעולם מגיש קבוצה אחת או יותר כמועמדות לתחרות

 מסמך כתוב שהקבוצות  על סמך )הפתרונות החדשניים ביותר 20צוות שופטים בוחר את

(מכינות

20הקבוצות הנבחרות מוזמנות להגיע אישית לשלב הגמר

 בוושינגטוןשלב הגמר מתקיים בחודש יוני בפסטיבל חדשנות בן יומיים

 5,000$-ומקומות שני ושלישי זוכים ב$, 20,000מקום ראשון זוכה בפרס של



GIAהקריטריונים הנבדקים בתחרות 

הקריטריונים דומים לקריטריונים של קטגוריית המחקר והפתרון החדשני בפרויקט החקר

 ברור ומפורט ככל האפשר–זיהוי בעיה

שמביא ערך מוסף , או שיפור משמעותי של פתרון קיים, פתרון מקורי–חדשנות

אמיתי לפתרון הבעיה

 ותהליכי , בחינת פתרונות חלופיים, תהליך שיטתי לפיתוח הפתרון–פיתוח הפתרון

הערכה ושיפור

במחקר  )והוכחת התכנות , בדיקה קפדנית של גורמים המשפיעים על היישום–יישום

(או תוך העזרות במומחים בתחום/ו

 של הקבוצות ליישום הפתרון בפועלהמוטיבציהבתחרות הגמר נבדקת גם –בנוסף



ואיך יבחרו  
המועמדות  
?הישראליות



בחירת המועמדות הישראליות

3 גמר וגמר-חצי, גמר-רבע–שלבים

 הכניסה לתחרותGIA בתחרויות האזוריות"הפתרון החדשני"על בסיס דירוג –בארץ

 מדענים בתחום המים וחוקרים/ מומחים , מנטורים מנוסים בתחום החקר–השופטים

שני השלבים הראשונים ייערכו על סמך מסמכים כתובים שהקבוצות יכינו ויגישו

בשלב הגמר הקבוצות יעמדו מול צוות שופטים וייבחנו על הפתרון שלהן

3הקבוצות הזוכות יוזמנו להגיש מסמכים לתחרות הבינלאומית



ארציGIA-קבוצות שדורגו ראשונות בפתרון חדשני של פרויקט החקר לעלות לרבע הגמר של ה41נבחרות 

הגשת מסמך של עמוד אחד11.2-עד ה-רבע גמר

קבוצות עולות לחצי הגמר12מוכרזות -18.2.18

28.2.18-הגשת מסמך חצי גמר עד ה

תחרויות גמר

הארצי GIA-קבוצות שדורגו ראשונות בפתרון חדשני של פרויקט החקר לעלות לחצי הגמר של ה8נבחרות עד 

מוכרזות הקבוצות שעולות לגמר-5.3.18

ארצי בחיפה  GIAגמר -12.3

תחרויות אזוריות

25.2.18-הגשת מסמך חצי גמר עד ה

הקבוצה גם עלתה לגמר  

הארצי של תחרות 

FIRST LEGO 

League?

כןלא



רבע הגמר–הישראליות בחירת המועמדות 

בעלות הדרוג הגבוה ביותר -מהקבוצות 7.5%יעלו מכל תחרות אזורית לרבע הגמר

(קבוצות41כ "סה)בקטגוריית הפתרון החדשני 

 ההמצאהכל קבוצה ברבע הגמר תכין תקציר בן עמוד אחד המתאר את

11.2.18-הקבוצות ישלחו את התקצירים לשופטי התחרות עד ה

הגמרלחצי הקבוצות העולות 12את  צוות שופטים יבחר , סמך התקצירים-על

18.2.18-הקבוצות העולות יקבלו הודעה עד ה

המארציGIA-קבוצות שדורגו ראשונות בפתרון חדשני של פרויקט החקר לעלות לרבע הגמר של ה41נבחרות 

הגשת מסמך של עמוד אחד11.2-עד ה-רבע גמר

קבוצות עולות לחצי הגמר12מוכרזות -18.2.18

תחרויות אזוריות



חצי הגמר–הישראליות בחירת המועמדות 
 קבוצות שיצטיינו בתחום החדשנות בתחרויות הגמר  8לחצי הגמר יצטרפו עד

(הגמר-קבוצות בחצי12-20כ "סה)

 ( מלים1800-עד כ)מפורט בעברית הקבוצות בחצי הגמר יכינו עד סוף פברואר מסמך כל

הבינלאומיתי דרישות התחרות "עפ, המתאר את ההמצאה

קבוצות עולות לחצי הגמר12מוכרזות -18.2.18

28.2.18-הגשת מסמך חצי גמר עד ה

תחרויות גמר

קבוצות שדורגו ראשונות בפתרון חדשני של  8נבחרות עד 
הארצי GIA-פרויקט החקר לעלות לחצי הגמר של ה

מוכרזות הקבוצות שעולות לגמר-5.3.18

25.2.18-הגשת מסמך חצי גמר עד ה

הקבוצה גם עלתה 

לגמר הארצי של  

FIRSTתחרות 

LEGO League?

ל

א

כ

ן

קבוצות  , 25.2-מגישות עד ה-קבוצות שלא עלו לגמר

28.2-עד ה-שעלו לגמר

בסיס -על, צוות שופטים יבחר בתחילת מרץ

GIA-גמר ההקבוצות העולות ל6את , המסמכים

הישראלי

5.3-הודעה לקבוצות ב



הגמר–הישראליות בחירת המועמדות 

 בחיפה, 2018במרץ 12-בתחרות הגמר תיערך

הבעיה  את הקבוצות תופענה מול צוות שופטים כדי להציג בפניהם 6-כל אחת מ

ולענות על שאלות של השופטים, שלהןהחדשני שנחקרה ואת הפתרון 

ארצי בחיפה  GIAגמר -12.3



הגמר–הישראליות בחירת המועמדות 

 המועמדות הישראליות לתחרות -זוכות 3תוכרזנה היום בסוףGIAהבינלאומית

2200-עד כ)ל מסמך מפורט באנגלית "הקבוצות הזוכות יכינו ויגישו לתחרות הבינ

המתאר את ההמצאה החדשנית שלהן( מלים

 לגמר  ( מכל העולם)העולות 20,  המועמדות140-180מבין , תוכרזנהעד סוף אפריל

יוניל שייערך בחודש "הבינ



ארציGIA-קבוצות שדורגו ראשונות בפתרון חדשני של פרויקט החקר לעלות לרבע הגמר של ה41נבחרות 

הגשת מסמך של עמוד אחד11.2-עד ה-רבע גמר

קבוצות עולות לחצי הגמר12מוכרזות -18.2.18

28.2.18-הגשת מסמך חצי גמר עד ה

תחרויות גמר

הארצי GIA-קבוצות שדורגו ראשונות בפתרון חדשני של פרויקט החקר לעלות לחצי הגמר של ה8נבחרות עד 

מוכרזות הקבוצות שעולות לגמר-5.3.18

ארצי בחיפה  GIAגמר -12.3

תחרויות אזוריות

25.2.18-הגשת מסמך חצי גמר עד ה

הקבוצה גם עלתה לגמר  

הארצי של תחרות 

FIRST LEGO 

League?

כןלא





?ולסיום שאלות
ל"שאלות לדואמוזמנים לשלוח 

fll@firstisrael.org.il

mailto:fll@firstisrael.org.il

