
שיחת ועידה בנושא 

רישום והכנה לתחרות



על מה נדבר

רישום לתחרות

הכנה לתחרות

מה צפוי ביום התחרות



רישום לתחרות

2שלבים לתהליך:

FIOS-רישום לתחרויות במערכת ה–

מילוי טופס שינויים  ? צריכים לשנות שיבוץ–



FIOS-רישום ב

עוד היום:

אפשרויות המתאימות לכם4הכינו מראש –

ל והסיסמא שלכם וכי הקבוצות בסטטוס מאושרת"למערכת עם הדואלהכנסכי אתם יכולים בידקו–

רישום:

על בסיס מקום פנויוהרשמו21:00-ב3.12-היכנסו ביום ראשון ה–

לתחרות אחרת לה תוכלו להגיעהרשמו? לא נותר מקום בתחרות המתאימה לכם–

!!וודאו כי אתם רשומיםהכנסו-קבוצות מרשויות מארחות–

 21:00-ב6.12-ביום רביעי היסגרהרישום



תהליך הרישום

http://test.fios.givol.com/
http://test.fios.givol.com/


שינוי רישום

לא נותר מקום בתחרות המתאימה לכם?

לתחרות אחרת לה תוכלו להגיע הרשמו

ישלח טופס שינוי שיבוץ21:00בשעה 6.12-ביום רביעי ה

 10:00בשעה 10.12-ביום ראשון היסגרהטופס

 מתוך רצון לסייע ואפשרות לשינוי מצד קבוצות אחרותתבדקנהבקשות הקבוצות

 ראשוניעדיפות תינתן לקבוצות שביצעו רישום

14.12-שיבוץ סופי יפורסם ביום חמישי ה



שאלות עד  
?כאן



יום התחרות

מה צפוי לנו וכיצד להתארגן



הכי חשוב

 בומה שאנחנו מגלים יותר חשוב ממה שאנחנו זוכים!

FIRSTערכי ) LEGO League  )

 שלנוהחוויה בעונה וההשתתפות בתחרות הם ההישג

  הילדים השקיעו במהלך כל העונה ועכשיו זה הזמן להגיע לאירוע

!השיא ולזכות בחוויה והערכה על העשייה



מה צפוי לנו

540חברי קבוצות ועוד מאות מתנדבים5,400, קבוצות-

הורים ועוד, מורים, מנטורים

 וחיפהירושלים , אביבבתל תחרויות אזוריות אחת עשרה

שתי תחרויות גמר בתל אביב

חוויה מרגשת וחגיגה אחת גדולה!



איך להתארגן לקראת התחרות

בזמניםעמידהכדיתוךהרובוטמשימותעלהתאמנו

היסודוערכיהחקרפרויקט,הרובוטהצגתעלהתאמנו

המשחקבחוקימעודכנתהקבוצהכיודאו

מבוגרהתערבות"מדיניותואתהאדיבההמקצועיותעקרוןאתסקרו"

FIRSTשל LEGO Leagueנוגעזהכיצדודונווההוריםהמנטוריםעם

התחרותבעתלקבוצה



מידע לקראת התחרות

לתחרותהכנהמארז

מיוחדיםצרכים

וויתורהסכמהטופס

מנטורהצהרת



טופס ויתור והסכמה



המלצה-מה להביא לתחרות 

 אזור ההתארגנות של הקבוצה-הפיטלאימון באזור -שטיח ודגמי משימות

וערכת חלקים( חלקים נלווים)זרועות , רובוט

משימות ועדכונים, עותק של החוקים

 עבור הסבר בתחנת תכנון  )הדפס של התכנות והסבר לגבי מבנה הרובוט

(ועיצוב הרובוט

אביזרים וציוד הדרוש להצגת הפרוייקט, חומרים

מחשב נייד עם אביזרים נלווים

 (עותקים להשאיר בתחנות השיפוט3לפחות )דף הצגת הקבוצה

כל דבר אחר שלדעתכם תזדקקו לו במשך היום



יום התחרות

7:15-רישום וקבלת לוח זמנים

 התארגנות באזור הפיט

8:10- מאמניםהדרכת

9:00-טקס פתיחה

9:20-מעבר בין עמדות השיפוט השונות תוך הקפדה על לוחות זמנים

סידור ופינוי אזור הפיט

17:00-טקס סיום וחלוקת פרסים
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לוח זמנים

בעמדת הרישום כל קבוצה תקבל לוח זמנים לתחנות השיפוט  , בבוקר התחרות

השונות

 10בדקו את השעה בה קבוצתכם רשומה לכל תחנה ומקצה והקפידו להגיע

השיפוטכדי לא לפספס את תחנת , דקות לפני השעה הנקובה

 מנטוריםלמתחם חדרי השיפוט נכנסים חברי הנבחרת ושני

לוחות זמנים לדוגמא מוצגים בשקופיות הבאות



לוח זמנים לדוגמא

1111FIRST ,ישראל



שאלות עד  
?כאן



תחנות השיפוט



כמה דברים שחשוב לזכור

 ילדים העונדים את הצמידים אותם קיבלתם  2-10קבוצה מונה בין

בזמן הרישום

 השיפוטכל ילדי הקבוצה נכנסים לכל חדרי

 (רק ילדי הקבוצה)כל ילדי הקבוצה מדברים בכל חדרי השיפוט

סימולציות

חומרים לשופטים

רשימות ציוד



ערכי היסוד
תגלית•

רוח צוות•

שילוב•

אפקטיביות•

יעילות•

הילדים עושים את העבודה•

שיתופיות•

כבוד•

שיתוף פעולה תחרותי•



FIRSTערכי  LEGO Leagueמעל הכל

אנחנו קבוצה

אנחנו פועלים בכדי למצוא פתרונות בהנחיית המדריכים והמנטורים

אנו  ;אנחנו יודעים שלמדריכים ולמנטורים שלנו אין את כל התשובות

לומדים יחד

אנחנו מכבדים את רוח התחרות הידידותית

מה שאנחנו מגלים חשוב יותר ממה שאנחנו זוכים בו

אנחנו חולקים את חוויותינו עם אחרים

  אנחנו מיישמים את המקצועיות האדיבה ושיתוף הפעולה התחרותי

בכל המעשים שלנו

אנחנו נהנים!



ערכי היסוד-חדר שיפוט 

 דקות עם השופטים10מפגש של

 בדקו במחוון השיפוט מה השופטים רוצים לשמוע מכם

ניתן ורצוי לעשות שימוש בפוסטר ערכי היסוד

  ודאו שאתם יודעים איך להפגין או לבטא נקודות חשובות על

עבודת צוות ועל היכולת שלכם לעבוד יחד

 כאן המקום לספר לשופטים את מה שאתם יודעים לגבי ערכי

FIRST LEGO Leagueוכיצד ישמתם אותם



פוסטר ערכי היסוד



–ערכי היסוד 
מחוון השיפוט



השראה-ערכי היסוד 



עבודת צוות–ערכי היסוד 



–ערכי היסוד 
TMמקצועיות אדיבה



פרויקט חקר
*זיהוי הבעיה•

מקורות מידע•

ניתוח הבעיה•

*פתרון קבוצתי•

חדשנות•

פיתוח הפתרון•

*שיתוף•

יצירתיות•

יעילות המצגת•



5כולל זמן התארגנות, דקות הצגה בפני השופטים

5דקות שאלות ותשובות

לבוא מוכנים עם כל החומר

 המחשב  -רצוי להכין תוכנית מגרה למקרה של תקלה בלתי צפויה

'הדגם נפל וכו, לא עובד

וודאו כי שלושת שלבי הפרויקט הושלמו ומוצגים:

זיהוי בעיה

 יצירת פתרון חדשני

שיתוף הממצאים עם אחרים

פרויקט חקר



–פרויקט חקר
מחוון השיפוט



מחקר–פרויקט חקר 



פתרון חדשני–פרויקט חקר 



מצגת–פרויקט חקר 



תכנון הרובוט
עמידות•

יעילות מכנית•

מכניקה•

איכות התוכנה•

יעילות התוכנה•

ניווט/ אוטומציה •

תהליך התכנון•

אסטרטגיית המשימה•

חדשנות•



תכנון הרובוט
 דקות עם השופטים10מפגש של

(ג המחשב"מודפסות או ע)זרועות ותוכניות , להביא את הרובוט

להתארגן להדגים חלק מהביצועים

הוא נועד  , הנמצא במדריך לאתגר, תוכלו להשתמש בתקציר המנהלים

לסייע לכם להציג בצורה מיטבית את תכנון הרובוט

 מיוחדות אותן כתבתםתוכניותהדגישו

השופטים ישאלו ויבדקו את:

תהליך התכנוןמבנה הרובוט

הבנה בתוכניותההיגיון שבתכנון ותכנות הרובוט

שימוש בחיישניםאסטרטגיה וחדשנות



תכנון  
–הרובוט 
מחוון  

השיפוט



תכנון מכני–תכנון הרובוט 



תכנות–תכנון הרובוט 



–תכנון הרובוט 
אסטרטגיה וחדשנות



שאלות עד  
?כאן



ביצועי  

הרובוט



ביצועי הרובוט

בכל תחרות:

מקצה אימונים אחד

שלושה מקצי ניקוד

 דקות2.5משך כל מקצה

 (  עדיף יותר)דקות לפני המקצה 10לפחות לתור הזירה יש להגיע

 מהרובוט ולא  )למי שצריך תהיה דקה על מנת לכייל את החיישנים

לא יתאפשר כיול של חיישנים בזמן אחר, (מהמחשב



ביצועי הרובוט

שימו לב  -יש להגיע למקצה עם רובוט הבנוי לפי חוקי התחרות

!להנחיות לגבי מספר החלקים האלקטרוניים המותרים לשימוש

מותר להשתמש רק בחלקי לגו  !

 הרובוט כולו צריך להתאים לבסיס ולא לבלוט מתוכו לפני היציאה

למשימות

המשימות וההבהרות על מנת לוודא  , חזרו וקיראו את החוקים

שאתם עומדים בהם



דף ניקוד

  בסיום המקצה שופט הזירה מסמן על דף הניקוד את ביצועי הרובוט

  נציג הקבוצה מאשר בחתימתו שהוא מבין ומקבל את הסימון כפי שסימן

שופט הזירה

ברגע שדף הניקוד חתום לא ניתן לשנותו

במקרה של חילוקי דעות לגבי ביצועי הרובוט התלמידים יכולים לפנות

במקרה והתשובה לא מניחה את דעתם ניתן לפנות גם  , לשופט הזירה

לשופט הזירה הראשי

 זיכרו לפנות לשופטים בצורה מכובדת לפי ערכיFIRST LEGO League



דף הניקוד



במהלך היום ולפני טקס הסיום

 (אזור ההתארגנות של הקבוצה)סדר וארגון באזור הפיט

פעילות פנאי

סיורי שופטים



טקס הסיום

חלוקת מדליות לכל אחד מחברי הקבוצה

 בית הספר/ חלוקת תעודת השתתפות או תעודת פרס לקבוצה

הכרזה על הקבוצות שזכו בפרסים השונים וחלוקת גביעים לזוכים

הכרזה על הקבוצות שעולות לתחרויות הגמר-בתחרויות האזוריות

מהן זוכות לעונה מדהימה  100%מהקבוצות עולות לתחרויות הגמר אך 20%-אמנם רק כ

!וחוויה מרגשת בתחרות האזורית



פרסים

 כל ילד שמשתתף בתחרותFIRST LEGO League  מקבל הכרה  וההישג

האמיתי של הקבוצה הוא מה שהם למדו אחד מהשני ומהחוויה הכוללת  

.בתוכנית

 (מלבד הפרס על ביצועי הרובוט)כל קבוצה יכולה לזכות בפרס אחד בלבד

 רק בתנאי  ( באחד משלושת חלקי התוכנית)קבוצה יכולה לזכות בפרס יסוד

שהשתתפה בהרכב מלא בכל תחנות השיפוט



FIRSTפרסי  LEGO League
חווייתאתשמגלמתלקבוצהניתןזהפרס-האליפותפרסFIRST LEGO

Leagueבמשחקהןולחדשנותלמצוינותהגעהתוךהיסודערכיאימוץי"ע

בפרויקטוהןהרובוט

פרסי עבודת החקר:
מחקר

פתרון חדשני

מצגת

פרסי ערכי היסוד:
השראה

עבודת צוות

מקצועיות אדיבה

פרס ביצועי הרובוט

פרס השופטים:
כנגד כל הסיכויים

כוכב עולה

פרסי עיצוב ותכנון הרובוט:
תכנון מכני

תכנות

אסטרטגיה וחדשנות



זכאות לפרסים



עליית שלב/ קריטריונים לאליפות 

 עליה להיות בולטת באופן מובהק בכל , מנת שקבוצה תהיה מועמדת לפרסי האליפותעל

בביצועי , מהקבוצות העליונות40%בין מדורגת על הקבוצה להיות , חדרי השיפוט ובנוסף

.בזירההרובוט 

 עליה להיות בולטת בכל חדרי השיפוט , מנת שקבוצה תהיה מועמדת לעליית שלבעל

, הקבוצות העליונות בביצועי הרובוט בזירה75%*בין על הקבוצה להיות מדורגת, ובנוסף

.בתחרותמתוך היקף הקבוצות המתוכנן להשתתף 

 או לעליית שלב  / אינם מקנים זכאות לפרסי ליבה ו , הרובוט בזירה כשלעצמםביצועי

.בתחרות



GIAתחרות 

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.



אחרי התחרויות

  כל התלמידים מוזמנים להגיע לצפות ולהתנדב בתחרויות הגמר בהיכל שלמה בתל

.אביב

אפשרויות להמשך פעילות:

המשך לימודי רובוטיקה והכשרת תלמידים חדשים.

שיתוף הקהילה בפרויקט החקר

הדגמת ביצועי הרובוט לקהילה

 תכנון ועריכת תחרותOff - Season



שניות על מתנדבים60

קהילתמתנדבישלבזכותםונמשכתגדלה,מתקיימתשלנוהפעילות

FIRST,מפתחלתפקידיומגיעיםהשנהכלבמהלךקבוצותשמלווים

.בתחרויות

השנהגםלכםזקוקיםאנו!

אותחומיםשופטי,זירהכשופטי-המתנדביםלצוותוהצטרפובואו

-בדףלמצואתוכלובנושאהמידעכלאת.כלליםמתנדבים

http://www.firstisrael.org.il/

http://www.firstisrael.org.il/


!בהצלחה לכולם

זיכרו

,  בלמידה, הניצחון הוא בגילוי

!בשיתוף הפעולה ובהנאה



?ולסיום שאלות
מוזמנים לשלוח שאלות

fll@firstisrael.org.il-הערכות לתחרות ונושאים כללים, בנושאי פרויקט החקר•

flltech@firstisrael.org.il-בנושא משחק הרובוט•

FIRSTבדף הפייסבוק שלנו • LEGO League Israel

mailto:fll@firstisrael.org.il
mailto:flltech@firstisrael.org.il

