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 8עדכון מס 
 
 

 קבוצות יקרות,
 תקופת החגים מאחורינו ועכשיו אפשר לפעול ברצף, כמעט עד התחרויות.

במכללת אפקה. אנו שבים ומודים לכל המתנדבים שהגיעו  FIRSTשמחנו להיפגש עם מאות המנטורים שהגיעו לסמינר 
 להרצות!

הקפידו  -מצגות ההדרכה מימי הסמינר כבר נמצאות בדף מפת המשאבים. שימו לב שגם עדכונים שונים עלו בדף זה 
 להתעדכן!

  
 נדרשת קריאה! –הדרכות בעונה 

פרויקט החקר, הדרכת משימות,  -בעדכון מידע על ההדרכות המתוכננות בעונה. ההדרכות מתמקדות בנושאים שונים
EV3.הכנה לתחרות ועוד. חלק מההדרכות כבר מתואמות ומפורסמות בלוח ארועים והדרכות וחלק יעודכנו בהמשך , 

הלי הרישום נמצא בלוח אירועים והדרכות, שמעודכן כל המידע על תאריכים, מיקום ונ -היכן ניתן למצוא מידע ולהירשם 
כבר עתה על הדרכות שנקבעו ויעודכן בשוטף על הדרכות נוספות במהלך העונה. לכן, כנסו באופן שוטף והקפידו 

 להתעדכן.
  

 נדרשת פעולה! –הדרכת משימות  
 אנו מקיימים הדרכה פרונטלית מיוחדת על משימות האתגר.

קי המשחק, סדר חשיבות המידע, משימות האתגר ועוד. למפגש ניתן ורצוי להגיע מנטור וילדי בהדרכה נשים דגש על חו
 הקבוצה!

 הקליקו כאן –למועדי ההדרכה, מיקום ורישום 
 להדרכה יש להגיע לאחר שקראתם את המידע הבא:

 עדכוני משחק הרובוט
 מסמך המשימות

 מסמך סידור המגרש
 מסמך החוקים

 נדרשת פעולה!  -קרפרויקט הח  -שיחת ועידה
 אנו מקיימים שיחת ועידה בנושא פרויקט החקר. השיחה תכלול את המידע הבא:

 פרויקט החקר וחשיבותו
 תפקיד המדריך

 איך פועלים במהלך העונה
 הכנה לתחרות והצגה בחדר השיפוט

 מפת המשאבים. על מנת שתוכלו להפיק המרב מהשיחה, נא קראו את מסמכי פרויקט החקר והעדכונים שנמצאים בדף
יש להירשם לשיחה בקישור המצורף, לאחר הרישום תקבלו דוא"ל אישור המכיל את פרטים לגבי הצטרפות לשיחת 

 הועידה, אנא בצעו את הרישום לפני מועד השיחה
 הקליקו כאן -לרישום

 הקליקו כאן –לצפייה בדרישות המערכת 
  

 ולה!נדרשת פע -קבוצות ותיקות  -איך אתם יכולים לסייע? 
 גם אתם יכולים לעזור, מקצועיות אדיבה כבר אמרנו?

קבוצה המוכנה לפתוח את דלתותיה לקבוצות חדשות במסגרת "בית פתוח", אנא מלאו את הטופס הבא ואנו נפרסם את 
 פרטיכם בלוח אירועים והדרכות.

מה אתם עושים ועוד. לא נדרשת במסגרת הבית הפתוח קבוצות יגיעו אליכם כדי לשאול שאלות, ללמוד איך אתם עובדים, 
 הערכות מוקדמת. את הרישום יש לבצע על ידי מנטור מבוגר בלבד.

  
 

 עדכוני קבוצות 
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 חשוב מאוד! -יצירת קשר
 

 (.WhatsApp –, ו SMSכדי שנוכל לתת לכם את המענה הטוב ביותר אנא הימנעו משליחת מסרונים )הודעות 
 

 -ליצירת קשר 
   fll@firstisrael.org.il –בנושאי פרויקט החקר, ניהול עונה ונושאים כללים אחרים 

 flltech@firstisrael.org.il –בנושא משחק הרובוט 
 Facebook -דף ה 

 בברכה
 ישראל FIRST LEGO Leagueצוות 
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