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 קבוצות יקרות,

 קבוצות נרשמו לעונת הפעילות! אנו שמחים לעדכן אתכם במספר נושאים חשובים: 555-למעלה מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 נותרו מספר מקומות בודדים! -רישום קבוצות לעונה

 והבטיחו את מקומן! SMSHAPERCITY  19\20קבוצות הסדירו את הרישום לעונת הפעילות  555-למעלה מ

 רוצים לקחת חלק בעונה? יש לכם הזדמנות אחרונה להצטרף אלינו ולפתוח קבוצה בתכנית עוד השנה!

 .2019לאוקטובר  6-הגשת המועמדות לקול הקורא של משרד החינוך לשנת תש"פ תתאפשר עד לתאריך ה

עם סיום מכסת המקומות או  2019באוקטובר  25-הרישום לעונת הפעילות עתיד להסתיים ב -שימו לב

 הפנויים לעונת הפעילות.

 שלנו! במערכת רישום וניהול הקבוצותהירשמו כמנטורים חדשים  היכנסו / -לרישום לעונה 

  מתבקשות לעשות זאת בהקדם ולשלוח לכתובת  טופס כתב ההתחייבותקבוצות אשר טרם הגישו את

 FLL@firstisrael.org.ilהדוא"ל 

  מתבקשות  מערכת רישום וניהול הקבוצותבאמצעות  בקשה לחשבוניתקבוצות אשר טרם הגישו

לבצע הליך זה בהקדם וזאת על מנת שנוכל להפיק עבורכם חשבונית. ניסיתם להגיש בקשה ולא 

 ונסייע לכם בתהליך הגשת הבקשה לחשבונית! firstisrael.org.il@FLLהצלחתם? פנו אלינו לדוא"ל 

 ?אנא צרפו אסמכתא  העברתם את התשלום עבור הרישום וסטטוס קבוצתכם לא עודכן

העתק העברת התשלום הכוללים: תאריך ההעברה, שם החשבון, מספר קבוצתכם ושם \לתשלום

 ונסייע באיתור התשלום. firstisrael.org.il@LLFהארגון לדוא"ל 

 ?התשלום, העברת לאחר  העברתם את התשלום ותרצו לקבל את הערכה במשלוח בדואר שליחים

במערכת תוכלו להזמין את הערכה במשלוח בדואר שליחים וזאת ע"י לחיצה על "ניהול קבוצה" 

 ונשמח לסייע. firstisrael.org.il@LLFכתבו לנו  -לסיוע. רישום וניהול הקבוצות

 מה בעדכון?
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 פרטים ורישום לסמינר -2019סמינר סוכות 

 לדרך ואתם מוזמנים להגיע וללמוד דברים חדשים! יוצא 2019סמינר סוכות 

 לחצו כאן! -לרישום לסמינר

בני אפרים רחוב  :להנדסה בכתובת במכללת אפקה 2019באוקטובר  17-הסמינר יתקיים ביום חמישי ה
 אביב.-, תל218

במסגרת הסמינר יינתנו הרצאות בנושאים שונים הקשורים בתכנון ותכנות הרובוט, חקר וערכים וכן 
 .LEGO-בנושאים דוגמת ניהול קבוצה, ניהול עונה ובניה ב

לאחר הסדרת תשלום  בתמורה לתשלום במקום / FIRST LEGO Leagueבמהלך הסמינר יחולקו ערכות 
מראש בכפוף להצגת אסמכתא לתשלום. במידה והנכם מעוניינים לבצע איסוף ערכה בסמינר סוכות, אנא 

 .בטופס הרישום לסמינרעדכנו אותנו בסעיף הייעודי לכך 

 מילון מונחים חדש! 

ו לתוקפם בעונת הפעילות הנוכחית, ישנם מספר עדכונים בשמות של מונחים כחלק מהשינויים אשר נכנס

 . המונחים מרוכזים בטבלה הבאה: FIRST LEGO Leagueשונים הקשורים לפעילות בתכנית 

 המונח הישן בעברית המונח הישן באנגלית המונח החדש בעברית המונח החדש באנגלית

Qualifier                        מוקדמות

 )תחרות מוקדמות(

Qualifier  

 )ללא שינוי(

 תחרות אזורית

Championship 
 אליפות 

 )תחרות האליפות(

Championship  

 )ללא שינוי(
 תחרות הגמר

Team Identity זהות הקבוצה Team Spirit רוח הצוות 

Impact השפעה Integration שילוב 

Effectiveness תכליתיות 
Effectiveness  

 )ללא שינוי(
 אפקטיביות

Innovation Project פרויקט חדשנות Project פרויקט חקר 

Presentation 

Effectiveness 
 תכליתיות המצגת

Presentation 

Effectiveness   

 )ללא שינוי(

 המצגתיעילות 

Inclusion הכלה Inclusion )שיתופיות )ללא שינוי 

 

 עדכוני מסמכים במפת המשאבים

מסמכים חדשים יסומנו בכיתוב שימו לב! בכל העת.  למפת המשאביםהקפידו להתעדכן במסמכים העולים 

  "חדש!"

 הופק עבורכם במיוחד לעונה זאת.  מחברת הנדסהמסמך חדש בשם 

. בלבדתשלום רישום והאשר השלימו את תהליך ה לקבוצותהמסמך חסום בסיסמה אשר תימסר  שימו לב!

. לקבלת סיסמה אנא פנו אלינו לדוא"ל התכנית: ללא הסדרת הרישום והתשלום לא תוכלו לקבל גישה למסמך

firstisrael.org.il@FLL . 
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 פרויקט החדשנות  -פורום יעוץ מומחים

  קישור כאן! -במסגרת פרויקט החדשנות, פתחנו עבורכם את פורום יעוץ המומחים

במידה ותרצו להסתייע ולהיוועץ בסגל השופטים הראשיים שלנו ולשאול אותם שאלות בתחום פרויקט 

 מילוי פניה בשאלון המצורף מעלה.  החדשנות, תוכלו לעשות זאת באמצעות

 מידע ולא יועבר מידע בנושא הלאה. לא ייעשה כל שימוש בהסירו דאגה מלבכם, פרטיכם הינם חסויים, 

  הפורום נועד לסייע לקבוצות לבצע את פרויקט החדשנות על הצד הטוב ביותר. 

 

 GIA-תחרות ה

 מתקיימת מדי שנה בארה"ב ועוסקת בתחום החדשנות.  GIA :GLOBAL INNOVATION AWARD-תחרות ה

 !  GIA-השנה אנו פותחים מחדש את האפשרות להשתתפות הקבוצות המצטיינות בתחרות ה

 התחרות בישראל תתקיים לפי המתכונת הבאה: 

  ליבה של הבהערכת השופטים הגבוהה ביותר בתחום  שיזכובכל תחרות המוקדמות, שתי הקבוצות

באופן אוטומטי לשלב חצי הגמר הארצי. שימו לב, כי לא כל מי שזוכה בפרס על  יעפילו" "פרויקט חדשני

, וזאת מהסיבה שייתכן שאחת מהקבוצות הפרויקט החדשני מעפיל באופן אוטומטי לחצי הגמר

  המעפילות )או שתיהן( יזכו באותה התחרות בפרס האליפות. 

  לצורך  בועשלקבוצות וקצב לחצי גמר בתחרות המוקדמות, י על הקבוצות המעפילות ההכרזהלאחר

 . מסכם באורך עמוד אחד המכיל את כל הפרטים אודות פרויקט החדשנות שלהן הכנת דף

  .פרויקטים יעפילו לגמר הארצי.  6סגל שופטים מנוסה ישפוט את הפרויקטים אשר יגישו הקבוצות 

 עמודים.  6ולכתוב מסמך בן  ת תיאור הפרויקטהקבוצות המעפילות לגמר הארצי יתבקשו להרחיב א 

  יתקיים מקצה שיפוט פרונטלי אשר בסופו יבחרו שלוש קבוצות אשר  2020בנוסף, בתחילת חודש מרץ

 העולמית.  GIA-יקבלו את המלצת סגל השופטים להשתתפות בתחרות ה

 שלושת הקבוצות המועמדות להשתתפות בתחרות ה-GIA  העולמית יתבקשו להכין ולשלוח מסמכים

 באנגלית לפי הנחיות אשר יתפרסמו בהמשך העונה. 

 20 הקבוצות הטובות ביותר מכל העולם ישתתפו בגמר ה-GIA  .העולמי בארה"ב 

 פרטים נוספים בנוגע לתחרות ה-GIA  .יימסרו במהלך העונה 

 ערכות משימה מעונות קודמות

בעלות של  HYDRO DYNAMICS -ו  INTO ORBITהנכם מוזמנים לרכוש ערכות משימה מעונות קודמות: 

 וכן את שטיח המשימה.   LEGO-לערכת משימה. ערכת המשימה כוללת את דגמי המשימה מ₪  600

  כאן! -לרכישת ערכות מסוג זה, אנא מלאו את השאלון המופיע בקישור
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 שולחנות משימהרכישת 

את ספקים המייצרים שולחנות מה ומצישולחנות משילאחר פניות רבות העולות מן השטח בנושא רכישת 

משימה לפי המפרט  ולחןשפיתחה דגם ייחודי של  רובוטקחברת  כם כי, ברצוננו להביא לידיעתמשימה

הנכם מוזמנים לקבל פרטים נוספים בנושא העשוי מאלומיניום.  FIRST LEGO Leagueכנית תהרשמי של 

 ממש כאן! -רכישת שולחנות משימה העשויים מאלומיניום

המייצרת שולחנות משימה לפי  רובוכיףשולחן העשוי מעץ, תוכלו לפנות לחברת רכוש במידה ותרצו ל

 .robokeff@gmail.comבדוא"ל  \ FIRST LEGO League 0549-985-605המפרט הרשמי של תכנית 

  

 בברכת שנה טובה ועונת פעילות מוצלחת לכולם!

 שלכם,

 FIRST LEGO Leagueצוות 
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