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  קבוצות יקרות,
המנטורים שהגיעו לסמינר פגוש את שמחנו ל מעט עד התחרויות.כ תקופת החגים מאחורינו ועכשיו אפשר לפעול ברצף,

FIRST  .במכללת אפקה 
 !בסמינר שהגיעו להרצותהמרצים  אנו שבים ומודים לכל

 

 
 

 

 

 בעלי צרכים מיוחדים בקבוצהשילוב ילדים 

 
צריך תהליכי מיון  ואילו קבל לנבחרתיש לאת מי יש לפעול בנושא, כיצד  ההשאל העוללעיתים  בחירת ילדי הקבוצהבמסגרת 

 .או כדאי לבצע

אלו בעלי את  ולהיות חלק מהנבחרת איש קבוצות הבוחרות את המצטיינים, יש כאלו שבוחרות את אלו שמביעים רצון 

 כל קבוצה והגישה שלה. הכישורים המתאימים למשימה.

מיועדת לכולם! לכל התלמידים   FIRST LEGO Leagueבכל דרך בה תחליטו לפעול אנו רוצים להזכיר שהפעילות בתוכנית 

 שמביעים רצון ועניין לקחת חלק בפעילות.

 בתוכנית ישנו מקום של ממש לכל ילד, כולל לילדים בעלי צרכים מיוחדים, המהווים חלק מהקהילה ומהקבוצה. 

הילד, הקבוצה והמנטורים, ערך חינוכי בעל משמעות גדולה  –לשילוב שלהם בתוכנית, לצד האתגרים בהם מתמודדים כולם 

ידה ואתם מתמודדים עם קשיים או שיש לכם שאלות ומיוחדת של קבלת האחר וגיבוש קהילה שלמה, הלכה למעשה. במ

 בנושא, ניתן לפנות להנהלת בית הספר ולצוות החינוכי.

 

 

 

 

 

 

  עדכוני קבוצות

 עדכון?במה 
  

 התמודדות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים –גיבוש הרכב הקבוצה  (1)
 הדרכות בעונה (2)
 משוב -בחופשת הסוכות  FIRSTסמינר  (3)
 האזוריות תאריכי התחרויות (4)

 



  

  פעולהנדרשת  - הדרכות בעונה

 
  אנו ממשיכים במסורת קיום הדרכות למנטורים ולקבוצות.

 , הכנה לתחרות ועוד. EV3פרויקט החקר, הדרכת משימות,  - ההדרכות מתמקדות בנושאים שונים

מעודכן כבר עתה על הדרכות שנקבעו ה, בלוח אירועים והדרכותכל המידע על תאריכים, מיקום ונהלי הרישום נמצא 

 כנסו באופן שוטף והקפידו להתעדכן. הדרכות נוספות במהלך העונה.בויעודכן בשוטף 

 תלמידים 3-4להדרכות הפרונטליות ניתן להגיע עם . צעות הקישור שבטבלהרישום להדרכות נעשה באמ

 

 

 

 

 משובהמצגות כבר באתר +  –בחופשת הסוכות  FIRSTסמינר  

 
הרצאות בנושא תכנות, כולל בניה נמשך יומיים וכלל   FIRST Robotics Summit #9 -בחופשת הסוכות  FIRSTסמינר  

 החקר, אסטרטגיה, חוקים ומשימות. וסדנה מעשית, ניהול עונה, פרויקט

 -שימו לב עדכונים גם למידע ולעדכונים שעלו בדף זה . מפת המשאביםבדף  –המצגות שהועברו בסמינר הועלו באתר 

 הקפידו להתעדכן!

 המצורף.  המשובמילוי לשמוע מכם חוויות מהסמינר באמצעות נשמח 

 

 הערות לרישום שעה מיקום יום תאריך נושא

-הדרכת משימות

הדרכה 

 פרונטלית

 רישום להדרכה 19:15 – 17:15 ירושלים שני 23.10.17

)מידע על מיקום 

בלוח  ההדרכה

אירועים 

 (והדרכות

להדרכה יש להגיע 

לאחר שקראתם את: 

, מסמך החוקים

, מסמך המשימות

, מסמך סידור המגרש

שחק עדכוני מ

 הרובוט

 20:00 – 18:00 באר שבע  חמישי 26.10.17

 15:00 – 13:00 שוהם שישי 27.10.17

 20:00 – 18:00 חיפה שני 30.10.17

 20:00 – 18:00 מודיעין רביעי 8.11.17

 20:00 – 18:00 כפר סבא חמישי 16.11.17

רישום לשיחת  20:00 – 18:30 שיחת ועידה ראשון 22.10.17 עונה לניהו
הועידה נעשה 

לוז אירועים מתוך 
 והדרכות

לאחר הרישום תקבלו 

דוא"ל אישור המכיל 

את פרטים לגבי 

הצטרפות לשיחת 

הועידה, אנא בצעו 

את הרישום לפני 

 מועד השיחה

 20:00 – 18:30 ועידהשיחת  ראשון 29.10.17  פרויקט החקר

משחק הרובוט, 

אסטרטגיה 

 וחוקים

 20:00 – 18:30 שיחת ועידה ראשון 05.11.17

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 

ההדרכה בלוח 

 אירועים והדרכות(

יש להגיע להדרכה 

עם רובוט בסיסי 

ומחשב נייד עליו 

 מתוקנת

 EV3תוכנת  

 20:00 – 18:00 באר שבע  חמישי 16.11.17

https://www.firstisrael.org.il/fllcalendar
https://www.firstisrael.org.il/fllcalendar
https://www.firstisrael.org.il/fllresources
https://www.firstisrael.org.il/fllresources
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCLdQKxKP20Sew9qnwfzi3ssHLyypp4EX_fuwE69vgwlLn4w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCLdQKxKP20Sew9qnwfzi3ssHLyypp4EX_fuwE69vgwlLn4w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC8a7IY1Jc5DYq_zLXXv0LGmzjNYeCdmOxNR1vef2kwFAt2g/viewform
https://www.firstisrael.org.il/fllcalendar
https://www.firstisrael.org.il/fllcalendar
https://www.firstisrael.org.il/fllcalendar
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFWld5HGekafdxk4LpZSJxzA9CsfMRGMjrRcjpfGkW7qMptg/viewform
https://www.lego.com/en-us/mindstorms/downloads/download-software


  

 

  !HYDRO DYNAMICSמועדי התחרויות האזוריות לעונת 

 
קבוצות! מצורפת תחזית  52 גם השנה התחרויות האזוריות יתקיימו ממש כמו תחרויות הגמר ובכל תחרות תשתתפנה עד

מועדי התחרויות האזוריות, לתשומת ליבכם עלולים להיות שינויים במועדים אלו. מועדים סופיים ומועד פתיחת הרישום 

 .ו בעדכונים הבאיםיפורסמ

 

 תאריך יום מקום

 18.1.18 חמישי תל אביב

 21.1.18 ראשון תל אביב

 22.1.18 שני תל אביב

 23.1.18 שלישי תל אביב

 24.1.18 רביעי תל אביב

 25.1.18 חמישי תל אביב

 28.1.18 ראשון ירושלים

 29.1.18 שני ירושלים

 31.1.18 רביעי חיפה

 1.2.18 חמישי חיפה

 4.2.18 ראשון בשפה הערבית - מזרח ירושלים

 

 

 
 ליצירת קשר

 
 fll@firstisrael.org.il –שונים כתבו ל פרויקט החקר ונושאים  לפניות בנושא 

 flltech@firstisrael.org.il -לתמיכה בנושא משחק הרובוט כתבו ל  

 acebookF -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 

mailto:fll@firstisrael.org.il
https://www.facebook.com/FIRST-LEGO-League-Israel-834116836702737/?fref=ts
http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il

