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 HYDRO DYNAMICS 2017-18עונת  - הגמרתחרויות 

 21.2.18-22.2.18 – תאריכי התחרויות

 7:15-18:00 - שעות התחרות

 .מנורה מבטחיםהיכל  -תל אביב - מיקום התחרויות

  fll@firstisrael.org.il ישראל, בדוא"ל LEGO League FIRST -איש הקשר לתחרויות 

 לתחרותלוח זמנים 

 שעה פעילות

 7:15-8:00 והתארגנות בפיט רישום הקבוצה, *הגעה לתחרות

 8:00-8:30 תדריך מנטורים

 8:45-9:20 טקס הפתיחה

 9:20-15:30 חדרי שיפוט, מקצי הרובוט

 16:45-17:00 חלוקת מדליותו מצעד מנטורים

 17:00-18:00 בינלאומיותת היווהמעפילים לתחרוטקס הכרזת הזוכים בפרסים 

  18:00 סיום התחרות

  07:15בשל הנחיות אבטחה, הכניסה להיכל תעשה לא לפני השעה  *

 , חנייה ועודהוראות הגעהמידע על כתובות, 

 .סור להכניס בקבוקי זכוכית ו/או פחיות לתחומי ההיכליאחל  *
 18:00 ** סיום משוער

 התחרות. טרםרצוי להיערך מראש להבאת מזון ושתייה לתלמידים או לבדוק אפשרות להזמנת מזון לתלמידים 

הנחיות מפורטות להורדת והעלאת  . להלן 19בעמוד השלט יש לסמן את האוטובוסים המגיעים לתחרות עם שלט כדוגמת 

 להלן. 20בעמוד תלמידים 

 .לאחסן נשק בהיכל אין אפשרותו להכניס נשק מכל סוג שהוא להיכל כי חל איסורתשומת לבכם 

 *מזון ושתייה חנייה  הנחיות להורדת והעלאת נוסעים כתובת

מנורה היכל 
יגאל אלון מבטחים, 

  .אביב יפותל  51

געת אוטובוסים החל משעה ה   - הגעת בוקר -הורדת התלמידים 
ניסה מרחוב וינגייט פריקת כ רה., היכל מנו VIP לחניון  07:00

 , עזיבת האוטובוסים ושחרור החניון. 2+3 מול שערים  התלמידים
געת אוטובוסים החל משעה ה  - איסוף אחה"צ  - העלאת התלמידים

יסגר על ידי אגף יציר התנועה  -לרח' וינגייט ממזרח למערב  **17:00
 התנועה ותתאפשר יציאה לאיילון צפון וכן לאיילון דרום דרך לה גוורדיה.

לא תותר חניית 
אוטובוסים / 

מיניבוסים 
 .בחניון

 

קיים מזנון 
 במקום

mailto:fll@firstisrael.org.il
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 וכללים מחייבים FIRST LEGO Leagueגודל קבוצת 

  תלמידים 10 -ל 2קבוצה מונה בין*. 

 'ט-תלמידי כיתות ד'. 

  השלמת התהליך. טופס אישורעל גבי והמנטור אישר בחתימתו  הסכמה וויתורטופס כתב כל המשתתפים ו / או הוריהם מילאו 

 נדרש עבור כל תלמיד, מנטור, מאמן ומלווי הקבוצה ביום התחרות. הסכמה וויתורכתב 

לקבל החלטה בבוקר התחרות האם הן מוותרות על ההתמודדות  תידרשנהים קבוצות המונות יותר מעשרה תלמיד - תשומת ליבכם *

לא ניתן להכניס לחדרי השיפוט יותר מעשרה  . דתלמידים בלב 10 - על פרסים או מצמצמות את מספר התלמידים בבוקר התחרות ל

תחתמו על הצהרת ויתור על התמודדות לפרס. בבקשה כבדו את חוקי  , אלא אםואין להחליף בין התלמידים בחדרי השיפוט תלמידים

 לנו ובעיקר מהתלמידים אי נעימות.מכו וחסכוהתחרות 

 תלבושת וזהות קבוצתית

ית, שתאפשר לאחרים לקבל מושג עתכם. אנו ממליצים לקבוצות לאמץ זהות כיפית וייחודתלבושת וזהות קבוצתית נתונה לשיקול ד

 אבל בעיקר זכרו ליהנות! . חישבו על שיווק חכםהןעלי

 תהליך הרישום בבוקר התחרות

 .8:00 - ועד ל 07:15קליטת ורישום הקבוצות מהשעה 

 :ר הקבוצה / מבוגר מלווה יקבלבעמדת הרישום, מנטו

  כולל שעות חדרי השיפוט והמקציםלקבוצהלוח זמנים , 

 דף הנחיות והסבר לגבי היום 

 מפת התמצאות 

  ענוד את הצמידים על ידי התלמידיםילדים בקבוצה. חובה ל 10צמידי זיהוי לעד. 

  עם התלמידים. מידע מפורט בהמשך חדרי השיפוט כללשני כרטיסי מנטור לטובת כניסה. 

 את המדליות.תוכלו לקבל  אתורק יש לשמור על שובר זה שכן  לחברי הקבוצה. ובר למצעד המנטורים וקבלת מדליותש 

http://firstisrael.net.technion.ac.il/fll-fllir/
http://firstisrael.net.technion.ac.il/fll-fllir/
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_45d798e2e81b4f2dab8bdef6f2c2946f.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_45d798e2e81b4f2dab8bdef6f2c2946f.pdf
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 )אזור התארגנות הקבוצה( אזור הפיט

לעבוד על הרובוט ולתכנת, במקרה הצורך. זהו גם האזור בו תוכל ליהנות , אזור הפיט הינו המקום שבו הקבוצה תשהה במהלך היום

 על הפרויקטים שלהם. לראות את הרובוטים שלהם וללמוד  המקצים, להכיר קבוצות אחרות,עם הקבוצה בזמן שבין חדרי השיפוט / 

 :בפיט, כל קבוצה תקבל 

o שולחן בגודל סטנדרטי 

o  אחתנקודת חשמל 

 

 :יש להביא לתחרות את הפרטים הבאים 

o  אותו במקרה הצורך.. הקפידו לסמן את הציוד של הקבוצה כך שתוכלו לזהות הקבוצה, כולל זרועות וחלקי חילוףרובוט 

o  הרובוט, מידע על החקר וכדו' תוכניותמחשב נייד, עליו מותקנות 

o ה בחדרי השיפוטמרים, אביזרים וציוד הדרוש להצגחו 

 

  ,אנו ממליצים להביא את הדברים הבאים, עבור הקבוצה באזור הפיטבנוסף: 

o לאימון באזור הפיט - )בלבד!( גמי משימותשטיח וד . 

o  והסבר לגבי מבנה הרובוט )עבור הסבר בתחנת תכנון ועיצוב הרובוט(הדפס של התכנות. 

o עותקים להשאיר בתחנות השיפוט( 3 הצגת הקבוצה )לפחות דף. 

o  (כך גם את מכשירי הטלפון של כולם.המחשב הנייד )ו להטעין את הרובוטכך שתוכלו . מפצלכבל מאריך עם... 

o  הרובוט והזרועות )חשוב!( לנשיאתקופסא. 

o  דוד הקבוצה בטקסים ובהרצות בזירהלעיצוב הפיט ועי ושיווקאביזרי עידוד. 

o כל דבר אחר שלדעתכם תזדקקו לו במשך היום. 

 

 :שימו לב 

o המיקום של השולחנות אך למתחם  שולחן זירה / פלטה / מסגרת לשטיחניתן להביא המארח, ם בהתאם להנחיות האול

אזור ייעודי אליו תוכלו להביא שולחן משימה אך קחו יוקצה כל תחרות ב. לא יהיה בצמוד לפיט שלכם. קחו זאת בחשבון

להשאיר את השולחן  במידה ותגיעו עם שולחן ולא יוותר מקום באזור המיועד לכך, תדרשו. מעט מוגבל בחשבון שהמקום

 אנא כבדו את כללי התחרות והישמעו להוראה זו. מחוץ להיכל ובאחריותכם הבלעדית. 

 על ידינו שני שולחנות אימונים מאלומיניום )ללא דגמי המשימות(.  במקום יועמדו

o !אין להביא מדבקות 

o  תופים, מגפונים, אנא התחשבו בחבריכם לתחרות.(קריוקיבידוריות )חל איסור להגיע עם , 

o  הגבלות במקום האירוע, אנו מבקשים מקבוצותו טיחותבבשל סיכוני  -במידה והכנתם אב טיפוס  –פרויקט החקר 

 24-לפרויקט החקר שהתפרסם ב 6שימו לב לעדכון , ללא מים או נוזליםהטיפוס שלהן  להביא את המתקן או אב

 .2017באוקטובר 
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 לזכור ם שחשובכמה כללי: 

o  קבוצות יגיעו לפיט שלכם לראות את פרויקט החקר, הרובוט, עיצוב הפיט ועוד ולכן חשוב להקפיד על במהלך התחרות

 .כל היוםסדר וארגון במהלך 

o .שימו לב שחוץ ממבקרים, במהלך היום יסתובבו בפיטים מתנדבים רבים וגם שופטי חדרי שיפוט ושופטים ראשים 

o בבקשה גלו כבוד ואכפתיות למקום המארח. שמרו על המקום נקי והימנעו מתליית פוסטרים וכדומה על גבי הקירות. 

o במתחם לא קיימת גישה לאינטרנט אלחוטי. 

 

  טכנית,  נתקלת בבעיהאם הקבוצה . הרובוטאת תכנת לאו על המנטור / המבוגרים להימנע לחלוטין מלגשת למחשב, לעבוד

 .עובד עם הרובוט / על המחשב את מארגני התחרות, על מנת שיהיה ברור מדוע המנטור עדכנו

 

  שולחן האימונים / הזירה:שימוש בהלהיות מקצוענים אדיבים בעת  זכרו 

o בעיה רצינית עם הרובוט(קבוצה אחרת יש בו לבמקרה במיוחד ) בקבוצות אחרות על שולחן האימונים והתחשב 

o לקבוצה הבאהבזמן אימונים את שולחן ה ופנ 

o תם לא לוקחים דגמים משולחן הזירהלוודא שא ודיבמקצי הזירה, הקפ 

 

  גם בזמן הטקסים.והציודוודאו כי לאורך היום תמיד נשאר מישהו ממלווי הקבוצה לשמור על הפיט , 

 

 עזרה וסיוע לקבוצות שזקוקות לעזרה! ועיהצ 

 מפגש מנטורים

 אחד מבוגר ןעל כל קבוצה לשלוח לפחות מנטור / מאמ .8:00-8:30בשעה  חדרי השיפוטבאזור מפגש מנטורים / מאמנים יתקיים 

 למפגש. וודאו כי במקביל, נותר לפחות מלווה מבוגר אחד עם ילדי הקבוצה, שמסייע להם להתארגן.

 במהלך מפגש המנטורים:

 תפגשו עם מנהלי התחרות. 

 ע על התנהלות היום ודגשים חשוביםתקבלו מיד. 

 וט או דברים הקשורים לתחרות עצמהתוכלו לשאול שאלות על תהליך השיפ. 

  חודיות לתחרויות הגמר ולמתחם התחרות.ינקודות היבחשוב להגיע ולהתעדכן 
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 טקס הפתיחה

ים, להתחיל את היום יחד עם כל הקבוצות, המנטורים, ההורים, מור אמתיתיחל טקס הפתיחה. זוהי חגיגה  בדיוק 08:45 בשעה

 מלווים וקהל, להריע ולהוקיר את הקבוצות.

 ות בהם שימוש!זה הזמן לעש –אביזרי עידוד במידה ויש לקבוצה באנרים או 

 !וחדרי השיפוט משחק רובוטל תיגשואחרי הטקס, 

מריצי הרובוט צריכים לחכות על הזירה/בתור לזירה במהלך הטקס  9:30או  9:25 ,9:20-במידה ואתם משובצים למשחק אימונים ב

 מאחר והם יריצו את הרובוט ממש בסיומו.

 וקהל צופים

 וחוויה! טכנולוגיהאנו קוראים לכם להזמין לתחרויות הורים, מורים, משפחה וקהילה לחגיגה שהיא כל כולה מדע, 

 , מיד עם סיום טקס הפתיחה.09:20לקהל הרחב, החל מהשעה  חופשיים ופתוחיםוהסיור בפיטים משחק הרובוט 

 .ו מבקשים לכבד מדיניות זואנ למתחם זה. להיכנס שאיםרשני מלווים רק חברי הקבוצה ו מתחם חדרי השיפוט סגור לקהל הרחב.

ליידע את האורחים שימו לב כי במהלך התחרות יסתובבו צוותי צילום שיצלמו, יקליטו ויסריטו את הקהל הנמצא בתחרות. נא הקפידו 

 על כך. שלכם בתחרות

 תהליך השיפוט

אנו ממליצים לקרוא את מחווני השיפוט שניתנו לקבוצה חדרי השיפוט בתחרות הגמר זהים במבנם ותוכנם לתחרות האזורית. 

 .בתחרות האזורית, על מנת לשפר את הישגי הקבוצה

 לוח זמנים לדוגמא מצורף להלן:

 

 

 

 

 

 

 



 

     
8  

 

  דקות, כאשר בין חדר שיפוט אחד  10. משך כל חדר שיפוט הינו ברצףבמקבץ של שלושה חדרי שיפוט  תישפט קבוצהכל

 התארגנות. /דקות הפסקה  5למשנהו, יש 

 ולהיכנס עם כל הציוד  מראש להכין את כל הציוד הנדרש לכל שלושת חדרי השיפוטו לרצף השיפוט חשוב להיערך מראש

  בתחילת המקבץ.

  לפני תחילת המקצה / חדרי השיפוט. דקות 10לפחות לתור . הקפידו להגיע לב לשעת המפגששימו 

 באשכול השיפוט לו אתם משובצים, הקפידו לוודא היכן ממוקם התור  הכניסה למתחם חדרי השיפוט תלויה -שימו לב

 הרלוונטי לאשכול השיפוט לו שובצתם!

  / חשמל ובמידה ואתם מכינים מצגת המחייבת מחשב וכדו', עליכם להיערך לכך  נק'שימו לב כי בחדרים אין מחשב / מקרן

 עומד לרשותכם.מאורגנים היטב כך שתנצלו באופן מיטבי את הזמן ה ומראש. הגיע

  ניתן יהיה לצלם בזמן השיפוט ובתנאי שהדבר לא יפריע . חדרי השיפוט כללהיכנס לוכלו י נטוריםושני מ קבוצהרק חברי

מדיבור / השפעה על לחלוטין  להימנעהמלווים אינם חלק מהקבוצה הנשפטת ועליהם  המנטוריםלמהלך התקין של השיפוט. 

 בכל דרך.השיפוט 

  למתחם השיפוט מטרתה לאפשר לקבוצות ולשופטים את התנאים האופטימליים  להיכנסהגבלת מספר האנשים שיכולים

 האפשריים, אנחנו רוצים :

 לצמצם את הצפיפות במעברים בזמן ההמתנה והכניסה לחדרי השיפוט 

 דבר  -וך חדרי השיפוטכל שימתינו יותר אנשים בחוץ יהיה יותר רעש בתכ -לצמצם את הרעש בזמן מפגשי השיפוט

 שיפריע לקבוצות ולשופטים

 מחדר  השזה עתה יצא הלקבוצ ןלגבי מילוי המחוו דניםים בזמן שהשופט -לצמצם את הרעש בין מפגשי השיפוט

 .השיפוט

 .שבין חדר שיפוט אחד למשנהו בחמש דקות ההפסקהבין המנטורים  ניתן יהיה להתחלף

 לכבות טלפונים ניידים לפני הכניסה לחדר השיפוט. יש 

  ,מספר וברור את  יינו באופן בולטצנא במידה ובכוונתכם להשאיר לשופטים דפי מידע / תוכניות הרובוט / דגמים ועוד

בתום התחרות. מידע שיינתן ולא יילקח בתום  חומריםארגון / יישוב, על מנת שנוכל להשיב לכם את השם הו הקבוצה

 התחרות, לא יישמר.

  שפת התחרות הינה עברית, אנו משתדלים כי יהיו שופטים דוברי ערבית בכל התחרויות אך מאחר ובכל מקרה לפחות שופט

במידה  ודפס.רצוי להכין את החומר אותו תרצו להעביר לשופטים בעברית, כולל חומר מ ,אחד בחדר לא יהיה דובר ערבית

, שיתרגם את שאלות השופטים מתורגמן מטעם הקבוצהתוכלו, אם תרצו, להגיע עם ולא יהיה שופט דובר ערבית בחדר 

 ותשובות הילדים.

 !עדכנו אותנו -ילדים בעלי צרכים מיוחדים

במידה ובקבוצתכם משתתפים תלמידים עם צרכים מיוחדים )תלמידים על הספקטרום האוטיסטי או בדומה לכך( וחשוב לכם 

 כדי שנוכל לוודא שקבוצתכם תקבל התייחסות מתאימה בתהליך השיפוט.  ס המצורףהטופנא מלאו את אשהשופטים ידעו על כך, 

 .שימו לב כי לא תתאפשר הארכת זמן בחדרי השיפוט.  22:00בשעה  2.81-, הראשוןעד יום את הטופס יש למלא 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwNll_A-fRRSFYTLsFUGjp2RYT7ukHXETXfVBnR_BbXDzzmQ/viewform
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 פוטישאחד מחדרי הבכל מצפה לנו מה 

 הגמר חדרי השיפוט בתחרות

 תכנון הרובוט, פרויקט החקר וערכי היסוד. –ביום התחרות יכנסו חברי הקבוצה לשלושה חדרי שיפוט 

וודאו בתחילת היום היכן ממוקם התור לאשכול השיפוט לו שובצתם, קחו בחשבון כי המרחקים בהיכל מנורה מבטחים גדולים מאלו 

 בלוח הזמנים שקיבלתם. שמופיעהבתחרויות האזוריות והגיעו לתור לפחות עשר דקות לפני השעה 

 להלן פירוט של כל אחד מהמפגשים האלו בתחרות.

האזורית ולהיערך  עיין במחווני השיפוט אותם קיבלתם בתחרותולכן רצוי מאוד ל במחווני השיפוטצוות השופטים יעשה שימוש 

 לתחרות הגמר על פיהם.

 

 תכנון הרובוט - חדר שיפוט

 דקות.  10המפגש בחדר השיפוט נמשך 

 יש להביא את הרובוט, זרועות ותוכניות )מודפסות או ע"ג המחשב(. הדגישו תוכניות מיוחדות אותן כתבתם.

 , הוא נועד לסייע לכם להציג בצורה מיטבית את תכנון הרובוט. שלהלן בתקציר המנהליםתוכלו להשתמש 

ישאלו במהלך זמן זה ולאחריו דקות השיפוט(.  10דקות לעשות זאת )מתוך סך  4במידה ותעשו שימוש בתקציר המנהלים, יהיו לכם 

 .השופטים שאלות ו / או יבקשו הדגמה של אחת המשימות

משימה. הקבוצה תוכל לעשות שימוש בשולחן זה, על מנת להציג הרובוט או להדגים דגמי שולחן זירה, שטיח המשחק ו יםנמצאבחדר 

 השופטים אינם בודקים את איכות הביצועים של הרובוט בחדר זה.ו שימו לב כי השולחן לא יהיה מושלם משימה.

 

 תקציר מנהלים 

 .להציג לשופטים תרצובדברים החשובים שבו תוכלו להתמקד  תקציר מנהליםבאפשרותכם להכין 

תקציר ה .היא לתת לשופטי תכנון הרובוט סקירה של הרובוט של הקבוצה שלכם וכל מה שהוא יודע לעשותרת תקציר המנהלים מט

 . הוא כלי מצוין לעזור לקבוצה לארגן את המחשבות שלה לגבי הרובוט ותהליך התכנון בו היא השתמשה

 :שתכסה את הנקודות הבאות( בע דקותלא יותר מאר)מהקבוצה להכין מצגת קצרה  בקשו

 מספר החלקים , פרטים על מערכת ההנעה, כמו למשל מספר וסוג החיישנים, ספרו על הרובוט שלכם: עובדות אודות הרובוט

השופטים ירצו גם לדעת את מספר התוכניות ובאיזו משימה של משחק הרובוט הקבוצה שלכם הצליחה במידה . הזרועותומספר 

 .הרבה ביותר

 פרטי תכנון: 

 אם לקבוצה שלכם יש . המעניין ביותר בתכנון הרובוט וכן את החלקים המאתגרים ביותר/תארו את החלק המהנה : הנאה

 .את השופטיםשתפו , סיפור משעשע על הרובוט

 דברו קצת על מידת . הסבירו את האסטרטגיה של הקבוצה ואת ההיגיון שמאחורי בחירת וביצוע המשימות: אסטרטגיה

 .ההצלחה של הרובוט בהשלמת המשימות שנבחרו

https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_769af55efbb047ad979142fb5b337733.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_769af55efbb047ad979142fb5b337733.pdf
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 תארו את הדרך שבה הקבוצה תכננה את הרובוט ובאיזה תהליך היא השתמשה כדי לבצע שיפורים : תהליך התכנון

 .ספרו איך חברי הקבוצה תרמו לתכנון. בתכנון לאורך התהליך

 באילו זרועות הוא משתמש כדי לבצע  ,כיצד הרובוט נעהסבירו . תארו את המבנה הבסיסי של הרובוט: תכנון מכני

 .להסיר זרועות/משימות וכיצד הקבוצה שלכם מוודאת שקל להוסיף

 הסבירו כיצד הקבוצה ארגנה ותיעדה את . תארו כיצד הקבוצה תכנתה את הרובוט כדי לוודא תוצאות עקביות: תכנות

 . התוכניות

 מינה שהם מיוחדיםתארו את כל המאפיינים של תכנון הרובוט שהקבוצה מא: חדשנות. 

 

 פרויקט החקר - חדר שיפוט

הדקות הראשונות נועדו לאפשר לקבוצה להציג את פרויקט החקר שלה. זמן זה כולל את  5דקות.  10המפגש בחדר השיפוט נמשך 

 הדקות הנותרות נועדו לאפשר לשופטים לשאול את הקבוצה שאלות. 5זמן ההתארגנות. 

הדקות שלכם.  5 -לקראת חדר השיפוט. השופטים ימתינו עד לסיום ההצגה. נא הקפידו לא לחרוג מרצוי מאוד לבצע תרגול וחזרות 

 השופטים יחפשו יצירתיות בסגנון ההצגה. -מותר ורצוי לעשת שימוש באבזרים או תחפושות 

לפרס האליפות על הקבוצה לזהות בעיה בנוגע לאתגר השנתי,  תלפרסי פרויקט החקר ועל מנת להיות מועמד ת, כדי להיות זכאירוזכ

אנא חיזרו וקראו את מה שנדרש להצגת פרויקט החקר  לעצב פתרון חדשני לבעיה שנבחרה ולשתף הבעיה והפתרון עם אחרים.

 חשוב כי הקבוצה תוכל להסביר לשופטים כיצד הבעיה אותה היא חקרה קשורה לנושא האתגר. במסמך האתגר.

 - שיטות הצגה המותרות באירועים רשמיים - פרויקט החקרכן, שימו לב לעדכון המיוחד שהופץ בנושא כמו 

 , אנו מבקשים מקבוצות להביא את המתקן או אבעהאירובשל סיכוני בטיחות פוטנציאליים, כמו גם הגבלות במקום "

 סרטון קצר של אב הטיפוס בפעולה בכדי להדגים אתהטיפוס שלהן ללא מים או נוזלים ובמקום אנו ממליצים לקבוצות להציג 

 ."התפקוד ו/או את הפתרון שהם פיתחו בזמן ההצגה של פרויקט החקר שלהם

 נא הקפידו למלא אחר הנחייה זו!

 

 ערכי היסוד - חדר שיפוט

בשלוש הדקות הראשונות, תתבקש הקבוצה לבצע משימה קבוצתית. בתום שלוש הדקות, דקות.  10המפגש בחדר השיפוט נמשך 

 במידה והכינה, למשך שתי דקות. ,שלה הליבהפוסטר ערכי הקבוצה תוכל להציג את 

 לת שאלות.יהדקות האחרונות שמורות לשופטים לשא 5

 תוכלו להיצמד למפרט זה או להכין כל דבר העולה על דעתכם. לגבי הכנת פוסטר ערכי הליבה.ההנחיות להלן 
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 ערכי ליבהפוסטר 

הפוסטר אינו חובה אך הוא מסייע לקבוצה להסביר ולשופטים . פוסטר ערכי הליבהכאשר אתם נערכים לחדר השיפוט, שקלו להכין 

בעיקר  ,הכנת הפוסטר. לפי הפורמט הבא הכינו את פוסטר ערכי הליבה .להבין את כל הדברים החשובים שאתם רוצים לשתף

 .עזור לשופטי ערכי הליבה בתחרות ללמוד יותר על הקבוצה שלכם ועל הסיפור הייחודי שלהי, לקבוצות חדשות

 

 

 

 

 

  

ערכו . הן במפגשי הקבוצה והן בחלקים אחרים של החיים –הקבוצה על האופן שבו הקבוצה אימצה את ערכי הליבה בעונהדונו עם 

  :בקשו מהקבוצה שלכם לתת דוגמאות שמדגישות את תחומי ערכי הליבה הספציפיים שלהלן .רשימה של דוגמאות

 ספרו . התמקדו בהשגת יתרון בתחרות או בזכייה בפרסספקו דוגמאות מהעונה לדברים שהקבוצה שלכם גילתה ושלא : תגלית

בייחוד אם אחד החלקים הלהיב אתכם יותר , FIRST LEGO Leagueלשופטים איך הקבוצה יצרה איזון בין שלושת החלקים של 

 .מהאחרים

 תנו דוגמאות לאופן בו הקבוצה שלכם יישמה את ערכי הליבה ודברים נוספים שלמדתם ב : שילוב- FIRST LEGO League 

מיומנויות ויכולות חדשות בחיי היומיום , ספרו לשופטים איך חברי הקבוצה שילבו רעיונות. במצבים מחוץ לפעילויות בקבוצה

 .שלהם

 שקלה אותם ודאגה שכל חבר בקבוצה ירגיש חלק , תארו את האופן שבו הקבוצה שלכם האזינה לרעיונות מכל אחד :שיתופיות

 .השופטים איך חברי הקבוצה השיגו יותר באמצעות העבודה יחדיו מאשר היו משיגים לו עבדו לבדשתפו עם . חשוב בקבוצה

 כללו מידע על הדרך שבה . תארו את האופן שבו הקבוצה שלכם מכבדת את רוח התחרות הידידותית :שיתוף פעולה תחרותי

חברי הקבוצה שלכם עוזרים זה לזה ואיך הם  שתפו עם השופטים איך. או קיבלה עזרה מקבוצות אחרות/הקבוצה שלכם סייעה ו

 .עוזרים לקבוצות אחרות כדי להתכונן לחוויה תחרותית שעלולה להיות גם מלחיצה

 השתמשו במרכז הפוסטר כדי להדגיש דברים אחרים שהקבוצה שלכם רוצה לשתף עם השופטים לגבי ערכי הליבה  :שונות

 . כבוד או עבודת צוות, שקלו אולי לשתף דוגמאות לרוח צוות. הנותרים

 

 תגלית

 

 

 

 ערכי ליבה נוספים

כבוד או רוח : לדוגמה)

 (צוות

 

 

 

 שיתופיות

 

 שילוב

 

 שיתוף פעולה תחרותי

 שם הקבוצה
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Global Innovation Award  תקציר שלבי התחרות –בישראל 

 

 

 

 

 

נועד לעודד ולסייע לקבוצות לפתח את הפתרון החדשני  XPRIZE וקרן FIRST LEGO League פרס החדשנות העולמי של תכנית

ת נקיים השנה תחרות נפרדת בה יציגו במסגרת התהליך לבחירת המועמדות שייצגו אותנו בתחרו שלהן במסגרת אתגר העונה.

 הקבוצות שיבחרו את הבעיה אותן חקרו והפתרון החדשני שלהן.

 רבע הגמר – Iשלב 

כדי להתקבל לרבע הגמר צריך להצטיין בקטגוריית הפתרון החדשני של פרויקט החקר במסגרת התחרות האזורית.  איך מתקבלים ?

יוכרזו בטקס חלוקת   GIA-קבוצות(. הקבוצות העולות לתחרות ה 41-קבוצות מכל תחרות אזורית יתקבלו לרבע הגמר )סה"כ כ 1-4

 הפרסים, בסיום כל תחרות אזורית.

 ישים תקציר בן עמוד אחד המתאר את ההמצאה )ניתן לצרף עוד עמוד עם המחשה ויזואלית(.מג איך משתתפים ?

 .18/2/18-, הודעה על העולים לשלב הבא עד ה11/2/18-הגשת התקצירים עד ה תאריכים חשובים:

 הגמר.-הקבוצות בעלות הפתרונות החדשניים ביותר יזכו לעלות לשלב חצי 12במה זוכים ? 

 חצי הגמר – IIשלב 

קבוצות  4ארצית יעלו עד   FIRST LEGO LEAGUE)ב( מכל תחרות )א( עלייה מרבע הגמר. שני מסלולים: איך מתקבלים ? 

יוכרזו בטקס חלוקת  GIA-. הקבוצות העולות לתחרות הGIAמצטיינות בתחום הפתרון החדשני שלא עלו משלב רבע הגמר של 

 הגמר. הפרסים בסיום כל תחרות

 מלים )בתבנית קבועה( המתאר בפירוט את ההמצאה. 1800מגישים מסמך בן תפים ?איך משת

-יקבלו הארכה עד ה  FIRST LEGO LEAGUEבגמר)קבוצות שישתתפו  25/2/18-הגשת המסמכים עד התאריכים חשובים: 

 .5/3/18-(, הודעה על הזוכים עד ה28/2/18

 .בישראל GIAהקבוצות בעלות הפתרונות החדשניים ביותר יזכו להשתתף בגמר תחרות  6 במה זוכים ?

 הגמר – IIIשלב 

 הגמר.-זוכים בשלב חציאיך מתקבלים ? 

 מגיעים לתחרות הגמר בחיפה, מציגים בפני השופטים את הפתרון החדשני, ועונים על שאלותיהם.איך משתתפים ? 

 בחיפה.  12/3/18-הגמר ייערך ב  תאריכים חשובים:

 ל. ”הבינ Global Innovation Awardsהקבוצות שיזכו בגמר ייצגו את ישראל בתחרות  3במה זוכים ? 
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  Global Innovation Award התחרות הבינלאומית

 קבוצות מכל העולם שיזכו בתחרויות האזוריות יזכו להשתתף בתחרות הבינ"ל.  140-180איך מתקבלים ? 

 מלים )בתבנית קבועה( המתאר את הפתרון החדשני.  2200מגישים מסמך באנגלית בן איך משתתפים ? 

תאריך הגשת המסמכים )לקראת סוף חודש מרץ( יימסר למשתתפים. העולים לגמר הבינלאומי יוכרזו עד סוף   תאריכים חשובים:

 . 2018חודש אפריל 

בפסטיבל חדשנות שייערך בחודש יוני בוושינגטון, ושם גם יוכרזו  הקבוצות המצטיינות מכל העולם יוזמנו להשתתף 20במה זוכים ? 

 הזוכות הגדולות של התחרות הבינלאומית.  3

 בהצלחה !

 

 * מסמך זה מהווה תקציר בלבד של שלבי התחרות. הכללים המחייבים הם אלה שיימסרו לקבוצות שישתתפו בתחרות. 
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 משחק הרובוט

 משחק הרובוט של להכיר ולהבין את  כל קבוצה צריכה LEGO League  FIRST עונת ,SMHYDRO DYNAMICS. 

  עדכוניםורובוט משחק ה , משימותחוקים, סידור המגרש: להכיר את המסמכים הבאיםאתם נדרשים. 

  בדף מפת המשאבים.ניתן למצוא את כל מסמכי המשחק והעדכונים 

 לצד כל שולחן זירה יהיה שולחן קטן שישמש אתכם להנחת חלקים ו / או זרועות, במהלך המקצה. :ציוד נלווה 

 עמדו ליד שולחן המשחק, שאר חברי הקבוצה יחד עם המלווים יעמדו מאחורי הגדר ילזירה ו הרובוט יכנסו מרצישני : יקוםמ

שיעדכן את בעלי  המקצה, עדכנו את אחראי התור,הרובוט מתחלפים במהלך  צייומרהתוחמת את אזור הזירות. במידה 

 יראו לכם היכן לעמוד.לעניין ו םהרלוונטייהתפקיד 

  ,ם קחו בחשבון כי המרחקים בהיכל מנורה מבטחיהקפידו להגיע לתור לזירה לפחות עשר דקות לפני המקצה לו שובצתם

  גדולים מאלו בתחרויות האזוריות.

 מקצי תחרות רשמיים. 3ם אחד ועוד מקצה אימוני - מקצים  4- כל קבוצה תשתתף ב 

 פיג מעט חששותוכמובן, להלחוות את ההתנהלות בזירה  ,ם לאפשר לקבוצה לכייל את הרובוטמטרת מקצה האימוני . 

 גם אם הוא היה בעל הניקוד הגבוה לקח בחשבון בדרוג הקבוצה בזירהאינו נ ניקודומקצה זה, כשמו כן הוא, מקצה אימונים ו ,

 מבין כל יתר המקצים בתחרות. 

  הרשמיים סבבי המשחקבוה ביותר, מבין שלושת גה ניקודיהיה ההקבוצה  ביצועי רובוט שלעל הקובע הניקוד. 

  אשר בחתימתו ינציג הקבוצה . ביצועי הרובוט את , בשיתוף מריצי הרובוטסמן על דף הניקודיהמקצה שופט הזירה בתום

 .ברגע שדף הניקוד חתום לא ניתן לשנותו. שהוא מבין ומקבל את הסימון כפי שסימן שופט הזירה

 והתשובה לא מניחה את דעתם  במידה .התלמידים יכולים לפנות לשופט הזירה ,ביצועי הרובוט במקרה של חילוקי דעות לגבי

פסיקת שופט הזירה הראשי הינה סופית ומחייבת, במידה וחברי הקבוצה יבחרו לא  .ניתן לפנות גם לשופט הזירה הראשי

 ההחלטה הסופית בנושא.זה יהיה אפס, קחו נתון זה לפני קבלת מקצה לניקוד על טופס הניקוד, הלחתום 

 לפנות לשופטים בצורה מכובדת לפי ערכי  זכרוFIRST LEGO League. 

 כולל בלוטות' , שימו לב( כל שליטה מרחוק או תחלופת נתונים עם הרובוטיםBluetooth  .באזור התחרות אינה חוקית )

 תיפסל! -אלוקבוצה שתעשה שימוש באמצעים 

 האחרות.הקבוצות לכבד את השופטים ואת  רוזכ 

 תיהנו! 

 

 

https://www.firstisrael.org.il/fllresources
https://www.firstisrael.org.il/fllresources
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 טקס הסיום

 לכל הקבוצות. חלק מדליות ותעודת השתתפות / פרסננקיים מצעד מנטורים ו ולאחריו הסיוםבמהלך טקס 

 :הזמניםבטיחות ולוחות  כדי לשמור עללקראת הטקס ו

  במקום שיוגדר לשם כך.כל קבוצה מתבקשת לשלוח שני נציגים שישבו לפני תחילת הטקס 

  ,יוזמנו כל המנטורים למצעד הוקרה ויעלו על במת האולם.בתחילת הטקס 

 מדליות לכל קבוצה( 11 מצעד, יקבל כל מנטור את מדליות ההשתתפות, עבור קבוצתו )עדב. 

  לקבלו.יגיעו הנציגים הנבחרים שני במידה והקבוצה תקבל פרס, הפרסים, חלוקת במהלך טקס 

 להגיע  יםמקום ראשון מוזמנשני ופרס האליפות האליפות מקום  שלישי, פרסהאליפות מקום קבוצות שיזכו בפרס כל חברי ה

 .גביעלקבלת תעודה ו

 עליית שלב.יוזמנו לקבל אישור  ,)מלבד הזוכות בפרס האליפות(לתחרות בינלאומית המעפילות שלב הנוספות קבוצות נציגי ה  

  הגמר בתחרות החצי קבוצות העולות לשלב-GIA .תוכרזנה בטקס וישלחו להן ההנחיות להשתתפות בתחרות 

  את / או  ו )קבוצות אשר לא זכו בפרסים( תעודת השתתפותאת להגיע ולקבל  מתבקש / מלווה מבוגר מנטורהבתום הטקס

 .לשופטים החומרים אותם חילקתם

 פרסים

 יחולקו הפרסים הבאים: גמרבתחרות ה

 חלק  פרסים אלו יזכו את הקבוצות בזכות לייצג את ישראל ולקחת .ומקום שלישי מקום שני, מקום ראשון -פרס האליפות

 בחו"ל. FIRST LEGO Leagueבתחרות 

 :פרסי היסוד 

o קום ראשון ושנימ - השראה, עבודת צוות, מקצועיות אדיבה - פרסי ערכי היסוד 

o מקום ראשון ושני - מחקר, פתרון חדשני, מצגת - פרסי פרויקט החקר 

o קום ראשון ושנימ - תכנון מכני, תכנות, אסטרטגיה וחדשנות - הרובוט פרסי תכנון 

o מקום ראשון ושני - פרס ביצועי הרובוט 

 פרס השופטים 
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 זכאות לפרסים ולעליית שלב בתחרויות

ברמה העולמית ובהתאם  FIRSTעל פי עקרונות המנחים את ארגון  נקבעתלפרסים, לפרסי האליפות ולעליית שלב בתחרות הזכאות 

 לכך גם בישראל וכוללים כללים מחייבים ותהליך שיפוט.

 כללים מחייבים

 על מנת להיות מועמדות לאחד מפרסי היסוד:

 .הקבוצה חייבת להשתתף בכל אחד משלושת חדרי השיפוט ובמשחק הרובוט בזירה 

   ושת חדרי השיפוטצריכים להשתתף בכל שלעשרה חברי הנבחרת(  אותם )ועדכל חברי הקבוצה. 

  חל איסור להחליף בין חברי הנבחרת בין חדרי השיפוט. חברים ולהם צמיד זיהוי זהה 10קבוצה יכולה למנות עד. 

  כל הקבוצות צריכות להפגין מקצועיות אדיבה ושמירה על ערכיFIRST LEGO League בתחרות ולאורך העונה 

 

 תהליך השיפוט

 ם / עליית שלב מורכב ממספר שלבים:יתהליך השיפוט וקביעת מעומדות לפרס

 .בשלב זה מעריכים השופטים את הישגי הקבוצה על פי ההצגה של  כל קבוצה מציגה את פעילותה בכל אחד מחדרי השיפוט

 התלמידים בחדר השיפוט ובהתאם לשאלות ולתשובות במהלך השיפוט.

  מציין את רמת הקבוצה בכל אחת מהקטגוריות, רושם משוב בתום חדר השיפוט, כל צוות שופטים ממלא מחוון לקבוצה, בו הוא

 ומסמן חוזקות שזהה בקבוצה.

  בנוסף, במהלך היום ותוך כדי תהליך השיפוט, השופטים מדרגים את הקבוצה ביחס לשאר הקבוצות שנבחנו באותו חדר השיפוט

 מהקבוצות הבולטות ביותר ומטה(. –)בסדר יורד 

 פוט(, מציגים מידע על הקבוצות אשכולות שי 1-5, מכל חדרי השיפוט )בין שופטי התחום בתום תהליך השיפוט, מתכנסים כל

 שבחנו, דנים ומדרגים את הקבוצות המועמדות לפרסים של אותו התחום.

  לדיון לקביעת הזוכות באליפות, הזוכות בפרסי ליבה והקבוצות המעפילות לשלב הבא.שופטי התחרות לאחר מכן מתכנסים כל 

 לטות מתבצעת על בסיס שקלול הדירוג הכללי של הקבוצה בכל קטגוריות האתגר )תכנון ועיצוב הרובוט, פרויקט קבלת ההח

 ( וביחס לכל הקבוצות בתחרות.FIRST LEGO Leagueהחקר וערכי  

 :מעומדות לפרס האליפות ו / או עליית שלב בתחרות 

o  ת באופן מובהק בכל חדרי השיפוט ובנוסף, על הקבוצה , עליה להיות בולטלפרסי האליפותעל מנת שקבוצה תהיה מועמדת

 מהקבוצות העליונות, בביצועי הרובוט בזירה, בהתאם להיקף הקבוצות שהתחרו בפועל בתחרות.  40%להיות מדורגת  בין 

o  על הקבוצה להיות מדורגת  ובנוסף, עליה להיות בולטת בכל חדרי השיפוט לעליית שלבעל מנת שקבוצה תהיה מועמדת ,

 הקבוצות העליונות בביצועי הרובוט בזירה, מתוך היקף הקבוצות המתוכנן להשתתף בתחרות.  75%*בין 

)ביצועי הרובוט בזירה כשלעצמם, אינם מקנים זכאות לפרסי ליבה ו / או לעליית שלב בתחרות. המדורגים במקום הראשון 

 הם(.והשני בזירה, זכאים לגביע על ביצועי

 מתוך הקבוצות שלקחו חלק בפועל בתחרות. 40%האחוז שהקנה זכאות לעליית שלב עמד על  SMHYDRO DYNAMICS* עד לעונת 
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 הבינלאומיות יותלה לתחרוהעפ

העפלה לתחרות  שלוש הקבוצות הזוכות במקומות הראשון, השני והשלישי בתחרותתתאפשר ל בכל אחד מימי תחרויות הגמר

  בינלאומית.

( בכל אחת מתחרויות הגמר בישראל, תקבל את הזכות להשתתף בפסטיבל העולמי 1הקבוצה אשר תזכה בפרס האליפות )מקום 

 ., ארה"ביוסטוןב   FIRST LEGO League של

 גמר, בהתאם למכסת המקומות שיוקצו לישראל באירועים הבינלאומיים.במידע אודות קיומן של תחרויות בינלאומיות נוספות יוכרז 

ה. כולל דמי הרישום, טיסות, שהות וכדו', הינה על חשבון הקבוצ כל עלויות ההשתתפות בתחרות הבינלאומית,תשומת לבכם כי 

 נא הביאו הדבר לידיעת כל הנוגעים בדבר.

 לאחר התחרות 

 )...הקבוצות מוזמנות להמשיך ולפעול, עד לסוף שנת הלימודים )וגם מעבר 

 אפשרויות להמשך פעילות: 

o משימות נוספות משולחן המשחק, תוך לימוד שימוש בחיישנים ופונקציות בהן לא השתמשתם ביצוע 

o המשך לימודי רובוטיקה והכשרת תלמידים חדשים 

o שיתוף הקהילה בפרויקט החקר 

o הדגמת ביצועי הרובוט לקהילה 

o  תכנון ועריכת תחרותOff-Season - זו פעילותלקבוצות / ארגונים שמעוניינים לקיים  נשמח לסייע 

 

 ®מהי מקצועיות אדיבה

מדובר בדרך עשייה המעודדת עבודה בעלת איכות גבוהה, מדגישה את ערכו  .FIRSTמהווה חלק מהאתוס של ” מקצועיות אדיבה“

הודות למקצועיות אדיבה, מושגים כמו תחרות עזה ורווח הדדי אינם רעיונות  .של הזולת ומכבדת את האינדיבידואל ואת הקהילה

 נפרדים. מקצוענים אדיבים לומדים ומתחרים עד קצה היכולת, אך נוהגים בכבוד ובאדיבות אחד כלפי השני לכל אורך התהליך. 

 אנו מצפים מכל חברי צוות, מתנדבים, מאמנים והמשפחות להתנהג כמקצוענים אדיבים.
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  לתחרותמומלצת  ציודרשימת 

 *ציוד נדרש לתחרות

 רובוט, זרועות וציוד נלווה

 על הקבוצה, בשלושה עותקים לפחות דף מידע

 מחשב נייד, סוללה ומטען

 סוללות חדשות / חלופיות ומטען

 (אסור! Bluetoothשימוש ) USB כבל

 כבל חשמל מאריך ומפצל

 קופסה לנשיאת הרובוט והזרועות

 טלאזור הפי -שטיח + דגמי משימה 

 חדרי השיפוטם, אביזרים וציוד לחומרי

 פוסטר ערכי ליבה )אופציונלי(

 יצוב רובוט )אופציונלי(ע -תקציר מנהלים 

 ועל גבי המחשב, רצוי גם גיבוי בדיסק און קי תכנותים מודפסים

 (אופציונאלי)ואביזרי שיווק  ציוד עידוד

 ועדכוניםחוקים, משימות 

 ארוחה, שתייה ונשנושים לילדים ולמלווי הקבוצה

 הרבה הרבה מצב רוח טוב !!!

 
 הוסיפו לרשימה! –* יש לכם רעיונות נוספים 

 

 

 !בארץאת מסיבת הרובוטיקה הכי טובה  אתכםומחכים לחגוג יחד כמוכם נרגשים 
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 סימון אוטובוסים 
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 היכל מנורה מבטחים - גמר ההוראות הגעה וכניסת אוטובוסים לתחרות 

ברמזור הראשון , יש לעלות במחלף השלום לפנות שמאלה במחלף לכיוון דרך השלום – לאוטובוסים הבאים מכיוון צפון
ווינגיט לפנות ' ברח( לעבור את היכל מנורה מבטחים )יגאל אלון להמשיך ישר עד לרחוב ווינגיט ' יש לפנות ימינה לכיוון רח

להוריד את הילדים ולצאת , פ הוראות הסדרן"יש כניסה לחניון של ההיכל יש להיכנב לחניון להמשיך ע' מ 50ימינה לאחר 
 (.אין חניה בחניון)מהחניה 

 לגווארדיה ברמזור הראשון יש לפנות שמאלה' יש לעלות במחלף לגווארדיה להמשיך על רח – לאוטובוסים הבאים מדרום
יש לפנות שמאלה לחניון של היכל מנורה ' מ 50לאחר , ווינגיט ' לרחוב שדרות המעפילים בסוף הרחוב יש לפנות ימינה  לרח

 (.אין חניה בחניון)להוריד את הילדים ולצאת מהחניה . פ הוראות הסדרן"בחניון יש להמשיך ע, מבטחים

 


