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 החלה אתמול באירוע חשיפה משודר, כיף היה לראות את היקף הצופים בשידור!עונת הפעילות שלנו 
  אנו מאחלים לכם בהצלחה!!! –עם תחילת שנת הלימודים והעונה 
 

 
 

 
 ישראל FIRSTאתר 

 
 לאתר נוח וידידותי למשתמש.ישראל אף הוא  FIRSTאתר לקראת העונה החדשה התחדש 

FIRST ואילו הכניסה לדפי תוכנית   /https://www.firstisrael.org.il –הכניסה לאתר הראשי נותרה כשהייתה לכתובת 
eagueLEGO L  תעשה מעתה דרך הכתובת הבאה– https://www.firstisrael.org.il/fll  

 
 

 חשיפת אתגר העונה והעלאת מסמכי האתגר לאתר
 

 המסמכים הבאים: מפת המשאביםעם פרסום האתגר בשפה העברית, הועלו לדף 
 .האתגר .1
 מדריך האתגר המלא בו מידע על ערכי הליבה, פרויקט החקר ומשחק הרובוט. .2
 .מסמך סידור המגרש .3
 .בנושא פרויקט החקר ומשחק הרובוט –עדכונים לאתגר  .4
וסרטון משימות הרובוט כפי שהצגנו באירוע חשיפת  FIRST LEGO League, ערכי סרטון פרויקט החקר .5

 האתגר.

 בכלים הבאים:שות שימוש כמו כן, הנכם מוזמנים לע
 .מדריך מפורט למאמן .1
 .הנחיות לבניית המשימות .2

הגדירו מפגש מסודר עם הילדים בו תקראו יחדיו את מסמכי האתגר, פרויקט החקר, החוקים והמשימות על שולחן 
 המשימה. תהליך זה משמעותי וחשוב להבנת האתגר, הקדישו לו זמן!

 
 

 משוב על אירוע חשיפת האתגר
 

 .הקליקו כאן –נשמח למשוב על האירוע המשודר של חשיפת האתגר. לכניסה לשאלון 
 
 

  עדכוני קבוצות

 עדכון שלנו?במה 
  

 ישראל FIRSTאתר חדש של  (1)
 העונה והעלאת מסמכי האתגר לאתר חשיפת אתגר (2)
 משוב על אירוע חשיפת האתגר (3)
 הגרלת ערכת משימה מהעונה הקודמת (4)
 סטטוס קבוצות ברשימת ההמתנה (5)
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco482lw4pcXxsikuTIHX3IvGlvPFL9mSmGx-lHqpVWUFVBJQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco482lw4pcXxsikuTIHX3IvGlvPFL9mSmGx-lHqpVWUFVBJQ/viewform
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  הגרלת ערכת משימה מהעונה הקודמת

 
שלימו ימהעונה הקודמת בין כל הקבוצות ש נגריל שתי ערכות FIRST –, אנו ב העונה אתגרכפי שציינו בסרטון חשיפת 

 .18.9.9.17 –משכו את ערכת המשימה עד ל י וגםאת תהליך הרישום 

ם את כתב העברתששילמתם את דמי הרישום לעונה וולאחר ניתן למשוך ממשרדינו, בתאום מראש הערכה את 
 .ההתחייבות ממנהל הארגון

 שמספרו  טלפוןאו צרו קשר ב gila@firstisrael.org.il  –או ל  first@firstisrael.org.il  –לתאום הגעה, נא שלחו דוא"ל ל 

077-5256428. 

 
 

 סטטוס הקבוצות שברשימת ההמתנה
 

כפי שפרסמנו בעדכון הקודם, לאור היקף הקבוצות שנפתחו, הרישום לעונה מתבצע כרגע לרשימת המתנה. אנו נעדכן 
פעילות בעונה, בהתאם לתהליך השלמת הרישום של הקבוצות שהבטיחו בדבר הממתינות בהקדם האפשרי את הקבוצות 

 בכל פעם בה יש התקדמות בנושא.ואנו מבטיחים לעדכן באופן מידי מקומן בעונה. תהליך זה דינאמי 
 

 
 ות שרשמתם מתכננות להשתתף בפועל?האם כל הקבוצ

 

במידה ורשמתם קבוצה שאינה עתידה להיפתח, אנא עדכנו אותנו בהקדם כדי שנוכל להעביר את המקום לקבוצות 
 הנמצאות ברשימת ההמתנה.

 .שם היישוב והארגון מספר קבוצה,כולל  fll@firstisrael.org.ilאת הודעת הביטול אנא שילחו לדוא"ל 

 
 
 
 

 
 ליצירת קשר

 
 

 fll@firstisrael.org.il –לפניות בנושאים שונים כתבו ל 
 

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

 
 Facebook -אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בדף ה 

 
 

  עונה מאתגרת ומהנה!להתראות ב
 

 ישראל                       FIRST LEGO League צוות
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