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 6עדכון מס 
 
 

 קבוצות יקרות,
  

 העונה הולכת ומתקדמת, כמחצית מקבוצות משכו את ערכת המשימה ובעדכון מידע חשוב למי שטרם עשה זאת.
  
 FIRST Robotics Summit #8 – 18.10, 19.10 – !שריינו יומנים 

 במכללת אפקה. FIRSTאחת לשנה, בחופשת הסוכות, מתקיים סמינר 
והאתגר, על  FIRST LEGO Leagueר מיועד למורים, מדריכים ומנטורים בלבד ומהווה הזדמנות מצוינת ללמוד על הסמינ

 , פרויקט החקר, כיצד מתכננים אסטרטגיה ועוד.EV3 -עיצוב ותכנות הרובוט
 -השנה הרחבנו את ההדרכה והסמינר יתקיים במשך יומיים כאשר כל יום יוקדש לנושא אחר 

למתחילים ולמתקדמים במקביל ויכלול מידע על תכנות, חיישנים, בנייה  EV3( יוקדש כולו להדרכת 18.10)היום הראשון 
 וסדנה מעשית.

 ( יכלול הרצאות על ניהול העונה, פרויקט החקר, הדרכת משימות ואסטרטגיה על שולחן המשימה.19.10היום השני )
 פרטים על תוכנית הסמינר ואופן הרישום בהמשך.

 
 נדרשת פעולה! -האתגר באתר  מסמכי 

אחד המרכיבים החשובים להצלחת הפעילות בעונה הינו הכרת האתגר על חלקיו השונים. הקדישו זמן מיוחד לקריאת כל 
 החומרים, בדגש על מסמך "האתגר" ו"מדריך האתגר" יחד עם התלמידים, כמפתח להצלחה!

 שימו לב גם לעדכונים המתפרסמים באתר.
 בדף מפת המשאבים. –או באתר את כל המידע תמצ

 
 נדרשת פעולה! -סיום תהליך הרישום והסדרת התשלום   

 .30.9.16אנו שבים ומזכירים כי התאריך האחרון להשלמת  הרישום הינו 
 .3השלמת הרישום מחייבת העברת כתב התחייבות וכן תשלום לעונה, כאמור בעדכון מספר 

 בוצות שטרם השלימו הרישום לרשימת המתנה ומקומן בעונה אינו מובטח.לאחר תאריך זה יועברו הק
 
 ייתכן ונדרשת פעולה -משלוח ערכת המשימה  

, נתחיל לשלוח את ערכת המשימה לבתי הספר / הארגונים אשר השלימו את 26.9.16 -כפי שעדכנו בתחילת העונה, מה
 הרישום.

שימה, יקבלו בתחילת השבוע הבא, דוא"ל מיוחד בו בקשה למילוי בתי הספר שהשלימו הרישום וטרם משכו את ערכת המ
 פרטים לקבלת הערכה לבית הספר.

 שימו לב, הדוא"ל יישלח למנטור הרשום במערכת בלבד.
  
 ליצירת קשר 

 על מנת שתקבלו מענה מהיר לשאלותיכם אנא כתבו לנו ל:
 fll@firstisrael.org.il -בנושאי פרויקט החקר, ניהול עונה ונושאים כללים אחרים 

 flltech@firstisrael.org.il -בנושא משחק הרובוט 
 Facebook -אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בדף ה 

 
  

 להתראות בעונה חדשה ומאתגרת,
 ישראל FIRST LEGO Leagueצוות 

 עדכוני קבוצות 
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