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 CITY SHAPER 2020-2019עונת  – תחרויות אזוריות

 

 26.01.20-17.02.20  –  תאריכי התחרויות 

 07:30-18:00 –  שעות התחרות 

אולם  -תיכון מור, עמק חפר -, מודיעיןהיכל רוממה -, חיפההיכל ארנה -, ירושליםהיכל קבוצת שלמה -תל אביב - מיקום התחרויות 

 מתנ"ס ירוחם.   -רט קדם, ירוחםהספו

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

 לתחרות לוח זמנים 

 

 שעה  פעילות 

 7:30-8:00 והתארגנות בפיט  רישום הקבוצה, * הגעה לתחרות 

 8:10-8:40 תדריך מנטורים 

 08:45-09:10 טקס הפתיחה 

 09:15-16:00 חדרי שיפוט, מקצי הרובוט 

 16:20-17:00 חלוקת מדליות ו  מצעד מנטורים

 17:00-18:00 טקס הכרזת הזוכים בפרסים והמעפילים לתחרות הגמר 

   18:00 סיום התחרות 

 

   07:30בשל הנחיות אבטחה, הכניסה להיכל תעשה לא לפני השעה  *
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 , חנייה ועוד הוראות הגעהות, ל כתובמידע ע

 סור להכניס בקבוקי זכוכית ו/או פחיות לתחומי ההיכל. יאחל * 

רצוי להיערך מראש להבאת מזון ושתייה לתלמידים או לבדוק אפשרות להזמנת מזון 
 ות.התחר טרםלתלמידים 

   .להלן 71בעמוד השלט כדוגמת  יש לסמן את האוטובוסים המגיעים לתחרות עם שלט 

 כי חל איסור להכניס נשק מכל סוג שהוא להיכל ואין אפשרות לאחסן נשק בהיכל. תשומת לבכם 
 
 

 בטיחות והשגחת מבוגרים  

 
עם אדם אחד נוסף   נמצאוודאו שכל ילד  -באופן קבוע. השתמשו בשיטת הידידים השגחהנמצאים תחת ודאו כי כל חברי הקבוצה 

  לפחות. הזכירו לכל מלווי הקבוצה שבתחרות מצופה מכולם לכבד ולפעול על פי ערכי הליבה, כולל הורים ומלווים.

  וע.האיר אם יש בקבוצתכם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, בבקשה עדכנו את מארגני התחרות לפני מועד

 במהלך התחרות, ידעו מיד את מארגני התחרות.  אירוע חריג אחר  במידה ואתם רואים או חווים מקרה רפואי או 

 

 

 

 

 מזון ושתייה*  חנייה  כתובת  תחרות 

 קיים מזנון במקום חינם  תיכון מור, רח' הדרים, רעות.   1

 קיים מזנון במקום חינם  מתנ"ס ירוחם, רח' צבי בורנשטיין, ירוחם.  2

 קיים מזנון במקום בתשלום  הנחיות להגעה. , תל אביב. 7 היכל קבוצת שלמה, אייזיק רמבה 3,4,5,6

 קיים מזנון במקום חינם  אולם הספורט קדם, עמק חפר.   7,8

 קיים מזנון במקום חינם    הנחיות להגעה. , ירושלים.1דרך דוד בנבנישתי ארנה פיס,  9,10

 קיים מזנון במקום חינם    הנחיות להגעה., חיפה. 69יקא רוממה, דרך פהיכל הספורט  11



 
 
 

 
5    

 
 

 וכללים מחייבים FIRST LEGO Leagueגודל קבוצת 

 . תלמידים*  10 -ל 2קבוצה מונה בין  ✓

 . ט'-תלמידי כיתות ד' ✓

 תהליך. השלמת ה טופס אישורעל גבי והמנטור אישר בחתימתו  הסכמה וויתורכל המשתתפים ו / או הוריהם מילאו טופס כתב  ✓

 ם התחרות.ר, מאמן ומלווי הקבוצה ביונדרש עבור כל תלמיד, מנטו  הסכמה וויתורכתב 

לקבל החלטה בבוקר התחרות האם הן מוותרות על ההתמודדות    תידרשנהקבוצות המונות יותר מעשרה תלמידים    -  תשומת ליבכם*  

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

ובעיקר מהתלמידים   לנומכו  וחסכו בבקשה כבדו את חוקי התחרות    .תחתמו על הצהרת ויתור על התמודדות לפרסמידים, אלא אם  תל

 אי נעימות.

 תלבושת וזהות קבוצתית 

ית שתאפשר לאחרים לקבל מושג תלבושת וזהות קבוצתית נתונה לשיקול דעתכם. אנו ממליצים לקבוצות לאמץ זהות כיפית וייחוד

 אבל בעיקר זכרו ליהנות!  . חישבו על שיווק חכםעליהן

 ישראל מופיע עליהן באופן מסודר.  FIRSTבמידה והחלטתם למתג את החולצות שלכם, אנא וודאו כי סמל 

 תהליך הרישום בבוקר התחרות 

   .8:10 - ועד ל  07:30קליטת ורישום הקבוצות מהשעה 

הצגת אישורי  . הידניים שמולאו על ידי ההורים הסכמה וויתורטפסי כתב  בעת הרישום, על המנטורים להגיש את שימו לב, חשוב! 

 הורים בעמדת הרישום מהווה תנאי הכרחי להשתתפות הקבוצה בתחרות. אנא הימנעו מחוסר נעימויות בנושא.  

 : ר הקבוצה / מבוגר מלווה יקבלבעמדת הרישום, מנטו

 השיפוט והמקצים  , כולל שעות חדרלוח זמנים לקבוצה ✓

 היוםיות והסבר לגבי הנחדף  ✓

 מפת התמצאות  ✓

 . עם התלמידים. מידע מפורט בהמשך כרטיסי מנטור לטובת כניסה לחדר השיפוט שלושה ✓

http://firstisrael.net.technion.ac.il/fll-fllir/
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_45d798e2e81b4f2dab8bdef6f2c2946f.pdf
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 את המדליות. תוכלו לקבל   אתורק יש לשמור על שובר זה שכן  לחברי הקבוצה. ובר למצעד המנטורים וקבלת מדליותש ✓

 )אזור התארגנות הקבוצה( אזור הפיט

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

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

 בפיט, כל קבוצה תקבל:  ✓

o שולחן בגודל סטנדרטי 

o אחת חשמל דת נקו 

 

 יש להביא לתחרות את הפרטים הבאים: ✓

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

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

o מרים, אביזרים וציוד הדרוש להצגה בחדר השיפוט חו 

o שר הכנסת שטיחי משימה לתחרות. לשם אימון יוקצו שולחנות אימונים.  לא תתאפ -ובש ח 

 

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

o   .לא תותר הכנסת מסגרת / משטח / מסגרת ומשטח/ שולחן משימה לאזור הפיט 

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

o  פורמט  .עותקים להשאיר בתחנת השיפוט( 3  )לפחות מידע קבוצתידףWORD  םהמשאבי בדף מפתמצוי. 

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

o  הרובוט והזרועות )חשוב!( לנשיאת קופסא. 

o  דוד הקבוצה בטקסים ובהרצות בזירהלעיצוב הפיט ועי ושיווקאביזרי עידוד . 

o כל דבר אחר שלדעתכם תזדקקו לו במשך היום . 

 ב: ו לשימ ✓

o  למתחם הפיטים ןהאולמות המארחים, אין להביא סוכות למיניה בהתאם להנחיות 

o   ,למתחם   מסגרת לשטיחפלטה ו/או רגלי שולחן /  מפת משימה/  /    חל איסור על הכנסת שולחן זירה בנוסף

עו עם שולחן  . במידה ותגילאימונים ובו יוצבו שולחנות מטעמנובכל תחרות אנו נקצה אזור ייעודי  .הפיטים / תחרות

ולא יוותר מקום באזור המיועד לכך, תדרשו להשאיר את השולחן מחוץ להיכל ובאחריותכם הבלעדית.  אנא כבדו את  

 כללי התחרות והישמעו להוראה זו.  

 במקום יועמדו על ידינו, שולחנות אימונים מאלומיניום  

https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_b3c795e93d594c5da751c32c4509362b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_b3c795e93d594c5da751c32c4509362b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_b3c795e93d594c5da751c32c4509362b.pdf
https://www.firstisrael.org.il/fllresources
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o !אין להביא מדבקות 

o בו בחבריכם לתחרות. נים, אנא התחש , תופים, מגפו(קריוקי בידוריות )להגיע עם   אין 

 

 :לזכור  ם שחשובכמה כללי ✓

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

 .סדר וארגון במהלך כל היום

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

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 וטין מלגשת למחשב, לעבוד על המנטור / המבוגרים להימנע לחל ✓

 .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 מונים יאאת שולחן ה ופנ 

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

 והציוד. וודאו כי לאורך היום תמיד נשאר מישהו ממלווי הקבוצה לשמור על הפיט   ✓

 עזרה וסיוע לקבוצות שזקוקות לעזרה!  ועיהצ ✓

 מפגש מנטורים 

  אחד  מבוגר  ן על כל קבוצה לשלוח לפחות מנטור / מאמ. 8:10-8:40מפגש מנטורים / מאמנים יתקיים באזור התחרות בשעה 

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

 במהלך מפגש המנטורים: 

 .תפגשו עם מנהלי התחרות ✓

 .ע על התנהלות היום ודגשים חשוביםתקבלו מיד ✓

 .וט או דברים הקשורים לתחרות עצמהך השיפתוכלו לשאול שאלות על תהלי ✓
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 טקס הפתיחה 

להתחיל את היום יחד עם כל הקבוצות, המנטורים, ההורים, מורים, מלווים   אמתית יחל טקס הפתיחה. זוהי חגיגה    בדיוק 08:45 בשעה

 וקהל, להריע ולהוקיר את הקבוצות. 

 הם שימוש! זה הזמן לעשות ב –במידה ויש לקבוצה באנרים או אביזרי עידוד 

 ! השיפוט חדרו משחק רובוטל  תיגשואחרי הטקס, 

מריצי הרובוט צריכים לחכות על הזירה/בתור לזירה במהלך הטקס מאחר  , 09:15 בשעהדה ואתם משובצים למשחק אימונים במי

 , כחלק מהטקס!והם יריצו את הרובוט ממש בסיומו

 וקהל  צופים 

 וחוויה! טכנולוגיה ים, משפחה וקהילה לחגיגה שהיא כל כולה מדע, אנו קוראים לכם להזמין לתחרויות הורים, מור

 , מיד עם סיום טקס הפתיחה. 09:15לקהל הרחב, החל מהשעה  חופשיים ופתוחיםוהסיור בפיטים משחק הרובוט 

דיניות  אנו מבקשים לכבד מ  למתחם זה. להיכנס רשאיםמלווים  ושלושהרק חברי הקבוצה  מתחם חדרי השיפוט סגור לקהל הרחב.

 זו.

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 

   וק.בדי 09:30הקבוצות מתחיל בשעה  שיפוט תהליך 
 לוח זמנים לדוגמא מצורף להלן:
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, תכנון הרובוט וערכי הליבה )בזה חדשנות דקות בהן תציג ברצף את תחום פרויקט ה 25ך למשר השיפוט תיכנס לחד קבוצהה ✓

 הסדר(.

   ולהיכנס עם כל הציוד בתחילת המקבץ. מראש  השיפוט תחומילהכין את כל הציוד הנדרש לכל שלושת ו לשיפוטחשוב להיערך  ✓

 לת המקצה / חדר השיפוט.פני תחידקות ל  5לפחות לתור  . הקפידו להגיע לב לשעת המפגששימו  ✓

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

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

ובתנאי )אין להסריט( ניתן יהיה לצלם בזמן השיפוט . פוטס לחדר השיוכלו להיכני נטוריםמ ועד שלושה קבוצה רק חברי ככלל,  ✓

מדיבור  לחלוטין    להימנע  המנטורים המלווים אינם חלק מהקבוצה הנשפטת ועליהםשהדבר לא יפריע למהלך התקין של השיפוט.  

 בכל דרך.השפעה על השיפוט  /

קבוצות ולשופטים את התנאים האופטימליים  הגבלת מספר האנשים שיכולים להיכנס למתחם השיפוט מטרתה לאפשר ל ✓

 .האפשריים

 לכבות טלפונים ניידים לפני הכניסה לחדר השיפוט.  יש ✓

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

בתום התחרות. מידע שיינתן ולא יילקח   חומריםלהשיב לכם את הוצתכם ולשייך אותם לקבארגון / יישוב, על מנת שנוכל  שם הו

 בתום התחרות, לא יישמר. 

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

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

)אחד משלושת המנטורים הרשאים להיכנס   מתורגמן מטעם הקבוצהאם תרצו, להגיע עם  תוכלו,  יהיה שופט דובר ערבית בחדר  

 , שיתרגם את שאלות השופטים ותשובות הילדים.לחדר השיפוט(

 !עדכנו אותנו -ילדים בעלי צרכים מיוחדים

או  ילדים בעלי צרכים מיוחדים  / ם )תלמידים על הספקטרום האוטיסטי דים עם צרכים מיוחדים משתתפים תלמיבמידה ובקבוצתכ

כדי שנוכל לוודא שקבוצתכם תקבל התייחסות   הטופס המצורף בדומה לכך( וחשוב לכם שהשופטים ידעו על כך, אנא מלאו את 

 ימה בתהליך השיפוט.  מתא

 .שימו לב כי לא תתאפשר הארכת זמן בחדר השיפוט  .2020בינואר   23-חמישי העד יום את הטופס יש למלא 
 

https://forms.gle/jiiJVmZjZE7DCmjB6


 

     
10  

 

 פוט י שהתהליך  ב מצפה לנו מה  

 

 השיפוט בתחרות תהליך

 

לוח הזמנים וסדר    .ליבהוערכי ה  תכנון הרובוטחדר שיפוט אחד בו יציגו ברצף את פרויקט החקר,  ביום התחרות יכנסו חברי הקבוצה ל

 : הוא כלהלןההצגה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שימוש במהלך העונה כולה ובוודאי לקראת   וולעשות ב וולכן רצוי מאוד להוריד אות השיפוט ןבמחווצוות השופטים יעשה שימוש 

 התחרות. 

 צתי, אותו תוכלו למצוא במפת המשאבים.גם לעשות שימוש בכל מידע שיסופק על ידי הקבוצה וכן דף מידע קבו  חצוות השופטים ישמ

 חדשנותפרויקט ה -שיפוט  תחום

כולל את  שלה. זמן זה    דשנותהדקות הראשונות נועדו לאפשר לקבוצה להציג את פרויקט הח  5דקות.    8נמשך    דשנותשלב שיפוט הח

דע החסר במחוון שלים את המי, על מנת לה . הדקות הנותרות נועדו לאפשר לשופטים לשאול את הקבוצה שאלותזמן ההתארגנות

 .השיפוט

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

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

ועל מנת להיות מועמדת לפרס האליפות על הקבוצה לזהות בעיה בנוגע לאתגר השנתי,    חדשנותרויקט  זכרו, כדי להיות זכאית לפרסי פ

  החדשנות עצב פתרון חדשני לבעיה שנבחרה ולשתף הבעיה והפתרון עם אחרים. אנא חיזרו וקראו את מה שנדרש להצגת פרויקט ל

 במסמך האתגר.

 הערות פירוט   משך הזמן בדקות 

דקות   25סה"כ  הקבוצההתארגנות של  1

זמן שהות  

הקבוצה בחדר 

 השיפוט

 דשנות פרויקט הח 8

 תכנון הרובוט 8

 ערכי הליבה 8

https://f0a4a0ad-7474-4c9f-8658-2740cfb32302.filesusr.com/ugd/59e060_92e8fe16270445f495afdac1caf7e17a.pdf
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 תכנון הרובוט - שיפוט תחום

 דקות.   8נמשך  בתחום זה  המפגש 

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

 , הוא נועד לסייע לכם להציג בצורה מיטבית את תכנון הרובוט. שלהלןתוכלו להשתמש בתקציר המנהלים 

חר מכן ישאלו השופטים שאלות ו / או יבקשו הדגמה של לא.  דקות לעשות זאת  4הלים, יהיו לכם  במידה ותעשו שימוש בתקציר המנ

 אחת המשימות.

סביר או לתאר  על מנת לה  בדגם המוקטן. הקבוצה תוכל לעשות שימוש  של מפת המשימה  4Aר יימצא דגן מוקטן בגודל  שימו לב, בחד

את איכות הביצועים של הרובוט בחדר  שימו לב כי השופטים אינם בודקים במידה ותרצו כן תוכלו להפעיל את הרובוט.  .את הנושא

 זה.

 תקציר מנהלים 

את המידע שבתקציר רצוי לכלול   תקציר מנהלים בו תוכלו להתמקד בדברים החשובים שתרצו להציג לשופטים.באפשרותכם להכין 

 ידע הקבוצתיבדף המ

בקשו מהקבוצה להכין   .הרובוט של הקבוצה שלכם וכל מה שהוא יודע לעשותסקירה של  ם  מטרת תקציר המנהלים היא לתת לשופטי

 :מצגת קצרה )לא יותר מארבע דקות( שתכסה את הנקודות הבאות

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

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

 .הרבה ביותר

 :פרטי תכנון ✓

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

 .הצלחה של הרובוט בהשלמת המשימות שנבחרוה

את הדרך שבה הקבוצה תכננה את הרובוט ובאיזה תהליך היא השתמשה כדי לבצע שיפורים בתכנון   תהליך התכנון: תארו ✓

 .לאורך התהליך. ספרו איך חברי הקבוצה תרמו לתכנון

באילו זרועות הוא משתמש כדי לבצע משימות  תכנון מכני: תארו את המבנה הבסיסי של הרובוט. הסבירו כיצד הרובוט נע,  ✓

 .מוודאת שקל להוסיף/להסיר זרועותוכיצד הקבוצה שלכם 

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

 התוכניות.  

 .ינה שהם מיוחדיםחדשנות: תארו את כל המאפיינים של תכנון הרובוט שהקבוצה מאמ ✓

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

 .סיפור משעשע על הרובוט, שתפו את השופטים

https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_b3c795e93d594c5da751c32c4509362b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_b3c795e93d594c5da751c32c4509362b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_b3c795e93d594c5da751c32c4509362b.pdf
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 ליבהערכי ה - שיפוט תחום

קבוצתית. בתום שלוש הדקות,   בשלוש הדקות הראשונות, תתבקש הקבוצה לבצע משימהדקות.  8משך תחום זה נהמפגש ב

לת  יהדקות האחרונות שמורות לשופטים לשא  2  במידה והכינה, למשך שתי דקות.   ,שלה  הליבההקבוצה תוכל להציג את פוסטר ערכי  

 , על מנת להשלים את החסר במחוון השיפוט.שאלות

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

 פוסטר ערכי ליבה

להכין פוסטר ערכי הליבה. כאשר אתם נערכים לחדר השיפוט, שקלו  

ופטים להבין הפוסטר אינו חובה אך הוא מסייע לקבוצה להסביר ולש

הכינו את פוסטר  את כל הדברים החשובים שאתם רוצים לשתף. 

ערכי הליבה לפי הפורמט הבא. הכנת הפוסטר, בעיקר לקבוצות  

עזור לשופטי ערכי הליבה בתחרות ללמוד יותר על הקבוצה חדשות, י

 ל הסיפור הייחודי שלה.שלכם וע

הליבה דונו עם הקבוצה על האופן שבו הקבוצה אימצה את ערכי 

הן במפגשי הקבוצה והן בחלקים אחרים של החיים. ערכו רשימה של דוגמאות. בקשו מהקבוצה שלכם לתת דוגמאות  –בעונה

 שמדגישות את תחומי ערכי הליבה הספציפיים שלהלן:  

שופטים  התמקדו בהשגת יתרון בתחרות או בזכייה בפרס. ספרו ל  ספקו דוגמאות לדברים שהקבוצה שלכם גילתה ושלא :  תגלית  ✓

 , בייחוד אם אחד החלקים הלהיב אתכם יותר מהאחרים.FIRST LEGO Leagueאיך הקבוצה יצרה איזון בין שלושת החלקים של 

במצבים   FIRST LEGO League -תנו דוגמאות לאופן בו הקבוצה יישמה את ערכי הליבה ודברים נוספים שלמדתם ב : השפעה ✓

 יך חברי הקבוצה שילבו רעיונות, מיומנויות ויכולות חדשות בחיי היומיום שלהם. מחוץ לפעילויות בקבוצה. ספרו לשופטים א

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

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

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

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

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

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

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

 

 תגלית 

 

 

 ערכי ליבה נוספים 

זהות  )לדוגמה: כבוד או  

 (הקבוצה

 

 הכלה 

 

 השפעה 

תוף שי

פעולה  

 תחרותי

 שם הקבוצה
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 משחק הרובוט 

 . SMCITY SHAPER , עונתLEGO League   FIRSTמשחק הרובוט של את להכיר ולהבין   כל קבוצה צריכה ✓

 לא ומסמך העדכונים.  ך האתגר הממסמ: להכיר את המסמכים הבאיםאתם נדרשים  ✓

 בדף מפת המשאבים.ניתן למצוא את כל מסמכי המשחק והעדכונים  ✓

   שימו לב!

 הציוד.כסון  הקבוצה יכולה להשתמש בכל שטח הבית לצורך אבמהלך המקצה    כבעבר,  שולחנות  עמדוא ירשות הקבוצות לל ✓

 ך האתגר המלא.  פורט במסמכנס בתוך אזור הביקורת הגדול או אזור הביקורת הקטן המיצתי לההקבול כל הציוד  ע  :ציוד נלווה ✓

 התחיל את המקצה.  . רק לאחר מכן יוכלו הקבוצות לזירהעבור תהליך בדיקה ע"י שופטי היהקבוצה  ציוד  ,  יציאת המקצהם  טר ✓

וצה יחד עם המלווים יעמדו מאחורי הגדר עמדו ליד שולחן המשחק, שאר חברי הקביהרובוט יכנסו לזירה ו מרצישני : יקוםמ ✓

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

 יראו לכם היכן לעמוד.לעניין ו הרלוונטיים התפקיד 

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

 .  פיג מעט חששותוכמובן, לה לחוות את ההתנהלות בזירהם לאפשר לקבוצה לכייל את הרובוט, מטרת מקצה האימוני ✓

, גם אם הוא היה בעל הניקוד הגבוה  ניקודו אינו נלקח בחשבון בדרוג הקבוצה בזירהמקצה זה, כשמו כן הוא, מקצה אימונים ו ✓

 מבין כל יתר המקצים בתחרות.  

 .הרשמיים סבבי המשחקבוה ביותר, מבין שלושת גה ניקודיהיה ההקבוצה  צועי רובוט שלביעל הקובע הניקוד  ✓

אשר בחתימתו  יאת ביצועי הרובוט. נציג הקבוצה  , בשיתוף מריצי הרובוטגבי הטאבלטסמן על יבתום המקצה שופט הזירה  ✓

 הניקוד חתום לא ניתן לשנותו.  חתמתם על גבי הטאבלט, שהוא מבין ומקבל את הסימון כפי שסימן שופט הזירה. ברגע ש 

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

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

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

 . FIRSTלפנות לשופטים בצורה מכובדת לפי ערכי  זכרו ✓

https://www.firstisrael.org.il/fllresources
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( באזור התחרות אינה חוקית.   Bluetoothים )כולל בלוטות' כל שליטה מרחוק או תחלופת נתונים עם הרובוט, שימו לב ✓

 פסל! תי - אלוקבוצה שתעשה שימוש באמצעים 

 הקבוצות האחרות.לכבד את השופטים ואת  זכרו ✓

 ! תיהנו ✓

 טקס הסיום 

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

 :הזמניםכדי לשמור על בטיחות ולוחות לקראת הטקס ו

 שבו במקום שיוגדר לשם כך. נציגים שי  עד שלושהלפני תחילת הטקס כל קבוצה מתבקשת לשלוח  ✓

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

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

 .פרסה יגיעו לקבל אתהנציגים הנבחרים  שלושת הפרסים,  חלוקת במהלך טקס  ✓

 . הפרסלהגיע לקבלת  יםבפרס האליפות מקום שני ופרס האליפות מקום ראשון מוזמנקבוצות שיזכו כל חברי ה ✓

   עליית שלב.יוזמנו לקבל אישור  ,)מלבד הזוכות בפרס האליפות( המעפילות לשלב הגמרהנוספות קבוצות נציגי ה ✓

את  ווני השיפוט / תעודות הפרס, מחו  תעודת השתתפותאת להגיע ולקבל  מתבקש / מלווה מבוגר מנטורהבתום הטקס  ✓

 .לשופטים החומרים אותם חילקתם

 פרסים 

 יחולקו הפרסים הבאים: המוקדמותבתחרות 

 מקום שני ראשון ומקום   -פרס האליפות ✓

 : תחומיםפרסי  ✓
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o מקום ראשון ושני   - השראה, עבודת צוות, מקצועיות אדיבה - ליבהפרסי ערכי ה 

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

o מקום ראשון ושני  -  תכנון מכני, תכנות, אסטרטגיה וחדשנות  - פרסי תכנון הרובוט 

o  מקום ראשון ושני  - הרובוטפרס ביצועי 

 פרס השופטים  ✓

מקום ראשון בלבד, פרס ביצועי  -קבוצות יחולקו: פרס אליפות מקום ראשון, פרסי תחומים 24 השתתפות*בתחרויות ב

 ד ופרס השופטים.  הרובוט מקום ראשון בלב

 

 זכאות לפרסים ולעליית שלב בתחרויות 

ברמה העולמית ובהתאם   FIRSTעל פי עקרונות המנחים את ארגון  לפרסים, לפרסי האליפות ולעליית שלב בתחרות נקבעתהזכאות 

 לכך גם בישראל וכוללים כללים מחייבים ותהליך שיפוט. 

 כללים מחייבים

 י היסוד:על מנת להיות מועמדות לאחד מפרס

 השיפוט ובמשחק הרובוט בזירה.תחומי הקבוצה חייבת להשתתף בכל אחד מ •

 השיפוט  תחומיכל חברי הקבוצה צריכים להשתתף בכל    •

 חברים 10קבוצה יכולה למנות עד  •

 בתחרות ולאורך העונה   FIRSTכל הקבוצות צריכות להפגין מקצועיות אדיבה ושמירה על ערכי   •

 

 תהליך השיפוט 

 ט וקביעת מעומדות לפרסם / עליית שלב מורכב ממספר שלבים: תהליך השיפו

הקבוצה על פי ההצגה של  בשלב זה מעריכים השופטים את הישגי  שיפוט.תחומי הכל קבוצה מציגה את פעילותה בכל אחד מ •

 התלמידים בחדר השיפוט ובהתאם לשאלות ולתשובות במהלך השיפוט.

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

 ומסמן חוזקות שזהה בקבוצה.

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

 מהקבוצות הבולטות ביותר ומטה(.  –)בסדר יורד 
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, מציגים מידע על הקבוצות שבחנו, דנים ומדרגים את  , מכל חדרי השיפוטשופטי התחוםהשיפוט, מתכנסים כל בתום תהליך  •

 הקבוצות המועמדות לפרסים של אותו התחום. 

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

על בסיס שקלול הדירוג הכללי של הקבוצה בכל קטגוריות האתגר )תכנון ועיצוב הרובוט,   בתהליך דיון,  תבצעת קבלת ההחלטות מ  •

 לכל הקבוצות בתחרות. ( וביחס FIRSTוערכי   חדשנותפרויקט ה

 

 

 מעומדות לפרס האליפות ו / או עליית שלב בתחרות: 

o   ובמשחק הרובוטהשיפוט  תחומית באופן מובהק בכל  , עליה להיות בולטלפרסי האליפותעל מנת שקבוצה תהיה מועמדת. 

o  בביצועי הרובוט בזירה. ו השיפוט  תחומי, עליה להיות בולטת בכל לעליית שלבעל מנת שקבוצה תהיה מועמדת 

o   ,מהווים משקל שווה ערך להערכה בשלושת תחומי  בזירה  ביצועי הרובוט  בעת ההחלטה על פרס האליפות והעפלת שלב

 . הליבה 

 

 תחרות הגמר העפלה ל

 מהקבוצות הלוקחות חלק בתחרות, על בסיס עמידה בקריטריונים המחייבים שלהלן.  18%  -העפלה לתחרות הגמר תתאפשר לכ

תחרויות הגמר  ₪ לקבוצה.  1,000קבוצות שיעפילו לתחרות הגמר יידרשו לבצע רישום לתחרות ולשלם דמי השתתפות על סך 

 .  2020במרץ   23-24  רוממה שבחיפה בתאריכיםהיכל  יתקיימו ב

 לאחר התחרות  

 .בחיפהכל התלמידים מוזמנים להגיע לצפות ולהתנדב בתחרויות הגמר  ✓

 ☺וגם מעבר הקבוצות מוזמנות להמשיך ולפעול, עד לסוף שנת הלימודים  ✓

 :אפשרויות להמשך פעילות  ✓

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

o  רובוטיקה והכשרת תלמידים חדשים המשך לימודי 

o  החדשנות שיתוף הקהילה בפרויקט 

o הדגמת ביצועי הרובוט לקהילה 

o  תכנון ועריכת תחרותOff-Season -  זו  פעילותלקבוצות / ארגונים שמעוניינים לקיים  נשמח לסייע 
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 ®מהי מקצועיות אדיבה

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

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

 אחד כלפי השני לכל אורך התהליך.  ם עד קצה היכולת, אך נוהגים בכבוד ובאדיבותנפרדים. מקצוענים אדיבים לומדים ומתחרי

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

שבמסצ'וסטס, ארה"ב. וודי תרם רבות לפיתוח    MITמאוניברסיטת    Woodie Flowersמי שהגה את המונח המיוחד ומופלא היה פרופ'  

. יהי 2019הלך לעולמו בטרם עת בסוף שנת  Woodie Flowersמוקירים לו תודה. פרופ'  ברמה הבינ"ל ועל כן אנו  FIRSTתכניות 

 זכרו ברוך.  

 

 

 

  לתחרות מומלצת   ציודרשימת 

 

 

 חובה! -מכל הורי ילדי הקבוצה הסכמה וויתורטופס 

  זרועות וציוד נלווהרובוט, 

 על הקבוצה, בשלושה עותקים לפחות דף מידע

 מחשב נייד, סוללה ומטען

 סוללות חדשות / חלופיות ומטען

 אסור!(  Bluetooth)שימוש  USBכבל 

 כבל חשמל מאריך ומפצל

 קופסה לנשיאת הרובוט והזרועות

 לאזור הפיט -שטיח + דגמי משימה 

 וציוד לחדר השיפוטחומרים, אביזרים 

 פוסטר ערכי ליבה )אופציונלי(
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 עיצוב רובוט )אופציונלי( -תקציר מנהלים 

 ותים מודפסים ועל גבי המחשב, רצוי גם גיבוי בדיסק און קי תכנ 

 ציוד עידוד ואביזרי שיווק )אופציונאלי(

 חוקים, משימות ועדכונים

 עד לשעות הערב הקבוצהארוחה, שתייה ונשנושים לילדים ולמלווי 

 משחקי חברה ופעילויות להפגת המתח וזמן ההמתנה

 הרבה הרבה מצב רוח טוב !!!

 
 הוסיפו לרשימה!  – ? מצוין!לכם רעיונות נוספים * יש 

 

 

 !בארץאת מסיבת הרובוטיקה הכי טובה  אתכםומחכים לחגוג יחד כמוכם נרגשים 
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 סימון אוטובוסים  
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 אביבתל  –הנחיות לבאים באוטובוס לתחרות בהיכל קב' שלמה 

 

לירידה למחלף רוקח ולמרכז הירידים   נכנסים לכביש הגישה  -נוסעים באילון צפון )מדרום לצפון(    -לבאים מדרום  

ועוקבים אחר השילוט ליציאה לכיוון מרכז הירידים )ירידה אחת אחרי הירידה לרוקח(. בקצה היציאה פונים שמאלה לרחוב 

  לא ) 'אייזיק רמבה' וממשיכים להקיף את הגדר החיצונית של מרכז הירידים עד שפוגשים כיכר, את הכיכר חוצים ישר

מתחת   -מ' פונים שמאלה    100-למרות שיש שילוט להיכל שלמה ולחניון הדרייב אין(, רק בהמשך לאחר כ לפנות שמאלה,  

פתוח, לתוך חניון הדרייב אין( וממשיכים  –לגשר סמי )ר' תמונה(. נוסעים עוד כמה מאות מטרים )עוברים עוד שער אחד 

רידים את התלמידים והצוות הכי קרוב לשער. לאחר  ון, משמאל(, מועד לכניסה הצפונית של ההיכל )לאחר שנכנסים לחני

הורדת התלמידים יש לצאת משער היציאה מהחניון )החנייה בחניון עולה כסף(, שנמצא בהמשך החנייה משמאל )שער 

 (.זה מוביל ישירות ליציאה לאיילון צפון

מכן נוסעים לשדרות רוקח  לף רוקח ולאחר יוצאים במח -נוסעים באיילון דרום )מצפון לדרום(  -לבאים מצפון 

לכיוון מזרח )שמאלה(. יש לפנות שמאלה ברמזור הראשון לכיוון מרכז הירידים, לנסוע על רחוב 'אייזיק רמבה' כל הזמן 

לפנות שמאלה, למרות שיש שילוט להיכל שלמה ולחניון הדרייב  לא ישר, עד אשר מגיעים לכיכר. את הכיכר חוצים ישר )

מתחת לגשר סמי )ר' תמונה(. נוסעים עוד כמה מאות מטרים )עוברים  - מ' פונים שמאלה  100-ק בהמשך לאחר כ אין(, ור

פתוח, לתוך חניון הדרייב אין(,ממשיכים עד לכניסה הצפונית של ההיכל )לאחר שנכנסים לחניון,  –עוד שער אחד 

צאת משער היציאה מהחניון התלמידים יש ל משמאל(, מורידים את התלמידים והצוות הכי קרוב לשער. לאחר הורדת 

  )החנייה בחניון עולה כסף(, שנמצא בהמשך החנייה משמאל )שער זה מוביל ישירות ליציאה לאיילון צפון(.
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 ירושלים  - לבאים באוטובוסים לתחרות בהיכל ארנה הנחיות 

יש לפנות שמאלה לכיוון  לאחר שיורדים מבגין דורם ונוסעים על רח' 'דוד בנבנישתי' לכיוון מזרח,-לבאים מבגין דרום

חצר תפעולית של פיס ארנה )נמצאת מדרום לארנה( מצד  \'פיס ארנה' לאחר כמה עשרות מטרים ישנה כניסה לחניה
 ימין . 

 כניסה להיכל ולהוריד את התלמידים והצוות. יש להיכנס לחצר ולנסוע ע"פ הנחיות הסדרנים לנק' הקרובה ביותר ל

שפונים לרח'  'דוד בנבנישתי' לכיוון מערב, יש לפנות ימינה לכיוון 'פיס ארנה' לאחר   לאחר- לבאים מרח' 'דב יוסף'

 חצר תפעולית של פיס ארנה )נמצאת מדרום לארנה( מצד ימין .  \כמה עשרות מטרים ישנה כניסה לחניה

 מידים והצוות.וע ע"פ הנחיות הסדרנים לנק' הקרובה ביותר לכניסה להיכל ולהוריד את התליש להיכנס לחצר ולנס

אוטובוסים הנשארים כל היום בארנה יכולים לחנות בחניה ע"פ הכוונה של הסדרנים. אוטובוסים אשר אינם נשארים כל  
 היום בארנה צריכים לצאת מחצר התפעולית ולחנות בחניון טדי מזרח. 
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 חיפה - היכל הספורט רוממההנחיות לבאים באוטובוסים לתחרות ב

 . כניסת אוטובוסים להורדת משתתפים וחנית אוטובוסים בלבד. לרח' קרן היסוד פניה שמאלה

 

 

 

 


