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 7עדכון מס 
 
 

 קבוצות יקרות,
 

 ות פורייה!שנה טובה ושנת פעיל
 קבוצות משכו את ערכת המשימה ויצאו לדרך. נשמח לשמוע על חוויות ולראות אתכם בפעולה! 380

  
FIRST Robotics Summit #8 - 18.10, 19.10 - !שריינו יומנים 

 
 הולך ומתקרב! FIRSTסמינר 

 מנטורים, מורים ומדריכים לסמינר. 190 –כבר עתה נרשמו למעלה מ 
 בקישור הבא –ם תוכלו לקבל מידע על הסמינר ולהירשם אם עדין לא נרשמת

  
 יתכן ונדרשת פעולה!  -קבלת ערכת המשימה 

 
 באפקה. FIRSTקבוצות שטרם קיבלו את ערכת המשימה יוכלו לעשות כן בסמינר 

 ובר(.אוקט 19 – 18על מנת להיערך לכך כראוי, נא עדכנו בדוא"ל חוזר במידה ובכוונתכם למשוך הערכה בימים אלו )
תשובה סופית תשלח עד  -הינו "ממתינה לאישור" FIOS-קבוצות הנמצאות ברשימת המתנה וסטטוס הקבוצה במערכת ה

 לסוף חודש אוקטובר.
  

 ריכוז כל המסמכים בדף אחד! -מפת משאבים 
  

 דף מפת המשאבים. -על מנת להקל את ההתמצאות באתר ובעונה ריכזנו את כל המידע הנדרש בדף אחד
 שימו לב כי הדף מחולק לשלוש עמודות:

 מרכיבי האתגר
מסמכים המגדירים את כל אחד ממרכיבי האתגר, הדרושים לכם כדי לפעול בעונה ולהגיע מוכנים  -מסמכים רשמיים

 לתחרות
 מידע שימושי שיכול לסייע לכם במהלך העונה -משאבי מידע

ומשחק הרובוט, שיחות ועידה, מצגות הסבר שונות ועוד. מפת המשאבים מתעדכנת לאורך כל העונה בעדכוני הפרויקט 
 הקפידו לבקר בדף זה לפחות פעם בשבוע.

 שימו לב לעדכונים והבהרות לפרויקט החקר ומשחק הרובוט המופיעים כבר עכשיו בדף.
  

 חשוב מאוד! -טיפים לבניית המשימות   
 

ים. גם אם כבר בניתם את הערכה רצוי לחזור שימו לב לטיפים לבניית ערכת המשימה שהתפרסמו בדף מפת המשאב
 ולוודא כי התייחסתם לכל הדברים המופיעים במסמך.

 
 חשוב מאוד! -יצירת קשר   
 

 (.WhatsApp –, ו SMSכדי שנוכל לתת לכם את המענה הטוב ביותר אנא הימנעו משליחת מסרונים )הודעות 
 

 -ליצירת קשר 
 fll@firstisrael.org.il –ם כללים אחרים בנושאי פרויקט החקר, ניהול עונה ונושאי

 flltech@firstisrael.org.il –בנושא משחק הרובוט 
 Facebook -דף ה 

  

 עדכוני קבוצות 
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 גמר חתימה טובה,
 ישראל FIRST LEGO Leagueצוות 
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