
 

  40   מדריך למאמן  

 

 

 FIRST LEGO LEAGUEתחרויות : 7פרק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

®FIRST2017 ©  ⦁               41 כל הזכויות שמורות למעט אם נרשם אחרת  

 

 תחרויות 

ולחגוג את תוצאות העבודה הקשה שהשקיעו לאורך  םהישגיהלהציג את , לקבוצות ללמוד התחרות הינה הזדמנות

 .אנו מעודדים את כל הקבוצות להשתתף בתחרות, מוכנהגם אם הקבוצה שלך לא מרגישה  .כל העונה

הקבוצה אבל צפו לבלתי צפוי והתמקדו ביצירת חוויה מהנה עבור חברי , פרק זה יספק לכם תיאור של יום התחרות

 .שלכם

 אירועים סוגי

כולם מציעים לקבוצות דרכים מהנות ומרגשות להציג את  .FIRST LEGO League יאירועישנם מספר סוגים של 

( ים)אתם אחראיים על רישום הקבוצה שלכם לאירוע .אך חשוב להבין את ההבדלים ביניהם ,תוצאות המאמץ שלהם

 . הצעדים אותם יש לבצעבדקו עם המארגנים לגבי . בהם תרצו להשתתף

האירועים  .משחקים לא רשמיים או מחנות קיץ, אימונים, יכולים לכלול הדגמות (קהילתיים) לא רשמייםאירועים  ▲

 . הגמרהאזורית / תחרויות המעניקות או שוללות את זכותה של קבוצה להתחרות בתחרות  םהקהילתיים אינ

 

כות נער תחרויות אזוריות .של התחרות הרשמית המוקדמתהרמה  ןה (מוקדמותגם  נקראות) אזוריותתחרויות  ▲

יעלה  אזוריתמהקבוצות מכל תחרות  קטן חלק. אך קטנות יותר, ת הגמריותחרובהתאם לאותם כללי שיפוט כמו 

. הן יוכלו להשתתףהיא התחרות ברמה הגבוהה ביותר בה  אזוריתתחרות הה, קבוצותה רובל .ת הגמריולתחרו

מפת התחרויות המופיעות ב לקראתלפרטים בדבר קריטריונים לעליה לתחרויות הגמר פנו לשאלות ותשובות 

 /www.firstisrael.org.il/fllשבאתר  משאבים

 

מתקיימת  והן הרמה הגבוהה ביותר של תחרות שהקבוצות יכולות להשתתף במדינה או באזור ןה ת הגמריותחרו ▲

. כללית איכותוהפרסים , השיפוט, בכל הנוגע לתבנית התחרות FIRST LEGO League על פי סטנדרטיים של

 .אזוריתבתחרות ה עמוד בקריטריוני סףל קבוצה צריכהת הגמר יותחרועל מנת להעפיל ל

 

. בינלאומיות בהן המארחים מזמינים קבוצות מאזורים שונים הן תחרויות למוזמנים פתוחותגמר תחרויות  ▲

אורגנות מ הפתוחות תחרויותה. מתייחס להזמנת קבוצות שמחוץ לתחום האזור של המארחים" פתוח"המושג 

דרך נוספת  הן מהוות. ומקיימת את אותם סטנדרטים של תחרויות גמר FIRST LEGO Leagueשותפי על ידי 

 . ןהישגיהלהתקבץ יחדיו ולהציג את  FIRST LEGO League לקבוצות 

 

מהווה את החגיגה  הוא. השנתית FIRST®הוא חלק מאליפות  העולמי LEGO League FIRSTפסטיבל  ▲

  .מכל קצוות העולם  FIRST LEGO Leagueהעולמית של קבוצות 

, אחים ואחיות, אנו ממליצים שתעודדו הורים. ופתוחים לציבורמתקיימים בחינם  FIRST LEGO Leagueרוב אירועי 

 !ספונסרים וחברים לבוא לאירועים ולעודד את קבוצתכם
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 רישום לאירועים
 

 בזהירות שלכם )ים(האירוע את ובחר

 םזה עשוי להיות ברור אם את. אתם רוצים להתחרותבאיזה אזור כדאי לשקול היטב  ,לפני רישום לאירועים כלשהם

 . אזורים 2אבל כמה קבוצות נמצאות על הגבול בין , כםבמרכז האזור של יםגר

  ותחרות הגמר אזוריותרישום לתחרויות 

בצרוף הנחיות  /www.firstisrael.org.il/fllישראל  FIRSTרשימת התחרויות  תתפרסם באתר האינטרנט של 

 ימיםלקבוצות ניתנים  ,זכור כי תקופת הרישום קצרה מאוד. באופן מקווןלתחרויות  םלהירשעל הקבוצות . לרישום

 . והיא על בסיס כל הקודם זוכה םלהירשספורים כדי 

אם אתה . אל תיתן לזה למנוע ממך להתחיל להיפגש עם הקבוצה שלך. העונהמועדי התחרויות יתפרסמו במהלך 

  .לקבלת מידע נוסף ישראל  FIRST-לפנה , באזור שלך לא רואה תחרויות
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 לוגיסטיקה -חרויותת
 

  ובטיחות מבוגרים פיקוח

וודא שכל חברי . מבוגר מהווה גורם קריטי עבור תחרות מוצלחתי "עפיקוח 

הקפד שבכל . או מתחרה כאשר הקבוצה נעה באתר התחרותהקבוצה בפיקוח 

כי  קבוצהל מצטרףאדם ההזכר לכל . נסיעה כל ילד נוסע עם חבר אחד לפחות

 . זה כולל הורים ואורחים של הקבוצה. בכל עת ליבהעל כולם להפגין את ערכי ה

אנא דווח על , רפואי או שאינו רפואי, עאירובכל מקרה שבו אתה עד לכל סוג של 

 . יתכן ותתבקש לסייע בתיעוד המקרה. כך מיד למארגני התחרות

  רישום

ברוב התחרויות כל  .םלהירשהקבוצה חייבת תחילה , בהגיעכם לתחרות

זמן קצר נוצרים תורים ליד שולחן ללפעמים ו מעט אי סדר גרוםזה יכול ל. הקבוצות מגיעות במהלך אותה חצי שעה

שים לב לעדכונים בדבר הטפסים  .לקצר את התור ורת הדרושה זמינה ומסודרת וכך תעזעם הנייר עהג. הרישום

 לתחרות.אותם נדרש להביא 

 

 (ההתארגנותאזור )הפיט 

הפיט שם תוכל לשאול שאלות  באזורלרוב יהיה שולחן מנהלה . הפיט יהיה הבית של הקבוצה במשך יום התחרות

מאחר , אם הצופים רשאים להגיע לאזור הפיט דעתכדי ל עבאירובדוק עם המתנדבים  .ולקבל עדכונים במהלך היום

 . מותר להגיע לאזור ומדריכים מאמנים, הקבוצהרק לחברי  מסוימותובתחרויות 

; את הרובוט ואת הפרויקט, ערכי הליבה שלהתוכל להציג לקבוצות אחרות את  כל קבוצה תקבל שולחן באזור הפיט בו

כדאי לתלות אותם ולהציג את עבודת הקבוצה ואת , אם לקבוצה שלך יש כרזות או שלטים. לבצע תיקונים קלים או

 .הקבוצה חייבת לשמור על גבולות המרחב שלה, הפיט של הקבוצה אזורללא קשר לגודל של . רוח הצוות

אנא וודא שהסוללה טעונה , אבל אם הקבוצה שלך מביאה מחשב נייד, לכל קבוצה תהיה נקודת חשמל אחת בפיט

  .וסרט דביק בכדי לאבטח אותו לרצפה, מומלץ להביא חוט מאריך. במלואה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טיפ 

 FIRST תחרויות -שים לב

LEGO League םאירועי הן 

בין . מאוד ורועשים מרגשים

וזים אל המוסיקה והכר, הילדים

ם אחד א !תצפה לזמן שקט

מחברי הקבוצה סובל מרגישות 

אטמי אוזניים או פנה לרעש הבא 

למנהלי התחרות לבירור על 

 התאמות סבירות.

 

 טיפ 

 ציוד אותה רצוי להביא לתחרות:זו רשימת 

 טופס הסכמה חתום על ידי כל הורה של חבר קבוצה במידה ונדרש 

 טפסים אותם מארגני התחרות יבקשו 

 דף קבוצה 

 רובוט וזרועות לרובוט 

 כולל סוללות נוספות( חלקים חלופיים( 

 אביזרים, חומרים וציוד בשביל הצגת הפרויקט 

  חלופיות, כבל מאריך סוללותאו כבל חשמל,  סוללותמחשב נייד )אם קיים( עם 

  כבלUSB 

  שלטי קבוצה, פוסטרים או קישוטים אחרים לאזור ההתארגנות של הקבוצות

 בתחרות 

 חטיפים ושתיה 
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 מקומות חשובים

היכן למצוא  יסבירו לכםמתנדבים יספקו לכם מפה או , בתחרות הרישוםלאחר שהקבוצה שלך תסיים את תהליך 

 :וודא שהקבוצה יודעת למצוא את. מקומות חשובים בתחרות

הקבוצות  עליותחרויות רבות מספקות גישה לשולחן אימונים : שולחן האימונים ▲

, תזמון אימוניםשולחן ישנו עם הרובוט  שלהן. אם  לפי תור יכולות להתאמן

מראש לזמן אימונים  םלהירשועל הקבוצות  צפוףהקבוצות על השולחן לעתים 

 על השולחן.

משחק הרובוט הרשמי.  יםמתקי אזור התחרות הוא האזור בו אזור התחרות: ▲

מתחרות  ן מלאשולחבכל באזור זה נמדדים ביצועי הרובוט על ידי שופטי הזירה. 

 ד זו עם הרובוטים שלהן. צשתי קבוצות זו ל

, עיצוב הרובוט ופרויקט מתרחש לרוב ליבהשיפוט ערכי ה מפגשי השיפוט:  ▲

כלשהו  בחדרים נפרדים מאזור התחרות. על הקבוצה לבקר בחדרים אלו בשלב

 ומתי הקבוצה צריכה להיות. יפהשאתם מבינים אוודא  .במהלך יום התחרות

  

טיפ 

על הקבוצה להשתתף בכל 

משחק )תחנות השיפוט 

עיצוב , ערכי הליבה, הרובוט

מנת על ( הרובוט ופרויקט

להיות זכאית לאחד מפרסי 

למידע נוסף  .היסוד בתחרות

 .8לפרק לגבי השיפוט פנו 
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 סדר היום בתחרות

 ניהול זמן

ולכן חשוב כי הקבוצה  לוחות הזמנים של התחרות אינם גמישים .לוח הזמנים של היום עם חברי הקבוצה על עבור

כמאמן, דאג להגיע חדרי  .לכם מושג למה לצפותכדי לתת להלן, דוגמא של לוח זמנים נמצאת  .תהיה מוכנה בזמן

 השיפוט ולמקצי הרובוט בזמן. העבר את האחריות על ריכוז הקבוצה למתנדבים אחרים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פגישת מאמנים

ברר היכן הפגישה . בזמן שהקבוצות מקימות את אזור הפיט ,בחלק מהאירועים יש פגישת מאמנים בתחילת היום

במפגש זה לדון על שינויים המארגנים משתמשים . השתתפות של נציג מבוגר אחד לפחות בפגישהתתקיים וודא 

מוכנים  הגיעוהכללים לפני התחרות אז  לגביזו הזדמנות אחרונה לברר . בלוח הזמנים או עניינים לוגיסטיים אחרים

 .עם שאלות אחרונות של הקבוצה

 טקס הפתיחה

 מיוחדים ואורחים שופטי זירה ,שופטים .היום לכל הטון את שקובעת גבוהה באנרגיה נפתח הפתיחה טקס כלל בדרך

 שעומד המרגש היום על לקבוצות מספרים התחרות ומארגני מוסברים הניקוד שיטתו התחרות אתגר, בטקס מוצגים

 . בפניהם

 מספר ולבצע לפיט להגיע יכולה היא ,השיפוט מקצי תחילת עד זמן לקבוצה ויש במידה, הפתיחה טקס לאחר מיד

 .השיפוט לתחנות אחרונות והכנות לרובוט אחרונים כיולים ,אימונים ריצות

 מקצי ביצועי הרובוט

אימון המקצי  .אימון ותחרות: שני סוגים של מקצי רובוטישנם 

. שינויים אחרוניםבלסייע לקבוצה  ויכוליםאופציונליים הם 

כל , מקצי תחרות הקבוצות מקבלות לפחות שלוש, במהלך היום

 . דקותשתיים וחצי אחד באורך 

על שני חברי הקבוצה המפעילים את הרובוט לעקוב אחר 

במידה ויש להם שאלה או ו ע"י שופטי הזירה ושיינתנההנחיות 

 לשאול את שופטי הזירה.מוזמנים דבר מה שאינו ברור הם 

 

 לוח זמנים לדוגמא

 רישום קבוצות 7:30-9:00

 התארגנות באזור הפיט 7:30-9:00

 מאמניםפגישת  8:30-8:45

 טקס פתיחה 9:00-9:20

 שיפוטי המקצים וסבבתחילת  9:30-15:30

 קבוצות אורזות 15:30-16:00

 טקס סיום 17:00-18:00

 טיפ 

 הרצת הרובוטלאחר 

שיפוט עיצוב חדר , םבמקצי

, הרובוט ותיקונים בתוכניות

סוללת הרובוט סביר להניח ש

את  זכור לבדוק. התרוקנה

 משחק הרובוט .מצב הסוללה בכל הזדמנות
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ולוודא כי הוא מסודר כראוי. במידה ולמפעילי הרובוט יש מקצה, הנחה אותם לסקור את השולחן לפני התחלת ה

מאוחר מכדי יהיה . לאחר התחלת המקצה, מידיהערה לגבי סידור השולחן הם צריכים לפנות לשופט הזירה באופן 

 לשנות את השולחן. 

מארגן . להשתתףבכדי לאפשר לתלמידים רבים  מקצהתוך כדי  רובוט החלפת מפעילי רוב הקבוצות מאפשרות

 .מקצהבמהלך  רובוט התחרות שלך צריך להתריע מראש אם מדיניות התחרות אינה מאפשרת החלפת מפעילי

זכור כי השעון אינו . יש לוודא כי כל המפעילים נמצאים במקום, אם הקבוצה שלך מחליפה מפעילי רובוט בין משימות

רוב התחרויות אינן מאפשרות למאמנים או חברי הקבוצה שאינם מפעילי , לידיעתך. עוצר עבור החלפת מפעילים

 .מאזור שמיועד לכךבהרצות תצטרכו לצפות . למגרש הסמוךלאזור  סלהיכנהרובוט 

 אישור ניקוד

הוא יראה  .מפעילי הרובוט שני יחד עםיסמן על גבי דף הניקוד את המשימות שבוצעו שופט הזירה  ,בסיום כל מקצה

במידה ואינכם  .עילי הרובוט יידרש לחתום על דף הניקודממפ ואחד הסימון על גבי הטופסלחברי הקבוצה את 

לאחר מכן שופט הזירה . הראשי הזירה לדבר עם שופט, שאינו מבוגר, חבר קבוצהעל  ,הסימון בטופסמסכימים עם 

זוהי ההזדמנות היחידה של הקבוצה להביע מחלוקות . שקף את מצב השולחןעל גבי דף הניקוד מודא שהרישום וי

 . ולא ניתן לחלוק על התוצאה מאורגן למקצה הבאשולחן התחרות , לאחר שהקבוצה עוזבת את האזור.בעניין

על הקבוצות לקבל באדיבות את . על המגרש היא הקובעת הראשי הזירההחלטת שופט , כמו בתחרויות אחרות

 .הראשי הזירהשופט  ו הסופית שלהחלטת

 שיפוט 

כל קבוצה , בנוסף לנקודות שנצברות במהלך מקצי הריצה

תהליך . פרויקטהעיצוב הרובוט ו, הליבהערכי  תחומינשפטת ב

למנוע על מנת משאר התחרות  נפרדבאזור  לרוב מתבצע זה

מחדרי הקבוצה שלך תתייצב בכל אחד  .והסחות דעתרעש 

היכן אז וודא שהקבוצה יודעת , הללו במהלך היום השיפוט

  . ממוקמים ומתי היא צריכה להיות בהם החדרים

דקות בכל  10למשך הקבוצות נפגשות עם פאנל של שופטים 

את השופטים אם הם  לשאולקבוצות צריכות  .תחום שיפוט

חלק  .מוכנים להתחיל לפני שהקבוצה מתחילה להתארגן

בדקו עם . בפעולת הקבוצה מהשיפוט מתבצע על ידי התבוננות

מארגני התחרות כיצד מתבצע השיפוט בתחרות לה נרשמתם 

 .מצויןאם הדבר אינו 

בעוד השופטים יכולים ,  הבא בניחותאיש הפסקה בין כל מועדי השיפוט כך שקבוצות יכולות להגיע ליעדם בדרך כלל 

 .זמניםהבדרך כלל הצמדות ללוח  מבטיח, מתנדב מתזמן. ראולדון במשך מספר דקות על הקבוצה אותה 

אלו לא  שכלליםאנא הכירו בכך . בתחרויות מסוימות יש מגבלות על מספר המבוגרים שמלווים ילדים לחדרי השיפוט

הקבוצה שלך צריכה להיות גאה בכל . להבטיח שיפוט הוגן נועדו אלא שיפוטמתוכננים ליצור סודיות סביב תהליך ה

 . בטחו בילדים שייצגו עצמם כראוי. מה שעשתה
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 תהליך קביעת פרסים

הם עשויים . השופטים נפגשים לסקור את כל הקבוצות, מפגשי השיפוט יוםבס

או לבקר אותן " call-back"-לקרוא לכמה קבוצות לחזור לחדר השיפוט ל

כאשר אתם כך שזה רעיון טוב שיהיו לפחות כמה חברי קבוצה בפיט , בפיט

 . לא מתחרים

הכן . הקבוצותחלק עבור  מאתגרתההמתנה להחלטה הסופית יכולה להיות 

זה יכול להיות . לתקופת ההמתנה בסוף היום עהאירואת הקבוצה שלך לפני 

ולהעמיס את המכוניות  זמן אידיאלי עבור הקבוצה לארוז את שולחן הפיט

או להריץ , אורח מיוחד- להביא מרצה, ישראל יכולה לבחור לעשות מסיבה  FIRST.סיוםלעזיבה לאחר טקס ה

 .הקהל בזמן שהשופטים מגיעים להחלטה את העסיקתערוכה על שולחן ביצועי הרובוט כדי ל

 סיוםטקס ה

שגי הקבוצות ימוצגים וה פרסים .העונה וביום הזה בפרטטקס הסיום מציין את כל ההישגים שהקבוצות השיגו במשך 

 .פנים מחייכותוהמוזיקה רועשת ה, ההמון מריע. מוכרזים
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 העצות החשובות ביותר לתחרות 10
 ארצות הברית, ניו המפשייר, The Inventioneersמאת 

 !התחרויות מרתקות ומדהימות – היו נלהבים .1

קל  ;ארוחת צהריים טובה וכמה חטיפים לכיף. אל תשכחו לשתות זוארלרעש גדול ויום ארוך.  ניםמוכ והי .2

 כל היום. יםעסוק םאתשכ להתייבש

 השופטים באמת נחמדים.הקבוצות וכל  היו לחוצים.אל ת .3

כל היום, גם אם הדברים לא הולכים בדיוק לאורך במשך העונה  םשצברת ליבהבמיומנויות ערכי ה והשתמש .4

לעבוד טוב ביחד  ו, כדי שתוכלליבהמדגישה את ערכי ה FIRST LEGO League  -זו הסיבה ש .שתכננתםכפי 

 .בכל עת במהלך היום , השופטים יכולים לצפות בקבוצהרו. זכבפניכםעומדים הלא משנה מה האתגרים 

 את הקבוצה. שילהיבושיר או משחק  הכינו עידוד, הפסקות כיף במהלך היום, בעיקר לפני פגישות שיפוט. כוער .5

 )גם למדריך!( בלילה שלפני התחרות לכל חברי הקבוצה שנת לילה טובה ווודא .6

לכל חברי הקבוצה או  ,, בקולתרגלו את מה שאתם רוצים לומר לשופטים לפני שאתם נכנסים לחדרי השיפוט .7

 עצמכם.לבשקט 

בכדי  ת שיפוטאת הרשימה לפני כל פגיש קובד שיפוט.חדר עבור כל  כיםצרי תםרשימה של כל מה שא יאוהב .8

 .לא החסרתם דברלוודא ש

פרויקטים והרובוטים שלהם. ההתלהבות מ והרא .באזור הפיט את הזמן כדי לבקר ולפגוש קבוצות אחרות וקח .9

 יכול להיות משמעותי מאוד לקבוצה אחרת. כםהעידוד של

 !שהשגתםבכל מה  היו גאים ,קשה םעבדת ף!הכי חשוב, שיהיה כי .10

 

  התחרות מארגן את לשאול שכדאי אלדוגמ שאלות

 ? איך אנו נרשמים לתחרות 

 ?האם יש טפסים או דפי מידע שאנו צריכים למלא לפני התחרות 

 ?האם הפיט פתוח לציבור או רק לקבוצות 

 והפרויקט? רובוטה, עיצוב ליבהבתחרות לגבי שיפוט ערכי ה ישתמשופורמט  באיזה 

  אורקולי באזור שיפוט הפרויקט?האם יהיה חשמל או ציוד 

  רובוט? ההאם הקבוצה צריכה להכין מצגת עבור עיצוב 

  לחדרי השיפוט? סלהיכנמי רשאי 

 ?איך ארוחת צהריים תתנהל 

 ?האם לוח הזמנים של התחרות יהיה זמין לפני האירוע או באירוע  

  


