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גרלת ערכות המשימה מהעונה מהן נכנסו לה 151 –ו  השלימו את הרישום לעונהמהקבוצות  081העונה הולכת ומתקדמת, 
  הקודמת!

 
 
 

 
 נדרשת פעולה! - השלמת תהליך הרישום לעונה

 
 .30.9.17הינו ( תשלום לעונהוכן  כתב התחייבותהתאריך האחרון להשלמת הרישום )העברת 

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

 בציון מספר הקבוצה, שם היישוב והארגון. fll@firstisrael.org.ilברשימת ההמתנה. את הודעת הביטול אנא שילחו לדוא"ל 

 לרשימת המתנה ומקומן בעונה אינו מובטח.הרישום את שטרם השלימו  קבוצותלאחר תאריך זה יועברו ה - שימו לב

 

 נשמח לראותכם! – Robotics Summit #9  FIRST– 9/10-8/10 -בחופשת הסוכות  FIRSTסמינר  

 
בבניין , תל אביב. הסמינר יערך 38רח' מבצע קדש  ,במכללת אפקה FIRSTכמידי שנה בחופשת הסוכות מתקיים סמינר 

 החניה במגרש החניה הרגיל או ברחובות הסמוכים בכחול לבן. שימו לב לשינוי בבניין הסמינר(. –)לוותיקים שביננו  הפיקוס

והאתגר, על עיצוב  FIRST LEGO Leagueהסמינר מיועד למורים, מדריכים ומנטורים ומהווה הזדמנות מצוינת ללמוד על 

 כיצד מתכננים אסטרטגיה ועוד., פרויקט החקר, ניהול עונה, EV3 -ותכנות הרובוט

 הסמינר יתקיים במשך יומיים ויכלול את המידע הבא:

 ויכלול מידע על תכנות, חיישנים, בנייה וסדנה מעשית. EV3( יוקדש כולו להדרכת 8.10היום הראשון )

 .ל שולחן המשימהמשימות ואסטרטגיה עחוקים ו( יכלול הרצאות על ניהול העונה, פרויקט החקר, הדרכת 9.10היום השני )

 

 .הקליקו כאן –לסמינר  לרישום. בקישור הבאניתן לראות  פרטים על תוכנית הסמינר

 

 

  עדכוני קבוצות

 עדכון?במה 
  

 השלמת תהליך הרישום לעונה (1)
 בחופשת הסוכות FIRST סמינר  (2)
  FIRSTאתר במסמכים רשמיים ועדכונים  (3)
 הגרלת ערכת משימה מהעונה הקודמת (4)

https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_d4e0af3294fd4c20a77ad894c481585c.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_d4e0af3294fd4c20a77ad894c481585c.pdf
https://www.firstisrael.org.il/fllpayments
https://www.firstisrael.org.il/fllpayments
https://www.firstisrael.org.il/roboticsummit
https://www.firstisrael.org.il/roboticsummit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_3VdTFJ_-DWmsaruKV8IKudhCNsH7xRHOh3NiQyrIit_3rA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_3VdTFJ_-DWmsaruKV8IKudhCNsH7xRHOh3NiQyrIit_3rA/viewform


  

 

 ישראל החדש FIRSTאתר  –מסמכים רשמיים ועדכונים 

 
 .המשאביםמפת בדגש על דף  ,FIRSTבאתר משאבי המידע הנמצאים מסמכים הרשמיים ולאנו מפנים אתכם ל

 בדף תמצאו את:

 מפרט מהם מרכיבי האתגר ומה נדרש לבצע בכל אחד מהם –מסמך האתגר  

 אופן הנחת דגמי המשימות על גבי שטיח המשחק –מסמך סידור המגרש  

 חלק ממסמך האתגר -ומשימות חוקים –משחק הרובוט  

 עדכונים למשחק הרובוט ולפרויקט החקר  

 מחווני השיפוט 

 עונההחוברת מערכי שיעור לניהול  

 ולהתעדכן בכל מה שמתפרסם בדף זה, כולל בעדכונים למשחק הרובוט ופרויקט החקר שכבר עלו לאתר! הקפידו להיכנס

 

 אתם ברשימה?גם האם  - הגרלת ערכת משימה מהעונה הקודמת

 
שלימו את תהליך ימהעונה הקודמת בין כל הקבוצות ש נגריל שתי ערכות, אנו עדכון הקודםכפי שציינו בלכל מי ששאל ו

 .18.9.9.17 –משכו את ערכת המשימה עד ל י וגםהרישום 

 בסוכות! FIRSTמידע על שתי הקבוצות הזוכות נפרסם בסמינר 

 

 
 ליצירת קשר

 
 fll@firstisrael.org.il –שונים כתבו ל פרויקט החקר ונושאים  לפניות בנושא 

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

 acebookF -אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בדף ה  

 
 

 

 ישראל FIRST LEGO League צוות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIRST® Israel  יפו-, תל אביב14רח' ליסין 

www.firstisrael.org.il  :מייל: 509040466-153, פקס ,info@firstisrael.org.il 

https://www.firstisrael.org.il/fll
https://www.firstisrael.org.il/fllresources
mailto:fll@firstisrael.org.il
https://www.facebook.com/FIRST-LEGO-League-Israel-834116836702737/?fref=ts
http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il

