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 16עדכון מס 
 
 
 

 בוצות יקרות,
 

 התחרויות האזוריות מאחורינו. היה נפלא לראותכם!
 ! הקבוצות העתידות להשתתף בתחרויות הגמר. 104-יות האזוריות ובהצלחה לכל הכבוד לכל הקבוצות שהשתתפו בתחרו

אנחנו מקווים שהחוויה מהתחרויות ומהעונה כולה טובה, כפי שהיא לנו והנה סיבה טובה להמשיך ולפעול, לקראת העונה 
 הבאה.

 הקליקו כאן! –רוצים לקבל הצצה לאתגר העונה הבאה? 
  
 קבוצות נוספות הצטרפו לרשימה -מקומות נוספים בתחרויות הגמר 
 

בתום התחרויות האזוריות מתקיים תהליך בקרה, לבחינת רשימת הקבוצות העולות לתחרויות הגמר. תהליך קבלת 
, בדומה לתהליך שמבוצע בתחרויות האזוריות FIRST LEGO Leagueההחלטות מבוצע על פי החוקים והקריטריונים של 

תכנון הרובוט, פרויקט החקר וערכי היסוד,  –ל הקבוצה בכל הקטגוריות של האתגר ובהתבסס על שקלול כל ההישגים ש
 העליונים. 40%-כולל עמידה בקריטריון ביצועי הזירה ב

 אנו שמחים להכריז על קבוצות נוספות המצטרפות לרשימת הקבוצות העולות לתחרויות הגמר בהיכל שלמה, תל אביב.
 המצטרפות החדשות הינן:

 בית ספר קשת -צור יגאל  -ב יאיר כוכ    1168
 אולפנת גילה -בית שמש     1234
 מקיף א' -באר שבע       978

 מקיף סליגסברג -ירושלים     1204
 ביה"ס אורות עציון בנות -אפרת     1388
 תורני ניסויי הרטמן בנים -ירושלים     1451

 !ANIMAL ALLIESבעונת  FIRST LEGO Leagueברכות לקבוצות אשר מצטרפות לרשימת הקבוצות העולות לגמר 
  
 נדרשת תשומת לב! -רישום לתחרויות גמר 
 

נוהל הרישום ופרטים נוספים נשלחים בנפרד לדוא"ל המנטור הרשום במערכת  -קבוצות אשר עלו לשלב תחרויות הגמר 
 . נא עקבו אחר הודעות המתקבלות בנושא.FIOS -ה

 .21:00בשעה  19.2.17-ויסגר ביום ראשון ה 21:00, בשעה 16.2.17 -שימו לב כי הרישום לתחרויות ייפתח ביום חמישי ה
 .14.2.17-עד ל₪,  500הרישום יהיה פתוח לקבוצות אשר השלימו את תשלום דמי ההשתתפות, ע"ס 

 השיבוץ לתחרויות הגמר הינו לקבוצות שהעפילו, על בסיס כל הקודם זוכה.
  
 יש עוד מה לעשות -אל תינטשו את הרובוט שלכם כל כך מהר 
 

 רגע אחרי שהתחרויות הסתיימו, זה בדיוק הזמן להמשיך ולפעול!!!
 חלק מהקבוצות מתכוננות לתחרויות הגמר אבל כל היתר יכולות בהחלט להתכונן לעונה הבאה.

 איך עושים את זה?
ואת הפרויקט שלכם באירועים בבית הספר והציגו בגאווה את המדליות, הציגו את הרובוט  -מספרים לאחרים על הפעילות 

 מגיעות לכם המון מחיאות כפיים! -תעודת ההשתתפות והפרסים שלכם 
 בודקים מה היו הערות השופטים בחדרי השיפוט ומתחילים לחשוב איך משפרים.

 בוחנים את תוצאות הזירה ודנים מה ניתן היה לעשות אחרת?
מבצע משימה באופן יצירתי ומאתגר? ישנה משימה שלא הספקתם להכין עד לתחרות? הפשילו שרוולים ראיתם רובוט ש

 ונסו להתמודד עם האתגר, אנחנו מבטיחים לכם שתהינו מאוד מהעשייה.

 עדכוני קבוצות 
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גם אם בשנה הבאה התלמידים ממשיכים לתוכנית הבאה, או גם אם לא ימשיכו באותה הקבוצה, ניתן כבר עכשיו לגבש 
בי איך תראה העונה הבאה ולאפשר לתלמידי הקבוצה של היום, לחנוך, להדריך ולהכשיר, את תלמידי העונה חשיבה לג

 הבאה.
בישוב שלהם, בו יארחו  Off Season? נשמח ללוות ולסייע לארגונים שיתנדבו לקיים פעילות  Off Seasonומה עם 

בעניין ורוצים שהכיף יימשך לפחות עד סוף השנה שלחו קבוצות להצגת ביצועי הרובוט או גם את נושא החקר. אז אם אתם 
 ונמשיך משם! fll@firstisrael.org.il-דוא"ל ל

 יתכן ונדרשת פעולה! –מדליות של אתגר העונה  
 

קבוצות רשומות לעונה אשר לא הגיעו לתחרות אזורית מוזמנות להגיע למשרדינו, בתאום מראש ולמשוך עבור קבוצתם 
 מדליות לקבוצה(. 11ה )ועד מדלייה לכל חבר קבוצ

 fll@firstisrael.org.il  -צרו קשר בדוא"ל  -לתאום
  
 נדרשת קריאה! –עדכונים חשובים לגבי משחק הרובוט  
 

 שימו לב לעדכון מיוחד שעלה עם תום התחרויות האזוריות ולקראת תחרויות הגמר.
 בדף מפת המשאבים –העדכון 

  
מוזמנות להצטרף אלינו לחגיגה הגדולה בתחרויות הגמר בהיכל שלמה, תל אביב  כל הקבוצות, גם אלו שלא עלו לגמר,

 .2017בראשון ובשני במרץ 
 

 נתראה!
 ישראל FIRST LEGO Leagueצוות 
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