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 9עדכון מס 
 
 

 קבוצות יקרות,
 

 חלפו כבר חודשיים וחצי מתחילת העונה, כל הקבוצות עובדות וכיף לשמוע מכם על ההתקדמות בכל מרכיבי האתגר!
ם להתקדם בעונה, לבדוק האם פרויקט החקר שלכם עומד בדרישות וגם להיערך כראוי בעדכון היום מידע חשוב שיסייע לכ

 לתחרות. 
  

 הכנסו וקראו! -עדכון חדש לפרויקט החקר 
 

 עובדים במרץ ומפתחים את פרויקט החקר שלכם?
 עדכון חשוב התפרסם לגבי משמעות המילה "השפעה" ואילו פתרונות מתאימים להגדרה זו.

 הקליקו כאן -עוד על אינטראקציות -4ולעדכון למסמך העדכונים 
 

 נדרשת תשומת לב! -דפי עזר והכוונה לקראת התחרות 
 

כוללת שלושה מרכיבי שיפוט: ערכי הליבה, פרויקט החקר ותכנון הרובוט. תהליך  FIRST LEGO Leagueחווית תחרות  
מצעות אינטראקציה עם השופטים. אנו השיפוט נועד להעריך את הישגי הקבוצה לאורך העונה וגם לספק משוב בא

ממליצים במהלך כל העונה לעשות שימוש במחווני השיפוט ובהנחיות הנמצאות במדריך למאמן ובמסמך האתגר, על מנת 
 להגיע ערוכים היטב לתחרות.

 ן הרובוט. בעדכון זה מידע על שינויים מחייבים בנושא מחוון שיפוט החקר והמלצות לגבי חדר שיפוט ערכי הליבה ותכנו
 נדרשת פעולה! -פרויקט חקר  -מחוון שיפוט 

  
כפי שציינו בתחילת העונה, בחדר שיפוט פרויקט החקר השנה נעשה שימוש במחוון חדש. לעדכון מצורף המחוון החדש 

 והוא נמצא כבר בדף מפת המשאבים.
 הקליקו כאן. -למחוון שיפוט פרויקט החקר

 -חוון החדש בו מופיעה הכותרת שימו לב לכך וודאו שאתם משתמשים במ
 פרויקט חקר

 ANIMAL ALLIESSM PILOT 
  

 ייתכן ונדרשת פעולה! -פוסטר ערכי הליבה 
 

בתחרות תפגוש כל קבוצה את שופטי ערכי הליבה ותציג את עשייתן במהלך העונה. ישנן תבניות מרובות לשיפוט של ערכי 
 ליבה וכל קבוצה בוחרת בדרכה המיוחדת כיצד להציג בחדר שיפוט זה.

 במדריך. כפי שרשמנו במדריך האתגר, השנה אנו ממליצים לקבוצות להכין פוסטר ערכי ליבה, לפי הדוגמה שמוצגת
הפוסטר הוא כלי מצוין לעזור לחברי הקבוצה שלכם לחשוב איך הם מטמיעים את ערכי הליבה בפגישות הקבוצה 

 ובמקומות אחרים ונועד לעזור לשופטי ערכי הליבה בתחרות ללמוד יותר על הקבוצה שלכם ועל הסיפור הייחודי שלה.
ה או לבחור בכל צורת הצגה אחרת, המתאימה לקבוצתכם ועונה תוכלו לבחור להציג את העשייה על גבי פוסטר ערכי הליב

 לדרישות בנושא.
  

 ייתכן ונדרשת פעולה! -תקציר מנהלים של עיצוב הרובוט 
 

 מהנדסים משתמשים לעתים קרובות ב"תקציר מנהלים" כדי לתאר בקצרה את מרכיבים חשובים של מוצר או של פרויקט.
כלי מצוין לעזור לקבוצה שלכם לארגן את המחשבות שלה לגבי הרובוט ואת  תקציר המנהלים של עיצוב הרובוט הוא

תהליך העיצוב שבו היא השתמשה ולעזור לשופטי תכנון הרובוט ללמוד יותר על תהליכי העבודה, אסטרטגיה, התכנון 
 המכאני ועוד. מידע על אופן הכנתו מפורט במדריך האתגר.

 עדכוני קבוצות 
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כתוב עבור תקציר המנהלים אך אם היא רוצה לשתף תמונות או את תהליך  הקבוצות לא חייבות להכין פוסטר או חומר
העיצוב, סיכומי מפגשי תכנון או דוגמאות תכנות )מודפס או על גבי מחשב נייד(, תקציר המנהלים של עיצוב הרובוט הוא 

 האמצעי הנכון לכך.
 
 נדרשת פעולה! -הדרכות בעונה  
 

 ונה. ההדרכות מתקיימות בשתי מתכונות:אנו ממשיכים בהדרכות בנושאים שונים בע
 -שיחות ועידה 

 הדרכת חוקי ואסטרטגיית משחק הרובוט, הוקלטה ונמצאת בדף מפת המשאבים
 18:30, בשעה 20.11.16הדרכת פרויקט החקר, יום ראשון, 

 -מפגש פרונטלי 
 18:00, בשעה 21.11.16 -בתיכון הנדסאים הרצליה, ביום שני, ה -הדרכת משחק הרובוט

 19:15-21:30בין השעות  23.11.16-, ירושלים, ביום רביעי הThe Learning Works -בשפה האנגלית EV3תכנות 
 -כל המידע על תאריכים, מיקום ונהלי הרישום נמצא בלוח האירועים, למידע ולרישום  -היכן ניתן למצוא מידע ולהירשם 

 הקליקו כאן.
 

 נדרשת פעולה! -סקר קבוצות 
 

מוע מכם על התקדמותכם בעונה, האתגרים בפניהם אתם עומדים, האם אתם זקוקים לעזרה או שיכולים חשוב לנו לש
 לסייע לאחר?

 נשמח אם תקדישו מספר דקות למילוי שאלון על התקדמותכם בעונה. את השאלון יש למלא על ידי מנטור אחד לקבוצה.
 הקליקו כאן -למילוי השאלון 

 
 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 -בנושאי פרויקט החקר, ניהול עונה ונושאים כללים אחרים 
 flltech@firstisrael.org.il -בנושא משחק הרובוט 

 Facebook -דף ה 
 בברכה

 ישראל FIRST LEGO Leagueת צוו
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