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 קבוצות יקרות, 

התחרויות כבר ממש מעבר לפינה. מקוות שאתם מוכנים, מתרגשים ומחכים בקוצר רוח יחד 

 איתנו! לפניכם מספר עדכונים חשובים:

 

 

 

 

 

 

 שימו לב!  -מארז הכנה לתחרות

להכנה לתחרות וליום מארז ההכנה לתחרות כולל: זמני הגעה, מיקומי התחרויות, דגשים 

 התחרות עצמו. אנא קראו את המארז בעיון רב ודאגו למלא אחר ההוראות הכתובות בו. 

 הקליקו כאן! -לכניסה למארז

 FTC-ו FRCתלמידי   -גיוס שופטי תחום הרובוט

- ו FIRST Robotics Competitionקול קורא לתלמידים בכיתות י"א וי"ב הלוקחים חלק בתכניות 

FIRST Tech Challenge  להתנדב לשיפוט תחום הרובוט בתחרויותFIRST LEGO League! 

  FLL@firstisrael.org.ilשלוח לנו לכתובת  רוצים לדעת עוד על התהליך? בקשו מהמועמד ל 

 דוא"ל את הפרטים הבאים:

מדוע הנכם מעוניינים להיות שופטי תחום הרובוט, מה הידע והניסיון שלכם בתחום ולאילו  

מורה מלווה בוגרים. המשך מיון לתפקיד  \יש לצרף המלצת מנטור חשוב!תחרויות תוכלו להגיע. 

המורה המלווה לשלוח את מכתב ההמלצה בדוא"ל  \כרוך בצירוף מסמך זה. ברשות המנטור

ה. לאחר מכן יתקיימו מיונים לתפקיד, המועמדים המתאימים יוכשרו \ למידנפרד בציון שם הת

 וישובצו לתחרויות השונות. 

 העלאת טופס הסכמה וויתור

להחתים את הורי ילדי הקבוצה על טופס הסכמה  חייבות בתחרות, קבוצות  חלקעל מנת לקחת 

 וויתור. התהליך מורכב ממספר שלבים:

. בסיום מילוי הטופס יתקבל אישור לדוא"ל. לנוחיותכם,  על הורי הילדים למלא את הטופס .1

 כאן   -| קישור לטופס ידני כאן -קישור לטופס דיגיטלי

לאחר חתימת כל הורי הילדים החברים בקבוצה על טפס ההסכמה והוויתור, על מנטור  .2

 הקבוצה לחתום על טופס הצהרת המנטור. 

 לסרוק טופס זה ולהעלותו למערכת רישום וניהול הקבוצות. בסיום החתימה, יש  .3

 מה בעדכון?
 שימו לב! -מארז הכנה לתחרות.1
 FTC-ו FRCתלמידי  -גיוס שופטי תחום הרובוט.2
 אישור הורים -העלאת טופס הסכמה וויתור.3
 ערכי הליבה-מילוי משוב.4
 שאלון בקשה להבאת שולחנות שיתופיים לתחרויות.5
  FIRST LEGO Leagueשיר.6
 חפשו אותנו ברשתות החברתיות!.7

 

https://f0a4a0ad-7474-4c9f-8658-2740cfb32302.filesusr.com/ugd/59e060_a10b981816fe4ecca7c4fda913cd5e53.pdf
https://firstisrael.net.technion.ac.il/fll-fllir/
https://f0a4a0ad-7474-4c9f-8658-2740cfb32302.filesusr.com/ugd/59e060_a44056d033854f47bf3a73ce1383ea1e.pdf


הזנת דוא"ל וסיסמא, לחיצה על  ** הנחיות להעלאת הטופס למערכת רישום וניהול הקבוצות:

עלאת הטופס לתוך תיבת טעינת הקבצים, לחיצה על  " ולאחר מכן הכאן"לניהול קבוצה לחץ 

מילוי הטופס הינו תנאי מחייב להשתתפות בתחרות  "."שמירה וחזרה למסך ניהול הקבוצות

 ולכן אנו ממליצים להקדים ולטפל בנושא.

 ערכי הליבה -מילוי משוב

שלנו. על מנת שנוכל לוודא כי הנושא   הם נושא חשוב ומהותי בתכנית  FIRSTערכי הליבה של 

מיושם על ידי הקבוצות גם באופן התנהגותן הן ביום התחרות והן לאורך עונת הפעילות, פרסמנו 

 טופס מילוי המשוב בתחום ערכי הליבה. את 

טופס המשוב בתחום ערכי הליבה מאפשר לקבוצות, למנטורים ולמתנדבים אשר באו במגע עם 

למלא משוב חיובי או שלילי על התנהגותן של הקבוצות לאורך העונה.  קבוצות לאורך העונה, 

הטפסים המלאים מגיעים לשולחנם של השופטים הראשיים ביום התחרות ועשויים להשפיע על 

 מועמדותן של קבוצות לזכייה בפרסים. 

  .המשאבים במפתניתן למצוא את הטופס 

 שאלון בקשה להבאת שולחנות שיתופיים לתחרויות

דוגמת שולחנות  לא תתאפשר הגעה עם ציוד , 2019-2020כחלק מנהלי בטיחות חדשים בעונת 

זירה ומפות זירה ודגמים. קבוצות אשר יגיעו עם ציוד זה ללא רשות יתבקשו להשאירו מחוץ  

 לדלתות ההיכל באחריותם בלבד. 

 על מנת שתוכלו להתאמן ביום התחרות, כבכל שנה יעמדו לרשותכם שני שולחנות אימונים. 

ות, אך על מנת לשמור על כללי  אנו מעודדים קבוצות שכן מעוניינות להביא שולחן ליום התחר

רק הקבוצות שיאושרו יוכלו להכניס את  הבא. הטופסהבטיחות החדשים עליכם למלא את 

שימו לב! שולחנות אלו חייבים להיות שולחנות שיתופיים: שולחנות אשר יעמדו  השולחן להיכל.

 לרשות כל הקבוצות אשר יבקשו להשתמש בהם ביום התחרות. 

 LEGO League FIRSTשיר 

 FIRSTמוזמנים להכין את נעלי הריקוד והגרון כי לראשונה, הופק שיר במיוחד עבור תכנית 

LEGO League!!!  ואתם מוזמנים ללמוד אותו יחד עם כל כאןאת השיר תוכלו לשמוע ממש ,

י הקבוצה בעל פה לקראת התחרויות! כמובן שהשיר יושמע במהלך התחרויות, אז רצוי חבר

 ☺שתגיעו מוכנים 

 חפשו אותנו ברשתות החברתיות! 

?! חבל, אתם מפספסים! החשבון שלנו FIRSTשל  Instagram -עוד לא ביקרתם בחשבון ה

מלא בתכנים חדשים ומרתקים עבורכם. כמו כן, קריאות למתנדבים   Instagram  -ברשת ה

שלנו.   Story-למשרדינו, חדשות חמות ושלל אתגרים ושאלות מעניינות עולים בכל העת ל

 -זמנים לעקוב אחרינו גם במו !הבא הקישורבאמצעות    Instagram-מוזמנים לעקוב אחרינו ב 

Facebook!        

   FIRST LEGO Leagueשלכם,  צוות  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeksHhu-XcNwKYIqGdgqGKGHNOBthdAJ-om3n_QAUPrr8a6tw/viewform?usp=sf_link
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