
 

 

 תקציר שלבי התחרות –בישראל  Global Innovation Awardתחרות 

נועד לעודד ולסייע לקבוצות לפתח את הפתרון  XPRIZE וקרן FIRST LEGO League פרס החדשנות העולמי של תכנית

  .החדשני שלהן במסגרת אתגר העונה

במסגרת התהליך לבחירת המועמדות שייצגו אותנו בתחרות נקיים השנה תחרות נפרדת בה יציגו הקבוצות שיבחרו את הבעיה 

 .אותן חקרו והפתרון החדשני שלהן

 רבע הגמר – Iשלב 
כדי להתקבל לרבע הגמר צריך להצטיין בקטגוריית הפתרון החדשני של פרויקט החקר במסגרת התחרות איך מתקבלים ? 

יוכרזו   GIA-הקבוצות העולות לתחרות הקבוצות(.  41-קבוצות מכל תחרות אזורית יתקבלו לרבע הגמר )סה"כ כ 1-4האזורית. 

 בטקס חלוקת הפרסים, בסיום כל תחרות אזורית.

 .שים תקציר בן עמוד אחד המתאר את ההמצאה )ניתן לצרף עוד עמוד עם המחשה ויזואלית(מגיאיך משתתפים ? 

 .18/2/18-עד ההעולים לשלב הבא , הודעה על 11/2/18-הגשת התקצירים עד התאריכים חשובים: 

 .הגמר-הקבוצות בעלות הפתרונות החדשניים ביותר יזכו לעלות לשלב חצי 12במה זוכים ? 

 רחצי הגמ – IIשלב 
קבוצות  4ארצית יעלו עד   FIRST LEGO LEAGUEשני מסלולים: )א( עלייה מרבע הגמר. )ב( מכל תחרות איך מתקבלים ? 

יוכרזו בטקס חלוקת  GIA-הקבוצות העולות לתחרות ה. GIAמצטיינות בתחום הפתרון החדשני שלא עלו משלב רבע הגמר של 

 הגמר. הפרסים בסיום כל תחרות

 .מלים )בתבנית קבועה( המתאר בפירוט את ההמצאה 1800מגישים מסמך בן איך משתתפים ?

-יקבלו הארכה עד ה  FIRST LEGO LEAGUEבגמר)קבוצות שישתתפו  25/2/18-הגשת המסמכים עד התאריכים חשובים: 

 .5/3/18-(, הודעה על הזוכים עד ה28/2/18

 .בישראל GIAו להשתתף בגמר תחרות הקבוצות בעלות הפתרונות החדשניים ביותר יזכ 6 במה זוכים ?

 הגמר – IIIשלב 
 הגמר.-זוכים בשלב חציאיך מתקבלים ? 

 מגיעים לתחרות הגמר בחיפה, מציגים בפני השופטים את הפתרון החדשני, ועונים על שאלותיהם. איך משתתפים ?

 בחיפה.  12/3/18-הגמר ייערך ב  תאריכים חשובים:

 ל. ”הבינ Global Innovation Awardsהקבוצות שיזכו בגמר ייצגו את ישראל בתחרות  3במה זוכים ? 

 התחרות הבינלאומית
 קבוצות מכל העולם שיזכו בתחרויות האזוריות יזכו להשתתף בתחרות הבינ"ל.  140-180איך מתקבלים ? 

 מלים )בתבנית קבועה( המתאר את הפתרון החדשני.  2200מגישים מסמך באנגלית בן איך משתתפים ? 

תאריך הגשת המסמכים )לקראת סוף חודש מרץ( יימסר למשתתפים. העולים לגמר הבינלאומי יוכרזו עד סוף   תאריכים חשובים:

 . 2018חודש אפריל 

הקבוצות המצטיינות מכל העולם יוזמנו להשתתף בפסטיבל חדשנות שייערך בחודש יוני בוושינגטון, ושם גם  20במה זוכים ? 

 הזוכות הגדולות של התחרות הבינלאומית.  3יוכרזו 

 בהצלחה !
 

 מסמך זה מהווה תקציר בלבד של שלבי התחרות. הכללים המחייבים הם אלה שיימסרו לקבוצות שישתתפו בתחרות. * 


