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תופתתשה יקוח  



 
 
 

 2  דומע 

 םייללכ םיקוח
 .םהיתוליעפו םהיתולועפב הבילה יכרע תא םיגדהל םיבייח םירחא םיפתתשמו םירוטנמ ,תוצובק
 :םיאבה םירמוחל הנועה ךלהמב תוקוקז תוצובקה

 .XCR וא Prime TMEducation SPIKE ®LEGO, ®MINDSTORMS ®LEGO, XTN טובור תכרע •
 דירוהל ןתינ LEGO Education תנכות תא .)דיינ בשחמ ץלמומ( טובורה תונכתל הנכות םע טלבאט וא בשחמ •

 .LEGOEducation.com/downloads תבותכהמ
 
 :תופתתשה ימד םולשתו םושירה רחאל וקפוסי רשא ,וז הנועל םיידוחיי םירמוחל םג הנועה ךלהמב קקדזת הצובקה

 רגתא תכרע •
 .)הדרוהל רושיק קפוסי( הנועה לש הצובקה ישגפמל ךירדמו תיסדנה תרבחמ •

 
 םיבאשמה תפמב םיאצמנו ,רבמטפס שדוחב הנש ידימ םיקשומ רשא ,םיאבה םירמוחה הצובקל םיצוחנ ,ןכ ומכ
 :firstisrael.org.il/fll/challenge תבותכב

 המישמה ימגד תיינבל תויחנה •
 םיקוחו תומישמ ,שרגמה רודיס ללוכ ,טובורה קחשמ יקוח •
 רגתאה תריקס •

 

 תורחתה יקוח
 :תוימשר תויורחתב תופתתשמה תוצובקה תא םיבייחמ םיאבה םיקוחה

 םדא לש החגשה תשרדנ .םידימלת )10( הרשע םומיסקמו )2( םיינש םומיניממ תבכרומ תיתורחת הצובק •
 .FIRST לש םיריעצה לע הנגה תוינידמב רבסומש יפכ ,רגוב

 םשריהל ידכ םאולמב תופתתשהה ימד תא םלשלו לארשי FIRST לש Dashboard-ב םשריהל הצובקה לע •
 .םיפסונ םושיר ימד ונכתי ,עוריאה גוסל םאתהב .תורחתב ףתתשהלו

 .׳ט דע ׳ד תותיכ יאליגב תויהל םיבייח הצובקה ירבח •
 .הצובקה ירבח תדובע איה םיעוריאב תגצומה הדובעה לכ •
 יצקמב הצובקכ םיחכונ תויהלו טופישה שגפמב ףתתשהל םיבייח עוריאב םיפתתשמה הצובקה ירבח לכ •

 .טובורה קחשמ
 םניא םידימלת .תורחתה ךלהמב ףתתשי הצובק וזיאב רוחבל וילע ,תחא הצובקמ רתויב ףתתשמ דימלתו לככ •

 .הנותנ תורחת לכב תחא הצובקמ רתוימ קלח תויהל םיאשר



 
 
 

 3  דומע 

 בלש תלפעהו םיסרפ
 אבה בלשל הלפעה וא/ו םיסרפל תיאכז תויהל תנמ לע ,םיאבה םיפסונה םינוירטירקב דומעל תבייח תיתורחת הצובק
 :תימשר תורחתב

 יקוחו תיסדנה תרבחמ ,יתנשה רגתאב ורדגוהש תושירדל תמאות תויהל תבייח הצובקה ירבח לש הדובעה •
 .טובורה קחשמ

 

 תוכלשה
FIRST לש םיימשרה םיעוריאה תא םיליעפמה םיבדנתמה תא הכימסמ FIRST LEGO League Challenge שרפל 

 .FIRST LEGO League Challenge לש הכרדהה ירמוח ךמס לע ,תופתתשהה יקוח תא םשיילו

 .FIRST לש הבילה יכרע תא םיגדהל הפוצמ םיפסונ םיפתתשמ םירוטנמ ,תוצובקמ •
o FIRST ךירדמ ,בדנתמל וא הצובקל עירפמ ףתתשמ םא ןוכנל האור איהש הלועפ לכב טוקנל היושע 

 ףאו ףתתשמה תא ריהזהל הז ללכבו ,FIRST לש תוגהנתה דוקל תייצמ וניא דירטמ ,הדימה לע רתי
 .עוריאהמ ושרגל

o יבדנתמ .עוריאהמ הצובקה תליספל םורגל תולולע ולא םיללכ לש תורומח תורפה FIRST םילבקמ 
 .ולא םיבצמל ביגהלו תוהזל דציכ הרשכה

 ףאו םיסרפל תדמעומ תואכזל דבאל םילולע ולא תופתתשהה יללכב ודמעי אלש תוצובק וא/ו םישנא •
 .תורחתהמ הליספל


