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חוקים כלליים 

•

•

קבוצות, מנטורים ותומכים אחרים חייבים להדגים את ערכי הליבה בפעולותיהם ופעילותיהם. 
לחומרים הבאים:  הקבוצות זקוקות במהלך העונה 

 LEGO® MINDSTORMS® או LEGO® Education SPIKE™ Prime ערכת רובוט של
LEGO  מחשב או טאבלט עם תכנה לתכנות הרובוט (מומלץ מחשב נישא). את תוכנת           

        LEGOEducation.com/downloads :ניתן להוריד מהאתר Educa�on 

הקבוצה תזדקק במהלך העונה גם לחומרים ייחודיים לעונה זו, אשר יסופקו לאחר הרישום ותשלום
 דמי השתתפות:  

 
 ערכת המשימה.

 מחברת הנדסית ומדריך למפגשי הקבוצה של העונה (יסופק קישור להורדה).

כמו כן, נחוצים לקבוצה החומרים הבאים, אשר נמצאים במפת המשאבים בכתובת:  
  https://firstisrael.org.il/fll/challenge

•

•

•

 הנחיות לבניית דגמי המשימה  
 חוקי משחק הרובוט,  כולל סידור המגרש, משימות וחוקים  

סקירת האתגר 

חוקי התחרות 

קבוצות יכולות להשתתף בעונה על ידי רישום כקבוצה נפרדת והשתתפות בתחרויות  רשמיות. 
החוקים הבאים מחייבים את הקבוצות המשתתפות בתחרויות רשמיות:  

•

•

•

•

•

משתתפים. לקבוצה קבוצה תחרותית מורכבת ממינימום שניים (2) ומקסימום עשרה (10) 
 .FIRST נדרשת השגחה של אדם בוגר, כפי שמוסבר ב- מדיניות הגנה על הצעירים של 
 כדי להירשם לתחרות, קבוצה חייבת להירשם במערכת הרישום של FIRST ישראל ולשלם

 את דמי ההשתתפות במלואן. בהתאם לסוג התחרות, יתכנו דמי רישום נוספים. 
 חברי הקבוצה חייבים ללמוד בשנת התחרות בכתות ד' עד ט'. 

 כל העבודה המוצגת באירועים רשמיים היא עבודת חברי הקבוצה.  
 כל חברי הקבוצה המשתתפים באירוע חייבים להשתתף במפגש השיפוט ולהיות נוכחים 

כצוות במקצים של משחק הרובוט.  

פרסים והעפלת שלב

קבוצה תחרותית חייבת לעמוד בקריטריונים הנוספים הבאים, על מנת להיות זכאית לפרסים ו/או  
העפלה לשלב הבא בתחרות רשמית:  

 העבודה של חברי הקבוצה חייבת להיות תואמת לדרישות שהוגדרו באתגר השנתי,•
 מחברת הנדסית וחוקי משחק הרובוט. 

•

•

https://education.lego.com/en-us/downloads
https://firstisrael.org.il/fll/challenge


השלכות
 FIRST LEGO League Challenge מסמיכה את המתנדבים המפעילים את האירועים הרשמיים של FIRST

  .FIRST LEGO League Challenge לפרש וליישם את חוקי ההשתתפות, על סמך חומרי ההדרכה של

מקבוצות, מדריכים, מנטורים ותומכים נוספים מצופה להדגים את ערכי הליבה:•
o מי שמפריע, מדריך בצורה שאינה מותאמת, או מטריד מתנדב או קבוצה עלול להתבקש

    לעזוב. 
 o הפרות רציניות של חוקים אלה עלולות להוביל לפסילת הקבוצה באירוע. מתנדבים

     באירועים רשמיים של FIRST LEGO League Challenge מודרכים כיצד לזהות מצבים
 (.FIRST ראה מדיניות הגנה על הצעירים של) כאלה ולהגיב עליהם 

בודדים או קבוצות שלא מתנהגים על פי חוקי ההשתתפות עלולים לאבד זכאות לפרסים •
בתחרות. 




