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 13עדכון מס 
 
 

 קבוצות יקרות,
 

חג החנוכה בפתח וזו הזדמנות מצוינת להיפגש ולהתקדם באתגר. אפשר גם לקיים פעילות משותפת עם תלמידי יתר 
 ולהציג להן את העשייה שלכם. FIRSTהתוכניות של 

 בעדכון שיבוץ סופי לתחרויות ומידע נוסף חשוב לקראת התחרות.
 
 תזכורת! -שיחת וועידה  -הכנה לתחרות 
 

העונה? כיצד מתכוננים לתחרות? מה צריך להביא לכל אחת מתחנות השיפוט? מה השופטים רוצים  איך נראות התחרויות
 לשמוע?

 .18:30, בשעה 22.12.16 -תשובות לשאלות אלו ואחרות ניתן יהיה לקבל בשיחת הוועידה שתתקיים ביום חמישי, ה
את פרטים לגבי הצטרפות לשיחת  יש להירשם לשיחה בקישור המצורף, לאחר הרישום תקבלו דוא"ל אישור המכיל

 הועידה, אנא בצעו את הרישום לפני מועד השיחה
 הקליקו כאן -לרישום

 הקליקו כאן -לצפייה בדרישות המערכת
  
 נדרשת קריאה! -שיבוץ סופי לתחרויות  
 

 הקליקו כאן. -להלן השיבוץ הסופי של הקבוצות לתחרויות, למידע 
 והיערכו בהתאם 18:00ומסתיים בסביבות  7:15ה שימו לב כי כל יום תחרות מתחיל בשע
 שימו לב, התחרות מתקיימת בהיכל שלמה, ליד מרכז הירידים -קבוצות הרשומות לתחרות בתל אביב

 fll@firstisrael.org.ilאם נרשמתם לתחרות ומסיבה כלשהי הנכם מתקשים להגיע אנא כתבו לנו לדוא"ל 
 
 בדיקתכם חשובה! -שילוט קבוצות 
 

 אנו מדפיסים את שם הישוב והארגון על שלט הקבוצה בנוסף למספר.השנה 
פרטים אלו נגזרים מהרישום אותו ביצעתם במערכת. אנא בידקו בקובץ זה כיצד השם יודפס על השלט ובמידה ויש צורך 

 .27.12-לעשות שינויים עדכנו בטופס הזה עד ל
 אותנו בדחיפות במידה ויש צורך לבצע  שינוי. השילוט יוצא להדפסה תוך שבוע ולכן חשוב לעדכן -שימו לב

 
 פניה אישית אליכם! -קבוצות המתחרות בירושלים ובבאר שבע

 
מספר קבוצות מבקשות לעבור לתחרות בה אתם רשומים, במידה ואתם יכולים לשנות תאריך ומיקום אנא עדכנו אותנו 

 .fll@firstisrael.org.ilבדחיפות לדוא"ל 
 תודה רבה!

  
 נדרשת פעולה! -טופס ויתור והסכמה  
 

אנו שבים ומזכירים שעל מנת לקחת חלק בתחרות על כל משתתף לחתום על טופס ויתור והסכמה. לתלמידים מתחת גיל 
 ימולא הטופס ע"י הוריהם. קישור לטופס אלקטרוני נמצא כאן! 18

וודא החתמת כל המשתתפים ו / או הוריהם ולהגיע ניתן למלא גם טופס ידני. קישור לטופס נמצא כאן  על מנטור הקבוצה ל
 עם ההעתקים לתחרות.

לאחר מילוי הטופס, אלקטרוני או ידני, על המנטור הרשום במערכת לשלוח טופס אישור על השלמת התהליך, להורדת 
 הקליקו כאן! -טופס האישור

 עדכוני קבוצות 
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 .153-509040466או לפקס  fll@firstisrael.org.ilאת הטופס החתום יש לשלוח לדוא"ל 
  
 נדרשת פעולה! -התנדבות לשיפוט בתחרויות 
 

 אנו נערכים לתחרויות ומחפשים מתנדבים לשיפוט בתחרויות האזוריות, בכל רחבי הארץ.
מזווית אחרת ולהבין כיצד נראה תהליך  FIRST LEGO Leagueמנטורים והורים, אם אתם רוצים לחוות את חווית 

וזמנים להצטרף לצוות השופטים שלנו. אנא התנדבו בתחרויות בהן לא משתתפות השיפוט מזווית ראיה נוספת, אתם מ
 קבוצות להן אתם קשורים.

 הקליקו כאן. -לפרטים נוספים ולרישום
  
 שופטים דוברי ערבית! -תחרויות אזוריות 
 

 .FIRST LEGO Leagueגם השנה משתתפות עשרות קבוצות דוברות ערבית בתוכנית 
להציג בצורה מיטבית את העשייה שלהם במהלך העונה, בערבית, אנו זקוקים לשופטים דוברי  על מנת לאפשר לילדים

. ברישום לשיפוט אנא ציינו אם אתם דוברי ערבית כדי 2017בינואר  18-19ערבית, בעיקר בתחרויות בחיפה, בתאריכים
לא משתתפות קבוצות להן אתם  שנוכל לנתב אתכם לתחרויות בהן משתתפות קבוצות אלו. אנא התנדבו בתחרויות בהן

 קשורים.
 הקליקו כאן.  -לפרטים נוספים ולרישום

  
 חשוב מאוד! -יצירת קשר  
 

 (.WhatsApp –, ו SMSכדי שנוכל לתת 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 
 

 להתראות בעדכון הבא,
 ישראל FIRST LEGO Leagueצוות 
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