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 14עדכון מס 
 
 

 קבוצות יקרות,
 

אנו מקווים שנהנתם בחופשת החורף / חופשת החגים ואגרתם כוחות לקראת התחרויות. גם אנחנו נערכים לתחרויות 
 ובעיקר נרגשים ומצפים לראותכם!

  
 נדרשת קריאה! -מארז הכנה לתחרות  
 

 לקראת התחרות הכנו "מארז הכנה לתחרות", בו מרוכז כל המידע הנחוץ לכם על מנת להגיע מוכנים לתחרות.
במארז מידע על מיקום התחרות, דרכי הגעה, לוח הזמנים, דגשים מיוחדים, תהליך השיפוט, העפלה לתחרות הגמר ועוד. 

 fll@firstisrael.org.il במידה ועדין קיימות שאלות והבהרות, תוכלו לפנות אלינו בדוא"ל
 הקליקו כאן. -לכניסה למארז

 המארז יועלה גם לדף מפת המשאבים.
  
 עדכנו אותנו! -ילדים בעלי צרכים מיוחדים 
 

 התחרות מזמנת התרגשות רבה לכולנו.
 במידה ובקבוצתכם משתתפים תלמידים עם צרכים מיוחדים )תלמידים על הספקטרום האוטיסטי או בדומה לכך( וחשוב

לכם שהשופטים ידעו על כך, אנא מלאו את הטופס המצורף כדי שנוכל לוודא שקבוצתכם תקבל התייחסות מתאימה 
 בתהליך השיפוט. שימו לב כי לא תתאפשר הארכת זמן בחדרי השיפוט.

 .  10.1-את הטופס יש למלא עד יום שלישי, ה
 ק למטרה זו.המידע שיירשם על ידכם יועבר לשופטים הרלוונטיים בלבד וישמש ר

 הקליקו כאן -למילוי הטופס 
 
 דגשים חשובים! -משחק הרובוט  
 

 לאור פניות רבות שהגיעו אלינו, אנו שבים ומפנים אתכם למסמכי האתגר ולעדכונים, הנמצאים בדף מפת המשאבים.
י "לא ניתן יותר , הנמצאים בסוף מסמך החוקים ובמיוחד לסעיף החמיש2016 -שימו לב לדגשים ולשינויים הרציניים ל

לאחסן חפצים על המגרש מחוץ לבסיס". הכוונה היא שהרובוט וכל החלקים בהם אתם משתמשים יכולים להיות בתוך 
 הבסיס או על השולחן ליד אך לא בשום מקום אחר על גבי שטיח המשחק, בכל זמן שהוא.

 
 נדרשת פעולה!-טופס ויתור והסכמה  
 

 ל מילוי הטופס.חלק מהקבוצות טרם העבירו הצהרה ע
ימולא הטופס ע"י  18על מנת לקחת חלק בתחרות, על כל משתתף לחתום על טופס ויתור והסכמה. לתלמידים מתחת גיל 

 הוריהם. קישור לטופס אלקטרוני נמצא כאן!
במידה ואין גישה לטופס האלקטרוני ניתן למלא טופס ידני, קישור לטופס נמצא כאן.  במידה ומילאתם טפסים ידניים על 

 מנטור הקבוצה לקבל את הטופס החתום מהתלמידים ולהגיע עם ההעתקים לתחרות.
תהליך, להורדת לאחר מילוי הטופס, אלקטרוני או ידני, על המנטור הרשום במערכת לשלוח הצהרה על השלמת ה

 הקליקו כאן! -ההצהרה
 153-509040466או לפקס   fll@firstisrael.org.ilאת ההצהרה יש לשלוח לדוא"ל 

מתקיימות במתקנים בעלי רישוי נדרש ועומדים בכל הקריטריונים  FIRST LEGO Leagueתחרויות   -לידיעתכם
 המחייבים מבחינה ביטחונית ובטיחותית.

  
 

 עדכוני קבוצות 
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 אנו זקוקים לעזרתכם! -חרויות התנדבות לשיפוט בת 
 

תלמידים / מנטורים / הורים / מורים וקהילה להצטרף אלינו  -אנו עדין זקוקים למתנדבים לתחרויות ומחפשים אתכם
 כשופטי זירה או שופטי תחומים.

 אנו זקוקים לשופטים בכל התחרויות ובמיוחד בתחרויות בירושלים ובבאר שבע.
 י ערבית, בעיקר לתחרויות בחיפה.אנו זקוקים גם לשופטים דובר

 אנא התנדבו בתחרויות בהן לא משתתפות קבוצות להן אתם קשורים.
 לפרטים נוספים ולרישום הקליקו כאן

  
 חשוב מאוד! -יצירת קשר  
 

 (.WhatsApp -, ו SMSכדי שנוכל לתת את המענה הטוב ביותר אנא הימנעו משליחת מסרונים )הודעות 
 -ליצירת קשר

   fll@firstisrael.org.il -פרויקט החקר, ניהול עונה ונושאים כללים אחרים בנושאי 
 flltech@firstisrael.org.il -בנושא משחק הרובוט 

 Facebook -דף ה 
 

 להתראות בעדכון הבא,
 ישראל FIRST LEGO Leagueצוות 
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