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 15עדכון מס 
 
 

 קבוצות יקרות,
 

 איזו התרגשות! -יוצאות לדרך   ANIMAL ALLIESבעוד מספר ימים התחרויות האזוריות של עונת 
 כולם מנצחים, ברגע שהשתתפתם, ניצחתם! FIRST -בהצלחה לכולם וזכרו שב  

 FIRST LEGOאורחים, הורים, מורים ומשפחה, ליהנות ולחגוג אתכם את חגיגת זה הזמן להזכיר לכם להזמין לתחרויות 
League  !!!-  הקליקו כאן. -להזמנה 

  
 כמה מילים, רגע לפני שהתחרות מתחילה....

 רצינו לעצור לרגע ולהזכיר לכל הקבוצות את חשיבות המקצועיות האדיבה, במיוחד באירועים.
, מקצוענים אדיבים לומדים ומתחרים עד קצה היכולת, אך FIRST LEGO Leagueמקצועיות אדיבה היא היבט בסיסי של 

נוהגים בכבוד ובאדיבות אחד כלפי השני, לכל אורך התהליך. זכרו את המקצועיות האדיבה כאשר אתם מדברים עם 
ם דברים משתבשים, לפעמים הרובוט פועל באופן שונה המתנדבים, צופים בקבוצות אחרות ולוקחים חלק באירועים. לפעמי

ממה שתכננתם, אם תתמקדו בחגיגה של העונה ופחות במה שלא הלך בצורה מושלמת, תזכו בחוויה נהדרת באירוע 
 שלכם, אתם וכל התלמידים שלקחו חלק בעונה המדהימה!

 
 נדרשת קריאה! -מידע חיוני לקראת התחרויות  
 

 ז ההכנה לתחרות, בו מידע, דגשים והנחיות חשובות כך שתגיעו ערוכים כנדרש לתחרות.אנו מצרפים שוב את מאר
 חשוב, חשוב, חשוב הקליקו כאן -מארז הכנה לתחרות

  
 נדרשת קריאה! -מידע לגבי כניסת אוטובוסים, הורדת והעלאת נוסעים  
 

יות. נא פעלו על פי ההוראות המופיעות אנו מצרפים הנחיות לכניסת אוטובוסים, הורדת והעלאת נוסעים במתחם התחרו
 במסמך.

 הקליקו כאן –להנחיות לתחרויות בחיפה 
 הקליקו כאן –להנחיות לתחרות בירושלים 
 הקליקו כאן –להנחיות לתחרות בתל אביב 

 הקליקו כאן –להנחיות לתחרויות בבאר שבע 
 נדרשת קריאה! -דף מידע למנטור ליום התחרות  
 

 הקליקו כאן. –, שיחולק גם בבוקר התחרות, לקריאה מצורף דף מידע למנטור
 
 נדרשת פעולה!-טופס ויתור והסכמה  
 

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

 י נמצא כאן!הוריהם. קישור לטופס אלקטרונ
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.
ה על השלמת התהליך, להורדת לאחר מילוי הטופס, אלקטרוני או ידני, על המנטור הרשום במערכת לשלוח הצהר

 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 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
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 אנו זקוקים לעזרתכם! -ות לשיפוט בתחרויות התנדב 
 

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

 אנו זקוקים לשופטים בכל התחרויות בחיפה, ירושלים, תל אביב ובאר שבע.
 אנו זקוקים גם לשופטים דוברי ערבית.

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

 Facebook -דף ה 
 

 ביום רביעי זה מתחיל, איזו התרגשות!
 ישראל FIRST LEGO Leagueצוות 

http://www.firstisrael.org.il/
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