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 11עדכון מס 
 
 

 קבוצות יקרות,
 

ע חשוב ביותר אודות תהליך הרישום ואישורים נדרשים, אנא הקדישו מספר דקות לעבור על כל בעדכון שלפניכם מיד
 המידע!

 
 תזכורת -רישום לתחרויות האזוריות

 .21:00בשעה  13.12.16-ויסגר ביום שלישי ה 21:00בשעה  6.12.16-הרישום לתחרויות האזוריות יפתח ביום שלישי ה
אנא הצטיידו מראש בדואר  -על ידי המנטור הרשום במערכת  FIOS -כת ההרישום לתחרויות מתבצע רק דרך מער

 אלקטרוני ובסיסמא.
 ודאו עד למועד הרישום שבאפשרותכם להיכנס למערכת כנדרש. 

לעדכון זה מצורף מסמך המסביר את תהליך הרישום, רצוי לקרוא אותו מראש ולהעזר בו בזמן הרישום, למסמך הקליקו 
 כאן!

ריין מקום מראש בתחרות ישלח דוא"ל למנטור הראשי הרשום במערכת, במידה ולא קיבלתם דוא"ל כזה לקבוצות להן שו
, לא שוריין לכם מקום. אנו ממליצים גם לקבוצות משוריינות להכנס למערכת במועד פתיחת הרישום 5.12.16-עד יום שני ה

 ולבדוק את סטטוס הרישום.
 הקליקו כאן! -למועדי התחרויות

 
 נדרשת פעולה! -ור והסכמה טופס וית

 
 על מנת לקחת חלק בתחרות על כל משתתף לחתום על טופס ויתור והסכמה.

 ימולא הטופס ע"י הוריהם. 18לתלמידים מתחת גיל  
 קישור לטופס נמצא כאן!

 בסיום מילוי הטופס יתקבל אישור לדוא"ל אותו תזינו.
טופס ומעבירים אליו העתק ולאחר מכן לשלוח טופס אישור על על המנטור לוודא שכל הורי תלמידי הקבוצה ממלאים את ה

 הקליקו כאן! -השלמת התהליך, להורדת טופס האישור
 .153-509040466או לפקס  fll@firstisrael.org.ilאת הטופס החתום יש לשלוח לדוא"ל 

 מילוי הטופס הינו תנאי מחייב להשתתפות בתחרות! -תשומת ליבכם
 

 נדרשת פעולה! –יות התנדבות לשיפוט בתחרו
 

אנו נערכים לתחרויות ומחפשים מתנדבים לשיפוט בתחרויות האזוריות, בכל רחבי הארץ. מנטורים והורים, אם אתם רוצים 
מזווית אחרת, להבין כיצד נראה תהליך השיפוט מזוית ראיה נוספת אתם  LEGO LeagueFIRSTלחוות את חווית  

נשמח אם תיקחו חלק בפעילות זו ותביאו מניסיונכם ומכישורכם לתחרויות שלנו.  מוזמנים להצטרף לצוות השופטים שלנו.
 אנא התנדבו בתחרויות בהן לא משתתפות קבוצות להן אתם קשורים.

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

עשרות קבוצות דוברות ערבית. על מנת לאפשר לילדים להציג  LEGO League FIRST  –גם השנה משתתפות ב 
בערבית אנו זקוקים לשופטים דוברי ערבית. ברישום לשיפוט אנא ציינו אם אתם דוברי ערבית כדי שנוכל לנתב אתכם 

 תתפות קבוצות להן אתם קשורים.לתחרויות בהן משתתפות קבוצות אלו. אנא התנדבו בתחרויות בהן לא מש
 הקליקו כאן –לפרטים נוספים ולרישום 

  
 

 עדכוני קבוצות 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
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 לידיעה! -תחרויות הגמר   
 

 . 2017למרץ  2-וה 1-תתקיימנה בתאריכים ה ANIMAL ALLIESתחרויות הגמר של עונת 
ום מיידי על בסיום כל תחרות אזורית תוכרזנה הקבוצות העולות לגמר, קבוצות אלו תדרשנה לבצע תהליך רישום ותשל

 מנת להבטיח את מקומן.
 

 חשוב מאוד! -יצירת קשר
 

 (.WhatsApp –, ו SMSכדי שנוכל לתת לכם 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 -וט בנושא משחק הרוב
 Facebook -דף ה 

 בברכה
 ישראל FIRST LEGO Leagueצוות 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il

