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 קבוצות שלום!
 

 אנא קראו בעיון!  עכשיו הגיע רגע האמת ומכאן קצב העדכונים יעלה. כל עדכון חשוב. העונה כאן!!! 

 

 

 
 
 

 
 

 ראוטרים
 

  .מהמכס בקרוב להשתחררהרואטרים הגיעו לארץ והם צפויים 
 פורסמו בהמשך.פרטים בנוגע לדרכי האיסוף שלהם י

 
 

 עדכון קצר מראובן שטל
 

 לחץראובן  לקריאת העדכון של
 
 

 תזכורת לתשלום דמי השתתפות
 

קבוצה אשר לא תסדיר את עניינה אנו מזכירים לכל הקבוצות למהר ולשלם את מלוא דמי השתתפותם לעונה! 
 הכספיים עד מועד השתתפותה בתחרות הראשונה לא תוכל להשתתף בה!

 
 

 עדכוני קבוצות 

 על מה העדכון שלנו היום?
  

 ראוטרים
 LCSAעדכון קצר מראובן שטל      

 תזכורת לתשלום דמי השתתפות
 וטכניון DLהשתבצות לראיונות 

 בשמת - תזכורת להסכם בינינו ,שופטים ומתנדבים לכלל התכניותסיוע בגיוס 
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 וטכניון DL למלגת השתבצות לראיונות

 

למעומדות לאחת מהמלגות האישיות לשבץ את  שמתכוונים להגיש תלמידיםאנו מבקשים מכל המנטורים 

  14.2.19 –אחרון  מועד. פסים האלהראיונות על ידי מילוי הט התלמידים ליום

 כאןיש ללחוץ  )תלמידי י"ב בלבד( כדי לשבץ מועמד למלגת לימודים בטכניון

 ןכאיש ללחוץ )תלמידי י וי"א(  istL s’eanDכדי לשבץ מועמד למלגת 

מכתב ההמלצה חייב להיות באנגלית ו TIMS נעשה דרך מערכת ה  Din’s Listלתהליך הגשת המועמדים 

 !בלבד

 תחרויות.מההראיונות יערכו ביום הראשון של כל אחת  -שימו לב

)הן התחרויות השונות, כל המועמדים מאותה הקבוצה  כמו כן, לא ניתן לפצל את המועמדים השונים בין

  .חייבים להתראיין באותו היוםוהן המתמודדים למלגת לימודים בטכניון(  DLהמתמודדים ל

 

המלצתי האישית היא לשבץ את בחירתכם בהקדם . זוכה בשיטת כל הקודםראיונות בלבד  24כל יום יתקיימו ב

 וכך תוכלו להבטיח את התאריך שנוח לכם.

 

 בשמת - תזכורת להסכם בינינו ,שופטים ומתנדבים לכלל התכניותסיוע בגיוס 

 

כל קבוצת לתזכר כי  ך הפעלת מודל הדיסטריקט השנה, אני מבקשתבנוגע להמש ביננובהמשך לסיכום שנערך 
FRC  על מנת להגדיל את מספר השופטים והמתנדבים בתחרויות ובפסטיבלים. מתבקשת לפעול לאיתור בוגריה 

בוגרים /הורים/ מתנדבים  5קשת להרחיב את קהילת המתנדבים ולגייס עבור ימי התחרויות כל קבוצה מתב
 ( לתפקידים המקצועיים בכלל התכניות: שופטים, אינספקטורים, מתנדבים בתפקידי מפתח18חדשים )מעל גיל 

 !וזה הזמן להפנות )א(נשים חדשים )מחר!( לינואר 14מתחילות כבר ב  FLLתחרויות ה . לכלל התכניות
 

 !כאן אנא עמדו במחויבויות שלכם, הרשמה להתנדבות
 

 

 ה מוצלחת לכולם!עונ

 

 

 

 

 ישראל                       FIRST צוות
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