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 7עדכון מס 
 
 

 ,קבוצות יקרות
  

כולכם וודאי בעיצומה של הפעילות. מקווים שהילדים כבר הספיקו להתנסות ולו במעט בעבודת החקר, למידת תכנות 
 :וכמובן בנייה ומשחק בלגו. נותרו מספר שבועות לקראת הפסטיבלים ואנו שמחים לבשר על פתיחת הרישום

  
 !נדרשת פעולה-  רישום לפסטיבלים 

 
והינו על בסיס כל  21:00בשעה  15.1.17-ויסגר ביום ראשון ה 21:00בשעה  11.1.17-הרישום יפתח ביום רביעי ה

 !הקודם זוכה

  להירשם לפסטיבל אחד בלבד ניתן 
 פסטיבל, משובצות מראש בפסטיבל ברשות המקומית המארחת, אנא וודאו במועד פתיחת  קבוצות המארחות

. יתר הקבוצות נדרשות לפעול על פי ההנחיות להלן ולהשלים את FIOS-הרישום כי אכן אתם רשומים במערכת ה
 תהליך הרישום למועד והמקום הנוח להן.

 כאן הקליקו הנחיות לביצוע תהליך הרישום:

 ! נדרשת פעולה- טופס הסכמה וויתור 
 

 לחתום על טופס ויתור והסכמה על כל משתתף על מנת לקחת חלק בפסטיבלים

 מילוי הטופס ע"י הורי הילדים, בסיום מילוי הטופס יתקבל אישור לדוא"ל שיוזן במערכת :שלב ראשון. 

 כאן נמצא  -| קישור לטופס ויתור והסכמה ידני כאן דיגיטלי נמצא קישור לטופס ויתור והסכמה          

 :על המנטור לוודא שכל הורי תלמידי הקבוצה ממלאים את הטופס ומעבירים אליו העתק בדוא"ל או  שלב שני
 על השלמת התהליך. טופס חתום ידנית ולאחר מכן לשלוח אלינו הצהרה

 !כאן הקליקו - ההצהרה להורדת
  153-509040466 או לפקס  jr.fll@firstisrael.org.il את ההצהרה יש לשלוח לדוא"ל

 !ת בפסטיבלמילוי הטופס הינו תנאי מחייב להשתתפו -תשומת ליבכם

 !נדרשת פעולה – התנדבות לתפקיד בוחן בפסטיבלים 
 

אנו נערכים לפסטיבלים ומחפשים מתנדבים לתפקיד בוחנים בשפה העברית והערבית. מנטורים והורים )מעורבים בתוכנית 
להחשף ולפגוש ילדים מדהימים  -מזווית אחרת  LEGO League Jr FIRSTומתעניינים(, אם אתם רוצים לחוות את חווית

 .ויצירתיים, אתם מוזמנים להצטרף לצוות הבוחנים שלנו
 כאן הקליקו -לפרטים נוספים ורישום להתנדבות

 
 :ת הפסטיבליםרשימ 

 
 לו"ז מפורט לכל פסטיבל, הזמנות ופרטים נוספים יפורסמו בהמשך

 
    

  עדכוני קבוצות
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 , בקרוב להתראות

 ישראל FIRST LEGO League Jr.  צוות

 מקום  שעה  יום תאריך 

 צהריים  חמישי 19.1.17
 FIRST LEGO )בצמוד לתחרות היכל הקונגרסים -חיפה

League) 

 אשכול הפיס -דימונה בוקר  ראשון 12.2.17

 תפוח פיס -ערד בוקר  שני 13.2.17

 אשכול פיס -רהט בוקר  שני 13.2.17

 בית ספר איש שלום -כפר יונה בוקר  רביעי  15.2.17

 בית מרדכי -נתיבות בוקר  רביעי 15.2.17

 הכפר הירוק בוקר  שישי 17.2.17

 צהריים    רביעי 1.3.17
 FIRST LEGO היכל שלמה )בצמוד לתחרות -תל אביב

League) 
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