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 נטורים יקרים, מ

 
 

 

 עולה!פדרשת נ- ישום לפסטיבליםר 

 !בצהריים 12:00-ב שישייום  11.5.18-וייסגר ב 21:00בשעה הקרוב  שנייום  7.5.18-ביפתח הרישום י
 

 הרישום הינו על בסיס כל הקודם זוכה! 

  בטבלה בהמשךרשם לפסטיבל אחד בלבד מבין הפסטיבלים המופיעים ילה ניתן 

 ולא נדרש לבצע רישום מראש אך שלהן בפסטיבל מראש משובצות  ,ל )ומשוייכות לארגון זה(קבוצות המארחות פסטיב

נדרשות לפעול על פי ההנחיות להלן ולהשלים  ,. יתר הקבוצותFIOS-יש לוודא שאכן קבוצות אלו רשומות במערכת ה

 את תהליך הרישום למועד והמקום הנוח לכם.  

  כאןהנחיות לביצוע תהליך הרישום: הקליקו  

 ( יש לוודא במערכת הרישוםFIOS כי הסטטוס של קבוצתכם הינו "מאושרת". קבוצות שאינן מאושרות לא תוכלנה )

 להרשם לפסטיבל. 

 

 דרשת פעולה! נ -ופס הסכמה וויתורט 

 
  הסכמה וויתור. על טופס פסטיבלים, מתבקשות להחתים את הורי ילדי הקבוצה בקבוצות המעוניינות להשתתף 

  ל.יתקבל אישור לדוא" אלקטרוני טופסבסיום מילוי  .הילדים ע"י הוריימולא הטופס  שלב ראשון:

 כאן נמצא  -טופס ידני| קישור ל כאן נמצא -דיגיטלי קישור לטופסלנוחיותכם, 

, המנטור יישלח  לאחר מכן .הקבוצה ממלאים את הטופס ומעבירים אליו העתק ילדיעל המנטור לוודא שכל הורי  שלב שני:

 כאןהקליקו  - להורדת טופס האישור. "הצהרת מנטור" -אישור על השלמת התהליךטופס אלינו 

 

   לדוא"ליש לשלוח ובמידה והורי הילדים מילאו טופס ידני אז גם את טפסים אלו,  החתום"הצהרת המנטור" את טופס 

jr.fll@firstisrael.org.il   153-509040466 או לפקס. 

 !פסטיבלמילוי הטופס הינו תנאי מחייב להשתתפות ב- תשומת ליבכםל

 

 

 

 

 עדכוני קבוצות 

  AQUA ADVENUREהמחזור השני עונת פסטיבלים של  על מה העדכון שלנו היום?
 

  והינו על בסיס כל הקודם זוכה  שישייום  5.1811. -עד הושני יום  18.5.7 -ה שנייום הרישום ייפתח ב (1)
  תנאי הכרחי להשתתפות בפסטיבל  -מילוי טופס ויתור והסכמה (2)
  נשמח שתצטרפו לקהילה המדהימה שלנוו נפתחו תפקידים חדשים -התנדבות בפסטיבלים (3)
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mailto:info@firstisrael.org.il
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  מח לשיתוף פעולה!שנ – סטיבליםפב תנדבותה 

 

 בכל רחבי הארץ בוחנים בפסטיבלים האזורייםי מפתח ותפקידי לתפקידומחפשים מתנדבים  פסטיבליםאנו נערכים ל

 , אם אתם רוצים לחוות את חווית)מעורבים בתוכנית ומתעניינים( . מנטורים והוריםבשפה העברית והערבית

  FIRST LEGO League Jr ף אתם מוזמנים להצטרולפגוש ילדים מדהימים ויצירתיים,  ףלהיחש -מזווית אחרת

 אלינו בשמחה. 

 
  :לפרטים נוספים ורישום להתנדבות 

  כאןהקליקו  שעדיין לא רשום במערכת:למי 
  כאןהקליקו  למי שרשום במערכת וצריך רק לבחור תאריכים:

 

  הלן רשימת הפסטיבלים:ל 

 

 בהמשך ופרטים נוספים יפורסמולו"ז מפורט לכל פסטיבל, הזמנות 

 *ייתכנו שינויים במיקומים ובמועדי הפסטיבלים
   

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

                                                                            
 
 

 להתראות בקרוב,                                                   
 ישראל LEGO League Jr FIRST.צוות                                                                                   

 

 
 

 מקום  שעה יום תאריך

 יבנה בוקר שישי 1.6.18

 הוד השרון  צהריים ראשון  3.6.18

 חיפה צהריים שלישי 5.6.18

 ירושלים בוקר שלישי 5.6.18

 ירוחם בוקר רביעי 6.6.18

 מרחבים בוקר רביעי 6.6.18

 כפר יונה  בוקר  שישי 8.6.18

  1 -תיכונט -תל אביב בוקר שישי 8.6.18

  2 -תיכונט -תל אביב בוקר שישי 8.6.18

 דבוריה צהריים רביעי  20.6.18

 קריית ים  צהריים חמישי 21.6.18
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