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 קבוצות יקרות,
 התחרויות הולכות קרבות ובעוד כחודש תגיע לשיא חגיגת הרובוטיקה הגדולה!

 כולם מנצחים, ברגע שהשתתפתם, ניצחתם! FIRST-בהצלחה לכולם וזכרו שב
 בעדכון מידע רב וחיוני. עברו עליו בנחת והקפידו לפעול על פיו.

  
 נדרשת קריאה! -חיוני לקראת התחרויות שיבוץ ומידע  

 הקליקו כאן. -להלן שיבוץ הקבוצות לתחרויות, למידע
 .18:00ומסתיים בסביבות  7:15שימו לב כי כל יום תחרות מתחיל בשעה 

 בעדכונים הבאים נפרסם דגשים והנחיות לתחרות. עקבו אחרי הפרסומים.
 fll@firstisrael.org.ilע אנא כתבו לנו לדוא"ל אם נרשמתם לתחרות ומסיבה כלשהי הנכם מתקשים להגי

  
 יתכן ונדרשת פעולה! -רשימת המתנה 

 כפי שפרסמנו בעדכונים השונים, הרישום לתחרויות הינו על בסיס מקום פנוי.
אנו ערים לצרכים שעולים מהקבוצות ובמידת האפשר, מנסים לסייע. הסיוע אפשרי במידה וקבוצה רשומה מפנה את 

 חרות אחרת, בשל אילוצים שונים.מקומה, לת
 לאור זאת, באפשרותכם להגיש בקשה לבחינת אפשרות לשינוי שיבוץ לתחרות, על גבי הטופס המצורף.

 !18.12.16-את הטופס יש למלא עד ל
 קבוצה שלא נרשמה לתחרות, לא תוכל להגיש את טופס הבקשה. -שימו לב

 מי מהבקשות וכל בקשה תידון לגופו של עניין.מודגש, מובהר ומוסבר כי אין התחייבות להיענות ל
  
 נדרשת פעולה! -טופס ויתור והסכמה  

אנו שבים ומזכירים שעל מנת לקחת חלק בתחרות על כל משתתף לחתום על טופס ויתור והסכמה. לתלמידים מתחת גיל 
 ימולא הטופס ע"י הוריהם. קישור לטופס אלקטרוני נמצא כאן! 18

ני. קישור לטופס נמצא כאן. על מנטור הקבוצה לוודא החתמת כל המשתתפים ו / או הוריהם ולהגיע ניתן למלא גם טופס יד
 עם ההעתקים לתחרות.

 -לאחר מילוי הטופס, אלקטרוני או ידני, על המנטור לשלוח טופס אישור על השלמת התהליך, להורדת טופס האישור
 הקליקו כאן!

 .153-509040466או לפקס  fll@firstisrael.org.ilאת הטופס החתום יש לשלוח לדוא"ל 
  
 יתכן ונדרשת פעולה! -פרטי הקבוצה, הארגון והיישוב 

. פרטים FIOS -המידע על קבוצתכם בתחרות יסומן בהתאם לשם הארגון והיישוב אותו ציינתם בעת פתיחת הקבוצה ב
 יעו כך על גבי סימון הפיט )אזור ההתארגנות(, מצגת הקבוצות, לו"זים שונים ועוד...אלו מופיעים בטבלת השיבוץ ויופ

, בשעה 18.12.16 –במידה ונדרש שינוי באחד מהפרטים, נא מלאו את השאלון המצורף והעבירו אותו אלינו, לא יאוחר מ 
22:00. 

 .FIOS -תוכלו בנוסף, לעדכן את הפרטים במערכת ה
  
 נדרשת פעולה! -וועידה שיחת  -הכנה לתחרות 

 מכל העדכונים נדמה ששמנו בצד את ההכנה לתחרות אבל לא כך הדבר!
 כיצד מתכוננים לתחרות? מה צריך להביא לכל אחת מתחנות השיפוט?  מה השופטים רוצים לשמוע?

 .18:30ה , בשע22.12.16 -תשובות לשאלות אלו ואחרות ניתן יהיה לקבל בשיחת הוועידה שתתקיים ביום חמישי, ה
יש להירשם לשיחה בקישור המצורף, לאחר הרישום תקבלו דוא"ל אישור המכיל את פרטים לגבי הצטרפות לשיחת 

 הועידה, אנא בצעו את הרישום לפני מועד השיחה
 הקליקו כאן -לרישום

 הקליקו כאן –לצפייה בדרישות המערכת 

 עדכוני קבוצות 
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 חשוב מאוד! -יצירת קשר  
 (.WhatsApp –, ו SMSיותר אנא הימנעו משליחת מסרונים )הודעות כדי שנוכל לתת את המענה הטוב ב

 -ליצירת קשר  
   fll@firstisrael.org.il -בנושאי פרויקט החקר, ניהול עונה ונושאים כללים אחרים 

 flltech@firstisrael.org.il -בנושא משחק הרובוט 
 Facebook -דף ה 

  
 להתראות בעדכון הבא,

 ישראל FIRST LEGO Leagueצוות 
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