
  

 
 
 
 
 
 
 

 23.11.2017/  8 'עדכון מס
 
 

  קבוצות יקרות,
 ועוד. GIA –תחרות ה , נוהל הרישום לתחרות, שיחת ועידה בנוגע להעדכון היום יעסוק בשיחת ועידה בנושא הכנה לתחרות

 
 

 !הצטרפו אלינו -הכנה לתחרות הדרכת הדרכת רישום ו

חשוב לכם להגיע מוכנים לתחרות? רוצים להבין איך תהליך הרישום מתבצע? הצטרפו אלינו לשיחת ועידה שעוסקת 

 .בקישור הבאבנוהל הרישום לתחרויות וההכנה להן. רישום להדרכה חשובה זו 

 
 

  הכירו את התהליך! - רישום לתחרויות האזוריות

 
 !האזוריותהשנה שינוי בתהליך הרישום לתחרויות 

 . בשני שלביםהרישום יתבצע 

 .21:00בשעה  6.12.17 -ה רביעיוייסגר ביום   21:00שעה , ב3.12.17  -, הראשון ביוםהרישום יפתח , בשלב הראשון

קבוצות שנרשמו למלא  תוכלנה אותושלח טופס בקשה לשינוי שיבוץ יי 21:00, בשעה 6.12.17 -ביום רביעי, ה, בשלב השני

 .10:00, בשעה 10.12.17 -, הראשוןלתחרות וחשות שהשיבוץ אינו מתאים לצרכיהן. הטופס יהיה זמין לקבוצות עד ליום 

 בקשות הקבוצות ייבדקו על ידינו מתוך רצון לסייע ככל הניתן לפונים.

 .14.12.17 -, החמישייפורסם ביום מידע על השיבוץ הסופי לתחרויות 

 

 

 מה עליכם לעשות עד למועד פתיחת הרישום?

 

אנא הצטיידו מראש בדואר אלקטרוני  -על ידי המנטור הרשום במערכת  FIOS -הרישום לתחרויות מתבצע דרך מערכת ה

בדקו מהו המועד והמקום  למערכת וכי הקבוצות שלכם בסטטוס מאושרת. סלהיכנובדקו כי אתם מצליחים  ובסיסמא

 .6בעדכון מס' את רשימת התחרויות ניתן לראות  ,חלופות 3המתאימים לכם ביותר והגדירו לעצמכם 

מניסיון העבר, כבר עם  פתיחת הרישום, מכסת הקבוצות מתמלאת במהירות והרישום לאותה התחרות נסגר. חשוב 

 שתקדימו ותשריינו את מקומכם, בתחרות הרצויה.

 הקדימו להירשם. - מסוימיםיש מקום לכולם בתחרויות! במידה וחשוב לכם להתחרות במקום ובתאריך  - חשוב להדגיש

 עדכוני קבוצות 

 עדכון?במה 
 שיחת ועידה -הדרכת רישום והכנה לתחרות  (1)
 הכירו את התהליך! - רישום לתחרויות האזוריות (2)
 רישום לשיחת וועידה - GIA -תחרות פרס החדשנות  (3)
 טופס ויתור והסכמה אלקטרוני  (4)

https://register.gotowebinar.com/register/7003193464110851841
https://register.gotowebinar.com/register/7003193464110851841
http://my.firstisrael.org.il/
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 ישום יבוצע בשני מסלולים:הר

משוריינות מראש לתחרות המקומית שלהן. במידה וקיימת יותר מתחרות  תחרותת את ההמארחלעיר קבוצות השייכות 

. )למעט התחרויות בירושלים, שם ישובצו הקבוצות לשני ימי התחרות( אחת בארגון המארח תשובצו לתחרות הראשונה בעיר

, עם פתיחת הרישום. תאחרבתחרות במידה ותרצו להשתתף בתחרות אחרת, אתם מוזמנים להירשם ולשריין את מקומכם 

 רשימת הקבוצות להן שוריין מקום תתפרסם בעדכון הבא.

לאחר רישום לתחרות אחרת, מקומכם בתחרות המקומית שלכם אינו מובטח! לכן, רישום מחדש לתחרות  - לתשומת לבכם

 ת יהיה אך ורק על בסיס מקום פנוי.המקומי

  הרישום יבוצע על בסיס מקום פנוי. - תמארחלעיר הקבוצות שאינן שייכות 

 

 !הצטרפו אלינו - GIA -פרס החדשנות  -תחרות מקומית  -שיחת ועידה  

 חדשנות!.בתחרות שעוסקת כל כולה אנו חותמים את פרק ההדרכות לעונה בשיחת ועידה שעוסקת ב

נועד לעודד ולסייע לקבוצות לפתח את הפתרון  XPRIZEוקרן  FIRST LEGO Leagueפרס החדשנות העולמי של תכנית 

 השנה נקיים תחרות נפרדת בה יציגו קבוצות נבחרות את הפתרון החדשני שלהן.  החדשני שלהן במסגרת אתגר העונה.

 .בקישור הבאלהדרכה זו הצטרפו אלינו  -רוצים לשמוע עוד על התהליך 

 

 נדרשת פעולה! -טופס ויתור והסכמה 

 

טופס  עלקבוצות מתבקשות להחתים את הורי ילדי הקבוצה  ,על מנת לקחת חלק בתחרותכפי שפרסמנו בעדכון הקודם, 

 שלבים: מספר התהליך מורכב מ ויתור והסכמה.

 בסיום מילוי במידה וההורים מילאו את הטופס האלקטרוני שלהלן.  /ידניהאלקטרוניהטופס למלא את  הורי הילדים על

 .כאן -| קישור לטופס ידני כאן -. לנוחיותכם, קישור לטופס דיגיטלילהטופס יתקבל אישור לדוא"

 טופס ידני .מהאישור שנשלח אליהםאליו העתק העבירו הטופס וילאו על המנטור לוודא שכל הורי תלמידי הקבוצה מ/  

  להורדת טופס )טופס "אישור מנטור"( אישור על השלמת התהליךלשלוח טופס על המנטור )בלבד( לאחר מכן ,

 .הקליקו כאן -האישור

 לשלוח לדוא"לאלו, יש הטפסים המנטור" החתום ובמידה והורי הילדים מילאו טופס ידני אז גם את אישור את טופס "

.fll@firstisrael.org.il 

 .ולכן אנו ממליצים להקדים ולטפל בנושא מילוי הטופס הינו תנאי מחייב להשתתפות בתחרות - תשומת ליבכם

 

 
 ליצירת קשר

 
 fll@firstisrael.org.il -שונים כתבו ל פרויקט החקר ונושאים  לפניות בנושא 

 flltech@firstisrael.org.il -לתמיכה בנושא משחק הרובוט כתבו ל  

 Facebook -אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בדף ה  

 
 ,מאתנו

 ישראל FIRST LEGO Leagueצוות 

FIRST® Israel  יפו-, תל אביב14רח' ליסין 

www.firstisrael.org.il  :מייל: 509040466-153, פקס ,info@firstisrael.org.il 
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