
  

 

 

 

 

 

 

 

 7.12.17 / 9עדכון מס 

 
  קבוצות יקרות,

 עונת הפעילות בעיצומה ואנו מקווים שאתם מוצאים גם זמן לעצור וליהנות מהתהליך! 

   לקריאה!רב וחשוב, הקדישו זמן מידע עדכון היום ב

 

 

 

 סיום הרישום – HYDRO DYNAMICSתחרויות אזוריות לעונת  

השלימו הרישום והשתבצו  מהקבוצות 98% –מרגש לראות שלמעלה מ . האזוריותהרישום לתחרויות התבצע השבוע 

 זורית!לתחרות א

 .הפרסומים אחרי עקבו ,תיולתחרואת השיבוץ הסופי של הקבוצות  נפרסם הבא ןבעדכו

 fll@firstisrael.org.il ל"לדוא לנו כתבו אנא להגיע מתקשים הנכם כלשהי ומסיבה לתחרות נרשמתם אם

 

 

 יתכן ונדרשת פעולה! -בקשה לשינוי שיבוץ 

 כפי שפרסמנו בעדכונים השונים, הרישום לתחרויות הינו על בסיס מקום פנוי.

 לצרכים שעולים מהקבוצות ובמידת האפשר, מנסים לסייע. הסיוע אפשרי במידה וקבוצה רשומה מפנה אתאנו ערים 

 מקומה, לתחרות אחרת, בשל אילוצים שונים.

בקשה לבחינת אפשרות לשינוי  תלהגשנפרד דוא"ל  הרישום במערכת הרשוםהראשי טור נלמנשלח לאור זאת, 

 !10.12.17-את הטופס יש למלא עד ל. שיבוץ לתחרות

 מודגש, מובהר ומוסבר כי אין התחייבות להיענות למי מהבקשות וכל בקשה תידון לגופו של עניין.

 

 

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

 ת ועידה שעוסקת כל כולה בחדשנות!כפי שפרסמנו בעדכון הקודם, אנו חותמים את פרק ההדרכות לעונה בשיח

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 הבאהצטרפו אלינו להדרכה זו  -רוצים לשמוע עוד על התהליך 

 

 עדכוני קבוצות 

 עדכון?במה 

 אזוריותהתחרויות סיום הרישום ל (1)

 בקשות לשינוי שיבוץ (2)

 GIA –פרס החדשנות המקומי  –תזכורת על שיחת הועידה  (3)

 הכנה לתחרות -מצגת והקלטת שיחת ועידה   (4)

 אלקטרוני  הסכמה וויתורטופס  (5)

 תחרויות תפקידים בהתנדבות לפתיחת הרישום ל (6)
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 הקשיבו לשיחה! –אתר! ב הכנה לתחרות הקלטת שיחת ועידה 

שהתקיימה ועידה הלשיחת הקשיבו דעת מה מצפה לכם ביום התחרות? חשוב לכם להגיע מוכנים לתחרות? רוצים ל

 .ובקישור הבא בדף מפת המשאבים. השיחה נמצאת בנושא

 

 

 נדרשת פעולה! - הסכמה וויתורטופס 

 עלקבוצות מתבקשות להחתים את הורי ילדי הקבוצה  ,על מנת לקחת חלק בתחרות, בעדכונים הקודמיםכפי שפרסמנו 

 שלבים: מספר התהליך מורכב מ .הסכמה וויתורטופס 

 לנוחיותכם, לבסיום מילוי הטופס יתקבל אישור לדוא"שלהלן. האלקטרוני הטופס למלא את  הורי הילדים על .

 .כאן -| קישור לטופס ידני כאן -קישור לטופס דיגיטלי

 מהאישור שנשלח אליהם. על המנטור לוודא שכל הורי תלמידי הקבוצה ממלאים את הטופס ומעבירים אליו העתק  

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

 .הקליקו כאן -האישור

 ובמידה והורי הילדים מילאו טופס ידני אז גם את טפסים אלו, יש לשלוח לדוא"למנטור" החתום אישור את טופס "

fll@firstisrael.org.il. 

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

 

 

 נדרשת פעולה! –התנדבות לשיפוט בתחרויות 

השנה . לתפקידי שופטים, שופטי זירה, מתנדבים מובילים ומתנדבים כלליים מתנדביםוזקוקים לאנו נערכים לתחרויות 

 התחדשנו במערכת מתנדבים חדשה וידידותית שתקל על תהליך הרישום והשיבוץ לתפקידים!

אחרת, להבין כיצד נראה תהליך  תווימז  FIRST LEGO Leagueמנטורים והורים, אם אתם רוצים לחוות את חווית  

ראיה נוספת אתם מוזמנים להצטרף לצוות השופטים שלנו. נשמח אם תיקחו חלק בפעילות זו ותביאו  תמזוויהשיפוט 

 מניסיונכם ומכישורכם לתחרויות שלנו. אנא התנדבו בתחרויות בהן לא משתתפות קבוצות להן אתם קשורים.

 הקליקו כאן –לפרטים נוספים ולרישום 

  

 

 שופטים דוברי ערבית -יות אזוריותתחרו

 עשרות קבוצות דוברות ערבית. על מנת לאפשר לילדים להציג FIRST League LEGO –גם השנה משתתפות ב 

 לנתב אתכםבערבית אנו זקוקים לשופטים דוברי ערבית. ברישום לשיפוט אנא ציינו אם אתם דוברי ערבית כדי שנוכל 

 לתחרויות בהן משתתפות קבוצות אלו. אנא התנדבו בתחרויות בהן לא משתתפות קבוצות להן אתם קשורים.

 הקליקו כאן –לפרטים נוספים ולרישום 

 

 

 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 
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