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 10עדכון מס 
 
 

 ,קבוצות יקרות
 

 !אנו שמחים לפרסם את מועדי התחרויות האזוריות ומיקומן
כפי שעדכנו בתחילת העונה, השנה התחרויות האזוריות עוברות שינוי משמעותי ותתקיימנה ממש כמו תחרויות הגמר, בכל 

 .קבוצות 48תחרות תשתתפנה עד 
 

 חרויות ומועדן ומועדי פתיחת וסגירת הרישום לתחרויות אלובעדכון שלהלן מידע על מיקום הת
 

 !הכירו את התהליך- רישום לתחרויות האזוריות
 

בשעה  13.12.16-שלישי ה וייסגר ביום  21:00בשעה  6.12.16-שלישי ה הרישום לתחרויות האזוריות יפתח ביום
21:00. 

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

 .אלקטרוני ובסיסמא
ר שלב את וודאו עד למועד הרישום שבאפשרותכם להיכנס למערכת כנדרש. לעדכון הבא יצורף מסמך המסביר שלב אח

 .תהליך הרישום
 

 ANIMAL ALLIES  עונת  - לוח הזמנים של התחרויות האזוריות
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ?מה עליכם לעשות עד למועד פתיחת הרישום

 
פתיחת הרישום,  חלופות. מניסיון העבר, כבר עם  3בדקו מהו המועד והמקום המתאימים לכם ביותר והגדירו לעצמכם 

מקומכם, בתחרות  מכסת הקבוצות מתמלאת במהירות והרישום לאותה התחרות נסגר. חשוב שתקדימו ותשריינו את
 .הרצויה

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

 מקום יום תאריך

 חיפה -מרכז הקונגרסים רביעי 18.1.17

 חיפה -מרכז הקונגרסים חמישי 19.1.17

 ירושלים, מספר מקומות מוגבל -היכל הפיס ארנה ראשון 22.1.17

 תל אביב -היכל קבוצת שלמה שלישי 24.1.17

 תל אביב -היכל קבוצת שלמה רביעי 25.1.17

 תל אביב -היכל קבוצת שלמה חמישי 26.1.17

 תל אביב -היכל קבוצת שלמה ראשון 29.1.17

 תל אביב -היכל קבוצת שלמה שני 30.1.17

 שבע-באר -הקונכיה היכל הפיס רביעי 1.2.17

 שבע -באר -הקונכיה היכל הפיס חמישי 2.2.17

 בשפה הערבית -מזרח ירושלים יעודכן יעודכן

 עדכוני קבוצות 
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 :הרישום יבוצע בשני מסלולים

 משוריינות מראש לתחרות  -)מלבד התחרות המתקיימת בירושלים( קבוצות השייכות לארגון המארח תחרות
המקומית שלהן. במידה וקיימת יותר מתחרות אחת בארגון המארח תשובצו לתחרות הראשונה בעיר. במידה 

ותרצו להשתתף בתחרות אחרת, אתם מוזמנים להירשם ולשריין את מקומכם בישוב אחר, עם פתיחת הרישום. 
 .וריין מקום תתפרסם בעדכון הבארשימת הקבוצות להן ש

 לאחר רישום לתחרות אחרת, מקומכם בתחרות המקומית שלכם אינו מובטח! לכן, רישום מחדש  -לתשומת לבכם
 .לתחרות המקומית יהיה אך ורק על בסיס מקום פנוי

 הרישום יבוצע בשיטת "כל הקודם זוכה" על בסיס מקום פנוי -קבוצות שאינן שייכות לארגון מארח. 

 
 !חשוב מאוד- קשריצירת 

 
 .(WhatsApp – ו ,SMS אנא הימנעו משליחת מסרונים )הודעות כדי שנוכל לתת לכם את המענה הטוב ביותר

 
 - ליצירת קשר

 בנושאי פרויקט החקר, ניהול עונה ונושאים כללים אחרים  fll@firstisrael.org.il -  
 בנושא משחק הרובוטflltech@firstisrael.org.il -  
 דף הFacebook -  

 בברכה
 ישראל FIRST LEGO League צוות
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