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 איזו התרגשות! -יוצאות לדרך   HYDRO DYNAMICSהתחרויות האזוריות של עונת שבוע זה קורה! פחות מבעוד 
 כולם מנצחים, ברגע שהשתתפתם, ניצחתם! FIRST -בהצלחה לכולם וזכרו שב 

 !!! FIRST LEGO Leagueזה הזמן להזמין לתחרויות אורחים, הורים, מורים ומשפחה, ליהנות ולחגוג אתכם את חגיגת 

 הקליקו כאן. -להזמנה 

 הקליקו כאן –רוצים לוודא סופית לאיזו תחרות אתם רשומים 

 

 
 

 

 נדרשת קריאה! –  HYDRO DYNAMICSעונת   -מארז הכנה לתחרות 

  דגשים והנחיות חשובות כך שתגיעו ערוכים כנדרש לתחרות.אנו מצרפים שוב את מארז ההכנה לתחרות, בו מידע, 

 fll@firstisrael.org.ilבמידה ועדין קיימות שאלות והבהרות, תוכלו לפנות אלינו בדוא"ל 

  ו כאן.הקליק -לכניסה למארז

 

 

 נדרשת קריאה! –  ת להגעת אוטובוסים, העלאת והורדת נוסעיםוהנחי

, הורדת והעלאת לכניסת אוטובוסיםמעודכנות הנחיות , תחת פרק "לקראת התחרות" העלנו מפת המשאביםבדף 

 נוסעים במתחם התחרויות. 

 נא פעלו על פי ההוראות המופיעות במסמך.למען ביטחון התלמידים והמשתתפים, 

 

 

 

 עדכוני קבוצות 

 עדכון?במה 

 מארז הכנה לתחרות  -תזכורת  (1)

 נוסעיםוהורדת הנחיות להגעת אוטובוסים, העלאת  (2)

 טופס הסכמה וויתור אלקטרוני  (3)

 טופס הצהרת ביטחון (4)

 דף מידע והנחיות למנטור ליום התחרות (5)

 תחרויות האזוריות ותחרויות הגמרתפקידים בהתנדבות לרישום ל (6)
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 נדרשת פעולה! - הסכמה וויתורטופס 

 הטיפול:תהליך  .הסכמה וויתורטופס  על הורי הקבוצה לחתום על על מנת לקחת חלק בתחרותאנו שבים ומדגישים ש

  

 לנוחיותכם, קישור לבסיום מילוי הטופס יתקבל אישור לדוא"שלהלן. האלקטרוני הטופס למלא את  וריםהה על .

 .כאן -| קישור לטופס ידני כאן -לטופס דיגיטלי

 מהאישור שנשלח אליהם.את הטופס ומעבירים אליו העתק  מילאול המנטור לוודא שכל הורי תלמידי הקבוצה ע 

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

מנטור" החתום ובמידה והורי הילדים מילאו טופס ידני אז גם את טפסים אישור את טופס ". הקליקו כאן -האישור

 .stisrael.org.ilfll@fir אלו, יש לשלוח לדוא"ל

 תחרויות   -לידיעתכםFIRST LEGO League  מתקיימות במתקנים בעלי רישוי נדרש ועומדים בכל הקריטריונים

 המחייבים מבחינה ביטחונית ובטיחותית.

 

 נדרשת פעולה! -טופס הצהרת ביטחון 

ביטחון של המתקנים בהם מתקיימת התחרויות, כל מנטור נדרש להמציא בבוקר התחרות הכחלק מהנחיות בטיחות ו

 תלמידים, מנטורים, מלווים. –הכוללת את שמות המשתתפים מטעם הקבוצה  ,הטופס המצורףעל גבי רשימה 

 את הרשימה המודפסת יש להגיש בעמדת הרישום, בבוקר התחרות.

 נא הקפידו על הנחייה זו. –למען בטחון כולנו 

 

 

 נדרשת פעולה! –התנדבות לשיפוט בתחרויות 

הילה להצטרף תלמידים / מנטורים / הורים / מורים וק - אנו עדין זקוקים למתנדבים ומחפשים אתכםשבוע לפני התחרות ו

להציג את  ות דוברות ערביתקבוצמ על מנת לאפשר לילדים כן, אנו עדין מחפשים מתנדבים דוברי ערבית כמו !אלינו

 הפעילות בשפתם.

 הקליקו כאן –לפרטים נוספים ולרישום  אנא התנדבו בתחרויות בהן לא משתתפות קבוצות להן אתם קשורים.

 
 

 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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