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 קבוצות יקרות,
 מגיעים לתחרויות כמתחרים או כצופים. כולכםאנו הולכים ומתקרבים לתחרויות הגמר ורוצים לראות את 

 הזמינו הורים, מורים וקהילה! 

 

 

 

 

 נדרשת קריאה! – שיבוץ קבוצות לתחרויות הגמר

 

 בתום תהליך הרישום לתחרויות, אנו מפרסמים את רשימת הקבוצות המשובצות לכל אחד מימי התחרות.

 הקליקו כאן. -לרשימה 

 בהצלחה לכולם!

 

 !קריאהנדרשת  -מארז הכנה לתחרות הגמר  

 

לקראת התחרות עדכנו את מארז ההכנה לתחרות. במארז מרוכז כל המידע הנחוץ לכם על מנת להגיע מוכנים לתחרות 

 8:45 -יחל ב  והטקסלב כי שעת טקס הפתיחה הוקדמה שימו  הגמר, כולל דגשים מיוחדים לקראת הגמר.

 .הקליקו כאן -לכניסה למארז

 

 !עדכנו אותנו – ילדים בעלי צרכים מיוחדים

 התחרות מזמנת התרגשות רבה לכולנו.

במידה ובקבוצתכם משתתפים תלמידים בעלי צרכים מיוחדים )תלמידים על הספקטרום האוטיסטי או בדומה לכך( וחשוב 

לכם שהשופטים ידעו על כך, אנא מלאו את הטופס המצורף כדי שנוכל לוודא שקבוצתכם תקבל התייחסות מתאימה 

  בתהליך השיפוט. שימו לב כי לא תתאפשר הארכת זמן בחדרי השיפוט.

 הקליקו כאן -. למילוי הטופס 22:00בשעה 18.2-, הראשוןאת הטופס יש למלא עד יום 

 המידע שיירשם על ידכם יועבר לשופטים הרלוונטיים בלבד וישמש רק למטרה זו.

 

 עדכוני קבוצות 

 עדכון?במה 

 שיבוץ קבוצות לתחרויות הגמר (1)
  מארז הכנה לתחרות הגמר (2)
 ילדים בעלי צרכים מיוחדים (3)
 טופס הצהרת ביטחון (4)
  דגשים להצגה בחדרי השיפוט –קבוצות דוברות ערבית  (5)
 הגמרתחרויות תפקידים בהתנדבות לרישום ל (6)

https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_f6075ea64c1a46fdb7d562eabf51127d.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_f6075ea64c1a46fdb7d562eabf51127d.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_89bb6b60b1e44e1094b48cef60436f92.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1w4f0KyXjS3UUrNdFgDBvJo73nPg8BEn3u8jIgE14dFQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1w4f0KyXjS3UUrNdFgDBvJo73nPg8BEn3u8jIgE14dFQ/edit


  

 נדרשת פעולה! -טופס הצהרת ביטחון 

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

 –הכוללת את שמות המשתתפים מטעם הקבוצה  ,(WORD -באתר ב  או  PDF) הטופס המצורףעל גבי רשימה 

 תלמידים, מנטורים, מלווים.

אנא הכינו את הרשימה מראש כדי לחסוך זמן ברישום הקבוצה בבוקר  את הרשימה המודפסת יש להגיש בעמדת הרישום.

 התחרות.

 נא הקפידו על הנחייה זו. –למען בטחון כולנו 

 

 נדרשת פעולה! -דגשים להצגה בחדרי השיפוט  –קבוצות דוברות ערבית  

 .שפת התחרות הינה עבריתכלל, כי אנו שבם ומדגישים מנטורים לקבוצות דוברות ערבית 

לפחות שופט אחד בחדר לא יהיה דובר אנו משתדלים כי יהיו שופטים דוברי ערבית בכל התחרויות אך מאחר ובכל מקרה 

 היערך לכך מבעוד מועד, כלהלן:ערבית, רצוי ל

 כולל חומר מודפס. בעבריתובערבית הכין את החומר אותו תרצו להעביר לשופטים יש ל , 

  במידה ולא יהיה שופט תורגמן מטעם הקבוצה, שיתרגם את שאלות השופטים ותשובות הילדיםממראש קיבעו נא ,

 .ערבית בחדרי השיפוטדובר 

 לב שאין תוספת זמן בחדרי השיפוט. שימו 

 

 

 נדרשת פעולה! –התנדבות לשיפוט בתחרויות 

תלמידים / מנטורים / הורים / מורים וקהילה להצטרף  -נו זקוקים למתנדבים ומחפשים אתכם גם בתחרויות הגמר א

  אלינו!

ות דוברות ערבית להציג את קבוצעל מנת לאפשר לילדים מ ערביתהשפה התנדבים דוברי אנו זקוקים גם למ

  הפעילות בשפתם.

 הקליקו כאן –בואו והצטרפו אלינו! 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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