
  

 
 

 
 
 
 
 

 13.12.2018תאריך /  9 'עדכון מס
 

 ,קבוצות יקרות
 ולנו יש מספר עדכונים חשובים ביותר שנרצה לשתף אתכם בהם! התחרויות מתקרבות ובאות, 

 

 ובקשות לשינוי שיבוץ רישום לתחרויות האזוריותסיום ה
 ! קבוצות 440הרישום לתחרויות האזוריות בעיצומו ועד כה נרשמו 

 שלהלן טופס הבקשה במידה וטרם השלמתם את הרישום, תוכלו לעשות זאת באמצעות

 !17:00בשעה  16.12.18-את מילוי הטופס יש להשלים עד ליום א' ה
יכולות להירשם לתחרויות.  "ממתינה לתשלום" או "מאושרת" בלבדקבוצות הנמצאות בסטטוס  שימו לב!

אחרת , 18.12.18את התשלום עד ליום ג' נדרשות להסדיר נמצאות בסטטוס "ממתינה לתשלום" הקבוצות 

 ר. תחרות יוסלרישומן 

 

 שינוי שיבוץ לתחרויות האזוריות 
במידה וכבר נרשמתם לתחרויות האזוריות, אולם בשל אילוצים שונים תשמחו לשנות את התאריך בו תתחרו 

 לתחרויות האזוריות.  השיבוץ שינוי טופסבתחרות, נאפשר לכם למלא את 

פניות אשר יתקבלו לטופס זה ייבחנו ויישקלו. ההחלטה בנוגע לשינוי השיבוץ תתבצע לפי חוות הדעת של צוות 

 ובהתאם למספר הרשומים לתחרויות האזוריות. התכנית 

אנו עושים כל שביכולתנו על מנת לסייע לכם: מנטורים, מורים, הורים ותלמידים להגיע ולהתחרות בזמן ובמקום 

 המועדפים עליכם! 

לאחר מועד זה לא יתקבלו פניות  !17:00בשעה  16.12.18-את מילוי הטופס יש להשלים עד ליום א' ה

 נוספות. 

 דגש, מובהר ומוסבר כי אין התחייבות להיענות למי מהבקשות. כל בקשה תידון לגופה. תשובה תועבר לשולח.מו

 

 

 מה בעדכון שלנו?
 רישום לתחרויות האזוריות ה סיום )1(
 שינוי שיבוץ לתחרויות האזוריות )2(
 הצטרפות לשיחת וועידה להכנה לתחרויות  )3(
 פתיחת הרישום להתנדבות בתחרויות  )4(

 עדכוני קבוצות 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1EyJjjl40Te9aJuEvR3hCGpFE_roKcqaz_ei93vC27bILVA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1EyJjjl40Te9aJuEvR3hCGpFE_roKcqaz_ei93vC27bILVA/viewform


  

 
 

 

 העלאת טופס הסכמה וויתור
 על מנת לקחת חלק בתחרות, קבוצות מתבקשות להחתים את הורי ילדי הקבוצה על טופס הסכמה וויתור. 

 התהליך מורכב ממספר שלבים: 
  על הורי הילדים למלא את הטופס. בסיום מילוי הטופס יתקבל אישור לדוא"ל. לנוחיותכם, קישור לטופס

 .כאן -| קישור לטופס ידני כאן -דיגיטלי

  באחריות המנטור לוודא שכל הורי תלמידי הקבוצה ממלאים את הטופס. במידה והורי הילדים ממלאים

 את הטופס הידני, יש לשמור את הטפסים בתיקיה נגישה ולהביאם אתכם ביום התחרות. 

  ,על מנטור הקבוצה לחתום לאחר חתימת כל הורי הילדים החברים בקבוצה על טפס ההסכמה והוויתור

. בסיום החתימה, יש לסרוק טופס זה ולהעלותו למערכת רישום וניהול טופס הצהרת המנטורעל 

 הקבוצות. 

  הזנת דוא"ל וסיסמא, לחיצה על "לניהול למערכת רישום וניהול הקבוצותהנחיות להעלאת הטופס :

קבוצה לחץ כאן" ולאחר מכן העלאת הטופס לתוך תיבת טעינת הקבצים, לחיצה על "שמירה וחזרה 

 למסך ניהול הקבוצות". 

 אנו ממליצים להקדים ולטפל בנושא שתתפות בתחרות ולכןמילוי הטופס הינו תנאי מחייב לה
 

 שיחת וועידה להכנה לתחרות 
לקחת חלק, לשאול שאלות ולקבל הסברים בנוגע כמדי שנה, נקיים שיחת וועידה להכנה לתחרות בה תוכלו 

-18:00בשעות  18.12.18-לתחרויות האזוריות וגם לגבי תחרויות הגמר. שיחת הוועידה תתקיים ביום ג' ה

 . כאן. ניתן להירשם לשיחת הוועידה 20:00

 
 פתיחת הרישום להתנדבות בתחרויות 

הרישום להתנדבות בתחרויות נפתח וגם אתם: מורים, תלמידים, הורים, חברי קבוצות בתכניות השונות 

מוזמנים לבוא ולהתנדב בהמוניכם! פירוט נוסף בנוגע לתפקידים המוצעים להתנדבות והרישום  -FIRSTב

. לפניות נוספות בנושא התנדבות ניתן לפנות לורד, כאן במערכת המתנדביםניתן למצוא ממש להתנדבות עצמה 

 ! firstisrael.org.ilvolunteer@שלנו לכתובת הדוא"ל החדשה רכזת המתנדבים 
 

 Facebook -מוזמנים לעקוב אחרינו גם בדף ה  הנכם
 

 בברכה, 
 

 ישראל         FIRST צוות
               

 
FIRST® Israel  'יפו-, תל אביב14ליסין רח 

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

https://firstisrael.net.technion.ac.il/fll-fllir/
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_a44056d033854f47bf3a73ce1383ea1e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_45d798e2e81b4f2dab8bdef6f2c2946f.pdf
https://firstisrael.formtitan.com/ft4d71e4221531315223794_copy#/
https://docs.google.com/forms/d/1YxYiFbw-Wlvpsi6im_jWWUArk38IzQ2Vz6b_tZyN6Lk/edit
https://www.firstisrael.org.il/volunteer
mailto:volunteer@firstisrael.org.il
https://www.facebook.com/FIRST-LEGO-League-Israel-834116836702737/?fref=ts
http://www.firstisrael.org.il/
http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il

