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  קבוצות יקרות,

 התחרויות האזוריות! מתחילת חודש פחות מנמצאים  חלקכם נמצאים לקראת חופשת החורף וכולנו, מאחורינונוכה חג הח

 

 
 

 נדרשת קריאה! –  HYDRO DYNAMICSעונת   -מארז הכנה לתחרות 

 מארז הכנה לתחרות, בו מרוכז כל המידע הנחוץ להגיע מוכנים לתחרות.לקראת התחרות הכנו 

במארז מידע על מיקום התחרות, דרכי הגעה, לוח הזמנים, דגשים מיוחדים, תהליך השיפוט, העפלה לתחרות הגמר ועוד. 

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

 דף מפת המשאבים.בגם  נמצאהמארז  הקליקו כאן. -לכניסה למארז

  

 !עדכנו אותנו – מיוחדים צרכיםילדים בעלי 

 מזמנת התרגשות רבה לכולנו.התחרות 

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

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

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

 הקליקו כאן -למילוי הטופס . 22:00בשעה  10.1-יום רביעי, ה עדאת הטופס יש למלא 

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

 

 

 

 עדכוני קבוצות 

 עדכון?במה 

 מארז הכנה לתחרות (1)

 מיוחדים צרכיםילדים בעלי  (2)

 דגשים לתוצרי פרויקט החקר   (3)

 קבוצות דוברות ערבית   –מתורגמן בתחרות  (4)

 אלקטרוני  הסכמה וויתורטופס  (5)

 תחרויות האזוריות ותחרויות הגמרתפקידים בהתנדבות לרישום ל (6)

https://docs.wixstatic.com/ugd/7390e6_ccb15d384263423abe1a1308afb81bfe.pdf?index=true
https://docs.wixstatic.com/ugd/7390e6_ccb15d384263423abe1a1308afb81bfe.pdf?index=true
https://www.firstisrael.org.il/fllresources
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4nnifvliAmyxPTapSpbgvencPg5p6EEuBlzhcpDSni2BRsA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4nnifvliAmyxPTapSpbgvencPg5p6EEuBlzhcpDSni2BRsA/viewform


  

 

 נדרשת קריאה! – דגשים לתוצרי פרויקט החקר 

 -שיטות הצגה המותרות באירועים רשמיים  -שימו לב לעדכון המיוחד שהופץ בנושא פרויקט החקר 

 בטיחות פוטנציאליים, כמו גם הגבלות במקום האירוע, אנו מבקשים מקבוצות להביא את המתקן או אב "בשל סיכוני

ובמקום אנו ממליצים לקבוצות להציג סרטון קצר של אב הטיפוס בפעולה בכדי להדגים  ללא מים או נוזליםהטיפוס שלהן 

 להם."התפקוד ו/או את הפתרון שהם פיתחו בזמן ההצגה של פרויקט החקר ש את

 נא הקפידו למלא אחר הנחייה זו!

 

 

 נדרשת קריאה! – קבוצות דוברות ערבית  –בתחרות מתורגמן 

ופועלים לגייס דוברי ערבית מתוך  אנו משתדלים כי יהיו שופטים דוברי ערבית בכל התחרויות. שפת התחרות הינה עברית

 דובר ערבית, תוכלו אם תרצושופט לא יהיה . לאור העובדה שייתכן ובסופו של דבר בחדר השיפוט FIRSTכלל קהילת 

 תשובות הילדים.את , שיתרגם את שאלות השופטים ומתורגמן מטעם הקבוצהלהגיע עם 

 

 

 נדרשת פעולה! - הסכמה וויתורטופס 

הסכמה טופס  עלקבוצות מתבקשות להחתים את הורי ילדי הקבוצה  ,על מנת לקחת חלק בתחרותאנו שבים ומדגישים, 

 התהליך מורכב ממספר שלבים:  .וויתור

 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 ,

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

 .fll@firstisrael.org.il אלו, יש לשלוח לדוא"ל

 

 נדרשת פעולה! –התנדבות לשיפוט בתחרויות 

אחרת. נשמח אם  תווימז  FIRST LEGO Leagueלחוות את חווית  חוזרים וקוראים לכם לבוא ולהתנדב בתחרויות ואנו 

על  כמו כן, אנו עדין מחפשים מתנדבים דוברי ערביתתיקחו חלק בפעילות זו ותביאו מניסיונכם ומכישורכם לתחרויות שלנו. 

 להציג את הפעילות בשפתם.בתוכנית המשתתפות  ערביתהעשרות קבוצות דוברות מ מנת לאפשר לילדים

 אתם קשורים. אנא התנדבו בתחרויות בהן לא משתתפות קבוצות להן

 הקליקו כאן –לפרטים נוספים ולרישום 

 
 

 

 

http://firstisrael.net.technion.ac.il/fll-fllir/
http://firstisrael.net.technion.ac.il/fll-fllir/
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_310eb490574449369de4ee962550236f.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_310eb490574449369de4ee962550236f.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_45d798e2e81b4f2dab8bdef6f2c2946f.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_45d798e2e81b4f2dab8bdef6f2c2946f.pdf
mailto:.fll@firstisrael.org.il
https://firstisrael.formtitan.com/new_volunteer#/
https://firstisrael.formtitan.com/new_volunteer#/


  

 

 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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