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 19עדכון מס 
 
 
 

 מנטורים יקרים,
 

 נדמה שרק אתמול שלחנו את העדכון הראשון לעונה והנה אנו כבר בסיומה.
 זכינו לפגוש את כולכם, להתרגש וליהנות. אנו מקווים שלכולם תישאר החוויה והתהליך אותו עברתם במהלך כל העונה.

 
 קבוצות! 500-קבוצות חדשות וגדלנו  ל 130הצטרפו אלינו  Animal Alliesבעונת  

 נפגשנו בהדרכות פרונטליות ובביקורי קבוצות ושוחחנו בהדרכות וירטואליות לאורך כל העונה.
ת הגמר שינינו את מבנה התחרויות האזוריות, חגגנו עם כולכם, פגשנו והוקרנו את המנטורים וסיימנו עם מפגש בתחרויו

 לצד פסטיבלי 
  FIRST LEGO League Jr ותחרות הגמר של .FIRST Tech Challenge  . 

 בזכותכםתלמידים קיבלו השראה לעולם של ערכים, מדע וטכנולוגיה וכל זה קרה   5,000 -כ Animal Alliesבעונת 
 לכל אחד ואחת מכם!תודה חשוב לנו לומר שוב 

 וד תלמידים לעשייה, לבנייה, לחשיבה וליצירתיות.תודה על ההובלה והרתימה של עוד וע
תודה שאתם שותפים מלאים לבנייה של יכולות, פיתוח כישורים, הטמעת ערכים ועיצוב הביטחון העצמי בקרב כל אחד 

 מהתלמידים.
 ברכותינו על עונה מרתקת, מאתגרת, מעניינת ומהנה עבור כולנו!

 
שופטים ראשיים, שופטי זירה ראשיים, שופטי  –ריות ובתחרויות הגמר למתנדבים שלנו בתחרויות האזותודה מיוחדת 

 חדרי שיפוט, שופטי זירה, מתזמנים ומתנדבים כלליים.
 אנחנו רוצים להודות מעומק הלב, בלעדיכם זה לא היה קורה!

מעצמכם לכל אחת ואחד מכם על הנתינה, האכפתיות, המסירות והעשייה המשמעותית, על שאתם נותנים תודה ענקית 
 ובכך מאפשרים לנו להמשיך, לקיים ולהצעיד קדימה מטרה כה חשובה.

  
 לטל טאובהוענק  FIRST LEGO Leaugeמתנדב השנה לתוכנית  גביע

 הפרס הוענק לטל על היותו ראשון להתנדב לסייע, לקדם ולהוציא לפועל רעיונות שהועלו במסגרת התוכנית.
 FIRSTובעיקר בתוכנית  FIRSTישוריו וידיעותיו במהלך כל השנה ולאורך שנים בליווי תוכניות הוא משקיע מזמנו, מכ

LEGO League קבוצות, אלפי תלמידים ומאות מורים / מנטורים ומתנדבים. 500, המונה השנה 
להמשיך  ולמרות גילו הצעיר, מלווה את התוכנית זה מספר שנים  ובכך מאפשר לנו FIRST LEGO Leagueטל בוגר 

ולקדם את המדע והטכנולוגיה בקרב בני הנוער. למרות מחויבויותיו, תמיד זמין עבורנו, מוכן ומזומן לכל משימה ונמצא שם 
 בשביל כולם!

לאורך העונה הוא מוצא זמן להתנדב ולעזור והשיא הוא במסגרת התחרויות כאן ראיתם אותו כשופט זירה ראשי, שופט 
 תמצאו אותו שם עם החיוך הנצחי והפתרון לכל בעיה! -קיד שצריך למלאחדרים, מנהל טקסים, כל תפ

 המון תודה!
 

 מתיכון עתיד למדעים, לוד THE SPIKES 2212תעודת הוקרה הוענקה לקבוצת 
ת .שמחנו להעניק תעודת הוקרה לקבוצה מיוחדFIRST LEGO League Jr -ו  FIRST LEGO League-השנה אנחנו ב

 וזה מה שנאמר על הקבוצה:
 "הם נמצאים בכל מקום.

ראשונים להתנדב לסייע, ראשונים להתייצב ולעשות כל מה שנדרש וזה  –בהכנות לאירועים, באירועים עצמם, לאחריהם 
 כולם נרתמים כאחד לעזור. –ממש לא משנה אם זו פעילות כפית וקלה או דברים מאתגרים לביצוע 

 ומעים אותם, רואים ובעיקר מרגישים את הרוח החייה שלהם.ממש לא, תמיד ש –בשקט 
 

 עדכוני קבוצות 
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הם  –הם מתנדבים מכל הלב, כל הזמן, באהבה גדולה, ביחד, תוך כך שהם סוחפים אחריהם אחרים  –משהו אחד בטוח 
 השגרירים שלנו!

 , הספייקס, מתיכון עתיד לוד!"2212את תעודת ההוקרה שמחנו להעניק לקבוצה 
  
 
 נדרשת פעולה –שאלון סיום העונה  

כחלק מתהליך הלמידה והפקת הלקחים שאנו מקיימים מדי עונה, נודה לכם אם תקדישו מזמנכם למילוי השאלון הבא 
 HYDRO DYNAMICSשמטרתו לבחון את ההיבטים שחשוב שנשמר או נשפר לקראת עונת 

 הקליקו כאן –לכניסה לשאלון 
 
 נדרשת קריאה! - FIRST LEGO Leagueת טווח גילאי המשתתפים בתכני 

 FIRSTותהליכי הפקת לקחים  מהעונה החולפת סוכם כי תוכנית   FIRSTבתום עונה מוצלחת במיוחד של תוכניות 
LEGO League  .תמשיך להיות מיועד לתלמידי ד' עד ט' כולל 

או להמשיך  FIRST Tech Challengeט' מוזמנות להצטרף לתכנית  -קבוצות חדשות או ותיקות עם תלמידי כיתות ח' 
 , על פי בחירתן.FIRST LEGO Leagueולקחת חלק בתוכנית  

  
 Off Season – נדרשת קריאה 

, ביהוד, ביום שישי, Off Seasonעל תחרות   FLL Israel Unofficialאנו מפנים אתכם לעדכון שהועלה באתר הפייסבוק  
 .19.5.17 –ה 

 FLL Israel Unofficialצות הפייסבוק לפרטים נוספים, עקבו אחר קבו
 ברכות ליוזמי התחרות! אנו קוראים לקבוצות נוספות לבוא ולהתנדב לארח תחרות שכזו בארגונם

 ונמשיך משם! fll@firstisrael.org.il -אז אם אתם בעניין שלחו דוא"ל ל
 

 ישראל. FIRSTתשומת לבכם כי האירוע אינו אירוע רשמי של 
  

 להתראות,
 ישראל FIRST LEGO Leagueצוות 
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