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 13.7.17 / 2עדכון מס 
 
 

 ,מנטורים יקרים
 !קבוצות. אנו ממתינים גם לכם 85  הרישום לעונה נפתח לפני כשבוע ועד כה נרשמו

 
 
 

 
 HYDRO DYNAMICS - הרישום עיצומו!  

 
 FIOS. - הרישום לעונה נעשה באמצעות מערכת ה

 1לעדכון מספר  תהליך הרישום פנולפרטים אודות 
 
 
 

 !8022 קול קורא מספר LEGO League  FIRST- תמיכת משרד החינוך בקבוצות

 
והשנה  FIRST LEGO League כפי שפרסמנו בעדכון הקודם, משרד החינוך תומך ומעודד השתתפות קבוצות בפעילות

 !אף יותר מבעבר
 .!₪ 19,500קבוצות, בהיקף של עד  3קול הקורא מאפשר להגיש בקשה למימון של עד 

המשרד למדע וטכנולוגיה. שימו לב להנחיות להגשת הבקשה  – באתר משרד החינוך המפורסם ,לקול הקורא להלן קישור
 .ואופן בדיקת תקינות הגשת הבקשה במערכת –6.8.17 על ידי הבעלות עד ל

בזכות הגידול העצום בתקציב שהמשרד מעמיד לרשות הקבוצות, כל קבוצה אשר תעמוד בקריטריונים ותגיש את הטפסים 
 .בזמן )ובצורה נכונה( תוכל לקבל את מלוא התקצוב שמשרד החינוך מעמיד

 !הבקשה למשרד החינוךללא קשר להגשת  FIOS-נזכיר שעליכם לבצע רישום במערכת ה
 
 

 
 .דרושים מתנדבים – אירוע חשיפת אתגר העונה

 
במסגרת ההכנות לקראת פרסום אתגר העונה, אנו מחפשים מתנדבים, בעלי רקע בצילום ועריכה שיסיעו לנו להפיק את 

 .אירוע הפתיחה
 .המצורף ונמשיך משם הטופס מלאו את –אם אתם מתאימים למשימה 

 
 
 

  עדכוני קבוצות

 עדכון שלנו?במה 
  

(1) HYDRO DYNAMICS -  בעיצומוהרישום! 
 !8022קול קורא מספר  - FIRST LEGO Leagueתמיכת משרד החינוך בקבוצות  (2)
 .דרושים מתנדבים – אירוע חשיפת אתגר העונה (3)
   FIRST  של 9 –סמינר החורף ה  (4)
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   FIRST  של 9 –ה סמינר החורף 

 
 .למשך יומיים יתקיים גם השנה בחופשת הסוכות, FIRST של 9-סמינר החורף ה

 .הסמינר יכלול הרצאות בנושא תכנות, ניהול עונה, פרויקט החקר, חוקים ואסטרטגיה ועוד
 .(8-10/10) ימים! במהלך חופשת סוכות 3אנו בוחנים השנה אפשרות לקיום הסמינר במתכונת של 

קבוצות/ מנטורים שמעוניינים לקחת חלק בהרצאות בסמינר או מנטורים / שמבקשים להכליל תוכן נוסף בהדרכה, מוזמנים 
  fll@firstisrael.org.il. - לפנות אלינו בדוא"ל ל

 .מידע נוסף בנושא יפורסם בהמשך העונה
 
 
 
 

 !צלחה וממתינים בציפייה לפתיחת העונהאנו מאחלים לכם בה
 

   fll@firstisrael.org.il - לפניות בנושאים שונים כתבו ל
  Facebook - אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בדף ה

 
 !המשך חופשה נעימה

 
  ישראל FIRST LEGO League  צוות
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