
 SMCITY SHAPER    2019\2020 לעונת   ן עשירי עדכו 

 קבוצות יקרות, 

 היציאה משגרה. אנו עומדיםהתגייסות למען התמודדות עם פה מאתגרת הדורשת מכולנו אנו נמצאים בתקו 

  . במספר עדכונים ף אתכם ה לשתלו. בינתיים, נרצמתעניינים בשלומכם בימים או שותכםרכאן ל

 

 

 

 

 יוצאת לדרך!   eagueLEGO L FIRST  קהילת המנטורים הרשמית של 

 לדרך ואתם מוזמנים לקחת חלק!  תאיוצ FIRST LEGO Leagueקהילת המנטורים הרשמית של 

ליצור  , , לשתף מהידע שלכם כמנטוריםלתרום ויחד יחד איתנו את קהילת התכניתאתכם לבנות  ניםאנו מזמי

מנטורים וע את התשובה להן מחשוב לכם לשמ, להעלות שאלות ששיתופי פעולה בין מנטורים וקבוצות 

 . תבוצו ם של קרלוונטי כחלק מתפקידכם כמנטורילכם קיים דיונים פתוחים בכל נושא שנראה לו חריםא

   לחצו כאן!  - להצטרפות לקהילה 

 

 ע בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה שיתוף מיד 

 מתקשרים זה עם זה. אנו חל שינוי באופן שבו  םשראל ובעולתקופה האחרונה ביעל רקע המתרחש ב

 לאי הטכנולוגיה. חדשניים ופ רעיונות צורות התקשורת זה עם זה באמצעותמצליחים להתאים את אנו 

בייחוד   ,ותנולשתף א, הלוקחים חלק בפעילות התכניתמנטורים, קבוצות, הורים ומורים , לכם יםאנו קורא

עשות ים היצירתיות בהן אתם בוחרים לדרכאודות היות שאתם מקיימים ופעילוה  , במידע אודותאלו בימים

 תם ממשיכים לקיים מפגשים קבוצתיים באופן מקוון, על הלמידה שאתם עושיםכיצד א ר תוכלו לספ זאת.

  דר הקיים. ניתוק מן השגרה והסלמרות ועל אף הועל פרויקטים שאתם ממשיכים לנהל  מרחוק

 . נה ומחזקת , בויצירת קהילה תומכתטובת ל ם נדרששיתוף הפעולה שלכו, כאלתקופות דווקא ב

  .של התכנית הרשמית Facebook-ה קהילתבהשיתוף יתבצע 

 מה בעדכון?

 יוצאת לדרך! FIRST LEGO League קהילת המנטורים הרשמית של .1

 קורונהעם נגיף התמודדות בתקופת השיתוף מידע .2

 פעילות ת הלקראת סיכום עונ ןשאלומענה על .3

 FIRST LEGO League איחולי חגים שמחים לכל קהילת.4

https://www.facebook.com/groups/2636889593034816/
https://www.facebook.com/groups/2636889593034816/


 לקראת סיכום עונה   ן שאלו על    מענה 

 . ולמלא שאלון קצרשתתפותכם בעונה הפיק למידה משמעותית מהלסייע לנו לכם ל תכםמזמינים אאנו  

מטרת השאלון אודות השתתפותכם בעונת הפעילות הנוכחית היא לשמוע את דעתכם בנוגע להתנהלות 

 כמו גם לקבל מכם משוב בונה לקידום התכנית בעונות הבאות.  CITY SHAPERעונת 

לכם  מידע מקיף אודות הדגשים החשובים מנועל מנת שנוכל להפיק מ רביתהמ כנותב ןאנא ענו על השאלו

 דקות.  10-כ על השאלוןלקראת עונת הפעילות הבאה. משך המענה 

 לחצו כאן!   - אודות השתתפותכם בעונה הנוכחית   שאלון ה למענה על  

לרשותכם. לצורך קביעת  מדים כאןש עם צוות רכזות התכנית באופן מקוון, אנו עובמידה ותרצו להיפגסף,  בנו

 ונפנה אליכם לצורך תיאום פגישה.  firstisrael.org.il@FLLכתובת נת אנא שלחו דוא"ל לפגישה מקוו

 eagueLEGO L FIRST  איחולי חגים שמחים לכל קהילת

  !עלינו לטובה, נרצה לאחל לכל אחד ואחת מכם חג שמח קרבים ובאיםההחגים ת לחופש רגע לפני יציאה

 

 ! בריאות והצלחה לכולם בברכת  

 FIRST LEGO Leagueצוות                                                                                        

https://forms.gle/dceF7s2gjWU6QhHHA
mailto:FLL@firstisrael.org.il

