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 נחשוף את אתגר העונה! 4.9.17 -עונת הפעילות שלנו הולכת ומתקרבת וב 
 

 
 

  פתיחת העונהחשיפת האתגר ואירוע 
 

 !!!חשיפת האתגרשידור מיוחד של  - הרגע לו חיכינו מגיע ובא

 !HYDRO DYNAMICS  תעוננשדר את אירוע הפתיחה של  18:00, בשעה 4.9.17 -, השניביום 

זו הזדמנות מצוינת להזמין הורים, מורים, מנטורים, מתנדבים וכמובן את כל חברי הקבוצה לצפות יחדיו בשידור אירוע 

 הפתיחה, בחשיפת האתגר ובחידושים בעונה.

 הצטרפו אלינו לשידור, פרטים יפורסמו בהמשך.

 
 

 ערכות המשימה כבר כאן! 
 

 ערכות המשימה הגיעו למשרדינו וניתן להגיע ולמשוך אותן בתאום מראש ולאחר שהשלמתם את שני השלבים הבאים:

 ם את כתב ההתחייבות ממנהל הארגוןהעברת .1

 שילמתם את דמי הרישום לעונה .2

שמספרו  טלפוןאו צרו קשר ב gila@firstisrael.org.il  –או ל  first@firstisrael.org.il  –לתאום הגעה, נא שלחו דוא"ל ל 

- 077-5256428. 

 
 

  פתיחת רשימת המתנה -רישום לעונה
 

 הקבוצות! 550הקרובה נרשמו כל אנו שמחים לבשר כי לעונה 

 ולהיכנס לרשימת ההמתנה. קבוצות שטרם נרשמו ומעוניינות בכך, תוכלנה להירשם במערכת

 קבוצות אלו יהיו בסטטוס "ממתינות לאישור" ובמידה ויתפנה מקום, נאשר הקבוצות והסטטוס יהפוך ל "ממתין לתשלום".

 "כל הקודם זוכה". מקרים חריגים ייבחנו בנפרד.האישור ייעשה על בסיס 

 
 
 

  עדכוני קבוצות

 עדכון שלנו?במה 
  

 חשיפת האתגר אירוע (1)
 ערכות המשימה כבר כאן! (2)
 פתיחת רשימת המתנה -רישום לעונה (3)
 פרסום המדריך למאמן (4)
 בואו והצטרפו! -אה לדרך יצ FIRST LEGO League Jrעונת הפעילות של תוכנית . (5)
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 ןפרסום המדריך למאמ

 
 מכיל מידע על ניהול העונה, מרכיבי האתגר ולוחות זמנים לדוגמא.גם השנה פרסמנו מדריך למאמן, ה

 .הקליקו כאן –לקריאה  ת המדריך העלינו בדף מפת המשאביםא

 ואל תשכחו לבדוק מי הכוכבים החדשים שמופיעים בחוברת!

 הקפידו להתעדכן! –בקרוב נפרסם מדריך מפורט למאמן )מערכי שיעור( בנוסף, 

 
 

בואו  -יצאה לדרך   LEGO League Jr FIRST - SMADVENTUREAQUAעונת הפעילות של תוכנית .

 והצטרפו!

 

נפתח  FIRST LEGO League Jrשל תוכנית   AQUA ADVENTURE 2017-2018אנו שמחים לעדכן שהרישום לעונת 

 באופן רשמי!

שתורמות לקהילה וחושפות את הדור  FTC/FRC/FLLאם גם אתם מעוניינים להצטרף למעגל המתרחב של קבוצות 

הצעיר לתחום של מדע וטכנולוגיה, אתם מוזמנים לפתוח קבוצות של הקטנטנים בבתי הספר היסודיים הקרובים למקום 

 .כאןלרישום הקליקו  -פעילותכם ולהדריך אותן 

 כנית: לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת התו

 jr.fll@firstisrael.org.il|  054-4413993מורן שלו 

 
 

 fll@firstisrael.org.il –לפניות בנושאים שונים כתבו ל 
 

 Facebook -אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בדף ה 
 
 

 יום לבעיטת הפתיחה! 13עוד 

 

 להתראות בקרוב, 

 

 ישראל                       FIRST צוות
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