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 5עדכון מס 
 
 

 קבוצות יקרות,
 כניסות לשידור. 3,000-איזו התרגשות! התחלנו את העונה בארוע פתיחה משודר, איזה כייף לראות כ

 ימת המתנה.הקבוצות נסגרה וכעת אנו רושמים לרש 520רשימת 
   
 יתכן ונדרשת פעולה!  -האם כל הקבוצות שרשמתם מתכננות להשתתף בפועל? 

במידה ורשמתם קבוצה שאינה עתידה להיפתח, אנא עדכנו אותנו בהקדם כדי שנוכל להעביר את המקום לקבוצות 
 הנמצאות ברשימת ההמתנה.

 לל מספר קבוצה, שם היישוב והארגון בהקדם האפשרי!כו fll@firstisrael.org.ilאת הודעת הביטול אנא שילחו לדוא"ל 
 
 נדרשת פעולה! -סיום תהליך הרישום והסדרת התשלום  

סיום הרישום מותנה בהעברת התשלום וכן כתב  -קבוצות אשר נרשמו לעונה וקיבלו על כך אישור בדוא"ל שימו לב
ליך יועברו לרשימת המתנה ומקומן בעונה אינו . לאחר מועד זה, קבוצות שלא ישלימו התה30.9.16 -ההתחייבות, עד ל 

 מובטח.
, תל אביב 14קבוצות שהשלימו התהליך מוזמנות להגיע ולמשוך את ערכת המשימה ממשרדינו החדשים, ברחוב ליסין 

 )בתאום מראש(.
 קבוצות השלימו התהליך ומשכו את ערכות המשימה? 180הידעתם שכבר 

 .3פר בעדכון מס –מידע אודות אופן התשלום 
 

 נדרשת פעולה! –אירוע חשיפת האתגר 
 .FIRST LEGO Leagueאירוע חשיפת האתגר הועבר במתכונת משודרת, זו הפעם הראשונה לתוכנית 

 האירוע הועלה לדף מפת המשאבים וזמין לצפייה כל הזמן.
 לאור השינוי שבוצע, חשוב לנו לשמוע את דעתכם ונודה באם נציג מכל קבוצה ימלא את השאלון המצורף.

  
 נדרשת פעולה! –מסמכי האתגר באתר 

 עם שידור ופרסום האתגר בארץ, הועלו בדף מפת המשאבים, כל המסמכים הרשמיים והמחייבים לאתגר העונה.
 המדובר במסמכים הבאים:

 האתגר
 רמדריך האתג

 מסמך סידור מגרש
הגדירו מפגש מסודר עם הילדים בו תקראו יחדיו את מסמכי האתגר, פרויקט החקר, החוקים והמשימות על שולחן 

 המשימה. תהליך זה משמעותי וחשוב להבנת האתגר, הקדישו לו זמן!
 בנוסף, שימו לב לעדכונים שיועלו באופן שוטף בדף מפת המשאבים.

 
 ליצירת קשר 

 בלו מענה מהיר לשאלותיכם אנא כתבו לנו ל:על מנת שתק
 fll@firstisrael.org.il -בנושאי פרויקט החקר, ניהול עונה ונושאים כללים אחרים 

 flltech@firstisrael.org.il -בנושא משחק הרובוט 
 Facebook -אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בדף ה 

 
  

 להתראות בעונה חדשה ומאתגרת,
 ישראל FIRST LEGO Leagueצוות 

  עדכוני קבוצות
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