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 2עדכון מס 
 
 
 ,קבוצות יקרות 

 
 !קבוצות כבר נרשמו לעונה הקרובה, אנו ממתינים גם לכם 75 -למעלה מ

  
 -Animal Allies הרישום עיצומו! 
  

 !ומרתקתאתם מוזמנים להצטרף אלינו לעונה החדשה  26.6.2016-נפתח בAnimal Allies  הרישום לעונת
 1עדכון מספר לפרטים אודות תהליך הרישום פנו ל

  
 - LEGO League FIRST 6565קול קורא מספר! 
  

 LEGO League FIRST. וך תומך ומעודד השתתפות קבוצות בפעילותגם השנה משרד החינ
 .כאן , לפרטים הקליקו10.7.2016-יש להגיש את מסמכי הבקשה עד לתאריך ה !שימו לב

 : yarondo@education.gov.il.מפמ"ר הנדסת מכונות בדוא"ל –רון דופלט לפרטים נוספים ניתן לפנות לד"ר י
 !ללא קשר להגשת הבקשה למשרד החינוך-FIOS לתשומת ליבכם שעליכם לבצע רישום במערכת ה

 
 הבהרה LEGO League FIRST -  המשתתפים בתכנית

  
 .ההשתתפות בתוכנית ולאור פניות שקיבלנו, להלן הבהרה בנושא בהמשך לעדכון על גילאי

בעונה החולפת ובהמשך לבקשות שהועלו ממנטורים / ארגונים וקבוצות והקשבה לקהילה, הרחבנו את 
הוחלט על אימוץ התוכנית Tech Challenge FIRST  ישראל ולאחר שנת פיילוט מוצלחת של תוכניתFIRST  פעילות

 .העולמי גם בישראלFIRST  ניותוהפעלת ארבעת תוכ
גם באמצעות -FIRST ההחלטה כפי שפורסמה נועדה לשמר ולפתח את הכישורים והמיומנויות של תלמידים המעורבים ב

ומתוך רצון להמשיך לקדם את בני הנוער וחשיפתם למדע וטכנולוגיה ולהעצים את Tech Challenge FIRST  תכנית
 .החוויה בתוכניות השונות

זאת וכפי שפרסמנו בעדכון, העונה הקרובה הנה עונת מעבר. מנטורים המעוניינים להפעיל בעונה הקרובה קבוצה  יחד עם
ותיקה מכיתה ט' מוזמנים לפנות אלינו בבקשה מנומקת בכתב, על מנת שנוכל לבחון כל מקרה לגופו של עניין, את הפניות 

  fll@firstisrael.org.il. יש לשלוח לדוא"ל
 

  ישראל- FIRST פרטים
  

 :, תל אביב יפו. לנוחיותכם, להלן פרטי התקשרות14רחוב ליסין  -אנו שמחים לבשר על מעבר למשכננו החדש! כתובתנו
 
  

  עדכוני קבוצות

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
http://www.firstisrael.org.il/fll/page.asp?page=6669
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Takanot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Takanot/
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 !אנו מאחלים לכולם עונה מופלאה והמשך שיתוף פעולה פורה

  

 !נעימה חופשה

 LEGO League FIRST צוות

 

 תפקיד 
שם בעל  

 התפקיד
 דוא"ל  טלפון במשרד  טלפון נייד 

 fll@firstisrael.org.il בכל הנושאים, מלבד משחק הרובוט FIRST LEGO League תמיכה לקבוצות 

 flltech@firstisrael.org.il תמיכה מקצועית בנושא משחק הרובוט 

 info@firstisrael.org.il כתבי התחייבות דוא"ל למשלוח 

  מנהלת תוכניות 
FIRST LEGO League  

.FIRST LEGO League Jr 
 077-4394758  054-4681904  קרן מוצ'ניק 

keren@firstisrael.org.il 
  
  

 FIRST LEGO רכזת 
League 

 077-7860208  054-9941904  גילה קוסן 
gila@firstisrael.org.il 
  

  ת אדמיניסטרטיביתעוזר 
)כולל תשלומים, חשבוניות 
 וקבלות(

אילנה  
 בורשטיין

 050-9040466  077-5256428 
first@firstisrael.org.il 
  

   153-50-9040466 -פקס 
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