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 16עדכון מס 
 
 

 ,קבוצות יקרות
  

תם ונשלם ובכך אנו מסיימים את הפעילות של  2017-2016חיות וחוויות Creature Craze  זהו, מחזור השני של עונת
 .השנה

ראשית, אנו מאוד מקווים שאתם והילדים נהניתם מהעונה החולפת. אנחנו מבחינתנו שמחנו להכיר קבוצות ומנטורים 
לאים שהשתתפו בתוכנית. התרגשנו חדשים, להמשיך ולעבוד עם המנטורים הוותיקים וכמובן להכיר את כל הילדים הנפ

 .מאוד לפגוש את כולכם בפסטיבלים ומצפים כבר לראותכם גם בשנה הבאה
 
 ! נדרשת פעולה- סקר מנטורים 

נה לקראת העונות הבאות ובכלל, אנו שואפים כל הזמן להשתפר כמו גם להתאים את התוכנית לצרכים כביכול שנה, כהכ
ולרצונות המשתנים הן של הילדים והן של המנטורים. בהתאם לכך, נודה לכם אם תוכלו להקדיש מספר דקות מזמנכם 

 .במענה על סקר קצר שהכנו
 כאן למעבר לסקר לחצו 
 . מנהלים/ רכזי תוכניות, אנא העבירו את הסקר לכל המנטורים של הקבוצות 
  
 ! לידיעה ונדרשת פעולה- חלוקת מדליות 

שנשמח Creature Craze  )מעט( של עונת עכשיו משנסתיימו הפסטיבלים אנו מבקשים לעדכן כי נשארו לנו מדליות 
 .חלק לכם אותןל

אתם מוזמנים להפנות בקשה למייל שלנו ולציין, כמה מדליות תרצו לקבל, שם הארגון, מספר קבוצה ולמי מיועדות 
 .המדליות

 : jr.fll@firstisrael.org.ilאת המייל יש לשלוח לכתובת
 . חלוקת המדליות תעשה על בסיס כל הקודם זוכה

 ., תל אביב בתאום מראש14איסוף ייעשה ממשרדי הארגון ברחוב ליסין 
  
   ידיעהל AQUA Adventure-  פתיחת עונת 

אנו נמצאים בעיצומם של ההכנות לקראת העונה המדהימה שבפתח. בשלב זה לא נוכל לחשוף יותר מידי ממה שאנו 
 :מכינים עבורכם אבל נרצה לעדכן במידע כללי שיעזור לכם להערך

 פתיחת הרישום לעונה ייעשה לקראת אמצע יולי 
 1.8-חשיפת האתגר תעשה במקביל לשאר העולם ב 
  מחזור ראשון ייערך בתחילת חודש אוקטובר אירוע פתיחת העונה 
 בעונה זו ייערכו שינויים הן בדמי הרישום ומחיר הציוד והן בחומרים שהקבוצות תקבלנה 

 !על כל אלו ועוד תקבלו עדכון מפורט בהמשך, מבטיחים
  

 ,תודה רבה מראש על מילוי הסקר ומקווים להמשך שיתוף פעולה מוצלח ומהנה גם בעתיד
 ישראל .LEGO League Jr FIRST צוות 
  

  עדכוני קבוצות
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