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 6עדכון מס 
 
 

 ,קבוצות יקרות משני מחזורי הפעילות
  

 ,להלן מספר תזכורות ועדכונים חשובים שנשמח לשיתוף הפעולה שלכם לגביהם
  

 !נדרשת פעולה -22.11.16 -סיום רישום למחזור הראשון  

  קבוצות שרשומות למחזור הראשון ולא ייפתחו את הקבוצות או מעוניינות להעביר אותן למחזור השני, אנא
לאחר תאריך זה, קבוצות   jr.fll@firstisrael.org.il בדוא"ל 1.12.16עדכנו אותנו בהקדם ועד לתאריך 

כת וזאת על מנת לאפשר לקבוצות נוספות המעוניינות להשתתף בתוכנית יימחקו אוטומטית מהמער
 להצטרף.

  קבוצות משולמות שטרם תאמו איסוף ערכות, צריכות לעשות זאת בהקדם בשבוע הקרוב. מזכירים
 שהפסטיבלים מתוכננים לתחילת פברואר וחבל שתעבדו בלחץ.

 !נדרשת פעולה- מחזור השני פתוח לרישום קבוצות 
 

רישום הקבוצות במערכת חשוב והכרחי על מנת להבטיח את מקומכם בעונה הקרובה כמו גם מאפשר לנו להיערך בהתאם 
 .לקראת העונה

יכול להתבצע ממועד רישום הקבוצות במערכת ועד למועד אירוע הפתיחה )כולל( שיתקיים הסדרת התשלום בגין הקבוצות 
 .בתחילת פברואר
 כאן הקליקו -לרישום הקבוצות

 כאן הקליקו -לאופן דמי הרישום
  
 !נדרשת פעולה -לקבוצות חדשות מחזור שני WeDo 2.0-ל מלגה 

 
 FIRST LEGO. ישראל שמחה לפתוח גם בפני קבוצות של המחזור השני בתוכנית FIRST בהמשך למחזור הראשון

League Jr את האפשרות להגיש בקשה לקבלת ערכת  WeDo 2.0  כתרומה מ- LEGO Foundation. 
 .מטרת המלגה הינה לחשוף ילדים למדע וטכנולוגיה כבר בגילאים הצעירים של גן חובה ועד כיתה ד' בדרך מהנה וייחודית

 
 :קריטריונים לקבלת המלגה 

 . ארגון חדש שטרם השתתף בתוכניתFIRST LEGO League Jr 
 מדד מדלן, אשכול למ"ס 

 ,לתשומת ליבכם

 2017יוני  -2017ור הפעילות השני החל מפברואר מלגה זו מיועדת לקבוצות אשר יפעלו במחז 
 קבלת המלגה מותנת במחויבות להשתתפות בפעילות לתקופה של שני מחזורים בתקופה של עד שנתיים 
 15.1.17-עד לתאריך ה ותשובות יינתנו 21.12.16 -את הבקשות יש למלא עד לתאריך ה 
 כאן למילוי הבקשה הקליקו 

 .חשוב לציין שהגשת הבקשה אינה מהווה אישור לקבלת המלגה
  

  עדכוני קבוצות

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
mailto:jr.fll@firstisrael.org.il
http://my.firstisrael.org.il/
http://my.firstisrael.org.il/
http://www.firstisrael.org.il/jrfll/page.asp?page=6733
http://www.firstisrael.org.il/jrfll/page.asp?page=6733
http://www.firstisrael.org.il/jrfll/page.asp?page=6751
http://www.firstisrael.org.il/jrfll/page.asp?page=6751


  

FIRST® Israel  'יפו-, תל אביב14ליסין רח 
www.firstisrael.org.il ,  :מייל: 509040466-153פקס ,info@firstisrael.org.il 

 FIRST LEGO League אשר ראו את הפוטנציאל והחשיבות בתמיכה בילדי קבוצות LEGO Foundation -אנו מודים ל
Jr בישראל 

  
 ?ת? / בקשותשאלו 

 
 .ואנחנו נשמח לעזור jr.fll@firstisrael.org.il נתקלתם בבעיה? יש לכם בקשה? כתבו לנו לדוא"ל

 LEGO  -ולספר לכם מה חדש ב אנו נקפיד להיות אתכם בקשר מדי שבוע, לשתף אתכם בחומרים ורעיונות להפעלות
League JrFIRSTובקהילת FIRST. 

  
  

 ,להתראות בעדכון הבא
 ישראל FIRST LEGO League Jr. צוות
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