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  2עדכון מס 
 
 

מקווים שכולכם נהנים בחופשת הקיץ וצוברים כוחות לקראת השנה החדשה שבפתח. אנחנו מבחינתנו ממשיכים בהכנות 
 הרפתקאות בטיפותובשמה העברי כפי שנבחר  AQUA Adventure 2017-2018לקראת עונת 

 אנו מבטיחים לכם שמצפה לכולנו עונה מרעננת ומרתקת במיוחד.

 
 

 !נדרשת פעולה -פתוח SMAQUA ADVENTUREהרישום לעונת 
 

קבוצות נרשמו, ואתם??? מזכירים כי יש הגבלת מקום בכמות  100-הרישום לעונת הקרובה נפתח וכבר למעלה מ
הקבוצות לעונה וממליצים בחום להקדים ולרשום כבר עכשיו את כל הקבוצות שאתם מתכננים לפתוח לשני מחזורי 

 כאןהקליקו  -לרישום הקבוצותהפעילות. 
 

 נדרשת פעולה!  -WeDo 2.0מלגת 
 

את האפשרות להגיש בקשה לקבלת  .FIRST LEGO League Jrישראל שמחה לפתוח בפני קבוצות  FIRSTגם השנה 

 . LEGO  Foundationהודות לתרומתה האדיבה של  WeDo 2.0ערכת תכנות מתקדמת של  

מטרת המלגה הינה לחשוף ילדים למדע וטכנולוגיה כבר בגילאים הצעירים של גן חובה ועד כיתה ד' בדרך מהנה וייחודית. 

 אשר ראו את הפוטנציאל והחשיבות בתמיכה בילדי קבוצות  LEGO Foundation -אנו מודים ל

FIRST LEGO League Jr כאן . למילוי הבקשה הקליקוישראל 

 

 קריטריונים לקבלת המלגה:

 FIRST LEGO League Jr ארגון חדש שטרם השתתף בתוכנית  .1

 מדד מדלן, אשכול למ"ס .2

 

 לתשומת ליבכם, 

 קבלת המלגה מותנת במחויבות להשתתפות בפעילות לתקופה של שני מחזורים בתקופה של עד שנתיים 

 .הגשת הבקשה אינה מהווה אישור לקבלת המלגה 

 

 18.9.17-עד לתאריך ה , תשובות יימסרו14.9.17 -את הבקשות יש למלא עד לתאריך ה

 

  !הסרטוןהקליקו על  -SMAQUA ADVENTUREערכת אתגר 
 

  !ערכת ההשראה גדלה והשתכללה השנה

  עדכוני קבוצות

 על מה העדכון שלנו היום?
  

 פתוח רישום קבוצות (1)
 WeDo 2.0מלגת בקשה ל (2)
  ערכת אתגר (3)

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
http://my.firstisrael.org.il/index/index
http://my.firstisrael.org.il/index/index
https://docs.google.com/forms/d/1DepSogrOFJCiZOTqy28ddDiC6takVyr59-aBFmYIYw4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1DepSogrOFJCiZOTqy28ddDiC6takVyr59-aBFmYIYw4/edit
https://www.youtube.com/watch?v=5VrvBBdXWu8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5VrvBBdXWu8&feature=youtu.be
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שניתן לחבר אותם באיזו צורה  LEGO בסיסי 6  החל מהעונה הקרובה, כל הקבוצות תקבלנה ערכת אתגר הכוללת,
לשימושכם ו"ערכת השראה" לבנייה )הוראות בנייה ב"מאגר משאבים"( אותה ניתן לתפעל   LEGO אבני 550-שתרצו, כ

   WeDo 1.0 / WeDo 2.0 ידנית/באמצעות
 

 המשך חופשה מהנה ולהתראות בקרוב, 

 ישראל                       FIRST צוות

 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il

