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 4עדכון מס 
 
 

 מנטורים יקרים,
 

ו ואנו מתקרבים לקראת סגירת הרישום. אז אם עדין לא קבוצות כבר נרשמ 396אנו הולכים ומתקרבים לתחילת העונה, 
 זה הזמן! –נרשמתם 

אנו שבים ומזכירים, שקבוצות ששילמו והעבירו את כתב ההתחייבות יכולות להגיע למשוך את ערכת המשימה ולהתחיל 
 לבנות את דגמי המשימה ושולחן האתגר!

  
 דרשת פעולה!נ -אירוע פתיחת העונה 
 

 איזו התרגשות!
 ע לו חיכינו מגיע ובא!הרג

 שידור מיוחד של אירוע הפתיחה!!!
 ,FIRST LEGO Leagueעשרה של -נשדר את אירוע הפתיחה של העונה השלוש 18:00, בשעה 4.9.16 -ביום ראשון, ה

ANIMAL ALLIES! 
ו בשידור אירוע זו הזדמנות מצוינת להזמין הורים, מורים, מנטורים, מתנדבים וכמובן את כל חברי הקבוצה לצפות יחדי

 הפתיחה, בחשיפת האתגר ובחידושים בעונה.
 אז הצטרפו אלינו לשידור, פרטים על השידור יפורסמו בהמשך.

 בתום השידור נקיים פאנל שאלות ותשובות בנושא האתגר וניהול העונה. לכניסה לפאנל אנא הרשמו מראש בקישור הבא.
  
 נדרשת קריאה! -מידע ועדכונים באתר 
 

משאבים" שבאתר מידע רב ושימושי על ניהול העונה ועל כל אחד ממרכיבי האתגר. מסמכי האתגר יועלו לאחר  בדף "מפת
 , לאחר שידור ארוע הפתיחה.4.9.16 -פרסום האתגר ב

 אנו ממליצים לעשות שימוש שוטף באתר.
 תשומת לבכם למידע שהועלה לאחרונה:

 המדריך למאמן
 מצגת למדריך לניהול עונה

 ניית המשימותהנחיות לב
 שבוע אחר שבוע -אבני דרך 

 נדרשת פעולה!  -קריאה להתנדב לתפקיד מנטורים חונכים 
 

הולכת ומתרחבת ואנו פועלים כל העת לשפר ולפשט תהליכים, על מנת לאפשר כניסה  FIRST LEGO Leagueתוכנית 
 חלקה ככל האפשר, למנטורים ולקבוצות חדשות וגם לוותיקות.

 אנו מודעים לכך שגם אתם, מנטורים וקבוצות ותיקות, פועלים בקהילה ומסייעים לקבוצות ככל הניתן. 
העונה, אנו מבקשים ליצור מאגר מנטורים וותיקים שמוכנים להוות מנטור חונך / מלווה / "מורה נבוכים" למנטורים 

 החדשים.
 תגרים וזקוקים לעזרה )בעיקר טלפונית(.הכוונה היא שבמידת הצורך, נפנה אליכם מנטורים הנתקלים בא

אז אם גם אתם רוצים לקחת חלק במיזם זה, נא מלאו את השאלון הקצר הבא וציינו את תחום הסיוע המועדף )ביצועי 
 הרובוט / חקר / ערכים / ניהול עונה / הכל(.

 נשמח אם תעבירו הפנייה גם למנטורים נוספים שפועלים עמכם בקבוצה.
 
 נדרשת קריאה! -למנטור בערכת המשאבים  מחזיק מפתחות 
 

  עדכוני קבוצות
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מחזיקי מפתחות בתוך ערכת המשימה. את  4זוכרים את מחזיקי המפתחות של העונה הקודמת? בעונה זו, מחכים לכם 
 המחזיק יש להרכיב על פי ההוראות ולצרפו לצרור המפתחות שלכם.

  
 דגשים חשובים! -העברת עדכון על תשלום דמי הרישום 
 

עם ביצוע הפקדה / העברה בנקאית של דמי הרישום, יש לסרוק את אישור ההפקדה / העברה  -מדגישים אנו שבים ו
 153-509040466 -או בפקס  info@firstisrael.org.il  -ולשלוח אותו בדוא"ל ל 

 לאישור יש לצרף טופס נלווה לתשלום.
בוצתכם ולהעביר את הקבוצה לסטטוס משלוח אישור התשלום והטופס הנלווה יאפשרו לנו לשייך את התשלום לק

 "מאושרת" לפעילות בעונה.
  

 בברכת המשך חופשה נעימה!
 

 FIRST LEGO Leagueצוות 
 

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

