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 פעולה!  נדרשת - WeDo 2.0מלגה לערכת  הענקת
 

 FIRST LEGOישראל שמחה לפתוח בפני קבוצות  FIRSTר הראשון של העונה, ודמות ולמחזובהמשך לשנים הק

League Jr.  ערכת רובוטיקהאת האפשרות להגיש בקשה לקבלת  WeDo 2.0  הודות לתרומתה האדיבה של

LEGO  Foundation מטרת המלגה הינה לחשוף ילדים למדע וטכנולוגיה כבר בגילאים הצעירים של גן חובה ועד .

אשר ראו את הפוטנציאל והחשיבות בתמיכה בילדי  LEGO Foundation -מודים ל כיתה ד' בדרך מהנה וייחודית. אנו

 התוכנית.קבוצות 

 כאן למילוי הבקשה הקליקו

 

 ת המלגה:קריטריונים לקבל

 בעונה זו  ושטרם הגיש בקשה למלגה  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 

 

)לפני מועד סגירת  1712.28.-עד לתאריך ה , תשובות יימסרו1712.52.-לתאריך ה את הבקשות יש למלא עד

 הרישום מחזור השני( 

 

 

 

 

 

 

 
 

 עדכוני קבוצות 

 על מה העדכון שלנו היום?
 

 LEGO Education-הענקת מלגה מ -קבוצות חדשות מחזור השני (1)
 הסדרת תהליך הרישום  -AQUA ADVENTUREהבטחת מקום במחזור השני של עונת  (2)
   הסכמה וויתורמילוי טופס עדכון  -מחזור ראשון פסטיבלים (3)
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 !נדרשת פעולה  -, הרפתקאות בטיפותAQUA ADVENTURE עונתמחזור השני שתתפות בהו רישום
 

הרפתקאות בטיפות,  ,AQUA ADVENTUREבעונת להשתתפות מכסת הקבוצות ן הקודם, ובהמשך לעדכ
   התמלאה.

 רשימת המתנה. ביכולות להרשם  ,קבוצות המעוניינות להשתתף במחזור השני -
  31.12.17 -לעד השני וטרם הסדירו את התשלום, מתבקשת לעשות זאת כל הקבוצות הרשומות למחזור  -

 כנסו. יי ,ששילמוומתנה הברשימת השיעברו לרשימת ההמתנה ואלו  ,לתאריך זהקבוצות שלא ישלמו עד 
אנא עדכנו אותנו בהקדם בדוא"ל  ,יפתחובמידה ורשמתם קבוצות למחזור השני שלא י -

jr.fll@firstisrael.org.il 
 

 יך הרישום כאן: להרלוונטים לתה הקישוריםאת כל  לנוחיותכם רכזנו

  כאן הקליקו  -לרישום -
  כאןהקליקו  -להגשת בקשה לחשבונית -
  כאןהקליקו  -להנחיות לתשלום -
  כאןהקליקו  -תימהחייבות לחתהלהורדת כתב  -

 
 , לקבוצות מהמחזור הראשון

 

 בקרוב!  -פרסום רשימת פסטיבלים

 
 ובפייסבוק.  סטיבלים תפורסם בקרוב באתר, בדוא"לרשימת כל מיקומי ומועדי הפ

  4-16.2.18 -עד אז ולהערכותיכם נעדכן שמסתמן כי כל הפסטיבלים יתקיימו בין התאריכים ה

אנו ממליצים להערך )מבחינת כמות מפגשים, הכנת תוצרים, מחשב נייד לכל קבוצה, מלווים, הסעות, חולצות( 

 הראשון של פברואר. לשבוע 

 

 נדרשת פעולה!  -הסכמה וויתורטופס 

 

. הסכמה וויתורעל טופס ילדי הקבוצה , מתבקשות להחתים את הורי פסטיבליםבקבוצות המעוניינות להשתתף 
 לרגע האחרון.  תכבר עכשיו להורים ולא לחכו םהרלוונטייוהקישורים ו ממליצים בחום להעביר את ההנחיות נא
 

  .ליתקבל אישור לדוא" אלקטרוני טופסבסיום מילוי  .הילדים הוריע"י ימולא הטופס  שלב ראשון:

 כאן נמצא  -טופס ידני| קישור ל כאן נמצא -דיגיטלי קישור לטופסלנוחיותכם, 

, לאחר מכן .הקבוצה ממלאים את הטופס ומעבירים אליו העתק ילדיעל המנטור לוודא שכל הורי  שלב שני:

 כאןהקליקו  - להורדת טופס האישור. "הצהרת מנטור" -טופס אישור על השלמת התהליךאלינו המנטור יישלח  

 

יש לשלוח ובמידה והורי הילדים מילאו טופס ידני אז גם את טפסים אלו,  החתום"הצהרת המנטור" את טופס 

 .153-509040466 או לפקס   jr.fll@firstisrael.org.il   לדוא"ל

 !פסטיבלמילוי הטופס הינו תנאי מחייב להשתתפות ב- תשומת ליבכםל

 
 

 !לכולנו ה ומעשירהנעונה מההמשך בהצלחה לכל המנטורים החדשים והוותיקים, 

 ישראל FIRST צוות
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