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בסיומן של . אנחנו מבחינתנו הגיעהכוחות לקראת השנה החדשה ש ברתםבחופשת הקיץ וצ תםמקווים שכולכם נהנ

  smOOMTOWN BUILDB-פתיחת העונהלקראת  ההכנות האחרונות

 מקום מופלא ומסקרן במיוחד!!!בנה לכם העונה הקרובה תאנו מבטיחים לכם ש

 
 

 
 
 
 

LEGO League Jr FIRST מסלולים -ישראל 
 

   להלן הסבר קצר על שלושת המסלולים:

1. Mini FIRST LEGO League Jr Festival – אירוע סיום יבוצע ע"י הארגון עצמו בקונספט של "ערב שיא" ילדים

 והורים. 

2. Festival in a box  FIRST LEGO League Jr – 12אירוע סיום מחזור הפעילות יבוצע בפועל ע"י ארגון שפתח מעל 

ישראל את הפסטיבל. קופסת החומרים  FIRSTקבוצות. הארגון יפעיל באמצעות חומרים והדרכה שייתקבלו מארגון 

החלטת הארגון לקבוצות(  20 -. בארגון בו כמות הקבוצות )מעל או מתחת לקבוצות 20לכמות של עד מתאימה 

 באם לערוך פסטיבל נוסף עם קבוצות מהאזור. 
3. FIRST LEGO League Jr Festival – ע"י ארגון  אירוע סיום העונה יבוצעFIRST  ישראל לטובת קבוצות בודדות או

. תאריכים ומיקומי האירועים 1-2כאלו שאין באפשרותם להצטרף לאחד מהמסלולים כפי שמפורטים בסעיף 

 ישראל.  FIRSTייבחרו ע"י 

 

 

 

 

 עדכוני קבוצות 

 על מה העדכון שלנו היום?
 ל ההכנות הדרושות לקראת העונהכ -צעדים לפתיחת קבוצה -מסלולי העונה 

 לו"ז עונה(  –קבלת ערכות  -מילוי ושליחת טפסים -םתשלו -)רישום
 

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


  

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

 : השוואה וסיכום המסלולים

דמי  
 רישום

 הערות למי מיועד המחיר כולל: איך זה יעבוד

מסלול 
Mini FIRST 

LEGO 
League Jr 

Festival 

600  ₪ 
 
 

בסיום מחזור 
הפעילות יתקיים 

אירוע בית 
ספרי/גני/ קהילתי  
בקונספט של ערב 

הורים. הקבוצות 
תצגנה את 

תוצריהן בפני 
משפחות ואורחים 

ובסיומו יוענקו 
מדליות ותעודות 

לילדים 
 המשתתפים

 
  

  רישום לתוכנית
FIRST LEGO 

League Jr  

  סמינר מקצועי
בתחילת מחזור 

הפעילות והמשך 
ליווי הקבוצות 

במהלך מחזור 
 הפעילות 

 ערכת הדרכה- 
ערכת אתגר, 

 2מדריך למאמן, 
פוסטרים שונים, 
קלסר לכל ילד, 

מחזיק מפתחות 
 למנטור 

  באירוע ייתנו
מדליות ותעודת 

 השתתפות לכל ילד 
  הדרכה אישית

לנציג  ומודפסת
שיתפעל את 

 האירוע 

 12עם עד  ארגון 
 קבוצות 

  קבוצות חדשות 
  קבוצות עם תקציב

מוגבל )אין צורך 
בהסעות, חולצות 
 והוצאות נוספות(

  קבוצות עם
מיוחדת /  האוכלוסיי

לא  –גילאים קטנים 
 חובה 

  שיתוף ומעורבות
 הורים 

  גמישות בתאריכים
ושעות האירוע 
בהתאם לצרכי 

 הארגון
  גמישות בתוכן

האירוע )בכפוף 
 (FIRSTלאישור 

 

מידע נוסף לגבי 
המסלול ניתן 

לקבל טלפונית, 
אתר ובכנס 

 "אפקה" 

 מסלול 
FIRST LEGO 

League Jr 
Festival in 

a box 

550  ₪
דמי 

 רישום 
 + 

2,200  ₪
לחבילת 
פסטיבל 
בקופסא 

המתאימה 
 20 -ל

קבוצות 
(110  ₪

עלות 
 לקבוצה( 

סה"כ 
660  ₪

 לקבוצה 

בסיום מחזור 
הפעילות יתקיים 

פסטיבל אזורי לעד 
קבוצות אותו  20

יתפעל ארגון 
 מקומי,

הארגון יקבל 
קופסא עם חומרים 
 לתפעול הפסטיבל 

   רישום לתוכנית
FIRST LEGO 

League Jr 

  סמינר מקצועי
בתחילת מחזור 

הפעילות והמשך 
ליווי הקבוצות 

במהלך מחזור 
 הפעילות 

 ערכת הדרכה- 
ערכת אתגר, 

 2מדריך למאמן, 
פוסטרים שונים, 
קלסר לכל ילד, 

מחזיק מפתחות 
 למנטור 

  קופסת פסטיבל
הכוללת חומרים 

הדרושים לתפעול 
הפסטיבל כמו גם 
 חומרים דיגיטליים 

  תעודת ומדליות
 לכל קבוצה 

  הדרכה אישית
לארגון  ומודפסת

שיתפעל את 

  ארגון עם מעל ל- 
ות קבוצ 12

)ממליצים לפחות על  
 קבוצות(  20

  ארגונים ותיקים עם
ניסיון בתפעול 

 פסטיבל 
  קבוצות עם תקציב

מוגבל )הנחה בעלות 
 דמי הרישום( 

  שיתוף ומעורבות
 קהילתית רחבה

  גמישות בתאריכים
ושעות האירוע 
בהתאם לצרכי 

 הארגון
  גמישות בתוכן

האירוע )בכפוף 
 (FIRSTלאשור 

 
 

 

  מידע נוסף
המסלול לגבי 

ניתן לקבל 
טלפונית, 

אתר ובכנס 
 "אפקה" .
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 האירוע

מסלול 

FIRST LEGO 
League Jr 

Festival 

בסיום מחזור  ₪  750
הפעילות יתקיים 

פסטיבל אזורי 
בהפקת ארגון 

FIRST   ישראל 

 
  

  רישום לתוכנית
FIRST LEGO 

League Jr  

  סמינר מקצועי
בתחילת מחזור 

הפעילות והמשך 
ליווי הקבוצות 

במהלך מחזור 
 הפעילות 

 ערכת הדרכה- 
ערכת אתגר, 

 2מדריך למאמן, 
פוסטרים  שונים, 

קלסר לכל ילד, 
מחזיק מפתחות 

 למנטור 
  מדליות ותעודות

יינתנו לכל ילד 
שקבוצתו 

השתתפה 
 בפסטיבל 

  תאריכים, שעות
ומיקומים ייקבעו ע"י 

 ישראל  FIRSTן ארגו

 ברואר פ -1מחזור 
 ני יו -2מחזור

  בעלות לקבוצה יש
לכלול עלות הסעות 

לפסטיבל האזורי 
)רלוונטי לארגונים 

שאינם מארחים 
 אירוע(  
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 !נדרשת פעולה -League Jr ®LEGO ®FIRST  תצעדים לפתיחת קבוצ
 

 מערכתרישום קבוצות ב-   

לכם המנטורים לפתוח קבוצות, לעקוב אחר הסטטוס שלהן במהלך העונה, לצרף מסמכים,  תאפשרמערכת הרישום מ

 להרשם לפסטיבלים וכל זאת בצורה נוחה וידידותית.

 
 

 

 הנחיות לרישום:  -

יש להצטייד בסמל המוסד של הארגון, פרטי איש הקשר האחראי  ,משתמש חדש ורצאם אין לכם משתמש, .1

 !לנושא בארגון ומנהל/ת הארגון. לאחר תהליך רישום קצר, גם אתם תוכלו לפתוח קבוצה לפעילות בעונה

 כאןהקליקו -לכניסה למערכת.2

 . למשתמשים ותיקים ניתנת האופציה לשפעל את הקבוצות משנה שעברה.3

 

 . ת שלכם לעונה. אנא דברו איתנוהקבוצואנו נרשום את  -Festival IN A BOXלשותפים של מסלול  -

אנו עושים כל שביכולתנו שהרישום לעונה יהיה פשוט, ברור וללא תקלות. יחד עם זאת, ייתכנו תקלות  בקשה:
 להערות/ הארות /שאלותכאלו ואחרות. נודה להבנתכם בעניין וכמובן נשמח 

 jr.fll@firstisrael.org.ilמוזמנים לפנות אלינו למייל: 

 

 
 נוחיותכם הוספנו אמצעי תשלום נוסף! ל -תשלום דמי רישום 

 אחריות הארגון לשלוח בזמן את הצ'ק כך שיגיע ליעדו לפני התאריך ב -בדואר רשום  ישלח -הטכניון לפקודת צ'ק

 האחרון לתשלום

 3200003ה, לידי: דן אלון, קריית הטכניון, חיפה, ראגף הכספים והבק ובת למשלוח בדואר רשום:תכ
 

  כאןהקליקו  -לאמצעי התשלום הנוספים, הנחיות והבהרות

 

 
  במקום אחדלנוחיותכם ריכזנו את כל הטפסים  -מילוי ושליחת טפסים 

 
  כאןהקליקו  -דכםברו על יועעל מנת שנוכל לשייך את הכספים שה -. טופס נלווה1
  כאןהקליקו הרישום או  כתהגישו בקשה בעת רישום הקבוצה במער –. חשבונית עבור תשלום דמי הרישום2
  כאןהקליקו  -ארגוןה בת לשלוח את המסמך חתום על ידי מנהלכל קבוצה הנרשמת לתוכנית מחוי -התחייבות. כתב 3
ל ילד המשתתף בתוכנית . כל הורה שישראל  FIRSTתנאי הכרחי להשתתפות באירועי -טופס ויתור והסכמה. 4

את הצהרת  FIRST-לאחר שכל ההורים חתמו, מנטור הקבוצה יישלח ל .)ידני או אלקטרוני(זה יחתום על טופס 
  הצהרת מנטור -| אישור מנטור  אלקטרוני/ טופס  ידניטופס   -אישור הורים. FIRSTלארגון  המנטור

 
 9040466-50-153לפקס: |  info@firstisrael.org.ilמייל: את טפסים יש לשלוח ל

  כאןהקליקו  -טפסים חשובים –לנוחיותכם, כל הטפסים נמצאים גם באתר תחת "מידע חשוב" 
 
 רכישה וקבלת ציוד נוסף 

 
ילד,  כלולה בדמי הרישום ששילמתם עבור הקבוצה שלכם. הערכה כוללת: ערכת אתגר, קלסר לכל -. ערכת הדרכה1

 , שני פוסטרים ומחזיק מפתחות למנטור. למנטור ופעיליות למפגשיםמדריך חוברות 
 

 קיימות שלוש אופציות לקבלת הערכה: 

 ייעשה בתאום מראש  -ישראל  FIRSTארגון ממשרד  -
 077-525428, תל אביב  מספר טלפון: 14כתובת: ליסין 

 לציין זאתעדכון נפרד בנושא וניתן יהיה נשלח  – 17.10 -ב אפקהחת העונה אשר יתקיים במכללת באירוע פתי -
 לאירוע בעת הרישום

 כבר פתוחה! רישוםמערכת ה
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 יתן לציין זאת בעת הרישום הקבוצה במערכת הרישום נ -בשילוח באמצעות דואר שליחים -
  jr,fll@firstisrael.org.ilובמייל: 

 שילוח הערכות ייעשה לאחר תשלום דמי הרישום ושליחת כתב ההתחייבות 
 
 ועוד..   LEGOערכה המיועדת ללימוד הקבוצה תכנות וכוללת: תוכנה, חיישנים, מנוע, חלקי  -WeDo 2.0. ערכת 2

עינת רון מחברת "רובוטק"  -בישראל LEGO Educationאת הערכה ניתן לרכוש באמצעות המשווקים הרשמיים של 
 )אנא ציינו במייל את מספר הקבוצה כפי שקיבלתם במערכת הרישום לתוכנית(  eron@intelitek.comבמייל: 

 
 
 התאם ב לעדכון והערכות -לוח זמנים של העונה 

 תל אביב, פקהאבמכללת  חמישי,יום  17.10.2019 -שמרו את התאריך ה  -אירוע הפתיחה מחזור ראשון
 יעודי לגביויונדאג לשלוח עדכון  מקצועית למדריכים חדשים וותיקים מתכונת של הדרכה בFIRST יתקיים במסגרת סמינרהאירוע 

  

 יתפרסם בהמשךפירוט תאריכים ואירועים חשובים 
 

 

והמופלאות  תהוותיקובהזדמנות זו נבקש לאחל הרבה הצלחה והנאה לכל הקבוצות החדשות המצטרפות אלינו ולקבוצות 

 איתנו.שממשיכות 

 מהנה ולהתראות בקרוב,שנה מוצלחת ו
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