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 קבוצות יקרות, 
 

 
 
 

 

 LEGO League Jr FIRSTתוכנית עדכון צוות  

אך משאירה את התוכנית  י מתוכננת לצאת לחופשת לידה בקרובלקראת הלידה הצפויה שלי, אנבנימה אישית.. 

סבג ורן  FRCתוכנית  בוגרת ,4בעדכון כם להכיר כפי שיצא לפרשר בידיהם המקצועיות והבטוחות של אורי ורן. אורי 

ופיתוח התוכנית  משך תפעוללהבארגון שלנו. לא יכולתי לבקש אנשים טובים יותר מאלו  FTC-הוא רכז תוכנית ה

  וללוות אתכם המנטורים לכל אורך הדרך. 

תפות שלכם תכאחד. עצם ההש להכיר את כולכם, מנטורים וקבוצות מחתי מאוד, ששתף כילאנצל הזדמנות זו 

 שאתם עושים עם הקבוצותתהליך בשלכם וההשקעה  לילדים למידה משמעותית אחרתבתוכנית, הרצון להעניק 

בכל עונה בילדים עצמם קהילה שלכם ובי ואני בטוחה שגם באליהם ומעוררים השראה עצומה בדרך, אינם מובנים מ

 ומחזור פעילות מחדש. 

 לעשות טוב לעצמכם ולאחרים. עונה מוצלחת ומהנה ושרק תמשיכו  לכם המשךמבקשת לאחל 

 שלכם, 

 מורן 

 

 

 

 

 

 

 

 עדכוני קבוצות 

 על מה העדכון שלנו היום?
 

 כללי לכולם 
 עדכון בשינוי צוות התוכנית

 
 מחזור ראשון 

  סגירת רישום מחזור שני ורשימת המתנה  -סגירת רישום לעונה .1
 הערכות לרישום ורשימת הפסטיבלים -פסטיבלים מחזור א' .2
 כתנאי להשתתפות בפסטיבליםמילוי טופס ויתור והסכמה   -פסטיבלים מחזור א'  .3

  מחזור שני 
 רשימת המתנה פתיחת סגירת רישום מחזור שני ו -סגירת רישום לעונה. 1

 פרטים ורישום  -אירוע פתיחה מחזור שני. 2
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 הודעות למחזור הראשון
 
 נדרשת פעולה!  -ומועדיםרשימת מיקומים  -פסטיבלים מחזור א' 

 !21:00בשעה שני יום  1.1941. -וייסגר ב 21:00בשעה יום חמישי  1.1910. -יפתח בהרישום י
 

 הרישום הינו על בסיס כל הקודם זוכה! 

  בטבלה בהמשך.רשם לפסטיבל אחד בלבד מבין הפסטיבלים המופיעים ילה ניתן 

 ולא נדרש לבצע רישום מראש אך יש לוודא שאכן שלהן בפסטיבל מראש משובצות  ,קבוצות המארחות פסטיבל

מוזמנות להכנס למערכת הרישום וניהול קבוצות יתר הקבוצות, במערכת )על אחריותן בלבד(. קבוצות אלו רשומות 

 ולהרשם לאירועים. 

  ,כי הסטטוס של קבוצתכם הינו "מאושרת". קבוצות שאינן מאושרות לא  יש לוודא במערכת הרישוםלפני הרישום

 תוכלנה להרשם לפסטיבל. 

רק המנטור הרשום במערכת יכול לרשום את הקבוצות לאירוע, במידה ואדם אחר רושם את הקבוצות יש להצטייד 

 מראש בשם ובסיסמת המנטור הרשום.

 הקליקו כאן -הנחיות לרישום  

 לידיעה, 

 נה לשנות את מיקום הפסטיבלים רק על בסיס מקום פנוי בלבד ובאישור קבוצות תוכלFIRST  בטווח התאריכים של

הרישום. קבוצות שמסיבה כזו או אחרת תרצנה לעבור לפסטיבלים של המחזור השני, תוכלנה לעשות זאת גם כן, 

 . FIRSTבטווח תאריכי הרישום ובאישור 

 ת לעבור לפסטיבלים של המחזור השני לאחר סגירת הרישום, תוכלנה בוצות הרשומות למחזור הראשון ומעוניינוק

 לכל קבוצה.    150₪לעשות זאת בתשלום נוסף בסך 

 

  -להלן מיקומים ומועדי הפסטיבלים
  .הזמנות, לו"ז ופרטים נוספים אודות הפסטיבלים יפורסמו בהמשך 

 המיקומים והמועדים עשויים עדיין להשתנות.  

 ישראל   FIRST*  מנוהלים ומתופעלים ע"י הארגונים המארחים בשיתוף  -פסטיבלים המסומנים ב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 מקום שעה יום תאריך

 בי"ס עמל -כפר יונה בוקר שישי 1.2.19

 הכפר הירוק -מרכז בוקר שישי 1.2.19

 תיכון הדרים -*הוד השרון צהריים שלישי 5.2.19

 סליגסברגתיכון  -ירושלים בוקר שני 11.2.19

 טכניון  -חיפה בוקר רביעי 13.2.19

 1תיכונט  -*תל אביב בוקר שישי 15.2.19

 2תיכונט  -*תל אביב בוקר שישי 15.2.19

 אשכול פיס -*דימונה בוקר חמישי 21.2.19

 אשכול פיס -*דימונה צהריים חמישי 21.2.19

 הכפר הירוק -מרכז בוקר שישי 22.2.19

 תפוח פיס  -*ערד בוקר ראשון  24.2.19

 מרכז מדעים -*נתיבות בוקר רביעי 27.2.19
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 נדרשת פעולה!  -טופס ויתור והסכמה -פסטיבלים מחזור א' 

 

מתבקשות להחתים את הורי ילדי הקבוצה על טופס רשומות )כל הקבוצות ללא קשר למסלול שאליו נרשמו( קבוצות 
עד הסכמה וויתור. אנו ממליצים בחום להעביר את ההנחיות והקישורים הרלוונטיים כבר עכשיו להורים ולא לחכות 

  חתימה על טופס זה מהווה תנאי להשתתפות באירוע הסיום.לאירוע סיום הפעילות. 
 

 בסיום מילוי טופס אלקטרוני יתקבל אישור לדוא"ל.  .הטופס ימולא ע"י הורי הילדים שלב ראשון:

 כאן נמצא  -| קישור לטופס ידני כאן נמצא -קישור לטופס דיגיטלילנוחיותכם, 

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

 רת מנטור". "הצה -)ורק את הטופס הזה( יישלח  אלינו טופס אישור על השלמת התהליך

  509040466-153.או לפקס    jr.fll@firstisrael.org.il  דוא"ל|  כאןהקליקו  - להורדת טופס האישור

 ( MINIסיום )פסטיבל / אירוע אירועי המילוי הטופס הינו תנאי מחייב להשתתפות ב -לתשומת ליבכם

 

 

 הודעות למחזור השני
 

 !נדרשת פעולה -MISSION MOONסגירת רישום לעונת  

  2018-2019, המשימה: ירח MISSION MOON בהמשך לעדכון הקודם, מכסת הקבוצות להשתתפות בעונת

 !!!והרישום נסגר מלאהלשני המחזורים, 

 

  כדי  15.1.19 -עד לתאריך היש לעשות זאת  -הרשומות למחזור השני וטרם השלימו את תהליך הרישוםקבוצות

להבטיח את מקומכן העונה. קבוצות שלא ישלימו את תהליך הרישום עד לתאריך זה, יבוטלו ויפנו מקום לקבוצות אשר 
  שרשומות ולא ייפתחו, אנא עדכונכם.במידה ויש קבוצות נמצאות ברשימת ההמתנה ומעוניינות להשתתף העונה. 

)במידה ולא הגשתם או לא קיבלתם מאיתנו(, תשלום  הרישום כולל, הגשת בקשה לחשבונית מזכירים כי תהליך
  בגין כל הקבוצות הרשומות ומילוי ושליחה של כתב התחייבות עבורן.

  כאןהקליקו  –להנחיות לתשלום 

  כאן הקליקו  -לכתב התחייבות

 

  ול ניהערכת הרישום ומוזמנות להרשם במ -ושאינן רשומות עדיין המעוניינות להשתתף במחזור השניקבוצות

שנרשמו לפי סדר רישומן במערכת ועליהן יהיה קבוצות , נאשר במידה ויתפנה מקום 15.1.19 עדוהקבוצה מעתה 
 22.1.19-להסדיר את תהליך הרישום לא יאוחר מה

   כאןהקליקו  -מערכת הרישוםרישום בלינק ל 

 

  :מקרים חריגים, מוזמנים ליצור קשר עמנו במיילjr.fll@firstisrael.org.il  
 
 !SAVE THE DATE -סמינר הדרכה למחזור השני 
 

הרצאות , ותיקים וחדשים כאחד ואנו ממליצים מאוד להגיע. הסמינר יכלול חלוקת ציוד לקבוצות אירוע זה נועד למנטורים
לתכנות ופיתוח WeDo   -האתגר השנתי והרצאה מקצועית בנושא ערכת ה, FIRST LEGO League Jrבנושא תוכנית 

 מיומנויות. 
 יום ראשון  3.2.19 מתי?
 תל אביב(. שתתפים, ייתכן שינוי במיקום בלוי כמות המ)המיקום ת, תל אביב 14רחוב ליסין במשרדנו ב היכן?

 כיצד להתכונן?
 בסמינר, יציינו זאת בטופס הרישום קבוצות המעוניינות לקבל את ערכת האתגר .כאן.לשריין ביומן ולהרשם  1
  את תהליך הרישום טרום הסמינר )תשלום ושליחת כתב התחייבות( .להסדיר  2
 כאןהקליקו  -לפרטים נוספים -לפני תחילת הפעילות וסמינר המקצועי WeDO 2רכישת ערכת  -המלצה. 3
 הביאו את המחשבים/טאבלטים שאיתם אתם מתכננים להשתמש במהלך העונה ושעליהם מותקנת -המלצה. 4

 ,עברו על התוכנה לפני הסמינר והכינו שאלות לערן מחברת רובוטק ליום האירוע. WeDo-תוכנת ה
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 לו"ז הסמינר:

 התכנסות - 15:00-15:30
 ישראל  FIRSTדברי פתיחה ארגון  - 15:30-15:40
 והאתגר השנתי, צוות התוכנית  FIRST LEGO League Jr על תוכנית- 15:40-16:40
 הפסקה  - 16:40-16:50
 חברת "רובוטק"ערן שריון מ, WeDoכיצד לעבוד עם ערכת  - 16:50-17:50
 סדנא מעשית בנושא האתגר השנתי והמחשת הפעילות הקבוצתית  - 17:50-18:35

 
 
 

 מצפים ונרגשים לראות את כולכם!                                                                                                                 
  FIRST LEGO League Jrצוות 
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