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 LEGO League Jr FIRSTתהליך פתיחה ותפעול של קבוצת 
 

 טרום עונה 
  פנים ארגונית 

 "מצגת לאסיפת הורים" באתר אגר משאבים ראו תחת מ -חשיפת התוכנית בפני הורים וילדים .1
 ילדים לקבוצה  6רישום עד  .2
 הקצאת מדריך לקבוצה  .3
 הקצאת כיתה/ חלל מרווח ונעים לטובת הפעילות  .4
 LEGO Educationניתנת להורדה באתר  - WeDo -שעליו מותקנת תוכנת המחשב /טאבלט הקצאת  .5
 הלימודים ילת/ מהלך/סוף תח -בחירת שעות מתאימות לפעילות .6
 ( FIRST י )ניתן כחלק מערכת האתגר ע"" על סמך ה"מדריך להנחיית קבוצות הכנת תוכנית עבודה .7

 
  חוץ ארגונית 

  "צעדים להקמת קבוצה"האתר ראו הנחיות בדף  -רישום קבוצה במערכת ניהול ורישום קבוצות  .8
. כמו כן, יש לבדוק מול WeDo 2.0ערכות מומלצות הינן ערכת  -לכל קבוצה LEGOהזמנת ערכות  .9

 ראו בדף האתר "הנחיות ועלויות לתשלום"  -רובוטק האם יש צורך ברכישת מתאם )דונגל(
 חברת רובוטק הינה המשווקת הרשמית של ערכות אלו בישראל. ניתן ליצור קשר עם 

 לצורך קבלת הצעת מחיר ורכישת ערכות  eron@intelitek.comעינת רון: 
 הפקדה/ ירה ידניתס)במ תשלום צ'קאמצעי ה ₪ 750 - ₪ 600 -הסדרת תשלום בגין דמי רישום .10

ף האתר הנחיות מפורטות בד -או העברה בנקאית לפקודת הטכניון (בדואר רשום לחשבון/ שליחה
 "עלויות והנחיות לתשלום" 

 ראו בדף האתר "טפסים חשובים"  -כתב התחייבותקבוצה על את ה לחתימת הארגון המפעי .11
באמצעות  -קבלת עדכונים שוטפים במהלך העונהלצורך  של התוכניתלרשימת התפוצה הצטרפות  .12

 jr.fll@firstisrael.org.ilשליחת בקשה למייל: 
 FIRST LEGO League Jr ISRAEL – של התוכניתלקבוצה סגורה וייעודית בפייסבוק הצטרפות ו .13
/ באתר  בהתאם לעדכונים הנשלחים למייל -תתפות בסמינר הדרכה בתחילת מחזור הפעילותרישום והש .14

  בדף התוכנית 
 דואר / משרדנו בתל אביב / אחר   -FIRSTמארגון  בלת ערכת האתגרק .15

 

 במהלך העונה 
נמצא בדף האתר "טפסים  -שתתפות בתוכניתאי לההחתמת הורי הילדים על טופס ויתור והסכמה כתנ .1

 תחילת העונה שלוח בעדיפות ל – חשובים"
 " ומאגר משאבים הנמצא באתר להנחיית קבוצותהכנת מפגשים בהתאם ל"מדריך  .2
ניתן להעזר  -ת החקר מומלץ לצאת לסיור לימודי ולערוך ראיון עם מומחה בתחוםבמסגרת עבוד .3

 עבודת חקר"  -ברשימת מומחים הנמצאת בדף האתר "מאגר משאבים
שמח ישראל )נ FIRST-אחרות באחרות ו/או מתוכניות  גשים עם קבוצות)מפ מעורבות קהילתיתיצירת  .4

 הורית במהלך מפגשי הקבוצהמעורבות לשקול ולעזור ולחבר בין ביניכם( 
 והתאמתה לקצב ויכולות הילדים  שהוכנה לפני פתיחת העונה מעקב אחר תוכנית העבודה .5
)נשמח לעשות חיבור בין ומנטורים ותיקים ומנוסים  FIRST LEGO League Jrהתייעצות עם צוות  .6

 jr.fll@firstisrael.org.il  |7860208-077 פרטי התקשרות:  המנטורים(
 פייסבוק קבוצת העקב אחר עדכונים באתר ובמ .7
 ישראל  FIRSTבהתאם לפרסומי פסטיבלים האזוריים והשתתפות ב , הכנהרישום .8

 
 )המלצות(  סיום העונהב

  מפגש פרידה קבוצתי וחגיגת סיום הפעילות .1
 הצגת הפעילות ותוצרי הקבוצה במסגרות פנים וחוץ אירגוניות  .2
 WeDo-אופציונאלי: המשך עבודה עם הקבוצה תוך העמקת עבודת החקר וערכת ה .3
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