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 3עדכון מס 
 
 
 

 מנטורים יקרים,
 

-2016 חיות וחוויות, Creature Craze הרגע לו חיכיתם כמעט והגיע.. ומחזור הפעילות הראשון של עונת
 !בקרוב ייפתח 2017

 כאן הקליקו -לרישום עדיין לא נרשמתם?
 
 !נדרשת פעולה-  מחזור ראשון –אירוע פתיחת העונה   27.9.16 

 
אירוע זה נועד למנטורים ותיקים וחדשים כאחד ואנו ממליצים מאוד להגיע. מתוך הרצון לשפר ולהעניק לכם את 

 .ההכנה הטובה ביותר לקראת העונה הקרובה, ערכנו מספר שינויים באירוע שאנו מקווים שיעזרו לכם
להן תזדקקו להפעלת  ערכת השראה )חובה לכל קבוצה( כמו כן, במעמד האירוע תחולקנה ערכות ההדרכה,

 לקבוצות שבקשתם למלגה אושרהWeDo 2.0-הקבוצות וערכות ה
  (  12.9.16ניתן להגיש בקשה למלגה עד לתאריך   - כאן להגשת בקשה למלגה הקליקו)

 27.9.16 -יום שלישי ה ?מתי 
 כניסה לחניה מרח' חבר  2בנין ניהול וכלכלה, המכללה האקדמית תל אביב יפו, רח' רבנו ירוחם  ?היכן(

 .בקישור הבא לנוחיותכם הנחיות הגעה למכללה הלאומים(.
 יום רביעי 21.9.16 -יאוחר מה ולהרשם כאן לשריין ביומן? מה לעשות. 
 לו"ז: 

ייתכנו *
שינויים 
בתוכן 

 הפעילות
   
תשלום  

דמי 

 !נדרשת פעולה- השתתפות וסיום תהליך הרישום
 

ערכת ההשראה )חדש!(, אוגדן הדרכה, פוסטרים ומשטח הלגו לבניית הדגם  -לתשומת ליבכם, קבלת ערכות ההדרכה
 עד לאירוע פתיחת העונה )אין לשלוח צ'קים בדואר( מותנים בהעברת התשלום

 במידה ושילמתם מראש, סטטוס הקבוצה במערכת הרישום  FIOS ישתנה ל"מאושר" 
 כאן הקליקו לקבלת מידע אודות אופן הסדרת התשלום   
 הסכום לתשלום צורף לדוא"ל אישור הרישום של קבוצתכם 
 חתום על ידי מנהל הארגון/ מנטור קבוצה פרטית  לתשלום דמי הרישום יש לצרף את כתב ההתחייבות 

 התכנסות, כיבוד, רישום וחלוקת ערכות 15:00-15:30

  ישראל  FIRST דברי פתיחה, ארגון 15:30-15:40

 .FIRST LEGO League Jr הצגת האתגר השנתי, מורן שלו רכזת 15:40-16:00

 , ערן שריון, "רובוטק"WeDoכיצד לעבוד עם ערכת  16:00-16:30

 הפסקה           16:30-16:45

 והמחשת פעילות קבוצתית WeDo המשך הסבר על האתגר השנתי, ערכת -סדנא מעשית           16:45-18:00

 הפסקה 18:00-18:15

 , שאלות ותשובות, נועה לוביאניקר, פסיכולוגית התפתחותית6-9הרצאה בנושא מאפייני גילאי  18:15-19:15

  עדכוני קבוצות
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 !לתשומת ליבכם- ערכות לגו, שינויים ועדכונים 
  
 -WeDo 2.0לכל מי שרכש או מתכנן לרכוש את הערכה לתשומת ליבכם, 

 אין צורך לרכוש ערכת משאבים ל-WeDo  כיוון שערכה זו כוללת כמות גדולה יותר של אבני לגו, גלגלים
 .וגלגלי שיניים

 ל-WeDo 2.0-  קיימות מספר מגבלות הקשורות למחשב/טאבלט שעליו מתוקנת התוכנה כמו גם למערכות
 כאן לפרטים הקליקו הפעלה שלהם,

הפסיקה לייצר את ערכת משאבים לבנייה )המיועדת לבניית דגם הלגו(, במקומה LEGO   חברת- ערכת תפאורה וסביבה
של  884במקום ) 1207-ניתן יהיה לרכוש את ערכת תפאורה וסביבה. ערכה זו כוללת כמות גדולה יותר של חלקים כ

 .הערכה הקודמת(, במגוון רחב של צבעים שונים ואלמנטים נוספים

 
 ! נדרשת פעולה- הצעות למפגש ראשון ושני  
  

לאלו מכם שמתחילים את פעילות קבוצתכם לפני אירוע הפתיחה, נשמח לשתף בהמלצות ורעיונות למפגשים 
 .הראשונים
ואנו נדאג לשלוח לכם jr.fll@firstisrael.org.il  ומעוניין, אנא שלחו בקשה במייל-FIOS  רשם במערכת הכל מי שנ

 .את מערכי המפגשים הראשונים
  

בדרך של הנאה  שתהיה שנה נפלאה, מעשירה ומלמדת וכל זאת בהזדמנות זו, אנו מבקשים לאחל לכולכם,
 .וכיף

תהיה מוצלחת ומהנה עבורכם ועבור  Creature Craze 2016-2017 אנו נעשה ככל שביכולתנו שעונת
 .הילדים. אנא, אל תהססו ליצור עמנו קשר בכל דבר ועניין ואנו נדאג לסייע

  
  

  ,להתראות בקרוב                                                                                                         
  FIRST LEGO League Jr. צוות                                                                                             
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