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  1עדכון מס 
 
 
 

 ,קבוצות יקרות
  

 SMCreature Craze  2017-2016אנו שמחים ונרגשים מאוד לבשר על האתגר החדש לעונת
 .חיות וחוויות -ישראל FIRST ובשמו המתורגם שנבחר על ידי קהילת

  
 .יום בין אם בגן חיות, פינת ליטוף או אפילו בחצר הבית, כולנו פוגשים חיות ביום

מדינות ברחבי העולם יחקרו  33 -מגן חובה ועד כיתה ד' מ ילדים 40,000 -למעלה מ Creature Craze בעונה הקרובה
 .את נפלאות ממלכת החיות

 ?ומה אתם תלמדו על חברינו הפרוותיים, בעלי הכנף והסנפיר
 

 !נדרשת פעולה- נפתח Creature Craze הרישום לעונת
 

 הרישום לעונת הקרובה פתוח אך מוגבל במקום ויהיה על בסיס כל הקודם זוכה
 

 :קבוצותשלבי הצטרפות להקמה ורישום 
 כל השלבים להצטרפות / להקמה ולרישום קבוצה לאלו מכם שכבר מכירים ואלו שמצטרפים אלינו כעת, לשימושכם

 !לאורך העונה יתנהל במערכת וניהול הקבוצות גם השנה הרישום  לתשומת ליבכם FIOS 
 כאן במהלך הרישום תידרשו לבחור את מחזור הפעילות, ללוח הזמנים לעונה הקליקו. 
  שנים של פעילות בישראל, דמי ההשתתפות לקבוצה מתעדכנים החל מעונה זו  6לראשונה ולאחר

  ש"ח. 600לסך של 
 בוצות חדשות נדרשות לסמן בנפרד בתהליך הרישום משטח לגו הנדרש לבניית הדגם ועלותו ק

 ש"ח. 100
  כחלק מחיזוק הקשר עם הנהלת בתי הספר והארגונים המפעילים את קבוצות התוכנית, כל מנהל

, FIOS -הרשומה במערכת ה .FIRST LEGO League Jr ארגון / בית ספר המפעיל קבוצת
כתב ההתחייבות  מלא וחתום, בפקס או בדוא"ל חוזר . המצורף כתב ההתחייבות מתבקש להעביר

 .הנו תנאי סף לרישום הקבוצה לתכנית
 .י ספר / ארגונים שונים מתבקש להגיש טופס עבור כל ארגון בנפרדמנטור המפעיל קבוצות בבת

  השתתפות בתוכנית –טופס הסכמה וויתור FIRST  בארץ ובעולם, מחייבת חתימה על טופס
נבקשכם כי  הסכמה וויתור על ידי הורי התלמידים הלוקחים חלק בפעילות בעונה. בתחילת העונה

 .יישלחו בדוא"ל סרוק /  FIRST המנטור למשרדי על ידי הטפסים ימולאו, ייחתמו ויועברו במרוכז

 משתמשים ותיקים
במידה ואינכם זוכרים את הסיסמא משנה שעברה הקליקו "שכחתי סיסמא" שלאחריה תקבלו בדוא"ל הנחיות להמשך 

 תהליך הרישום
פרטי קבוצות וארגונים שהשתתפו בתוכנית בעונה שחלפה כבר נמצאים במערכת כך שכל שיידרש מכם יהיה עדכון פרטים 

 ושפעול הקבוצות
  

 לכל המשתמשים
 אנא הקפידו לזכור את הסיסמא. תדרשו לה כדי להרשם לפעילויות השונות לאורך העונה

 - fios@firstisrael.org.ilאו ב- flljr@firstisrael.org.il נתקלתם בבעיה/ יש לכם שאלה, מוזמנים ליצור קשר ב
   

  עדכוני קבוצות
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 !אנחנו מתחדשים
 

 FIRST LEGO League Jr השנה צפויים לנו שינויים גדולים ומסעירים בתוכנית

 לראשונה בתוכנית, אתגר הבנייה והיצירתיות עולים שלב! כחלק מהאתגר  -ערכת השראה
לשלב בתוך הדגם אותו ייבחרו   FIRST LEGO League Jr קבוצות על Creature Craze  השנתי

הערכה תחולק לקבוצות יחד עם ערכת ההדרכה לאחר  לבנות, דגם נוסף שהנושא שלו נקבע מראש.
 השלמת תהליך התשלום ושליחת כתב ההתחייבות.

  - WeDo 2.0חברת   LEGO השיקה ערכת WeDo לחוברת . כאן מדור חדש. לפרטים אודות הערכה הקליקו

 .כאן הקליקו -כפי שמופיעה באתרWeDo 2.0  הדרכה בעברית של

  כאן הקליקו -לסרטון החידושים
 

  ,חופשת הקיץ מהנה ולהתראות בקרוב בעונה חדשה ומרתקת
 .ישראל FIRST LEGO League Jr  צוות
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