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  FIRST LEGO League - HYDRO DYNAMICS אנו נרגשים לפרסם את העדכון הראשון לעונה החדשה של
 מדינות ויתמודדו עם  90 -תלמידים, מ 320,000 -תלמידים מישראל יצטרפו לכ 5,500 -בשנה הקרובה כ

משתמשים או מפנים מים ויבנו יחדיו כיצד אנו מוצאים, מובילים,  -בו ילמדו הכל על המים  HYDRO DYNAMICSראתג
 .רובוט אוטונומי שיתמודד עם משימה מאתגרת בזירת המשחק

 !כאן הקליקו –רוצים לראות את הטיזר לאתגר 

 
 

  LEGO League FIRST טווח גילאי תוכנית
 

 !'ד' עד ט כיתות  אנו שמחים לעדכן שטווח גילאי התוכנית חזר להיות כשהייה ומיועד לתלמידי

התעדכן אף הוא וכעת התוכנית מיועדת לתלמידי כיתות   FIRST  Tech Challenge לצד זה נעדכן כי טווח גילאי תוכנית
 !והתעדכנו לאתר ח' עד יב'! אז אם אתם מעוניינים ללמוד גם על תוכנית זו, כנסו

 
HYDRO DYNAMIC - הרישום נפתח! 

 
  .FIOS – מערכת הכמידי שנה, הרישום לעונה נעשה באמצעות 

 .השלבים להצטרפות / להקמה ולרישום קבוצה לשימושכם כל

ש"ח. קבוצות שיעפילו לשלב הגמר  2,300דמי ההשתתפות לקבוצה לעונה נותרו כפי שהיו בעונה החולפת ועומדים על 

 .ש"ח 500ישלמו דמי השתתפות נוספים בסך 

ולציין פרטים על הארגון המפעיל את התוכנית. מנטור  כתב ההתחייבות שלהלן בעת תהליך הרישום תתבקשו להעביר את

 .המפעיל קבוצות בבתי ספר / ארגונים שונים מתבקש להגיש טופס עבור כל ארגון בנפרד

 .הקליקו "שכחתי סיסמא" ותקבלו תמיכה דרך הדוא"ל ,למערכת במידה ואינכם זוכרים את הסיסמא - משתמשים ותיקים

פרטי קבוצות וארגונים שהשתתפו בתוכנית בעונות שחלפו כבר נמצאים במערכת, כל מה שנדרש מכם הוא לעדכן פרטים 

 .)במידת הצורך( ולרשום את הקבוצות גם לעונה זו

 

 

וצרו משתמש חדש. נא הצטיידו מבעוד מועד בסמל המוסד של הארגון ודאגו לקבל  למערכת היכנסו  - ם חדשיםמשתמשי

מהארגון את פרטי איש הקשר האחראי לנושא בארגון לעדכונים שוטפים. לאחר תהליך רישום קצר, גם אתם תוכלו לפתוח 

 !קבוצה לפעילות בעונה

      fll@firstisrael.org.il - אתם מוזמנים ליצור קשר בדוא"ל -במידה ונתקלתם בבעיה, יש לכם שאלה 

  

  אירוע חשיפה עד הבית!

  עדכוני קבוצות

 על מה העדכון שלנו היום?
  

  FIRST LEGO League טווח גילאי תוכנית (1)
 רישום לעונה נפתח (2)
 אירוע חשיפה (3)
 קול קורא (4)
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 !גם השנה חשיפת האתגר תתבצע באירוע משודר

האירוע יתקיים בתחילת שנת הלימודים, בשעות הערב. כל הפרטים יפורסמו בקרוב כך שתוכלו כבר עכשיו להתחיל לארגן 

 .ערב חוויתי לתלמידים, למורים, למנטורים וגם להורם

 !הפתעה היו מעודכנים כי השנה צפויה לצופים בשידור החי

 ...הישארו מעודכנים, פרטים בקרוב

 

 !8022 קול קורא מספר - LEGO League FIRST בקבוצות תמיכת משרד החינוך

 

ובכלל זה TFIRS  אנו שמחים לעדכן שגם השנה משרד החינוך תומך ומעודד השתתפות קבוצות בפעילות של

 LEGO League FIRST. בתוכנית

 .להגשת בקשה לתמיכה בתוכנית2802  לצורך כך, פורסם קול קורא

 .6.8.2017-עד לתאריך ה (תעל ידי הבעלו )את מסמכי הבקשה יש להגיש

נא קראו בעיון המידע ונוהל הגשת הבקשות, על מנת לוודא עמידה מלאה בתנאים  .הבא למידע והגשת קול הקורא כנסו לקישור

 .הנדרשים. לשימושכם פרטי אנשי הקשר מופיעים במסמכי קול הקורא, לסיוע במהלך הגשת הבקשה

 : yarondo@education.gov.ilמפמ"ר הנדסת מכונות בדוא"ל –במידת הצורך, תוכלו לפנות לפרטים לד"ר ירון דופלט 

 - ליבכם תלתשומ

  הזכאות לקבלת התמיכה תלויה בהגשת הבקשה כנדרש, אישור הוועדה, הגשת אישורים וקבלות על פי דרישות הוועדה

. בכל מקרה, ההחלטה הסופית נתונה לשיקול דעת משרד החינוך והוועדה בלבד ואין השתתפות בתחרות האזורית וכן

 השפעה על כך. FIRST LEGO League לתוכנית

 להגשת קול קורא, עליכם לבצע רישום במערכת ה  במקביל- FIOSלא זוכרים מהם , על מנת להבטיח השתתפותכם בעונה .

 !כנסו לקישור הבא –הצעדים לפתיחת קבוצה 

 

 !אנו מאחלים לכם בהצלחה וממתינים בציפייה לפתיחת העונה

 !חופשה נעימה

 

 LEGO League FIRST צוות
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