
 קבוצות יקרות,
 

 AQUA ADVENTURE – 2017-2018אנו שמחים ונרגשים מאוד לבשר על האתגר החדש לעונת 
 ישראל..... נדע בתחילת אוגוסט  FIRSTשנבחר על ידי קהילת ובשמו המתורגם 

 
  eague JrLEGO L FIRST   פצו למים, זרמו או שחו היישר אל תוך אתגרק

2018-2017 SMAdventure QUAA 
 

כיתה ד' מרחבי העולם -ילדים בגילאי גן חובה 68,000-למעלה מ AQUA Adventure באתגר
 .יחקרו אודות מקורות המים

 ?ומה אתם תלמדו על המים והדרך שהם עושים עד שהם מגיעים אליכם הביתה
 
 

 !נדרשת פעולה -16.7.17-נפתח היום ה SMDVENTUREAQUA A הרישום לעונת
קדימו את וה, אנא מהרו בסיס כל הקודם זוכהעל  יהיהו במקום מוגבלאך  פתוחהקרובה הרישום לעונת 

 הרישום לשני מחזורי הפעילות על מנת שנוכל להערך בהתאם. 
 

 שלבי הצטרפות להקמה ורישום קבוצות:  •
 FIOS-באמצעות מערכת הוניהול הקבוצות לאורך העונה יתנהל  הרישום -רישום קבוצה במערכת .1

ניתן לרשום את כל הקבוצות שאתם מתכננים לפתוח לכל השנה אך יש לסווג אותן לפי מחזורי 
והאם תרצו שערכת האתגר תשלח יוני)  -פברואר 2פברואר | מחזור  -ספטמבר -1הפעילות (מחזור 

 אליכם ישירות (כלול בדמי הרישום) 
  כאןרישום הקבוצות לחצו ל
 

 "שכחתי סיסמא"במידה ואינכם זוכרים את הסיסמא משנה שעברה הקליקו  -קבוצות ותיקותרישום  •
פרטי קבוצות וארגונים שהשתתפו . הנחיות להמשך תהליך הרישום דוא"לשלאחריה תקבלו ב

יהיה עדכון פרטים ורישום  דרש מכםיישך שכל בתוכנית בעונה שחלפה כבר נמצאים במערכת כ
 הקבוצות 

רשם לפעילויות השונות לאורך תדרשו לה כדי לה. אנא הקפידו לזכור את הסיסמאלכל הקבוצות  •
 או .fll@firstisrael.org.iljr -מוזמנים ליצור קשר ב, לכם שאלהיש  /נתקלתם בבעיהה העונ

  fios@firstisrael.org.il-ב
 

כחלק מחיזוק הקשר עם הנהלת בתי הספר והארגונים  -מילוי כתב התחייבות לקבוצות רשומות .2
 LEGO  FIRSTהמפעילים את קבוצות התוכנית, כל מנהל ארגון / בית ספר המפעיל קבוצת

 League Jr  ר. מלא וחתום, בפקס או בדוא"ל חוז המצורף כתב ההתחייבותאת מתבקש להעביר  
  .נו תנאי סף לרישום הקבוצה לתכניתיכתב ההתחייבות ה

 
  20.10.17 -הראשון הינו בלתשלום וסגירת הרישום למחזור תאריך אחרון  -תשלום בגין הקבוצה .3

  כאןלעלויות ואופן הרישום לחצו 
 

  לשימושכם, לו"ז שנתי:
 לשנת הלימודים):האתגר יתקיים בשני מחזורי פעילות (בהתאם 

 
 :1מחזור 

  2017אוקטובר  -למדריכים רוע פתיחהיא
 20.10.17 -סגירת הרישום ומועד אחרון לתשלום

 2018פברואר  -אזוריים פסטיבלים
 

 :2מחזור 
 2018פברואר  -מדריכיםל רוע פתיחהיא

  2017מרץ -סגירת רישום ומועד אחרון לתשלום
 2018מרץ  -ישראל FIRSTאירוע ארצי של 

World Expo2018אפריל  -, יוסטון ארה"ב 
 2018יוני  -אזוריים פסטיבלים
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 לידיעה!  -שינויים בעונה הקרובה
 
 החל מהשנה קבוצות תקבלנה -FIRST LEGO League Jrערכת אתגר (משימה) בתוכנית  .1

לבניית  LEGOאבני  550-וכ 16*16 בגודל LEGOבסיסי  6ערכת השראה,  -גר" הכוללת"ערכת את
את בנוסף למדריך של כל החומרים ישירות אל הקבוצה. וכל זהדגם. כמו כן, דמי הרישום כוללים שילוח 

  .למאמן, פוסטרים ושי למנטורים
 

לקבוצה ₪  750בעונה הקרובה דמי הרישום יעמדו על סך בהמשך לסעיף הקודם,  -עדכון דמי הרישום .2
 .לכל מחזור פעילות

 
כל קבוצה רשומה לתוכנית, תדרש לשלב החל מהעונה הקרובה  –בפעילות  WeDoשילוב ערכת  .3

 WeDoבתהליך העבודה שלה עבודה עם ערכת 
 LEGO Educationניתן לרכוש מחברת רובוטק המשווקת הרשמית בישראל של   WeDo-את ערכת ה •
  כאןלחצו  -לעונה הקרובה כפי שמופיע באתר )כולל מחיר(לטבלה עם הערכות המומלצות  •
  כאןהקליקו  - WeDo לחוברת הדרכה בעברית של  •
 
מאתגר לא רק  הבינלאומי FIRSTלא סתם קוראים לזה "אתגר".  -בעברית לאתגר השנתימציאת שם  .4

ם אותנו בתרגום שם האתגר. מכיוון ששנה שעברה בחירת השם הייתה כ"כ מוצלחת את הקבוצות אלא ג
 אנחנו פונים אליכם שוב, חברי הקהילה למציאת שם האתגר הבא. 

 הפייסבוקאו לפוסט כפי שהתפרסם בקבוצת  fll.jr@firstisrael.org.ilהצעות לשם אנא שלחו למייל 
 

 
 

 , עונה חדשה ומרתקתקרוב בלהתראות בומהנה חופשת הקיץ שתהיה 
 ישראל  FIRST LEGO League Jr צוות                                                                        
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