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  1עדכון מס 
 
 
 קבוצות יקרות, 

 

 FIRST LEGOרגע לפני שאתם יוצאים לחופשת הקיץ, אנו נרגשים לפרסם את העדכון הראשון לעונה החדשה של 

League -  

ANIMAL ALLIESSM 

 

 

 ישראל. FIRST-מביאה עמה המון חידושים ושינויים ב 13-העונה ה

 

שמצטרפת  FIRST Tech Challenge, כולל תכנית FIRSTקבוצות עתידות להשתתף בארבע התכניות של  1,000מעל 

 באופן רשמי לאחר עונת פיילוט מוצלחת.

 

 

 המשתתפים בתכניות השונות:עדכון גיל אנו מכריזים על  FIRST Tech Challengeעם הצטרפות תכנית  

FIRST LEGO League Junior -  כיתה ד' –לילדי גן חובה 

FIRST LEGO League -  'ח' –לתלמידי ד 

FIRST Tech Challenge - 'י' -לתלמידי ח 

FIRST Robotics Competition - לתלמידי תיכון 

 מה זה אומר לגביכם?

 -עונת מעבר להטמעת עדכון הגילאים ולכןהנה  FIRST LEGO Leagueבתכנית  2016/2017עונת 

 כל קבוצה חדשה המצטרפת לתכנית תידרש לעמוד בקריטריון הגילאים שלעיל.

או לפנות אלינו בדוא"ל לכתובת  FIRST Tech Challengeקבוצה ותיקה עם תלמידי כיתות ט' מוזמנת להצטרף לתכנית 

fll@firstisrael.org.il  נומקת מדוע אתם מבקשים להפעיל את התכנית גם העונה עם בקשה מ 20.9.2016עד תאריך

לתלמידי כיתות ט'. הקריטריונים לאישור הבקשה מבוססים על מספר הקבוצות הפועלות בארגונכם, חתך הגילאים של 

 התלמידים הלומדים בארגונכם.

  

 אירוע השקה עד הבית! 

 

רת ממש כמו של הגדולים בשידור אינטרנטי שבו כל אירוע חשיפת האתגר המסורתי שלנו יתקיים השנה במתכונת קצת אח

 חברי הקבוצה יכולים לצפות באירוע ולהיחשף לאתגר.

 ומכיוון שהאירוע יגיע אליכם עד הבית, אתם יכולים לקבל את הערכות שלכם עוד לפני אירוע חשיפת האתגר!

 כל הפרטים יפורסמו בקרוב...

  

 Animal Allies- !הרישום כבר בפתח 

  

אתם מוזמנים להצטרף אלינו לעונה החדשה ולגלות יחד מהם יחסי  26.6.2016-יפתח ב Animal Alliesהרישום לעונת 

 הגומלין בין החיות ובני האדם!

 

  עדכוני קבוצות
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 לאלו מכם שכבר מכירים ואלו שמצטרפים אלינו כעת, לשימושכם כל השלבים להצטרפות / להקמה ולרישום קבוצה

 .FIOSוניהול הקבוצות לאורך העונה יתנהל במערכת  לתשומת ליבכם!  גם השנה הרישום

ש"ח.  2,300שנים של פעילות בישראל, דמי ההשתתפות לקבוצה מתעדכנים החל מעונה זו לסך של  12לראשונה ולאחר 

 ש"ח. 500כמו כן, קבוצות אשר תעפלנה לשלב הגמר תשלמנה דמי השתתפות נוספים בסך 

והארגונים המפעילים את קבוצות התוכנית, כל מנהל ארגון / בית ספר המפעיל  כחלק מחיזוק הקשר עם הנהלת בתי הספר

, מתבקש להעביר כתב ההתחייבות המצורף מלא וחתום, FIOS -הרשומה במערכת ה FIRST LEGO Leagueקבוצת 

 בפקס או בדוא"ל חוזר . כתב ההתחייבות הנו תנאי סף לרישום הקבוצה לתכנית.

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

בארץ ובעולם, מחייבת חתימה על טופס הסכמה וויתור על ידי הורי  FIRSTהשתתפות בתוכנית  –טופס הסכמה וויתור 

על ידי התלמידים הלוקחים חלק בפעילות בעונה. בתחילת העונה נבקשכם כי הטפסים ימולאו, ייחתמו ויועברו במרוכז 

 / יישלחו בדוא"ל סרוק.  FIRSTהמנטור למשרדי 

 

 -משתמשים ותיקים 

 במידה ואינכם זוכרים את הסיסמא משנה שעברה הקליקו "שכחתי סיסמא" ותקבלו תמיכה דרך הדוא"ל.

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

 ולרשום את הקבוצות גם לעונה זו. אנא הקפידו להיכנס לפרטי הארגון ולעדכנם!

  -משתמשים חדשים 

 הכנסו למערכת וצרו משתמש חדש.

 אנא הצטיידו מבעוד מועד בסמל המוסד של הארגון.

 נא דאגו לקבל מהארגון את פרטי איש הקשר האחראי לנושא בארגון לעדכונים שוטפים. -איש קשר

 לזכור את הסיסמא, תידרשו לה כדי להרשם לפעילויות השונות לאורך העונה. אנא הקפידו

  

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

 

  

 !6565קול קורא מספר  - FIRST LEGO Leagueתמיכת משרד החינוך בקבוצות  

 

 .FIRST LEGO Leagueוך תומך ומעודד השתתפות קבוצות בפעילות גם השנה משרד החינ

 , לפרטים הקליקו כאן.10.7.2016-יש להגיש את מסמכי הבקשה עד לתאריך ה

 .yarondo@education.gov.ilמפמ"ר הנדסת מכונות בדוא"ל:  –לפרטים יש לפנות לד"ר ירון דופלט 

 

 ללא קשר להגשת הבקשה למשרד החינוך!!! FIOS-עליכם לבצע רישום במערכת ה -לתשומת ליבכם

 

  

 חופשה נעימה!

 FIRST LEGO Leagueצוות 
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