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 ___________________________________________________________________________ 

 

 קהילה יקרה שלום,

 

  אשר  FIRST, דנה היא בוגרת תכניות JRאני שמחה לעדכן אתכם על הצטרפותה של דנה עמית לצוות  .1

פסטיבלים כך שהיא מכירה היטב את התכניות והארגון שלנו ואנחנו מאוד שמחים  בארגוןהתנדבה וניהלה 

  ומאחלים לה המון הצלחה והנאה  על הצטרפותה לשורותינו

 

                            הסתיימה בחודש שעבר. FIRST JRכפי שהנכם יודעים, ההרשמה לעונה א' בתכנית  .2

הליך הרישום )כתב התחייבות ו/או הסדרת תשלום / איסוף /  וטרם הסדיר את מלואלעונה א' כל מי שנרשם 

קבלת ערכות( מתבקש לעשות זאת בהקדם, בעיקר על מנת להבטיח פעילות מוצלחת וחלון זמן ריאלי 

 להיערכות לקראת הפסטיבלים.

מתגבשים בימים , התאריכים והמיקומים 2020הפסטיבלים של עונה א' יתקיימו במהלך חודש ינואר ומרץ  .3

 מבטיחים לפרסם אותם לצד פרטי הרישום עד סוף השבוע. אלו ממש, 

 

הנה פעילה ופתוחה עבור  JRלידיעתכם, למרות שהרישום לעונה א' נסגר, מערכת ההרשמה של תכנית  .4

יוכל לסיים את הליך הרישום ולהתחיל לעבוד על  -עונה ב', כך שכל מי שנרשם בימים אלו ואילך פעילות ב

 .2020לים שיערכו במהלך חודש יוני הפרויקט לקראת הפסטיב

 
 
 

 במה יעסוק העדכון:
 גדילת הצוות. .1
 סגירת ההרשמה למועד א'. .2
 פסטיבלים. .3
 .פתיחת הרשמה למועד ב' .4
 נוהל הרשמה והסדרת תשלום. .5
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 .למערכת הרישום שלנו לינקלהלן  לנוחיותכם, .5

   :מסלולי הרשמה 3להזכירכם, קיימים   

1. Mini FIRST LEGO League Jr Festival : 

 אירוע סיום יבוצע ע"י הארגון עצמו בקונספט של "ערב שיא" ילדים והורים. 

 

2. Festival in a box  FIRST LEGO League Jr: 

קבוצות. הארגון יפעיל באמצעות חומרים  12אירוע סיום מחזור הפעילות יבוצע בפועל ע"י ארגון שפתח מעל 

. קבוצות 20לכמות של עד ישראל את הפסטיבל. קופסת החומרים מתאימה  FIRSTוהדרכה שייתקבלו מארגון 

קבוצות( להחלטת הארגון באם לערוך פסטיבל נוסף עם קבוצות  20 -בארגון בו כמות הקבוצות )מעל או מתחת ל

 מהאזור. 

 

3. FIRST LEGO League Jr Festival : 

ישראל לטובת קבוצות בודדות או כאלו שאין באפשרותם להצטרף  FIRSTע"י ארגון  אירוע סיום העונה יבוצע

 ישראל.  FIRST. תאריכים ומיקומי האירועים ייבחרו ע"י 1-2לאחד מהמסלולים כפי שמפורטים בסעיף 

 

 הנחיות לרישום: 

 

  האחראי , המוסד של הארגון, פרטי איש הקשר יש להצטייד בסמל ,משתמש חדש ורצאם אין לכם משתמש, .1
 !לנושא בארגון ומנהל/ת הארגון. לאחר תהליך רישום קצר, גם אתם תוכלו לפתוח קבוצה לפעילות בעונה   
 .הנה הכנסו, לכניסה למערכת.2
 . למשתמשים ותיקים ניתנת האופציה לשפעל את הקבוצות משנה שעברה.3
 

 :Festival IN A BOXלשותפים של מסלול 

 . ת שלכם לעונה. אנא דברו איתנוהקבוצואנו נרשום את 

 

 :תשלום דמי רישום

 ייעשה באמצעות צ'ק או העברה בנקאית לחשבון החדש שלנו:

  
 :הטכניון לפקודת צ'ק

 באחריות הארגון לשלוח בזמן את הצ'ק כך שיגיע ליעדו לפני התאריך  -ישלח בדואר רשום 
 .האחרון לתשלום

 ובת למשלוח בדואר רשום:תכ

  ISRAEL FIRST משרדי

  14 ליסין רחוב

 4629971 מיקוד אביב תל

 העברה בנקאית:
 

 שימו לב! פרטי חשבון הבנק שלנו השתנו. הפרטים העדכניים הם:
 

 מכון טכנולוגי לישראל.-, חשבון ע"ש הטכניון77842233, מספר חשבון 800(, סניף מס' 10בנק לאומי )
 :ת הדוא"לולכתוב נלווה לתשלום טופסבתום ביצוע ההעברה הבנקאית יש לשלוח 

 jr.fll@firstisrael.org.il   וinfo@firstisrael.org.il  מספרי הקבוצות לצד ציון. 
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 :מילוי ושליחת טפסים
 
 במקום אחד נוחיותכם ריכזנו את כל הטפסיםל

 
 153-50-9040466לפקס: |  info@firstisrael.org.ilמייל: את טפסים יש לשלוח ל

  כאן הקליקו -טפסים חשובים –לנוחיותכם, כל הטפסים נמצאים גם באתר תחת "מידע חשוב" 
 

 רכישה וקבלת ציוד נוסף
 

 :רכת הדרכהע
 

 כלולה בדמי הרישום ששילמתם עבור הקבוצה שלכם. 
 הערכה כוללת: 

 .רכת אתגרע 
 .לסר לכל ילדק 
 .למנטור ופעיליות למפגשיםמדריך וברות ח 
 .ני פוסטריםש 
 חזיק מפתחות למנטור. מ 

 
 אופציות לקבלת הערכה:  2קיימות 

 
 בלבד. ייעשה בתאום מראש  -ישראל  FIRSTארגון  יממשרדאיסוף עצמאי  .1

 .077-525428, תל אביב  מספר טלפון: 14כתובת: ליסין 
מטעם איש הקשר / המנטור של הקבוצה / משלוח באמצעות דואר שליחים של דואר ישראל לכתובת שתימסר  .2

 קבוצות.
 

 .ונגיש ושים כל שביכולתנו שהרישום לעונה יהיה פשוטעאנו כאן זהו המקום לציין כי 
 יחד עם זאת, ייתכנו תקלות כאלו ואחרות.

 .הארות / הערותשמוע לנודה להבנתכם בעניין וכמובן נשמח 
 jr.fll@firstisrael.org.ilמוזמנים לפנות אלינו למייל: 

 

 

  Jr.fll@firstisrael.org.il  או בדוא"ל: 7860208-770 מזמינה אתכם ליצור עימי או עם דנה קשר בטלפון מס' לכל שאלה

 דים הרשמיים שלנו במדיה החברתית:מנצלת את ההזדמנות להזמין אתכם להצטרף לעמו

 FIRST Israelעמוד פייסבוק רשמי של  

 JRעמוד פייסבוק רשמי של תכנית 

 אינסטגרם 

  

 

 בברכת פעילות פוריה וחוויתית,

 JRרכזת  –טלי אהרון  

 
 

 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
mailto:https://www.firstisrael.org.il/flljrforms
mailto:https://www.firstisrael.org.il/flljrforms
https://www.firstisrael.org.il/flljrforms
https://www.firstisrael.org.il/flljrforms
mailto:jr.fll@firstisrael.org.il
mailto:Jr.fll@firstisrael.org.il
http://bit.ly/2PvTbpC
http://bit.ly/2P37Z05
http://bit.ly/35a73Na
http://bit.ly/35a73Na

