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 9עדכון מס 
 
 

  מנטורים יקרים,
  

 !2016-2017חיות וחוויות  Creature Craze אנו שמחים לבשר על פתיחתו הרשמית של המחזור השני עונת
  
 !כולם מוזמנים- פסטיבלים אזוריים מחזור ראשון 
  

 .פסטיבלים אזוריים 8-המחזור הראשון עומד להסתיים אך לא לפני שנחגוג אותו ב
 FIRST LEGO League. אנו מזמינים מנטורים חדשים, הורים, מורים, מנהלי בתי ספר וכל מי שמעוניין לפתוח קבוצת

 Jrכאן להזמנה הקליקו -להגיע ולהתרשם מקרוב 
אם תרצו להעמיק את הידע שלכם כמנטורים ולקחת חלק ממשי בחוויה, אנו מזמינים אותכם להצטרף כבוחנים לפסטיבלים 

 כאן לרישום הקליקו -ישראלRSTFI  ולקהילת המתנדבים של ארגון
  
 !נדרשת פעולה-  סמינר הדרכה למחזור השני  .178.2 

 
סמינר זה נועד בעיקר למנטורים חדשים אך כמובן שנשמח לפגוש את המנטורים הוותיקים שלנו. הסמינר יכלול הדרכה 

 WeDo בנושא ערכת הרצאה מקצועית FIRST LEGO League Jr. בנושא האתגר השנתי, ניהול ותפעול של קבוצות
 WeDo-ולקבוצות אשר העבירוו את התשלום תחולקנה ערכות ההדרכה להן תזדקקו להפעלת הקבוצות וערכות ה 2.0
 .לקבוצות שבקשתם למלגה אושרה 2.0

 8.2.17 -יום רביעי ה ?מתי 
 תל אביב14במשרדנו הממוקמים ברחוב ליסין  ?היכן , 
 יום ראשון 5.2.17-יאוחר מה ולהרשם כאן לשריין ביומן? מה לעשות 
 לו"ז: 

  
 
 
 
 
 

 
 !נדרשת פעולה- תשלום דמי השתתפות 

 
אוגדן הדרכה, פוסטרים ומשטח הלגו לבניית הדגם מותנים בהעברת  -לתשומת ליבכם, קבלת ערכות ההדרכה

 עד לאירוע פתיחת העונה )אין לשלוח צ'קים בדואר( התשלום

 במידה ושילמתם מראש, סטטוס הקבוצה במערכת הרישום  FIOS ישתנה ל"מאושרת". 
 כאן הקליקו לקבלת מידע אודות אופן הסדרת התשלום   

 :לתשלום דמי הרישום יש לצרף

 כאן הקליקו -ום על ידי מנהל הארגון/ מנטור קבוצה פרטיתחת  כתב ההתחייבות 

 התכנסות, כיבוד, רישום וחלוקת ערכות 15:10-15:30

  ישראל FIRST דברי פתיחה, ארגון 15:30-15:40

 FIRST LEGO League Jr. ו רכזתהצגת האתגר השנתי, מורן של 15:40-16:40

 הפסקה 16:40-16:50

16:50-17:50 WeDo 2.0 - כיצד לעבוד ולהנחות עם הערכה, ערן שריון, "רובוטק" 

  עדכוני קבוצות
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 קישור לטופס   |כאן נמצא -טופס למילוי על ידי הורי הילדים: קישור לטופס דיגיטלי-כתב ויתור והסכמה
לאחר מילוי הטופס ע"י כל ההורים על המנטור למלא את ההצהרה המצורפת . כאן נמצא  -ידני

 כאן הקליקו -להצהרת המנטורjr.fll@firstisreal.org.il  , לדוא"ל ולשלוח

 לתשומת ליבכם- ת לגוערכו 
  
 -WeDo 2.0מספר מגבלות הקשורות  לכל מי שרכש או מתכנן לרכוש את הערכה לתשומת ליבכם, לערכה

 .כאן למחשב/טאבלט שעליו מתוקנת התוכנה כמו גם למערכות הפעלה שלהם. לפרטים הקליקו
במידה ואתם זקוקים לחלקי לגו פשוטים לבניית הדגם, ערכה זו כוללת כמות גדולה של - ערכת תפאורה וסביבה

 .ואלמנטים נוספים (, במגוון רחב של צבעים1207-)כ חלקים
 ₪ 474הערכה:  עלות

 
 מחזור שני של פעילות מעשיר ומלמד וכל זאת  בהזדמנות זו, אנו מבקשים לאחל לכולכם,

 .בדרך של הנאה וכיף
תהיה מוצלחת ומהנה עבורכם ועבור הילדים. אנא,  Creature Craze 2016-2017 אנו נעשה ככל שביכולתנו שעונת

 .אג לסייעאל תהססו ליצור עמנו קשר בכל דבר ועניין ואנו נד
  
  

 , להתראות בקרוב                                                                                                
 ישראל .LEGO League Jr FIRST צוות                                                                                
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