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 ___________________________________________________________________________ 

 

 קהילה יקרה שלום,

  :2019 – 2020רסם את רשימת הפסטיבלים לעונה א' ו שמחות לפאנ .1

 .כתובות ושעות מדויקות יעודכנו בהמשך

 

 

 

 בוקר שלישי 14.1 טכניון

 בוקר שישי 17.1 ירושלים

 בוקר שישי 24.1 קדימה צורן

 צהריים שלישי 28.1 הוד השרון

 צהריים שני 3.2 מגידו

 בוקר שישי 7.2 הכפר הירוק

 בוקר שישי 14.2 כפר יונה

 בוקר שישי 13.3 הכפר הירוק

 בוקר חמישי 26.3 דימונה
 

 

 

 במה יעסוק העדכון:
 פרסום מועדי הפסטיבלים לעונה א'. .1
 פתיחת הרישום להשתתפות בפסטיבלים. .2
 .להרשמה לוחות זמנים .3
 הרשמה לעונה ב'.תזכורת  .4
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בשעה  23.12.19 בותהיה זמינה עד ליום  21:00פות בפסטיבלים תפתח הערב ב מערכת הרישום להשתת .2

21:00. 

 הכניסה אליה מתבצעת ממערכת הרישום אותה הנכם מכירים.

 צורך שתרשמו את הקבוצות שלכם, אין  –תשומת ליבכם לכך שאם הנכם מארחים פסטיבל 

 .Jr,fll@firstisrael.org.il קבוצות מרוכזת לדוא"ל: אנו נעשה זאת עבורכם, אנא שלחו לנו רשימת 

 

 .21:00בשעה  23.12.19 ב' ה לפסטיבלים תיסגר בשבוע הבא: יוםמחשוב לנו להדגיש שההרש .3

לדוא"ל: הנכם מתבקשים להשתבץ עד אז, במידה ונתקלתם בבעיה אנא שלחו לנו מייל 

Jr,fll@firstisrael.org.il. 

 

שבמידה והנכם מעוניינים להירשם לפעילות  להזכירכם, ההרשמה לעונה ב' כבר פתוחה במערכת. כך .4

 מוזמנים לעשות זאת כבר עכשיו.הנכם  –במחצית השנייה של השנה 

 . 12:00בשעה  14.2.20וח עד יום ו' הרישום לעונה ב' יהיה פת

 :לנוחיותכם, מצרפות הנה רשימת דגשים לתהליך ההרשמה        
 

 .למערכת הרישום שלנו לינקלהלן 

 

   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  FIRSTאירוע סיום העונה יבוצע ע"י ארגון 

 ישראל.  FIRST. תאריכים ומיקומי האירועים ייבחרו ע"י 1-2ורטים בסעיף לאחד מהמסלולים כפי שמפ
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 הנחיות לרישום: 

 

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

 :Festival IN A BOXלשותפים של מסלול 

 אנו נרשום את הקבוצות שלכם לעונה. אנא דברו איתנו. 

 

 תשלום דמי רישום:

 

 הרישום. על מנת לקבל חשבונית יש למלא בקשה במערכת

 

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

  
 :הטכניון לפקודת צ'ק

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

 רשום:כתובת למשלוח בדואר 

  ISRAEL FIRST משרדי

  14 ליסין רחוב

 6299714 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 )
 לכתובות הדוא"ל: נלווה לתשלום טופסבתום ביצוע ההעברה הבנקאית יש לשלוח 

 jr.fll@firstisrael.org.il   וinfo@firstisrael.org.il  מספרי הקבוצות לצד ציון. 
 

 
 :מילוי ושליחת טפסים

 
 במקום אחד נוחיותכם ריכזנו את כל הטפסיםל

 
 153-50-9040466| לפקס:  info@firstisrael.org.ilאת טפסים יש לשלוח למייל: 

  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. 
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 הערכה כוללת: 

 .רכת אתגרע 
 .ילדלסר לכל ק 
 .וברות מדריך למנטור ופעיליות למפגשיםח 
 .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 פשוטכאן זהו המקום לציין כי אנו ע

 יחד עם זאת, ייתכנו תקלות כאלו ואחרות.
 .הארות / הערותשמוע נודה להבנתכם בעניין וכמובן נשמח ל

 jr.fll@firstisrael.org.ilמוזמנים לפנות אלינו למייל: 
 

 

 

  Jr.fll@firstisrael.org.il  או בדוא"ל: 7860208-770 בטלפון מס'וזמנים ליצור קשר מ לכל שאלה

 ההזדמנות להזמין אתכם להצטרף לעמודים הרשמיים שלנו במדיה החברתית:את ואם טרם הצטרפתם, מנצלות 

 FIRST Israelעמוד פייסבוק רשמי של  

 JRעמוד פייסבוק רשמי של תכנית 

 אינסטגרם 

  

 בברכת פעילות פוריה וחוויתית,

 ודנה טלי  

 JR תכנית תוזרכ
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