
 SMCITY SHAPER 2019\2020 עדכון ראשון לעונת

 קבוצות יקרות,

אתכם במספר עדכונים חשובים לקראת פתיחת  שתףשה בפתח ואנו שמחים ונרגשים לעונת פעילות חד

 העונה! 

 

 

 

 

 

 

 SMCITY SHAPER 2019\2020פתיחת רישום לעונת הפעילות 

 !10:00בשעה  6.8.2019-ה ייפתח ביום שלישי ההרישום לעונת הפעילות הקרוב

                             . הקבוצותורישום באמצעות מערכת ניהול  החל מתאריך זה יתאפשר הרישום לקבוצות

 וקליטת תשלומים. תתאפשר הגשת בקשה לחשבוניות  ,כןכמו 

 

 מערכת רישום וניהול הקבוצות 

ערכנו מספר שיפורים ועדכונים במערכת רישום וניהול הקבוצות שלנו.  ,קרובהלקראת עונת הפעילות ה

הקבוצות המיועדת למנטורים חדשים וותיקים הסבר לשימוש במערכת ניהול ורישום חוברת  בנוסף, הוכנה

 כאחד.

  לחצו כאן! -לכניסה למערכת ניהול ורישום הקבוצות

 

 מסלולי פעילות ועלויות לעונה 

 בעונת הפעילות הקרובה יפעלו שני מסלולים: 

 FIRST LEGO League -מסלול תחרותי .א

 Season Pass  FIRST LEGO League-מסלול שנתי שאינו תחרותי .ב

ולגלות את ההתרגשות והתגמול של תחומי  FIRSTיית ובשני המסלולים יזכו התלמידים להיחשף לחו

אוטונומי, חקר ולימוד אודות נושא האתגר תוך  ההנדסה, המדע והטכנולוגיה, לרבות בנייה ותכנות של רובוט

הרישום לשני המסלולים יתבצע באמצעות מערכת ניהול ורישום הקבוצות של פיתוח כישורים חברתיים. 

FIRST. 

 

 

 מה בעדכון?

 SMCITY SHAPER 2019\2020פתיחת רישום לעונת הפעילות .1

 מערכת ניהול ורישום הקבוצות.2

 ועלויות לעונהמסלולי פעילות .3

 ערכות משימה לעונה.4

 מועד משדר חשיפת האתגר.5

https://firstisrael.formtitan.com/ft4d71e4221531315223794_copy#/
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 פעילות בעונה ועלויות עבור שני המסלולים: פירוט

 

 ערכות משימה לעונה

לאחר הגשת כל הטפסים הנדרשים וכן העברת התשלום בהתאם למסלול הפעילות בו בחרתם לפעול 

ערכות המשימה יהיו זמינות החל מהשבוע האחרון  בעונה הקרובה, תוכלו לקבל את ערכת המשימה שלכם.

 .2019של חודש אוגוסט 

 באמצעות מערכת ניהול ורישום הקבוצות שלנו, תוכלו לבחור באפשרויות לקבלת הערכות:

 אביב. -, תל14ביצוע איסוף עצמי של הערכות ממשרדינו ברחוב ליסין  .א

 ביצוע הזמנה של משלוח הערכה בדואר שליחים*. .ב

 FIRST LEGO League Season Pass  FIRST LEGO League פירוט
 

עד למחצית חודש  2019ספטמבר  תקופת פעילות
 2020פברואר 

 -וף שנת הלימודיםועד לס 2019ספטמבר 
 2020יוני 

 ₪ 1,500 ₪ 2,800 עלות רישום

ערכת רובוט 
EV3 

 נדרש נדרש

השתתפות בתחרות אזורית,  אירוע שיא
בעלות הנכללת   FIRSTהמאורגנת ע"י 

 בדמי הרישום.

אירוע שיא בסוף שנה"ל המאורגן ע"י בית 
 הספר.

מתכונת אירוע 
 הסיום

נבחנות תחרות אזורית במהלכה 
הקבוצות בתחומי הרובוט, החקר 

והערכים ובמקביל מבצעות הרצות 
 בזירה.

 בהתאם להנחיות שיפורסמו במהלך העונה.

היקף קבוצות בהתאם לקריטריונים  פוטנציאל לגמר
מחייבים יעפילו לתחרות הארצית. 

עבור ₪  1,000נדרש תשלום נוסף ע"ס 
 השתתפות באירוע הגמר.

 

פוטנציאל 
-הביןלתחרויות 

 לאומיות

היקף קבוצות בהתאם לקריטריונים 
כלל מחייבים יעפילו לתחרות העולמית. 

 עלויות הנסיעה הן על חשבון הקבוצה.

 

היסעים 
 לתחרויות

נדרש, על חשבון הקבוצה לתחרות 
אזורית וכן לתחרות הגמר במידה 

 והקבוצה מעפילה שלב.

 

 ציוד נלווה
ציוד  תלבושות,)

 (כיבוד עידוד,

  ומומלץ!רצוי 

 נדרש נדרש מחשב נייד

קול קורא מטעם 
 משרד החינוך

בהתאם לקריטריונים שיפורסמו 
 במהלך העונה

 לא יופעל במסלול זה

יופיעו בדף מפת המשאבים באתר  חומרי הדרכה
 התכנית בכפוף להזנת דוא"ל וסיסמה.

יופיעו בדף מפת המשאבים באתר התכנית 
 בכפוף להזנת דוא"ל וסיסמה.



 מועד משדר חשיפת האתגר 

 ! 2019בספטמבר  1-הצטרפו אלינו למשדר חשיפת האתגר המרגש אשר ישודר בזמן אמת ביום ראשון ה

 קישור למשדר חשיפת האתגר יישלח בהמשך, יש למה לצפות! 

 יתקיים משדר חשיפת האתגר בחו"ל בשפה האנגלית.  2019באוגוסט  15-בנוסף, ביום חמישי ה

 שריינו את התאריכים ביומנים! 

 

 עונה חדשה, מוצלחת ומרגשת לכולם!בברכת 

 שלכם,                                         

 FIRST LEGO Leagueצוות                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-משך הזמן הצפוי מיום הזמנת הערכה ועד קבלתה לכתובתכם הוא ככרוך בעלות נוספת. אינו *משלוח ערכות בדואר שליחים 

יש לבחור נציג לקבלת משלוח הערכה ולהזין את פרטי הנציג במעמד הזמנת הערכה במערכת רישום וניהול ימי עסקים.  7

בל את הקבוצות. על אותו הנציג להיות בכתובת אליה נשלחת הערכה בשעות העבודה המקובלות וזאת על מנת שיוכל לק

ולעקוב אחר  באתר דואר ישראלהערכה. במערכת רישום וניהול הקבוצות יופיע מספר מעקב אחר חבילה, אותו תוכלו לבדוק 

. אתר דואר ישראל בלבדח ערכות באמצעות דואר שליחים מתבצע לישובים המפורטים במשלו שימו לב!תהליך המשלוח. 

במשלוח הערכה במידה ויישובכם אינו נמנה מבין הישובים אליהם מתבצע משלוח באמצעות דואר שליחים והנכם מעוניינים 

 בדואר, ניתן להזמין את הערכה בדואר ולאסוף אותה מסניף הדואר הקרוב ביותר לאזור מגוריכם. 
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