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 4עדכון מס 
 
 

 ,קבוצות יקרות

 
בארוע נחשוף ונסביר את אתגר השנה ואת  מחזור ראשון. Creature Craze 2016-2017 עוד שבוע מהיום יתקיים אירוע פתיחת עונת

 !"השימוש בערכת ה"השראה
 :לקראת האירוע, להלן פרטים נוספים וההכנות הנדרשות

 
  
 !נדרשת פעולה-  מחזור ראשון –אירוע פתיחת העונה   27.9.16 

 

אירוע זה נועד למנטורים ותיקים וחדשים כאחד ואנו ממליצים מאוד להגיע. מתוך הרצון לשפר ולהעניק לכם את ההכנה 
 .הטובה ביותר לקראת העונה הקרובה, ערכנו מספר שינויים באירוע שאנו מקווים שיעזרו לכם

 .האירוע תחולקנה ערכות ההדרכה וערכת ה"השראה" להן תזדקקו להפעלת הקבוצותכמו כן, במעמד 
 

 27.9.16 -יום שלישי ה ?מתי 
 ?כניסה לחניה מרח' חבר  2, המכללה האקדמית תל אביב יפו, רח' רבנו ירוחם 104בנין ניהול וכלכלה, חדר  היכן(

 .בקישור הבא לנוחיותכם הנחיות הגעה למכללה הלאומים(.
 מה לעשות? 

o יום רביעי. 21.9.16 -לא יאוחר מה  כאן לשריין ביומן ולהרשם 
o טרום האירוע או ביום האירוע עצמו )באירוע התשלום יתבצע בצ'ק/מזומן(. להסדיר דמי רישום 
o חתום ע"י מנהל הארגון טרום הארוע או להביאו חתום לארוע. כתב התחייבות להעביר 

 לדמי ואופן הרישום כאן הקליקו
 

 ,מספר דגשים

 לרשום לפקודת הטכניון בלבד.  -תשלום בצ'קים 
 תק של ההעברה הבנקאית כדי לוודא הגעת התשלום.להעביר מראש הע -תשלום בהעברה בנקאית 
 קבוצה ששילמה, אנא בדקו במערכת ה-FIOS ."אם סטטוס הקבוצה הינו "מאושר 
 ערכת -רכישת ערכות לגו -המלצה WeDo 2  לפני תחילת הפעילות  וערכת משאבים נופים ותפאורה

 ואירוע הפתיחה.
 ועליהם מותקנת  איתם אתם מתכננים להשתמש במהלך העונה הביאו את המחשבים/טאבלטים -המלצה

 , עברו על התוכנה לפני האירוע והכינו שאלות לערן מחברת רובוטק ביום האירוע.WeDo-תוכנת ה
 חשבו על  ר, פסיכולוגית התפתחותית.כחלק מהאירוע תתקיים הרצאת אורח של נועה לוביאניק -המלצה

ן השנה ואנו נקצה חלק מהזמ שאלות/ סיטואציות הקשורות לגילאים אותם אתם מתוכננים להדריך
 בהרצאה לטובת מענה לאותן שאלות

 האירוע  לשימושכם לו"ז: 

  עדכוני קבוצות
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 ,להתראות בקרוב

  .LEGO League Jr FIRST צוות

15:00-

15:30 
 התכנסות, כיבוד, רישום וחלוקת ערכות

15:30-

15:40 
 ישראל FIRST דברי פתיחה, ארגון

15:40-

16:00 
 .FIRST LEGO League Jr הצגת האתגר השנתי, מורן שלו רכזת

16:00-

16:30 
 , ערן שריון, "רובוטק"WeDoכיצד לעבוד עם ערכת 

16:30-

16:45 
 הפסקה

16:45-

18:00 
 והמחשת פעילות קבוצתית WeDo המשך הסבר על האתגר השנתי, ערכת -סדנא מעשית

18:00-

18:15 
 הפסקה

18:15-

19:15 

, שאלות ותשובות, נועה לוביאניקר, פסיכולוגית 6-9הרצאה בנושא מאפייני גילאי 

 התפתחותית

 *ייתכנו שינויים בתוכן הפעילות
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