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החלו בעבודה  2018-2019ימה: ירח , המשMISSION MOONמקווים שכל הקבוצות הרשומות למחזור הראשון של עונת 
    להלן עדכונים ותזכורות לעונה.צת ומהנה. נמר

 

 
 
 
 
  FIRST LEGO League Jr -לורכזת  FIRSTלארגון חדשה קבלו  חברת צוות . 1

 ! שלום לכולם
 FRCקוראים לי אורי פרשר, בוגרת קבוצת 

  FIRSTחדשה, מתרגשת להצטרף למשפחת  FIRST LEGO League Jrרכזת 
 הישיהיה לכולנו המון בהצלחה ! עשייה משותפת ופורי

 
 
 -מחזור ראשון נסגר היום  MISSION MOON 2019-2018רישום לעונת . 2

 !נדרשת פעולה
 

המעוניינות נוספות . במידה וישנן קבוצות 4.11.18 -ייסגר היום הון לעונה מבקשים לתזכר כי הרישום למחזור הראש

  jr.fll@firstisreal.org.ilזה, אנא צרו קשר במייל התוכנית: להרשם למחזור 

ת הולך ומצטמצם ואנו ממליצים בחום להקדים מספר המקומו ,27.2.19ור השני פתוח עד לתאריך הרישום למחז

 מקומכם העונה.  על מנת להבטיח אתולהרשם 

 . הבטחת מקום בעונה הינה לאחר תשלום דמי הרישום ושליחת כתב התחייבות*

 פעולה! נדרשת  –שום וקבלת ערכת אתגר יר. סיום תהליך ה3
 
 החדשה ניהול קבוצות ורישום במערכת קבוצה רישום  

 הקליקו כאן-כניסה למערכתל -

וליצור משתמש חדש. יש להצטייד בסמל המוסד של  למערכתלהיכנס  ותיקים וחדשים –על כל המשתמשים  -

הארגון, פרטי איש הקשר האחראי לנושא בארגון ומנהל/ת הארגון. לאחר תהליך רישום קצר, גם אתם תוכלו 

 משנים קודמות ו/ אוקיימות שפעל קבוצות יהיה ניתן ל ,לאחר רישום ראשוני !לפתוח קבוצה לפעילות בעונה

 . קבוצות חדשות לפתוח

 

  -ליחת כתב התחייבותש 

  כאןהקליקו  -לטופס -
/ פקס הרשומים  למייל או לשלוחשרשמתם את הכתב התחייבות במערכת הרישום תחת הקבוצה  יש לעלות -

 בטופס עצמו.

 עדכוני קבוצות 

 על מה העדכון שלנו היום?
 פרשראורי  -FIRST LEGO League Jr-חברת צוות ורכזת חדשה ל. 1

  4.11.18 -היום ה -MISSION MOONרישום למחזור הראשון של עונת סגירת ה. 2
 מומלץ לעשות זאת בשבוע הקרוב  -סיום תהליך הרישום וקבלת ערכת אתגר. 3
 FIRSTמאגר משאבים באתר  . עדכון4
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 סדרת התשלוםה 
  ימי עבודה.  5. חשבונית תשלח במהלך תעשה בעת רישום הקבוצה במערכת הרישום -הגשת בקשה לחשבונית -
 כאןהקליקו  -לעונהלהנחיות ועלויות  -
   כאןהקליקו  -)שנוכל לשייך את התשלום לארגונכם(יש לצרף את הטופס הנלווה  יחד עם התשלום -

 
 רת" ותאום קבלת ערכת אתגרמאוש -ערכת לינוי סטטוס קבוצה במש 

 אופן קבלת הערכה: 
 ייעשה בתאום מראש  - ישראל  FIRSTארגון יממשרד -

 077-525428 מספר טלפון:, תל אביב  14ליסין  כתובת:
, ניתן להגיש )יש לוודא זאת( במערכת כ"מאושר" עלאחר שסטטוס הקבוצה יופי-בשילוח באמצעות דואר שליחים -

בקשה לשילוח הערכה במערכת רישום וניהול הקבוצות. הערכה תשלח ישירות לארגון שלכם )לא ניתן לשלוח 
  לבתים פרטיים(. 

 
  מומלץ בחום לשימושכם! -מאגר משאבים למנטוריםעדכון . 4

י הקבוצות במטרה להעשיר את מערכי המפגשים המומלצים שמופיעים במדריך ולכל המנטורים ומלומאגר המשאבים נועד 
אבים כלליים: צ'ק ליסט לתהליך פתיחת קבוצה, לאחרונה, העלינו חומרים חדשים תחת מאגר מש להנחיית קבוצות.

ולכל הקבוצות הרשומות ממתינים  מספרים(לפי את ההבדלים וחיבור קו )מצא  ה וחלוקה לילדיםפעילויות נוספות להדפס

 jr.fll@firstisreal.org.ilמייל: ל. בקשה לשליחת הסרטונים הבינלאומי FIRSTלכם סרטוני מפגשים שהוכנו ע"י 

  כאןהקליקו  -למאגר משאבי העונה
עיצבה והכינה את המשחקים ש Makers Assemble #5951מקבוצה בר  ליםבהזדמנות זו נבקש להודות מקרב לב *

       מאגר. נו לישהעל
 

 
 

 ודבר נוספים כל ענייןלקשר לכל שאלה /התייעצות/ מוזמנים להמשיך ולהיות עמנו ב
  jr.fll@firstisreal.org.ilמייל:

 077-7860208מספר טלפון: 
 

  ! בהצלחה                                                                                                            
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