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LEGO League Jr FIRST פיילוט מסלולים, יוצאים לדרך! -ישראל 
 

 שלום לכולם, 

 מסלולים חדשים לתוכניתבפיילוט אתכם  ישראל אנחנו מבקשים לשתף FIRSTכשותפים שלנו וכחלק מקהילת 

LEGO League Jr  FIRST  החל מהעונה הקרובה, עונתsmMISSION MOON 2019-2018. 

 מטרת המהלך: 

 לד וילדה בישראל המעוניינים בכך.הנגשת התוכנית לכל יפתיחת מסלולים חדשים ל

 רקע למהלך: 

. בעונה מענה לכולםבשנים האחרונות אנו עדים לגידול משמח בביקוש לתוכנית שעד לעונה החולפת )כולל( הצלחנו לספק 

. בכדי להמשיך ולאפשר גידול הארץאירועים שונים ברחבי  28-ילדים וערכנו כ 3,330-זו, השתתפו בתוכנית למעלה מ

בדגש על כמות הפסטיבלים שאנו מקיימים כארגון. לשם כך  ,בכמות הקבוצות, עלינו לערוך שינויים והתאמות בתוכנית

הבינלאומי וזה שנהוג כבר בארצות נוספות בעולם, בו מבנה העונה והפעילות עצמה   FIRSTהחלטנו להצטרף למודל של 

  ע"י הקהילה המקומית. אירועי סיום מחזורי הפעילות מאורגנים ומופקיםשל התוכנית נשארים זהים, אך 

 וצות שלנו מבחינתים כי ייטיבו עם הקבהמסלולים שאנו פיתחנו מתבססים על רעיון זה אך ערכנו בהם שינויים שאנו מאמינ

ועם ארגוני גג שיקבלו סל כלים והנחיות להמשך הענקת חוויה משמעותית לילדי הקהילה באירוע אזורי. כל  עלויות, תפעול

 באירועים אותם אנו מקיימים. עליהם אנו מקפידים הגבוהים שתוך שמירה על רמת התכנים והביצוע ייעשה זאת, 

 

  ובה:בעונה הקרשלושת המסלולים המוצעים 

1. FIRST LEGO League Jr. MINI Festival – שותף הפיילוטבאחריות ובביצוע סיום האירוע קבוצות.  12לארגונים עד 

  .של "ערב שיא" ילדים ואורחיםעצמו בקונספט 

2. Festival IN A BOX  FIRST LEGO League Jr. – שותף  באחריות ובביצוע ת. אירוע הסיוםקבוצו 12-20בין לארגונים

. לקיום פסטיבל אזוריישראל  FIRSTתקבלו מארגון שי חומרים והנחיות - Festival IN A BOXבאמצעות הפיילוט 

תאפשר קבוצות, י 20-קבוצות אינה מגיעה ל. בארגון בו כמות הקבוצות 20לכמות של קופסת החומרים מתאימה 

  .זורצירוף קבוצות מהא

3. FIRST LEGO League Jr Festival –  אחד להצטרף ל צות בודדות או ארגונים שאין באפשרותםקבולארגונים בעלי

תאריכים  .ישראל FIRSTע"י ארגון וע סיום העונה יבוצע בשנה זו איר, 1-2מהמסלולים כפי שמפורטים בסעיפים 

 ישראל.  FIRSTע"י  ומיקומי האירועים ייקבעו

 

 איך זה יעבוד: 

 יישלח בהמשךבנושא עדכון  -באמצעות מערכת רישום חדשה רישום לעונה ייפתח במהלך חודש אוגוסט.  
 מסלול הפיילוט לFIRST LEGO League Jr Festival IN A BOX קבוצות ומעלה  12נבחרים בעלי  ייערך עם שותפים

 ה ותפעול פסטיבלים מהעונות החולפות.ניסיון בהפקועם 
 הלאחד משני המסלולים,  ,שאר קבוצות תרשמנה-MINI  ( 1)סעיףFIRST LEGO League Jr Festival  (. 3)סעיף 

אנו נערכים מול השותפים שכן לא יתאפשר מעבר בין המסלולים.  לאחר מועד סגירת הרישום למחזור הפעילות

 הפקת פסטיבלים ולכן לא נוכל בשנת הפיילוט לאפשר שינויים בעניין. מבעוד מועד לצורך ארגון ושלנו  ובארגון

  המשך הטמעה של המסלולים החדשים בקרב קבוצות נוספות ובכך לאפשר גידול ל 2020שואפים בעונת אנו

 בכמות הקבוצות והנגשת התוכנית לילדים נוספים. 

 

 

 2018אוגוסט 
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 : סיכום המסלולים שיופעלו במסגרת הפיילוט

לאיזה ארגון/ קבוצות  שם המסלול
 המסלול  מיועד

 הערות המחיר כולל: עלות דמי רישום  איך זה יעבוד

FIRST LEGO 
League Jr. 

MINI 
Festival 

  קבוצות  12עד 
  קבוצות חדשות 
  קבוצות עם תקציב

מוגבל )אין צורך 
בהסעות, חולצות 
 והוצאות נוספות(

 הקבוצות עם אוכלוסיי 
מיוחדת / גילאים 

 לא חובה  –קטנים 
  קבוצות המעוניינות

בשיתוף ומעורבות 
 הורים 

  אפשרות לגמישות
ושעות בתאריכים 

האירוע בהתאם 
 לצרכי הארגון

  גמישות בתוכן האירוע
)בכפוף לאישור 

FIRST) 
 

אירוע סיום בית 
ספרי/גני/ קהילתי  
בקונספט של ערב 

הורים. הקבוצות 
תצגנה את 

תוצריהן בפני 
משפחות ואורחים 

ובסיומו יוענקו 
מדליות ותעודות 

לילדים 
 המשתתפים

 
  

 ₪ 150הנחה של 
ממחיר דמי 

 -₪ 750הרישום 
 ₪ 600סה"כ  
 לקבוצה

 
 

  רישום לתוכנית

FIRST LEGO 
League Jr  

  סמינר מקצועי
בתחילת מחזור 

הפעילות והמשך 
ליווי הקבוצות 

במהלך מחזור 
 הפעילות 

 ערכת הדרכה- 
ערכת אתגר, 

 2מדריך למאמן, 
פוסטרים שונים, 
קלסר לכל ילד, 

מחזיק מפתחות 
  למנטור

  באירוע סיום ייתנו
מדליות ותעודת 

 השתתפות לכל ילד 
  מודפסת הדרכה

תינתן לנציג 
שיתפעל את 

 האירוע
  אופציונאלי: קבלת

טמפלטים מוכנים 
  לאירוע 

מידע נוסף לגבי המסלול 
ניתן לקבל טלפונית, 

באתר ובסמינרים במייל, 
 של פתיחת העונה  

FIRST LEGO 
League Jr 

Festival in a 
box 

   קבוצות  12-20בין  
  ארגונים ותיקים עם

ניסיון בתפעול 
 פסטיבל 

  קבוצות עם תקציב
מוגבל )הנחה בעלות 

 דמי הרישום( 
  מעוניינות הקבוצות

עורבות ומבשיתוף 
 קהילתית 

  גמישות בתאריכים
ושעות האירוע 

 בהתאם לצרכי הארגון
  גמישות בתוכן האירוע

שור י)בכפוף לא

FIRST) 
 

 

אירוע הסיום 
שותף יבוצע ע"י 

 הפיילוט
באמצעות 

Festival IN A 
BOX -  חומרים

והנחיות שיתקבלו 

 FIRSTמארגון 

ישראל לקיום 
  פסטיבל אזורי

 

הנחה  ₪ 100
מדמי הרישום 

 סה"כ -₪ 750
 לקבוצה ₪ 650

 
 -ת הקבלת קופס

Festival IN A 
BOX  תינתן

 במתנה 
 וערכה שיווקית 

)בשנת  ללא עלות
   הפיילוט(

   רישום לתוכנית
FIRST LEGO 

League Jr 

  סמינר מקצועי
בתחילת מחזור 

הפעילות והמשך 
ליווי הקבוצות 

במהלך מחזור 
 הפעילות 

 ערכת הדרכה- 
ערכת אתגר, 

 2מדריך למאמן, 
פוסטרים שונים, 
קלסר לכל ילד, 

מחזיק מפתחות 
 למנטור 

  קופסת פסטיבל
הכוללת חומרים 

הדרושים לתפעול 
הפסטיבל כמו גם 
 חומרים דיגיטליים 

 ומדליות  תעודות
 לכל קבוצה 

  הדרכה אישית
ומודפסת תינתן 

לארגון שיתפעל את 
 האירוע

  בשנת הפיילוט
שותפים ייבחרו 

בעלי ניסיון בתפעול 
והפקה של 
 פסטיבלים 

 

  תינתן הדרכה וליווי

 FIRSTמטעם 

 
  מידע נוסף לגבי

המסלול ניתן לקבל 
במייל, טלפונית, 

ובסמינרים אתר ב
 של פתיחת העונה 
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מסלול 

FIRST LEGO 
League Jr 
Festival 

  תאריכים, שעות
ומיקומים ייקבעו ע"י 

 ישראל  FIRSTארגון 

 פברואר  -1מחזור 
 יוני  -2 מחזור

  בסך עלות לקבוצה
הסעות יש לכלול 

לפסטיבל האזורי 
)רלוונטי לארגונים 

שאינם מארחים 
 אירוע(  

בסיום מחזור 
הפעילות יתקיים 

פסטיבל אזורי 
בהפקת ארגון 

FIRST   או ישראל

באמצעות שותף 
 נבחרמקומי 

 
  

דמי  ₪ 750
 רישום לקבוצה 

  רישום לתוכנית

FIRST LEGO 
League Jr  

  סמינר מקצועי
בתחילת מחזור 

הפעילות והמשך 
ליווי הקבוצות 

במהלך מחזור 
 הפעילות 

 ערכת הדרכה- 
ערכת אתגר, 

 2מדריך למאמן, 
פוסטרים  שונים, 

קלסר לכל ילד, 
מחזיק מפתחות 

 למנטור 
  מדליות ותעודות

יינתנו לכל ילד 
שקבוצתו 

השתתפה 
 בפסטיבל 

  כמות הפסטיבלים
במסלול זה בהפקה 

 ל ארגון ישירה ש
FIRST  ,ישראל

בשנים יפחתו 
העוקבות לשנת 

בכדי   הפיילוט
למנוע הגבלת כמות 
קבוצות שתרשמנה 

  לתוכנית. 

 
 לכל שאלה/הבהרה/ הערה/הארה בנושא נשמח לענות ולשמוע. 

 firstisrael.org.ilJr.fll@מוזמנים לפנות אלינו במייל: 

 077-7860208או בטלפון: 

 

 הרבה הצלחה!מדהימה שתשגר אתכם עד לירח וחזרה עם  SMMISSION MOONמאחלים לכולם עונת 

 FIRST LEGO League Jrצוות 

 

 

 

 

 

 בכפר יונה בפסטיבל אזורירון שלום  צולם ע"י
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