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 דרשת פעולה!נ -לפתיחת המחזור השני מינר מקצועיס 21.2.18

 

 קבוצותלהסמינר יכלול חלוקת ציוד אירוע זה נועד למנטורים ותיקים וחדשים כאחד ואנו ממליצים מאוד להגיע. 

הרצאות וסדנא קצרה  ,(ליחת כתב התחייבות חתום ע"י מנהל הארגוןכולל ש)שהשלימו את תהליך הרישום והתשלום 

הסמינר יתקיים באותו . לפיתוח מיומנויות WeDo, האתגר השנתי וערכת FIRST LEGO League Jrתוכנית בנושא 

, כולכם מוזמנים להגיע לפני הסמינר  FIRST LEGO Leagueהיום והמקום בו תתקיים תחרות הגמר של תוכנית 

 בתחרות.  ולצפות

 

 21.2.18 -רביעי היום  מתי?

  כאןלהוראות הגעה הקליקו  תל אביב. יכל מנורה מבטחים )יד אליהו( ה היכן?

  כיצד להתכונן?

. קבוצות המעוניינות לקבל את ערכת האתגר חמישייום  2.1851.-מה יאוחר, לא אןכביומן ולהרשם לשריין  .1
 בסמינר, יציינו זאת בטופס הרישום

 להסדיר דמי רישום טרום הסמינר או ביום הסמינר עצמו )באירוע התשלום יתבצע בצ'ק/מזומן( .2
 לדמי ואופן הרישום ןכאהקליקו 

על ידי פתיחת קבוצה השנה מחייבת את הארגון/ הקבוצה להעביר אלינו את המסמך חתום  -כתב התחייבות .3
  כאןהקליקו  -מנהל הארגון/ קבוצה פרטית

  כאן הקליקו  -לפרטים נוספים -וסמינר המקצועילפני תחילת הפעילות  WeDO 2 תרכישת ערכ -המלצה .4
הביאו את המחשבים/טאבלטים שאיתם אתם מתכננים להשתמש במהלך העונה ושעליהם מותקנת  -המלצה .5

 האירוע.יום לוהכינו שאלות לערן מחברת רובוטק ר סמינ, עברו על התוכנה לפני הWeDo-תוכנת ה

 

 לו"ז הסמינר: 
 

 התכנסות בחדר מתנדבים לרישום והכוונה לסמינר.  -14:30-15:00
 ישראל   FIRSTדברי פתיחה ארגון  -15:00-15:10
 והאתגר השנתי, מורן שלו רכזת התוכנית   FIRST LEGO League Jrעל תוכנית  -15:10-16:10
 , חברת "רובוטק" WeDoכיצד לעבוד עם ערכת  -16:10-17:10

 הפסקה  -17:30:-17:10
 השנתי והמחשת הפעילות הקבוצתית  בנושא האתגרסדנא מעשית  17:30-18:30

 
  

 עדכוני קבוצות 

  , הרפתקאות בטיפות AQUA ADVENTUREפתיחת מחזור שני של עונת  על מה העדכון שלנו היום?
 

  יום רביעי בהיכל מנורה מבטחים )יד אליהו( 21.2-יתקיים ב -יסמינר מקצוע (1)
כל הקודם שמסדיר את תהליך הרישום, מבטיח את מקומו  – 19.3.18 -ב -סגירת הרישום למחזור השני (2)

 בעונה )גם קבוצות שרשומות במערכת( 
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 דרשת פעולה! נ -סדרת תהליך הרישום והבטחת מקום למחזור השניה
 

רק קבוצות שתדאגנה אך עדיין להרשם ות במחזור הקרוב מלאה! קבוצות יכול המשתתפותמכסת הקבוצות 
  להסדיר את תהליך הרישום )תשלום ושליחת כתב התחייבות( תבטחנה את מקומן בעונה הקרובה.

סדיר את התשלום בגין להכל מי שנרשם או מתכנן להרשם, ותרו עוד מקומות מעטים ולכן אנחנו ממליצים בחום לנ
 19.3.18 -באופן סופי בהרישום לעונה ייסגר דמי הרישום עוד היום. 

 כאןהקליקו  -לדמי ואופן הרישום  

 כאןהקליקו  -בקשה לחשבונית  

  כאןהקליקו  -על כתב ההתחייבותלחתימה  

   

 בקרוב,  להתראותורבה לכולם  בהצלחה                                                                                                           

 FIRST LEGO League Jr צוות                                                                                                       
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