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 נדרשת פעולה!  -בדיקת סטטוס קבוצות -אמצע עונה
 

בעיצומו ואנו מקווים שכולכם כבר שוחים , הרפתקאות בטיפות AQUA ADVENTUREהמחזור הראשון של עונת 
להלן מספר דרכים שיעזרו לכם לוודא העונה,  ךבמהלכחלק מהליווי שלנו אתכם . לכם בהנאה בין מפגש למפגש

 שאתם במסלול הנכון והמומלץ עד לפסטיבלים: 
אנו דואגים לפרסם בקבוצת הפייסבוק של אחת לכמה שבועות  -בוקסייאבני דרך בקבוצת הפפרסום  .1

הדרך מתפרסמות במועדים אבני אבני דרך של העונה.   FIRST LEGO  League Jr Israelהתוכנית 
הקבוצות היו צריכות להספיק לעבור עד דברים מהאילו מסוימים במהלך העונה וכוללות את המלצתנו לגבי 

לקנו לקבוצות . אבני הדרך מתבססות על ה"מדריך למאמן" המודפס שחיאבן הדרךרק הזמן בו פורסמה פל
 גשים לעונה. פיחד עם ערכת האתגר וכולל את מערכי כל המ

סקר קצר שיעזור לכם ולנו להבין באיזה שלב למלא  קבוצות מוזמנות -סקר סטטוס קבוצות מחזור ראשון .2

בה עבורכם גם להפנות אלינו שאלות ולעלות בעיות הקבוצה שלכם נמצאת בעונה. הסקר הינו הזדמנות טו
  כאןלמילוי הקליקו שנתקלתן בהן. 

לכתוב  מוזמנותניינות שנגיע אליהן לביקור באחד ממפגשי הקבוצה, ות אשר מעקבוצות חדשו -ביקורי קבוצות .3
 נשתדל להגיע לכמה שיותר קבוצות. אנו ו jr.fll@firstisrael.org.ilלנו בדוא"ל: 

 

 לשימושכם!  -מאגר מנטורים מקצועיים
 

 FIRST LEGOתוכנית ים חדשים, אנו מודעים לכך שכמו כל התחלה חדשה גם ההתחלה שבהדרכת מנטור
League Jr פורום זה מורכב ממנטורים מנטורים מקצועייםפורום עבורכם את ולכן הקמנו  לא בהכרח קלה .

י ניסיון באחד או בכל בעל. מנטורים אלו FIRST LEGO League Jrעבר ומדריכים גם היום קבוצות בשהדריכו 
הפנוי  והם ישמחו בזמנם( ותכנות בניה) WeDo-הנושאים הבאים: הדרכת קבוצות, נושא האתגר וערכת ה

 ובהתנדבות מלאה!!! לעזור למנטורים חדשים. 
 

אנא ציינו מאיזו בדוא"ל, בבקשה לעזרה.  jr.fll@firstisrael.org.ilבדוא"ל אלינו , מוזמנים לפנות מנטורים חדשים

 בפורום. ם למנטור המתאים ואנחנו נדאג לחבר אתכבוצה אתם, יישוב ותחום הבעיה שנתקלתם בה, ק
 

ותעזרו למנטורים חדשים כמו שגם שלנו  "מנטורים מקצועיים"נשמח מאוד אם תצטרפו לפורום   מנטורים ותיקים,
אנא ציינו מהיכן אתם, תחום התמחות שבו  jr.fll@firstisrael.org.ilזמנים להרשם בדוא"ל  ו. מפעם הייתם אתם

 תוכלו לעזור, ובאיזה יום ושעה תוכלו לסייע למנטור חדש.

 עדכוני קבוצות 

 על מה העדכון שלנו היום?
 

 scrסטטוס קבוצות -אמצע עונה (1)
 מאגר מנטורים מקצועייםחדש!  -ליווי מנטורים (2)
 , הרפתקאות בטיפות  AQUA ADVENTUREרישום ותשלום למחזור השני עונת  (3)
 קבוצות המעוניינות להשתתף בפסטיבלע"י  מילוי טופס ויתור והסכמה  תזכורת לקבוצות מחזור ראשון,  (4)
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 !נדרשת פעולה  -, הרפתקאות בטיפותAQUA ADVENTURE עונתמחזור השני שתתפות בהו רישום
 

 ,AQUA ADVENTUREסיימנו את מכסת הקבוצות היכולות להשתתף בעונת  5.12.17 -ה נכון ליום זה
 הרפתקאות בטיפות. 

 החל מהיום קבוצות המעוניינות להשתתף במחזור השני יכולות להרשם ולהכנס לרשימת המתנה.  -
  31.12.17 -לעד השני וטרם הסדירו את התשלום, מתבקשת לעשות זאת כל הקבוצות הרשומות למחזור  -

ייכנסו  ,מתנה ששילמוהברשימת השיעברו לרשימת ההמתנה ואלו  לתאריך זהקבוצות שלא ישלמו עד 
 לתוכנית.

 .iljr.fll@firstisrael.orgבדוא"ל אנא עדכנו אותנו בהקדם  יפתחולמחזור השני שלא י ותבמידה ורשמתם קבוצ -
 

 יך הרישום כאן: להרלוונטים לתה הקישוריםאת כל  לנוחיותכם רכזנו
  כאן הקליקו  -לרישום -
  כאןהקליקו  -להגשת בקשה לחשבונית -
  כאןהקליקו  -להנחיות לתשלום -
  כאןהקליקו  -חייבות לחתימהתהלהורדת כתב  -

 
 , לקבוצות מהמחזור הראשון תזכורת

 

 נדרשת פעולה!  -טופס ויתור והסכמה

 

ו נ. אהסכמה וויתורעל טופס ילדי הקבוצה , מתבקשות להחתים את הורי פסטיבליםבקבוצות המעוניינות להשתתף 
 לרגע האחרון.  תכבר עכשיו להורים ולא לחכו םהרלוונטייוהקישורים ממליצים בחום להעביר את ההנחיות 

 

  .ליתקבל אישור לדוא" אלקטרוני טופסבסיום מילוי  .הילדים הוריע"י ימולא הטופס  שלב ראשון:

 כאן נמצא  -טופס ידני| קישור ל כאן נמצא -דיגיטלי קישור לטופסלנוחיותכם, 

, המנטור יישלח  לאחר מכן .הקבוצה ממלאים את הטופס ומעבירים אליו העתק ילדיעל המנטור לוודא שכל הורי  שלב שני:

 כאןהקליקו  - להורדת טופס האישור. "הצהרת מנטור" -טופס אישור על השלמת התהליךאלינו 

 

   יש לשלוח לדוא"לובמידה והורי הילדים מילאו טופס ידני אז גם את טפסים אלו,  החתום"הצהרת המנטור" את טופס 

jr.fll@firstisrael.org.il   153-509040466 או לפקס. 

 !פסטיבלמילוי הטופס הינו תנאי מחייב להשתתפות ב -תשומת ליבכםל

 
 

 !לכולנו ה ומעשירהנעונה מההמשך בהצלחה לכל המנטורים החדשים והוותיקים, 

 ישראל FIRST צוות
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