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 4.10.17תאריך /  3עדכון מס 
 
 

 AQUAנטורים יקרים, מקווים שהחגים עוברים עליכם בנעימים וכולכם ערוכים לקראת העונה החדשה, עונת מ
ADENTURE  ,אנחנו שמחים לבשר על תאריכי אירועי פתיחת העונה ולספק לכם 2017-2018הרפתקאות בטיפות .

 נות שיש לנקוט לפני פתיחת העונה באופן רשמי.פרטים נוספים לגביהם ולגבי הכנות אחרו
 

 
 

 !נדרשת פעולה -מחזור ראשון –פתיחת העונה  יאירוע

 
 במסגרת השינויים שאנו עורכים על מנת לשפר ולפשט עבורכם את ההכנות לעונה, במחזור הראשון של העונה הקרובה 

 אנו נערוך שלושה אירועי פתיחה )סמינרים מקצועיים( עבור המנטורים בשלושה מוקדים שונים בארץ: 
 

 כאןלהוראות הגעה הקליקו , חיפה. 33רח' דוד המלך  -מרכז טכנולוגי חיפה -17.10
  –232, כיתה 2בניין ווסטון, קומה , תל אביב. 10רח' חבר הלאומים ,יפו  -המכללה האקדמית תל אביב -18.10

  כאןלהוראות הגעה הקליקו 
 כאןלהוראות הגעה הקליקו , באר שבע .41רח' דרך המשחררים  –כז הטכנולוגי באר שבע מר -19.10

 
 לו"ז האירועים המתוכננים: 

 רישום וכיבוד קל  התכנסות, -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
 ריון חברת "רובוטק" , ערן שWeDoכיצד לעבוד עם ערכת  -16:10-17:10

 הפסקה  -17:30:-17:10
 סדנא מעשית בנוגע לאתגר השנתי והמחשת הפעילות הקבוצתית  17:30-18:30

 

 מומלץ להגיע עם מחשבים ניידים שעליהם מותקנת כבר תוכנת ה-WeDo שאיתה תעבדו בעונה הקרובה 

  כתב קבוצות המעוניינות לקבל את ערכת האתגר באירוע, יציינו זאת בטופס הרישום וידאגו להסדיר את התשלום /
   כאןהקליקו  -להנחיות לאופן התשלום -עד לאירוע או באירוע עצמוההתחייבות 

 כאןהקליקו  -ופרטים נוספים לאירוע הפתיחהלרישום  
 
 
 
 
 
 
 
 

 עדכוני קבוצות 

 על מה העדכון שלנו היום?
  

 פרטים ורישום  -אירועי פתיחה (1)
 הרשימה המלאה  -הכנות לעונה (2)
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 נדרשת פעולה!  -הכנות לעונה
 

לערוך את כל ההכנות הדרושות טרם אירוע  לשימושכם הכנו רשימת צעדים לפתיחת קבוצה בעונה הקרובה. המלצתנו

 ריו, תוכלו להתחיל את העונה באופן רשמי. הפתיחה על מנת שלאח

 

 : צעדים חוץ אירגוניים

  כאןלרישום הקליקו  -FIOS-רישום כל הקבוצות שתרצו לפתוח השנה )מחזור ראשון ושני( במערכת ה .1

  כאןהקליקו  -בקשה לחשבונית בגין הקבוצות שתרצו לשלם עבורם לפי מחזורים/ שנתי .2

  כאןלהנחיות על דרכי התשלום הקליקו  -טופס נלווההסדרת תשלום ושליחת  .3

  כאןהקליקו  -על ידי מנהל/ת הארגון םשליחת כתב התחייבות חתו .4

יישלח לאחר  )מילוי טופס / שילוח ממשרדנו בתל אביבתפו / מארוע הפתיחה בו תשת -תיאום איסוף ערכות אתגר .5

 )יפורסמו באתר / בדף הפייסבוק( נוספים  FIRST/ אירועי  (השלמת תהליך הרישום

אל, בישר LEGO Educationתוכלו להזמין את הערכות בישראל מהמשווקים הרשמיים של  -WeDoהזמנת ערכות  .6

תם במערכת בעת לה שקיבצכתבו בבקשה את מספר הקבו  eron@intelitek.comעינת רון בדוא"ל  -חברת רובוטק

 הרישום. באמצעותו תוכלו לקבל מחיר מיוחד למשתתפי התוכנית.

 2017-18הרפתקאות בטיפות  AQUA ADVENTUREרישום והגעה לאירוע הפתיחה של עונת  .7

התוכנית ולקבוצה הסגורה של הקבוצה בפייסבוק לצורך קבלת עדכונים שוטפים, ליווי  רישום לרשימת התפוצה של .8

  jr.fll@firstisrael.org.il בקשה יש לשלוח לדוא"ל התוכנית  -ותמיכה

או לרכזת   jr.fll@firstisrael.org.il  מוזמנים לפנות לדוא"ל התוכנית: -/תאום איסוף ערכותלשאלות/ התייעצויות .9

  054-4413993התוכנית מורן שלו: 

 

 פנים אירגוניים: צעדים 

 ילדים בקבוצה  6עד  -רגוןחלטה על כמות הקבוצות שייפתחו באה .1

 וגיוס מתנדבים )אופציונאלי( הקצאת מנטור לכל קבוצה  .2

 חלל פעילות שיכלול ארון נעול לשמירת החפצים הקשורים לפעילות ומחשב נייד/ נחשב נייח /טאבלט הקצאת  .3

 למצגת הקליקו כאן  -אירוע חשיפה של התוכנית להורים .4

  כאןלהורדת הקובץ הקליקו  -החתמת ההורים על טופס ויתור והסכמה .5

 החלטה על יום ושעה למועד הפעילות ובניית תוכנית עבודה בהתאם   .6

  בלוג/ וואטס אפ/ דוא"ל  -בתוכנית לצורך עדכונים שוטפיםפתיחת ערוץ תקשורת ייעודי עם הורי הילדים המשתתפים  .7

 

 סוכות מהנה ולהתראות באירועי פתיחה,  תחופש

 ישראל                       FIRST צוות
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