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 ,קבוצות יקרות

החדשה וזכינו לראות אתכם, וותיקים וחדשים כאחד עושים וניהול הקבוצות  לאחר שהשקנו את מערכת הרישום

 זאת ומצטרפים אלינו לעונת הפעילות הקרובה, ברצוננו לעדכן מעט באשר למה שמצפה לנו בתקופה הקרובה. 

 

 

INTO ORBIT- !הרישום בעיצומו   

קבוצות השלימו את ההרשמה  170 כה אנו שמחים לבשר כי הרישום באמצעות מערכת ההרשמה החדשה נפתח! עד

ההרשמה תהיה פתוחה  נא עשו זאת כעתבמידה וטרם השלמתם את ההרשמה,  טרפו אלינו לעונת הפעילות הקרובה.והצ

 ת לעונה. המקסימליעד להגעה למכסת הקבוצות , או 15.10.2018-עד ל

 

. החל באופן מקווןברצוננו להביא לתשומת לבכם כי מערכת הרישום החדשה מאפשרת לבצע מספר רב של פעולות 

בקשה , להגיש ישירות למערכת הרישום החדשה כתב ההתחייבותפעילות הקרובה תוכלו להעלות את מעונת ה

 יעיל, זריז ופשוט. באופן וזאת  ולהזמין ערכה לחשבונית

 

ייע , נשמח לעמוד לרשותכם ולסfirstisrael.org.il@fll אנא פנו אלינו לכתובת הדוא"ל  ניסיתם להירשם ולא הצלחתם?

 תהליך הרישוםלכם בהשלמת 

 

 אירוע חשיפת אתגר העונה

ישודר אירוע  18:30בשעה  4/9/2018 -גם השנה, אירוע חשיפת אתגר העונה יגיע אליכם הביתה. פתחו יומנים, כי ב

התרגשות. נפגש עומדים במתח ובומצפים לקראת חשיפת אתגר העונה ומקווים שאתם  אנו שמחים חשיפת אתגר העונה!

 ביום שלישי הקרוב, הכינו את המסכים! 

 תוכלו לצפות בשידור כאן

 עדכוני קבוצות 

 מה בעדכון שלנו?

(1) INTO ORBIT- !הרישום בעיצומו 
 אירוע חשיפת אתגר העונה  (2)
(3) FIRSTIVAL 2018  יוצא לדרך 

mailto:fll@firstisrael.org.il
mailto:fll@firstisrael.org.il
https://www.youtube.com/watch?v=nIx-u1QyYLc


  

 

 

 

 IVAL 2018FIRST !יוצא לדרך 

 

בל יתקיים בחול המועד . הפסטיירו"ק שבעמק חפריתקיים במרכז האקדמי "רופין" ובמרכז היזמות  FIRSTIVAL-ההשנה 

החקר, הרובוט, תכנות, ניהול העונה, חוקים  : פרויקטושאים שוניםהרצאות בנויכלול מגוון  25-26.9.2018תאריכים סוכות, ב

ובו תוכלו להעלות שאלות מן  פאנל בהשתתפות מנטורים מוביליםנקיים  השנה, FIRSTומשימות ועוד. לראשונה בתולדות 

 .  FIRST LEGO Leagueבנושאים הרלוונטיים לכלל המנטורים בתכנית  יחד הקהל ולדון

 

  כאןהרישום לסמינר סוכות פתוח 

 שימו לב לכך שבחלק מן הימים, ישנן הרצאות החופפות זו לזו. אנא וודאו כי נרשמתם להרצאה אליה תכננתם להירשם. *

 

 FIRSTומעלה! בתכנית: מסיבת  18בגילאי  FIRSTיתקיימו גם אירועי ערב לחברי קהילת  FIRSTIVAL-במסגרת ה

 כנית החלל במפא"ת שבמשרד הביטחון.ראש מנהלת ת -והרצאתו המרתקת של אמנון הררי

 כאן הרישום לאירועי הערב פתוח

 

פנו אלינו בהקדם לכתובת הדוא"ל ? מעוניינים להרצות בפסטיבל? FIRSTIVAL-חושבים שיש לכם מה לתרום ל

firstisrael.org.il@fll  ואולי תוכלו לעמוד על הבמה בפסטיבל סוכות הקרוב ולחדש לקהילתFIRST !כולה 

 
 

 לכולם, נראה בקרוב, בברכת פתיחת עונה מופלאה ופתיחת שנת לימודים מוצלחת ונעימה
 
 

 ישראל         FIRST צוות

               
 

Israel ®FIRST  'יפו-, תל אביב14ליסין רח 
www.firstisrael.org.il ,  :מייל: 509040466-153פקס ,info@firstisrael.org.il 
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