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 2018-2019, המשימה ירח MISSION MOONמקווים שכל הקבוצות הרשומות למחזור השני של עונת נטורים יקרים, מ

 .החלו בעבודה נמרצת ומהנה. להלן עדכונים ותזכורות לעונה

 
 

 נדרשת פעולה!  –שום וקבלת ערכת אתגר ירסיום תהליך ה

 

  -ליחת כתב התחייבותש 
  כאןהקליקו  -לטופס -
פקס הרשומים  / למייל או לשלוחשרשמתם את הכתב התחייבות במערכת הרישום תחת הקבוצה  יש לעלות -

 בטופס עצמו.

 סדרת התשלוםה 
  ימי עבודה.  5. חשבונית תשלח במהלך רישוםתעשה בעת רישום הקבוצה במערכת ה -הגשת בקשה לחשבונית -
 כאןהקליקו  -להנחיות ועלויות לעונה -
   כאןהקליקו  -יחד עם התשלום יש לצרף את הטופס הנלווה )שנוכל לשייך את התשלום לארגונכם( -
 24/02/19להסדיר תשלום עד  -
 

 ת" ותאום קבלת ערכת אתגררמאוש -רכת לעינוי סטטוס קבוצה במש 
 אופן קבלת הערכה: 

 ייעשה בתאום מראש  - ישראל  FIRSTארגוןממשרדי  -
 077-525428 מספר טלפון:, תל אביב  14ליסין  כתובת:

לאחר שסטטוס הקבוצה יופיע במערכת כ"מאושר" )יש לוודא זאת(, ניתן להגיש -בשילוח באמצעות דואר שליחים -
בקשה לשילוח הערכה במערכת רישום וניהול הקבוצות. הערכה תשלח ישירות לארגון שלכם )לא ניתן לשלוח 

  לבתים פרטיים(. 
 03/03-20/03הערכות יישלחו בין התאריכים  -

 
  בחום לשימושכם!מומלץ  -מאגר משאבים למנטוריםעדכון 

מאגר המשאבים נועד לכל המנטורים ומלווי הקבוצות במטרה להעשיר את מערכי המפגשים המומלצים שמופיעים במדריך 
להנחיית קבוצות. לאחרונה, העלינו חומרים חדשים תחת מאגר משאבים כלליים: צ'ק ליסט לתהליך פתיחת קבוצה, 

ולכל הקבוצות הרשומות ממתינים  מספרים(לפי את ההבדלים וחיבור קו  )מצא פעילויות נוספות להדפסה וחלוקה לילדים

 jr.fll@firstisreal.org.il. בקשה לשליחת הסרטונים למייל: הבינלאומי FIRSTלכם סרטוני מפגשים שהוכנו ע"י 

  כאןהקליקו  -למאגר משאבי העונה
עיצבה והכינה את המשחקים ש Makers Assemble #5951מקבוצה בר  לים*בהזדמנות זו נבקש להודות מקרב לב 

 מאגר.       שהעלינו ל
 

 

 עדכוני קבוצות 

  על מה העדכון שלנו היום?
 24/02/19להסדיר תשלום עד  –וקבלת ערכת אתגר רישום סיום תהליך ה (1)
 מאגר משאבים למנטורים (2)
 קבוצות המעוניינות להשתתף בפסטיבלע"י  מילוי טופס ויתור והסכמה  תזכורת לקבוצות מחזור ראשון,  (3)
 מחזור ב'אירוח פסטיבלים ב (4)
 Spaceilמתקרבים לירח !  (5)
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 דרשת פעולה! נ -ופס ויתור והסכמהט 
 

מתבקשות להחתים את הורי ילדי הקבוצה על רשומות )כל הקבוצות ללא קשר למסלול שאליו נרשמו( קבוצות 
ו להורים ולא טופס הסכמה וויתור. אנו ממליצים בחום להעביר את ההנחיות והקישורים הרלוונטיים כבר עכשי

 סיום. עד לאירוע סיום הפעילות. חתימה על טופס זה מהווה תנאי להשתתפות באירוע הלחכות 
 

 בסיום מילוי טופס אלקטרוני יתקבל אישור לדוא"ל.  .הטופס ימולא ע"י הורי הילדים שלב ראשון:

 כאן נמצא  -| קישור לטופס ידני כאן נמצא -קישור לטופס דיגיטלילנוחיותכם, 

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

 רת מנטור". "הצה -)ורק את הטופס הזה( המנטור יישלח  אלינו טופס אישור על השלמת התהליך

  153-.509040466או לפקס      jr.fll@firstisrael.org.ilדוא"ל|  כאןהקליקו  - להורדת טופס האישור

 ( MINIאירועי הסיום )פסטיבל / אירוע הינו תנאי מחייב להשתתפות במילוי הטופס  -לתשומת ליבכם

 

 דרשת פעולה! נ -ור ב'זסטיבלים במחפ 
 שמקום המעוניין לארח פסטיבל מוזמן לבחון את הדרישות לקיום פסטיבל  )לינק מטה( ובמידה ורלוונטי , 

 (  jr.fll@firstisreal.org.il:לפנות אלינו במייל )
 כאןלחץ  –טופס דרישות 
 

 

 מלצה!ה  !תקרבים לירח מ 
SpaceIL  היא הקבוצה הישראלית היחידה שמשתתפת בתחרות הבינלאומית Google Lunar XPRIZE:  מרוץ

מיליון דולר לקבוצה הפרטית )לא ממשלתית( הראשונה  20המציעה פרס ראשון של  התחרות .מודרני לירח

 :משימות 3שתצליח לבצע 

 על הירחכה חללית בלתי מאוישת להנחית בנחיתה ר .1

 מטר על פני הירח 500לנוע  .2

  או בחדות גבוהה.ונות ווידץ תמדור הארלשלוח חזרה לכ .3

 

 בפברואר 22-ב –שיגור החללית הישראלית 'בראשית' לירח 

החללית תשוגר ביום שישי הקרוב אל מרכז הירח ממרכז החלל בקייפ קנברל שבפלורידה. החללית תעשה את 

 באפריל 11-שם היא צפויה לנחות ב -ירח דרכה בחלל לכיוון ה

המעשה הראשון של החללית יהיה להניף את דגל ישראל, ובכך תיקבע נוכחות ישראלית על הירח, המדינה 

 .הרביעית ששלחה חלליות לירח אחרי בריה"מ, סין וארה"ב

 
 

 קשר לכל שאלה /התייעצות/ לכל עניין ודבר נוספיםמוזמנים להמשיך ולהיות עמנו ב
  jr.fll@firstisreal.org.ilמייל:

 077-7860208מספר טלפון: 
 

 בהצלחה!                                                                                             
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