
 SMCITY SHAPER  2019\2020 לעונת שניעדכון 

 קבוצות יקרות,

 העונה החדשה כבר כאן ואנו נרגשים לראות אתכם יחד אתנו קבוצות חדשות וותיקות כאחד! 

 

 

 

 

 

 

 SMCITY SHAPER  2019\2020 משדר פתיחת עונת

 ! 18:30בשעה  1.9.19-יתקיים ביום ראשון הCITY SHAPERSM 2019\2020 משדר פתיחת עונת  

 גם השנה, משדר פתיחת העונה שלנו מגיע אליכם למסכים בשידור! 

 אנו מזמינים אתכם להתכונן לאירוע המרגש ולצפות בו יחד עם חבריכם לקבוצה, המנטורים והמורים שלכם. 

 !הקישור הבאתוכלו לצפות במשדר המרתק באמצעות 

 

 רישום קבוצות לעונה

 קבוצות!  200-למעלה מ הצטרפו אלינוד כה זהו השבוע השלישי לרישום הקבוצות לעונת הפעילות. ע

במידה וטרם הסדרתם את הרישום לעונה, אנא הקדימו ומהרו לעשות זאת באמצעות מערכת רישום וניהול 

  לחצו כאן! -לכניסה למערכת ניהול ורישום הקבוצותהקבוצות. 

או עד להגעה למספר  25.10.19-רישום הקבוצות לעונת הפעילות יהיה זמין עד לתאריך השימו לב! 

  הקבוצות המקסימלי לעונה זאת.

 

 פעולות במערכת רישום וניהול הקבוצות 

ביצוע רישום ראשוני למערכת רישום וניהול הקבוצות, תוכלו לבצע באמצעות המערכת מספר פעולות לאחר 

 , ביניהן:חשובות

 הגשת בקשה לחשבונית.  .א

 טעינת קובץ כתב ההתחייבות באופן מקוון.  .ב

 איסוף עצמי.  \הזמנת ערכת המשימה למשלוח ע"י דואר שליחים .ג

 FLL@firstisrael.org.ilתם בבעיה? פנו אלינו לדוא"ל ניסיתם לבצע פעולות באמצעות המערכת ונתקל

 ונסייע בכל שלב בתהליך! 

 מה בעדכון?

 SMCITY SHAPER  2019\2020משדר פתיחת עונת .1

 רישום קבוצות לעונה.2

 פעולות במערכת רישום וניהול הקבוצות.3

 נוהל תשלומים חדש!.4

 ערכות משימה מעונות קודמות .5

 ערכות משימה לעונה.6

https://www.youtube.com/watch?v=eoMAYO6XJIY&feature=youtu.be
https://firstisrael.formtitan.com/ft4d71e4221531315223794_copy#/
https://firstisrael.formtitan.com/ft4d71e4221531315223794_copy#/
mailto:FLL@firstisrael.org.il


  נוהל תשלומים חדש! 

פתחתם קבוצה במערכת רישום וניהול הקבוצות? הגשתם בקשה לחשבונית? נפלא! השלב הבא הוא 

 הסדרת התשלום עבור השתתפות בעונה!

 פרטי חשבון הבנק שלנו השתנו. ועל מנת שתוכלו להסדיר את התשלום, חשוב לנו לעדכן אתכם בכך ש

 הפרטים העדכניים הם:

 מכון טכנולוגי לישראל.-, חשבון ע"ש הטכניון77842233, מספר חשבון 800(, סניף מס' 10בנק לאומי )

 כיצד ניתן להעביר את התשלום? 

 : לחשבון הבנק החדש שלנו או במסירה אישית במשרדינו בתיאום מראש. עצמית בהפקדה  צ'ק 

 תתאפשר שליחת צ'ק באמצעות דואר רשום לטכניון! לאשימו לב! 

 

 :מספר 800(, סניף מס' 10בנק לאומי )העברה בהתאם לפרטי חשבון הבנק:  העברה בנקאית ,

 מכון טכנולוגי לישראל.-, חשבון ע"ש הטכניון77842233חשבון 

 שילמנו, מה עכשיו? 

  העברת דוא"ל לכתובתנוfirstisrael.org.il@FIRST  או מסרוןWhatsApp WhatsApp  050-למספר

בציון מספר הקבוצה, שם התכנית ושם ובו צילום הצ'ק/אסמכתא על העברה בנקאית  9040466

 אשר עבורו הועבר התשלום.ביה"ס )או שם הגורם המשלם( 

 

 .העברת תשלום באמצעות צ'ק בהפקדה עצמית בבנק תתבצע בצירוף הצגת חשבונית מטעמנו 

 

  ,רק לאחר פירעון  .התשלום ייזקף לזכות הקבוצה רק לאחר פירעון התשלום בפועלבכל המקרים

 התשלום בפועל תתאפשר קבלת ציוד מטעמנו. 

 

  נוהל תרומותללתשלום באמצעות תרומות, אנא עברו. 

 

  בכל עניין הקשור בתשלומים אנא פנו לדוא"לfirst@fisrtisrael.org.il  050-9040466או לטלפון\ 

077-5256428. 

 

 ערכות משימה מעונות קודמות 

חושבים על דרכים יצירתיות נוספות לחשוף את אצלכם בקהילה?  Off Seasonמעוניינים לפתוח קבוצות 

יכם הביתה? רוצים להביא את ערכות המשימה שלנו אל? FIRST LEGO Leagueילדיכם לעולם המופלא של 

 נפלא! 

בעלות מסובסדת  HYDRO DYNAMICS -ו INTO ORBITזוהי הזדמנות מצוינת לרכוש ערכות משימה מעונות 

 לערכה! ₪  600של 

  בקישור הבא!מלאו את שאלון הזמנת הערכות במידה והנכם מעוניינים לרכוש ערכה, אנא 

מלאי  שימו לב!ונשמח לסייע בתהליך.  FLL@firstisrael.org.ilפנו אלינו בדוא"ל לסיוע ופרטים נוספים 

 כל הקודם זוכה. הערכות מוגבל, 

mailto:FIRST@firstisrael.org.il
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_bc38a7cc2a11490e81c99345799d4ca2.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_bc38a7cc2a11490e81c99345799d4ca2.pdf
https://forms.gle/Qvi48LZUUo6yUuvL6
https://forms.gle/Qvi48LZUUo6yUuvL6
mailto:FLL@firstisrael.org.il


 רכות משימה לעונהע

 שליחת כתב התחייבות,שביצעתם את כל השלבים הדרושים להשלמת תהליך הרישום והתשלום: לאחר 

העברת תשלום וקבלת אישור כי התשלום אכן נפדה בחשבוננו, תוכלו לקבל את  הגשת בקשה לחשבונית,

 ערכת המשימה שלכם! 

אביב וזאת בתיאום -, שבתל14ממשרדינו ברח' ליסין  לאיסוף עצמי בלבדבשלב זה ערכות המשימה זמינות 

 . .ilFLL@firstisrael.org מראש בדוא"ל 

  .1.9.19-דואר שליחים יתבצע החל מהמשלוח ערכות באמצעות 

 המשך עונה מוצלחת לכולם!

 שלכם, 

 FIRST LEGO Leagueצוות             
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