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 קבוצות שלום!
 

העונה מתקדמת בצעדי ענק, אנו מקווים שאתם לומדים ונהנים. בנוסף יש מספר נושאים בהם אנו רוצים לעדכן 
 !. אנא קראו בעיוןאתכם

 
 

 

 
 
 

 
 הסדרת תשלום

 
 מנטורים יקרים, 

 אני מזכירה לכם את השותפות שרקמנו לפני העונה, הארגון צריך את עזרתכם על מנת לשרת אתכם. 
התאריך הנקוב בטופס ההתחייבות עליו  – 22.2.19ד ההכספיים עאת עניינה אני מבקשת מכל קבוצה להסדיר 

 תכם. מבזבז זמן יקר בעיסוק הכספי בזמן שבו הרכזים יכלו לבוא לבקר א FIRSTחתמתם. צוות 
אני יודעת שבשנים עברו ניתן היה לשלם ביום התחרות. השנה אני מבקשת במלוא לשון של בקשה אל תעסיקו 

 אותנו בנושא התשלומים בזמן שאנו עסוקים בתחרות עצמה המיועדת עבור הילדים של כולנו.
 הצוות שלי עודכן כי כל חריגה בתשלום תעבור דרכי דבר שיבזבז זמן יקר לכם ולי.

ארה"ב עבור ההערכות, מכם הסדירו במהירות את התשלום של העונה, התשלום הזה משולם ישירות ל אנא
 היכלים, לחברות ההפקה ולקייטרינג למתנדבים.ל

 אודה לעזרתכם בנושא,
 כאן הפרטים אודות אופני תשלום ובקשת חשבוניות ניתן למצואכל את 

 תודה,
 בשמת

 

 עדכוני קבוצות 

 על מה העדכון שלנו היום?
  

 נדרשת פעולה! -הסדרת תשלוםא. 
 3075הגלויות של קבוצה  פרויקטב. 
  -Chairman’sתזכורת למועד אחרון להגשת מועמדות לפרס הג. 
 וטכניון DLהשתבצות לראיונות  ד.

 ה. חלוקת ראוטרים
 . טופס ויתור והסכמהו
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 3075הגלויות של קבוצה  פרויקט
 

לקבל יותר  לרויקט הגלויות שלה, כל קבוצה תוכממשיכה השנה את פ Team Dream-Ha #3075קבוצת 
 במהלך התחרויות האזוריות והאליפות הישראלית.  Israel First חשיפה בקהילת

  .כאןאז איך משתתפים? תוכלו למצאו את כל הפרטים 
חשוב שכל הקבוצות ייקחו חלק! לשאלות אתם מוזמנים ליצור קשר ישיר עם הקבוצה בדוא"ל 

hadream3075@gmail.com 
 
 

 s’Chairman- תזכורת למועד אחרון להגשת מועמדות לפרס ה
 

 TIMSדרך מערכת ה)שעון ישראל( 22:00בשעה  8.2.19ה ניתן להגיש מועמדות לפרס זה עד
 

 וטכניון DLהשתבצות לראיונות 
 

למעומדות לאחת מהמלגות האישיות לשבץ את  שמתכוונים להגיש תלמידיםאנו מבקשים מכל המנטורים 

  14.2.19 –מועד אחרון פסים האלה. ראיונות על ידי מילוי הטהתלמידים ליום 

 כאןכדי לשבץ מועמד למלגת לימודים בטכניון )תלמידי י"ב בלבד( יש ללחוץ 

 כאן)תלמידי י וי"א( יש ללחוץ  istL s’eanDכדי לשבץ מועמד למלגת 

מכתב ההמלצה חייב להיות באנגלית ו TIMS נעשה דרך מערכת ה  Din’s Listלתהליך הגשת המועמדים 

 !בלבד

 תחרויות.מההראיונות יערכו ביום הראשון של כל אחת  -שימו לב

)הן כמו כן, לא ניתן לפצל את המועמדים השונים בין התחרויות השונות, כל המועמדים מאותה הקבוצה 

  .חייבים להתראיין באותו היוםוהן המתמודדים למלגת לימודים בטכניון(  DLהמתמודדים ל

 

המלצתי האישית היא לשבץ את בחירתכם בהקדם . בשיטת כל הקודם זוכהראיונות בלבד  24בכל יום יתקיימו 

 וכך תוכלו להבטיח את התאריך שנוח לכם.

 

 חלוקת ראוטרים

 

 מספר קבוצות עדיין לא אספו את הראוטר שלהן. 

 .0509040467ניתן לאסוף את הראוטר בתיאום מולי במייל או במספר 

 קבוצה שלא תאסוף את הראוטר עד למועד התחרויות תוכל לקבלו במועד התחרות הראשונה.

 

 טופס ויתור והסכמה
 

  טופס ויתור והסכמה.כבכול שנה, על מנת לקחת חלק בתחרות על כל משתתף לחתום על 
ימולא הטופס ע"י הוריהם. השנה, ניתן למלא את הטופס בצורה מקוונת. קישור לטופס  18לתלמידים מתחת גיל 

 !כאן אלקטרוני נמצא
 על מנטור הקבוצה לוודא החתמת כל המשתתפים ו / או הוריהם.

 .על השלמת התהליך טופס אישורלאחר מילוי הטופס, על מנטור הקבוצה לשלוח 

 153-509040466או לפקס  frc@firstisrael.org.il את הטופס החתום יש לשלוח לדוא"ל

   
 

 ישראל                       FIRST צוות
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