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 ,קבוצות יקרות

קבוצות לעונת הפעילות הקרובה! בהמשך לרישום לעונת  300-למעלה מ לעדכן שעד כה נרשמו נרגשיםאנו 

 הפעילות, חלוקת ערכות המשימה בעיצומה וכעת ניתן לאסוף את הערכות גם מסמינר סוכות. 

 אז מה עומד על הפרק בזמן הקרוב?

 

 

 INTO ORBITעונת קבלת ערכות המשימה ל

לאור מועד פתיחת הרישום ותקופת החגים, אנו מאפשרים במקרים מסוימים למשוך את ערכת המשימה לעונה 

תוך כדי תהליך הרישום. הדבר נובע מתוך הרצון שלנו לאפשר לקבוצות להתחיל ולפעול העונה. ניפוק ערכות 

 שיקול דעתנו. בכפוף לעמידה בקריטריונים ובהתאם ל ,FIRST ISRAELהמשימה מותנה באישור של 

 הקישור הבא על מנת להגיש בקשה למשיכת ערכה במהלך הרישום, אנא הגישו בקשה באמצעות

 

 באתר  מסמכים רשמיים ועדכונים

 
 .מפת המשאביםבדגש על דף  ,FIRSTבאתר אנו מפנים אתכם למסמכים הרשמיים ולמשאבי המידע הנמצאים 

 בדף תמצאו את:

  מפרט מהם מרכיבי האתגר ומה נדרש לבצע בכל אחד מהם –מסמך האתגר 

  המשימות על גבי שטיח המשחקאופן הנחת דגמי  –מסמך סידור המגרש 

  עדכונים למשחק הרובוט ולפרויקט החקר 

 חוברת מערכי שיעור לניהול העונה 

ומרי העזר בהמשך ם להתעדכן ולעלות, מוזמנים להיכנס לאתר ולהשתמש בחמסמכים חדשים ממשיכי

 הפעילות בעונה!

 

 

 עדכוני קבוצות 

 מה בעדכון שלנו?
 INTO ORBIT המשימה לעונתקבלת ערכות  (1)

 מסמכים רשמיים ועדכונים באתר (2)

 INTO ORBITהמשך רישום לעונת  (3)

 בעיצומו! איסוף ערכות המשימה (4)

https://goo.gl/forms/h2eIB883zkJbKlz02
https://goo.gl/forms/h2eIB883zkJbKlz02
https://www.firstisrael.org.il/fll
https://www.firstisrael.org.il/fllresources
https://www.firstisrael.org.il/fllresources


  

 

 

 INTO ORBITהמשך רישום לעונת 

עדיין פתוחה  חוזרים ומזכירים כי מערכת רישום וניהול הקבוצות החדשהבהמשך לעדכונים הקודמים לעונה, אנו 

  .עבור שני מסלולי הפעילות שאנו מציעים השנה וזמינה לרישום

קבוצות אשר ביצעו רישום ראשוני במערכת, אך טרם השלימו את הגשת הטפסים הדרושים להמשך הרישום 

יבות יש להעלות למערכת, כמו גם את הבקשה מתבקשות לעשות זאת כעת. את טופס כתב ההתחי -לעונה

 לחשבונית ואת טופס הזמנת ערכת המשימה, וזאת בהתאם למסלול המבוקש. 

 

למכסת הקבוצות  או עד להגעה 15.10.2018 -ההרשמה תהיה פתוחה עד לתאריך ה -אנא שימו לב

 המקסימלית לעונה!

 כאןלרישום למערכת אנא לחצו 

 

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

 . תהליך הרישוםייע לכם בהשלמת לרשותכם ולס

 

 

 המשימה בעיצומו!איסוף ערכות 

קבוצות אשר השלימו את הליך הרישום באמצעות מערכת רישום וניהול הקבוצות החדשה שלנו מוזמנות להגיע 

 בתל אביב.  14ולאסוף את הערכה שלהן לעונה ממשרדינו שברחוב ליסין 

 

 ה' בתאום מראש בלבד. -יתבצע בין הימים א' איסוף הערכות

 טלפוןאו צרו קשר ב shiraz@firstisrael.org.il  –או ל  firstisrael.org.il@llf  –לתאום הגעה, שלחו דוא"ל ל 

 .077-5256428 שמספרו 

 

איסוף מסמינר סוכות שיתקיים במרכז האקדמי רופין ובמרכז ירו"ק  -ת נוספת לאיסוף ערכות המשימהאפשרו

 –או ל  firstisrael.org.il@llf . לפרטים נוספים, אנא פנו אלינו לדוא"ל 26.9.18-25הסמוך בתאריכים 

 irstisrael.org.ilshiraz@f  

 

 

 Facebook -מוזמנים לעקוב אחרינו גם בדף ה  הנכם
 

 
 בברכת שנה טובה ומוצלחת ועונת פעילות נפלאה!

 
 

 ישראל         FIRST צוות
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