
  

 

 

 

 
 
 
 

 04.09.2018תאריך  / 3 'עדכון מס
 

 ,קבוצות יקרות

 שנת הלימודים החלה ויחד עמה גם הפעילות בקבוצות וההתרגשות בשיאה! 

  סדר היום בפתח עונת הפעילות שלנו:ברצוננו לעדכן במספר נושאים חשובים שעומדים על 

 

 

 IVAL 2018FIRSTרישום לאירועי 

 FIRSTIVAL 2018 במרכז האקדמי רופין ובמרכז היזמות ירו"ק הסמוך.  25-26.9.2018בתאריכים  יתקיים

ויכלול מגוון הרצאות בנושאים שונים: פרויקט  25-26.9.2018הפסטיבל יתקיים בחול המועד סוכות, בתאריכים 

נל נקיים פא השנה, FIRSTהחקר, הרובוט, תכנות, ניהול העונה, חוקים ומשימות ועוד. לראשונה בתולדות 

בהשתתפות מנטורים מובילים ובו תוכלו להעלות שאלות מן הקהל ולדון יחד בנושאים הרלוונטיים לכלל המנטורים 

 . FIRST LEGO Leagueבתכנית 

 

  כאןהרישום לסמינר סוכות פתוח 

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

 להירשם. 

 

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

FIRST א"ת שבמשרד הביטחון.ראש מנהלת תכנית החלל במפ -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 

 

 עדכוני קבוצות 

 מה בעדכון שלנו?
 FIRSTIVAL 2018רישום לאירועי  (1)

 משרד החינוך  -פרסום קול קורא (2)

 INTO ORBITהמשך רישום לעונת  (3)

 איסוף ערכות המשימה יוצא לדרך! (4)

 

https://goo.gl/forms/YjxNBQZsNIBivjNr1
https://goo.gl/forms/YjxNBQZsNIBivjNr1
https://firstisrael.secure.force.com/#/login
mailto:fll@firstisrael.org.il


  

 

 

 משרד החינוך - 9712 פרסום קול קורא

שימו לב לקריטריונים החדשים לזכאות למימון . יצא לאור קורא של משרד החינוךהקול האנו מבקשים לעדכן כי 

ומלאו אחר רב . אנא קראו את הקול הקורא בעיון ולשינויים שנערכו ביחס לשנים עברו התכנית ע"י משרד החינוך

 ו לממשו. ראות הכתובים בו על מנת שתוכלהשלבים וההו

איננה קשורה לתהליך  FIRSTברצוננו להדגיש כי . 2.9-15.10הגשת מועמדות לקול הקורא בתוקף בין התאריכים 

עירייה \אזורית\וך תתבצע על ידי הגורם האמון על כך ברשות המקומיתמול משרד החינוך. הפניה למשרד החינ

 אליה ביה"ס משתייך. 

 .02-5602914/5לפנות בטלפון על הרשות לברורים לגבי תקינות הבקשה במרכב"ה 

 avivai@education.gov.il לשאלות ובירורים בנושאים פדגוגיים יש לפנות מר אייזנר אביב בדוא"ל:

 כאןלצפייה בקול הקורא אנא לחצו 

 

 

 

 INTO ORBITהמשך רישום לעונת 

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

 וזמינה לרישום.

פסים הדרושים אך טרם השלימו את הגשת הט ,קבוצות אשר ביצעו רישום ראשוני במערכת אנא שימו לב,

באופן על מנת להמשיך את הליך ההרשמה יש להגיש מתבקשים לעשות זאת כעת.  -להמשך הרישום לעונה

לעונה וכן את טופס כתב ההתחייבות, בקשה לחשבונית ואת טופס הזמנת הערכה  מקוון ובאמצעות המערכת

או עד  15.10.2018 -לבצע את התשלום בהתאם למסלול המבוקש. ההרשמה תהיה פתוחה עד לתאריך ה

 להגעה למכסת הקבוצות המקסימלית לעונה. 

 

 כאןלרישום למערכת אנא לחצו 

  ,משתמשים וותיקים וחדשים כאחד מתבקשים להירשם למערכת בכניסה למערכת בפעם הראשונה

 כמשתמש חדש. 

  ,כתובת הדוא"ל  אתמערכת ציין במשתמשים וותיקים מתבקשים לבהמשך, בתהליך פתיחת הקבוצות

 איתה נרשמו למערכת הקודמת. 

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

 . תהליך הרישוםייע לכם בהשלמת לרשותכם ולס

 

 

 

 

http://edu.gov.il/tech/MadaTech/taknot/Pages/taknot-haktzava.aspx
http://edu.gov.il/tech/MadaTech/taknot/Pages/taknot-haktzava.aspx
https://firstisrael.formtitan.com/ft4d71e4221531315223794_copy#/
https://firstisrael.formtitan.com/ft4d71e4221531315223794_copy#/
mailto:fll@firstisrael.org.il
mailto:fll@firstisrael.org.il


  

 

 

 איסוף ערכות המשימה יוצא לדרך!

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

 בתל אביב.  14הערכה שלהן לעונה ממשרדינו שברחוב ליסין 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

077-5256428. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Facebook -מוזמנים לעקוב אחרינו גם בדף ה  הנכם
 

 
 בברכה,שנת לימודים ועונה מוצלחת, בברכת 

 
 

 ישראל         FIRST צוות

               
 

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

 

 כיצד תוכלו לדעת שהשלמתם את תהליך ההרשמה?

 תהליך ההרשמה יושלם במידה וביצעתם את השלבים הבאים:

 מערכת הרישוםום ע"י מנהל ביה"ס בטופס כתב ההתחייבות חתהגשת 

העברת תשלום 

קבלת אישור על תשלום 

קבלת הסטטוס "מאושרת" במערכת הרישום 

 סיימתם את הליך הרישום למערכת אך לא יכולים להגיע אלינו לאיסוף הערכה?

 

 !שתי אופציות נוספות לאיסוף הערכהקיימות 

 

1.10.18-החל מהיתבצע  -שילוח בדואר שליחים 

 

 לדוא"ל  16.9-בהודעה מראש עד לתאריך היתבצע  -מסמינר סוכותאיסוף עצמי

firstisrael.org.il@llf 

 

mailto:fll@firstisrael.org.il
mailto:fll@firstisrael.org.il
mailto:shiraz@firstisrael.org.il
mailto:shiraz@firstisrael.org.il
https://www.facebook.com/FIRST-LEGO-League-Israel-834116836702737/?fref=ts
http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQNng7uMEDMc0L0X8NICe-LcG0uN-FAtWArcfe8FgCFs2tcw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQNng7uMEDMc0L0X8NICe-LcG0uN-FAtWArcfe8FgCFs2tcw/viewform
mailto:fll@firstisrael.org.il

