
  

 

 

 

 
 

 

 

 08.10.2018תאריך /  5 'עדכון מס
 

 ,קבוצות יקרות

 אחרי החגים כבר כאן, ואנו נרגשים לקראת סיום הליך הרישום לעונה ותחילת פעילות רציפה. 

 ורגע לפני שמתחילים, ברצוננו למסור לכם מספר עדכונים חשובים: 

 

 IVAL 2018FIRST -ה אירועיסיכום 

לקחו חלק קבוצות ! בסמינר FIRST, פסטיבל סוכות העשירי של FIRSTIVAL -התקיים ה 25-26.9.18-ב

 חדשות וותיקות, ויחד השתתפו במגוון הרצאות וסדנאות בנושאי רובוטיקה, בנייה, תכנות, חקר, ערכים ועוד! 

 .בקישור הבאבמידה והגעתם להדרכות בסמינר, נודה לכם אם תוכלו למלא משוב קצר 

 מופיעות באתרנו, מוזמנים לעיין בהן וללמוד. לטובת מי שלא הצליח להגיע לסמינר, ההרצאות 

ולעזור בהקמת כל שנה נרתם לסייע בבהזדמנות זו, נרצה כמובן להודות למערך המתנדבים הנפלא שלנו, שכמו 

 ר וכן למרצים הנפלאים שלנו שהעבירו הרצאות מרתקות במהלך הסמינר. הסמינ

 

 משרד החינוך -קוראהקול תזכורת להגשת בקשה ל

. 15.10.18-אנו מבקשים להזכיר כי הגשת בקשה לקול הקורא של משרד החינוך תתאפשר עד לתאריך ה

שימו לב לכך שהרישום למערכת הרישום איננה קשורה לתהליך מול משרד החינוך.  FIRSTברצוננו להדגיש כי 

הפניה למשרד החינוך כולל רישום למערכת הגשת בקשות לקול הקורא של משרד החינוך.  אינו FIRSTשל 

 עירייה אליה ביה"ס משתייך.\אזורית\תתבצע על ידי הגורם האמון על כך ברשות המקומית

 כאןלצפייה בקול הקורא אנא לחצו 

 

 

 

 

 עדכוני קבוצות 

 מה בעדכון שלנו?
 FIRSTIVAL 2018-אירועי הסיכום  (1)

 משרד החינוך - קול הקוראבקשה ל תזכורת להגשת (2)

 ערכות המשימה  (3)

 הגרלת ערכת משימה מעונות קודמות!  (4)

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_3TNbINOkfJsBHZdHRfwJs8Fq7Hq5jpQwJSk8jcdRfLojng/viewform
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/takanot/9712.pdf


  

 

 

 INTO ORBITהמשך רישום לעונת 

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

 .30.10.2018-הארכנו את הרישום. ניתן להירשם עד לתאריך העקב בקשות רבות שעלו,  וזמינה לרישום.

 למרות הארכת מועד הרישום, במידה והנכם מעוניינים להירשם לעונה, נשמח לכך שתירשמו בהקדם. 

-בנוסף, קבוצות אשר טרם השלימו את הליך הרישום עד תומו, מתבקשות לעשות זאת גם כן עד לתאריך ה

  באופן מקוון ובאמצעות המערכתעל מנת להמשיך את הליך ההרשמה יש להגיש .  30.10.2018

 כאןלרישום למערכת אנא לחצו 

  .משתמשים וותיקים וחדשים כאחד מתבקשים להירשם למערכת כמשתמש חדש 

  נרשמו  שבאמצעותהמשתמשים וותיקים מתבקשים להירשם למערכת באמצעות כתובת הדוא"ל

 למערכת הקודמת. 

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

 . תהליך הרישוםייע לכם בהשלמת לרשותכם ולס

 

 ערכות המשימה

. במקביל, ניתן לבצע איסוף עצמי ממשרדינו אשר !בימים אלו, ערכות המשימה נשלחות אל הקבוצות בדואר שליחים

 , תל אביב. שימו לב לכך שרק קבוצות אשר השלימו את תהליך הרישום, זכאיות לקבלת הערכה. 14נמצאים ברח' ליסין 

תתבצע גם כן  / איסוף עצמי הגשת הבקשה למשלוח בדואר, הליך הרישום במערכתבמידה וקבוצתכם סיימה את ת

  באמצעות המערכת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה' בתאום מראש בלבד. -יתבצע בין הימים א' , האיסוףהערכותעצמי של איסוף במידה ובחרתם לבצע 

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

077-5256428. 

 

 

 

 

 

 כיצד תוכלו לדעת שהשלמתם את תהליך ההרשמה?

 תהליך ההרשמה יושלם במידה וביצעתם את השלבים הבאים:

 מערכת הרישוםום ע"י מנהל ביה"ס בהגשת טופס כתב ההתחייבות חת 

 במידה וטרם השלמתם את התשלום, ניפוק הערכה ייעשה בהתאם להחלטת  העברת תשלום(

FIRST 30.10-חסותכם להעברת התשלום עד לישראל ועל תנאי התיי) 

 קבלת אישור על תשלום 

 קבלת הסטטוס "מאושרת" במערכת הרישום 

 

https://firstisrael.formtitan.com/ft4d71e4221531315223794_copy#/
mailto:fll@firstisrael.org.il
mailto:fll@firstisrael.org.il
mailto:shiraz@firstisrael.org.il


  

 

 

 הגרלת ערכות משימה מעונות קודמות!

ובה  ,הגרלה נערכה 27.9.2018-לתאריך ה עד הרישוםתהליך לעדכן, כי בין הקבוצות אשר השלימו הן את אנו שמחים 

 .HYDRO DYNAMICS -ערכות משימה מעונת הפעילות הקודמת 2 הוגרלו

 . ברכות לזוכים!255וקבוצה מספר  1699הקבוצות אשר זכו בהגרלה הן קבוצה מספר 

 ישראל         FIRST צוות Facebook -מוזמנים לעקוב אחרינו גם בדף ה  הנכם

               

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