
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 28.10.2018תאריך  / 2 'עדכון מס
 

 ,יקרות קבוצות

 Season Passאחרי החגים כבר מאחורינו וזה הזמן להתחיל לפעול בכיף ובנחת למען קידום הפעילות במסלול 

 

 

 

 

 השלמת תהליך הרישום

 כתב ההתחייבות, לרבות העלאת התאריך האחרון להשלמת הרישוםשלכך שימו לב פתוחה! ההרשמה למסלול עדיין 

 15.11.18הינו למערכת הרישום וכן העברת התשלום 

 fll@firstisrael.org.il  –בדוא"ל ל נושא חשבוניות, אנא פנו אלינו לסיוע ב ותזדקקובמידה 

 ובטלו הקבוצה. למערכת הרישום והיכנסעתידה להיפתח, אנא  אינהשבמידה ורשמתם קבוצה 

, נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם fll@firstisrael.org.ilנא פנו אלינו לכתובת הדוא"ל ניסיתם להירשם ולא הצלחתם? 

 בהשלמת תהליך הרישום.

 

 ערכת משימההזמנת 

קבוצות אשר השלימו את תהליך רישום ומעוניינות להזמין ערכה, ניתן לשלוח בקשה במערכת הרישום לשליחת הערכה 

  ., תל אביב14ממשרדינו בכתובת ליסין  לתאם מראש איסוף עצמיבדואר רשום, או 

 מה בעדכון שלנו?
 השלמת תהליך הרישום (1)

 הזמנת ערכה (2)

 הדרכות בעונה (3)

 

 עדכוני קבוצות 

 כיצד תוכלו לדעת שהשלמתם את תהליך ההרשמה?

 השלבים הבאים:תהליך ההרשמה יושלם במידה וביצעתם את 

הגשת טופס כתב ההתחייבות חתום ע"י מנהל ביה"ס במערכת הרישום 

 העברת תשלום )במידה וטרם השלמתם את התשלום, ניפוק הערכה ייעשה בהתאם להחלטתFIRST 

 ישראל ועל תנאי התייחסותכם להעברת התשלום(

קבלת אישור על תשלום 

קבלת הסטטוס "מאושרת" במערכת הרישום 
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או צרו קשר בטלפון   shiraz@firstisrael.org.il – או ל fll@firstisrael.org.il – לתאום הגעה, שלחו דוא"ל ל

  077-5256428 שמספרו

 הדרכות בעונה

פרויקט : ההדרכות מתמקדות בנושאים שוניםאנו ממשיכים במסורת קיום הדרכות למנטורים ולקבוצות.  ,גם השנה

שווה  -הלוח מתעדכן באופן שוטף בהדרכות נוספות במהלך העונה, הכנה לתחרות ועוד. EV3החקר, הדרכת משימות, 

 .תלמידים 3-4להדרכות הפרונטליות ניתן להגיע עם לעקוב ולהתעדכן! 

 . שבטבלה יםרישום להדרכות נעשה באמצעות הקישור

 

 

 

 הערות לרישום שעה מיקום יום תאריך נושא

הדרכת 

-משימות

הדרכה 

 פרונטלית

לרישום  17:45-19:45 מודיעין חמישי 25.10.18

להדרכה לחץ 

 כאן!

להגיע לאחר שקראתם להדרכה יש 

, מסמך המשימות, את: מסמך החוקים

עדכוני משחק , מסמך סידור המגרש

 הרובוט

 12:00-14:00 שוהם שישי 26.10.18

 18:00-20:00 הרצליה שני 5.11.18

 20:00 – 18:00 חיפה  שלישי 6.11.18

 18:00-20:00 רחובות שני 12.11.18

 18:15-20:15 ב"ש חמישי 15.11.18

 18:00-20:00 תל אביב  שלישי 20.11.18

לרישום לשיחת  20:00 – 18:30 ועידה שני 29.10.18 עונה לניהו
הוועידה לחץ 

 כאן!

לאחר הרישום תקבלו דוא"ל אישור 

המכיל את פרטים לגבי הצטרפות 

לשיחת הועידה, אנא בצעו את הרישום 

 לפני מועד השיחה

פרויקט 

  החקר

 19:30 – 18:00 ועידה חמישי 22.11.18

EV3 

למתחילים

הדרכה 

 פרונטלית

לרישום  20:00 – 18:00 חיפה  שלישי 6.11.18

להדרכה לחץ 

 כאן!

יש להגיע להדרכה עם רובוט בסיסי 

 ומחשב נייד עליו מותקנת

 EV3תוכנת  
באר  חמישי 15.11.18

 שבע

18:15-20:15 

פרויקט 

 -החקר

הדרכה 

 פרונטלית

לרישום  18:00-20:00 שוהם חמישי 8.11.18

להדרכה לחץ 

 כאן!

לאחר הרישום תקבלו דוא"ל אישור 

 19:00-20:30 כפר יונה שני 12.11.18 לרישום 

הדרכת 

ניהול עונה, 

EV3  וחקר

בשפה 

 הערבית

אשכול  רביעי 14.11.18

פיס 

 נצרת

לרישום  16:00-18:00

להדרכה לחץ 

 כאן!

יש להגיע להדרכה עם רובוט בסיסי 

 ו מותקנתומחשב נייד עלי

 EV3תוכנת  

הדרכת 

רישום 

והכנה 

  -לתחרות

 מועד ומיקום ייקבעו בהמשך

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