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 01עדכון מס 
 
 

  !קבוצות שלום
  

 :להלן העדכונים החשובים לשבוע הקרוב. שבוע טוב לכולם
 

  - אירוע בעיטת הפתיחה .1

     .כפר יונה, שדרות מנחם בגין ,ס עירוני כפר יונה"מתנ: מיקום -

 7112, לינואר 8 -ה, יום ראשון :תאריך -

 !(מ לחתום על קבלת הקיט"ע 01מתוכם חייב להיות מנטור מעל גיל ) נציגים 5כל קבוצה יכולה לשלוח עד  -

 :לוח זמנים -

 התכנסות 09:00 -   

 טקס בעיטת פתיחה 10:30 -   

 חלוקת קיטים 11:30 -   

   - 12:00-16:00 Robot Quick Build - הסדנא . בתום האירוע תתקיים סדנא לבניית מרכב בסיסי של הרובוט

 .מיועדת בעיקר לקבוצות חדשות

לקבלת הקיטים ולהתחיל לעבור על הרכיבים  10:11-קבוצות אשר משתתפות בפעילות זו מתבקשות להגיע ב     

 17:11-ירוע ולקראת הסדנא בבקיט עד לתחילת הא

  

 "Robot Quick Build Session" - בניית רובוט מהירה .7

בטחון ( בעיקר חדשות)על מנת להקנות לקבוצות , היא בניית מרכב הנעה שעובד מהקיט שתקבלו מטרת הסדנא

  : שימו לב לזמנים, להשתתף בסדנא המעוניינות קבוצות. בעבודה עם חלקי הקיט

השעה  לאחר הטקס נחזור להמשך ההדרכה עד. ועד הכניסה לאולם לתחילת הטקס 10:11עה ההדרכה תחל בש

10:11. 

  .פרטים והנחיות נוספות ישלחו לקבוצות שירשמו לסדנא. 15217-המאת קבוצתכם לאירוע לא יאוחר  רשמו אנא

 .עדיפות תינתן לקבוצות חדשות -לכל היותר  8-מספר המקומות בסדנא מוגבל ל – לתשומת ליבכם

  

 ב"ארה FIRSTהגשת מלגה ל .3

בקשת המלגה , לעזרה בדמי רישום FIRSTתפתח האפשרות להגיש מלגה ל 73:11בשעה  78211-ביום שני ה

  .10:11ב 31211-תסגר ביום רביעי ה

ישראל אשר מתקשות להשיג מימון בסיסי לדמי הרישום ולא  FIRSTשר ידוע לנו בהמלגה תנתן רק לקבוצות א

  .ישראל FIRST או FIRST תנתן לקבוצות אשר זכו במלגה אחרת דרך

 .TIMSפרטים על המלגה יישלכו למייל של המנטור הרשום ב

 

 ר עופר רימון"עם אביהו בן נון וד מפגש מנהלים - חשוב .4

 !ם לרתום את המנהלים להגעה למפגש החשוב בחודש הבאאנחנו מבקשים את עזרתכ

 הקלקו כאן - להזמנה

  frc@firstisrael.org.ilיש לשלוח את אישור ההגעה למייל

 

  עדכוני קבוצות

https://goo.gl/forms/7onWVbGSEkNvcxLF3
https://goo.gl/forms/7onWVbGSEkNvcxLF3
http://www.firstisrael.org.il/userfiles/file/FRC/School_Invitation_20_9_16.jpg
http://www.firstisrael.org.il/userfiles/file/FRC/School_Invitation_20_9_16.jpg
mailto:frc@firstisrael.org.il
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5. FIRST Choice: 

 .מ להשלים ציוד בקיט שלהם"משמש קבוצות ע FIRST Choice ,כפי שהוסבר בעדכון הקודם

 :להשנה פורסם FIRST Choice המידע על

את כל הפרטים והלוחות זמנים  FIRST Choice ציוד דרךהתחיל התהליך הראשון להזמנת  71211-ביום שני ה

 .ב"ארה-FIRST מ הזה ניתן למצוא בעדכון

 :יש לשים לב לנקודות הבאות FIRST choice כדי להשלים את תהליך ההזמנה ב-

 .ק"כל ההזמנות יגיעו לירו, אין משמעות לפרטי המיקום .ISRAEL – כתובת המשלוח**

ק יעדכנו את מחיר "ירו -מ של המוצרים שהם יזמינו "המכס והמע, קבוצות יחוייבו על המשלוח! חשוב**

 .קחו זאת בחשבון בביצוע ההזמנה- החיוב לאחר שההזמנה תגיע לארץ 

 

 בקשת חשבונית לתשלום לעונה .0

 .קשים להתחיל ולהסדיר את תהליך התשלום של דמי הרישום לעונה בהקדם האפשריאתם מתב, כבכול שנה

לקבלת מידע אודות אופן . עם כל הפרטים טופס בקשה לחשבונית במידה ואתם זקוקים לחשבונית נא מלאו

  first@firstisrael.org.ilניתן לפנות אלינו באימייל, מצעות תורםהעברת התשלום בא

  

 !ימים לבעיטת הפתיחה 01עוד 

  

 ,בברכה

 ישראל FIRST צוות

http://www.firstinspires.org/robotics/frc/blog/2017-first-choice
http://www.firstinspires.org/robotics/frc/blog/2017-first-choice
http://www.firstisrael.org.il/frc/page.asp?page=4158
http://www.firstisrael.org.il/frc/page.asp?page=4158
mailto:first@firstisrael.org.il

