
 SMCITY SHAPER    2019\2020 לעונת   חמישי   עדכון 

 קבוצות יקרות, 

העונה בעיצומה ואנו מקווים כי אתם נהנים מהעשייה ומהאתגרים העומדים בפניכם. לפניכם מספר 

 : עדכונים חשובים, אנא הקפידו להתעדכן בכל הפרטים החשובים והיערכו בהתאם

 

 

 

 

 

 

 

 

 שינוי במועד תחרות המוקדמות בעמק חפר 

, ברצוננו לעדכן כי תחרות 2019/2020בהמשך לפרסומים אודות תאריכי תחרויות המוקדמות לעונת 

  9-10תתקיים בתאריכים  2020לינואר  20-21המוקדמות בעמק חפר, אשר תוכננה להתקיים בתאריכים 

 .  2020בפברואר  

 תאריכי התחרויות המוקדמות:  

 מודיעין   -2020בינואר  26

 ירוחם   -2020בינואר  29

   אביב   - תל  -2020בפברואר  3-6

 

 שינוי במועד תחרות האליפות  

                      תחרות האליפות. ומיקום בעקבות שינויים בזמינות ההיכלים ושינוי לוחות זמנים, חל שינוי במועד 

 . בחיפה   2020במרץ    23-24  תחרות האליפות תתקיים בתאריכים 

 

 FTCקול קורא למתנדבים בתחרויות בתכנית  

יוצאות לדרך ולכם יש את הזכות   FTC -כנית הרובוטיקה לחטיבות הביניים ותיכוניםחרויות במסגרת ת תה
 אביב.  -לקחת חלק ולהתנדב! התחרויות יתקיימו בדימונה, כפר יונה, משגב ואירוע הגמר יתקיים בתל

, לרישום מתנדבים חדשים למערכת לחצו כאן -לרישום מתנדבים אשר רשומים במערכת המתנדבים
 . לחצו כאן  -המתנדבים

 מה בעדכון?

 המוקדמות בעמק חפרשינוי במועד תחרות .1

  תחרות האליפות ומיקום שינוי במועד.2

 FTCתכנית תחרויות בקול קורא למתנדבים ב.3

 ישראל FIRST של הועד המנהל, יו"ר בן נון לאביהו אלבום הוקרה.4

 FLLרישום להדרכות שופטי זירה ושופטי תחומים בתכנית .5

 רכישת שולחנות משימה.6

 בחופשת החנוכה LEGO-הזמנה לפעילות בניה ב.7

 CITY SHAPERבעונת בתים פתוחים .8

 מועד פתיחת הרישום לתחרויות המוקדמות.9

  עמק חפר -2020בפברואר  9-10

  ירושלים -2020בפברואר  12-13

  חיפה -בפברואר 17

https://firstisrael.secure.force.com/#/login
https://firstisrael.formtitan.com/new_volunteer#/


 ישראל   FIRST  של   אלבום הוקרה לאביהו בן נון, יו"ר הועד המנהל 

ניתן לשלוח תמונה וברכה לצורך   ישראל FIRST, יו"ר הועד המנהל של נון-יום הולדתו של אביהו בן לרגל
 הכנת אלבום הוקרה.  

של  הועד המנהלמכהן כיו"ר ישראל ו  FIRSTארגון של מדינת ישראל, מייסד  11-מפקד חיל האוויר הנון, -בן
FIRST  בישראל. פועל מאז ועד היום לקידום הארגון   ,ישראל 

 לברך את אביהו לכבוד המאורע המרגש! FIRST LEGO Leagueקבוצות אנו מזמינים אתכם: 

 כיצד תוכלו לעשות זאת?  

 ! *כל קבוצה רשאית להעביר תמונה אחת בלבד!לחצו כאן -לשליחת תמונה 

 מילים בלבד!  100! *כל קבוצה רשאית להעביר ברכה אחת, עד לחצו כאן - לשליחת ברכה 

 !  2019בדצמבר    15- את התמונות והברכות יש לשלוח באמצעות הקישורים המצורפים עד ליום ראשון ה 

 

 FLLרישום להדרכות שופטי זירה והדרכות שופטי תחומים בתכנית  

 י"ב בעלי היכרות וניסיון קודם עם התכנית. -הדרכות לשופטי זירה מיועדות לתלמידים בכיתות י'

ומעלה, בעלי היכרות עם עולמות ההנדסה, מחקר,  21הדרכות לשופטי תחומים מיועדות לבוגרים בגיל 
 פיתוח, חדשנות וערכים. 

 ההדרכות יתקיימו במקביל בתאריכים הבאים: 

 ירושלים  -18:30-20:00, 12.12.19

 חיפה  -18:00-20:00, 15.12.19

 אביב  -תל -18:00-20:00, 17.12.19

     ! לחצו כאן אנא    - לרישום   

   כאן!   - על מתנדבים חדשים אשר טרם נרשמו למערכת למתנדבים יש לבצע רישום ראשוני 

 רכישת שולחנות משימה  

 . רובוטק טכנולוגיות  מביתעל השקת שולחן תחרות חדש מאלומיניום  אתכםלעדכן  ברצוננו

 . רגליים וללא כולל רגליים :גרסאות שתיומגיע בהשולחן הרשמי  השולחן תואם למידות

   info@robotec.co.il  :לפרטים נוספים והזמנה

 

 בחופשת החנוכה   LEGO- הזמנה לפעילות בניה ב 

 .  במהלך חופשת החנוכה LEGO-אביב לפעילות בניה ב -בתל FIRSTאנו מזמינים אתכם להגיע למשרדי 

 ! CITY SHAPERוכן ערכות משימה של עונת   LEGO-במסגרת הגעתכם לפעילות, תוכלו לבנות גביעים מ

 תלמידים בכל יום.   15כל הקודם זוכה ומוגבל לעד - הרישום על בסיס מקום פנוי בלבד

   לחצו כאן! - לרישום לפעילות 

 באר שבע  -18:00-20:00, 25.12.19

 מודיעין  -18:00-20:00, 26.12.19

 

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSeuXpHZlC6FaJdUcyaseP-GrrhMklEuUSjiZrA1IPNr1cFkug/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCUtwEqu8m2Xxdc6kwPTjbSxAvlucBu-0gZ98BeSzc0U1aGQ/viewform
https://forms.gle/9PsyToN5PnDRSufR8
https://firstisrael.formtitan.com/new_volunteer#/
https://robotec.co.il/
https://robotec.co.il/product/fll-workbench/
https://robotec.co.il/product/fll-workbench-without-legs/
mailto:info@robotec.co.il
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8eaeyRPdpJgmSoHy2MG3gJx0eNmu2QX_Uj_dt1oqFssEgpw/viewform?usp=sf_link


 CITY SHAPERבתים פתוחים בעונת  

 התארח בבית פתוח! ל, FIRST LEGO Leagueמזמינות אתכם, חברי קהילת גם השנה מספר קבוצות  

guy@evron- -גיא עברון  -. פרטים נוספים 27.12.19, מחט"ב אילן רמון בכפר סבא  1097קבוצה מס'  •

carmel.com 

   matan.kremer@amit365.org.il -קרמר, מתן 22.12.19קנדי עכו )נהריה(, מאמי"ת  1082קבוצה מס'  •

 david.y.levy@gmail.com -, דוד לוי26.12.19-23"ת ו' בחיפה, פנת אמילאומ 2173קבוצה מס'  •

 amizig@gmail.com -שטייןחי זיגל , עמי17.12.19, תקווה -מ"ד נווה אברהם פתחמ 1543קבוצה מס'  •

 samar@ths.org.il -, סאמר עאמר זבידאתמחט"ב טאהא חוסיין בסכנין 2401קבוצה מס'  •

 vivi028@walla.co.il -, ויוי הרון19.12.19, מבי"ס ניצנים בשוהם  380קבוצה מס'  •

 ועד פתיחת הרישום לתחרויות המוקדמות מ 

 22-אשון הוייסגר בין ר 21:00בשעה  2019בדצמבר  15-ייפתח ביום ראשון ה  הרישום לתחרויות המוקדמות

 . 21:00בשעה  2019בדצמבר 

 דגשים חשובים: 

. אנא הקפידו להתעדכן בפרטי הזיהוי  מערכת רישום וניהול הקבוצות הרישום יתבצע באמצעות  ✓

ונסייע   Firstisrael.org.ilFLL@במידת הצורך יש לפנות אלינו בדוא"ל שלכם לצורך כניסה למערכת. 

ם. במידה ותצטרכו לאפס את סיסמתכם, אפשרות זאת קיימת בעמוד פרטי הזיהוי שלכלכם במציאת 

 יסה למערכת הרישום מצד שמאל בתחתית המסך. הכנ

הרישום לתחרויות אשר יתקיימו במתכונת פרטנרים ב:מודיעין, ירוחם ועמק חפר וכן הרישום לתחרות  ✓

 ייפתח ראשית כל עבור קבוצות מאזורים סמוכים. ובירושלים המוקדמות בחיפה 

 דוא"ל מסודר יישלח בהמשך לקבוצות הרלוונטיות בלבד.   

,  קבוצות אשר תהיינה מעוניינות להירשם לתחרויות אשר יתקיימו במודיעין, ירוחם, עמק חפר ✓

בדצמבר ועד  15-וחיפה יוכלו להירשם לתחרויות על בסיס מקום פנוי החל מיום ראשון ה ירושלים

 בדצמבר.  22-ליום ראשון ה

יים לאחר מועד סיום הרישום לתחרויות. אנא בחרו בקפידה את התאריכים והכינו  לא ייערכו שינו ✓

 ספריים.  -מבעוד מועד שלושה תאריכים בהם תוכלו להתחרות לפי סדר עדיפויות ושיקולים בית

 בלבד.  הרישום יתבצע על בסיס מקום פנוי ✓

בדוא"ל, בעדכונים או ההסתמכו אך ורק על מידע אשר הופץ באופן רשמי ע"י צוות התכנית באתר,  ✓

  בעמוד הפייסבוק הרשמי של התכנית.

 מוצלחת לכולם!   המשך עונהבברכת                                    

 FIRST LEGO Leagueצוות                                                                                  
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