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  16עדכון מס 
 
 

 קבוצות שלום!
אנחנו בעיצומו של השבוע השלישי לעונת הבנייה, אנחנו מקווים שאתם עומדים ביעדים שהצבתם לעצמכם, עובדים 

 .בשלב זה, היה רצוי שתהיו בשלב סיום גיבוש הרעיונות, ובניית אבי טיפוס !בהתלהבות ונהנים

 

  

 :להלן העדכון השבועי

 דגשי אינספקשן .1

 ( חזרה עכשיו מההדרכה בארה"ב עם הדגשים הבאים:LRIשיים שלנו )שירלי, אחת מהאינספקטורים הרא

 את הבמפרים! כוללת א. וודאו שאתם מבינים את הגבלות הגודל של הרובוט השנה, שימו לב שמגבלת הגודל

ב. אנא וודאו שאתם קוראים בעיון את חוקי החבל ואת כל העדכונים שיוצאים בעניין. כמו כן, מומלץ לעיין בפורום 

  .FIRSTאלות והתשובות של הש

בנוסף, אנחנו מתכננים לבצע ביקורי אינספקטורים בקבוצות בארץ בשבוע וחצי האחרונים של עונת הבניה ע"מ 

. שימו הזה לתת לכם דגשים לפני אריזת הרובוט. קבוצות המעוניינות שנגיע אליהם מתבקשות למלא את הטופס

לב שמילוי הטופס לא מבטיח את הגעת האינספקטור, העדיפות תנתן לקבוצות חדשות וקבוצות שאנחנו מרגישים 

 שצריכות יותר עזרה בעניין.

 חשוב! –הסדרת תשלום לעונה  .2

להסדיר את  רשותלתשומת לבכם, קבוצות שטרם הסדירו את נושא תשלום דמי ההשתתפות לעונה הקרובה, נד

 התשלום בהקדם.

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

 frc@firstisrarl.org.il העברת התשלום באמצעות תורם, ניתן לפנות אלינו באימייל

 תחרות הפוסטרים חוזרת, ובענק! .3

אנו שמחים לעדכן כי גם העונה אנחנו ממשיכים עם תחרות הפוסטרים בקרב כל הקבוצות בישראל, השנה סביב 

 .Districtהמעבר של ישראל ל נושא

  

 איך זה עובד?

תחשבו מחוץ  -, עם טיפים ודגשים לקבוצות בעניין Districts-פוסטר סביב המעבר של ישראל לשיטת העצבו  •
 לקופסא, מצפים לראות גיוון גדול!

 ס"מ 50X70העלו את הכללים ע"ג פוסטר מעוצב במידות   •
על פי הנחיות השימוש  FIRST Robotics Competition -ישראל ו FIRST יש להשתמש בלוגואים החדשים של  •

 (כלים שיווקיים בלוגואים )ראו עמוד
לא יאוחר  frc@firstisrael.org.il )מוכן לדפוס( לכתובת PDF + בקובץ Jpeg את העיצוב הסופי יש לשלוח בקובץ •

 3.2.2016-מה
בשעה  10.2.2016-ל 5.2.2016-העיצובים המתמודדים יועלו לתחרות לייקים בעמוד הפייסבוק שלנו בין ה •

12:00. 
חמשת הפוסטרים עם כמות הלייקים הגבוהה ביותר יועברו לשופטים שלנו שיבחרו מתוכם את שלושת הפוסטרים  •

 המנצחים
 העיצובים המנצחים יועברו לדפוס וישמשו אותנו בתחרויות! •

 הזמנת מצברים אחרונה לעונה  .4

קבוצות המעוניינות לרכוש מצברים נוספים לתחרויות מתבקשות לעשות זאת לא  -עדכון זה מועבר אליכם מירוק

  עדכוני קבוצות
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קו להגיע עד לתחרויות . ירוק לא יכולים להתחייב שמצברים שיוזמנו לאחר תאריך זה יספי10.02.2017-יאוחר מה

  האזוריות.

 

 מצברים טעונים לכל תחרות. 6לקבוצות להגיע עם מינימום של  ממליצים אנחנו

 

  Dean's list פרס .5

 .16.02.2017-כפי שפורסם בחוקים לא יאוחר מה Dean’s List -זוהי תזכורת לקבוצות להגיש מועמדים לפרס ה

 .TIMS -תהליך הגשת המועמדים נעשה דרך מערכת ה

 ניתן להגיש מועמדים בכיתות י' או יא' בלבד! – לתשומת לבכם

 פרטים בהמשך. -המועמדים יזומנו לראיון בתחרויות האזוריות בחיפה או בת"א 

 

 מלגות לימודים בטכניון .6

מלגות  3-ישראל ואף מגדיל את הכמות ל FIRST אנחנו שמחים לעדכן שגם השנה הטכניון מעניק מלגות לבוגרי

 סמסטרים! 2-מלגות ל 3-סמסטרים ו 4עבור 

 , תלמיד כיתה יב'.מועמד אחד בלבד על מנת להתמודד על המלגה, כל קבוצה רשאית להגיש

 Dean’s באותו פורמט של מכתב ההמלצה עבור מכתב המלצה של מנטור הקבוצה מנומק היטב –אופן ההגשה 

Listבאנגלית( )בעברית או 

 .16.02.2017 לתאריך עד  scholarships@firstisrael.org.il את מכתב ההמלצה יש לשלוח לכתובת

 .פרטים בהמשך -יות בחיפה או בת"א המועמדים יזומנו לראיון בתחרויות האזור

 

 :3075קבוצה  פרויקיט הגלויות של  .7

ממשיכה השנה את פרויקט הגלויות שלה, כל קבוצה תוכך לקבל יותר חשיפה  Ha-Dream Team #3075 קבוצת

אז איך משתתפים? תוכלו למצאו את  במהלך התחרויות האזוריות והצ'מפיונשיפ הישראלי. First Israel בקהילת

 .כאן כל הפרטים

לשאלות אתם מוזמנים ליצור קשר ישיר עם הקבוצה  חשוב שכל הקבוצות ייקחו חלק!

 .hadream3075@gmail.com בדוא"ל

  

 ,ימים לתחרות האזורית הראשונה 41עוד 

  

 ,בברכה

  .לישרא FIRST צוות
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