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  קבוצות שלום!
 אנא קראו בעיון!  במגוון נושאים. לעדכן אתכם עוד פחות מחודש לבעיטת הפתיחה ואנו רוצים

 

 

 
 

 להלן העדכון:
 
1. GearWorks XO 2017  !יוצא לדרך 

לשנת  SPINOFF( תחרות המפהתתקיים באולם הספורט של תיכון אביב ברעננה ) 17.12.17ביום ראשון הקרוב ה

לו"ז לקבוצות המשתתפות נשלח בנפרד. נשמח כמובן לארח את כולכם גם אם תגיעו לצפות, להיפגש שוב  .2017

 נות!לראות וליה. כולם מזמנים לבוא  17:30 -, טקס סיום ב 9:30ולהיטען באנרגיות לקראת העונה. טקס הפתיחה בשעה 

 

 מערכת מתנדבים חדשה!!! .2

במידה ואתם מעוניינים  אחרי עבודה רבה, בתחילת החודש השקנו סוף סוף את מערכת המתנדבים החדשה שלנו.

אנחנו מתחילים בשיבוצים בקרוב ומחכים  -(בקישור הזה)לתחרויות  רשמוהופרופיל  להתנדב, נשמח מאוד! אנא פתחו

 לכם!

הקרובה  שלנו לעונה CSAמחפשים להגדיל את מאגר האינספקטורים, השופטים וה אנו  כמו כן, אנו צריכים את עזרתכם.

 לאנשים שהיו מנטורים שהנכם בקשר איתם,ינו הרשמה לכל בוגרהאנא העבירו את קישור . בכלל ולשנים הבאות בפרט

 ועודדו אותם להתנדב ולקחת חלק במפעל המדהים הזה! וכמובן לכל אדם ראוי לדעתכם בעבר

 

 -KICKOFFרישום לסדנת בנייה מהירה ב .3

Robot Quick Build Session"" הינה סדנא אשר מתקיימת באירוע הKICKOFF עובד בניית מרכב הנעה  ה מטרתו

בטחון בעבודה עם חלקי ו חדשות )או וותיקות המעוניינות בכך( הבנה, על מנת להקנות לקבוצות באירוע מהקיט שתקבלו

 הקיט. קבוצות המעוניינות להשתתף בסדנא, שימו לב לזמנים : 

ועד הכניסה לאולם לתחילת הטקס. לאחר הטקס נחזור להמשך ההדרכה עד השעה  09:00ההדרכה תחל בשעה 

16:00. 

 (פרטים והנחיות נוספות ישלחו לקבוצות שירשמו לסדנא) .23/12 -המוצ"ש אנא רשמו את קבוצתכם לאירוע לא יאוחר מ

 FRC@FIRSTISRAEL.ORG.ilלהרשמה אנא שלחו מייל לכתובת 
 עדיפות תינתן לקבוצות חדשות. -לכל היותר  10-מספר המקומות בסדנא מוגבל ל –לתשומת ליבכם 

 

 יפורסם בעדכון הבא.  Kickoff -פרטים ולו"ז אודות אירוע ה
 

 

 עדכוני קבוצות 

 על מה העדכון שלנו היום?
 

 GearWorks XO 2017  !יוצא לדרך 

 !!!מערכת מתנדבים חדשה 

 רישום לסדנת בנייה מהירה בKICKOFF- !נדרשת פעולה 

  הזמנת ציוד וחלקי חילוף לרובוט –ירוק 
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 -ירוק  .4

 והנו הנציג הרשמי בישראל של הספקים הבאים: FIRST ISRAEL-'ירוק' הינו ישות נפרדת מ

  

 VEX ()כלל חלקי הרובוט 

 ANDYMARK ()אביזרי משחק וכלל חלקי הרובוט 

  

( המציג את הצעדים הנדרשים לפתיחת תיק לקוח, חשוב לקרוא הזהבקישור 'ירוק' יש לעיין בדף ) בכדי להיות לקוח של

 ולפעול לפי ההנחיות של 'ירוק'. שאלות יש להפנות לרונן במייל: טופס התחייבות לרכישהאת 

Ronen@yarok-hok.com 

  

יש לשלוח  י הספקים עמם עובד 'ירוק' נמצאים באתר. במידה וישנו פריט שאינו נמצא באתרכל הפריטים הקיימים באתר

 מנת שיוסיפו את הפריט. )נא לציין מק"ט, שם פריט, אתר הספק(.הודעה על כך לרונן על 

 שימו לב לעדכונים המופיעים באתר "ירוק" בנושא תדירות ההזמנות ועדכוני הגעת משלוחים לארץ. 

 

 
 ימים בעיטת הפתיחה! 24נותרו עוד 

 וחג חנוכה שמח!ה, בברכ
 .ישראל FIRSTצוות 
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