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 עדכוני קבוצות 

 
 רשמה בעיצומההה -  First Tech Challenge  2019ROVER RUCKUSתחרויות

 
 בואו לתפוס את מקומכם.  -ההרשמה  לתחרויות האימונים ולאליפות הארצית בעיצומה, אם טרם נרשמתם 

 לחצו על שם התחרות להרשמה ופרטים נוספים:

 מקום תאריך תחרות

 ביה"ס זינמן דימונה 2.1.19 דרום אימונים סקרימג'

 ביה"ס הנדסאים הרצליה 31.1.19 אימונים סקרימג' מרכז

 היכל שלמה תל אביב 28.2.19 ישראל FTCאליפות 

 

 *אנו מזכירים כי כל קבוצה מחויבת להגיע לתחרות אימונים אחת לפחות )יכולה להגיע לשתיהן(, בנוסף לאירוע האליפות.

 אנו ממליצים למהר להירשם ולתפוס את מקומכם בתחרויות! –בזמן *ההרשמה מוגבלת 

 

 
 

 

 

 4.12.18     7עדכון מספר 
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 עדכוני קבוצות 
 

 רוצים להתנדב בתחרות?

אם אתם רוצים להיות חלק מאירועי העונה שלנו, לקחת חלק בעשייה משמעותית וגדולה, לייצר חוויות מדהימות 

נו מזמינים את התלמידים, המנטורים ואת כל מתנדבי הקהילה להיכנס עוד אנח - וגם עבור עצמכם למשתתפי התכנית

לכל התפקידים המיוחדים והמגוונים שברצונכם למלא בתחרויות האימונים  להירשםלהתחבר ו, למערכת המתנדבים היום

  ובאליפות!

 לחץ כאן -הרשמת מתנדבים חדשים 

 הרשמה כאן – קיימים/מתנדבים ותיקים

 בלינק הבא: –תפקידים השונים של ה והמדריכים חומרי הלימודלשימו לב 

resources-library/ftc/volunteer-g/resourcehttps://www.firstinspires.or 

 

 

 בשיאה תיומועמדוההגשת שיפוט, פרסים וכל השאר: 

 :רוצים להיות צעד לפני כולם? קבלו את טופס הרישום לשיפוט בתחרויות האימונים

https://goo.gl/forms/VoslzjKbXD5HQT2u1 

מוכנים יותר כנסו והרשמו! זה המקום שלכם להתאמן על הצגת האימפריה שבניתם בחודשים האחרונים, ולהגיע 

 .מכולם לאליפות הארצית

 לחץ כאן - S LIST ’DEAN–מדריך פרס ה 
 לחץ כאן –מדריך שיפוט ופרסים 

. אם חשוב לכם פרסים בעונהשל שיפוט הגשה ולינחה אתכם בכל הנוגע  עדיםמידע הנחיות ומו -שיפוט פרסים  מסמךה
ולהתכונן בצורה הטובה ביותר  לפעול בצורה יסודית ומקצועית ולוודא שלא שכחתם מידע חיוני לתפקוד הקבוצה

שם  .בדף המשאבים באתר התוכנית הנמצאים וההדרכות את כלל המסמכים בעיון אוקרקבוצות חייבות ל – לתחרויות
מדריך לכתיבת מחברת את ה האחרון,בסמינר סוכות חומרי הלימוד וההרצאות שהתקיימו תמצאו, בין השאר, את 

 .לדף משאבי הידע לחץ כאן -ועוד , סרטוני הדרכה לתחרויותהנדסה
 
 

 הסכמהוחתימה על טופס ויתור 
 טופס ויתור והסכמה.חתום על ימשתתף  כל אם לאלקחת חלק בתחרויות העונה שימו לב, קבוצות לא תוכלנה 

 .כאן -קישור לטופס אלקטרוני יהם. ימולא הטופס ע"י הור 18מתחת גיל  לתלמידים/ות
 על השלמת התהליך מסכם טופס אישוראו הוריהם ולשלוח החתמת כל המשתתפים ו/ לוודאהקבוצה  מנהל/על מנטור

 .להשתתף בתחרות ניתןללא טופס חתום לא  .כאן – המסכם טופס האישורקישור ל. ftc@firstisrael.org.ilלמייל 
 
 

 
 !בהצלחה לכולם בתחרויות 
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