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  קבוצות שלום!

 
 !!FIRST Robotics Competition 2017-2018התחלנו רשמית את ההכנות לעונת 

 אנחנו מקווים שאתם מנצלים את החופש למנוחה המשולבת בהכנות לקראת שנה הבאה.
קבוצות אשר מקיימות הכשרות/סמינרים במהלך הקיץ ורוצות להזמין אליהם קבוצות נוספות מוזמנות לשלוח לנו 

 מייל על מנת שנפיץ זאת ליתר הקבוצות.
 

 

 
 
 

 

 להלן העדכון השבועי:
 
 . תחרות קדם העונה1

תקיים בהמשך לסקר שנשלח לקבוצות לפני כחודש, אנחנו שמחים להודיע שהוחלט שהתחרות המקדימה ת
  )חופשת החנוכה( באזור המרכז. 17/12/2017ב

אך  SteamWorksהמשחק מתוכנן כך שהקבוצות המשתתפות יוכלו להגיע עם אותו הרובוט בו השתמשו בעונת 
יציע אתגרים חדשים לקבוצות אשר רוצות לבצע שינויים ושיפורים לרובוט שלהם. כמו כן, קבוצות יידרשו לבצע 

  תהליך חשיבה אסטרטגי.
? כי מדובר במשחק אשר מבוסס על Spinoff. למה Spinoff 2017 - GearWorks XO -א. שם התחרות 

 ? תגלו בהמשך.GearWorks XOמהשנה הקודמת. למה  FRCהמשחק 
חוקי המשחק יפורסמו במהלך חודש אוגוסט כאשר בעיטת הפתיחה הרשמית תהיה במהלך  -ב. לו"ז כללי 

   ום לתחרות יפתח עם פרסום החוקים וייסגר בבעיטת הפתיחה.)אפקה(. ריש 9-סמינר החורף ה
 קבוצות לפחות. 24מותנה ברישום של  ג. קיום התחרות

 
 )אפקה( 9-. סמינר החורף ה2

 (.8-10/10ימים במהלך חופשת סוכות ) 3יתקיים גם השנה במתכונת של  FIRST של 9-סמינר החורף ה
קבוצות/אנשים אשר מעוניינים להרצות בסמינר מוזמנים לשלוח לנו  אנחנו בשלבים הראשונים של תכנון הסמינר.

מייל עם התוכן אותו הם רוצים להעביר. כמו כן, קבוצות אשר מבקשות שתוכן מסויים יעבור בסמינר מוזמנות 
 לשלוח מייל עם הבקשה.

 
 

  עדכוני קבוצות

 על מה העדכון שלנו היום?
 

 תחרות קדם העונה 

 אפקה( 9-סמינר החורף ה( 

  2018תזכורת קול קורא 
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 2018קול קורא  -. תזכורת 3
 .2018לעונת  FRCוצות בעדכון הקודם, פורסם על הקול קורא של משרד החינוך לקב

 .בקישור הזה ואת הנספחים אותם יש להגיש ניתן למצוא כאן את כל הפרטים על הגשת הבקשה ניתן למצוא
בזכות הגידול העצום בתקציב שהמשרד מעמיד לרשות הקבוצות, כל קבוצה אשר תעמוד בקרטריונים ותגיש את 

 המלא שמשרד החינוך מעמיד. התקצוב הטפסים בזמן )ובצורה נכונה( תוכל לקבל את
 

תהליך הגשת הבקשה למינהל מבוצע דרך הרשות המקומית / הבעלות של בה"ס במערכת  – לתשומת לבכם
 המרכב"ה ולא באופן ישיר על ידי הקבוצה/בית הספר.

 .06/08/17חשוב! יש להגיש את הבקשה לקול קורא במלואה עד 
 

רי העדכונים במייל, בשבועות הקרובים נתחיל לפרסם את אתם מוזמנים )ומתבקשים( להמשיך לעכוב אח
 .2018התאריכים לתחרויות לעונת 

 
 ימים בעיטת הפתיחה! 180נותרו עוד 

 
 בברכה,

 ישראל FIRSTצוות 
   

 

 המשך חופשה מהנה ולהתראות בקרוב, 

 ישראל                       FIRST צוות
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