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  קבוצות שלום!
 אנא קראו בעיון!  במגוון נושאים. לעדכן אתכם ואנו רוציםפה, בעיטת הפתיחה ממש עוד רגע 

 

 

 

 
 
 

 להלן העדכון:
 

1. GearWorks XO 2017  - 

 ואנחנו רוצים לסכם: ומאחורינאז התחרות 

לעונה המתקרבת בצעדי ענק! אנחנו מקווים כי  ןהתיאבוקודם כל הייתה חוויה מדהימה, אשר ממש פתחה את 

וכי הקבוצות שהשתתפו הצליחו ליצר לחברים החדשים חוויה חיובית ומלמדת,  מטרותיההתחרות השיגה את 

 תם ושהיה לכם כיף!ילהתאמן על בניית רובוט, לשפר ביצועים ובעיקר שנהנ

מוביל השוב לצוות המתנדבים המדהים שבלעדיו כל זה לא היה קורה ובעיקר לצוות המתכנן,  הבהזדמנות זאת נוד

 ה.יקרשות שי מורדוך האבר מבצעהו

ודבר אחרון, אך לא פחות חשוב, כל הכבוד וברכות לזוכות בפרסים השונים בכלל ולברית המנצחת בפרט הלו 

 !!! 5951, 1937, 3339היא: 

 

 !!! KICKOFF 2018הנכם מוזמנים ל .2

כל קבוצה  .שדרות מנחם בגיןברח' עירוני כפר יונה, המתנ"ס ב  2018לינואר  7האירוע מתקיים ביום ראשון ה

יחד  .KITקח את היאשר יחתום וי 18! על כל קבוצה לשלוח אדם בוגר מעל גיל חובהנציגים ) 5 עדלשלוח  רשאית

 חברי קבוצה( 4רשאים להצטרף עוד  עם הבוגר

  בהתאם. ואנא היערכ חובה! לאיסוף הקיטים וההשתתפות המועד היחידזהו  -שימו לב

 

 לוח זמנים: -

 התכנסות 09:00 -   

 טקס בעיטת פתיחה 10:30 -   

 חלוקת קיטים 11:30 -   

   - 12:00-16:00 Robot Quick Build 

 

 

 עדכוני קבוצות 

 על מה העדכון שלנו היום?
 

 GearWorks XO 2017  - !סיכום 

 הזמנה לKICKOFF- - אירוע פתיחת העונה 

  נדרשת פעולה! -רישום לסדנת בנייה מהירה 

 חשוב! – הזמנת מצברים 
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 -KICKOFFרישום לסדנת בנייה מהירה ב .3

אנו מזכירים לקבוצות אשר מעוניינות להשתתף בסדנת הבניה המהירה ועוד לא נרשמו כי הן יכולות לעשות כן עד 

 (פרטים והנחיות נוספות ישלחו לקבוצות שירשמו לסדנא) .23/12 -ההקרוב מוצ"ש 

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

 

 חשוב! – הזמנת מצברים מירוק .4

 הזמנת מצברים לרובוטים מבוצעת על ידי ירוק ובאופן נפרד מיתר חלקי הרובוט.  –לתשומת לבכם 

ייבוא מצברים הנו תהליך אשר דורש הערכות נפרדת מול גורמי התקינה והמכס ועל כן קבוצות אשר מעוניינות 

  .מול ירוק– מתבקשות לעשות זאת בהקדםלהזמין מצברים 

אנו ממליצים לכם בחום להיערך עם מלאי מצברים. מוזמנים להתייעץ בעניין כמות המצברים  – Rookiesקבוצות 

  לפני ביצוע ההזמנה.    

 
 
 
 

 ימים בעיטת הפתיחה! 19נותרו עוד 
 וחג חנוכה שמח!ה, בברכ
 .ישראל FIRSTצוות 
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