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 !קבוצות שלום

אנו בסופו של השבוע הרביעי של עונת הבנייה, בשלב זה היה רצוי שתהיו בשלבי הבנייה והתכנות ע"מ שתוכלו להתאמן 

 .לפני הגשת הרובוט

  

 

 :מספר עדכונים חשובים להמשך השבוע
 עדכון על תהליך הגשת מועמד למלגת הטכניון .1

כל קבוצה רשאית להגיש מועמד אחד למלגת הטכניון. בנוסף לתהליך הבקשה  ,בעדכון הקודם כפי שפרסמנו

  .המצורף למייל זה טופס פרטי המועמד שפורסם, לכל בקשה יש להוסיף את

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

2.  -Webinarמערכת הבקרה 

בין השעות  08/02על מערכת הבקרה ביום רביעי, ה Webinar בעקבות שאלות רבות בעניין, אנחנו מקיימים

זדמנות שלכם לשאול את כל השאלות שעלו לכם על מערכת הבקרה ולא ידעתם את מי . זו הה19:30-20:30

 .הראשי שלנו CSA-יועבר על ראובן שטל ה Webinarהלשאול. 

 .אתם מוזמנים )ואף מתבקשים( לשלוח לנו במייל חוזר שאלות שהייתם רוצים שנענה עליהם בהדרכה**

  

 :להדרכה דרך הקישור הבא רישום

https://attendee.gotowebinar.com/register/5421022614413953794 

 לאחר הרישום תקבלו מייל עדכון עם קישור להדרכה**

על מנת שכל הקבוצות תוכלנה להשתתף בהדרכה, אנא רישמו לא יותר משני משתתפים  – לתשומת לבכם

 .מקבוצתכם או לחלופין רישמו משתתף אחד בלבד והאזינו יחד להדרכה

 הההדרכה תוקלט ותעלה לאתר שלנו להאזנ

 !2017תחרות פוסטרים  - תזכורת .3

 !שימו לב שמחר זה היום האחרון לשלוח את הפוסטר הקבוצתי

  

 ?איך זה עובד

תחשבו מחוץ  -עם טיפים ודגשים לקבוצות בעניין  ,Districts-עצבו פוסטר סביב המעבר של ישראל לשיטת ה •
 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. 
ה ביותר יועברו לשופטים שלנו שיבחרו מתוכם את שלושת הפוסטרים חמשת הפוסטרים עם כמות הלייקים הגבוה •

 המנצחים
 העיצובים המנצחים יועברו לדפוס וישמשו אותנו בתחרויות! •

  עדכוני קבוצות

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
http://www.firstisrael.org.il/frc/page.asp?page=6852
mailto:scholarships@firstisrael.org.il
https://attendee.gotowebinar.com/register/5421022614413953794
http://www.firstisrael.org.il/frc/page.asp?page=4616
mailto:frc@firstisrael.org.il
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4.   FIRST Like a Girl  2212יוזמה של קבוצה. 

אשר  FIRST Like a Girl הביאה לארץ את פרוייקט the spikes #2212 קבוצת בנות, העדכו הזה הוא בשבילכן,

 .בארץ ובעולם את הכוח הנשי בקבוצות הרובוטיקה FIRST במהלכו הם רוצים להראות לקהילת

דרישות  .כאן – להרשמה . https://www.facebook.com/Spikes2212 לעוד פרטים בפייסבוק של הקבוצה

 .כאן – צילום

  

  !!ימים לתחרות האזורית הראשונה 31עוד 

 

 ,בברכה

  .לישרא FIRST צוות
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