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  קבוצות שלום!
בנוסף יש מספר נושאים בהם אנו רוצים  אנו מקווים שאתם לומדים ונהנים. ,העונה מתקדמת בצעדי ענק

 אנא קראו בעיון!  לעדכן אותכם.
 

 

 

 
 

 להלן העדכון:
 

 -רדיו לקבוצות וותיקות .1

, KICKOFFלאחר אחר שמספר קבוצות הפנו את תשומת ליבנו לרשימת התכולה של הקיטים אותם  קיבלתם ב

 FIRSTמול  הסדרנו את הנושא ,ן כי קבוצות וותיקות זכאיות לראוטר חדש )בניגוד למה שפרסמנו בעבר(ה מצויוב

תיקות ממתין לשילוח ארצה בארה"ב. עקב חוקי הייבוא של מדינת חדשים לכל הקבוצות הוו ראוטרים 62ומשלוח של 

ישראל אנו נאלצים לחכות לאישור משרד התקשורת בכדי להכניסם לארץ. בירוקרטיה זאת מתארכת מעל למצופה. 

 אנו נעדכן ברגע שהמשלוח יצא לדרך.

כל הקבוצות הוותיקות  ספנו מהקבוצות לפני כחודש.טלנו את הזמנת הראוטרים אותה איבעקבות כך, ב הבהרה:

 !(יחידה אחתי יחידות גם הן יקבלו רק ת)קבוצות אשר הזמינו שן הכלל יקבלו ראוטר חדש ללא עלות. ללא יוצא מ

 

 קיטים פגומים/חסרים .2

משלוח ההשלמה לקבוצות אשר מלאו את טופס הדיווח בדבר חלקי קיטים פגומים/חסרים יגיע בצורה מרוכזת 

 . קרובמסר ביי מדויקישראל ומכאן יופץ לקבוצות. מועד  FIRSTלמשרדי 

, 2630, 2212, 1937 ליקויים הן: הקבוצות אשר אושרה להם באופן חלקי או מלא רשימת החוסרים/ -שימו לב

תנו את רשימת התכולה של הדברים שאושרו להם במייל . קבוצות אלו יקבלו מא5928, 7112, 7039, 5951

זכאותן  תנפרד. קבוצות אחרות אשר אינן מופיעות בין הקבוצות הנ"ל והגישו את הבקשה מוזמנות לפנות לברר א

   frcteams@firstinspires.orgלמייל 

 עדכוני קבוצות 

 על מה העדכון שלנו היום?
 

 רדיו )ראוטרים( לקבוצות וותיקות 

  קיטים פגומים/חסרים 

 הבהרות בנוגע לQ&A 2018 

 נדרשת פעולה! תזכורת לתשלום דמי ההשתתפות 

 לשימוש ב  םשיונות תלמידיירSolidWorks 

 ד"ר רם אורון, נשיא האיגוד הישראלי להנדסת מערכותמ פניה 
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 -Q&A 2018הבהרות בנוגע ל .3

שם תוכלו למצוא את כל התשובות לשאלותיכם. לקרוא את מדריך המשחק!!!! לכול הקבוצות אנו מזכירים 

 !18כפי שמתואר במדריך בעמוד  2018הרשמי של עונת  Q&Aלבמידה ולא הצלחתם למצוא אותם שם אנא פנו 
 

 נדרשת פעולה! תזכורת לתשלום דמי ההשתתפות .4

קבוצה אשר לא תסדיר את עניינה אנו מזכירים לכל הקבוצות למהר ולשלם את מלוא דמי השתתפותם לעונה! 

 הכספיים עד מועד השתתפותה בתחרות הראשונה לא תוכל להשתתף בה!

 כאן.כל הפרטים אודות אופני תשלום ובקשת חשבוניות ניתן למצוא 

 

 -SolidWorksשיונות תלמידי לשימוש ב יר .5
 והכינה קיט מיוחד FRC , משמשת כספונסר לתחרויות ה  SOLIDWORKSחברת

SOLIDWORKS #FIRSTPowerUp Kit of Parts -  2018לקראת עונת התחרויות לשנת. 

 לשימוש ביתי על ידיוכנה המיועדת לגרסת הסטודנט של הת רישיון פרטני הקיט כולל, בין היתר,

 FIRSTלמידע עבור קבוצות כפי שפורסם על ידי  לינק  למידע נוסף ולהרשמה. לינק .למשך שנה  התלמידים,
  

  -ד"ר רם אורון, נשיא האיגוד הישראלי להנדסת מערכותמ פניה .6

לאחרונה פנה אלינו ד"ר רם אורון, נשיא האיגוד הישראלי להנדסת מערכות, והביע את רצונו לתרום מהידע הרב 

 השונות. FRCשבתחום לקבוצות 

 הרצאות מרתקות לכל קבוצה שמעוניינת בכך:רם מציע להגיע לערב של שתי 

  האחת בנושא הנדסת מערכות תועבר על ידי מתנדבים מהאיגוד להנדסת מערכות 

  פרויקטים תועבר על ידי מתנדבים מוהשנייה בנושא ניהולPMI-  העמותה לניהול פרויקטים בישראל 

  

 בתכנון ובניית רובוט הנדסת מערכות וניהול פרויקטים הם נושאים אשר יכולים לסייע רבות

 FRC@FIRSTISRAEL.ORG.ILבמייל  נוקבוצות המעוניינות לקבוע מפגש מעשיר זה, מוזמנות לפנות אלי

 
 
 
 

 ה, בברכ
 .ישראל FIRSTצוות 
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