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

 אנא קראו בעיון!  תכם.לעדכן א

 

 

 
 להלן העדכון:

 
 -הזמנת ציוד מחו"ל .1

עם  יחדו. נאנחנו יודעים כי קיימים קשיים בייבוא של חלקים מחו"ל. חלק גדול מקשיים אלו נובע מסיבות שאינם בשליטת

זאת אנחנו ביחד עם "ירוק" עושים את מירב המאמצים בכדי לזרז את התהליך ולהביא במהירות הגבוהה ביותר את 

רסם על ידי ארגון התאגידים להלן עדכון כפי שפו )בימים הקרובים ישתחרר חלק גדול מהמשלוחים(. ההזמנות לקבוצות.

 של סוכני המכס

לאור זאת, ברצוננו לפנות לקבוצות אשר עוד לא בצעו הזמנת ציוד מ"ירוק". אנא מהרו לבצע את הזמנת הציוד הנדרשת 

ם לבניית יללא חלקים קריטי 6לכם! קבוצות שלא יבצעו הזמנה עד סוף השבוע יכולות למצוא עצמם בתחילת שבוע 

 ! 22.02.18כי מועד סיום העבודה וסגירת הרובוט היא ב לבשימו הרובוט! 

 AndyMarkמ 450$על סך ה PDV-מתבקשות להעביר את קוד ה Drive Baseבנוסף, קבוצות אשר וויתרו על ה

 !9.2עד ה לירוק

 

 נדרשת פעולה!  –הסדרת תשלום לעונה  .2

 לא יעלו לשחק בתחרות הראשונה.להזכירכם, קבוצות שלא יסדירו תשלום 
 אנו מפצירים בכם, לפני שאתם נכנסים לשבועות האחרונים של הבניה להסדיר את הנושא התשלום.

  9040466-054או בנייד  first@firstisrael.org.il בכל שאלה בנושא ניתן לפנות לאילנה בכתובת 
  נא להשלים הטופס הבאלקבלת חשבונית לתשלום 

 
 
 
 
 
 
 

 עדכוני קבוצות 

 על מה העדכון שלנו היום?
 

 הזמנת ציוד מחו"ל 

 דגשי אנספקשין 

  נדרשת פעולה! –דמי השתתפות לעונה  –הסדרת תשלום 

  נדרשת פעולההגשת מועמדות למלגות אישיות ! 

 תזכורת למועד אחרון להגשת מועמדות לפרס ה- s’Chairman !נדרשת פעולה 

  3075פרויקיט הגלויות של קבוצה 
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  LRI –מסר חשוב מ  – נספקשיןידגשי א .3

 לא יותר לכם לעלות למגרש. עבירה על חוקים אלה הינה חמורה ו לחדד ולהדגיש. שני חוקים שברצוננו

  החוק הראשון(R22) -  עוסק בכמות חלקי החילוף ( המיוצריםFABRICATED ITEMS)   אותם ניתן להביא לתחרות

, בהם ק"ג( של חלקי חילוף ושיפור מיוצרים 13-פאונד )כ 30כל קבוצה יכולה להשתמש בעד  -ומועד הבאתם 

 באירוע עצמו. או  (Robot Access Period)ניתן להשתמש בזמן הגישה לרובוט 

ק"ג חלקים בזמן הגישה לרובוט  8ז"א כי אם קבוצה השתמשה ב  -מגבלת המשקל משותפת לתחרות ולזמן הגישה 
רוע יש יאת כלל החלקים אותם הקבוצה מביאה לארוע. יק"ג נוספים של חלקים לא 5היא תוכל להביא לכל היותר 

רוע ואז להכניס ילדוגמא לא ניתן להביא רובוט אימון, לאחסן אותו מחוץ לא - להכניס בהגעה לתחרות ביום הראשון
רוע )גם אם החלק הזה עומד במגבלות המשקל המותרות(. מומלץ לקרוא את החוק לפירוט יק מהמערכות לאחל

 נוסף על המגבלות.
שהקבוצות  (COTSשימו לב : "חלקים" הכוונה לחלקים שהקבוצה בנתה, אין מגבלה על חלקי חילוף מקוריים )

 מביאות , לדוגמה: מנועים, גלגלים, גירים...

 יהחוק השנ(R86) -   מתייחס לטעינת אוויר לרובוט ממדחס שאינו ממוקם על הרובוט. במקרה כזה על המדחס
 ונשלט על ידי מערכת הבקרה של הרובוט. FIRSTלהיות מדחס חוקי של 

 
, עדכון זה אינו FIRSTהרשמית היחידה של החוקים הינה החוקים הרשמיים באתר של  הרס** שימו לב כי הג

 של החוקים** מהווה פרשנות רשמית
 

בשני המקרים ברור כי מדובר בחוקים הקשים לאכיפה ולכן מטרת הפנייה היא בעיקר למען התזכורת. אנו 
 סומכים על היושרה המקצועית של התלמידים והמנטורים בשמירה על החוקים. משחקים הוגן ומנצחים ביושר.

 
  -הגשת מועמדות למלגות אישיות .4

סמסטרים  4מלגות עבור  3 ,ישראל FIRSTאנחנו שמחים לעדכן שגם השנה הטכניון מעניק מלגות לבוגרי  -מלגות טכניון

 סמסטרים! 2-מלגות ל 3עוד ו

 .תלמיד כיתה יב'על מנת להתמודד על המלגה, כל קבוצה רשאית להגיש מועמד אחד בלבד, 

  –אופן ההגשה 

מנומק היטב באותו פורמט של  )חובה!( מכתב המלצה של מנטור הקבוצהולצרף אליו  הזהיש למלא את טופס הבקשה 

 .ניתן להוסיף גם מכתב המלצה של מורה אחד בלבד, בעברית או באנגלית() Dean’s Listמכתב ההמלצה עבור 

 .15.02.2017עד לתאריך   scholarships@firstisrael.org.ilמכתב ההמלצה יש לשלוח לכתובת הטופס ואת 

 פרטים בהמשך. -המועמדים יזומנו לראיון בתחרויות האזוריות בחיפה או בת"א 

 

Dean’s List- זוהי תזכורת לקבוצות להגיש מועמדים לפרס ה- Dean’s List  מהלא יאוחר וכפי שפורסם בחוקים-

15.02.2017. 

 .(בלבד!מכתב ההמלצה חייב להיות באנגלית ) TIMS -תהליך הגשת המועמדים נעשה דרך מערכת ה

 !מועמדים בכיתות י' או יא' בלבדניתן להגיש  – לתשומת לבכם

 פרטים בהמשך. -המועמדים יזומנו לראיון בתחרויות האזוריות בחיפה או בת"א 

 

  s’Chairman -תזכורת למועד אחרון להגשת מועמדות לפרס ה .5

 .TIMS-! דרך מערכת ה22:00בשעה  8/2/18ניתן להגיש מועמדות לפרס זה עד ה

 

 -3075ט הגלויות של קבוצה קיפרוי .6
ממשיכה השנה את פרויקט הגלויות שלה, כל קבוצה תוכך לקבל יותר חשיפה  Ha-Dream Team 3075#קבוצת 

. אז איך משתתפים? תוכלו למצאו את כל תהישראליאליפות במהלך התחרויות האזוריות וה First Israelבקהילת 

 .כאןהפרטים 

ים ליצור קשר ישיר עם הקבוצה בדוא"ל חשוב שכל הקבוצות ייקחו חלק! לשאלות אתם מוזמנ

hadream3075@gmail.com 

 
 ה, בברכ
 .ישראל FIRSTצוות 
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