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 5עדכון מס 
 
 

 ,קבוצות יקרות
בתוך כל העומס והעשייה לא לשכוח לקחת רגע . למידה ובנייה, אנו מקווים שעוברים עליכם ימים של גיבוש

 FIRST   אנו מזכירים לכם להשתמש בקהילה המדהימה של –לפתור בעיות \ולהסתכל מהצד כיצד ניתן להקל
! שימו לב, ז הקבוצה לפי תחרויות האימונים המתקרבות אלינו במהרה"זהו הרגע גם בו אנו בונים את לו. ישראל

 :יש לנו מספר עדכונים מעניינים עבורכם

 
 

  ההרשמה לתחרויות אימונים נפתחה(scrimmage) – בתי הספר וכלל , מנטורים, אנו רוצים להודות לקבוצות

השנה יתקיימו שלוש תחרויות אימונים מתוך . הגורמים והגופים שלקחו על עצמם להפיק תחרות אימונים

כל קבוצה  מחייביםתחרות כללי ה. הסתכלות חברתית יחד עם נוחות גיאוגרפית לקבוצות הפרוסות ברחביי הארץ

אנו ממליצים להגיע לכמה שיותר תחרויות אימונים מכיוון שכל מטרתם . בתחרות אימונים אחתלהשתתף לפחות 

בכל תחרות יש צורך בכמות גדולה של מתנדבים (. הם אינם מעניקים ניקוד לאליפות)היא למידה וצבירת ניסיון 

נא להירשם לתחרויות אימונים . וצות המקיימות תחרויות אימוניםלהפקת האירוע ונשמח באם קבוצות יסייעו לקב

בתוך כל טופס )במטרה שכל תחרות תוכל להיערך בהתאם  חובהההרשמה היא , אליהם אתם מתכוונים להגיע

 (.הרשמה תמצאו את הפרטים המלאים של התחרות כולל איש קשר לשאלות

  

 :פריסת התחרויות והרשמה

  

1. Scrimmage center–כאן –מזמינה אתכם להירשם  88511קבוצה  – 11.81.82 –מבשרת ציון 

2. Scrimmage north -  כאן –מזמינה אתכם להירשם  88111קבוצה  – 82.8.81 –כרמיאל 

3. Scrimmage south  –  כאן -מזמינה אתכם להירשם  88111קבוצה  -2.1.81 –דימונה 

  

  

  על כל קבוצה למלא ולחתום ( שהוזמן בהזמנה האחרונה)בכדי לקבל את הציוד  –' ירוק'הבהרות מ –הזמנת ציוד

שימו לב כי ישנם גיליונות בהם תמצאו , לחץ כאן –להורדת הקובץ )על טופס פרטי הלקוח שלה ועל פרטי ההזמנה 

 .'ירוק'יש לחתום על טופס פרטי לקוח לסרוק ולשלוח ל(. את המסמכים הנדרשים ממכם לחתימה

  

 או hok.com-shop@yarok -ני הטפסים החתומים אפשר להעביר סרוקים באימייל לאת ש

 !בלי שני הטפסים חתומים לא נוכל לשחרר את הציוד .90-9045491בפקס 

  עדכוני קבוצות

 ?על מה העדכון שלנו היום
  

 (scrimmage)ההרשמה לתחרויות אימונים נפתחה  (1)

 הבהרות –הזמנת ציוד  (2)
 עדכוני משחק חשובים (3)
 קישורים מעניינים \הודעות נוספות  (4)

https://docs.google.com/a/firstisrael.org.il/forms/d/e/1FAIpQLSfWFoqHWXlKAnVm3azbwKD3996nM8AF7U7_wM6p2lBLQlpWTQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceifnDm2-EGqQgYQ9BCUYVk9OhnEhNHqWLSCeT2dgf7ErbYg/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/a/firstisrael.org.il/forms/d/e/1FAIpQLSeFBQqv-gy8Z_tFKg9kZPux3rY2e1IRnVS5DuxYSAxU9Dkwyw/viewform?c=0&w=1
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZeTBYODk3QVFJSXc/view?usp=sharing
shop@yarok-hok.com%20
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מצורף טופס הזמנה מעודכן . הזמנה נוספת לאנדימארק( 11.11.11)מתכוונים להוציא ביום חמישי ( 'ירוק')בנוסף אנחנו 

 (.מצורף למייל זה) V2ניתן להשתמש בטופס הזמנה ירוק  ( קטנים" יםבאג"תוקנו כמה )

בחצות באימייל ( 11.11)צריכות להעביר לנו עד יום רביעי ( FTCאו קבוצות  FRCכמו פלאפל )קבוצות שרוצות להזמין 

 :חוזר את

 ובו כל הפרטים מלאים Excel -קובץ ה          -

 אם טרם העבירו כזה( קהבסרי)טופס פרטי לקוח חתום           -

 בסריקה( Excel -הזהה למה שיש בקובץ ה)טופס הזמנה חתום           -

 hok.com-shop@yarokאת האימייל שולחים אל 

 . אנו מקווים כי בטווח של שבוע תעלה מערכת ההזמנות המקוונת ואז לא נצטרך את הקבצים הללו יותר

  

 .מו ולפי הכתוב במייל זהאנא הקפידו לפעול לפי ההנחיות בטופס עצ*

עליכם לבצע הזמנה דרך הספק   MODERN ROBOTICSכמו ' ירוק'ספקים שאינם מופיעים ברשימת הספקים של 

 (.ללא גורם מתווך מצדנו)ישירות 

  

 עדכוני משחק חשובים 

 

  

Important Game Material Updates 

There have been critical updates to the game materials that we would like to bring to your attention. 

  ·Field Setup Guide (critical update) – Tape instructions have been changed for the Center Vortex base 

plate. The original guide instructions showed the blue and red tape that outlines the base being placed 

half on the base and half on the tiles. With this critical update, the blue and red tape should be placed 

entirely on the edges of the base. This will not only allow for an easier setup from event to event, but 

will help partners conserve gaffers tape. Please see step 7-1 in the Field Setup Guide for these 

updated instructions. 

  ·Field Assembly Guide – A new paint code has been added to assist those who cannot have the 

“Mouse Ears” paint mixed at their local Home Depot. The additional color is Behr “Blackout”, paint code 

number N510-7, semi-gloss (base 3300). 

  ·Game Manual Part 2 – An image was updated in section 1.3, Figure 1.3-1 to reflect accurate 

measurements of the Center Vortex height  . 

  

  

  קישורים מעניינים \הודעות נוספות 

  

  לחץ כאן –תומכים \ערכת הכשרה כיצד לגייס כספים -כל מה שרציתם לדעת על גיוס כספים 

  

Youth Team Registration Information – חניכים המשתתפים בתכנית\עליכם להוסיף במערכת את התלמידים ,

 כאן –פשוטים  הוראות כיצד לצרף את התלמידים למערכת בכמה צעדים. הוספת התלמידים היא הכרחית ונדרשת

  

 : קישורים מעניינים

  

 קישור קבוצות פייסבוק פירסט

 לחץ כאן FTC קבוצה

 כאן לחץ פירסט ישראל לא רשמי

 כאן לחץ פירסט מתנדבים

shop@yarok-hok.com
http://www.firstinspires.org/resource-library/fundraising-toolkit
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZWGlmUkROdmxmcFE/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/825568454188044/
https://www.facebook.com/groups/825568454188044/
https://www.facebook.com/groups/100569823370583/?ref=notif&notif_t=group_r2j_approved&notif_id=1469440206105060
https://www.facebook.com/groups/100569823370583/?ref=notif&notif_t=group_r2j_approved&notif_id=1469440206105060
https://www.facebook.com/groups/444636675612526/?ref=notif&notif_t=group_r2j_approved&notif_id=1469440103570394
https://www.facebook.com/groups/444636675612526/?ref=notif&notif_t=group_r2j_approved&notif_id=1469440103570394
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 כאן לחץ בוגרים פירסט ישראל

 כאן לחץ בוגרים פירסט עולמי

 

 כאן לחץ וידיאו איך להזמין מנטור שני למערכת טימס

 כאן לחץ איך לרשום קבוצה במערכת

 כאן לחץ המראה כיצד להירשם צעד אחר צעד FTC פוסט בבלוג

 כאן לחץ מפת קישורים שיכולה לעזור בהתמצאות באתר העולמי

 כאן לחץ מידע טכני רחב

 

   2911הרכבת אלמנטים  -סרטוני הדרכה 

Center Vortex Assembly כאן לחץ 

Beacon Assembly כאן לחץ 

Corner Vortex Assembly כאן לחץ 

 

 כאן לחץ ניהול קבוצה

 כאן לחץ 2911 – 2911הכל על המשחק 

 כאן לחץ מקורות לבניית רובוט

 כאן לחץ כל התפקידים -הכשרות מתנדבים 

 כאן לחץ עדכונים מיילים מהעולם

 כאן לחץ יהמשאבים לטכנולוג

 כאן לחץ פורום שאלות ותשובות

 

 כאן –ניתן למצוא  FIRST Tech Challengeשל  1-סמינר סוכות הכל המצגות מ

  

 לכניסה לדף פייסבוק לחץ כאן –עשו לנו לייק –אנו מעלים תוכן שימושי באופן שוטף עבור הקבוצות בדף הפייסבוק 

  

את , הישראלי RSTFIישנם עדכונים נוספים הנמצאים באתר  3עדכון  \ עדכון מיוחד \ 2עדכון  \ 1עדכון  :עדכונים קודמים

 .כאן –כל העדכונים של העונה ניתן למצוא 

  

 

 ,של העונה 1-ה  scrimmage -יום ל 41עוד 

 !המון בהצלחה

 

 ישראל FIRSTצוות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/groups/479411098767879/?ref=notif&notif_t=group_r2j_approved&notif_id=1469440096542884
https://www.facebook.com/groups/479411098767879/?ref=notif&notif_t=group_r2j_approved&notif_id=1469440096542884
https://www.facebook.com/groups/203615639698314/?notif_t=group_r2j_approved&notif_id=1469440108423513
https://www.facebook.com/groups/203615639698314/?notif_t=group_r2j_approved&notif_id=1469440108423513
https://www.youtube.com/watch?v=l3gKOm501FM
https://www.youtube.com/watch?v=l3gKOm501FM
https://www.youtube.com/watch?v=1AIRgD4XBGk
https://www.youtube.com/watch?v=1AIRgD4XBGk
http://firsttechchallenge.blogspot.co.il/2016/08/team-registration-new-and-improved.html
http://firsttechchallenge.blogspot.co.il/2016/08/team-registration-new-and-improved.html
http://firsttechchallenge.blogspot.co.il/2016/07/navigating-first-website-useful-links.html
http://firsttechchallenge.blogspot.co.il/2016/07/navigating-first-website-useful-links.html
http://firsttechchallenge.blogspot.co.il/p/ftc-tech-talk.html
http://firsttechchallenge.blogspot.co.il/p/ftc-tech-talk.html
https://www.youtube.com/watch?v=1-IRaryPJ2M
https://www.youtube.com/watch?v=1-IRaryPJ2M
https://www.youtube.com/watch?v=h2zgSwj2e9E
https://www.youtube.com/watch?v=h2zgSwj2e9E
https://www.youtube.com/watch?v=DGvmP-z-U6Q
https://www.youtube.com/watch?v=DGvmP-z-U6Q
http://www.firstinspires.org/node/5226
http://www.firstinspires.org/node/5226
http://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
http://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
http://www.firstinspires.org/node/5181
http://www.firstinspires.org/node/5181
http://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/volunteer-resources
http://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/volunteer-resources
http://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/team-email-blasts
http://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/team-email-blasts
http://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/technology-information-and-resources
http://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/technology-information-and-resources
http://ftcforum.usfirst.org/forumdisplay.php?156-FTC-Technology&__hstc=212927755.8c47fe5c332447859bfe583000c1f507.1466607298723.1466607298723.1466607298723.1&__hssc=212927755.4.1466607298724&__hsfp=2853653097
http://ftcforum.usfirst.org/forumdisplay.php?156-FTC-Technology&__hstc=212927755.8c47fe5c332447859bfe583000c1f507.1466607298723.1466607298723.1466607298723.1&__hssc=212927755.4.1466607298724&__hsfp=2853653097
http://www.firstisrael.org.il/ftc/page.asp?page=6781
https://www.facebook.com/FIRST-Tech-Challenge-Israel-1646630638925277/
http://www.firstisrael.org.il/ftc/page.asp?page=6692
http://www.firstisrael.org.il/ftc/page.asp?page=6761
http://www.firstisrael.org.il/ftc/page.asp?page=6767
http://www.firstisrael.org.il/ftc/page.asp?page=6772
http://www.firstisrael.org.il/ftc/news.asp

