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 9עדכון מס 
 
 

 !קבוצות שלום
 

 .נערכים לעונה ומקיימים מפגשי הורים ומנטורים אנחנו יודעים שאתם 
 -לשימושכם סרטון קצר שיכול לעזור לכם לרתום את ההורים להיות מעורבים בעשיה המדהימה של הקבוצה שלכם 

 .לחצו כאן לצפיה
  
 :אנא קראו אותו בעיון -שוב העדכון השבוע הינו ארוך וח

 
 

 ר עופר רימון"עם אביהו בן נון וד מפגש מנהלים .1

. /1121/21הזמנה להגיע ולהשתתף במפגש החשוב המתוכנן להתקיים ב בשבוע שעבר נשלחה לכל מנהלי בתי הספר

  .מ לרתום אותם לשינויים בתכנית השנה"ע חשוב לנו שכל מנהלי בתי הספר של התכנית יגיעו

 הקלקו כאן - להזמנה, אנא עזרו לנו בלהביא את המנהלים למפגש -מנטורים 

 

 :הרובוטיקה של הטכניון להוראת במרכז FRC סמינר  ./

הסמינר יתקיים בטכניון במרכז  . FRC גם השנה ייערך סמינר הכנה לתלמידים ומנטורים של קבוצות, י שנהמיד

 .לנובמבר 11 -את הרובוטיקה וכולל סדרה של מפגשים שבועיים המתחילים בלהור

 .בקישור זה מידע נוסף ניתן למצוא

 

 Kickoff  חלק משחק נוסף לאירוע הזמנת .1

עוד חלק  מראש ב יכולות להזמין"קבוצות מחוץ לארה, (מומלץ לקרוא אותו באופן שוטף) בבלוג של פרנק שפורסם כפי

 Kickoff -משחק שיגיע ל

 .FIRST Choice-ב מהנקודות שלכם 1%/-ב" תחויבו"לעשות זאת  במידה ותבחרו

 .יהיה ניתן להזמין את חלקי המשחק, לאחר פרסום המשימה,  במהלך העונה -חשוב לציין 

4. FIRST Choice - מידע ראשוני: 

אותה תקבלו באירוע בעיטת הפתיחה מכילה מגוון של ציוד וחלקים  Kit Of Parts (KOP) - ערכת החלקים הבסיסית

 .או סובסדו על ידי גופים וחברות גלובאליות2 רובם נתרמו וש

הגידול במספר הקבוצות בעולם הציב אתגר לחלק מהתורמים שאינם מסוגלים לתת מענה להיקף כל כך גדול של 

 .קבוצות

כל  .KOP-להזמנת חלקים שיתווספו ל" בנק"המהווה  FIRST choice ב הקימה את מערכת"ארה FIRST ,כיוון שכך

 .שבעזרתם ניתן להזמין רכיבים דרך המערכת" נקודות"צה מקבלת קבו

 ."כל הקודם זוכה"המערכת עובדת בשיטת , בגלל שיש מספר מוגבל מכל מוצר

נפרסם , הרלוונטי לשנה זו FIRST Choice לאחר פרסום המידע על, המידע הזה הוא נכון לשנה שעברה**

 .הסבר עדכני על הנושא

 חשוב - TIMS-רישום לאירועים ב .5

מ שנוכל להזמין "ע  TIMSהישראלי ב Kickoff-אנחנו צריכים שקבוצות יירשמו במהרה ל, כפי שפרסמנו בעדכון הקודם

-התגלה לנו שללא רישום מקדים לתחרות אין באפשרות הקבוצה להרשם ל, בדיעבד .את הקיטים שלכם לארץ בזמן

Kickoff. 

 Districts-לאחד מאירועי ה ולהרשם באופן שרירותי וטנטטיבי  TIMSאנחנו מבקשים מכל קבוצה להכנס ל -לכן 

  עדכוני קבוצות

https://www.youtube.com/watch?v=z2scK4waYpY
http://d1329148.an4u339.allnet4u.biz/userfiles/file/FRC/School_Invitation_20_9_16.jpg
http://d1329148.an4u339.allnet4u.biz/userfiles/file/FRC/School_Invitation_20_9_16.jpg
http://d1329148.an4u339.allnet4u.biz/userfiles/file/FRC/FIRST-%202016-17program(1).doc
http://d1329148.an4u339.allnet4u.biz/userfiles/file/FRC/FIRST-%202016-17program(1).doc
http://www.firstinspires.org/robotics/frc/blog/2017-international-game-piece-option
http://www.firstinspires.org/robotics/frc/blog/2017-international-game-piece-option
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 .8פ ההנחיות בעדכון מספר "הישראלי ע Kickoff-המופיעים באתר ולאחר מכן להרשם ל

עדכן את הרישום כשנפרסם את התאריכים ומיקומים הסופיים לאירועי המוקדמות אנחנו נבצע רישום נפרד ונ, כאמור

 .לפי הרישום הישראלי TIMSשלכם ב

  .31133-עד ליום ראשון ה Kickoff-אנחנו מבקשים מכם לסיים את הרישום ל

 

 חשוב -פתיחת מערכת ההזמנות לקבוצות  ./

 !ק"הפועלת דרך ירו, להזמנות ראשונות את מערכת ההזמנות החדשה וחאנחנו שמחים לפת

קבוצות ששלחו את מכתב ההתחייבות לעונת , עם זאת. ק בשלבים האחרונים של העלאת האתר לאוויר"ירו

 .מוזמנת להזמין פריטים דרך הקובץ המצורף למייל /11/2/11/

ק ורק לאחר מכן "ולשלוח אותה לירו" פרטי לקוח"קבוצה המעוניינת להזמין צריכה למלא את כרטסיית  -(3)שימו לב

 ".הזמנה "י מילוי ושליחת כרטסיית"הזמנות ברצף עתוכל לשלוח 

 .שקל בחשבון 5,111קבוצות מוגבלות בחריגה של עד , בשונה משנים קודמות -(2)שימו לב

  West-ו - REV Robotics ספקים חדשים /נוספו עוד  , VEX-ו AndyMark נוועים שלבנוסף לספקים הקב -(1)שימו לב

Coast Products. 

  

 מערכת ההזמנות המקוונת צפויה לעלות לאוויר בטווח של שבועיים

  

  

  

 !יום לבעיטת הפתיחה 95עוד 

  

 ,בברכה

 ישראל FIRST צוות

 

http://d1329148.an4u339.allnet4u.biz/userfiles/file/FRC/Yarok_Azmanot.xlsx
http://d1329148.an4u339.allnet4u.biz/userfiles/file/FRC/Yarok_Azmanot.xlsx
http://d1329148.an4u339.allnet4u.biz/userfiles/file/FRC/Yarok_Azmanot.xlsx
http://www.andymark.com/
http://www.vexrobotics.com/vexpro/
http://www.revrobotics.com/
http://www.wcproducts.net/
http://www.wcproducts.net/

