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 12עדכון מס 

 
 ! קבוצות שלום

 
קבוצות שהשקיעו והגיעו  66נהננו לראות ! 6102שבוע שעבר התחלנו רשמית את עונת התחרויות עם תחרות פלאפל 

 -שנים וארגנו אותה לתפארת  2שהקימו את התחרות לפני  MOSTבהזדמנות זו אנחנו רוצים להודות לקבוצת  -לתחרות 
 .תודה

  
 :להלך העדכון השבועי

 

 
 

 -Kickoffפרטים על שידור ה .0

בשידור חי לכל  6102לעונת  FRC יום שבת הקרוב תתפרסם משימת, !(?יש מישהו שלא יודע)כפי שאתם יודעים 

 .העולם

 :מספר פרטים

 כאן קישור לשידור ניתן למצוא. א

 .15:71השידור החי צפוי להתחיל ב כאשר 02:71השידור יתחיל בשעה . ב

 .מומלץ לצפות בהם -יתחילו סרטוני הסבר על המגרש  01:01בשעה . ג

  

 :אירוע בעיטת הפתיחה הישראלי .6

זו הזדמנות נהדרת לפגוש קבוצות מכל הארץ ולדבר על , ביום ראשון הקרוב נפגש לאירוע בעיטת הפתיחה הישראלי

 !חובה שימו לב שהנוכחות באירוע הינה - המשחק

  

     .כפר יונה, שדרות מנחם בגין ,וני כפר יונהס עיר"מתנ: מיקום -

 6102, לינואר 11 -ה, יום ראשון: תאריך -

 (!מ לחתום על קבלת הקיט"ע 11מתוכם חייב להיות מנטור מעל גיל ) נציגים 5כל קבוצה יכולה לשלוח עד  -

 :לוח זמנים -

 התכנסות 09:00 -   

 טקס בעיטת פתיחה 10:30 -   

 יטיםחלוקת ק 11:30 -   

12:00-16:00 – Robot Quick build session - 10:11-קבוצות אשר משתתפות בפעילות זו מתבקשות להגיע ב 

 06:11-לקבלת הקיטים ולהתחיל לעבור על הרכיבים בקיט עד לתחילת האירוע ולקראת הסדנא ב

 טופס ויתור והסכמה .7

 01לתלמידים מתחת גיל . טופס ויתור והסכמהעל מנת לקחת חלק בתחרות על כל משתתף לחתום על , כבכול שנה

 !כאן קישור לטופס אלקטרוני נמצא. ניתן למלא את הטופס בצורה מקוונת, השנה. י הוריהם"ימולא הטופס ע

 .או הוריהם/ על מנטור הקבוצה לוודא החתמת כל המשתתפים ו 

 !כאן הקליקו -להורדת טופס האישור, על מנטור הקבוצה לשלוח טופס אישור על השלמת התהליך, לאחר מילוי הטופס

 .510191922-057או לפקס  frc@firstisrael.org.il ל"דואאת הטופס החתום יש לשלוח ל

  

 .11111ב, על כל קבוצה האחריות לסיים את התהליך עד לאירוע בעיטת הפתיחה בכפר יונה

  

  עדכוני קבוצות

https://www.twitch.tv/firstinspires
https://www.twitch.tv/firstinspires
http://firstisrael.net.technion.ac.il/
http://firstisrael.net.technion.ac.il/
http://www.firstisrael.org.il/userfiles/file/FLL/AnimalAllies/Documents/TeamMantorDeclare_C_R_2017.pdf
http://www.firstisrael.org.il/userfiles/file/FLL/AnimalAllies/Documents/TeamMantorDeclare_C_R_2017.pdf
mailto:frc@firstisrael.org.il
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 הסדרת תשלום לעונה .9

עד בעיטת . ם עם תהליך התשלום של דמי הרישום לעונהלהתקד לקראת אירוע בעיטת הפתיחה אנחנו מבקשים

 .מדמי הרישום 51%אתם מתבקשים להעביר , הפתיחה

ת אופן העברת לקבלת מידע אודו. עם כל הפרטים טופס בקשה לחשבונית במידה ואתם זקוקים לחשבונית נא מלאו

 ניתן לפנות אלינו באימייל, התשלום באמצעות תורם

 

  

 !!ימים לבעיטת הפתיחה 7עוד 

  

 ,בברכה

  ישראל FIRST צוות

http://www.firstisrael.org.il/frc/page.asp?page=4158
http://www.firstisrael.org.il/frc/page.asp?page=4158

