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 11עדכון מס 

 
 

 ! קבוצות שלום
 

סגרנו  השיבוץ לתחרויות האזוריותבשבוע שעבר עם סיום . סגורה 7102אנחנו שמחים לעדכן רשמית שהרישום לעונת 
 .קבוצות חדשות 4מתוכן , קבוצות 46רשמית את הרישום לעונה עם 

אנחנו מבקשים מכל קבוצה להכנס למערכת . TIMS -האירועים להם נרשמתם בימים האחרונים אמורים היו להתעדכן ב
 .במידה ויש בעיה אנא עדכנו אותנו בהקדם. מ לוודא שהיא רשומה לאירועים הנכונים"ע

  
 :להלן העדכון לשבוע הקרוב

  

 

 

 טופס ויתור והסכמה .0

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

 .614161644-061או לפקס  frc@firstisrael.org.il ל"את הטופס החתום יש לשלוח לדוא

  

 .11/10ב, על כל קבוצה האחריות לסיים את התהליך עד לאירוע בעיטת הפתיחה בכפר יונה

 

 

 !מתנדבים מתנדבים מתנדבים .7

השנה האתגר גדל עם השינויים , הוא שאי אפשר לקיים את הפעילות ללא מתנדבים FIRST המשפט הקבוע של

 .עברו FIRST הגדולים שכלל התכניות של

 .בוגרים מנטורים והורים שנרתמו להתנדבויות בתחרויות, לראות עשרות רבות של תלמידים אנחנו שמחים

 :חסרים לנו עדיין מתנדבים בתפקידים הבאים -עדיין צריכים את העזרה שלכם  אנחנו ,אבל

 .CSA - יועץ מערכת הבקרה (0)

 .Inspector - בוחן רובוטים -אינספקטור  (7)

 .Referee - ופטי זירהש (1)

 

אם במידה ויש באפשרותכם להתנדב באחד מהאירועים נשמח . ל מיועדים לבוגרים או למנטורים"כל התפקידים הנ

 .הזה תרשמו בקישור

ות באחד האירועים ותראו אם יש באפשרותכם לעזור לשאר התכניות בהתנדב הזה נשמח אם תעיינו בדף, בנוסף

 (.מיועד לכל הגילאים)שלהם 

 

  

 !6112תחרות פלאפל  .1

 !משקל הודף - 7104אנחנו שמחים להזמין את כל הקבוצות להגיע ולצפות בתחרות פלאפל 

 כאן פרטים על המשימה השנה ניתן למצוא! קבוצות מכל הארץ 71בתחרות השנה משתתפות 

  עדכוני קבוצות

http://www.firstisrael.org.il/frc/page.asp?page=6827
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
http://www.firstisrael.org.il/frc/page.asp?page=6803
http://www.firstisrael.org.il/frc/page.asp?page=6803
http://www.firstisrael.org.il/page.asp?page=6796
http://www.firstisrael.org.il/page.asp?page=6796
http://www.mostgroup.org/falafel-program/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%A4%D7%9C-2016/
http://www.mostgroup.org/falafel-program/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%A4%D7%9C-2016/
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 .ר ברעות"בתיכון מו 74/07 -ה' התחרות תתקיים ביום ב

 !נשמח לראותכם

  

  

 יום לתחרות הפלאפל 11עוד 

 יום לבעיטת הפתיחה 62ועוד 

  

  ,בברכה

   ישראל FIRST צוות


