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 .11.201822.תסתיים ב  Rover Ruckus 2019-2018 תרשמה לעונהה. 1

תהליך הלמידה שלנו וגם בהעונה אנו עמוק בתוך  –קבוצות שטרם הסדירו את ההרשמה והזמנת הציוד  שימו לב, 

את  סיים בדחיפותל יש -בכדי לקיים תהליך תקין של עונה פעילה  .קורה לאורך כל הדרך , אשרהמהותי של התלמידים

 הנקודות ההכרחיות הבאות: 3ם הקבוצה, על פי רישו ענייני

 .תשלום . טיפול בנושאא

  ספרות( 5חייבות לקבל מספר קבוע=)כל הקבוצות  TIMS מערכת בינלאומית. 1  :דרכיםשתי חובה ב הרשמה. ב

 .ftc@firstisrael.org.il למיילחתום  הרשמה טופס משלוח. 2    

  .רובוט(ערכת ה, אימון, אביזרי האתגר )מגרש ציוד לפעילות הקבוצה. ג

תמיכה טכנית, הנחיות נוספות או ייעוץ מקצועי  ,לפעילותציוד  עזרה כלשהי בנושא ההרשמה והתשלום, קבוצות שצריכות

בכדי שנוכל לסייע ככל הניתן  0546770227 או בטלפון ftc@firstisrael.org.ilבמייל  FTCרכז  ,נא צרו קשר עם רןא -

 .המתאימים לכם ולמצוא את הפתרונות

 
 .2018-2019התחרויות לעונת . תאריכי 2

פרסמנו אותם בכדי לתת אפשרות  –ועלולים להשתנות  זמנייםנכון לעכשיו, מיקום ותאריכי התחרויות שלנו הינם 

להיערכות כללית של הקבוצות והמתנדבים שלנו. לכן אנו ממליצים לעקוב בדריכות אחר העדכונים והודעות באתרי 

האינטרנט ובמדיה החברתית. בקרוב מאוד נפתח את מערכת ההרשמה להתנדבות בתפקידים השונים בתחרויות אז 

 ☺ חומרי הלימודועברו על  הישארו מעודכנים

 דימונה. ,ביה"ס ליהמן  :1תחרות אימונים   26.12.18

 הרצליה. ,ביה"ס הנדסאים :2תחרות אימונים   9.1.19

     Championship ISRAEL Tech Challenge FIRST בתל אבי ,היכל שלמה  :תארציאליפות   2.1982.

 

 

 

 4.11.18     5עדכון מספר 

 
 ,קהילה יקרהשלום 

ועם הפנים לעבר תחרויות האימונים  Rover Ruckusשל עונת   האנחנו בשיא

! אנחנו מקווים שאתם ממשיכים לעבוד  2018-2019והגמר הארצי של עונת 

במרץ ולהכשיר את הקבוצה שלכם להיות הכי טובה שאפשר, תוך דגש על 

 חשוביםשימו לב לכמה עדכונים  לימודי לאורך הדרך!-התהליך החינוכי

 , לוז תחרויות, קול קורא של משרד המדע ועוד:בנוגע להרשמה במיוחד

 

http://www.firstisrael.org.il/
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 הסכמה.וויתור חתימה על טופס . 3
לתלמידים/ות  טופס ויתור והסכמה.משתתף לחתום על  כלאנו מזכירים שעל מנת לקחת חלק בתחרויות העונה על 

 .כאן -קישור לטופס אלקטרוני יהם. ימולא הטופס ע"י הור 18מתחת גיל 
 על השלמת התהליך מסכם טופס אישוראו הוריהם ולשלוח החתמת כל המשתתפים ו/ לוודאהקבוצה  מנהל/על מנטור

 .להשתתף בתחרות ניתןללא טופס חתום לא  .כאן – המסכם טופס האישורקישור ל. ftc@firstisrael.org.ilלמייל 
 
 .קול קורא משרד המדע. 4

להשתתפות בתחרויות בינלאומיות בתחומי המדע, הטכנולוגיה  11/2018קורא פרסם קול משרד המדע והטכנולוגיה 
 להלן לינק למסמכי הקול הקורא באתר המשרד: .2019והחדשנות בשנת 

blications/Call_for_bids/most_rfp20181022https://www.gov.il/he/Departments/pu 

 

 משאבי מידע חשובים בעונה:ו התחרות לפרסי מועמדויות תהגש. 5

פרסים של שיפוט הגשה ולינחה אתכם בכל הנוגע  יםמידע הנחיות ומועד -שיפוט פרסים  מסמךה -קבוצות שימו לב
אנו ממליצים  – ולוודא שלא שכחתם מידע חיוני לתפקוד הקבוצה לפעול בצורה יסודית ומקצועיתאם חשוב לכם . בעונה

חומרי הלימוד  אתבין השאר,  ,שם תמצאו .בדף המשאבים באתר התוכנית את כלל המסמכים הנמצאים בעיון אוקרל
 ועוד.  , סרטוני הדרכה לתחרויותמדריך לכתיבת מחברת הנדסהה את האחרון,בסמינר סוכות וההרצאות שהתקיימו 

 
 
  שאלון חומרה קצר לקבוצות:. 6

  ביותר במהלך התחרויות, צוותבכדי שנוכל להתארגן בהתאם ולספק לכם את התמיכה הטובה אם טרם עניתם, 
 ☺שניות ותמלאו אותו  45קצרצר, קחו  שאלון חומרה ותכנהשלנו הכין  nspectionIה 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3akIu5L0xIJLDoIkIelnbSwmeZt5B9kRU_Fa1cY3_viZEOw/viewform 

 
 
 
 

 עונה מדהימה!המשך  לכם ו מאחליםחנאנ
 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
http://firstisrael.net.technion.ac.il/
http://firstisrael.net.technion.ac.il/
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZc20yZlJsLWlUaUU/view
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZc20yZlJsLWlUaUU/view
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZc20yZlJsLWlUaUU/view
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZc20yZlJsLWlUaUU/view
mailto:ftc@firstisrael.org.il
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZc20yZlJsLWlUaUU/view
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20181022
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20181022
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/most_rfp20181022
https://docs.wixstatic.com/ugd/5350fb_4c9d00a73c5d4ef6a82a78559efcc405.pdf
https://www.firstisrael.org.il/ftcresources
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3akIu5L0xIJLDoIkIelnbSwmeZt5B9kRU_Fa1cY3_viZEOw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3akIu5L0xIJLDoIkIelnbSwmeZt5B9kRU_Fa1cY3_viZEOw/viewform

