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  קבוצות שלום!
 נושאים לעדכן אתכם בהם. אנא קראו בעיון!  מגווןהעונה מתקרבת בצעדי ענק ויש לנו 

 

 
 

 העדכון:להלן 
 

 -שיבוץ סופי לתחרויות המוקדמות .1

אנו עומדים לפני סיומו ופרסומו של שיבוץ הקבוצות הישראליות לתחרויות המוקדמות בארץ. עם זאת, הדבר 

 )כל הקבוצות שברשימת המתנה יקבלו הודעה ברגע השיבוץ( ימשך עוד מספר ימים. אנא התאזרו בסבלנות.

 

 הישראלי פתוח! KICKOFF -הרישום ל .2

. האירוע יתקיים בכפר יונה TIMS -הישראלי נפתח והוא אפשרי עכשיו במערכת ה KICKOFF -הרישום לאירוע ה

 מנטור! + ובו יוצג האתגר של שנה זאת ויחולקו הקיטים. האירוע מוגבל לחמישה משתתפים מקבוצה 7/1/2018ב

שימו לב שעליכם לציין ברישום שברצונכם לקבל את  !20/11אנא מהרו להירשם! מועד אחרון להרשמה ב 

 הקיט במעמד האירוע. 

 

3. GearWorks OX 2017 דביםניוצאת לדרך ואנו מחפשים מת- 

החגיגה הראשונה של העונה ממש בפתח, וכמו בכל האירועים שלנו, אנחנו לא יכולים בלעדיכם, המתנדבים שלנו! 

 קשר. ואנו ניצור עמכם טופס הרישום? מלא את 17/12/17להתנדב בתחרות שתערך ב מעוניינים

 

 טופס הסכמה וויתור  .4

, על כל משתתף לחתום על טופס הסכמה וויתור. FIRSTלתשומת לבכם, כבכל שנה על מנת להשתתף בפעילות 

 ימולא הטופס על ידי ההורים.  18לתלמידים שטרם מלאו להם 

 .  בקישור הבאאת הטופס בשפה העברית ניתן למלא בצורה מקוונת 

בקישור  ה, המופיע הצהרהחתמו על הטופס ולהמציא  באחריות מנטור הקבוצה לוודא שכלל המשתתפים בקבוצה

 בצירוף רשימת התלמידים.  frc@firstisrael.org.ilלכתובת  ,זהה

 15.12-מתבקשות להשלים התהליך עד ל GearWorks -*קבוצות המשתתפות ב

 

 

 עדכוני קבוצות 

 על מה העדכון שלנו היום?
 

 שיבוץ סופי לתחרויות מוקדמות 

 נפתחה ההרשמה לKICKOFF נדרשת פעולה! -הישראלי 

 מתנדבים ל- GearWorks XO 2017- !נדרשת פעולה 

  נדרשת פעולה! -טופס הסכמה וויתור 

  נקודות זכות  5 –פרויקט גמר ברובוטיקה 

 3132 -פנייה לקהילה המקומית מ, the Thunder Down Under אוסטרליה , 
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   FIRST Robotics Competition  תלמידיהנחיות להגשת עבודת גמר ברובוטיקה על ידי  .5

 FIRST Robotics Competitionמשרד החינוך, מינהל מדע וטכנולוגיה תומך בהשתתפות תלמידי תיכון בתכנית 

בשם ד"ר ירון דופלט, מפמ"ר הנדסת מכונות, אשר יסייע לכם לעודד ולקדם תלמידים  לשימושכם מסמך

 יח"ל.   5המשתתפים לפחות שנתיים בתכנית להגיש חוברת עבודת גמר בהיקף של 
  

 , אוסטרליה the Thunder Down Under ,3132 -פנייה לקהילה המקומית מ .6

, במהלך עונת הבניה, ערך תמיכה לקבוצות ברחבי העולם , אשר מקימה מ3132לאחרונה קיבלנו פנייה מקבוצה 

 קונספט התמיכה מבוסס על מספר עקרונות: . Google hangoutsדרך 

  קבוצה ותיקה, מעל שנתיים בתכנית 

  שעות מדיי שבוע.  3מהקבוצה אשר ייתנו מענה לשאלות במשמרת מוגדרת של  נציג/ה אחד/תיכולת למנות 

  15:00- 12:00משמרות רלוונטיות GMT (14:00-17:00 או שעון ישראל )18:00-21:00 GMT (20:00-

 שעון ישראל(  23:00

 -במידה ויש לכם שאלות ו/או אתם מעוניינים להצטרף ליוזמה, מוזמנים לפנות לכתובת 
firstroboticsteam3132@gmail.com  

 

 

 
 ימים בעיטת הפתיחה! 59נותרו עוד 

 .ישראל FIRSTצוות ה, בברכ
 
                         

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://drive.google.com/open?id=1zN4VA1gvGv_vn8ODcoEyPIK54Oe2a6gS
mailto:firstroboticsteam3132@gmail.com

