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 4עדכון מס 
 
 

השלב הבא הוא לבנות את הקבוצה ולבסס את , העונה התחילה בצורה מדהימה עם אירוע בעיטת פתיחה מלא ומהנה
 :יש לנו עבורכם ארבע הודעות. ההכשרה של חברי הקבוצה

 
 
 
 לחץ כאן< -פירוט והרשמה בקישור  –( 02.02-01) יימשך יומיים summit robotics #8סמינר סוכות   - 1

 .כל הפירוט בקישור –ה נא לשים לב להוראות ההרשמה לסמינר וכן למלא את הטופס ביחד עם הקבוצ*

 

 לחץ כאן< -פירוט והגשת טופס רשמי לאירוח  –( scrimmage)אירוח תחרות אימונים   - 2

חתום ( ftc@firstisrael.org.il)אם ברצונכם לארח אירוע עליכם להוריד את הטופס בקישור ולשלוח אותו אלינו *

 .מנהל מרכז גורם אחראי רלוונטי\על ידי מנהל בית הספר

 

. מצריך זמן' מכס וכו, שילוח, תשלומים: הקמת גוף אשר יהיה אמון על הזמנת ציוד קרי –הבהרות  –הזמנת ציוד   - 3

לידיעתכם עד כה (. עמק חפר. רובוטיקה וקהילה, יזמות)' ירוק'אלא על ידי  FIRSTההזמנות אינן נעשות על ידי 

לרכז  -מטרת הטופס . ן שישנה התעכבות בהקמהחלקי חילוף אותם הזמנתם מכיוו \לא נעשתה הזמנת מגרשים 

מכיוון שאנחנו נכנסים לתקופת החגים אנו צופים . הזמנות וליצור עבורכם שירות שיקל מאוד על התפעול השוטף

לכן כל קבוצה המעוניינת למשוך את הזמנתה מוזמנת לפנות למייל  -לעיכוב נוסף באפשרות להזמין את הציוד 

lftc@firstisrael.org.i    אפשרות הזמנת ציוד )ולציין כי אתם מעוניינים לבטל את ההזמנה ולהזמין בעצמכם

אפשרות זו איננה מומלצת וישנו קושי גדול  -באופן עצמאי דרך הספקים האמריקאים פתוחה באופן חופשי עבורכם

קישור לטופס . )אנו נדאג לעדכן בהמשך מתי תצא ההזמנה(. דבר הגורר הוצאות נוספות –בשחרור הציוד במכס 

 (.לחץ כאן –הזמנת הציוד 

 

  מומלץ מאוד לקבוצות להזמין חצי מגרש בכדי לאמן את הרובוט בתנאי המשחק. 

 

4 -  Youth Team Registration Information – חניכים המשתתפים \עליכם להוסיף במערכת את התלמידים

רף את התלמידים למערכת בכמה צעדים הוראות כיצד לצ. הוספת התלמידים היא הכרחית ונדרשת, בתכנית

 כאן –פשוטים 

  
 לכניסה לדף פייסבוק לחץ כאן –עשו לנו לייק –אנו מעלים תוכן שימושי באופן שוטף עבור הקבוצות בדף הפייסבוק 

  
 3עדכון  \ עדכון מיוחד \ 0עדכון  \ 0עדכון  :עדכונים קודמים

  
**** 

  
 : התייחסות קצרה לבעיטת הפתיחה

  
מאות תלמידות ותלמידים ! לדרך ( 02.1.02)יצאה היום  FIRST Tech Challenge Israelהשנייה של תכנית  העונה

לאשכול פיס רעננה על , תודה למתנדבים הרבים שסייעו לנו. Velocity Vortexמתחילים את השנה החדשה עם אתגר 
. ה על התמיכה הגדולה בקבוצות מכל רחבי הארץמנהל מדע וטכנולוגי, לחברת קוואלקום וכמובן למשרד החינוך , האירוח

 .בהצלחה לכולם
  

  עדכוני קבוצות

https://goo.gl/forms/vBVjq7njqSa4SLIl1
https://goo.gl/forms/vBVjq7njqSa4SLIl1
ftc@firstisrael.org.il
ftc@firstisrael.org.il
https://goo.gl/forms/SvW8hvlJBpCD14Of1
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZWGlmUkROdmxmcFE/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/FIRST-Tech-Challenge-Israel-1646630638925277/
http://www.firstisrael.org.il/ftc/page.asp?page=6692
http://www.firstisrael.org.il/ftc/page.asp?page=6761
http://www.firstisrael.org.il/ftc/page.asp?page=6767
http://www.firstisrael.org.il/ftc/page.asp?page=6772
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לרודי . קודם כל לקבוצות ולמנטורים שהגיעו מכל הארץ להשתתף באירוע. עוד קצת תודות ופרגון לקהילה המדהימה שלנו
החיבור העזרה  אורי כהן מנטור של קבוצות רעננה על. ואבי מאשכול פיס רעננה שאירחו אותנו וישר עזרו לפתור כל בעיה

לתואם ומיקה וחבריי הקבוצות , תודה ענקית לאלי ברק על ההרצאה. וההירתמות וכמובן לקבוצת רעננה שעזרה עם הציוד
 .של עמק חפר על הבאת המגרש הרכבתו פירוקו והחזרתו למרכז

  
המובילות של שנה מדהימה וכמובן תודה לנציגי הקבוצות  inspireתודה לקבוצת ירוחם המדהימה שהעבירו הרצאת 

 .שעברה מרעננה משגב והרצליה
  

תודה לשופט הראשי שלנו איל אריה . תודה ענקית למאי פיאמנטה ולשי אוחנה על ההנחיה שלא תבייש אף ערוץ בינלאומי
 .ה מדימונה שעזרו בתרגום סרטון המשימה'תודה ענקית לאתי יצחק ולחבר. שהגיע

 !אז תודה גדולה לכל המתנדבים שלקחו חלק. טובים מה אפשר להגיד הרבה תודות להרבה אנשים
 .שנרתם להקמת האירוע FIRST Israelתודה גם לכל צוות 

  
  
 

 ,נברך אתכם בברכת שנה טובה
 שראלי FIRST צוות

 
 
 

 


