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 קבוצות שלום!

 
 
 
 

 
 

 הישראלי kickoff הזמנה ל

 
  .שדרות מנחם בגיןבעירוני כפר יונה, המתנ"ס ב  2019לינואר  6-האירוע יתקיים ביום ראשון ה

אשר יחתום וייקח את  18לשלוח אדם בוגר מעל גיל  חובה על כל קבוצה .נציגים 5 עדלשלוח  רשאיתכל קבוצה 
 קבוצה.חברי  4בוגר רשאים להצטרף עוד ל .KITה

 זהו המועד היחיד לאיסוף הקיטים וההשתתפות היא חובה! אנא היערכו בהתאם. – שימו לב!
 לוח זמנים:

 התכנסות 8:30-
 טקס בעיטת הפתיחה 9:30-
    "על רובוטים, קהילה, פרסים ומה שבניהם" Senior JAהגב' עדה אבס רצאה: ה 10:00-
 חלוקת קיטים 10:30-
 

 ישתתפו במשחקים שתי קבוצות רוקי בלבד.השנה 
 באירוע. Robot Quick Buildעקב כך החלטנו לא לקיים 

 מוזמנות ליצור איתי קשר.Robot Quick Build קבוצות אשר תכננו להשתתף ב 
 
 
 
 

 עדכוני קבוצות 

 על מה העדכון שלנו היום?
  

 הישראלי  KICKOFFהזמנה ל 
 טופס ויתור והסכמה

 צמצום עלויות בתחרויות 
 פרסים בתחרות

 סיוע בגיוס שופטים ומתנדבים לכלל התוכניות
 נדרשת פעולה! – הסדרת תשלום

 תודות
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 טופס ויתור והסכמה
 

 כבכל שנה, על מנת לקחת חלק בתחרות על כל משתתף לחתום על טופס ויתור והסכמה
ימולא הטופס ע"י הוריהם. השנה, ניתן למלא את הטופס בצורה מקוונת. קישור לטופס  18לתלמידים מתחת גיל 

 כאןאלקטרוני נמצא 
לאחר מילוי הטופס, על מנטור הקבוצה לשלוח  .על מנטור הקבוצה לוודא החתמת כל המשתתפים ו / או הוריהם

 firstisrael.org.il@Frc:  את הטופס החתום יש לשלוח לדוא"ל על השלמת התהליך אישורטופס 
 קבוצה שלא תשלח טופס חתום ע"י המנטור לא תוכל להשתתף בתחרויות!

 
 צמצום עלויות בתחרויות 

 
 בהתאם לשיחת המנטורים שנערכה עם בשמת לפני כחודשיים להלן השינויים הצפויים: 

 . בזירהגמר המשחקים יוקרנו על מסך אחד )ולא שניים( משחקי הב
 .לא תהיה הקרנה של המשחקים במעגל סגור באוהלבנוסף, 

 ל הקבוצות לדאוג עצמאית להבאת השולחן/ות ע -השנה במהלך התחרויות לא נספק שולחנות בפיטים
 לא תהיה שתיה קלה בחדר מתנדבים )מלבד מים( בתחרויות האזוריות.

 הסליחה עמכם –צומצמה לקפה ומאפה בגמר ים ארוחת בוקר מנטור
 

 פרסים בתחרות
 

 בלבד. 11השנה הוקצו לנוסלוטים  15הוקצו לנו  בשונה משנה שעברה בהכפי שאתם יודעים, 
התלבטנו רבות האם יש מקום לשינוי בחלוקת הפרסים ובסופו של דבר לאחר התייעצות עם המנטורים הוחלט 

 (EIלוטים ל)בשונה משנה שעברה בה הוקצו שני ס  Engineering Inspirationה תצות סלוט אחד לטובלהק
   Rookie All Star Awardובת הקבוצות רוקי בלבד נמשיך בהקצאת סלוט אחד לט 2כמו כן, על אף שהשנה יש 

 
 

 שופטים ומתנדבים לכלל התכניותסיוע בגיוס 
 

 FLLתחרויות אזוריות של  10בימים אלה אנו בעיצומו של גיוס שופטים ומתנדבים לתחרויות שלנו. השנה יש לנו 
שיתקיימו  ימים של תחרויות גמר 2 -בנוסף למתנדבים ו 60 -שופטים בכל יום ובסה"כ כ 30 -הדורשות כ

 . בירושלים
 בינואר.  14 –המתחילות ב  – FLLאנו זקוקים לעזרתכם בגיוס שופטים ומתנדבים לתחרויות ה 

 במקביל.  FRC -ול FTCשאנו מגייסים גם מתנדבים ושופטים ל  כמובן
 

 הסדרת תשלום
 

 ברצוני להזכיר שבטופס ההתחייבות עליו חתמתם כתוב:
 
 :"הבאים מהמועדים יאוחר לא לשלם מתחייבים אנחנו התשלום את"
 

16.11.2018- 25% 
13.12.2018- 25% 

22.2.2019-   50% 
 

 קבוצות שטרם הסדירו את התשלום לעונה מתבקשות לעשות זאת בהקדם!

 
 !לא נאפשר לקבוצה לקבל את הקיט לפני הסדרת התשלום
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 ודותת
 

של כלל התכניות אשר מסייע רבות  המנטוריםהוקם ועד  ,לפני כחודשיים מאז השיחה שהתקיימה עם בשמת
  .לצוות

 מתנדבים שנרתמו ונרתמים לסייע.המנטורים וה לוועד המנטורים ולכללאנו מודים 
  י הקלעים, עזרתכם מורגשת ומוערכת!כל מי שנותן יד ומסייע מאחורלתודה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פתיחהימים לבעיטת ה 12 עוד
   

 שנה טובה לכולם!
 ישראל                       FIRST צוות
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