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 כולם,שלום ל
(, העונה רשמית יצאה לדרך כאשר אתם 9.9 -של העונה )שהתפרסם ב ההתרגשות בשיאה עם פרסום סרטון האתגר

ותרומה לקהילה בצורת הפצת מדע וטכנולוגיה! אנו יוצאים למסע מדהים של למידה ותחרות יחד עם מתן השראה 
 ממליצים לקרוא באדיקות את העדכון הבא, שימו לב לנושאים להנחיות: 

 
 

  לצפייה לחץ כאן – התפרסם  Recoveryelic RFIRST™ סרטון האתגר .1

היה כבר  1)מדריך המשחק מס'  2שימו לב שיחד עם פרסום סרטון האתגר התפרסם גם מדריך המשחק מס' 
ם בתהליך הבנת חשוף לקריאה ועודכן בחודש האחרון(. מדריכי המשחק הם הבסיס ללמידה והם מובילים אתכ

 לחץ כאן – 21+למדריכי המשחק המשחק ובניית הרובוט. 
 

 נדרשת פעולה!  -הזמנה לבעיטת הפתיחה הישראלית  .2

אישור פרטים ולהורדת ההזמנה, , 2.10-אנו מתרגשים להזמין אתכם לבעיטת הפתיחה הישראלית שתתקיים ב
  לחץ כאן – הגעה

 נדרשת פעולה! -  FIRST ROBOTICS SUMMIT #9 סמינר .3

של  2-של הארגון וה 9-השנה הוא הסמינר ה FIRST ROBOTICS SUMMIT #9כמדי שנה נערך סמינר 
 . אנו שמחים להזמין אתכם לסמינר שיקפיץ אתכם לשלב הבא בעונה. FIRST Tech Challengeתכנית 

יום, חלוקת הכיתות, שעות וכו'(. אנו  שימו לב להערות הכתובות בתוך לו"ז הסמינר )משך הסמינר, למי מיועד כל
 אפשר )מס' המקומות מוגבל(. ממליצים לבצע הרשמה מוקדם ככל ה

  לחץ כאן< - לצפייה בלו"ז הסמינר + הערות חשובות

  לחץ כאן< - הרשמה לסמינר

 מגרש  \אביזרי משחק  \הזמנות ציוד  - )יזמות, רובוטיקה וקהילה( 'ירוק' .4

 אינן גוף אשר יהיה אמון על הזמנת ציוד קרי: תשלומים, שילוח, מכס וכו' מצריך זמן. ההזמנות בשנה שעברה קם
 במהלך השנה הראשונה כלל אלא על ידי 'ירוק' )יזמות, רובוטיקה וקהילה. עמק חפר(.  FIRSTנעשות על ידי

 . רשויות עבדו למול 'ירוק' \רשתות בתי ספר  \בתי הספר 

  עדכוני קבוצות

 על מה העדכון שלנו היום?
 (פורסמו באתרצפו עכשיו! )מדריכי המשחק  –התפרסם  ™FIRST Relic Recovery האתגרסרטון  (1)

 נדרשת פעולה! –הזמנה לבעיטת הפתיחה הישראלית  (2)
 נדרשת פעולה! - FIRST ROBOTICS SUMMIT #9סמינר  (3)

 מגרש  \אביזרי משחק  \נות ציוד הזמ - )יזמות, רובוטיקה וקהילה( 'ירוק' (4)
 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://www.firstinspires.org/robotics/ftc/game-and-season
https://www.firstinspires.org/robotics/ftc/game-and-season
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
https://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZWG1FZUJ4Tkk3Mzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZWG1FZUJ4Tkk3Mzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZczNueXhWZEd3RUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZczNueXhWZEd3RUU/view?usp=sharing
https://goo.gl/forms/cID1VCREQWlGuzMw1
https://goo.gl/forms/cID1VCREQWlGuzMw1
http://shop.yarok-hok.com/
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אנו מייעצים לכם לפנות למנטורים ותיקים בכדי להבין אילו חלקים מומלץ להזמין )וגם אילו לא(. חשוב גם לשקול 

הזמנה של אביזרי משחק בכדי שתוכלו להתאמן על המשימות של השנה )מגרש מורכב ממסגרת, משטח 
אביזרי המשחק כן. אנא התייעצו עם  –כאשר מסגרת ומשטח אינם משתנים מעונה לעונה . (ואביזרי משחק

  מנטורים ותיקים בנושא הזמנת אביזרים אלו(.
 

המפרט עוד על ההתנהלות,  'ירוק' אזור טפסים לקבוצות באתרבאת הטפסים הנמצאים  אנא קראו באדיקות
  -כיצד לפתוח כרטיס לקוח, התנהלות למול ירוק וביצוע הזמנות, התייעצות חינם עם 'ירוק' בנוגע להזמנות ועוד

  לחץ כאן< -ראשית קראו את הנוהל במלואו 
 

, לדוג' אישור ניהול ספרים, פטור ניכויי מס במקור  עבור הנהלת חשבונות טפסי 'ירוק'< - עבור טפסיםלאחר מכן 
 . לקבוצותטפסים  –וכו' נמצאים באתר 'ירוק' 

אנו ממליצים בחום למי שטרם קרא את העדכונים הקודמים לעשות זאת עכשיו, בכדי שתוכלו להיערך 
 תאם לעונה הקרובה. בה

  לחץ כאן –לצפייה בעדכונים קודמים 

 *הדברים כתובים בלשון זכר אך פונים לשני המינים. 

 

 , 2.10-נתראה בבעיטת הפתיחה ב עשייה ולמידה שתהא שנה של

 ישראל         FIRST צוות
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