
  

www.firstisrael.org.il , מייל, 604090955-361: פקס :info@firstisrael.org.il                  ® IsraelFIRST יפו-תל אביב, 39ליסין ' רח 

 
 

 
 
 
 
 

 6עדכון מס 
 
 

 ,קבוצות יקרות
עדכונים חשובים  6יש לנו ! ת גואה והנה אנו מתקרבים בצעדי ענק לתחרות האימונים הראשונהההתרגשו

ק מה זה משח, רמדריך למנטו', דיקן'מה זה רשימת ! העדכונים ההזמנה הראשונה של הציוד הגיעה בין, עבורכם
 :ועוד עדכונים חשובים? ממלא מקום

 

 
בתי הספר וכלל , מנטורים, אנו רוצים להודות לקבוצות –( scrimmage)ההרשמה לתחרויות אימונים נפתחה  .1

השנה יתקיימו שלוש תחרויות אימונים מתוך . הגורמים והגופים שלקחו על עצמם להפיק תחרות אימונים

כללי התחרות מחייבים כל קבוצה . הסתכלות חברתית יחד עם נוחות גיאוגרפית לקבוצות הפרוסות ברחביי הארץ

אנו ממליצים להגיע לכמה שיותר תחרויות אימונים מכיוון שכל מטרתם . לפחות בתחרות אימונים אחתלהשתתף 

בכל תחרות יש צורך בכמות גדולה של מתנדבים (. הם אינם מעניקים ניקוד לאליפות)היא למידה וצבירת ניסיון 

נא להירשם לתחרויות אימונים . עו לקבוצות המקיימות תחרויות אימוניםלהפקת האירוע ונשמח באם קבוצות יסיי

בתוך כל טופס )במטרה שכל תחרות תוכל להיערך בהתאם  חובהההרשמה היא , אליהם אתם מתכוונים להגיע

 (.הרשמה תמצאו את הפרטים המלאים של התחרות כולל איש קשר לשאלות

  
 :פריסת התחרויות והרשמה

  
1. Scrimmage center–כאן –מזמינה אתכם להירשם  88511קבוצה  – 11.81.86 –מבשרת ציון 

2. Scrimmage north -  כאן –מזמינה אתכם להירשם  88111קבוצה  – 86.8.81 –כרמיאל 

3. Scrimmage south  –  כאן -מזמינה אתכם להירשם  88111קבוצה  -6.1.81 –דימונה 

אם מספר הקבוצות . קבוצות 4בכל משחק בשלב המוקדמות משתתפות  Surrogate/ משחק מילוי מקום  .2

קבוצה ". עודף"ישחקו משחק ( 3לכל היותר )יש צורך שחלק מהקבוצות  4-המשתתפות בתחרות לא מתחלק ב

ולא  RPלא )הזה לא מקבלת את הניקוד עבור המשחק ( Surrogate" )מילוי מקום" /  "עודף"המשחקת בתפקיד 

QP.) 

לשחק באותו משחק כאילו המשחק ( זה חלק מתהליך שיבוץ המשחקים)קבוצה שהוגרלה תידרש למלא מקום 

 :להשפיע עבורה לפחות בשני אופנים/ למעשה הוא אכן יכול לקבוע . הזה קובע גם עבורה

 משחק טוב יכול להשפיע לטובה על סקאוטינג של קבוצות אחרות. 

 ישו שהקבוצה לא התאמצה כנדרש הם עלולים להתחשב בכך בדיוני הפרסיםאם השופטים ירג. 

 

לתאם שילוח הציוד אליכם \יש לתאם הגעה לאיסוף המשלוח –שילוח \הגיעה ומוכנה לאיסוף# 8הזמנת ציוד  .3

 .'ירוק'כלל תיאום הגעת הציוד אליכם צריכה להיעשות מול  hok.com-office@yarok -במייל 

 .  נת הציוד הראשונה שהגיע היא זו שבוצעה אז הכוללת כמות גדולה של מגרשיםשימו לב כי הזמ

  עדכוני קבוצות

 ?על מה העדכון שלנו היום
 (scrimmage)ההרשמה לתחרויות אימונים נפתחה  (1)

 משחק מילוי מקום (2)
 שילוח\הגיעה ומוכנה לאיסוף #1הזמנת הציוד  (3)
 המדריך למנטור (4)
 מנטור\לכיתה FIRSTוובינרים של  (5)
(6) FIRST Tech Challenge Dean's List Highlight 
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ישנם רבים ששלחו הזמנת ציוד לאחר ההזמנה הראשונית לכן אם ברצונכם לדעת אם הציוד שלכם הגיע יש *

 .תיאום שילוח אליכם\לאחר מכן לבצע הגעה' ירוק'לברר מול 

 

( 14:31אני עם מפגש קבוצות ירוחם ב)ביום ראשון ( אור)אני , בהקדםברצוננו לקדם ולעזור לכם לקבל את הציוד 

וכי אני יכול ( 'ערד וכו, דימונה, באר שבע, ירוחם)הקרובים אהיה באזור הדרום ( זינמן, יום הורים בדימונה)ורביעי 

מפגש קבוצה )יום שני (. 'כפר בלום וכו, חיפה, מונא, טמרה, משגב)לשריין את יום חמישי הקרוב לצפון הרחוק 

 .'מודיעין וכו, ראש העין, חולון, אפשרי קבוצות מאזור פתח תקווה( 10:11מודיעין 

 

 (בבקשה לא להתקשר בשבת. )'ירוק'ומול ( אור)באחריותכם לתאם מולי -

 

או , קבוצות מאזור המרכז יכולות להגיע לאסוף באופן עצמי מעמק חפר או לתאם מול ירוק משלוח אליהם*

 *אם מול אור הגעה למפגש הקבוצות בשבוע אחר יחד עם הציודלסירוגין לת

 
 לחץ כאן –לקריאה  FIRSTלהלן מדריך רשמי של ארגון  –המדריך למנטור  .4

 

אם ברצונכם לקבל גישה לתכנית לימודים הדרכתית של התכנית יש  –מנטור \לכיתה FIRSTוובינרים של  .5

 .Schoologyלו גישה לחומרים באתר למלא את הפרטים ותקב – כאן –להיכנס לקישור 

 
6. FIRST Tech Challenge Dean's List Highlight 

We’ve just posted a fantastic essay written by one of our inspiring Dean’s List Award winners! 

ge Dean’s . For more information about our FIRST Tech Challenour blogCheck out his essay on 

. To learn more about submitting a nomination for the Dean’s our websiteList Award check out 

Dean’s List Submission GuideList check out our . 

 
 ,של העונה 1-ה  scrimmage -יום ל 31עוד 

 !המון בהצלחה
 ישראל FIRST צוות
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