
  

FIRST® Israel  'יפו-, תל אביב14ליסין רח 
www.firstisrael.org.il ,  :מייל: 509040466-153פקס ,info@firstisrael.org.il 

 עדכוני קבוצות 

 
 

 
 
 
 
 

 26.10.17תאריך /  8 'עדכון מס
 
 

 כולם,שלום ל
 תכנית שלאזוריים נציגים לבשר על עושים צעד נוסף בפיתוח התכנית בישראל, ושמחים השנה אנו 

Challenge ISRAEL FIRST Tech ,ועוד מס' פריטים חשובים , יש תאריכים לאליפות!תאריכי תחרויות האימונים 

 עבורכם: 

 

 
 Challenge ISRAEL FIRST Techהכירו את הנציגים האזוריים של  .1

  ברמה הארצית. FIRST Tech Challengeו לפתח את תכנית אשר יאפשר לכולנ מודל חדשבימים אלו אנו בוחנים 
בשלב הראשון, נבחרו נציגים אזוריים ברחבי הארץ אשר יעמידו לרשותכם ידע, ייעוץ והכוונה מקצועית, יחד עם גישה 

 למגרש הרשמי של העונה. 
יהוו מרכז ידע עבור התלמידות, התלמידים  מספר שנים, FIRST, המעורבים בפעילות אנו מאמינים שנציגים אלו

 מתחם לשיתופי פעולה וחיזוק הקשר בין חברי הקהילה.  והמנטורים בסביבתם הגיאוגרפית ואף
 . םוהם פה עבורכ FIRSTארגונים מובילים בקהילת /הנציגים הם אנשים, קבוצות ובתי ספר

 
  לשימושכם רשימת הנציגים, פרטי ההתקשרות ומידע נוסף בקישורים

 נות לנציגים בנושאים הבאים: אתם מוזמנים לפ
 . מקצועי / טכני פנייה לייעוץ .1
 הכשרה.  \קביעת הגעה לסיור  .2
 )אותו מגרש שישמש באליפות(.  על מגרש רשמי מלא של התכנית אימון .3

  לחץ כאן –לדף הנציג פרטי התקשרות ועוד  נציג אזור צפון )משגב( 

  לחץ כאן –לדף הנציג פרטי התקשרות ועוד  נציג אזור צפון )חיפה(

  לחץ כאן –לדף הנציג פרטי התקשרות ועוד  נציג אזור מרכז )תל אביב(

  לחץ כאן –לדף הנציג פרטי התקשרות ועוד  נציג אזור דרום )דימונה( 
 

 נדרשת פעולה! – Scrimmages \הרשמה לתחרויות אימונים  .2

כל קבוצה מחויבת להגיע לתחרות אימונים אחת ובאפשרותה להגיע ליותר  נפתחה!ה לתחרויות האימונים ההרשמ
ן, מתחרות אחת )באם התנאים מאפשרים זאת(. תינתן קדימות לקבוצות הנרשמות לתחרות אימונים באזור שלה

 )פרטי התחרויות בקישורי ההרשמה(.  תחרות האימונים עליכם לבקש אישור הרשמה מהנציג המארגן את

 

 לחץ כאן –פרטים והרשמה ל 11.12.17 –צפון   Scrimmageתחרות אימונים 

 לחץ כאן –פרטים והרשמה ל 27.12.17 -מרכז  Scrimmageתחרות אימונים 

 לחץ כאן –והרשמה פרטים ל 23.1.18 -דרום  Scrimmageתחרות אימונים 

 על מה העדכון שלנו היום?
 Challenge ISRAEL FIRST Techהכירו את הנציגים האזוריים של  (1)
 פעולה!נדרשת  – Scrimmages \הרשמה לתחרויות אימונים  (2)
 נדרשת פעולה! –חתימה על טופס וויתור & הסכמה  (3)
 נדרשת פעולה!מתנדבים! מתנדבים! מתנדבים!  (4)
 Challenge ISRAEL FIRST Tech – SAVE THE DATEהתאריכים לאליפות  (5)

(6)  
 
 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZU09FamFZZEo5RUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZUW9Za04xMWdKUTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZRjh3Uk9lNlhTT0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZUVZQckZYWnhQSms/view?usp=sharing
https://goo.gl/forms/AtOGdRIxSE6pt8rv2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB6SIUEJ8r3-ecS1JykMq6HAouRr4ReCpeAfXKUY8HnI5mhw/viewform?usp=sf_link
https://goo.gl/forms/AAfo03lEfdXlu2Pi2
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ית )דגל בר ןלחץ כא -על כל קבוצה לבנות לעצמה דגל! הנחיות לבניית דגל תוכלו למצוא במסמך שבקישור - דגל ברית

 2-אדומים ו 2, אנו ממליצים שתייצרו לעצמכם הוא פריט חובה באליפות אבלאינו חובה עבורכם בתחרות אימונים, 
 . (כחולים

 
 ביצוע רישום עד קבלת מס' קבוצה קבוע

לסיים  חייבותספרות(. קבוצות  5) 11808, מס' קבוצה קבוע נראה כך 201700569מס' קבוצה זמני נראה כך 
  לחץ כאן –הרשמה עד קבלת מס' קבוע, ללא מס' קבוע לא תוכלו להתחרות בתחרויות. לפירוט כיצד לקבל מס' קבוצה 

 
 נדרשת פעולה! –חתימה על טופס וויתור & הסכמה  .4

 /ות על כל משתתף לחתום על טופס ויתור והסכמה. לתלמידים העונה תיואנו מזכירים שעל מנת לקחת חלק בתחרו
 !לחץ כאן – ימולא הטופס ע"י הוריהם. קישור לטופס אלקטרוני נמצא 18מתחת גיל 

 .הטופס אלינו טרם התחרותולשלוח את / או הוריהם  על מנטור הקבוצה לוודא החתמת כל המשתתפים ו
 !הקליקו כאן- לאחר מילוי הטופס, על המנטור לשלוח טופס אישור על השלמת התהליך, להורדת טופס האישור

 .509040466-153או לפקס    FTC@firstisrael.org.ilאת הטופס החתום יש לשלוח לדוא"ל
 השתתף בתחרות.קבוצה שלא הגישה חייבת להגיע עם טופס מלא וחתום! ללא טופס חתום לא תוכלו ל

 

 נדרשת פעולה! –מתנדבים! מתנדבים! מתנדבים!  .5

מתרחש! אז אם אתם רוצים להיות חלק מאירועי הזה בזכות הקהילה המדהימה שלנו, בזכותכם המתנדבים כל הקסם 
העונה שלנו, לקחת חלק בעשייה משמעותית וגדולה, לייצר חוויות מדהימות למשתתפי התכנית וגם כמה עבור 

  לפרטים והרשמה לחץ כאן –עצמכם. אתם מוזמנים להירשם להתנדבות בתפקידים השונים 

 
  Challenge ISRAEL FIRST Tech התאריכים לאליפות -שריינו יומנים!  .6

 ( קרדיט וידיאו: אלינה גנקין) לחץ כאן –אנחנו יודעים שאתם סקרנים ורוצים כבר לדעת מתי האליפות, לפרטים 

 

( !בכמות הקבוצות משנה שעברה 40%-קבוצות ישראליות מרחביי הארץ יתחרו באליפות )גדלנו ב 46השנה 
 לחץ כאן –לצפייה במפת הקבוצות בישראל 

 

  לחץ כאן –לצפייה בעדכונים קודמים 

 *הדברים כתובים בלשון זכר אך פונים לשני המינים. 

 

 

 בנייה מהנה! עונת 

 ישראל         FIRST צוות

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
http://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/instructions-for-making-alliance-flags.pdf
http://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/instructions-for-making-alliance-flags.pdf
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