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 7עדכון מס 
 
 

 ,קבוצות יקרות
יש לנו עבורכם מספר עדכונים . דצמבר הגיע והנה אנו מתקרבים בצעדי ענק לקראת תחרות האימונים הראשונה

 :חשובים לקראת החודש הקרוב
 

 
 

 ***עדכון*** .1

 . 11.81.82התאריך העדכני הוא , שינוי תאריך בתחרות האימונים במבשרת-

קבוצות שלא עשו כן עד כה נא לדאוג ! נים בהקדםקבוצות שימו לב כי עליכם להירשם לתחרויות האימו-

 .לרישום

 

 לגרפיקה לחץ כאן – 3322תודה לטל דרור מקבוצה , גרפיקה מדהימה לשימושכם

 

 : פריסת התחרויות והרשמה

  
8. Scrimmage center–כאן –מזמינה אתכם להירשם  11522קבוצה  – 31.13.12 –מבשרת ציון 

1. Scrimmage north -  כאן –מזמינה אתכם להירשם  11111קבוצה  – 12.1.17 –כרמיאל 

3. Scrimmage south  –  כאן  -מזמינה אתכם להירשם  11112קבוצה  -2.3.17 –דימונה  

  
 לוקחים חלק בעשייה משמעותית –התנדבות  .3

 

דף נחיתה מהמם בכל כניסה לאתר . בימים אלה נעשו מספר שינויים בדרכי ההרשמה להתנדבות באתר שלנו

FIRST   השנה יש לנו ארבעה אירועים משמעותיים. חדש וכניסה לאתר, מתנדב וותיק –אופציות  3מציג  ישראל :

איכותיים עם הבנה מעמיקה , צועייםבכל אירוע אנו זקוקים לעשרות מתנדבים מק. שלוש תחרויות אימונים ואליפות

אנו . כל זאת עם דגש על מקצועיות וחוויה מעצימה עבור המתנדב ועבור הקבוצות. FIRSTבעולמות התוכן של 

שידעו להעצים את חניכי הקבוצות ויעניקו להם חוויה , מחפשים מתנדבים שיידעו להעביר ביקורת בצורה בונה

ספר אופציות של תפקידים ויש פריסה רחבה של תאריכים בהם אתם יש לנו מ. משמעותית חינוכית ומלמדת

 .יכולים לקחת חלק בתור מתנדבים מובילים

 

  כאן  - FIRST TECH CHALLENGEהירשמו עכשיו להתנדבות בעונת -

 .  נודה על הפנייה של מתנדבים רלוונטיים לקישור -

 

 טופס ההרשמה לקבוצות בינלאומיות - 22.11.12דכון ע .2

 

  עדכוני קבוצות

 ?על מה העדכון שלנו היום
 .אימוניםוהרשמה לתחרויות  תאריך** עדכון** (8)
 .לוקחים חלק בעשייה משמעותית -התנדבות  (1)
 לקבוצות בינלאומיות רשמהטופס הה - 31.88.82עדכון  (3)
 הרשימה המלאה -קבוצות בישראל  (4)
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אנו . בישראל מספר רב של קבוצות מהעולם FIRST Tech challengeהשנה הביעו עניין בהגעה לאליפות 

אנו נודה אם תוכלו להפנות . שמחים וגאים על כך שישראל הפכה להיות מובילה ומוקד מרכזי של מדע וטכנולוגיה

הטופס עודכן בתאריך )לאומית  אתם יוצרים איתן קשר לתנאים של קבוצה בינ \קבוצות שיוצרות אתכם קשר 

 לחץ כאן –כל המידע שקבוצה צריכה נמצאים בקישור . להרשמה לתחרות בישראל( 31.88.82

 

 הרשימה המלאה –קבוצות בישראל  .1

 

 82בשנת הפיילוט היו ! ואכן זה כך' מצטרפים לדור המייסדים'בתחילת העונה פרסמנו את התכנית באמירה 

התכנית יותר מהכפילה את עצמה וזה הישג ענק שכולו אתם ! בוצות משתתפות בתכניתק 34קבוצות והשנה 

 !ובזכותכם

 

עזרה הדדית וחיזוק העשייה החינוכית , ליצור שותפויות קבוצות בישראלהיעזרו ברשימה  – יוצרים קהילה ביחד

 .בין הקבוצות

  
 ,של העונה 8-ה  scrimmage -יום ל 12עוד 

 !המון בהצלחה
 ישראל FIRST צוות
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