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 כולם,שלום ל
אנו שמחים לקראת עונה של חידושים ורוח חדשה, להלן מספר פריטים מעניינים עבורכם )שימו לב כי יש מס' דברים 

 שהשתנו מעדכונים קודמים(: 
 

 
 
 
 
  לצפייה לחץ כאן – התפרסם  elic Recovery™RFIRSTסרטון האתגר  .1

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

 לחץ כאן – 21+למדריכי המשחק ובניית הרובוט. 

 
 עדכון  –שינוי משמעותי במשחק  .2

לתקופה הנשלטת על ידי סרטון חדש לגבי הבהרה בעונה החדשה על הורדת ההפסקה בין החלק האוטונומי צפו ב
  לחץ כאן –לצפייה בסרטון  השלטים )טלאופ(.

 
 נדרשת פעולה!  - הזמנה לבעיטת הפתיחה הישראלית .3

ההזמנה, פרטים ואישור להורדת , 2.10-אנו מתרגשים להזמין אתכם לבעיטת הפתיחה הישראלית שתתקיים ב
 שתתפות חובה( ה)ה לחץ כאן – הגעה

בכדי שנוכל להיערך עבורכם בהתאם, קבוצות חדשות המעוניינות לקבל הדרכה בבעיטת הפתיחה על  הציוד נא 
 ftc@firstisrael.org.il לכתוב למייל: 

 נדרשת פעולה!  – דמי השתתפות לעונה העברת תשלום עבור  \חשבונית  .4

. עבור חשבונית כפי שמצוין בטופס ההתחייבות 24.9עד לתאריך תשלום להסדיר  מתבקשותקבוצות חדשות וותיקות 
 . ימי עסקים לקבל את החשבונית( 5)שימו לב כי לוקח  כאן -אנא מלאו את הטופס 

 . לחץ כאן –טפסים ופרטים נוספים  \עבור הנחיות נוספות לתשלום 
 

 על מה העדכון שלנו היום?
  ™FIRST Relic Recoveryסרטון האתגר  (1)

 עדכון  –שינוי משמעותי במשחק  (2)
 נדרשת פעולה! –הזמנה לבעיטת הפתיחה הישראלית  (3)
  נדרשת פעולה! – העברת דמי השתתפות לעונה \חשבונית  (4)
 נדרשת פעולה! - FIRST ROBOTICS SUMMIT #9סמינר  (5)
 נדרשת פעולה! –מגרש  \אביזרי משחק  \הזמנות ציוד  -'ירוק' )יזמות, רובוטיקה וקהילה(  (6)
 נדרשת פעולה! –הרשמה לרשימת תפוצה של כלל חברי הקבוצה  (7)
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 נדרשת פעולה! -  FIRST ROBOTICS SUMMIT #9 סמינר .5

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

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

  לחץ כאן< - והרשמהלצפייה בלו"ז הסמינר 

 מגרש  \אביזרי משחק  \הזמנות ציוד  - 'ירוק' )יזמות, רובוטיקה וקהילה( .6

. FIRST Tech Challengeירוק הנו גוף העוסק בהזמנת ציוד מספקים בינלאומיים עבור קבוצות המשתתפות בתכנית
 קבוצות רשאיות להתקשר עם ירוק לטובת הזמנות ו/או להתקשר ישירות עם הספקים. 

 
  – FIRSTלקבוצות כפי שפורסמו על ידי ירוק לתשומת לבכם, תהליך ההתקשרות עם ירוק מוגדר בנהלים 

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

, לרשימת הטפסים של ירוק < טפסי 'ירוק' עבור הנהלת חשבונות , לדוג' אישור  לחץ כאן< -לקריאת הנוהל במלואו 
 . לקבוצותטפסים  –ניהול ספרים, פטור ניכויי מס במקור וכו' נמצאים באתר 'ירוק' 

 
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 ואביזרי 
אביזרי המשחק כן. אנא התייעצו עם מנטורים ותיקים  –כאשר מסגרת ומשטח אינם משתנים מעונה לעונה , (משחק

  בנושא הזמנת אביזרים אלו(.

 
מסגרת  \על מנת לבצע רכישה של משטח  למול 'ירוק' אנו ממליצים לפעול בהקדם –*קבוצות חדשות 

רובוט בתנאי תחרות בסדנה שלכם. חצי מגרש( ואביזרי משחק בכדי שתוכלו לאמן את ה \)מגרש 
לכן, אנא צרו קשר עם ירוק בהקדם  לאור עלויות המשלוח  עד פעמיים בעונההזמנות ציוד אלו נעשות 

 . ת לו"ז ההזמנותלבדיק
 
 ישראל   FIRST Tech Challengeהרשמה לרשימת התפוצה של תכנית  .7

 התפוצה שלנו להרשמה לרשימתגורם המעורב בתכנית שלכם, מנטורים, הורים וכל  אנא הפנו את כלל חברי הקבוצה
  כאן – בקישור

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

  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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