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 כולם,שלום ל

יש לנו מס' פריטים חשובים אנו בטוחים שאתם כבר לא יכולים לחכות לתחרות האימונים הראשונה שממש מעבר לפינה! 

 עבורכם.
 

 
 

 ! מידע חשוב –הנחיות טכניות  –לוגיסטיקה והזמנות ציוד  .1
אנו מודעים לצרכים ולאתגרים עימם אתם מתמודדים במיפוי כל הספקים והציוד שאתם זקוקים לו במהלך 

   לחץ כאן –הזמנות הציוד  והבהרות נושאהעונה. לשימושכם מפת התמצאות, מידע חיוני 
 

 נדרשת פעולה! –בתחרויות האימונים לשיפוט חדריםהרשמה  .2

האליפות אנו שמחים לבשר כי זו תהיה השנה הראשונה בה בכדי להכין את הקבוצות טוב יותר לאירוע 
 יתקיים שיפוט חדרים במקביל לשיפוט זירה בתחרות אימונים! 

 
כלומר  רק פעם אחת בכל תחרויות האימונים.שימו לב! ניתנת לכם האפשרות להירשם לשיפוט חדרים 

. השופטים רק בתחרות אחתקבוצות אשר מתכננות להשתתף ביותר מתחרות אחת, רשאיות להיפגש עם 
בהרשמה מוקדמת, לא ייעשו שינויים לאחר ההרשמה לכן בחרו בצורה  יתהכניסה לשיפוט חדרים מותנ

 מחושבת היכן לרשום עצמכם לשיפוט. 
 

 לחץ כאן –להרשמה לשיפוט חדרים בתחרויות האימונים 
 

 כיצד להתכונן לתחרות אימונים?  .3

לחץ  -להתכונן כראוי לתחרות אימונים. לצפייה בסרטון בכדי שתוכלו להבין כיצד  הדרכה לשימושכם סרטון
 (.לחץ כאן –)להורדת מצגת ההדרכה עם כל הקישורים  כאן

 

  לטבלה עדכנית! לחץ כאן – Scrimmages \אימונים  תחרויותשיבוצי  .4
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 לכלל יחידות הלימוד.למלא את הפרטים ותקבלו גישה  יש לחץ כאן–מנטור \לכיתה FIRST של יחידות לימוד .5

 

   2שינוי במדריך המשחק  .6
The Game Manual Part 2 has an important update. Because of unforeseen variances in manufacturing, the Glyph 

size tolerances has changed from 0.0125 inches to 0.25 inches. 

 
 נדרשת פעולה! - *שיפוט זירה Webinar *Inspectionהדרכות לקבוצות  .7

 אנו שמחים להשיק את סדרת ההדרכות לקבוצות לקראת עונת התחרויות. 

, שיפוט  robot & field inspectionמטרת  ההדרכות לסייע לכם להגיע מוכנים ולענות לכם על שאלות בנושאי שיפוט, 

 פרסים, אליפות ועוד. 

 אותם תפגשו גם בתחרות. ( עם בעלי תפקידים מובילים webinarמפגשי אונליין )ההדרכות תתקיימנה באמצעות 

 

 ההדרכות הקרובות: 

 

 קישור להרשמה שעה תאריך  הדרכה מרצה   

 ברק פילוסוף 1

FIRST Tech Challenge - 
 Inspection הדרכה לקבוצות

Field &Robot 30.11.17 19:00-20:00  להרשמה לחץ כאן 

 איל אריה 2
FIRST Tech Challenge - 

שיפוט זירה -הדרכה לקבוצות  להרשמה לחץ כאן  17:30-18:30 4.12.17 

 

 

  לחץ כאן –לפרטים והרשמה ה יהיו נציגים של הקבוצה. דרכאנו ממליצים בחום להירשם להרצאות הללו ולוודא כי בכל ה

 

 המינים.בלשון זכר אך פונים לשני *הדברים כתובים 

 

 ! Scrimmageהכינו עצמכם לחוויה של 

 

 ישראל         FIRST צוות
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