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 41עדכון מס 
 
 

 ,שלום לכולם
אם זה המצב , אני מניחים שכבר יש געגוע בחלק הקבוצות או רצון לתחרות נוספת, אנו רצים להודות לכם על עונה נפלאה

 .לנו חדשות נפלאות עבורכםיש 

 
 

SEASON-FTC OFF –  מותנה בהרשמה מראש* 5.7משגב 

 
המטרה שלנו היא לעבור !!! ראשונה בישראל FTC Off Season רוצה לארגן תחרות Apollo #9662 קבוצת

 !קדימה עזרו לנו להקים תחרות מדהימה! אנחנו כבר בשליש הדרך. הקבוצות 21את רף 
ז מפורט "לו. 27:88: סיום משוער 8::0: הגעת קבוצות.באשכול פיס משגב 27...7-התחרות תתקיים ב: פירוט

 .ישלח בהמשך
 :רישום קבוצות

apollo9662.com/teams 
 :רישום מתנדבים

apollo9662.com/Volunteer 
 :מיקום

https://goo.gl/maps/TPGntf3hQKL2 
 :Waze - הוראות הגעה ב

to/li/hsvc4fmd6zhttps://waze. 
 :בקשות או הערות, לשאלות

 8..824:-8.1: קפטן הקבוצה, שחר אילני
 80.023-8.1ofer777@gmail.com:: מנטור הקבוצה, עופר רובין

  
NSEASO-OFF -  7565-ו 44111בחסות קבוצות  Moona   
 

טופס זה נועד לבדוק התעניינות , במהלך חודשי הקיץ ,offseason FTC הטופס הרשמה למתעניינים בתחרות
 .של קבוצות ואינו מחייב

 מיקום מדויק ותאריך יקבע בהמשך, כרום-ד אל'מג/התחרות תערך בכרמיאל
 5:5., 22440בוריס איבינדר מנטור ראשי  -לפרטים נוספים ניתן לפנות ל

 : boris@moona.coמייל,  8785-8.4::.:טל
  

 לחץ כאן – הרשמה לקבוצות בקישור
  

 עדכוני קבוצות 

 ?על מה העדכון שלנו היום
(2) OFF-SEASON – בחסות קבוצתApollo #9662   מותנה בהרשמה מראש* ..7משגב 
(1) OFF-SEASON –  5:5.-ו 22440בחסות קבוצות  Moona  
 FIRST Tech Challenge 2017דירוגי הקבוצות מאליפות  (:)
 רשימת חלוקת הפרסים (4)
 מילוי משוב (.)
 'צעדים להקמת קבוצה .'הפצת מסמך  (5)

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
http://apollo9662.com/teams
http://apollo9662.com/Volunteer
https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/maps/TPGntf3hQKL2&sa=D&ust=1490612963472000&usg=AFQjCNG7ptxMmXL7U-2q8s6RAyB6aaKklg
https://www.google.com/url?q=https://waze.to/li/hsvc4fmd6z&sa=D&ust=1490612963472000&usg=AFQjCNH2i_wiWKmYyNZgSgYw1O0cIudDmQ
mailto:ofer777@gmail.com
mailto:ofer777@gmail.com
mailto:boris@moona.co
https://docs.google.com/a/firstisrael.org.il/forms/d/e/1FAIpQLSfSauEEss7oTtXBTzt8_L6RZwsETx3FgdzVrPB_eqIN_YjaeA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/a/firstisrael.org.il/forms/d/e/1FAIpQLSfSauEEss7oTtXBTzt8_L6RZwsETx3FgdzVrPB_eqIN_YjaeA/viewform?c=0&w=1
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  geTech Challen FIRST 2017 דירוגי הקבוצות מאליפות 
  
  

Yanai Division 
 

Yanai Division Winning Alliance||12016|9662| 
Yanai Division Finalist Alliance||11823|11192| 

Lamm Division 
 

Lamm Division Winning Alliance|11058,11636| 
Lamm Division Finalist Alliance|13001|12363 

Israeli State Championship Winning Alliance||11058|11636| 
Israeli State Championship Finalist Alliance|12016|9662| 

 
  
  רשימת חלוקת הפרסים 
 

2. “Inspire” Award Winner - #11192 Kfar Yona, Israel (Flying to compete in the world championship 

in Huston, Usa)  

1. Winning alliance captain- #11058 autovortex Romania (Flying to compete in the world 

championship in Huston, Usa)    

:. “Inspire” Award 2nd place - #11635 Herzliya, Israel (Flying to compete in the championships in 

Eindhoven, Netherlands) 

4. Winning alliance, 1st Team selected- #11636 jatt, Israel (Flying to compete in the 

championships in Eindhoven, Netherlands) 

.. “Inspire” Award 3rd place- #9662 Misgav, Israel (Flying to compete in the championships in 

Eindhoven, Netherlands) 

5. “Think” Award winner- #11229 Emek Hefer, Israel (Flying to compete in the championships in 

Eindhoven, Netherlands) 

7. Finalist alliance captain- 12016 beer sheva, Israel  

0. “Connect” Award Winner- #11226 Emek Hefer, Israel 

3. Finalist Alliance, 1st Team selected - #9662 Misgav, Israel 

28. “Rockwell Collins Innovate” Award winner- #11635 Herzliya, Israel 

22. PTC Design Award- #0002 Gradient, Russia 

21. Motivate Award- #11443 Dimona, Israel 

2:. Control Award- #9662 Misgav, Israel 

24. Judges Award- #11492 Holon, Israel 

2.. Promote Award- #11192 Kfar Yona, Israel 

25. Compass Award- Moran Levy #11901 Dimona, Israel  

27. Volunteer of the Year Award-  

 – "צוות תואם" –לצוות ההקמה והפירוק  מוענק FIRST Tech Challenge פרס מתנדב השנה של תכנית

 .דקל בן אברהם ועומרי גבאי, אור שחף, תומר זעפרני, תואם אלהרר ואיתה מיקה סנקר

  
  מילוי משוב 

 
 לחץ כאן – למילוי המשוב, על העונה( שיפור\שימור)אנו נודה אם תוכלו למלא משוב קצר 

  
  5עזרו לנו להגדיל את מעגלי ההשפעה והפיצו את המסמך –' צעדים להקמת קבוצה 7'הפצת מסמך 

  צעדים להקמת קבוצה
 

מקווים ! הראשונה OFF-SEASON אנו מתרגשים לקראת עונת
  שגם אתם

 FIRST  צוות

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNXyxKhDTnjgFFZoa1ow72Xe8taZ2bNoUdo2S3VAh5zMo-qA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNXyxKhDTnjgFFZoa1ow72Xe8taZ2bNoUdo2S3VAh5zMo-qA/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZQWpzT3BuWlpBNnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZQWpzT3BuWlpBNnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZQWpzT3BuWlpBNnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZQWpzT3BuWlpBNnM/view?usp=sharing

