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 2עדכון מס 
 
 

 ,בישראל FIRST Tech Challenge שלום לכל קבוצות
ישנם עדכונים חשובים הזקוקים . FIRST Tech Challengeאנו שמחים לבשר כי ישנה התעניינות רבה בתכנית 

 :להתייחסותכם
 

 
 כאן –פירוט שלב אחר שלב   – וקבלת מספר קבועביצוע הרשמה  .1
ביצוע הרשמה במערכת  -חותמת + חתום על ידי מנהל בית הספר  טופס התחייבותנא להעביר בהקדם  .2

TIMS ז"ום מהווים את ההרשמה הנדרשת לשנת תשעושליחת קובץ התחייבות חת. 
 בתוך העדכון ישנו פירוט עבור שדרוג ערכות)חשוב במיוחד לקבוצות ותיקות  1-קראו את העדכון ה .3

Modern Robotics) 

 :הודעות
 

 אנא מהרו להירשם ולהעביר טופס התחייבות , מספר הקבוצות כבר הספיק להכפיל את עצמו משנה שעברה

 .  טרם סגירת מכסת הקבוצות לשנה זו

  

 בעקבות התעניינות גוברת מצד קבוצות מרחבי העולם החלטנו  -ל"האליפות בישראל נפתחת לקבוצות מחו

אם . ישנן כבר מספר קבוצות המתעניינות להגיע להתחרות בישראל, ל"לפתוח את התחרות השנה לקבוצות מחו

 l TeamsRegistration for Internationa -פונות אליכם קבוצות אנא הפנו אותן לקישור זה 

o כאן -אנא הירשמו , ליצור שיתוף פעולה \ל במטרה לארח "אם ברצונכם שנחבר ביניכם לבין קבוצות מחו 

  

  זו הוצאה חד פעמית שתשמש את הקבוצה , חצי מגרש\מומלץ לקבוצות חדשות להזמין מגרש -הזמנת ציוד

קבוצות . דומים למגרש בתחרותזו דרך יעילה לבחון את הרובוט בתנאים ה –לאורך השנה וכן לשנים הבאות 

אנא , קבוצות ותיקות שצריכות לשדרג את הבקרים \( מעבר לקיט והבקרים)המתעניינות בהזמנת חלקים נוספים 

 .כאןמלאו את הטופס 

 דגש: הערכות + הבקרים – ערכת טטריקס + 2 בקרים מוזמנים על ידינו באופן מרוכז )בהינתן והעברתם טופס התחייבות( 

  

  תכנית  -קהילה ביחדבוניםFIRST Tech Challenge השנה מספר הקבוצות , מתחילה את שנתה השנייה בישראל

מהקבוצות משנה  09%-למרות שלמעלה מ)החדשות שמצטרפות לתכנית היא גבוהה מהקבוצות הממשיכות 

ודפי '  ילהקה'חשוב שתהיו מיודעים למספר קבוצות ( לחץ כאן –לצפייה בקבוצות , שעברה ממשיכות גם השנה

 :אנו ממליצים לכם להצטרף ל, אינטרנט שימושיים שקמו במטרה לחבר בין מנטורים וקבוצות

o  עדכונים שוטפים באתרFIRST Israel– מפרסמים עדכונים רציפים במהלך השנה לקבוצות הישראליות. 

o  עדכונים שוטפים באתרFIRST (כאן –מפת קישורים נוחה )מאגר מידע לשימושכם  – העולמי. 

o דפי פייסבוק :FTC Israel  FIRST Israel – עשו לנו לייק והישארו מעודכנים גם בפייסבוק. 

o  קבוצתFTC Israel Unofficial – מנטורים וקבוצות רבות נעזרות אחת בשנייה בקבוצה זו. 

o Unofficial –FIRST Israel  –  רבים מקהילתFIRST  מכלל התכניות. 

  

  עדכוני קבוצות

http://www.firstisrael.org.il/ftc/page.asp?page=6740
http://www.firstisrael.org.il/ftc/page.asp?page=6692
http://www.firstisrael.org.il/ftc/page.asp?page=6755
https://goo.gl/forms/RmeoOeXqa9ToGMEk2
https://goo.gl/forms/BALjkZhZ3MhuqlD63
http://www.firstisrael.org.il/ftc/page.asp?page=6046
http://firstisrael.org.il/
http://www.firstinspires.org/robotics/ftc
https://www.facebook.com/FIRST-Tech-Challenge-Israel-1646630638925277/
https://www.facebook.com/FIRSTIsrael/
https://www.facebook.com/FIRSTIsrael/
https://www.facebook.com/groups/825568454188044/
https://www.facebook.com/groups/100569823370583/

