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 כולם,שלום ל

 חשובים עבורכם.עדכונים יש לנו מס' שנייה בתל אביב! אנו בטוחים שאתם כבר לא יכולים לחכות לתחרות האימונים ה

 

 
 

1.   MISGAV–Scrimmage North 11.12.17  -ISRAEL  - כאן צולח –בתחרות המלאה  יהילצפ 

 תחרות האימונים הראשונה של העונה הייתה מדהימה! רמה גבוהה מאוד של הקבוצות והרובוטים! 

תודה ענקית לעופר נציגים רשמיים של התכנית בצפון.  -נפתח ונאמר תודה רבה למארחים שלנו הקמפוס החינוכי במשגב 

 . Connection #11808 -ו Apollo #9662והקבוצות של  , למנטוריםרובין

 בתחילת האירוע נאמרו דברי טעם מפי:

 אסף מצקין מר  ,מנהל בית הספר קציר

 אמיר הרפזמר  ,מנהל בית ספר אסיף

 מחמוד סועאדמר  ,מנהל בית הספר סלמה

 מר רון שני ,ראש רשות מקומית משגב

 FIRST ISRAEL  , יו"ר דירקטוריוןהאלוף )במיל'( אביהו בן נון

 Apollo #9662-ו Orange Fox #12363ברכות לברית המנצחת 

 Connection #11808 -ו Galileo 11744ברכות לפינאליסטים 

שימו לב כי זו רק תחרות אימונים ואין משמעות  .כאן את דרוג הקבוצות בתחרות האימונים הראשונה? לחצורוצים לראות 

 -ללמוד ולהתאמן. קחו את החוויה הזו כחוויה מלמדת ת האימונים היא ויודירוג בתחרויות עתידיות. מטרת תחרללניקוד ו

 בהצלחה! נתראה בתחרות הבאה.

 

האירוע הזה התאפשר בזכות כל המתנדבים המדהימים שלנו! שמאיישים את כל התפקידים בתחרויות, מחנכים, 

 תודה ענקית לכל המתנדבים!! -מובילים והם המנוע של כל העשייה המבורכת הזו

 

 נדרשת פעולה! –עולים שלב ברמה המקצועית  .2

הרמה של תחרות האימונים הראשונה הייתה מאוד גבוהה! בכדי לעלות שלב ברמה המקצועית לקראת התחרויות הבאות 

 במספר סרטונים: אנו ממליצים לכם לצפות

  !כאן צולח –שיפוט זירה כיצד נתחרה בצורה הטובה ביותר חדש.  

 לחצו כאן –להתכונן לתחרות אימונים  כיצדהמסביר רטון ס . 

  סרטון הכנהINSPECTION  לחצו כאן –רובוט & מגרש. 

 על מה העדכון שלנו היום?
    צפו בתחרות!Scrimmage North-  סיכום (1)

 נדרשת פעולה! –עולים שלב ברמה המקצועית  (2)

(3) Scrimmage Center Tel-Aviv – לקבוצות הנחיות 

 חדש: סרטון הדרכת שיפוט זירה! נדרשת פעולה! –המלצות מבעלי תפקידים בכירים  (4)

 פרויקט גלויות  (5)

 

 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://www.youtube.com/watch?v=QORSPmLu-0Q&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1998395533748784&id=1646630638925277
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1998395533748784&id=1646630638925277
https://drive.google.com/file/d/16BcxvY9nAAls4m6NVJtirjIsJV4rgclE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m8dfKK0WCpEwQTRdIIQgvvELUwcVFfZS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m8dfKK0WCpEwQTRdIIQgvvELUwcVFfZS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m8dfKK0WCpEwQTRdIIQgvvELUwcVFfZS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m8dfKK0WCpEwQTRdIIQgvvELUwcVFfZS/view?usp=sharing
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  קבוצות שרוצות הזותוכלו למצוא בתיקייה שהעברנו במהלך העונה ולמתנדבים כל ההרצאות והמצגות את ,

 אותם אנו מעבירים למתנדבים בתפקידים השוניםת מוזמנות לצפות בהכשרות יויותר לקראת התחרוטוב להתכונן 

 כיצד תחרות מתנהלת ועל מה הם נבדקים. הידע את להעשיר ובכך 

 

3. Scrimmage Center Tel-Aviv –  הנחיות לקבוצות 

  לחץ כאן –לקריאה 
 

 נדרשת פעולה! –המלצות מבעלי תפקידים בכירים  .4

  כאן לחצולקריאה  –ישיר לתחרות האימונים הראשונה אנא קראו המלצות חשובות מפי בעלי תפקידים בכירים  בהמשך

 

 גלויות  פרויקט .5

מעמק חפר במטרה לקרב ולהכיר בין הקבוצות  11226גלויות במס' מילים הוא פרויקט שנוצר על ידי קבוצת  פרויקט

 השונות בישראל. אנו שמחים להביא לידיעתכם את הפרויקט: 

 כאן לקריאת ההסבר צולחפרויקט גלויות  -

 ביצועכאן לקריאת הוראות ה צולחפרויקט גלויות  -

 –תחרויות האימונים השנייה והשלישית אנו ממליצים לכם לעבור על כלל עדכוני הקבוצות באתר שלנו  לקראת

לגבי הגשת מועמדות לפרסים, טופס הסכמה וויתור,  שימו לב כי יש המון מידע חשוב בעדכונים כאן. צולח לעדכונים

  בנית דגל ברית ועוד.

 .המינים לשני פונים אך זכר בלשון*הדברים כתובים 

 ! Scrimmageהכינו עצמכם לחוויה של 

 

 ישראל         FIRST צוות

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://drive.google.com/drive/folders/1w8Bk-t07RMbyxmdGjZhqv3ktq6dHUR6L?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Kf5XMYj16jX9L-xSwTmGXlyJk611Uu1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Bu3igZ-IfbB4ySMDASSdomHVtot9SCPC?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yb64w1_4180yp5fLJ8YzS4-XdjAx8kQ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lGgWQ2kbhGdxU76TwxKEjfYlJoMeVBpn/view?usp=sharing
https://www.firstisrael.org.il/ftc

