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Chairman’s Award-ב תוכוזה תוצובקה תריחב ךילהת
:יבלש וד היהי ךילהתה ,תומדוק םינשב ומכ•

.תוכוז תוצובק4 ורחביי ןושארה בלשב•

FIRST-ה ,הכוזה הצובקה רחביתו ,הנוש בכרהב םיטפוש לנאפ ינפב ףסונ ןויאר עצובי ינשה בלשב• Israel District Chairman's 
Award Winner

.ךילהתב ופתתשי )תוצובק18( לטרופה ךרד השגהה ירמוח תא ושיגהש תוצובק קר•

:רבעב ומכ ןויארה הנבמ .Zoom-ב ומייקתי תונויארה•

תונגראתהל הקד1•

.תוגצמו םירצק םינוטרס גיצהל רתומ .הצובקה לש תגצמל תוקד7•

.םיטפושה תולאשל תוקד5•

.תירבעה הפשב ומייקתי תונויארה•

.החישב דרפנ ףתתשמ ךסמב גצוי ןמזה .םינמזה תא הנמיו םיטפושה ידי לע לעפוי רשא ,ןומזת טוב תועצמאב עצבתי ןומזיתה ,הפיאשב•



תונויארהידעומ

,לארשיFIRST רתאב םיאצמנ תונויארה ידעומ
.#15 תוצובק ןוכדעב



.םתלביקש ןויארה דעומ ינפל תוקדZoom 3-ל סנכיהל בושח•
.םינכומ ויהישכ ןויארל םתוא וסינכי םיטפושהו הנתמה רדחל וסנכי הצובקה יגיצנ
.ךרוצ שי םא ןמגרותמו רוטנמ ,הצובקה יגיצנ3 :ףתתשהל םילוכיZoom-ה ןויארב•
.הבוח איה ןיזאמכ ה/ותוחכונ .ןויארה ךלהמב ברעתהל רוסא תי/רוטנמל•
.םואיתל לארשיFIRST םע רשק רוציל תושקבתמ ןמרגותמב שמתשהל תונווכתמ רשא תוצובק•
.הצובקה רפסמו יטרפה םשה עיפויש ךכZoom-ב םשה תא תונשל םישרדנ םיפתתשמה לכ•
.)ךסמ ימוליצ ללוכ( תונומת םוליצ וא עמש ,ואדיו תטלקה לע טלחומ רוסיא לח ןויאירה ךלהמב•
.תונויארהו טופישה ירדחל סנכיהל ושרוי אלFIRST לש המכסהה ספוט לע ומתח אלש םידימלת•

ןויאירה םויל תויחנה



.ןויאירה ךלהמב םיטפושל גיצהל תניינועמ איהש רמוח לכ גיצהל הלוכי הצובקה•
.םיפסונ םירחא /םיספדומ/םיילטיגיד םירמוח ריבעהל תורשפא ןיא
.ןויארה ךמס לעו לטרופב ושגוהש םיכמסמה ךמס לע עצבתי טופישה•
 תמישר םיברב ומסרפיו וניכי תופתתשמה תוצובקה לכש םיצילממ ונחנא ,תונגוההו תופיקשה םשל•

:אבה טמרופבתויוליעפ

)ךשמה( ןויאירה םויל תויחנה

https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/frc/game-and-season-info/awards/chairmans-documentation-form.pdf


:תרושקת יקותינל תובוגתו םירקמ•
עמשנאל/עומשללכיאל/קתנתההחישבםיפתתשמהמדחאובשבצמאיהתרושקתתלקת•

.תוינש15־מרתויךשמל
.רזוחןויארהצובקלםאותי,הצובקהתגצמךלהמבתרושקתתלקתלשהרקמב•
תובושתותולאשךרוצלשגפמבושםאותי,םיטפושהתולאשבלשבתרושקתתלקתלשהרקמב•

.תגצמהלעהרזחאלל,דבלב
ןועטלהיהיןתינאל.םירחאהםיפתתשמהדחאךרד,דימעירתהלשרדנתרושקתתלקתלע•

.םייתסהןויארהשרחאלתרושקתתלקתל

 ימשרה רודישה רחאל רחואמה לכל ןויארה לע םיטפושהמ בתכב בושמ ולבקי ונייארתיש תוצובקה לכ•
.םיכוזה וזרכוי ובש

)ךשמה( ןויאירה םויל תויחנה



IDC-מ תויטנדוטס םע ילנויצפוא לוגרת
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H-

cnPMg05QSO1OI9TJA5hbc7lnXwQ9At9wMkHCcicQE/edit

:שיגדהל בושח
.וילע העפשה לכ ןהל ןיאו ,טופישה ךילהתמ קלח םניא ,הבוח םניא וללה תונויארה1.
.תונבותהו עדימה תא ןמצעל רומשל ןהילעו תורחתב רבודמש תועדוי תויטנדוטסה2.
.דבלב תחא םעפ וצבתשה אנא,Chairman's Award-ל תושגינה תוצובקל םידעוימ תונויארה3.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H-cnPMg05QSO1OI9TJA5hbc7lnXwQ9At9wMkHCcicQE/edit

