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 7עדכון מס 
 
 

 !קבוצות שלום
 !שנה חדשה התחילה ואיתה ההתרגשות לקראת העונה הקרובה רק מתגברת

 
 :להלן העדכון השבוע

 
 

 :שלבים 3כולל  לעונה תהליך הרישום - !פתוח FRC 710271022 לעונת הרישום -תזכורת  .1

 מכתב התחייבות חתום משלוח (1)

 (FIRST US מערכת) .TIMS ערכתרישום במ (2)

 .FIRST Robotics Competitionהצטרפות לרשימת התפוצה של   (3)

 !לבצע את שלושת השלבים עליכם 102271027בעונת  להשתתף מ"ע  

 

 מכתב התחייבות (1)

מכתב ההתחייבות צריך להיות חתום  .ישראל FIRST- הנכם מתבקשים לשלוח מכתב התחייבות חתום ל

 !ס בלבד"על ידי מנהל בה

קריטריונים להצטרפות או כל נושא אחר , הבהרות בנושא תמיכה פיננסית/ במידה והנכם זקוקים למידע 

 frc@firstisrael.org.il-אנא כתבו לנו ל

 בקישור הזה ייבות לקבוצות וותיקות ניתן למצואמכתב התח

 בקישור הזה למצוא מכתב התחייבות לקבוצות חדשות ניתן

  

 TIMS רישום במערכת (2)

מערכת הרישום ) MSTI במערכת חייבות לבצע רישום, חדשות וותיקות - כל הקבוצות

  ,(ב"ארה FIRST של

בשבועות הקרובים נפרסם מדריך מלא עם הסבר על תהליך , המערכת עברה השנה שינויים רבים**

 .הרישום

 (.Districts)במערכת יהיה צריך להרשם לאירוע הפתיחה הישראלי ולתחרויות האזוריות 

אתם מתבקשים לא  -בימים הקרובים ייפתח הרישום לאירועים עם מיקומים ותאריכים טנטטיביים 

 .להרשם לאירועים עד לעדכון סופי שלנו

 

 הצטרפות לרשימת התפוצה (3)

כל קבוצה מתבקשת למלא את . FIOSלא יתבצע רישום במערכת , בשונה משנים קודמות, השנה

 .מ להיות חלק מרשימת התפוצה לעונה"ע הזה הטופס

 חברי קבוצה ימלאו את הטופס 5אנחנו מבקשים שעד 

 מיילים יישלחו  לרשימת תפוצה בלבד 02722722החל מה

 

 סמינר אפקה - 8-ה FIRSTרישום לסמינר  -תזכורת  .2

הסמינר השנה יתקיים במשך . א"השמיני יתקיים גם השנה במכללת אפקה בת FIRSTסמינר , בהמשך למסורת

 :שלושה ימים כאשר כל יום מתמקד בנושאים שונים

  עדכוני קבוצות

mailto:frc@firstisrael.org.il
http://d1329148.an4u339.allnet4u.biz/userfiles/file/FRC/letter%20of%20commitment_2017_veteran.pdf
http://d1329148.an4u339.allnet4u.biz/userfiles/file/FRC/letter%20of%20commitment_2017_Rookies.pdf
https://login.firstinspires.org/core/login?signin=afd224d637f2fe70636360df0fc96806
https://goo.gl/forms/5LvhVha2lPVJMGtu2
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 יום מכאניקה ושרטוט - /11/1

 יום תכנות ואלקטרוניקה - /11/1

 .ואסטרטגיה( מנטורים וקפטנים)יום למובילי קבוצה  -/1//2

 

 .כאן המלא לסמינר ניתן למצואז "את הלו

 הזה רישום לסמינר יש לבצע בטופס

 

 בחירת מרכב הנעה -קבוצות ותיקות בלבד  .3

 .אנא קראו את העדכון האחרון בבלוג של פרנק אודות האופציה של מכרב ההנעה השנה

 20-הפ ההנחיות עד "במידה ואינכם מעוניינים לקבל את קיט ההנעה עליכם להשלים את הרישום ע -שימו לב

 .באוקטובר

 .צה בהחלטההיו בטוחים שאתם מעלים ומשתפים את חברי הקבו

  

  

 !ימים לבעיטת הפתיחה 33עוד 

  

 ,בברכת שנה טובה

 ישראל FIRSTצוות 

 

http://d1329148.an4u339.allnet4u.biz/userfiles/file/FRC/FIRST_Seminar_2017_final.pdf
https://goo.gl/forms/OHYIBts6A5SXfkhA3

