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 קבוצות שלום!
 

 
 
   תאריכי התחרויות 

 
 תאריכי התחרויות אינם סופיים.כפי שפורסם בפייסבוק 

 במועדם אלא שייתכן ויהיו שינויים. יתקיימובאומרנו זאת, אין הכוונה שהתחרויות לא 
 :יתקיימו  FRCתחרויות 

DISTRICT 1: 4-5/3 - חיפה 
DISTRICT 2 :6-7/3 - חיפה 
DISTRICT 3: 11-12/3 – ת"א 
DISTRICT 4 :13-14/3 – "את 

DCMP: 2-3-4/4 –  ת"אמנורה 
 

 כאןלצפייה בלו"ז המלא לחץ 
 
 

 ייבות לעונה הקרובהתזכורת לשליחת טפסי התח

 
הקרובה למהר ולעשות כן. מועד אחרון לשליחת  השעוד לא שלחו טופס התחייבות לעונ כםמזכירים לאלו מ אנו

שתתף בעונה את הטופס עד מועד זה לא תוכל לה קבוצה אשר לא תשלח. 8.11.2018 -הטפסים הינו ה
 הקרובה!

 .כאןניתן למצוא ופס טהאת 
 
 

 רישום לתחרויות המוקדמות
 
 .FIRSTלא יבוצע באתר  DISTRICTהשנה הרישום לתחרויות ה ,שעברה משנהשונה ב

 משמעות. היה טנטטיבי לחלוטין ואין בו שה באתר ע"י חלק מהקבוצותהרישום שנעבעבר, כפי שפורסם 
 בקרוב יצא עדכון מפורט כיצד יתבצע הרישום לתחרויות האזוריות השנה.

לא תוכל להירשם לתחרויות ולא תיקח חלק בתחרויות  8.11.2018ד ות עח טופס התחייבקבוצה שלא תשל
FRC בעונה הקרובה. 

  
 

 על מה העדכון שלנו היום?
 

   תאריכי התחרויות     
 ייבות לעונה הקרובהתזכורת לשליחת טפסי התח     

 רישום לתחרויות המוקדמות
 קול קורא להשתתפות בתחרויות בינלאומיות בתחומי המדע הטכנולוגיה והחדשנות.

 2018-2019רישום קבוצות לעונת 
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 קול קורא להשתתפות בתחרויות בינלאומיות בתחומי המדע הטכנולוגיה והחדשנות.

 
 תחרויות בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחדשנות. משרד המדע והטכנולוגיה פרסם קול קורא להשתתפות ב

לכם את  לאחר ברור שעשינו הובהר לנו שקול קורא נוסף יפורסם בהמשך השנה. עם זאת מצאנו לנכון לפרסם
 ללינק.שכבר פורסם. מי מכם שרוצה להגיש מוזמן להיכנס  הקול הקורא

 
 
 

 2019-2018רישום קבוצות לעונת 

 
אנו ממשיכים להתקדם אל עבר העונה. אנו מבקשים מכולם להסדיר את מלוא החובות הנדרשות על מנת להיות 

 .2019תקינה ומאושרת לעונת  FRCקבוצת 
 

 
 שלבים: 4כולל  לעונה תהליך הרישום

 כתב התחייבות חתוםמ משלוח     .1
 FIRST US רישום במערכת     .2
 .FIRST Robotics Competition צטרפות לרשימת התפוצה שלה    . 3
 טופס ויתור והסכמה    . 4
  

 השלבים! ארבעתלבצע את  עליכם 2018-2019בעונת  להשתתף ע"מ
 
 מכתב התחייבות .1

מכתב ההתחייבות צריך להיות חתום על ידי  ישראל. FIRST -הנכם מתבקשים לשלוח מכתב התחייבות חתום ל
 מנהל בה"ס בלבד!

למידע / הבהרות בנושא תמיכה פיננסית, קריטריונים להצטרפות או כל נושא אחר אנא במידה והנכם זקוקים 
 frc@firstisrael.org.il-כתבו לנו ל

והשני לקבוצות  )בקישור הזה(שימו לב כי קיימים שני נוסחים של מכתבי התחייבות! האחד לקבוצות ותיקות 
 , אנא הקפידו למלא את המכתב הרלוונטי לקבוצתכם!)בקישור הזה( חדשות

 

 
 FIRST US רישום במערכת .2 

  .ארה"ב FIRST שלישום במערכת הר חדשות וותיקות, חייבות לבצע רישום - כל הקבוצות
 (.Districtsלאירוע הפתיחה הישראלי ולתחרויות האזוריות ) םלהירשבמערכת יהיה צריך 

  
3 

 . הצטרפות לרשימת התפוצה
 ע"מ להיות חלק מרשימת התפוצה לעונה. הזהבקישור  כל קבוצה מתבקשת למלא את הטופס

לפחות אחד מחמשת הנרשמים יהיה חובה כי חברי קבוצה ימלאו את הטופס ) 5אנחנו מבקשים שעד 
 (מנטור!

 
4 
 טופס ויתור והסכמה .

  כבכול שנה, על מנת לקחת חלק בתחרות על כל משתתף לחתום על טופס ויתור והסכמה.
ימולא הטופס ע"י הוריהם. השנה, ניתן למלא את הטופס בצורה מקוונת. קישור לטופס  18לתלמידים מתחת גיל 

 כאן! אלקטרוני נמצא
 על מנטור הקבוצה לוודא החתמת כל המשתתפים ו / או הוריהם.

 .על השלמת התהליך טופס אישורלאחר מילוי הטופס, על מנטור הקבוצה לשלוח 
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https://www.firstinspires.org/robotics/frc/start-a-team
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 153-509040466או לפקס  frc@firstisrael.org.il לדוא"לאת הטופס החתום יש לשלוח 

 

 

 

 

 

 פתיחהימים לבעיטת ה 67 עוד
   

 !חתימה טובה
 ישראל                       FIRST צוות
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