
  

FIRST® Israel  'יפו-, תל אביב14ליסין רח 
www.firstisrael.org.il ,  :מייל: 509040466-153פקס ,info@firstisrael.org.il 

 11.14.18תאריך  /4עדכון מס 
 

 
  

 קבוצות שלום!
 

 
 
   תאריכי התחרויות 

 
 וי במקרה הצורךהתאריכים הינם סופיים אך ניתנים לשינ

ישראל שומרת לעצמה את הזכות  FIRST ש שהתחרויות לא יתקיימו במועדם אלאבאומרנו זאת, אין הכוונה 
 לשנות את התאריכים 

 :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 – ת"א 

DCMP: 2-3-4/4 – מנורה ת"א 
 

 כאןלצפייה בלו"ז המלא לחץ 
 

 FIRSTהרשמה באתר 
 

 TIMS. רישום / אקטיבציה במערכת ה בצערשומה לעונה הקרובה יש ל תהיהכדי שהקבוצה 
 :בהרשומה לעונה הקרו על מנת שקבוצה תהיה

 
 לקבוצה חייבים להיות שני מנטורים רשומים.1
  Terms and Conditions for the 2019 season צריכים לאשר את ה .שני המנטורים2
 The Code of Conduct for the 2019 seasonשני המנטורים צריכים לאשר את ה  .3
  The YPP Policy for the 2019 season  שני המנטורים צריכים לאשר את. 4

 .חלק מהאישורים הנ"ל מופיעים כחלק מתהליך הרישום של המנטור
 

Release &Consent  )אתם  ישי בפינה הימנית עליונה של המסךמופיע תחת הפרופיל הא)טופס הסכמה וויתור
 הזה בקישורמוזמנים להיעזר במידע בעניין זה באתרנו 

 
ם הינו טכני ואין בו שום משמעות. יש באתר. הרישובנוסף, כל קבוצה חייבת להירשם לפחות לתחרות אחת 

 בארה" FIRST שזוהי הדרישה של  ןמכיוולהירשם לאחת התחרויות 
 

 על מה העדכון שלנו היום?
 

   תאריכי התחרויות     
 !פעולהנדרשת – FIRSTהרשמה באתר      

 פעולה!נדרשת – רישום לתחרויות המוקדמות
First Choice 

 הישראלי Kickoff לרישום 
 2018-2019לעונת רישום קבוצות 

 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_611dfe11509041f6a2b86dc1dd700913.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_611dfe11509041f6a2b86dc1dd700913.pdf
https://www.firstisrael.org.il/frcregistration
https://www.firstisrael.org.il/frcregistration
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 רישום לתחרויות המוקדמות

 
לא יבוצע באתר  DISTRICTבשונה משנה שעברה, השנה הרישום לתחרויות הכפי שפורסם בעדכון הקודם, 

FIRST. 
 מוקדמות יתקיים במהלך השבוע הבא.הרישום לתחרויות ה

 ןכא כל הפרטים בנוגע לתהליך נמצאים
 
 

irst choiceF 
 

או שרובם נתרמו  אותה תקבלו באירוע בעיטת הפתיחה מכילה מגוון של ציוד וחלקיםית ערכת החלקים הבסיס
הגידול במספר הקבוצות בעולם הציב אתגר לחלק מהתורמים שאינם  .סובסדו על ידי גופים וחברות גלובאליות

 .קבוצות מסוגלים לתת מענה להיקף כל כך גדול של
 Kit ofהמהווה "בנק" להזמנת חלקים שיתווספו ל First choice ארה"ב הקימה את מערכת FIRST כיוון שכך

parts ()ערכת החלקים הבסיסית . 
 זאת בחשבון בביצוע ההזמנהקחו  –של מוצרים שהן יזמינו  המשלוח, המכס והמע"מ חשוב! קבוצות יחויבו על

בוב השני יערך בחמישי בינואר. את כל הפרטים בנוגע והסי 21.11יערך ב  First choiceב הראשון של הסיבו
 זהניתן למצוא בקישור  irst choiceF ל
 
 

 הישראלי Kickoff לרישום 
 

האירוע יתקיים בכפר . TIMS -הישראלי נפתח והוא אפשרי עכשיו במערכת ה KICKOFF -הרישום לאירוע ה
יחולקו הקיטים. האירוע מוגבל לחמישה משתתפים מקבוצה + ובו יוצג האתגר של שנה זאת ו  6.1.2019ב יונה

 !מנטור
יהיה סגור. יש להירשם לאחת התחרויות   Kickoffבמידה ולא נרשמתם לתחרות אחת לפחות ייתכן והרישום ל

  Kickoffרישום טכני בלבד ללא משמעות( ולאחר מכן להירשם לכאמור )
 
  

 

 

 פתיחהימים לבעיטת ה 51עוד
 
   

 ישראל                       FIRST צוות
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