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 ,שלוםיקרות קבוצות 

 

 
 
 

 תאריכי תחרויות
 רביעי( –)שלישי  תל אביבהיכל שלמה סיקסט  – 25-26/2: 1דיסטריקט 

 שישי( –)חמישי  תל אביבהיכל שלמה סיקסט  – 27-28/2: 2דיסטריקט 

 שלישי( –)שני  חיפההיכל רוממה  – 2-3/3: 3דיסטריקט 

 חמישי( –)רביעי  חיפההיכלל רוממה   – 4-5/3: 4דיסטריקט 

 
  בימים חמישי ושישי.תתקיים  2דיסטריקט  תחרותלתשומת ליבכם: 

מפאת קרבת התחרות לכניסת השבת, ברצוננו להדגיש כי ייעשו כל יפורסם בהמשך.  מפורט לו"ז תחרויות
המאמצים האפשריים לסיים את יום התחרות טרם כניסת השבת וזאת על מנת לאפשר לקבוצות המעוניינות 

 לשמור שבת להתחרות ולשחק. 
 
 
 

 תחרות הגמר
 

 חמישי.  -בימים שלישי 2020באפריל  2-במרץ ל 31-בהמשך לעדכון הקודם, תחרות הגמר תתקיים בין ה
שגייסנו את מיטב המשאבים  אנו מודעים לקשיים שנובעים מסמיכות התחרות לאליפות ביוסטון וחשוב לנו לציין

 ישראל, מועד התחרות נשאר כפי שהוא.  FIRSTומסיבות שאינן קשורות בארגון כדי לנסות ולשנות את התאריך 
 בהתאם לכך, נשוב ונבקש מקבוצות אשר מעריכות שיש להן סיכוי לטוס להיערך מראש במידת האפשר. 

 
 
 
 

  עדכוני קבוצות

 עדכון שלנו היום?מה ב

 תאריכי תחרויות

 תחרות הגמר

 מערכת העדפות לרישום לתחרויות

 רישום לעונה

 FIRSTמחקר על 

 הבנק ובהנחיות לתשלוםפרטי חשבון שינוי ב
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 מערכת העדפות לרישום לתחרויות
 

לקבוצות יפתחו שני סבבי . שיטה זאת מבססת רשימת העדפות .TIMS -הרישום לתחרויות יעשה במערכת ה
 ארץ.לרישום לתחרויות המוקדמות בן יהיה עליהן למלא את רשימת העדפות שלהרישום בהם 

 
)שעון  00:00בשעה  26.9 -ויסתיים ב 00:00בשעה  19.9 –ה  הקרובביום חמישי  ייפתחהראשון  סבב הרישום
  י(.החוף המזרח
 )שעון החוף המזרחי(. 17.10-ויהיה פתוח עד ה 10.10 – השני יפתח ב סבב הרישום

יוכלו להירשם על הללו קבוצות שלא ירשמו בסבבים  .לתחרויות שיבוצי הקבוצותיפורסמו רישום כל סבב  בסיום
 . 18.11-עד ה  31.10 -פנוי החל מה בסיס מקום

 
 תהרישום לתחרויות ייסגר! קבוצות שלא ירשמו עד לתאריך זה לא יוכלו להשתתף בתחרויו 18.11 –ב שימו לב! 

 
  :הרישוםהבהרות חשובות אודות 

 
 כל עוד הרישום פתוח, אין חשיבות לסדר ההרשמה.  -אין משמעות לסדר הרישום לתחרויות 

  .שיבוץ בפועל ייעשה רק לאחר סגירת מועד ההרשמה 

  .במהלך התקופה המוקצית לרישום, הקבוצות תוכלנה לערוך שינויים 

 FIRST  !יתייחסו לרשימה אשר תופיע עם סגירת שבוע ההרשמה בלבד 

  היעדר רישום באחד משני הסבבים המוקצים לקבוצות לרישום יגרור רישום על בסיס מקום פנוי, אשר יהיה זמין

 . 31.10.19-החל מה

 כאן! -קישור למדריך המלא לתהליך הרישום 

 יוכלו להגיש את רשימת ההעדפות! TIMS -שימו לב! רק קבוצות אשר ישלימו את תהליך הרישום במערכת ה
 כאןמצורף  FIRSTבאתר  Event Preferencing System קישור ל

 
 2020-2019קבוצות לעונת רישום 

 
 שלבים: ההרישום מורכב מארבע

 
 כתב התחייבות חתום משלוח מ .1

 רישום במערכת האמריקאית  .2

 הצטרפות לרשימת התפוצה .3

 טופס ויתור והסכמה .4

 

ישראל. מכתב ההתחייבות - FIRST הנכם מתבקשים לשלוח מכתב התחייבות חתום ל -. מכתב התחייבות1
קיימים שני או מנהל הקבוצה )בקבוצות שאינן שייכות לבית ספר(.  מנהל בה"ס בלבדצריך להיות חתום על ידי 

 .חדשותלקבוצות והשני  ותיקותהאחד לקבוצות  ,נוסחים של מכתבי התחייבות
 Frc@firstisrael.org.ilאת הטופס יש לשלוח לכתובת:

 
חייבות לבצע רישום במערכת הרישום של  ,חדשות וותיקות ,כל הקבוצות  - . רישום במערכת האמריקאית2

US FIRST. 
 לא "יאותחלו" לעונה הבאה.  consent and releaseקבוצות ותיקות שלא יחתמו על ה

 
הצטרף לרשימת ע"מ ל זהצה מתבקשת למלא את הטופס בקישור כל קבו - הצטרפות לרשימת התפוצה. 3

 . )לפחות נציג אחד מכל קבוצה( התפוצה
 
 .ויתור והסכמה כל משתתף צריך לחתום על טופס –טופס ויתור והסכמה . 4

  על מנטור הקבוצה לוודא החתמת כל המשתתפים ולהעביר את הטופס לרכז התוכנית.

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/frc/registration/event-preference-system-user-guide.pdf
https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/frc/registration/event-preference-system-user-guide.pdf
https://www.firstinspires.org/robotics/frc/blog/2020-first-event-preferencing
https://www.firstinspires.org/robotics/frc/blog/2020-first-event-preferencing
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_f69e9a019b7f406992d8d48f28c6d27b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_f69e9a019b7f406992d8d48f28c6d27b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_e179b771ca654b8dbb8fc90d7927022d.pdf
https://www.firstinspires.org/robotics/frc/grants
https://docs.google.com/forms/d/1qrb8oPNgNI97NAo_PruAEyXMFlqhS-6rVXxQRNcWi8I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1qrb8oPNgNI97NAo_PruAEyXMFlqhS-6rVXxQRNcWi8I/edit
https://drive.google.com/file/d/0B0Ryd3p26JGfWjR3NE5PVzFhTVE/view
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 טופס אפיון קבוצה
 

היא להגדיל את מאגר הנתונים שלנו על הקבוצות כדי לדעת איך לקדם את התוכנית. גורמים  זהמטרת טופס 
חרות ואין באפשרותנו להציג בפניהם רבים )תורמים, משרדים ממשלתיים וכו'( פונים אלינו בשאלות כאלה וא

 נתונים כמותיים.
 .נודה לכם אם תקדישו מספר דקות ותענו על שאלון זה

 
 FIRSTמחקר על 

 
  שאלון קצר בלינק המצורף.ם תמלאו אנודה לכם  ,FIRSTחלק ממחקר בטכניון בנושא כ

  דקות. 10-השאלון בוחן נטיות למידה וקריירה של משתתפי התוכנית ואורך כ
 .תודה מראש על שיתוף הפעולה

 
 כאןבמידה והנך בוגר התוכנית לחץ 

. למילוי כאןי"ב השאלון דורש את הסכמת ההורים. לטופס הסכמת ההורים לחץ  –במידה והנך בכיתה י"א 
 כאןהשאלון לחץ 

 .כאןבמידה והנך מנטור שאינו בוגר התוכנית לחץ 
 

 אנו מודים לכם מראש על שיתוף הפעולה.
 
 
 
 

 . יות החדשות שלנו לתשלוםשימו לב למספר חשבון הבנק החדש שלנו ולהנח
  כאן!  -מידע נוסף בנושא

 באחריות הקבוצות להביא את הנושא לידיעת הגורמים המשלמים עבור הקבוצות. 
לזכות תשלומים אשר יישלחו לחשבון בנק שאיננו חשבון הבנק המצוין בנוהל התשלום לא ייזקפו 

 הקבוצות!
 

 !פתיחהימים לבעיטת ה 108 עוד
   

 ישראל                       FIRST צוות

 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://docs.google.com/forms/d/1plm30uyr19IV71bLLJ-bkCg-oGC7c4iu9hTk0FTIXTk/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1plm30uyr19IV71bLLJ-bkCg-oGC7c4iu9hTk0FTIXTk/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0Q8Q49swmBzCZ5RpN-LRLpdDD6Jwpqj0nTsYInDanWWQ91g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0Q8Q49swmBzCZ5RpN-LRLpdDD6Jwpqj0nTsYInDanWWQ91g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1l28hTuRAyuaSLUUBs2vHSG_itNvaHsyjjff8qDF59t8/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1l28hTuRAyuaSLUUBs2vHSG_itNvaHsyjjff8qDF59t8/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1rqUrBuI4bR7bYyqj7rghRxTrHTt7LELismVzGktX2SI/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1rqUrBuI4bR7bYyqj7rghRxTrHTt7LELismVzGktX2SI/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXxFTY-QT9qr8_BxQkI2tTgOzg5HJ3Sy8KA5piwPqqx6n8dQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXxFTY-QT9qr8_BxQkI2tTgOzg5HJ3Sy8KA5piwPqqx6n8dQ/viewform
https://www.firstisrael.org.il/frcpayments
https://www.firstisrael.org.il/frcpayments

