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 ,שלוםיקרות קבוצות 

 

 
 קבוצות יקרות!

 דכונים יעלה! כל עדכון חשוב, אנא קראו בעיון!העונה כבר כאן ומעכשיו קצב הע
 
 

 התנדבות בתחרויות
 

אחת בלפחות גם השנה  נשמח אם תוכלו להתנדבבמתנדבים הנפלאים שיש לנו. הרצת התחרויות תלויה 
 .ישראל FIRST  על כלל המתנדבים להירשם להתנדבות בתחרויות במערכת של .מהתחרויות

 הלחצו כאן להרשמ
 

 סלוטים לאליפות ביוסטון
 

 סלוטים ליוסטון. שלושה עשרקיבלו  FIRST Israelהשנה, 
 .Chairman's, Engineering Inspiration, Rookie All Star  :סלוטים לטובת הפרסים שלושהמתוכם 

 עשרה סלוטים נוספים לטובת הברית המנצחת ובהתאם לניקוד.
 קבוצות. 14כך שסה"כ יטוסו  משנה שעברה מדימונה יש סלוט מובטח 2096 קבוצהלבנוסף, 

 
 
 

  עדכוני קבוצות

 עדכון שלנו היום?מה ב

 

 התנדבות בתחרויות .1

 סלוטים לאליפות ביוסטון .2

3. FIRST Choice 

  Teamsשיבוץ במערכת ה .4

 אליפות ביוסטוןטיסה ל .5

 בויזות לארה" .6

 וטרובארגז ל .7

 ראוטרים .8

 ברגים .9

 תשלומים .10
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Choice TIRSF 

 

 ב(.)שעון ארה" pm12:00בשעה  9.1ייסגר בהשני פתוח כעת. הסיבוב   FIRST Choiceהסיבוב השני של 

 

 

 Teamsשיבוץ הקבוצה במערכת ה 

 

 .Teamsידי מופיע במערכת ה  אושר להם עלשאבקש מכל הקבוצות לוודא שהשיבוץ 

והן על ידי מי שמטפל בנושא  ישבוצעו מספר שינויים בשיבוצים והכל נעשה בצורה ידנית )הן על יד ןמכיוו

 יות. ב( ייתכן ונפלו טעובארה"

 אנא בדקו שהשיבוץ שלכם נכון. מותי נעיכדי להימנע מא

 במידה ולא, צרו איתי קשר בהקדם האפשרי.

 

 

 לאליפות ביוסטוןטיסה 

 

עקרונית החלטה לבין אליפות העולם ביוסטון,  DCMP ברצוני להזכיר לקבוצות שמפאת הלו"ז הצפוף בין ה

 .!לפני התחרותאו לא צריכה להתקבל )במידה וזכיתם( האם לטוס 

מייד האם הן מעוניינות לטוס. במידה וקבוצה העולם יצטרכו לדווח  לאליפותבתום האירוע הקבוצות שיזכו בסלוט 

 .הבאה בדירוג קבוצהלשזכתה לא תרצה לטוס הסלוט יעבור 

 .DCMPאנו ממליצים בחום לבצע את כל ההכנות האפשריות לפני ה 

 

 בויזות לארה"

 

 .להוציא ויזהאנו ממליצים בחום לקבוצות אשר מעריכות שיש להן סיכוי לטוס  4בעדכון  כפי שפורסם

 (DCMP  ה לפני) בחודש מרץאנו משריינים מספר ימים מרוכזים בשגרירות ארה"ב לטובת הוצאת וויזה 

 השהוויזלא ניתן להתחייב להוציא וויזה אך מפאת קוצר הזמן יה אפשרות להגיע לשגרירות גם לאחר הגמר תה

  .להוציא ויזה לפני תחרות הגמר ,שיכול אנו ממליצים לכל מימוכנה בזמן לטיסה. מסיבה זו,  תהיה

 ,הוויזה תקפה לשנה בלבד. לעומת זאת FIRST חשוב! ניסיון העבר מלמד אותנו שכאשר מוציאים וויזה דרך

 ר.למספר שנים רב יותכאשר התלמידים מגיעים באופן עצמאי ניתן לקבל וויזה 

 נשמח לספק מכתב רשמי מהארגון המפרט את. ללכת באופן עצמאי ולהוציא וויזה אנו ממליצים לכל מי שיכול

 .מנטורים המעוניינים במכתב מוזמנים ליצור איתי קשר ת. הסיבו

 

 ארגז לשילוח הרובוט

 

 לטובת שילוח הרובוט ליוסטון.ריכות להכין ארגז כחלק מההכנות לטיסה, קבוצות צ

 מתבקשות (ת לטוס )במידה והן יזכול מנורה ומסיבה זו קבוצות המתכוונומהיכ DCMPהרובוט יישלח למחרת ה 

 להגיע לאליפות עם הארגז מוכן.

  קובץ זהלמלא  אבקש מכל המנטורים ,טובה ביותרה בצורה שנוכל להיערךכדי 
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 ראוטרים

 

 שורת הם נשלחים לארץ בנפרד מהקיט.משרד התקא ניתן לייבא ראוטרים ללא אישור כיון של

 .מוזמנות ליצור איתי קשרצריכות ראוטר במיידי הן קבוצות אשר אין ברשותן ראוטר משנה שעברה ו

 עדכון יצא לכלל הקבוצות שהראוטרים יגיעו.

 

 

 ברגים

 

   Andymarkרף מכתב שהגיע בדואר מומצ

 

The Andymark Drive Bases (AM-14U14) that you received as part of the FIRST kit pf parts are possibly 

missing 1 screw from the kit; specifically an am-1002 from the Frame Hardware Kit (am-14u4-CK14). 

We are sorry for the inconvenience 

 למכתב מצורפת חבילת ברגים )מצורפת תמונה בקובץ נפרד(.

 ת אלי. דר ללא בורג זה לפנואבקש מקבוצות אשר לא יכולות להסת

 

 

 תשלום עבור העונה

 

 ות לזירה לפני שיסדירו את התשלום במלואו.ו לעלקבוצות לא יורש לתשומת לבכם,

 אנא הימנעו מחוסר נעימות והסדירו את התשלום בהקדם

 

 

 
 

 . שימו לב למספר חשבון הבנק החדש שלנו ולהנחיות החדשות שלנו לתשלום
  כאן!  -מידע נוסף בנושא

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

 הקבוצות!
 
   

 ישראל                       FIRST צוות
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