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 2019הרשמה להתנדבות בעונת התחרויות  –קול קורא 
 

 
  

 מתנדבים יקרים שלום רב,
 
 

-, של תחרות הDestination: Deep Space, 2019בקרוב מאוד תחל עונת התחרויות 
FRC. 66 ואלפי ילדים כבר מתכוננים לקראת העונה הנהדרת  קבוצות, מאות מנטורים

 שהולכת להיות לנו.
 

. ברחבי הארץ אליפות ארצית( 1-תחרויות אזוריות ו 4תחרויות ) 5גם השנה יתקיימו 
 התחרויות יתקיימו השנה במועדים הבאים:

 
1. District 1  04-05/03/19בתאריכים:  –היכל "רוממה" )חיפה(  –( 1)אזורית 
2. District 2  06-07/03/19בתאריכים:  –היכל "רוממה" )חיפה(  –( 2)אזורית 
3. District 3  11-12/03/19בתאריכים:  –יפו( -היכל "שלמה" )תל אביב –( 3)אזורית 
4. District 4  13-14/03/19בתאריכים:  –יפו( -היכל "שלמה" )תל אביב –( 4)אזורית 
5. DCMP  )יפו( -יבהיכל "מנורה מבטחים" )תל אב –)האליפות הארצית– 

 02-04/04/19בתאריכים: 

הרצת התחרויות תלויה במתנדבים הנפלאים שיש לנו. אנחנו נשמח אם תוכלו להתנדב 
גם השנה  באחת מהתחרויות )או יותר( העונה. בכדי להתנדב העונה יהיה עליכם לעבור 

ראו רשימת תפקידים מצורפת  –מעוניינים הכשרה מוקדמת בהתאם לתפקיד אליו אתם 
  למייל זה.

 
 על כלל המתנדבים להירשם להתנדבות בתחרויות במערכת של 

FIRST  לחצו כאן להרשמה –ישראל 
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אם ברצונכם להתנדב באחד מהתפקידים המופיעים ברשימה הבאה, עליכם להירשם 
על מנת לעבור הדרכה/מבחן )שאר התפקידים יעברו הכשרה ע"י  VIMS-במערכת ה

 ישראל(: FIRST  מתנדבים של
 

• Referee 

• CSA 

• Inspector 

• Scorekeeper 

• Field Supervisor 

• Head Queuer 

 
 . לחצו כאןקישור למערכת 

 
( ועליכם לשלוח בקשת התנדבות 31/01חמישי הבא ) * ההרשמה חייבת להתבצע עד ליום

לתחרות/לתחרויות בה אתם מתכוונים להתנדב גם אינכם יודעים איזו תחרות ספציפית 
-במידה וישנן בעיות ברישום למערכת ה )מספיק להירשם רק לתחרות באופן גנרי(.

VIMSרכז ה, ניתן לשלוח מייל חזרה ל-FRC  ונסייע בהקדם. חשוב לציין כי ללא
 לא יהיה ניתן להתנדב בתפקיד.  –הרשמה ומעבר הכשרה 

 
 FRC-מייל רכז תכנית ה

frc@firstisrael.org.il 
 
 

כמו כן, אם ידוע לכם על עוד אנשים המעוניינים/פוטנציאליים להתנדב השנה בשלל 
נו מחפשים מתנדבים התפקידים שיש לנו בתחרויות השונות, נשמח ליצור עמם קשר. א

 -מצורפת רשימת התפקידים בתחרות. עבור רישום מתנדבים חדשים  -לכל התפקידים 
 לחצו כאן

 
 ניתן לפנות לשאלות נוספות ונשמח לראותכם מתנדבים שוב !

 

   

 !המשך עונה מוצלחת לכולם
 ישראל                       FIRST צוות
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