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  קבוצות שלום!
  בעיון!העונה מתקרבת בצעדי ענק ויש לנו מלא נושאים לעדכן אתכם בהם. אנא קראו 

 

 
 

 להלן העדכון:
 
 -סבב ב' )הגשת העדפות( 2018לתחרויות המוקדמות לעונת רישום  .1

אנא קראו אותו  הזה.אנו נתקלים בהרבה מאוד שאלות לגבי שיטת הרישום החדשה. כל המידע נמצא בקישור 

 בקפידה.

 גר סבב הגשת בקשות הרישום השני לתחרויות המוקדמות. סיבערב י 19:00בשעה )יום חמישי(, בנוסף לכך, מחר, 

 ברשימת המתנה לאחד מהאירועים שהגישה.  אוכל קבוצה שהגישה העדפות בסבב הראשון נמצאת כרשומה 

 יש להגיש העדפות גם בסבב הזה!בכדי להירשם לאירוע נוסף )שני(  שאר ההעדפות נמחקו.

 

 –Drive Base Kit זכורת לאפשרות ביטול הזמנת ת -קבוצות ותיקות  .2

המועד האחרון  AndyMark -להצטיידות ב 450$בשובר על סך  מרכב ההנעה, את קיטלהמיר במידה וברצונכם 

  הבאבקישור  FIRSTראו ההנחיות כפי שפורסמו על ידי . 20/10/2017-להמרה הנו ה

 

 -ROOKIE GRANT'S -תזכורת חשובה להגשת מועמדות ל -קבוצות חדשות  .3

מפרסמת קריטריונים לקבוצות חדשות המעוניינות לקבל מלגה. זאת הזדמנות שחבל לפספס! שימו  FIRSTמדיי שנה 

 .2/11/2017מועד אחרון להגשה הינו ב כאן!לב להנחיות ולקריטריונים להגשת בקשה לחץ 

 

 נסגרה GearWorks XO 2017ההרשמה לתחרות  .4

 .כאן!! את רשימת הקבוצות המשתתפות ניתן למצוא Rookieקבוצות וביניהן שתי קבוצות  29נרשמו לתחרות 

 

 – FIRST ROBOTICS SUMMIT #9סיכום  .5

הרצאות  25-בהזדמנות זאת אני רוצה להודות לכל המרצים המדהימים שהתנדבו להרצות במהלך הסמינר בלמעלה מ

 .  FIRST Robotics Competitionמשתתפות ומשתתפים בתכנית  600שונות ובפני יותר מ 

 כאןלאור הביקוש הרב קיבצנו עבורכם את מרבית המצגות . קישור ישיר לאוסף ההרצאות ניתן למצוא 

 

 ימים בעיטת הפתיחה! 81נותרו עוד 

 ישראל  FIRSTצוות 

  עדכוני קבוצות

 על מה העדכון שלנו היום?
 

 נדרשת פעולה! – 2סיבוב  העדפות לתחרויות מוקדמותרישום  .1
 נדרשת פעולה! - Drive Base Kit תזכורת לאפשרות ביטול הזמנת  -קבוצות ותיקות  .2

 נדרשת פעולה! -תזכורת להגשת בקשה למלגה  -ROOKIEקבוצות  .3

  FIRST ROBOTICS SUMMIT #9סיכום  .4

5. GearWorks XO 2017 
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