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 21עדכון מס 
 

 
 !קבוצות שלום

 .שמאחורינו, אנחנו כבר עמוק בתוך ההכנות לתחרות הגמר בשבוע הבא- tDistric אחרי ארבעת תחרויות ה
 :העדכון השבועי הוא ארוך אך חשוב, אנא קראו אותו בעיון

  
 :קבוצות המעפילות לגמר. 1

 .א"תורה מבטחים, בהיכל מנ 30/03-28-הקבוצות אשר העפילו לתחרות הגמר הארצית התתקיים ב 45של  הרשימה הסופית ןא. להל
 כאן אז האירוע ניתן למצו"וב. את ל

על מנת להבטיח את מקומכם בגמר. את התשלום יש  המצורף תאת מכתב ההתחייבו 21/03/17-עד ליום שלישי ה רג. יש להעבי
קבוצות שלא ישלחו את מכתב ההתחייבות בזמן יוותרו על השתתפות בגמר והקבוצה הבאה בדירוג . 705/04/201 -להעביר עד ל

 .הוזמן להשתתף במקומת
 כאן אד. הזמנה רשמית לאירוע, אותה אפשר להפיץ למנהלי בתי הספר/ספונסרים/שותפים של הקבוצה ניתן למצו

 -pit admin.לבבוקר התחרות ( תאחcoach  תסיכות נהג וסיכ4)  אאנא ודאו שאתם מביאים סט אחד מל -ה. סיכות נהגים 
הפתיחה הבאה של השקית תהיה !Districts ה לפתוח את שקית הרובוט לאחר סיום תחרויות ראסו, שאנחנו רוצים לחזור ולהדגי . ו

 . םרק בתחרות הגמר במנורה מבטחי
  
 םארוחת בוקר מנטורי. 2

במעמד  07:45בשעה  30/03-אנחנו שמחים להזמין את אתכם לארוחת בוקר מנטורים המסורתית שתתקיים ביום חמישי ה -מנטורים 
 TFIRS.  של דון בוסי, נשיא

 .(3הארוחה תתקיים בגלריה העליונה של היכל מנורה מבטחים )מעל שער 
 .כמובן שגם מנטורים שקבוצתם לא עלתה לגמר מוזמנים להצטרף

  
 תתהליך הוצאת ויזו .3

ישראל כחלק מההכנות שלה לקראת טיסה פוטנציאלית לתחרות TFIRS  קבוצה המעוניינות להתחיל את תהליך הוצאת הויזות דרך
 - visa@firstisrael.org.il.לכל שאלה בעניין יש לשלוח מייל ל .בקובץ הזה העולמית מוזמנת לעקוב אחרי ההנחיות

  
 תתזכור -תמונות לטקס פתיחה  .4

עון פרס ז"ל. אנו מבקשים את של מדינת ישראל, שמ 9-נקראת ע"ש הנשיא ה- pDistrict Championshi כפי שאתם יודעים, תחרות ה
 21/03שתוף הפעולה שלכם במשלוח תמונות / קטעי וידאו של קבוצתכם יחד עם שמעון פרס. את התמונות יש להעביר עד ל 

  frc@firstisrael.org.il.לכתובת
  
 תחלוקת מדליות נוספו .5

 . הזה מעוניינות לקבל מדליות נוספות לקבוצתם מתבקשות למלא את הטופס קבוצות אשר
כמות המדליות הנוספות מוגבלת והם יחולקו לפי סדר הנרשמים, קבוצות המעוניינות לרכוש מדליות נוספות יוכלו לעשות זאת ישירות 

 . אל מול הספק
 .המדליות הנוספות יחולקו בתחרות הגמר

  
 - sDistrictשיחת משוב על מעבר לשיטת ה .6

 ! נשמח לשמוע מכם
ישראל לשיטת TFIRS  לשיחת משוב של הקבוצות על מעבר 10:00בשעה  נתכנס 30/03-חמישי האחרי ארוחת בוקר המנטורים ביום 

 .זו ההזדמנות שלכם להציף בעיות / הצעות לשיפור / נקודות לשימור על העונה שעברה ועל ההתנהלות בה-.Districts ה
 .ע"מ שנוכל לשפר את התהליך לשנים הבאותנציגים )מנטור ותלמיד( מכל קבוצה יצטרפו אלינו לפגישה הזאת  2נשמח אם נציג 

  
   !ימים לתחרות הגמר 8עוד 

  
 בברכה,

 ישראל FIRSTצוות 
  

  עדכוני קבוצות
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