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 ,שלוםיקרות קבוצות 

 

 
 
 

 תאריכי תחרויות
 

 .אנו נאלצים לשנות את תאריכי התחרויות תל אביבעל היכל שלמה סיקסט  שהונחת""עקב משחק 
 תאריכי התחרויות החדשים:

 )שלישי – שני( חיפה רוממה היכל  2-3/3: 1דיסטריקט 
 )חמישי – רביעי( חיפה רוממה להיכ  4-5/3: 2דיסטריקט 
 שלישי( –היכל שלמה סיקסט תל אביב )שני  16-17/3 : 3דיסטריקט 
 חמישי(–היכל שלמה סיקסט תל אביב )רביעי  18-19/3:  4דיסטריקט 

 
 שימו לב!

 פה נשארו זהים.ות בחיאריכי התחרוית
 עברו אוטומטית למועדן החדש.וביב יקבוצות הרשומות לתחרויות בתל א

 עם התאריכים החדשים מוזמנות לפנות אלי לקבלת עזרה. בבעיהקבוצות אשר נתקלות 
זה בשלב  –ברירה נאלץ לעשות רישום מחודש לתחרויות  ,תהיהלא במידה ו יצר.שינוי האנו מודעים לקושי ש

 ברצוננו לנסות להימנע מרישום מחודש ולפתור בעיות בשיבוץ בצורה נקודתית. 
 
 
 
 
 
 

 עדכוני קבוצות 

 עדכון שלנו היום?מה ב

 

 תאריכי תחרויות

Save the date Kickoff  

 על החולצות FIRSTלוגו 

 ויזות

 החלטה מוקדמת –טיסה לאליפות העולם 

  תמדליות השתתפו

 ת דתיותמסיבודטרויט במקום יוסטון 
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Kickoff Save the date 
 

 .2020ינואר ב 5-הישראלי יתקיים ביום ראשון ה Kickoff אירוע ה
  האירוע יתקיים בהיכל התרבות בשוהם

 תישלח בימים הקרובים.רשמית הזמנה 
האלוף  ו"ר הועד המנהלישל  80-את יום ההולדת ה   Kickoff נציין באירוע ה השנה, בנוסף לחשיפת האתגר

 . בן נון אביהו במיל'
 מי שמכיר את אביהו ומעוניין )לא חובה( ניתן לשלוח תמונה וברכה

 מצורפים שני לינקים:
 כל קבוצה רשאית לשלוח תמונה אחת בלבד. – תמונה שליחתטופס . 1
 מילים. 100עד  –לוח ברכה אחת בלבד כל קבוצה רשאית לש – טופס ברכות. 2

 בדצמבר. 15-ניתן לשלוח ברכות ותמונות עד ה
 
 

 על החולצות FIRSTלוגו 
 

 אנו רואים חשיבות גדולה בהאדרת שם הארגון שלנו ובפרסומו.
 הם אינם מקשרים את הקבוצות לארגון. לצערנונוכחנו לדעת שאנשים רבים שמעו על " הרובוטיקה" אך 

 הקבוצות. מ יותראנו מאמינים שכולנו נצא נשכרים מפרסום חיובי, ואין לארגון דבר גדול 
 שלכם.  הקבוצה חולצותלהוסיף את לוגו הארגון על  בקשלכל קבוצה יש כח שיווק אדיר ומסיבה זאת נ

 
 

 ויזות לארה"ב
 

  .מישיח -בימים שלישי 2020באפריל  2-במרץ ל 31-תחרות הגמר תתקיים בין הורסם בעבר השנה כפי שפ

 אנו ממליצים בחום לקבוצות אשר מעריכות שיש להן סיכוי לטוס להיערך מראש.
ויזה בחלק השני של חודש מרץ )לפני ואנו משריינים מספר ימים מרוכזים בשגרירות ארה"ב לטובת הוצאת 

 .תחרות הגמר(
ויזה אך מפאת קוצר הזמן אנו ממליצים לכל מי ולהגיע לשגרירות כדי להוציא  תהיה אפשרותגם לאחר הגמר 

 שיכול להוציא ויזה לפני תחרות הגמר.
תקפה לשנה בלבד. לעומת זאת,  ההוויז FIRSTיזה דרך והעבר מלמד אותנו שכאשר מוציאים ו ןחשוב! ניסיו

 ויזה למספר שנים רב יותר.וכאשר התלמידים מגיעים באופן עצמאי ניתן לקבל 
ויזה )נשמח לספק מכתב רשמי מהארגון המפרט את ואנו ממליצים לכל מי שיכול ללכת באופן עצמאי ולהוציא 

 הסיבות(.
  מנטורים המעוניינים במכתב מוזמנים ליצור איתי קשר.

 
 

 החלטה מוקדמת –לאליפות העולם  טיסה
 

 באפריל. 2-במרץ ל 31-תחרות הגמר תתקיים בין הכפי שכולכם יודעים 
 באפריל. 18-באפריל ל 15 -בין האליפות העולם ביוסטון תתקיים 
 באפריל חל ערב פסח ולכן יש מעט מאוד זמן כדי להתארגן לטיסה. 8-בנוסף, ב הזמן בין התחרויות קצר מאוד!

 3-שילוח הרובוט יתבצע ביום שישי ה מוקדם עם חברת השילוח.בוט יגיע בזמן ליוסטון, יצרנו קשר כדי שהרו
 באפריל למחרת הגמר. 

 .תהיה זכאית לטוסיש להחליט טרם תחרות הגמר האם הקבוצה תטוס במידה והיא ה, מסיבות אל
 אין צורך לקנות כרטיסים מראש אך יש לקבל החלטה בנוגע לטיסה מראש.

בנוגע לטיסה ולא יהיה  קבוצות יתבקשו לתת תשובה חד משמעיתהתחרות, לאחר תוצאות האמת,  בתום
 .ניתן לקבל החלטה מאוחרת

 בלות ההיכלים אין לנו אפשרו אחרת.אנו מודעים לקושי הגדול בקבלת החלטה מוקדמת אך לצערנו עקב מג
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 מדליות השתתפות
 

 ליות השתתפות לקבוצות.השנה לא יחולקו מדגם רצינו להביא לידיעתכם ש
 
 

 מסיבות דתיות דטרויט במקום יוסטון
 

 בנוגע לאפשרות לשנות את מיקום התחרות ביוסטון לדטרויט עקב סיבות דתיות. קישור מצורף 
 
 
 
 
 
 

 . 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. 

ישלחו לחשבון בנק שאיננו חשבון הבנק המצוין בנוהל התשלום לא ייזקפו לזכות תשלומים אשר י
 הקבוצות!

 
 !פתיחהימים לבעיטת ה 30 עוד

   

 ישראל                       FIRST צוות
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