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  קבוצות שלום!

אנחנו ממשיכים להתקדם בצעדי ענק אל עבר העונה. אנו מבקשים מכולם להסדיר את מלוא החובות הנדרשות 
 .2018תקינה ומאושרת לעונת  FRCעל מנת להיות קבוצת 

 

 

 
 
 

 

 להלן העדכון:
 

 !!!2018 עונת טיזר .1

 כאן לראותו מוזמנים אתם אותו לראות הספקתם לא םא .2018FRC לעונת הטיזר שודר ישראל שעון 03:00 בשעה הלילה

 

2. #9 SUMMIT ROBOTICS FIRST 

 המרצות לכל תודה המון הקהילה. חברי - אצלכם המצוי העצום בידע ונחלוק ניפגש שוב לדרך. יוצא התשיעי FIRST סמינר
 בניין חדש, במתחם יתקיים הסמינר -לב שימו - ברציפות. התשיעית השנה זו אותנו המארחת אפקה ולמכללת והמרצים
 .38 קדש מבצע רחוב , הפיקוס

 כאן  הרצאות בשלושה ימים, מידע נוסף אודות ההרצאות השונות מופיע 60תכנית הסמינר עם מעל  לשימושכם

 צריכה קבוצה כל כי מכאן קבוצתי! הינו הרישום קובץ המגיעים. לכמות להערך שנדע בכדי השונים לימים הירשמו אנא
 .הקבוצה חברי כל עבור מרוכזת ובצורה בלבד אחת פעם ההרשמה טופס את למלא

 .לסמינר קבוצות לרישום קישור

  עדכוני קבוצות

 על מה העדכון שלנו היום?
 

  טיזרFRC2018 

 FIRST ROBOTICS SUMMIT #9 

 Spin Off 2017 )או תחרות קדם עונה( 

  נדרשת פעולה הקרובה נמשכת!ההרשמה לעונה 

 ROOKIE GRANTS –  מלגה לקבוצות חדשות 

 

 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://youtu.be/MM_JWAON6PI
https://youtu.be/MM_JWAON6PI
https://docs.wixstatic.com/ugd/7390e6_c47962ca95c34e0db2692ecbb154b982.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/7390e6_c47962ca95c34e0db2692ecbb154b982.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1Jc4Ox4g2HrwF2d-kI0bYX_y74p1EryEk1LUSDyANvyQ/edit?c=0&w=1
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3. 2017 ffOpin S )או תחרות קדם עונה( 

 
גם השנה נקיים תחרות קדם עונה בחג החנוכה. בימים אלו ממש נסגרים כל פרטי המשחק וביומו הראשון של הסמינר 

 לתחרות זאת. KICKOFF-יתקיים אירוע ה ,באפקה, במהלך הפסקת הצהריים

 זה אנא הירשמו לסמינר כמוזכר בסעיף מעל( KICKOFF)במידה ואתם מתכננים להגיע לאירוע 

 

 

 ה הקרובה נמשכת!ההרשמה לעונ .4

 
 -רישום / אקטיבציה במערכת ה (2) טופס התחייבותחתימה על  (1להזכירכם, תהליך הרישום לעונה כולל שני שלבים: )

TIMS 

את המועדים בהם אתם מעדיפים  TIMS -, תאפשר לכם להזין במערכת ה21.9 -לתשומת לבכם, השלמת הרישום עד ב

 .  FIRSTשל  בעדכון האחרוןקראו על כך  –להתחרות. 
 בארבעת התנאים הבאים:לעמוד על מנת שקבוצה תהיה בסטאטוס המאפשר לה להזין מועדי תחרות מועדפים, עליה 

 לקבוצה חייבים להיות שני מנטורים רשומים 

  שני המנטורים צריכים לאשר אתTerms and Conditions for the 2018 season 

   שני המנטורים צריכים לאשר אתthe Code of Conduct for the 2018 season 

  שני המנטורים צריכים לאשר אתthe YPP Policy for the 2018 season 

 חלק מהאישורים הנ"ל מופיעים כחלק מתהליך הרישום של המנטור.

 

 מופיע תחת הפרופיל האישי בפינה הימנית עליונה של המסך)טופס הסכמה וויתור(  Consent & Releaseה

   הזהעזר במידע בעניין זה באתרנו החדש בקישור יאתם מוזמנים לה

 

 

5. RANTSROOKIE G 

 
 לקבוצות חדשות.  לגהמ FIRSTגם השנה מעניקה 

 ה.יבשנה השני 2000$בשנה הראשונה ועוד  4000$ :בשתי פעימותניתנת  6000$מלגה בשווי של ה
 .לחץ כאן -בכדי להגיש מועמדות למענק זה יש למלא את הטופס הבא

)שימו לב! בכדי לסיים את תהליך הגשת הבקשה יש צורך להירשם לאירוע. בשבועות הקרובים יפתח הרישום 

תהליך. בינתיים אנו ממליצים למלא את כל שאר הפרטים בטופס הישראלי ואז תוכלו להשלים את ה  Kickoffל

 הבקשה.(

 
 ימים בעיטת הפתיחה! 114נותרו עוד 

 
 בברכה,

 ישראל FIRSTצוות 
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