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  קבוצות שלום!
 .ערך ולתכנן את העונה מראשיזו ההזדמנות שלכם לההמוקדמות בארץ!  ותלהגרלת התחרוינפתח הרישום 

 בעדכון זה. בחנוכה,  Spinoffה אירועכל הפרטים על  ,בנוסף
 

 

 
 

 להלן העדכון:
 

 )הגשת העדפות( 2018רישום לתחרויות המוקדמות לעונת  .1

זאת מבססת רשימת העדפות והיא שיטה לרישום לתחרויות. ישנה שיטה חדשה  FIRST כפי שפורסם על ידי

איננה מתבססת כבשנים עברו על שיטת כל הקודם זוכה. כלומר, לקבוצות יפתחו שני סבבי רישום בהם יהיה 

למלא את רשימת העדפות שלהם לרישום לתחרויות המוקדמות בארץ )יש צורך להגשה רק פעם אחת.  ןעליה

 כלומר, רק באחד מהסבבים(. 

 שעון החוף המזרחי(. ) 00:00בשעה  28.9-ויסתיים ב 21.9-חמישי האחרון הם הסבב הראשון נפתח ביו

  .תלתחרויוהשיבוצים  ויפורסמלאחר כל סבב . 19.10-ויהיה פתוח עד ה 12.10-הסבב השני יפתח בין ה

 

  מספר הבהרות:

  אין משמעות לקדימות הרישום במהלך השבוע בו הוא מתקיים. כלומר, כל עוד הרישום פתוח אין זה

הגשתם את הרשימה ביום הראשון שנפתחה ההרשמה או חמש דקות לפני סיומה. השיבוץ אם משנה 

 יעשה רק לאחר סגירת שבוע ההרשמה.

  במהלך שבוע ההרשמה ניתן לשנות את הרישום ככל שתרצו. הרשימה שתופיע בסגירת שבוע ההרשמה

 .FIRST-ב ויתייחסהיא היחידה אליה 

 יהיה ניתן להשתבץ על בסיס מקום פנוי. 2.11-במידה ולא תירשמו באחד משני הסבבים מתאריך ה 

 

 הרישום. תהליךלתוכלו למצוא את המדריך המלא  הזהבקישור 

 

)כפי שפורסם בעדכון מס'  TIMS -רק קבוצות שהשלימו את תהליך הרישום במערכת ה –** לתשומת לבכם 

 תוכלנה להגיש את רשימת ההעדפות.  4

 

 

 

 

  עדכוני קבוצות

 על מה העדכון שלנו היום?
 

 נדרשת פעולה! – רישום העדפות לתחרויות מוקדמות 

 תזכורת רישום ל- FIRST ROBOTICS SUMMIT #9 - !נדרשת פעולה 

  כל הפרטים עלSpin Off 2017 )נדרשת פעולה! - )או תחרות קדם עונה 

  נדרשת פעולה! -לשנה הקרובה תהתחייבותזכורת לשליחת טפסי 
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 המוקדמות הם: התחרויותתאריכי 

 5-6/3  שלמה בת"אקבוצת היכל 

 7-8/3  שלמה בת"אקבוצת היכל 

 13/3-12 , מיקום יפורסם בהמשך( חיפה( 

 15/3-14 , מיקום יפורסם בהמשך(  חיפה(  

 
2. GearWorks XO 

 . GearWorks XOשלנו בשם  OFF SEASON-התתקיים תחרות במהלך חופשת החנוכה  17.12.2017-ב

 מיקום מדויק יפורסם בקרוב.  – אזור השרוןתקיים בתחרות תה

 

 הבא.את ההרשמה יש לבצע באמצעות הטופס  .30.10-עד המשך יישיו והרישום לתחרות פתוח עכ

 .בשיטת כל הקודם זוכהקבוצות  25-שימו לב! התחרות מוגבלת ל

 

  לקבוצה ₪ 800עלות הרישום הינה 

 כאןאת חוקי המשחק ניתן למצוא 

 כאןאת רשימת הפרסים והקריטריונים להם ניתן למצוא 

 כאןטי מגרש ואת שרטו

 

  התנאים הבאים: 3עם מילוי ההרשמה תהיה תקינה ומלאה רק 

 הרישום  טופסמילוי ( 1)

 בעדכון זה  4ראו סעיף  – 2017/2018חתימה על כתב התחייבות לעונת  (2)

 . לא יאוחר ממועד התחרות spinoff -לתחרות ה התשלוםביצוע ( 3)

 

 :הבאות אופציותבאחת מבין האת התשלום ניתן לבצע 

 תל אביב או להפקיד ישירות לחשבון 14יש להגיע עם הצ'ק למשרדנו, רח' לסין  -צ'ק לפקודת הטכניון ,

 20000/95, מספר חשבון 875הטכניון בבנק לאומי, סניף 

  info@firstisrael.org.il אישור בצירוף הטופס ולשלוח למיילמפקידים ישירות לחשבון יש לסרוק ה במידה והינכם

 153-509040466 -או לשלוח לפקס 

 20000/95, מספר חשבון 875לחשבון הטכניון בבנק לאומי, סניף  -העברה בנקאית  

  info@firstisrael.org.ilלוח למייל במידה והנכם מבצעים העברה בנקאית יש לסרוק האישור בצירוף הטופס ולש

 153-509040466 -או לשלוח לפקס 

 

 FIRST ROBOTICS SUMMIT #9 -תזכורות רישום ל .3

  הזה.בחול המועד סוכות בקישור  FIRSTאנחנו מזכירים למי שעוד לא נרשם להזדרז ולהירשם לסמינר 

 ההרשמה היא קבוצתית!

 

 כאן.פרטים ולו"ז ניתן למצוא 

 

 לשנה הקרובה! תתזכורת לשליחת טפסי התחייבו .4

אנא מזכירים לאלו ממכם שעוד לא שלחו טופס התחייבות לשנה הקרובה למהר ולעשות כן. מועד אחרון לשליחת 

שתתף בעונה את הטופס עד מועד זה לא תוכל לה קבוצה אשר לא תשלח. 20.10.2017 -הטפסים הינו ה

 הקרובה!

 .כאןניתן למצוא פסים טהאת 

 
 ימים בעיטת הפתיחה! 105נותרו עוד 

 ת גמר חתימה טובה,בברכ
 ישראל FIRSTצוות 
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