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 1עדכון מס 
 
 

 ,בישראל FIRST Tech Challenge שלום לכל קבוצות
 .ומקווים שתנצלו אותו לטעינת מצברים וחידוש כוחות, אנחנו יודעים שכולכם נמצאים בתחילתו של החופש הגדול

 .6102-7, ז"עונת תשע –הבאה ואנחנו כבר נערכים לעונה , עונת הפיילוט שלנו עברה בהצלחה רבה
  !אנא קראו בעיון – כבר כעת הדורשים את תשומת הלב דחופים ישנם מספר נושאים, למרות שאתם בחופשה

 
 

 תמיכה של משרד החינוך .0

 לכל ₪  110111המציע תמיכה של עד  של משרד החינוך 2772קול קורא מספר  לפני כמה ימים התפרסם
 .בשנה הקרובה FIRST Tech Challenge קבוצת

  כלומר תוך כשבועיים, 01.7.6102מועד ההגשה הוא עד. 
 לינק לקול הקורא מופיע כאן. 
 כולל שני , הקפידו למלא את הפרטים הנדרשים. המקומיתי בית הספר או הרשות "ע, ההגשה דרך מערכת המרכבה

 .הנספחים
 מאחר וזו השנה הראשונה בה מוצעת תמיכה לקבוצות FIRST Tech Challenge,  אין צורך למלא דוח ביצוע לשנה

 .שעברה

 השתתפות בתכנית .6

  עד י' כיתות ח –הגילאים של הילדים המשתתפים בתכנית נותר ללא שינוי'. 
 המלצת ארגון אנו מאמצים את FIRST  על מנת לאפשר לילדים גישה ישירה לרובוט , ילדים 01לגודל קבוצה של עד

 .ולפעילות
 אבל אנו שבים וממליצים שלא להגיע למספר זה, ילדים 07תוכל הקבוצה לכלול עד , מתוך רצון לגלות גמישות. 
  לעונה לקבוצה₪  7,711דמי ההשתתפות לקבוצות ותיקות שיש להן קיט מהשנה שעברה הוא. 
 לעונה לקבוצה₪  06,711הוא ( כולל הטלפונים)הכולל את קבלת הקיט המלא , דמי ההשתתפות לקבוצות חדשות. 
 לקבלו חתום בהקדם ולא יאוחר מהתאריכים הנקובים בואנו מבקשים  :ההתחייבות טופס. 
 לאחר שנרשמתם לעונה דרך מערכת ה, עם קבלת ההתחייבות שלכם- TIMS  נוכל להזמין עבורכם , 3כמפורט בסעיף

 .KICK OFF -קיטים שיחכו לכם ביום ה

  FIRSTשל ארגון TIMS הרשמה במערכת .3

 והשנה כל קבוצות ה, מדובר במערכת חדשה- FTC ירשמו ישירות במערכת זו ויקבלו מספר קבוצה בינלאומי. 
 גשו לאתר של FIRST בחרו את תכנית ה, העולמית- FTC, בחרו בקישור "For Teams",  ואז בחרו באופציה

 .TIMS הראשונה

  עדכוני קבוצות

 ?על מה העדכון שלנו היום
  

 תמיכה של משרד החינוך (0)
 השתתפות בתכנית (6)
  FIRST של ארגון TIMS הרשמה במערכת (3)
 בלבדתאריכים ראשוניים לתכנון  –לוחות זמנים לעונה  (4)
  Modern Robotics שדרוג ערכות -קבוצות ותיקות  (7)

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Takanot/Kriteryonim_Technologia.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Takanot/Kriteryonim_Technologia.htm
http://www.firstisrael.org.il/userfiles/file/FTC/letter_of_commitment%20_2017%20FTC%20(1).pdf
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 למי מכם שיש כבר חשבון TIMS מקבוצות FRC או FTC ניתן להשתמש בו ופשוט להוסיף קבוצה , מהשנה שעברה
 .לקבוצות שאתם כבר מנהליםנוספת 

 משתמשים חדשים ידרשו ליצור חשבון חדש. 
  הבעיה ידועה ועליכם להתעלם מהודעת  –בזמן ההרשמה תגלו שיש בעיה עם אזור המיקוד של הכתובת שלכם

 .הנושא בטיפול. השגיאה
  ראשי ומשני -עליכם לרשום שני אנשי קשר. 
 בשלב זה אנחנו . מני והודעה שלאחר התשלום יוקצה לכם מספרעם סיום ההרשמה תקבלו הודעה עם מספר קבוצה ז

 .FIRST מטפלים בנושא מול
  התשלום יהיה דרך –אין צורך לבצע תשלום בעצמכם FIRST Israel כמו בשנה שעברה. 
 שיטה זו פעלה היטב . לפי תצורה אחידה שתקבע בהמשך, הזמנת הקיטים לקבוצות חדשות תתבצע על ידינו במרוכז

 .ברה וחסכה לנו בעיות רבותבשנה שע

 תאריכים ראשוניים לתכנון בלבד –לוחות זמנים לעונה  .4

 רישום במערכת ה- TIMS –  7.5מידית ולא יאוחר מיום 
  7.5מידית ולא יאוחר מיום  –העברת טופס ההתחייבות 
 י"פרסום המשימה ע FIRST  01.5.6102 –העולמית 
 אירוע ה KICK OFF - 26.9.2016להעברת התשלוםבישראל ומועד אחרון  -  
 אנו מזמינים קבוצות המבקשות לארח את התחרויות השונות או את אירוע חשיפת המשימה לפנות אלינו. 

  Modern Roboticsשדרוג ערכות -קבוצות ותיקות  .7

 חברת Modern Robotics  מציעה שדרוג של הבקרים השונים מתוצרתה. 
  בקרים 7לכמות שמעל  8$ויורד עד , לבקר בודד$ 61המחיר הוא. 
 יכול , מי שרוצה לטפל בשדרוג בעצמו. את הבקרים ולשלוח אותם במרוכז לשדרוג, ממי שרוצה, אנחנו מתכוונים לאסוף

 .לעשות זאת ישירות מול החברה
 המחיר הסופי יכלול תוספת בגין משלוח הלוך וחזור ועלויות נוספות שיחולו. 
 כמה בקרים יש לכם0 ואם כן0 ינים לשדרג את הבקרים שלכם דרכנואנא ציינו באימייל חוזר אם אתם מעוני. 
  כאןהקלק  –לאתר 

 

 0 המשך חופשה מהנה ולהתראות בקרוב

 ישראל                       FIRST צוות

http://www.modernroboticsinc.com/firmware-update

