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 ,- בישראל תהחדשות והוותיקו FIRST Tech Challengeשלום לכל קבוצות 

 
 אנו מאחלים לכם חופשה מהנה ורגועה. אנו רוצים להודות לכולם על עונה מדהימה –החופש הגדול כבר כאן 

 
 , קיימה תחרות בינלאומית בישראללמעלה מהכפילה את עצמה מבחינת כמות קבוצות FTC העונהומוצלחת! 

 
 יבשות שונות! כל זה קרה בזכותכם הקבוצות, הקהילה והמתנדבים המדהימים שלנו. 3-בה השתתפו קבוצות מ

 
 אנא קראו בעיון ! –למרות שאתם בחופשה, ישנם מספר נושאים דחופים הדורשים את תשומת הלב כבר כעת 

 
 
 
 

 עליכם להיות ערניים – תמיכה של משרד החינוך  .1

 
לכל קבוצת  ₪ 10,000התפרסם קול קורא של משרד החינוך המציע תמיכה של עד ל בשבועיים הקרובים אמור

FIRST Tech Challenge .בדר"כ שבועיים שלוש מרגע הפרסום, אנו נשלח מועד ההגשה הוא  בשנה הקרובה
 אבל, עליכם להיות ערניים ולשים לכך לב.  –הודעה מיוחדת ברגע שהוא יצא 

 
 נוספים על הקול קורא:פרטים 
  ההגשה דרך מערכת המרכבה, ע"י בית הספר או הרשות המקומית. הקפידו למלא את הפרטים הנדרשים, כולל

 שני הנספחים.

 בה מוצעת תמיכה לקבוצות  שלישיתמאחר וזו השנה הFIRST Tech Challenge ,דוח ביצוע  יש צורך למלא
 .)לקבוצות ותיקות בלבד( לשנה שעברה

 
 יב-ח' – FTCהרחבת טווח גילאי תכנית   .2

מתרחבת לכיתות  FIRST Tech Challenge Israelהחל מהעונה הנוכחית )שממש תיכף מתחילה( תכנית 

 יב'!  -ח' 

 הסיבות משמעותיות להרחבת הטווח:  

  כיתות ח' עד יב'.  -בכל העולם טווח הגילאים בתכנית עומד על 

 יב' העוסקות בהפצת מדע -פות בטווח הגילאים ח'התכנית תאפשר הקמת קבוצות רבות נוס
 וטכנולוגיה.

  עדכוני קבוצות

 על מה העדכון שלנו היום?
  

 קול הקורא – תמיכה של משרד החינוך (1)
 יב'-ח' – FTCהרחבת טווח גילאי תכנית  (2)
  2018אים של האתגר וטיזר ולוג (3)
 מידע חשוב! –השתתפות בתכנית  (4)
 TIMS-הנחיות להרשמה במערכת ה (5)
 תאריכים ראשוניים –לוחות זמנים לעונה  (6)
 בעיטת פתיחה \ת אימונים יותחרו – FTCאירוח אירוע  (7)
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  לחץ כאן – 2018אים של האתגר וטיזר ולוג .3
 

 

ראו  – TIMS+ ביצוע רישום במערכת ה עליכם להגיש לנו טופס התחייבות) מידע חשוב! – השתתפות בתכנית .4

 (בכדי להבטיח השתתפות בעונה למטה

 בוצות בטווח גילאים של ח' , כיום אנו מאפשרים הקמת קי' –כיתות ח' -טווח גילאי התכנית הורחבו מ
 ברחביי העולם בה פועלת התכנית בטווח גילאים הזה.  FTCעד יב'! כמקביל לתכנית 

  ילדים, על מנת לאפשר לילדים גישה ישירה לרובוט  15קבוצה של עד הגודל את  םמאפשרי אנו
 .ולפעילות

  ילדים, אבל אנו שבים וממליצים שלא להגיע  15מתוך רצון לגלות גמישות, תוכל הקבוצה לכלול עד
 .למספר זה

  לעונה לקבוצה ₪ 7,500דמי ההשתתפות לקבוצות ותיקות שיש להן קיט מהשנה שעברה הוא. 

  12,500חדשות, הכולל את קבלת הקיט המלא )כולל הטלפונים( הוא דמי ההשתתפות לקבוצות ₪ 
 .לעונה לקבוצה

 קבוצה חדשה ולקבל את כלל הערכות והציוד ת ותיקות המעוניינות לבצע הרשמה בעלות של קבוצו
איקס במקום הקבוצה החדשה ולהוסיף בכתב יד  –יכולות לעשות כן. יש לציין בטופס ההתחייבות 

 בוצה ותיקה עם מס' הקבוצה(. בכותרת הטופס 'ק

  כאן –דוג' לתקציב שנתי 

  כאן –מקורות מידע וקבוצות קהילה   

 הנקובים בואנו מבקשים לקבלו חתום בהקדם ולא יאוחר מהתאריכים : ההתחייבות טופס. 

 עם קבלת ההתחייבות שלכם, לאחר שנרשמתם לעונה דרך מערכת ה- TIMS  נוכל 3כמפורט בסעיף ,
 בעיטת הפתיחה!    KICK OFF -להזמין עבורכם קיטים שיחכו לכם ביום ה

  כאן –פירוט מלא כיצד מבצעים תשלום  \ביצוע תשלום  \קבוצות המעוניינות לקבל חשבונית  

ושליחת קובץ התחייבות חתום מהווים את  TIMS במערכת הרשמה ביצוע 
 .חהנדרשת לשנת תשע" ההרשמה

 קבלת מספר קבוצה קבוע \הוספת מנטור שני  \הרשמה  – TIMS-הרשמה במערכת ה .5

  כאן –ניתן למצוא  והנחיות לתשלום הוראות כיצד לבצע את כלל הרישום
 
 תאריכים ראשוניים  –לוחות זמנים לעונה  .6
  כאן –שימו לב למבנה העונה בקובץ מפורט  -

 רישום במערכת ה- TIMS –  7.9מידית ולא יאוחר מיום 

  כאן -להורדת טופס התחייבות לחץ  97.מידית ולא יאוחר מיום  –העברת טופס ההתחייבות  

 פרסום המשימה ע"י FIRST  10.9.2017 –העולמית 

 אירוע ה KICK OFF -אירוע בעיטת הפתיחה ייערך  17.942. -בישראל ומועד אחרון להעברת התשלום(
 לספטמבר( 24-26בין ה

 בעיטת הפתיחה \ אימוניםת יותחרו –  FTC אירוח אירועי .7

השנה אנו נספק מגרש מלא + אביזרי משחק לקבוצה אשר תארח תחרות אימונים לאותה העונה, כחלק 
לוקחת על עצמה אחריות שכזו והכשרת בסיסי כוח בכדי להכין את השטח מהרצון שלנו לחזק את הקבוצה ה

לגדילה עתידית של התכנית. קבוצה אשר תיקח על עצמה להפיק תחרות אימונים תתחייב גם על שלמות 
הציוד לאליפות ויהיה גם באחריותה לשנע את הציוד יום לפני האליפות )אל מקום האליפות( בנוסף, להקים 

שבר באחריות  \ההקמה של הקבוצה(. כמו כן, באם יש פגיעה במגרש \ידי צוות המגרשאת המגרש )על 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://www.firstinspires.org/node/3616
https://www.firstinspires.org/node/3616
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZd19sbW5TQm9TczA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZd19sbW5TQm9TczA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZeFIxemp1TnNCN28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZeFIxemp1TnNCN28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZRWRBZlRBeloxejg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZVkdHNElVTXBPSVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZVkdHNElVTXBPSVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZVkdHNElVTXBPSVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZVkdHNElVTXBPSVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZeUFONVN1MjRxTlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZeUFONVN1MjRxTlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZRWRBZlRBeloxejg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZWndOVVNLV1R2TzQ/view?usp=sharing
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( במגרש בזמן FIRSTלבצע תיקון ראוי )שיוסכם על ידי  \במגרש באחריות הקבוצה להזמין חלק חלופי 
 לאליפות. 

( ftc@firstisrael.org.il*אם ברצונכם לארח אירוע עליכם להוריד את הטופס בקישור ולשלוח אותו אלינו )
 גורם אחראי רלוונטי. \מנהל מרכז\חתום על ידי מנהל בית הספר

אנא מלאו הטופס .   FTC®במידה והנכם מעוניינים לארח התחרות, מצ"ב רשימת דרישות וצרכים לאירוח תחרות 

 לחץ כאן <-פירוט והגשת טופס רשמי לאירוח  –( scrimmageאירוח תחרות אימונים )

 ftc@firstisrael.org.ilוהחזירו לכתובת  7201 לספטמבר 24-ה עדיש למלא את הטופס ולהגישו אלינו  -

 ('טופס רשמי לאירוח'תחרויות אימונים )טווח תאריכים רצוי נמצא בטופס  3ישנן  -

ארץ.  כל הבקשות תבחנה על סמך היכולת לתת מענה לדרישות ובהתאם לפיזור הגיאוגרפי של הקבוצות ברחבי ה -

 )ניתן להגיש בקשה במידה ויש לכם יכולת לתת מענה חלקי לדרישות( 

 

אנא צרו אתנו קשר במייל:  לספטמבר( 26-24)תאריכים רצויים בין  קבוצה המעוניינת לארח את בעיטת הפתיחה -

ftc@firstisrael.org.il 
 
 

 המשך חופשה מהנה ולהתראות בקרוב, 

 ישראל                       FIRST צוות
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