
  

FIRST® Israel  'יפו-, תל אביב14ליסין רח 
www.firstisrael.org.il ,  :מייל: 509040466-153פקס ,info@firstisrael.org.il  

 
 

 
 
 
 
 

 15.8.2017תאריך  / 3עדכון מס 
 
 

 FIRST Techשל תכנית  3המנהלות, מורות, מנטורים וקבוצות חדשות המצטרפות אלינו לעונה מס' שלום לכל 
Challenge ה חדשים )וגם אם לא( זה עדכון חשוב מאוד עבורכם לקראת פתיחת העונה, יש לנו עבורכם \בישראל! אם את

 פריטים:  5

 
 

 FIRST Tech Challengeברכות על הצטרפותכם לתכנית  .1

. ברוכים FIRST ISRAELולקהילת  FIRST Tech Challengeאנו רוצים לברך אתכם על הצטרפותכם לתכנית 
בקישור כאן תמצאו למשפחה שתעזור לכם אילו רק תבקשו, תגלו שרבים ישמחו לבוא לעזרתכם )הבאים 

 . טבלאות קישורים לחומרים ולקבוצות קהילה(
 

)במסמך זה תמצאו לוחות  לחץ כאן להורדה –ים להקמת קבוצה' צעד 5אנו ממליצים לכם גם לעבור על מסמך '
 זמנים, תקציב לדוג', קישורים רלוונטיים ועוד(

 
 מנטור   \מידע חשוב למנהל  – FTC 8023קול קורא  .2

 (, עליכם לדעת מס' דברים:15.8.17היום )קול קורא ייסגר 
מתן מענה לא תקינה, באם יש שאלות נוספות בקול קורא ישנו מייל עבור  \הודיעו לכם באם ההגשה תקינה  -

, בנוסף באם ישנה בעיה כל שהיא שאתם  לחץ כאן –לכניסה לקול הקורא בדף אתר משרד החינוך  לשאלות.

 . לדבר עם דוד או גלית – 02-5602914/5מודעים אליה בהגשה ניתן גם ליצור קשר טלפוני במס' 

השתתפות בתכנית באופן פעיל )השתתפות  –קבלת התמיכה של הקול קורא מותנת בעמידת תנאי התכנית  -

  (. בתחרות אימונים ובאליפות

 
 נדרשת פעולה! – TIMS-טופס התחייבות והרשמה במערכת ה .3

 TIMS-במערכת ה הרשמה< עליכם לבצע -< צעד שני - כצעד ראשון נרשמתם לקול קורא בעבור תמיכה
בכדי שנוכל  ,לתכנית בכדי להבטיח את מקומכם מאחר ויש ביקוש גדול לתכנית ומס' המקומות מוגבל. בנוסף

, טלפונים וערכת תקשורת( יש REVלבצע הזמנת ציוד )ערכה כוללת לכל קבוצה: ערכת טטריקס, בקר 
  טופס התחייבות חתום על ידי מנהל בית הספר + חותמת.להגיש לנו 

 
 
 
 
 

  עדכוני קבוצות

 על מה העדכון שלנו היום?
 FIRST Tech Challengeברכות על הצטרפותכם לתכנית  (1)
  מנטור  \מידע חשוב למנהל  – FTC 8023קול קורא  (2)
 נדרשת פעולה! – TIMS-התחייבות והרשמה במערכת ה טופס (3)
 כניסה למסלול הירוק של משרד החינוך   (4)
 ערכות טטריקס שיחולקו במתנה!  2הגרלת  –בונוס  (5)
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 ה יש לבצע את שני הדברים הללו:בכדי לבצע הרשמ
להורדת מכתב יחד עם חותמת בית הספר.  !צריך להיות חתום על ידי מנהל בה"ס בלבד מכתב ההתחייבות .א

  ftc@firstisrael.org.il -במייל ל חתום , יש לשלוח את מכתב ההתחייבות ההתחייבות לחץ כאן

במידה והנכם זקוקים למידע / הבהרות בנושא תמיכה פיננסית, קריטריונים להצטרפות או כל נושא אחר אנא 

 ftc@firstisrael.org.il  -כתבו לנו ל

בכדי להירשם רשמית לתכנית ולקבל מס' קבוצה איתו תוכלו להתחרות במהלך  – TIMS-רשמה במערכת הה .ב

  .כאן –. הנחיות מפורטות כיצד לבצע הרשמה בקישור TIMS-ליכם להירשם במערכת ההעונה ע

, בכדי שנוכל להבטיח עבורכם ציוד 22.8.17נא לדאוג לבצע רישום + העברת טופס התחייבות עד לתאריך 
העברת טופס ההתחייבות עד שיינתן בבעיטת הפתיחה. עקב העלויות הגבוהות קבוצות שלא יבצעו רישום ו

לא יוזמן ציוד לקבוצה שלא תבצע  –לתאריך זה יכול להיווצר מצב שיצטרכו לחכות להזמנה מאוחרת יותר 
  הרשמה ותעביר מכתב התחייבות.

 

קבוצות ותיקות )שנה שנייה ומעלה( המעוניינות לקבל ערכה מלאה חדשה צריכות להחזיר תשובה )עם טופס  •
התחייבות המציין שהם 'קבוצה חדשה' ובכך מתחייבים על סכום הרשמה מלא, יש לציין למעלה קבוצה ותיקה 

 ח ערכה לקבוצה ותיקה. , לאחר תאריך זה לא נוכל להבטי22.8בכיתוב חופשי(. יש לשלוח לנו עד לתאריך 
 

 כניסה למסלול הירוק של משרד החינוך   .4

  !נכנסו למסלול הירוק של משרד החינוך FIRST תכניותאנו שמחים לבשר כי 

 

נתמכת על ידי משרד החינוך כל שנה על ידי קול קורא )תמיכה כלכלית(  FIRST Tech Challengeתכנית 
 בנוסף, התכנית מאושרת במסלול הירוק של משרד החינוך. 

 
: "המסלול הירוק: תכניות המלוות בנציג המשרד )ליווי הנע על פני רצף שבין ייזום, מתוך אתר משרד החינוך

 ")ערכה ובקרה והמתרחש באופנים שוניםחשיבה, פיתוח, הדרכה, הטמעה, הפעלה, תקצוב, ה
בהנחיה של  FIRST מהשעות שלכם לטובת איזה תחום שתבחרו , כולל תכניות 30%אתם רשאים להקצות 

 מורה מטעם בה"ס.
  

)מכיוון שהאישור וההזנה  לחץ כאן –באתר משרד החינוך  Tech Challenge FIRSTלהלן קישור לדף תכנית 
 ניתן להפנות שאלות אלינו(  –לאתר נעשו ממש בימים האחרונים יש מס' תיקונים שיש לבצע בדף אתר 

  לחץ כאן –סלול הירוק באתר משרד החינוך לקרוא עוד על המ
 

 ערכות טטריקס שיחולקו במתנה!  2הגרלת  –בונוס  .5

  יב'!-לכיתות ח' FIRST Tech challengeשל תכנית  3-הצטרפו לעונה ה
אנו נערוך כבר התחילה וההרשמה נפתחה! כחלק מההרפתקה  Relic Recovery -ההרפתקה של עונת ה

FIRST -ו Tech Challenge FIRST ערכות טטריקס לקבוצות 2הגרלה של  -הגרלה בבעיטת הפתיחה
Robotics Competition  שיקימו וימנטרו קבוצתFIRST Tech Challenge!  

 
  לחץ כאן –לפרטים נוספים והרשמה להגרלה 

 

 המשך חופשה מהנה ולהתראות בקרוב, 

 ישראל                       FIRST צוות
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