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 27.8.2017תאריך /  4עדכון מס 
 
 

 ,שלום לכל המנטורים והמנטוריות שלנו
 

 יש , וסיפוק הנאהעם המון חוויות מעצימות  נאחל לכם שנת לימודים טובה רגע לפני ששנת הלימודים מתחילה באופן רשמי
 פריטים:  5עבורכם  לנו

 
 

בעקבות התעניינות גוברת מצד קבוצות מרחבי העולם החלטנו - האליפות בישראל נפתחת לקבוצות מחו"ל .1

לפתוח את התחרות השנה לקבוצות מחו"ל, ישנן כבר מספר קבוצות המתעניינות להגיע להתחרות בישראל. אם 

  - Registration for International Teamsפונות אליכם קבוצות אנא הפנו אותן לקישור זה

 כאן - ליצור שיתוף פעולה, אנא הירשמו \לארח ביניכם לבין קבוצות מחו"ל במטרה אם ברצונכם שנחבר 

 נדרשת פעולה! – TIMS-טופס התחייבות והרשמה במערכת ה .2

ביצוע ההרשמה נעשה דרך המשתמש שלכם עם מס' הקבוצה שיש לכם, כל שעליכם לעשות  קבוצות ותיקות
הוא תשלום על סכום 'ס' בכדי לאשרר השתתפות בעונה הנוכחית. עליכם לדאוג להעברת טופס התחייבות, נא 

 לבצע זאת בהקדם. 
 

 ראו פירוט למטה. –נא לפעול בהקדם לביצוע הרשמה במערכת והעברת טופס התחייבות  – קבוצות חדשות
 

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

, 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 

 
 בכדי לבצע הרשמה יש לבצע את שני הדברים הללו:

להורדת יחד עם חותמת בית הספר.  !צריך להיות חתום על ידי מנהל בה"ס בלבד מכתב ההתחייבות -1

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

ידע / הבהרות בנושא תמיכה פיננסית, קריטריונים להצטרפות או כל נושא אחר במידה והנכם זקוקים למ

 ftc@firstisrael.org.il  -אנא כתבו לנו ל
בכדי להירשם רשמית לתכנית ולקבל מס' קבוצה איתו תוכלו להתחרות במהלך  – TIMS-הרשמה במערכת ה -2

 . כאן –. הנחיות מפורטות כיצד לבצע הרשמה בקישור TIMS-העונה עליכם להירשם במערכת ה

 

  עדכוני קבוצות

 על מה העדכון שלנו היום?
 האליפות בישראל נפתחת לקבוצות בחו"ל  (1)
 נדרשת פעולה!קבוצות ותיקות + חדשות  – TIMS-טופס התחייבות והרשמה במערכת ה (2)
 קישורים חשובים (3)
   SPARTNERFTC  –ISRAEL  FIRSTמי יהיה שותף רשמי?  (4)

 FIRSTקישורים לקבוצות קהילה של  –בונים קהילה ביחד  (5)

 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://goo.gl/PXHJy3
https://goo.gl/forms/RmeoOeXqa9ToGMEk2
https://goo.gl/forms/RmeoOeXqa9ToGMEk2
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZRWRBZlRBeloxejg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZRWRBZlRBeloxejg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZRWRBZlRBeloxejg/view?usp=sharing
mailto:ftc@firstisrael.org.il
mailto:ftc@firstisrael.org.il
mailto:ftc@firstisrael.org.il
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZVkdHNElVTXBPSVE/view?usp=sharing
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נחשף עם  2)הכל על המשחק(, חלק  1ם: שימו לב כי ניתן לגשת כבר למדריך המשחק חלק קישורים חשובי .3

 פרסום המשימה

 
 
 

   SPARTNERFTC  –ISRAEL  FIRSTמי יהיה שותף רשמי?  .4

 
! חוד החנית של המדע  FIRST ISRAELרוצים הטבות ייחודיות! יוקרה! להיות מרכז אזורי רשמי של 

 FIRST ISRAEL – FTC PARTNERSזה מתחיל בפרויקט השותפים  –והטכנולוגיה בישראל 
 

FIRST ISRAEL – FTC PARTNERS מנטוריות המלווים קבוצת \מיועדת עבור מנטוריםFIRST Tech 
challenge  ומעוניינים להפוך להיות שותפים רשמיים של ארגוןFIRST ISRAEL כחלק מההסכם המנטור .

ובכך יהיה נחשב כמובן  FIRSTוהמוסד שיקבל שותפות יזכה בהטבות, יוקרה ויהווה מרכז אזורי רשמי של 
צפון, מרכז ודרום, השותפות מיועדת להיות ארוכת  –שותפים מרכזיים  3-בתחומו באזורו. השותפים יתחלקו ל

רכזי כוח משמעותיים שיכולו לתת מענה אזורי לקבוצות טווח )מינימום שנתיים(. ייעודה של התכנית לייצר מ
 בהיבטים שונים ויוכלו לייצר תחרויות אימונים רשמיות. 

 
 FIRST ISRAEL – FTC)פרטים יימסרו למועמדים( אנחנו נקיים חשיפה של תכנית  13.9 -בתאריך ה

PARTNERS מתנדבים \בו הם עובדים רק למנטורים שהוזמנו לכך על ידנו, אותם מנטורים ייצגו את המוסד
מתנדבים ותיקים שיכולים לייצג את המוסד  \באופן רשמי. הפגישה תהיה מותרת רק למנטורים בוגרים )מורים 

 . הפגישה היא חובה כצעד ראשון להצגת התכנית והמשך התהליךבאופן רשמי(, 
 

בימים אלה אנו מבצעים פנייה אישית למנטורים ומוסדות שהובילו ונרתמו לתכנית בעבר אך אנו רוצים לאפשר 
  לחץ כאן< -לכולם להגיש מועמדות להיות שותפים. אם ברצונכם לשים עצמכם כמועמדים לשותפות 

 יענות ומצטערים על כך שלא כולם יוזמנו למעמד חשיפת התכנית במלואה. אנו מודים מראש על הה
 
 

הקהילה בישראל,  השלישיתמתחילה את שנתה  Tech Challenge FIRST  תכנית- בונים קהילה ביחד .5

ודפי אינטרנט שימושיים שקמו   חשוב שתהיו מיודעים למספר קבוצות 'קהילה'וכמות הקבוצות תגדל גם השנה. 

 :לחבר בין מנטורים וקבוצות, אנו ממליצים לכם להצטרף לבמטרה 

 עדכונים שוטפים באתר  –FIRST Israel  מפרסמים עדכונים רציפים במהלך השנה לקבוצות
 .הישראליות

 עדכונים שוטפים באתר  FIRSTכאן – מאגר מידע לשימושכם )מפת קישורים נוחה – העולמי( 
 דפי פייסבוק – FTC Israel  FIRST Israel :עשו לנו לייק והישארו מעודכנים גם בפייסבוק. 
 קבוצת  – FTC Israel Unofficial מנטורים וקבוצות רבות נעזרות אחת בשנייה בקבוצה זו. 
   Unofficial –FIRST Israel  רבים מקהילת  IRSTFהתכניות מכלל . 

  כאן לחץ ניהול קבוצהמשאבים לניהול 

 כאן לחץ 2017 – 2018ל על המשחק והכ

  כאן לחץ מקורות לבניית רובוט

 כאן לחץ כל התפקידים -הכשרות מתנדבים 

 כאן לחץ מיילים מהעולם עדכוני

 כאן לחץ משאבים לטכנולוגיה

 כאן לחץ פורום שאלות ותשובות

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://goo.gl/forms/SRPVs1YC6EzPXVtL2
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http://www.firstinspires.org/robotics/ftc
http://firsttechchallenge.blogspot.co.il/2016/07/navigating-first-website-useful-links.html
http://firsttechchallenge.blogspot.co.il/2016/07/navigating-first-website-useful-links.html
https://www.facebook.com/FIRST-Tech-Challenge-Israel-1646630638925277/
https://www.facebook.com/FIRSTIsrael/
https://www.facebook.com/groups/825568454188044/
https://www.facebook.com/groups/825568454188044/
https://www.facebook.com/groups/100569823370583/
http://www.firstinspires.org/node/5226
http://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/game-and-season-info
http://www.firstinspires.org/node/5181
http://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/volunteer-resources
http://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/team-email-blasts
http://www.firstinspires.org/resource-library/ftc/technology-information-and-resources
http://ftcforum.usfirst.org/forumdisplay.php?156-FTC-Technology&__hstc=212927755.8c47fe5c332447859bfe583000c1f507.1466607298723.1466607298723.1466607298723.1&__hssc=212927755.4.1466607298724&__hsfp=2853653097


  

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

  לחץ כאן –לצפייה בעדכונים קודמים 

 *הדברים כתובים בלשון זכר אך פונים לשני המינים. 

 

 המשך חופשה מהנה ולהתראות בקרוב, 

 ישראל         FIRST צוות
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