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 כולם,שלום ל
ן של הסמינר שהיה מעולה! רגע לפני מחר )יומו השני ו הראשולקראת עונה של חידושים ורוח חדשה בסיום יומאנו שמחים 

מספר פריטים מעניינים עבורכם )שימו לב כי יש מס' דברים  יש לנו של הסמינר המיועד לכלל חברי הקבוצה שלכם(
 שהשתנו מעדכונים קודמים(: 

 

 
 
 
 

 
 !הזדמנות אחרונה – FIRST Tech Challengeערכות תכנית  –ותיקות  \הרשמה לקבוצות חדשות  .1

להסדיר תשלום, להעביר טופס התחייבות )על קבוצה  ערכות התכנית יש את המעוניינות לקבלקבוצות חדשות וותיקות 
  הזדמנות אחרונה! – 23.10 עד לתאריך  TIMS -ה במערכת ם( ולהירש ₪ 12,500חדשה, 

 
 ימי עסקים לקבל את החשבונית(.  5)שימו לב כי לוקח  כאן -עבור חשבונית אנא מלאו את הטופס  -
 לחץ כאן.  –טפסים ופרטים נוספים  \עבור הנחיות נוספות לתשלום  -
 לחץ כאן –עבור מכתב התחייבות  -
  לחץ כאן – TIMS-עבור הנחייה כיצד לבצע רישום במערכת ה -

 
 פותחים את העונה ברגל ימין – עיטת הפתיחה הישראליתב .2

 
עם המון בישראל  FIRST Tech Challengeהתקיימה בעיטת הפתיחה הישראלית של תכנית  2.10-בתאריך ה

התרגשות, ברק בעיניים ורצון לרוץ קדימה ולהתחיל לבנות, ליצור ולהשפיע. באירוע נכחו נציגים מקבוצות התכנית 
חברי נון, -אביהו בן FIRST ISRAELיו"ר ומייסד  במעמד האירוע השתתפומאילת בדרום ועד למשגב בצפון. 

יערית  FIRST ISRAELת רעננה זאב ביילסקי, מנכ"ל מולי אדן ובני קידר, ראש עיריי FIRST ISRAELדירקטוריון 
 לוי, מייסד 'ירוק' אלי ברק וכלל נציגי הקבוצות הישראליות. 

 
בחינת אביזרי המשחק ומגרש העונה, צפייה באתגר, הרצאת השראה מפי מולי אדן ודבריי טעם מפי אביהו בן נון, זאב 

לעונה הכי קשה והכי מהנה שהייתה  למשתתפים והנה יוצאים לדרך הוסיפו עוד ברק לעינייםמכובדים ביילסקי וכלל ה
 . FIRST Tech Challengeשל תכנית   FIRST Relic Recoveryבישראל בעונת אי פעם

 
 לחץ כאן –לצפייה בתמונות מבעיטת הפתיחה 

 
 
 

 מה העדכון שלנו היום? על
 !הזדמנות אחרונה– FIRST Tech Challengeערכות תכנית  –ותיקות  \הרשמה לקבוצות חדשות  (1)
 פותחים את העונה ברגל ימין – עיטת הפתיחה הישראליתב (2)
 נדרשת פעולה! – עדכון תאריכים הזמנות ציוד –'ירוק' )יזמות, רובוטיקה וקהילה(  (3)

 
 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://www.firstisrael.org.il/invoicerequest
https://www.firstisrael.org.il/ftcpayments
https://www.firstisrael.org.il/ftcpayments
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZRWRBZlRBeloxejg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZRWRBZlRBeloxejg/view?usp=sharing
https://www.firstisrael.org.il/ftcregistration
https://www.firstisrael.org.il/ftcregistration
https://goo.gl/FypLZy
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 : מיוחדות תודות
 בישראל זו עונה שישית ברציפות FIRSTמשרד החינוך, מינהל מדע וטכנולוגיה המקדם את תכניות  -
- QUALCOMM  התורמים הראשיים של פעילותFIRST  בישראל ועונתFIRST Tech Challenge בעולם 
 זאב ביילסקי מר עיריית רעננה והעומד בראשה ראש העיר  -
 בני קידר, FIRSTחבר דירקטוריון נון ו-בןאביהו ישראל,  FIRSTיו"ר דירקטוריון  -
 על הרצאה פותחת עיניים ומעוררת השראה FIRST, חבר דירקטוריון מולי אדן -
 אשכול פיס רעננה ומנהלת האשכול רודי בוקסנבאום, אבי וצוות האשכול  -
 המתנדבים שלנו:כמובן ו -

o  קבוצותFTC ו-FRC והמנטור אורי כהן  של תיכון אביב רעננה 
o  קבוצתFTC האס-נן דהתיכונט והמנטור רע 
o מנחה האירוע יהלי ברק ,  
o איב ריבקין ,  
o  ,שחר אילונייהונתן ארביב, יאיר וינר 

  
 

 מגרש  \אביזרי משחק  \הזמנות ציוד  - 'ירוק' )יזמות, רובוטיקה וקהילה( .3

'ירוק' בכדי שתוכלו לבצע הזמנות במהלך השנה  בבעיטת הפתיחה הוצג בפניכם )שוב( הצורך לפעול לפי ההנחיות של
  לחץ כאן – תאריכי ביצוע הזמנות לאורך העונה הקרובה, שימו לב לעדכון החדש של 'ירוק' לגבי

 
 פרטים נוספים לטיפול בנוגע ל'ירוק': 

  – FIRSTלקבוצות  כפי שפורסמו על ידי ירוקלתשומת לבכם, תהליך ההתקשרות עם ירוק מוגדר בנהלים 
המפרט עוד על ההתנהלות, כיצד  באזור טפסים לקבוצות באתר 'ירוק'אנא קראו באדיקות את הטפסים הנמצאים 

 . לפתוח כרטיס לקוח, התנהלות למול ירוק וביצוע הזמנות, התייעצות חינם עם 'ירוק' בנוגע להזמנות ועוד
, לרשימת הטפסים של ירוק < טפסי 'ירוק' עבור הנהלת חשבונות , לדוג' אישור  לחץ כאן< -לקריאת הנוהל במלואו 
 . טפסים לקבוצות –ויי מס במקור וכו' נמצאים באתר 'ירוק' ניהול ספרים, פטור ניכ

  

  לחץ כאן –לצפייה בעדכונים קודמים 

 *הדברים כתובים בלשון זכר אך פונים לשני המינים. 

 

 , ( בסמינר ביום של כלל חברי הקבוצה שלכם10.10ונתראה מחר ) חג שמח לכולם

 ישראל         FIRST צוות
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