
 
  

FIRST Tech Challenge פרסי 
 שיפוט פרסים ספציפיים

 כל פרס המפורט מטה הינו בעל רשימה של דרישות בלתי ניתנות למשא ומתן. שימו לב במיוחד לקריטריונים
 הנדרשים. ניתן לשים לב כי מקצועיות אדיבה נדרשת בכל הפרסים ב-FIRST Tech Challenge. קבוצות שלא

  יציגו מקצועיות אדיבה לא יוכלו להתמודד על אף פרס.

Inspire פרס ההשראה 
 פרס שיפוט זה ניתן לקבוצה אשר באמת מגלמת את ה'אתגר' של תוכנית FIRST Tech Challenge. קבוצה

FIRST Tech Challenge ומהווה מודל לחיקוי לקבוצת FIRST המקבלת את פרס זה היא שגרירה של תוכניות
 . קבוצה זו הינה מתחרה חזקה על פרסי שיפוט רבים והיא מתחרה אדיבה. זוכת פרס ההשראה היא קבוצה

 אשר מעוררת השראה בקבוצות אחרות, מתנהגת במקצועיות אדיבה  על המגרש וגם מחוצה לו. הקבוצה הזו
 יכולה לדבר על החוויות שלה, ההתלהבות והידע עם קבוצות, ספונסרים, הקהילה שלהם והשופטים. בעבודה

 כיחידה אחת, הקבוצה הזו מציגה הצלחה בהשגת המשימה של תכנון ובניית רובוט.

 קריטריונים נדרשים לפרס ההשראה:

●.FIRST Tech Challenge על הקבוצה להפגין כבוד ומקצועיות אדיבה כלפי כל מי שיפגשו באירוע 
 הקבוצה הינה מתחרה חזקה על מספר פרסי שיפוט אחרים. פרס ההשראה חוגג את האיכויות החזקות●

 ביותר של כל פרסי השיפוט.
 הקבוצה הינה שגרירה של תוכניות FIRST ומציגה ומתעדת את עבודתה בקהילה.●
 הדינמיקה של הקבוצה היא חיובית ומקיפה, כל חבר קבוצה תורם להצלחת הקבוצה.●
 מחברת הנדסה חייבת להיות מוגשת וחייבת לכלול חלק הנדסי, חלק קבוצתי ותוכנית עסקית או●

 אסטרטגית. מחברת ההנדסה בכללותה חייבת להיות באיכות גבוהה, שהושקעה בה מחשבה, מפורטת
 ומאורגנת היטב.

 תכנון הרובוט הוא יצירתי וחדשני והרובוט מתפקד בצורה אמינה על המגרש. הקבוצה מדברת בבירור●
  על עיצוב הרובוט והאסטרטגיה עם השופטים.

 ההצגה של הקבוצה הינה מקצועית ומרתקת.●

Think פרס החשיבה 
 הסרת מכשולים הנדסיים באמצעות חשיבה יצירתית

 פרס שיפוט זה ניתן לקבוצה המשקפת בצורה הטובה ביותר את המסע שהקבוצה עברה כשהם חוו את תהליך
 התכנון ההנדסי בזמן עונת הבנייה. החלק ההנדסי של המחברת הוא החלק המשמעותי ביותר בשביל השופטים

 כדי לזהות את הקבוצה הראויה ביותר. החלק ההנדסי של הקבוצה חייב להתמקד בעיצוב ובשלב הבנייה של
 הרובוט של הקבוצה. רשומות המחברת חייבות לכלול הסברים על המדע והמתמטיקה הבסיסית בתכנון הרובוט
 ובאסטרטגיית המשחק. התכנונים, התכנונים מחדש, ההצלחות וההזדמנויות לשיפור. קבוצה אינה זכאית לפרס

 זה אם היא לא השלימה את החלק ההנדסי של מחברת ההנדסה.

 קריטריונים נדרשים לפרס החשיבה:

●.FIRST Tech Challenge על הקבוצה להפגין כבוד ומקצועיות אדיבה כלפי כל מי שיפגשו באירוע 
 מחברת ההנדסה חייבת לכלול חלק הנדסי הכולל הסברים בסיסיים על המדע, המתמטיקה ואסטרטגיית●

 המשחק.
 מחברת ההנדסה חייבת להציג שלקבוצה יש הבנה ברורה של תהליך התכנון ההנדסי, מלווה בתמונות●

 FIRST® Israel רח' ליסין 14, תל אביב יפו
info@firstisrael.org.il :פקס: 153-509040466, מייל , www.firstisrael.org.il 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il


 
  

 או שרטוטים ותיעוד ומפורט של כל שלבי תכנון הרובוט.
 על המחברת לספר את המסע של הקבוצה, החוויות והשיעורים שנלמדו לאורך העונה.●
 מחברת ההנדסה צריכה להיות מאורגנת ולעקוב אחר הנחיות הפורמט המסופקות ע"י FIRST ולכלול●

  עמוד סיכום.

 קריטריון מומלץ עבור פרס החשיבה:

 על הקבוצה לסמן 6 עד 8 עמודים של החלק ההנדסי כדי לתמוך בנכתב בעמוד הסיכום.●

Connect פרס החיבור 
 חיבור הנקודות בין הקהילה, FIRST, והמגוון של העולם ההנדסי.

פרס שיפוט זה ניתן לקבוצה שמתחברת בצורה הטובה ביותר עם המדע, הטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה (
 STEM) המקומיים בקהילה. קבוצת FIRST אמיתית היא יותר מסכום חלקיה, והיא מכירה בכך שלרתימת

 קהילת ה-STEM המקומית יש תפקיד חשוב בהצלחה שלהם. קבוצה הזוכה בפרס זה מקבלת הכרה בעבור
 בעזרה לקהילה להבין את FIRST, FIRST Tech Challenge, ואת הקבוצה עצמה. הקבוצה הזוכה בפרס

 החיבור מחפשת ומגייסת מהנדסים כדי לחקור את האפשרויות העומדות בעולם ההנדסה, המתמטיקה
 והטכנולוגיה. לקבוצה זו יש תוכנית עסקית או אסטרטגית והיא זיהתה את הצעדים הדרושים כדי להשיג את

 המטרות.

 קריטריונים נדרשים לפרס החיבור:

●.FIRST Tech Challenge על הקבוצה להפגין כבוד ומקצועיות אדיבה כלפי כל מי שיפגשו באירוע 
 מחברת ההנדסה חייבת להיות מוגשת ולכלול תוכנית עסקית או אסטרטגית המזהה את המטרות●

 העתידיות שלהם ואת הצעדים שהם יעשו כדי להשיג את המטרות הללו. התוכנית תכלול מטרות גיוס
 תרומות, מטרות קיימות, לוח זמנים, פעילויות חוץ ומטרות פעילויות קהילתיות.

 על הקבוצה לספק דוגמאות של פיתוח קשרים אישיים או וירטואליים על מנת לרתום אינדיבידואלים●
  מההנדסה, מדע או טכנולוגיה בקהילה.

●FIRST Tech את ,FIRST הקבוצה רותמת באופן פעיל את קהילת ההנדסה כדי לעזור ולהבין את 
 Challenge ואת הקבוצה עצמה.

Rockwell Collins Innovate פרס החדשנות 
 הבאת רעיונות גדולים מחשיבה למציאות.

 פרס החדשנות של Rockwell Collins מציין הקבוצה שלא רק חושבת מחוץ לקופסה, אלא גם יש לה את כושר
 ההמצאה לגרום לתכנונים שלה לקום לחיים. פרס שיפוט זה ניתן לקבוצה שהיא הכי חדשנית ויצירתית בפתרון
 תכנון הרובוט לכל או לחלק מאלמנטי המגרש או הרכיבים במשחק  FIRST Tech Challenge. אלמנטים של

 הפרס כוללים עיצוב אלגנטי, חוסן (רובסטיות), חשיבה 'מחוץ לקופסה' בהקשר לתכנון. הפרס הזה מתייחס
 לתכנון כלל הרובוט או לתת הרכבה המחוברת לרובוט. הרכיב הייחודי חייב לעבוד בעקביות, אבל הרובוט אינו

 חייב לעבוד כל הזמן במהלך המשחקונים כדי להיחשב לפרס זה. הרשומות במחברת ההנדסה של הקבוצה
 חייבות להיות מסומנת כדי להראות את התכנון של הרכיב(ים) והרובוט של הקבוצה כדי להיות זכאית לפרס זה,

 הרשומות צריכות לתאר בתמציתיות איך הקבוצה הגיע לפתרון.

:Rockwell Collins קריטריונים נדרשים לפרס החדשנות של 

●.FIRST Tech Challenge על הקבוצה להפגין כבוד ומקצועיות אדיבה כלפי כל מי שיפגשו באירוע 
 על הקבוצה להגיש מחברת הנדסה הכוללת חלק הנדסי המתעד את תהליך התכנון של הרובוט ואיך●

 הקבוצה הגיע לפתרון התכנון שלהם.
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 הרובוט או תת הרכבה של הרובוט צריך להיות אלגנטי וייחודי בתכנון שלו.●
 רכיב יצירתי חייב להיות יציב, בעל חוסן (רובסטי) ולעבוד בצורה אמינה.●
 התכנון של הרובוט יעיל ועקבי עם התוכנית והאסטרטגיה של הקבוצה.●

Design פרס התכנון 
 תכנון תעשייתי במיטבו.

 פרס שיפוט זה מציין אלמנטים בתכנון של הרובוט שהם גם פונקציונליים וגם אסתטיים. פרס התכנון מוענק
 לקבוצות המשלבות בתכנון אלמנטים תעשייתיים לתוך הפתרון שלהן. אלמנטי תכנון אלו יכולים לפשט את נראות

 הרובוט כך שיהיה לו מראה נקי, נראות מקושטת מטבעה, או להביע את היצירתיות של הקבוצה. התכנון הזוכה
  לא יגרע מהתפעול המעשי של הרובוט אלא יישם את מטרתו.

 קריטריונים נדרשים לפרס התכנון:

●.FIRST Tech Challenge על הקבוצה להפגין כבוד ומקצועיות אדיבה כלפי כל מי שיפגשו באירוע 
 על הקבוצה להגיש מחברת הנדסה עם חלק הנדסי הכולל שרטוטי תכנון הרובוט מפורטים.●
 הקבוצה מציגה עקרונות תכנון תעשייתי, המאזנים בין צורה, פונקציונאליות ואסתטיקה.●
 הרובוט מבדל את עצמו מאחרים באסתטיקה שלו ובתכנון הפונקציונאלי שלו.●
 הייתה חשיבה רבה על הבסיס לתכנון (השראה, תפקיד וכו'...)●

Motivate פרס המוטיבציה 
!FIRST לעודד אחרים לאמץ את התרבות של 

 קבוצה זו מאמצת את התרבות של FIRST ומציגה בבירור מה זה להיות קבוצה. פרס שיפוט זה מוענק לקבוצה
 שמדגימה את המהות של תחרות FIRST Tech Challenge דרך בניית קבוצה, רוח קבוצה והצגת התלהבות.

 זו קבוצה העושה מאמץ קבוצתי כדי להפוך את FIRST למוכר בעזרת בית הספר שלהם והקהילה, הקבוצה
.FIRST מעודדת אחרים לאמץ את התרבות של 

 קריטריונים נדרשים עבור פרס המוטיבציה:

●.FIRST Tech Challenge על הקבוצה להפגין כבוד ומקצועיות אדיבה כלפי כל מי שיפגשו באירוע 
 מחברת הנדסה חייבת להיות מוגשת וחייבת לכלול תוכנית עסקית או אסטרטגית המזהה את המטרות●

 העתידיות שלהם ואת הצעדים שהם יעשו כדי להגיע למטרות הללו. התוכנית עשויה לכלול מטרות גיוס
 תרומות, מטרות קיימות, לוחות זמנים, פעילויות חוץ ומטרות פעילויות קהילתיות.

●.FIRST הקבוצה הינה שגרירה של תוכניות 
 הקבוצה מציגה בבירור הצלחה בגיוס של קבוצות חדשות, מנטורים, מאמנים ומתנדבים שאחרת לא היו●

.STEM-פעילים בקהילת ה 
 הקבוצה יכולה להראות את התרומה האישית של כל חבר קבוצה, וכיצד היא עוזרת להצלחה הכוללת של●

 הקבוצה.
 

 קריטריונים מומלצים עבור פרס המוטיבציה:
 כל חברי הקבוצה משתתפים בהצגה ומדברים בצורה פעילה עם השופטים.●
●.FIRST הקבוצה מראה גישה יצירתית לחומרים המשווקים את הקבוצה ואת 

Control פרס הבקרה 
 שליטה באינטליגנציה של הרובוט.
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 פרס הבקרה מוענק לקבוצה שמשתמשת בחיישנים ותוכנה כדי לשפר את הפונקציונליות של הרובוט על המגרש.
 הפרס הזה ניתן לקבוצה המציגה חשיבה חדשנית במערכת הבקרה כדי לפתור אתגרים במשחק כמו תפעול

 אוטונומי, שיפור מערכות מכניות עם בקרה חכמה, או שימוש בחיישנים כדי להשיג תוצאות טובות יותר על
 המגרש. רכיב הבקרה חייב לעבוד בעקביות על המגרש. מחברת ההנדסה של הקבוצה חייבת לכלול פרטים על

 היישום של התוכנה, החיישנים והבקרה המכנית.

 קריטריונים נדרשים עבור פרס הבקרה:

●.FIRST Tech Challenge על הקבוצה להפגין כבוד ומקצועיות אדיבה כלפי כל מי שיפגשו באירוע 
 על הקבוצה להגיש מועמדות לפרס הבקרה על ידי מילוי של דף מועמדות לפרס הבקרה.●
 מחברת ההנדסה חייבת לכלול חלק הנדסי המתעד את רכיבי הבקרה.●
 רכיבי בקרה חייבים לשפר את הפונקציונלית של הרובוט על מגרש המשחק.●

 
 קריטריונים מומלצים עבור פרס הבקרה:

 טכניקות תוכנה ואלגוריתמים מתקדמים.●
  רכיבי הבקרה צריכים לעבוד בצורה אמינה.●

 
 פרס הבקרה שונה משאר הפרסים בכך שהקבוצות חייבות להגיש מועמדות לפרס זה כדי להיות מועמדות.

 קבוצה המגישה מועמדות לפרס זה חייבת למסור את דף המועמדות לפרס הבקרה. פרס זה מתמקד ביכולת של
 הקבוצה לתכנת רובוט כך שישיג את המשימות בצורה אמינה ויעילה במהלך המשחקונים, בצורה שמגבירה את

 היכולת להשיג נקודות במשחקון. זה אינו מוגבל לתפעול אוטונומי; הקבוצה יכולה לכתוב תכנות שירוץ במהלך
 זמן שליטת הנהגים שלדוגמה, מבטל משימות שנהגי הרובוט היו עושים בעזרת השלט של הרובוט אם לא הייתה

 להם הבקרה.
 השופטים אחראיים לאסוף, את דפי המועמדות בתחילת הראיון של הקבוצות. לאחר שהראיונות הסתיימו,

 השופטים יחפשו במחברות ההנדסה את האזכורים לנושאי הבקרה הנמצאים בדף המועמדות לפרס. השופטים
 יחפשו:

 
 איזה חיישנים/חומרה ניסתה הקבוצה על הרובוט; מה עבד, מה לא ולמה.●
 עם איזה אלגוריתם או קוד הקבוצה תכנתה את הרובוט בעזרתו; מה עבד, מה לא ולמה.●
 השופטים נדרשים לשים לב לתהליך תכנון התוכנה, יותר מאשר לוודא שקבוצה הכניסה את הקוד שלהם●

 למחברת. תהליך התכנון יותר קריטי מהקוד עצמו.
 

 פרס הקידום Promote (אופציונלי)
 פרס שיפוט זה הינו אופציונלי ועשוי שלא להינתן בכל הטורנירים. השופט הראשי ורכז התוכנית יחליטו על מתן

  פרס זה.

 פרס הקידום ניתן לקבוצה שהצליחה בצורה הטובה ביותר ליצור סרטון עם מסר משכנע עבור הציבור המתוכנן
 לשנות את התרבות שלנו ולחגוג מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה. קבוצות חייבות לשלוח סרטון בן דקה אחת

 בסגנון הודעת שירות לציבור (Public Service Announcement - PSA) המבוסס על הנושא השנתי.

 נושא ה-PSA השנתי נמצא במסמך "שיפוט פרסים - הנחיות, מועדים ומידע" בדף המשאבים באתר
:firstisrael.org.il 

 קריטריונים נדרשים עבור פרס הקידום:
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 הסרטון צריך לעמוד בקריטריונים הבאים:●
oאורך הסרטון לא יעלה על 60 שניות 
o.FIRST הסרטון צריך להיות באיכות גבוהה, ההגשות ישמשו בהמשך כדי לקדם את 
o.לקבוצה חייבות להיות הזכויות למוזיקה המשמשת את הסרטון 
o.הסרטון צריך להיות בעל ערך הפקתי גבוה 
o.הסרטון חייב להישלח עד למועד ידוע מראש 

 הקבוצה צריכה להציג סרטון בעל השפעה רבה הפונה לציבור הרחב.●
 יצירתיות בפירוש הנושא השנתי נדרשת.●
 לעקוב אחר הנחיות שליחת סרטונים.●

 

 פרס המצפן Compass (אופציונלי)
FIRST Tech Challenge מגדלור ומנהיג במסע של 

 פרס שיפוט זה הינו אופציונלי ועשוי שלא להינתן בכל הטורנירים. השופט הראשי ורכז התוכנית יחליטו על מתן
  פרס זה.

 פרס המצפן מוקיר מאמן מבוגר או מנטור שסיפק הדרכה יוצאת דופן ותמיכה בקבוצה לאורך השנה, והציג
 לקבוצה מה המשמעות של מקצועיות אדיבה. הזוכה בפרס המצפן יקבע ממועמדים שהועמדו על ידי חברי

 קבוצות FIRST Tech Challenge, באמצעות סרטון מועמדות באורך של 40-60 שניות, המדגיש איך המנטור
  עזר להן להפוך לקבוצה מעוררת השראה. אנחנו רוצים לשמוע במה המנטור שונה ומיוחד.

 קריטריונים נדרשים עבור פרס המצפן:

 הסרטון צריך לעמוד בקריטריונים הבאים:●
oאורך הסרטון לא יעלה על 60 שניות 
o.FIRST הסרטון צריך להיות באיכות גבוהה, ההגשות ישמשו בהמשך כדי לקדם את 
o.לקבוצה חייבות להיות הזכויות למוזיקה המשמשת את הסרטון 
o.הסרטון חייב להישלח עד למועד ידוע מראש 

 הסרטון מדגיש את התרומה של המנטור לקבוצה ומדגים במה המנטור שונה ומיוחד.●
 לעקוב אחר הנחיות שליחת סרטונים.●

 הנחיות הגשת סרטונים
 תהליך ההגשה עבור פרס זה עשוי להשתנות בין טורנירים. סרטונים זוכים ישלחו ל-FIRST  וישמשו כדי לקדם

 את הערך של FIRST Tech Challenge. קבוצות יכולות לשלוח את הסרטונים ישירות ל-FIRST, אולם הגשות
 אלו לא ישפטו באופן רשמי.

 הסרטון חייב להיות מוגש לפחות שבוע לפני יום הטורניר. הוראות עבור הגשת סרטונים עשויות●
 להשתנות מטורניר לטורניר. בדוק עם מנהל האירוע עבור פרטים נוספים.

 סרטונים חייבים להישלח בפורמט AVI, WMV או MOV. הגשות בעזרת שירותי סטרימניג כגון●
 YouTube לא יתקבלו. זכרו כי הסרטון הזוכה יוצג במסך הגדול במהלך טקס הפרסים. קבוצות צריכות

 להשתמש ברזולוציה הטובה ביותר בשביל הגרסה הסופית.
 סרטון אחד בלבד עבור כל קבוצה יחשב. קבוצות יכולות לשלוח סרטונים חדשים או מעודכנים בכל●

 טורניר.
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 פרס השופטים
  פרס זה הינו אופציונלי ועשוי שלא להינתן בכל הטורנירים. השופט הראשי ורכז התחרות יחליטו על מתן פרס זה.

 במהלך התחרות, פאנל השיפוט עשוי לבחור קבוצה שהמאמצים המיוחדים שלה, הביצועים או הדינמיקה שלה
 ראויים להכרה, אולם היא אינה מתאימה לאף אחת מקטגוריות הפרסים הקיימות. כדי להוקיר את הקבוצות

 הייחודיות האלו, FIRST מציע פרס להתאמה אישית. פאנל השיפוט יכול לבחור קבוצה כדי לקבל את ההכרה
 ולצד זאת גם את השם של פרס השופטים. פרס השופטים מוקיר קבוצה עבור המאמצים יוצאי הדופן שלה, אבל

 אינו נחשב גורם בקריטריוני העפלה לתחרויות הבאות.

 

Dean's List פרס 
FIRST Tech בתוכנית FIRST במאמץ להוקיר את המנהיגות והמסירות של התלמידים הבולטים ביותר של 
 Challenge, משפחת קיימן נותנת חסות לפרס עבור תלמידים נבחרים הידוע כ- FIRST Dean's List. מאז

 שהוצג ב-2010 פרס ה-Dean's List מושך את תשומת הלב של מכללות ואוניברסיטאות יוקרתיות המבקשות
:FIRST Dean's List ישנן 3 קטגוריות של תלמידי פרס .FIRST Dean's List לגייס את תלמידי 

.1FIRST Dean's List Semi-Finalists 
○FIRST Dean’s List-אלו תלמידים המועמדים על ידי כל קבוצה כדי להתחרות על מקום כ 

.Finalist 
.2FIRST Dean’s List Finalists 

○FIRST Dean’s-אלו תלמידים שיקבלו הכרה בכל אליפות אזורית/מדינתית שיתחרו על מקום כ 
List Winner 

.3FIRST Dean’s List Winners 

 קבוצה של 10 תלמידים שהם הבחירה האחרונה לפרס ה-Dean's List באליפות העולם.○

FIRST Dean's -מוזמנת לבחור עד שני (2) תלמידים בכיתות י' או י"א כ FIRST Tech Challenge כל קבוצת 
 List Semi-Finalists. התלמידים שירוויחו את המעמד של פרס ה-Dean's List כ- Semi-Finalists או

Finalist או Winner, הם דוגמה מעולה למנהיגים שהובילו את הקבוצות והקהילות שלהם להגברת המודעות ל-
 FIRST ולמשימה שלה. התלמידים הללו השיגו גם כן בצורה אישית מומחיות טכנית והישגים. המטרה של

 FIRST היא שהתלמידים הללו ימשיכו להיות, לאחר הזכייה בפרס, מנהיגים מעולים, תלמידים בוגרים ותומכים
 של FIRST. מכללות יוקרתיות הביעו עניין רב לפגוש את הזוכים בפרס ה-Dean's List. אנו ב-FIRST מקווים
 כי כל קבוצה תנצל את ההזדמנות להעמיד לפרס זה את התלמידים המוכשרים ביותר! עבור עוד מידע על פרס

 ה-Dean's List, ולצפות בזוכים בשנים עברו של תחרות FIRST Tech Challenge, בקרו באתר
.firstinspires.org/Robotics/deans-list  

Dean's List-זכאות לפרס ה 

.FIRST Dean's List Semi-Finalists -כל קבוצה רשומה יכולה להגיש עד שני (2) תלמידים כ 

 על התלמידים להיות בכיתה י' או י"א כדי להיות זכאים לפרס זה.●
 המאמן או המנטור המגיש את המועמדות של התלמיד(ים) נדרש להגיש סיכום המסביר למה התלמיד●

 צריך לקבל את הפרס. על הסיכום להיות לא יותר מ-4000 תווים.

 קריטריונים

 הקריטריונים לבחירת FIRST Dean's List יכללו אך לא יוגבלו לתלמידים:
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●.FIRST שהדגימו מנהיגות ומחויבות לאידיאלים של 
●.FIRST ולאידיאלים של FIRST-עניין ותשוקה למחויבות ארוכת טווח ל 
 תרומה אישית כוללת לקבוצה של התלמיד.●
 מומחיות טכנית ותשוקה.●
 יזמות ויצירתיות.●
 יכולות להניע ולהוביל חברי קבוצה.●
 יכולת להגביר מודעות ל- FIRST בצורה יעילה בבית הספר ובקהילה.●

 המנטור או המאמן, שאינו קשור לשני התלמידים שנבחרו כ- FIRST Dean's List Semifinalists, צריך לאסוף
 את המידע הנדרש על התלמיד חבר הקבוצה בשביל ראיון ייעודי. המועמדות תכלול:

 שם המועמד●
 כיתת המועמד (י' או י"א)●
 ציון GPA של המועמד (ראו את הטבלה הבאה לחישוב)●
 סיכום המועמדות של לא יותר מ-4000 תווים.●
 תמונה של המועמד (אופציונלי)●

 תמונה של ה- FIRST Dean's List Semi-Finalist מומלצת, אבל אופציונלית. מאמנים ומנטורים יכולים לשלוח
 עד 3 תמונות של התלמיד, אנו ממליצים שלפחות תמונה אחת תהיה של פנים בלבד (פספורט). הסיכום

.FIRST שבמועמדות והתמונות עשויים לשמש בקידום של הזוכה ו/גם של הפרס, לשיקול דעת של 

 מועמדויות

ישנן הוראות מיוחדות איך להגיש את המועמדות לפרס. אנא קראו את המדריך להגשת מועמדות לפרס ה-
 Dean's List הנמצא בדף המשאבים באתר firstisrael.org.il או בקישור הבא.
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