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 3.9.19תאריך  / 1עדכון מס 
 

 
  

 שלום!יקרות קבוצות 
 

 אנו מאחלים לכם המון בהצלחה!שנת הלימודים החלה ו
שנה מוצלחת. אנו בעיצומן של ההכנות  ושהייתה לכולם פתיחת מקווים שאגרתם כוחות במהלך החופשאנו 

 .עונה מהנה ומרתקתלנו העונה הבא ובטוחים שתהיה לכו תלקרא
 

 

 
 

 
 2020קול קורא 

 

כל הטפסים הנדרשים כדי להגיש את הבקשה נמצאים  .כאן את כל הפרטים על הגשת הבקשה ניתן למצוא
 ך". ואולימפיאדות תשע"ט ואיל תחת הכותרת "קריטריונים לתקצוב תחרויות זהבאתר 

 . שמשרד החינוך דורש יש לקרוא בעיון את פרטי הבקשה ולעמוד בכל התנאים
ית / הבעלות של בה"ס במערכת המרכב"ה מבוצע דרך הרשות המקומתהליך הגשת הבקשה  – תשומת לבכםל

 ולא באופן ישיר על ידי הקבוצה/בית הספר.
 

 06/10/19חשוב! יש להגיש את הבקשה לקול קורא במלואה עד 
 

להודות למשרד החינוך על התמיכה המתמשכת בתכנית ובקבוצות, ובעזרה שלו בקידום מדע אנחנו רוצים 
 וטכנולוגיה.

 
 
 
 
 

 

  עדכוני קבוצות

 על מה העדכון שלנו היום?
  

 2020קול קורא 
 מלגות לקבוצות רוקי

 FIRSTסמינר 
 חדשות FRCפתיחת קבוצות 

 רישום לעונה
 טופס אפיון קבוצה

 תאריכים לתחרות הגמר
 הנחיות החדשות שלנו לתשלוםמספר חשבון הבנק החדש שלנו ולשימו לב ל

 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/takanot/46_06_09/kol_kore10980.pdf
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https://edu.gov.il/tech/MadaTech/taknot/Pages/taknot-haktzava.aspx
https://edu.gov.il/tech/MadaTech/taknot/Pages/taknot-haktzava.aspx
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 מלגות לקבוצות רוקי

 
 כאןתומך בקבוצות חדשות ומעניק להן מלגות. כל הפרטים על מלגות הרוקי נמצאים  FIRST ארגון גם השנה

 
 

 FIRSTסמינר 
 

 .במכללת אפקה 17.10-יתקיים השנה ביום חמישי חוה"מ סוכות ה FIRSTסמינר 
 .תוכנית ההרצאות תפורסם בהמשך

 
 

 חדשות FRCפתיחת קבוצות 
 

 !גדול וכאן אתם נכנסים לתמונהאנחנו רוצים ל
להיות שותף אם שמעתם על בית ספר שהתעניין בתכנית, אם יש לכם חבר/ה, אח/ות, שכנ/ה שהיה רוצה 

 .ותשתפו אותי כדי שגם אני אדע שלנו להצלחהתעזרו להם להצטרף  ,FRCבקבוצת 
ר מדהימה הזאת שמגיע לכל נעהמטרה של כולנו היא לחשוף יותר ויותר אנשים, מגזרים ואוכלוסיות לתכנית ה

 ונערה לקחת בה חלק.

 
 2020-2019רישום קבוצות לעונת 

 
 רבע שלבים:הרישום מורכב מא

 
 משלוח מכתב התחייבות חתום  .1

  במערכת האמריקאיתרישום  .2

 הצטרפות לרשימת התפוצה .3

 טופס ויתור והסכמה .4

 

ישראל. מכתב ההתחייבות - FIRST ת חתום להנכם מתבקשים לשלוח מכתב התחייבו -מכתב התחייבות. 1
קיימים שני . (או מנהל הקבוצה )בקבוצות שאינן שייכות לבית ספר צריך להיות חתום על ידי מנהל בה"ס בלבד

 .חדשותלקבוצות והשני  ותיקותהאחד לקבוצות  ,נוסחים של מכתבי התחייבות
 Frc@firstisrael.org.ilאת הטופס יש לשלוח לכתובת:

 
  

חייבות לבצע רישום במערכת הרישום של  ,ותיקותחדשות ו ,כל הקבוצות  - . רישום במערכת האמריקאית2
US FIRST. 

 יאותחלו" לעונה הבאה.לא "  consent and releaseקבוצות ותיקות שלא יחתמו על ה
 
הצטרף לרשימת ע"מ ל זהצה מתבקשת למלא את הטופס בקישור כל קבו - הצטרפות לרשימת התפוצה. 3

 . ת נציג אחד מכל קבוצה()לפחו התפוצה
 
 .ויתור והסכמה כל משתתף צריך לחתום על טופס –טופס ויתור והסכמה . 4

  על מנטור הקבוצה לוודא החתמת כל המשתתפים ולהעביר את הטופס לרכז התוכנית.
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 טופס אפיון קבוצה
 

היא להגדיל את מאגר הנתונים שלנו על הקבוצות כדי לדעת איך לקדם את התוכנית. גורמים  זהמטרת טופס 
רבים )תורמים, משרדים ממשלתיים וכו'( פונים אלינו בשאלות כאלה ואחרות ואין באפשרותנו להציג בפניהם 

 נתונים כמותיים.
 .נודה לכם אם תקדישו מספר דקות ותענו על שאלון זה

 
 

 תאריכים לתחרות הגמר
 

 חמישי. –ימים שלישי  31.3- 2.4 התחרות הארצית תתקיים ב
של דבר היכל מנורה הגביל בדקנו מספר אפשרויות נוספות אך בסופו  –בתאריכים אלה יש יתרונות וחסרונות 

   אותנו לתאריכים אלה בלבד.
חו להגיע בזמן לתחרות ביוסטון נרצה ערכות מיוחדת מצד הקבוצות. כדי שהרובוטים יצליתאריכים אלה ידרשו ה

 לשלוח את הרובוטים מיד בתום התחרות ולכל המאוחר יום למחרת התחרות.
 אנו מקווים לדעת בהקדם את תאריכי התחרויות האזוריות ולעדכן בהקדם.

 
 

 הנחיות החדשות שלנו לתשלוםמספר חשבון הבנק החדש שלנו ולשימו לב ל
 כאןלפרטים לחץ 

 
 פתיחהימים לבעיטת ה 122 עוד

   

 ישראל                       FIRST צוות
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