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  קבוצות שלום!
תחרויות אזוריות מטורפות ומהנות הגיע רגע האמת ואנחנו עם הפנים לאליפות הישראלית  4אז אחרי 

 . (27-29.3.2018) מנורה מבטחיםבהיכל שתתקיים בשבוע הבא 
.  District -עונה נהדרת, על ההשתתפות, הביצועים וההישגים בתחרויות ההקבוצות על  70ברכות לכל 

 הפיצו לכולם הזמנה לתחרות לשימושכם קישור הן כמתחרים והן כמעודדים /  כולכםמחכים לראות את 
 

  אנא קראו בעיון!!!,  עם המון פרטים , זהו עדכון ארוךשימו לב

 
 

 להלן העדכון:

  נדרשת פעולה! -הסדרת התשלום לקבוצות המשתתפות באירוע הגמר .1

. במידה ואחת הקבוצות (כאן)הדירוג הרשמי  פילו לאירוע הגמרעהקבוצות המדורגות בראש הדירוג הישראלי הן שה 45

 המקום יעבור לבאה בתור ברשימה. לא תוכל להתמודד מסיבה כל שהיא 

)זה הוא הסכום אותו יש  12,000( על סך כאןעל מנת להשתתף בגמר על הקבוצות לבצע תשלום )לפי הנוהל המפורט 

לא יורשו ם צ'ק לאירוע עלמלא בבקשה לדרישת תשלום(. קבוצות אשר לא ימציאו אישור אודות ביצוע התשלום/ יגיעו 

 לעלות למגרש. 

-050או  077-5256428של המשרד, אילנה, בטלפון:  הלכל שאלה או בירור בעניין ניתן לפנות לרכזת האדמיניסטרצי

  first@firstisrael.org.ilאו במייל  9040466

 

 -לוז התחרות הארצית .2

 עדכני לאירוע. ללו"ז  קישורכם שלשימו

 

 

 

 עדכוני קבוצות 

 על מה העדכון שלנו היום?
 

 !נדרשת פעולה  -הגמר תחרותהסדרת התשלום לקבוצות המשתתפות ב .1

 תחרות ארצית  לוז .2

 הנחיות לוגיסטיות לקבוצות המתחרות! .3
 ! נדרשת פעולה -דגשי פרסים .4

 נוהל הוצאת ויזות  –הערכות לאליפות ביוסטון  .5

  ליות השתתפותהשלמת מד .6
   קבלת החזרים ממשרד החינוך  .7

 
 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://www.firstisrael.org.il/invitation
http://frc-districtrankings.firstinspires.org/2018/ISR
http://frc-districtrankings.firstinspires.org/2018/ISR
https://www.firstisrael.org.il/frcpayments
https://www.firstisrael.org.il/frcpayments
mailto:first@firstisrael.org.il
https://goo.gl/LCswVi
https://goo.gl/LCswVi
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 -לקבוצות המתחרותהנחיות לוגיסטיות  .3

 הגעה לתחרות

 בבוקר ולא  27.3.2018 -בשונה משנה שעברה, הגעת קבוצות, פריקת ציוד וכניסה לאוהל תתאפשר החל מה

 ערב לפני. 

 0007:בשעה  (כולל מנטורחברים סה"כ,  7) בלבדצוותי הקמה ל 07:00בשעה האוהל יפתח  27/3-, השלישיביום 

יורשו שאר חברי הקבוצה והקהל  (.רחוב יגאל אלוןמאין כניסה לאוהל לתשומת לבכם ) טיבכניסה מרחוב וינגי

 .  3דרך שער  – :007החל מהשעה  היכללהיכנס ל

 נספקשין.יתפתח הכניסה לאוהל לכלל המשתתפים השונים ובמקביל יחל תהליך הא 08:30בשעה 

 סה מרחוב ווינגייט. כני -של ההיכל בלבד  דרך החניון :0007קליטת הקבוצות תתחיל בשעה  ,התחרות שאר הימיב 

 כמו בכל שנה, חל איסור להגיע עם הציוד הבא להיכל: 

o עלות הסרת מדבקות שיימצאו תהיה באחריות  -היכל/אוהל בחל איסור מוחלט להכניס מדבקות  - מדבקות

 . שהפיקה המדבקות הקבוצה

o אסור על פי חוקי  'תופים, זמבורות, משרוקיות ווזלות וכוהשימוש בFIRST אנו מבקשים לכבד זאת. שימוש .

 וביל לפגיעה בקבוצה ובכרטיס צהוב. כנגד החוקים באביזרי עידוד אלו אלול לה

o אתם מתבקשים לכבד את ההנחיות -ע"פ הנחיות ההיכל, אסור לתלות שלטים בהיקף ההיכל  - שלטים גדולים. 

 -דגשי שיפוט .4

והשופטים מברכים את הקבוצות שזכו בפרסים. אנחנו גאים בכם  Israel FIRSTצוות  ,District -עם סיום תחרויות ה

על ההישגים אליהם הגעתם, ומאחלים לכם ולכל הקבוצות העולות לאליפות ישראל, שתהיה תחרות מאתגרת, מהנה 

 ומעוררת השראה.

-פרסים, כפי שהם מופיעים בלאור שאלות שקיבלנו במהלך הסופ"ש, אנחנו מפנים את תשומת לבכם לקריטריונים ל

Manual: 

o פרסים הניתנים על חדשנות ויצירתיות 

o פרסים הניתנים על ערכי הקבוצה 

o פרסי רובוט 
 

  מו י( יתקי28/3-במהלך יום המשחקים השני בתחרות הארצית )יום רביעי ה, 2017כמו כן, לאור הפקת לקחים מעונת

 Rookie -ו  s Award’Chairman ,Engineering Inspiration -בפרסי הרי שיפוט ראיונות לקבוצות הזוכות בחד

All Star תחרויות הארבעת מ- Districts לגמר מוזמנות לבוא  לא העפילו. קבוצות אשר זכו באחד מהפרסים אך

 ולהתמודד על הפרס בחדר השיפוט ללא צורך להביא את הרובוט שלהן )לקבוצות אלו לא יוקצה פיט באוהל(. 

 השיבוץ לחדר השיפוט יעשה על ידי ה-PIT ADMIN  08:00בבוקר היום השני לתחרות בשעה. 

  5-חברי קבוצה. אנחנו מאד ממליצים להסתפק ב 10-עד להשתתף  רשאיםבראיון. 

 קשיחה בין זמן שקבוצות מציגות לזמן שבמהלכו השופטים  ללא חלוקהדקות,  10  -מפגש עם השופטים משך ה

 , נעדכן בנפרד על מועד שיחת הכנה לקראת המפגש עם השופטים בתחרות(Rookies)קבוצות   שואלים שאלות.

 הקבוצותעל  –יג מה שהן רוצות, אבל אנחנו לא מבטיחים זמינות חשמל, שולחן מסך וכו' להביא ולהצ קבוצות רשאיות 

 להתארגן להצגה/שיחה בכל תנאי.

 תוכרז הקבוצה הזוכה ב בתחרות הארצית- s’Chairmanקבוצה הזוכה ב ,- Rookie All Star בפרסזוכות  2 -ו 

Engineering Inspiration להתמודד תוכלנה אליפות העולם ביוסטון שם להשתתף ב. קבוצות אלו יקבלו את הזכות

 עולםפרסים אלו במול יתר הזוכות בעל הפרס 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://www.firstinspires.org/resource-library/frc/awards-based-on-creativity-innovation
https://www.firstinspires.org/resource-library/frc/awards-based-on-team-attributes
https://www.firstinspires.org/resource-library/frc/awards-based-on-machine


  

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

  -נוהל הוצאת ויזות  .5

 לאלו מכם המעוניינים לטפל בנושא הוצאת ויזה מבעוד מועד, להלן הנחיות בנושא: 

 *אנו ממליצים בחום להיערך מראש, לאור חג הפסח הסמוך למועד האליפות ביוסטון. 

  – לתשומת לבכם

  visa@firstisrael.org.il – הכתובת לקבלת מענה לשאלות בנושא הנה

ניתן להפיק ויזה גם באופן עצמאי ו/או דרך סוכנים המעניקים את השירות. במידה ובחרתם לעשות זאת, שימו לב שלא 

  ו/או להפך. FIRST מכן דרךיתאפשר להמשיך את התהליך לאחר 

 ! ון רב והקפידו על כל שלב בתהליךקראו בעי  ישראל בתהליך הוצאת הויזה אנא FIRST-עזר ביבמידה ובחרתם לה

  כל קבוצה מתבקשת למנות נציג אחד בלבד האחראי לטיפול בנושא הוויזות של קבוצתכם מולFIRST .ישראל 

  טופס המעוניין להוציא ויזה, יש למלא  כל מועמדעלDS160  ארה"ב. כפי שמופיע באתר שגרירות  

o  אנא הקפידו בסוג הויזה למלאB1/B2.   

o  בארה"ב.כל מועמד נדרש להחזיק דרכון בתוקף לתקופה של חצי שנה, מעבר לתקופת השהות המיועדת 

ביצוע תשלום, משמעותו המשך   נא לא לשלם את השובר עבור הוויזה עד אשר תקבלו עדכון מאיתנו! חשוב !!!

 תהליך עצמאי ולא קבוצתי מול השגרירות.

  לאחר מילוי טופסDS160  המצורףקובץ האקסל על ידי כל אחד ממבקשי הוויזה בקבוצתכם, יש למלא את 

  visa@firstisrael.org.ilלדוא"ל זה ולשלחו לכתובת 

  לאחר הגשת קובץ המועמדים, יועבר אליכם דרך כתובתVisa@firstisrael.org.il  ,שובר לתשלום לכל מועמד

שימו נא בדקו מראש שהסניף הסמוך אליכם מקבל תשלום עבור ויזה.  .לבד בבנק הדוארלשלם במזומן באותו יש 

  .שעות ממועד הריאיון שיתקיים בפועל 48לב, את התשלום יש לבצע עד 

  ברגע שיבוצע התשלום, נוכל לבצע את תיאום הריאיון בפועל למועמדים שהמערכת מעודכנת כי תהליך התשלום

 עבורם הושלם. 

 מספר דגשים חשובים:  

 ישראל אין ולא תהיה שום השפעה על החלטת השגרירות האם תאושר בקשתכם לוויזה.  FIRST-ל     .1

   שימו לב שתהליך  –מלווים, מנטורים, בוגרים אשר מעורבים / עוסקים בתעשיות ביטחוניות, צה"ל וכדומה      .2

 ממליצים בחום רב לא להשתהות עם התהליך. אישור / הנפקת הוויזה ארוך יותר מבד"כ ולכן אנו

במידה והנכם מעוניינים להוציא ויזה באופן עצמאי במועד שנוח לכם, אנו נשמח להעביר אליכם מכתב שישמש      .3

 visa@firstisrael.org.ilאתכם במועד הריאיון בשגרירות. אנא עדכנו אותנו בדוא"ל לכתובת 

  . שימו לב שהתהליך זהה לחלוטיןנושאי דרכון זר,      .4

 

 ישראל הנם:  FIRST-בשלב זה, המועדים המשוריינים ל

 5.4.2018 –   11:15  )מספר מצומצם של מקומות( 

 9.4.2018 –   12:30  

 12.4.2018 – 12:30   

 ,FIRSTלא תתאפשר העברה / החלפה של מועדים ולכן, לפני שאתם מתחילים בתהליך דרך  - המסר החשוב ביותר

 וודאו שהנכם יכולים להגיע במועד ובשעה שכתובים לעיל. 

  עדכון בנושא הגעה לשגרירות, טפסים רלוונטיים וכו' ישלחו לאחר השלמת תהליך התשלום.

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
mailto:visa@firstisrael.org.il
https://il.usembassy.gov/he/nonimmigrant-visas/
https://drive.google.com/file/d/1LgRWDnJ9ZVz1xTNS5HkROImP09uzaf-p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LgRWDnJ9ZVz1xTNS5HkROImP09uzaf-p/view?usp=sharing
mailto:visa@firstisrael.org.il
mailto:Visa@firstisrael.org.il
mailto:visa@firstisrael.org.il
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 -השלמת מדליות השתתפות .6

בתחרות הארצית, אשר ירכז את  PIT ADMIN- מתבקשות לפנות ל השתתפותקבוצות אשר קיים להן חוסר במדליות 

 במידה והמלאי שברשותנו יאפשר זאת. פניותיהן ואנו נדאג להשלים את החוסרים 

 

 אישור השתתפות עבור קבלת החזרים ממשרד החינוך והסדרת תשלום מול "ירוק"  .7

לארגונים  ,1802משרד החינוך העביר עדכון בדבר כל הטפסים הנדרשים להגשה על מנת לקבל החזר בגין קול קורא 

  .עבורם הוגשה בקשה על ידי הרשות ובקשתם אושרה

הגשת אישורים וקבלות על  ,הזכאות לקבלת התמיכה תלויה בהגשת הבקשה כנדרש, אישור הוועדה -לתשומת ליבכם

 . Districts -בתחרויות הפי דרישות הוועדה וכן השתתפות 

כל השפעה על  FIRST בכל מקרה, ההחלטה הסופית נתונה לשיקול דעת משרד החינוך והוועדה בלבד ואין לארגון

  .כך

 הבאיםעל מנת להגיש בקשה להחזר יש לשלוח לחברת הבקרה טלדור, באמצעות הרשות, את המסמכים 

 חתומים ע"י הגורמים המתאימים ברשות/בעלות  כלל הטפסים בקישור 

 אסמכתא מ FIRST - באפריל. 20-, אותה תקבלו עד לתאריך הבתחרויותישראל על השתתפות 

  !קבלת האסמכתא משימו לב- FIRST  ."מותנית בהסדרת ההתחייבויות גם מול "ירוק 

  .חשבונית וקבלה מהטכניון במידה ודמי ההשתתפות שלכם שולמו על ידי בה"ס / בעלות 

  במידה ודמי ההשתתפות שולמו על ידי בה"ס / בעלות / רשות מקומית. קבלה וחשבונית 

תוך ציון שם הארגון, יישוב,  first@firstisrael.org.il –ישראל , יש לפנות ל  FIRSTלשאלות בנושא אישורים מטעם 

 סמל מוסד, מספר קבוצה, תכנית שבה השתתפתם והגורם המשלם עבור הקבוצה

  davidha2@education.gov.ilאו   galitmi2@education.gov.il -ל ניתן לפנות בדוא"ל החזריםלשאלות בנושא 

 .בלבד 10:30-8:30 ה', בין השעות –בימים ג'    5602914/5-02  –ניתן לפנות גם טלפונית בטלפון 

 
 
 
 

 ה, בברכ
 .ישראל FIRSTצוות 
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