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   2018 מועמדותקריאה להגשת 

  FIRST GLOBAL -נבחרת רובוטיקה שתייצג את ישראל ב 

 הרובוטיקה העולמית' אולימפיאדת'
 

! רובוטיקהה אולימפיאדתהמכונה גם  FIRST Global -אנו מזמינים אתכם להגיש מועמדות ל
ת של פעם ממאה מדינות יגיעו לחגיגה עולמית של מדע וטכנולוגיה. הזדמנולמעלה קבוצות מ

 באולימפיאדה הגדולה מכולם!לייצג את המדינה  בחיים

 
 
  נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.מסמך זה * 

 ? FIRST GLOBALמה זה   

 
FIRST GLOBAL לעורר מנהיגות מדעית וטכנולוגית בקרב  נוסד מתוך מטרהארגון ללא מטרות רווח אשר  נוה

בבעיות הדחופות ביותר  בטיפולהחשיבות של שיתוף פעולה, ו על מנת להגביר את ההבנה העולםצעירים מכל 
 ושיפור איכות החיים של כולם. בעולם 

 
ד באמצעות הכלים של המדע ילמדו כיצד לתקשר, לשתף פעולה ולעבוד ביח כאשר בני הנוער מכל העולם

הם ילמדו  -מים, אנרגיה, ביטחון, רפואה, מזון וחינוך  -פתרונות לאתגרים הגדולים בעולם  , למציאתוההנדסה
 .אמתיתסמוך זה על זה ולהיות חלק מקהילה גלובלית תת אמון ולכיצד לעבוד זה עם זה, ל

 (לחץ כאן –הסבר )
 

במידה והנכם מעוניינים להגיש מועמדות ולייצג את ישראל באולימפיאדה הבינלאומית, להלן השלבים והמידע 
 שחשוב שתכירו: 

 
 
 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://first.global/about-first-global/
https://first.global/about-first-global/
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 איך זה עובד?  –מידע אודות האולימפיאדה  – 1שלב 

 

טרם הגשת  FIRST GLOBALקרוא באדיקות את כלל התוכן המופיע באתר אנו מזמינים אתכם לעיין באתר ול
  לחץ כאן -מועמדותכם. לכניסה לאתר 

 

 :FIRST GLOBALלעבור על  הקישורים הבאים באתר אנא הקפידו 
   ולוח זמניםלוגיסטיקה . 4   (בלוג, ניוזלטרדכונים ). ע3  הטכנולוגיה. 2  האתגר .1

 
 מידע חשוב נוסף: 

 דולר )לפי שער יציג( 4,000עלות קיט )כולל משלוח( השתתפות בתחרות ומדי קבוצה  .1
. אין יות\ושני מנטורים 14-18תלמידים בגילאי  5הקבוצה הרשמית שתשתתף באולימפיאדה מונה עד  .2

מידע אודות נוכחותם  –נוספים. יות \מניעה שבתהליך העבודה על האתגר ישתתפו תלמידים ומנטורים
 באירוע הבינלאומי יימסר  בהמשך. 

 ( 8/5/18להגשהאחרון  מועד) להגשת מועמדות רישום– 2שלב 

 
  לחץ כאן -הגשת מועמדותל
 
יחד עם כלל חברי  אך ורק על ידי מנטור בוגר המייצג את הקבוצה והמוסד בה הקבוצה פועלת הרישום יבוצע*

להגשת מועמדות המוצגים במסמך  והשלבים הקפידו לקרוא את הקריטריוניםום רישטרם ה .הקבוצה המיועדים
 ( 3)עמוד זה. 

 

 ( 8/5/18להגשה )מועד אחרון הגשת סרטון קבוצה  – 3שלב 

 

  FIRST GOLBAL -יחד עם ההרשמה על כל קבוצה להגיש סרטון מועמדות לייצוג ישראל ב
 

 קבוצה: ההוראות כלליות לסרטון 
 . נוסדההיא למה /  להציג באיזה מסגרת פעילות רובוטיקה היא פועלתעל הקבוצה  .1
 . מדינת ישראלאת  תהמייצג תפאורה סמלית/  לבחור מקום צילום סמלי .2
 אתם ראויים לייצג את ישראל באולימפיאדת הרובוטיקה. לשכנע את הצופה מדוע .3
 דק'.  3-אורך הסרטון לא יותר מ .4

 
 FIRST GLOBALהקבוצה שתיבחר תידרש לצלם בנוסף קטעי וידאו )ללא עריכה( גם עבור  –לתשומת לבכם 

  . לחץ כאן – לכן מומלץ להיעזר גם במידע המופיע כאן
 

  @ISRAEL.ORG.ILFIRSTOR לדוא"ללשלוח  את הסרטון יש .1
 שם קבוצה ומספר קבוצה.  -  FIRST GLOBALנא לרשום בשורת הנושא: הגשת מועמדות ל .2
 הקובץ עצמו במייל.  /קישור להורדה  יש לשלוח עםאת הקובץ  .3
וש עשות בו שימל והטכניון  FIRST ISRAEL-ל מהווה אישור והסכמההסרטון משלוח  –לתשומת לבכם  .4

שיווק התחרות, בנוסף אתם מאשרים כי כלל המופיעים בסרטון הוחתמו על ידכם באישור  /לצרכי הארגון 
 אישור החתום על ידי ההורה.  –צילום קטין 

 17:30בשעה 9/5/18  –שיחת ועידה משותפת לשאלות ותשובות  – 3שלב 

 .לקבל הבהרות ולשאול שאלות שטרם קיבלו עליהם מענהמטרת שיחה זו לאפשר לכל מגישי המועמדות 
  לחץ כאן -עידה בקישורוושיחת הל רשםייש לה

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
http://first.global/
http://first.global/
https://first.global/fgc/game/
https://first.global/fgc/robot-kit/
https://first.global/fgc/robot-kit/
https://first.global/newsletter/
https://first.global/newsletter/
http://first.global/category/blog/
http://first.global/category/blog/
https://drive.google.com/file/d/1xHXeN0gu3BI5PdHY3Jp5z3P8_-0yTF2C/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrwyoiI34WCsv1ZW5MWTOsYNQ7_Ha2WoE41131fKJQJbjfEQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrwyoiI34WCsv1ZW5MWTOsYNQ7_Ha2WoE41131fKJQJbjfEQ/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZeUVVS012QUhhRDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZeUVVS012QUhhRDA/view?usp=sharing
mailto:OR@FIRSTISRAEL.ORG.IL
mailto:OR@FIRSTISRAEL.ORG.IL
https://attendee.gotowebinar.com/register/6459239777487103490
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 11/5/18  -פרסום הקבוצה הנבחרת  – 4שלב 

 15/5/18 –טופס התחייבות  – 5שלב 

 הקבוצה שתיבחר תידרש לחתום על טופס התחייבות המאשר את תנאי ההשתתפות באולימפיאדה. 
  לחץ כאן –להורדת טופס התחייבות 

 
שימו לב! בטרם הגשת המועמדות עליכם לבחון את טופס ההתחייבות המציג את המשמעויות הכלכליות כלפיי 

FIRST ISRAEL טיסות, ביטוח, חלקים נוספים ועוד.  –. בנוסף, עליכם לבחון את כלל ההוצאות הנלוות 
 

  : הנחיות כלליות \ לבחירת קבוצה קריטריונים

 

  -סף  תנאי

 ומנטור אחד  14-18חברי צוות בגילאי  3-5קבוצה רשמית מונה בין  .1

 מנטור הקבוצה בעל רקע טכנולוגי ומסוגלות להוביל את התלמידים בתהליך הלמידה.  .2

הקבוצה תפעל במוסד/ בית ספר/ ארגון אשר יישא באחריות המלאה לעבודת הקבוצה לקראת  .3

האולימפיאדה ובאחריות לגיוס המשאבים למימון הפעילות וההשתתפות באירוע הבינלאומי )לרבות 

 טיסות, שהייה, הוצאות נלוות(    

הוצאת משלחת של בני נוער מנטור / בוגר אחראי של הקבוצה יידרש לעבור הכשרה של משרד החינוך ב .4

 לתחרות בינלאומית. 

 התחייבות לעמידה בלוח הזמנים  .5

 )עד חצות(  8/5/18 -כולל סרטון לא יאוחר מההגשת בקשה מלאה ומפורטת  .6

 

 :תינתן עדיפות למועמדים אשר יעמדו באחד ויותר מהקריטריונים הבאים

 

 את הרבגוניות של מדינת ישראל מבחינה תרבותית  קבוצה המייצגת .1

 בנות ובנים.   –קבוצה הטרוגנית מבחינה מגדרית  .2

 FIRST Tech Challengeקודם בתחרויות רובוטיקה בדגש על תחרות ניסיון  .3

 במסגרת משלחת רובוטיקה רשמית של ארגון כזה או אחר בשלוש השנים האחרונות.  נסעה לאשקבוצה  .4

בעל משמעות המציג את הקבוצה ואת החזון שלה בצורה הטובה ביותר סרטון משקל משמעותי עבור  .5

יינתן משקל נוסף לסרטון אשר יועלה לרשת כקבוצה מעוררת השראה שתייצג את מדינת ישראל. 

 חברתית וייצור חשיפה משמעותית לתחרות. 

 

 : לתשומת לבכם

FIRST .ישראל שומרת לעצמה את הזכות לבחור יותר מקבוצה אחת אשר תקבל קיט לבניית רובוט 

במעמד פרסום התוצאות יובהר מראש מי הקבוצה אשר זכאית לייצג את ישראל באולימפיאדה בעוד שקבוצה 

 נוספת )אם ותיבחר( תקבל קיט מתוך מטרה לשמש קבוצה תומכת לנבחרת. 

 

 OR@FIRSTISRAEL.ORG.ILלכתובת לשאלות נוספות ניתן לפנות 

 

 בהצלחה! 
 Israel FIRSTצוות 
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