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 בשנתה הראשונה ech ChallengeFIRST Tת דוג' לתקציב קבוצ

 מדריך\*התקציב הנ"ל אינו כולל שכר מנהל קבוצה

 הערות  סכום  נדרשסעיף תקציבי פירוט 

הרשמה להשתתפות בעונה + 
kit tetrix  +control & 

communication set + MR 
kit   +2  )טלפונים )אנדרואיד 

המחיר כולל את התשלום לכלל האירועים של   ₪ 12,500
 . העונה

*בשנה השנייה ואילך המחיר להשתתפות 
כאשר ניתן  ₪ 7500 -בעונה יורד ל

 להשתמש שימוש חוזר בכלל חלקי הערכות
  

בהרשמה קבוצה מקבלת את כלל החלקים   ₪ 3000-6000 חלקים נוספים 
הדרושים לה לבניית רובוט, מרבית והרכיבים 

הקבוצות רוכשות חלקים נוספים בכדי לשפר 
את הרובוט. אנו הצגנו את הטווח הממוצע של 

עלויות בין הקבוצות השונות )ישנן קבוצות 
שלא רכשו חלקים נוספים וישנן קבוצות 

 שרכשו בסכומים גדולים יותר(

ק משתנים משנה לשנה ויש אביזרי המשח ₪ 1000-2000 שלם אביזרי המשחק \חצי
לרכוש אותם מדי שנה אם ברצונך להתאמן 

אנו לייצר למידה משמעותית.  \בצורה ראויה 
ממליצים תמיד לרכוש חצי מגרש של אביזרי 

 .תבעלויוהמשחק בכדי לחסוך 

, אנו המחיר משתנה לפי מיקום הקבוצה  ₪ 5000-10000 הסעות 
 בעיטת הפתיחה, -דורשים מקבוצות להגיע ל

תחרויות אימונים  3)ישנן  1תחרות אימונים 
, (1-אך אנו מחייבים קבוצה להגיע רק ל

 אליפות ישראל. 
אירועים בשנה )כאשר ניתן להגיע  3-הגעה ל

נוספת באם הקבוצה  לתחרות אימונים
מעוניינת בכך( + סמינר סוכות לכלל 

הקבוצה )יום אחד למנטורים וקפטנים, היום 
 השני לכלל הקבוצה כולל מנטורים וקפטנים(

קבוצות רבות דואגות לייצר מיתוג: חולצות,   ₪ 500-1000 מיתוג 
 סיכות וכו'. 

הוצאה חד  –שלם מגרש \חצי
 פעמית

קבוצות רבות רוכשות את 'משטח' המגרש   ₪ 1000-2000
והמסגרת של המגרש בכדי ליצור סביבת אימון 

מדויקת. אנו ממליצים על רכישת חצי מגרש 
שיכול לשמש את הקבוצה לאורך שנים ואינו 

משתנה ממשימה למשימה )משנה לשנה( 
 ית. זוהי הוצאה חד פעמ –והינו קבוע 

רשות ומקום  \באם אין תשתית בבית הספר   ₪ 1000-3000 הוצאה חד פעמית –כלי עבודה 
העבודה שניתן מתחיל ללא כלי עבודה יש 

 הבאת כלי עבודה בסיסיים  \צורך ברכישת 

 24000-36500 
₪  

 –לסיכום ניתן לראות טווח הוצאות מינימלי 
מקסימלי לפי שיקולים של מנהל הקבוצה 

 וחברי הקבוצה.
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