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 כולם,שלום ל

כל מה שאתם צריכים וחייבים ! ישראל FIRST Tech Challengeאליפות לחכות לאנו בטוחים שאתם כבר לא יכולים 

 ! אנא קראו באדיקות.השני יצא בשבועיים הקרובים( הראשון, העדכון תמצאו בשני העדכונים הקרובים )זה –לדעת על האליפות 

 

 
 

 ישראל FIRST Tech Challenge אליפות - הנחיות כלליות .1

  לפירוט על דרכי ההגעה ה. רוממה, חיפבהיכל  ,19:00 - 7:15שעות ין הב 26.2.18האליפות תתקיים בתאריך
  לחץ כאן – הסעה \תחבורה ציבורית  \ברכב

  חדרי שיפוט מתחילים ו 10:20)שימו לב שטקס פתיחת התחרות יחל בשעה  8:30 - 8:00ההרשמה בשעות
 (.!8:00ב

  לא תתאפשר השתתפות בתחרות לקבוצות שיגיעו בשעה  – 8:30על כל הקבוצות להגיע לביצוע הרשמה עד
  מאוחרת יותר.

  תהליך ההרשמה כולל מילוי של טופסReview & Registration  על כל קבוצה להביא עמה את הטופס כשהוא(
רק לאחר מילוי הטופס בנק' המתבקשות ממנו הקבוצה תוכל להשתתף  לחץ כאן להורדת הטופס(, –ריק 

   .באליפות
 ביום התחרות מטר, הפיטים ימוקמו בגב מגרש התחרות וכן בשטח ההיקפי 2*2ט ודל הפימיקום וגודל פיט: ג ,

. אנא דאגו לעצמכם למטענים / מפצלים אחתתקבלו את הפיט בסיום ההרשמה. בכל פיט תהיה נקודת חשמל 
 עפ"י הצורך שלכם.

 )ישנה מסעדה בשרית ובנוסף גם בית קפה )שניהם אינם כשרים, בגלל שהם פתוחים בשבת . 
 לחץ  -! הנחיות לבניית דגל תוכלו למצוא במסמך שבקישורי בריתעל כל קבוצה לבנות לעצמה דגל ברית!!! דגל

 דגלי ברית כחולים + דגלי ברית אדומים.  2אנו ממליצים לייצר  כאן

 
 
 
 
 
 
 
 

 על מה העדכון שלנו היום?
 ישראל FIRST Tech Challengeאליפות  - הנחיות כלליות (1)

 לו"ז התחרות  (2)

 לבתים()הסבר וחלוקה לם | ינאי  –האליפות לפי בתים  (3)

 Promote 31.1.18ופרס  Compassסגירת הגשת מועמדות לפרס  (4)

 עמידה בחובות התחרות כתנאי לקבלת קול הקורא של משרד החינוך (5)

 נדרשת פעולה! – ירוק –הסדרת התחייבויות  (6)

 נדרשת פעולה! –שימושכם לקראת האליפות ם חשובים לטבלת קישורי (7)

 דימונהSOUTH סיכום תחרות האימונים  (8)

 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://drive.google.com/file/d/1PuGVQhBbKXmfqBq8qUXFfhgjHmh3GBrw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PuGVQhBbKXmfqBq8qUXFfhgjHmh3GBrw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PuGVQhBbKXmfqBq8qUXFfhgjHmh3GBrw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZMkQ4azJCTzRLclE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZMkQ4azJCTzRLclE/view?usp=sharing
https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/instructions-for-making-alliance-flags.pdf
https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/instructions-for-making-alliance-flags.pdf
https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/instructions-for-making-alliance-flags.pdf
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 לו"ז התחרות  .2

 הגעת מתנדבים  7:30 
תדריך כללי לכל המתנדבים על  – :057

 מגרש המשחק

 תדרוך כלל בעלי התפקידים בתחרות 
מתקיימים למול בעלי  נוספים ם*תדרוכי

 תפקידים בכירים.

 הערות חשובות

 הרשמה   8:30 – 7:50
המאחרות להרשמה לא יורשו *קבוצות 

 להשתתף. 
**קבוצות עם שיבוץ מוקדם בחדרי השיפוט 

צריכות להגיע בזמן לפי השיבוץ שלהם 
 (8:00)הראשונים 

 Field & Robotההרשמה כוללת ביצוע 
inspection  

עד השעה  inspection-יש לסיים את כל ה*

10:00 

חדרי שיפוט שיתחילו בשעה  7ישנם 
 10:20ויסתיימו עד השעה  8:00

יסופק בעדכון  –לוז חדרי שיפוט 
 הבא.

לפני חדר  קבוצות צריכות לבצע הרשמה שיפוט חדרים 8:00
רות לתחילת השיפוט ולהגיע ישי השיפוט

)באם ניראה כי לא  8:00-שמתחיל כבר ב
תספיקו להירשם כהלכה יש להשאיר מנטור 

אחד לרישום ולשלוח את הקבוצה לחדר 
 השיפוט!(

 
*שימו לב שעליכם לבצע תהליך אינספקשן 

רק לאחר סיום תהליך זה  –מגרש & רובוט 
תורשו להשתתף  –תקבלו סיכות נהגים 

 בתחרות!

על כל הקבוצות לדעת כי לו"ז חדרי השיפוט 
ת המשובצות לחדרי גמיש כלל, קבוצואינו 

ם להגיע כעלי 8:00, 8:20השיפוט לשעה 
לחדרי השיפוט מבלי להגיש את מחברת 
ההנדסית בכניסה ולהגיש אותה ישירות 

לשופטים בחדר השיפוט )על כל שאר 
אנו חוזרים  הקבוצות את המחברת בכניסה(.

ומדגישים שוב כי לו"ז חדרי השיפוט אינו 
להגיע בזמן בשעה  גמיש ועל הקבוצה

 לה!  השנקבע

 

תדרוך נהגים יתקיים ברחבת מגרשי  יות\מנטורים + תדרוך נהגים  – 9:00
על שני הנהגים והמאמן להגיע המשחק 
. במקביל יתקיים תדרוך מנטורים לתדרוך

גם הוא על רחבת המגרש לצד תדרוך 
על כל קבוצה לשלוח מנטור אחד הנהגים )

 (. לפחות לתדרוך זה

 & review*לא לשכוח להגיש טופס 
registration  רק לאחר ההגשה

שלו תקבלו סיכות נהגים, מאמן 
 ומדיה.

  .1*לכל קבוצה יש גם סיכת מדיה 

הרשמת הקבוצות נסגרת! )כאשר  8:30
 שהתחילו בתהליך מילוי טופס קבוצות

review & registration  יהיו זכאיות לקבל
 פיט 

 יחולק לו"ז משחקים 9:30
 

 Fieldעל כלל הקבוצות לסיים 
inspection 

 &Robot inspection   עד השעה
10:00 

 

להשתתף בטקס  ותל כלל הקבוצע טקס פתיחה   10:20
 הפתיחה

 

שימו לב! כי באם הלו"ז יאפשר אנו נתחיל * משחקי מוקדמות   10:40
משחקי מוקדמות מוקדם יותר. בלו"ז 
עליכם  –המשחקים מצוינים שעות כל משחק 

דק' לפני  5להיות בעמדת הקיואינג לפחות 
לב כי הלו"ז לא מקדים המשחק שלכם ולשים 

באחריות הקבוצות לשים לב ללו"ז  –
המשחקים! קבוצה שתאחר המשחק יתחיל 

 בלעדיה.
  הפסקת צהריים  12:30 – 13:00

13:00 – 15:00 
 

 המשך משחקי מוקדמות

באחריות הקבוצות להגיע בזמן לעמדת 
queuing  מכיוון שהתחרות פועלת במבנה

אין עיכובים בלו"ז וקבוצה  –של שני בתים 
 queuingעמדת \שלא תגיע בזמן למשחק

 תחשב כקבוצה שוויתרה על המשחק.  

 שימו לב!
לאורך כל התחרות שופטי חדרים 

(Judges יצפו בכם במשחקים )
 ובפיט. 

בחירת בריתות וחצי גמר,  17:00 -15:00
 גמר בתים

, גמר בריתות וחצי גמר, גמר בתיםבחירת 
 האליפות

 

17:00-18:00 

*שימו לב שזו שעת סיום משוערת ויכול 
להיות כי האירוע יסתיים שעה קודם או 

  שעה מאוחר יותר

 וחלוקת פרסים ות/טקס סיום, מצעד מנטורים

על כלל הקבוצות להשתתף בטקס 
 הסיום

חלוקת פרסים, כל קבוצה תקבל 
 מדליות לחברי הקבוצה. 

 
 
 
 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZMkQ4azJCTzRLclE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZMkQ4azJCTzRLclE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZMkQ4azJCTzRLclE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZMkQ4azJCTzRLclE/view?usp=sharing
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 לם | ינאי  –האליפות לפי בתים  .3

 Yanai Division" and "Lamm Division, -ובאנגלית "בית לם" -הבתים נקראים "בית ינאי" ו

 
 צבי ינאי. -בית ינאי נקרא על שמו של הוגה הדעות, האוטודידקט, איש האשכולות 

צבי ינאי שבמשך חייו בלע בצימאון ידע רב בתחומים מגוונים פעל רבות למען קירוב המדע והטכנולוגיה אל 
 IBMההמונים. הוא כיהן בתפקידים רבים, ביניהם הוביל במשך שנים ארוכות את מחלקת ההסברה של חברת 

 טק, ועוד.-בישראל, שימש כמנכ"ל משרד המדע, והיה יועץ אסטרטגי לחברות היי
 

ערך ינאי את כתב העת של החברה "מחשבות" אותו הפך מפרסום פנימי בעל אופי  IBMכחלק מעבודתו בחברת 
שיווקי שהופץ בתפוצה מצומצמת לכתב עת בנושאי מדע והגות. בתקופתו הפך כתב העת "מחשבות" למבוקש 

 ביותר בקרב ציבור רחב למרות שהופץ רק בתפוצה סגורה.
 ושאים שונים, ואף זכה בפרס ספיר על ספרו "שלך, סנדרו".ינאי פרסם מספר ספרים בנ

 
 צבי לם. - 2004בית לם נקרא על שמו של איש החינוך, זוכה פרס א.מ.ת לשנת 

צבי לם החל את דרכו החינוכית בימי מלחמת העולם השנייה אז הקים בתי ספר לפליטים יהודיים באיטליה, לימד 
 בהם וניהל אותם.

 
י ספר, הקים את המחלקה להכשרת מורים באוניברסיטה העברית וניהל אותה. הוא היה בארץ לימד במספר בת

זכה בפרס א.מ.ת )אומנות, מדע  2004שותף להקמת מכון חפ"ן להכשרת מורים ברוח החינוך הפתוח ובשנת 
' צבי חינוך ופסיכולוגיה. בנימוקי ועדת הפרס נכתב "פרס א.מ.ת מוענק לפרופ -ותרבות( בתחום מדעי החברה 

לם על תרומתו יוצאת הדופן למחשבת החינוך ולמעשה החינוכי בישראל. תרומתו לחינוך בארץ מקיפה את כל 
הרמות, למן עיון ועד מעשה, למן איתגור וביקורת ועד לבניית תשתיות מחשבתיות וארגוניות, ובכך חשיבותה 

 המופלגת".
 

 חלוקה לבתים תצא בעדכון הבא.  -
 שימו לב! עלולים להיות שינויים ביום התחרות  -

 
 :הסבר על שיטת המשחק לפי בתים

כמות המשחקים הנדרשים לשלב שומכאן  כמות הקבוצות אשר ישתתפו באליפות ישראל גבוהה מאוד
 אותנו לייצר מבנה תחרות של שני בתים.מחייבת המוקדמות 

)בסיום משחק על  על שני מגרשיםבכל בית ישוחקו  כשהמשחקיםיתנהל בפני עצמו, בשיטת שני הבתים כל בית 
 מגרש אחד, יוזנק המשחק על המגרש השני(.

 המשחקים יתנהלו במקביל בשני הבתים.
ישחקו בשלב חצי הגמר והגמר שיבחרו הבריתות  בכל בית.בסיום שלב המוקדמות ייערך טקס בחירת בריתות 

 של הבית )כפי שאתם מכירים מתחרויות האימונים(.
 בסיום השלב הזה יוכתרו שתי בריתות כאלופות הבתים שלהם )לא מחולקים פרסים על זכיה בגמר של הבית(.

 
שתזכה . כשהברית "הטוב משלושה בשיטת "שתי הבריתות שזכו באליפות הבית שלהן יעלו להתמודד בסדרה 

( 7.2, פרק 1חלק כאלופה. הברית שהפסידה בגמר זה היא הברית שמסמכי המשחק ) בשני משחקים תוכרז
( הקבוצות 7.2שימו לב שבאותו פרק ) -. למען שלמות המידע שלכם Finalist Allianceמתייחסים אליה כאל 

-מתייחסים המסמכים ל 17מדורגות לפי הפרסים שזכו והמיקומים שלהם במשחקים בטורניר. החל ממקום 
""Winning Division ול- "Finalist Division"הת שממנו הגיע האלופה והבית ממנו הגיעאלה מתייחסים לבי 

 .סגניתה
שימו לב שהגמר הסופי בין שתי אלופות הבתים מתנהל עם אותן בריתות שנבחרו בתוך הבתים. אין בחירת 

 בריתות לשלב הזה.
 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
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 *לו"ז חדרי שיפוט יצא בעדכון הבא* Promote 31.1.18ופרס  Compassסגירת הגשת מועמדות לפרס  .4

ו לב כי עליכם להגיש מועמדות לשני הפרסים הללו לפני התחרות, תאריך אחרון להגשת המועמדות שלכם שימ לפני התחרות:

  תמצאו בקישור כאן . פרטים נוספים על הפרסים וההגשה 31.1.18

! באליפות על כל הקבוצות להגיש את המחברת במעמד ההרשמה Engineering notebook \דסית מחברת הנ התחרות:ביום 

. מחברת , על קבוצות אלה להגיע עם המחברת ולהגיש אותם בחדר השיפוט8:20-ו  8:00)למעט קבוצות המשובצות בשעות 

קבוצה הרוצה לזכות בפרס  :Control-פרס ה, בנוסףחשיבותה גבוהה במיוחד!  –הנדסית היא תנאי הכרחי לכל פרס 

ר החוקים )עמודים בספ Dהנמצא בנספח  Control Award content sheet-נדרשת למלא את ה Control-ה

 . יחד עם מחברת ההנדסה ביום התחרות( ולהגיש 56-57

 עמידה בחובות התחרות כתנאי לקבלת קול הקורא של משרד החינוך .5
להשתתף בתחרות  (בקול הקורא)כפי שפורסם חינוך קבוצות נתבקשו כתנאי לקבלת קול הקורא של משרד ה

 בישראל. FIRST Tech Challengeאימונים אחת ולהשתתף באליפות 
אנו מדגישים כי על כל קבוצה להשתתף  FIRSTבכדי להדגיש את תנאי ההשתתפות לפי תנאי התחרות של 

 3-לפחות בתשתתף , INSPECTION תהליך התיחשב כמשתתפת רק אם תעבור בהצלחה את באליפות כאשר 
 ם ותכנס לשיפוט חדרים.משחקי

על השתתפותן בתכנית וכיוצא בזאת  FIRST ISRAELקבוצות שלא יעמדו בתנאי בסיסי זה לא יקבלו את אישור 
 לא זכאים לקבל את קול הקורא של משרד החינוך.

 
 נדרשת פעולה! –ירוק  – הסדרת התחייבויות .6

  15.2.18תשלום עם ירוק צריכות לסגור את כל ההתחייבויות שלהם עד לתאריך שצריכות להסדיר  קבוצות

 לא יורשו להשתתף באליפות. –שלא יסדירו את ההתחייבויות שלהן  קבוצות

 

 נדרשת פעולה! – טבלת קישורים חשובים לשימושכם לקראת האליפות .7

 

 הערות  פירוט  קישור 
https://drive.google.com/dr

-ive/folders/1Bu3igZ

IfbB4ySMDASSdomHVtot

9SCPC 

 

אלו האנשים שישפטו, יבקרו ויקבלו  תהאליפודגשים של בעלי תפקידים בכירים לקראת 

תר בזמן החלטות משמעותיות ביו

ת. חשוב שתקראו את ההמלצות התחרו

 שלהם.

https://register.gotowebina

r.com/register/1156699812

941313795 

. 18:00בשעה  30.1.18אירוע האליפות, אור דניאל רכז התכנית. בתאריך  –לקבוצות  הדרכת וובינר

 ההרשמה בקישור )מימין(

 נדרשת פעולה!

https://register.gotowebina

r.com/register/1989676627

998968834 

שיפוט חדרים.  –שיפוט חדרים, ירדן סעד ואבינעם דורון שופטים ראשיים  –לקבוצות  וובינר הדרכה

 . ההרשמה בקישור )מימי( 19:00בשעה  6.2.18בתאריך 

 נדרשת פעולה!

https://www.firstinspires.o

-rg/resource

-for-library/ftc/preparing

 competition 

 מומלץ מאוד! העולמי, המציג קישורים והמלצות שונות כיצד להתכונן לתחרות  FIRST-דף אתר מ

https://drive.google.com/fil

e/d/1eDs9kzvraEP9TeqPU

QwF16GFRTJ9LkPg/view

 usp=sharing? 

 על  LRIהדרכה מוקלטת עם ברק פילוסוף 

FIELD ַ   &ROBOT 

INSPECTION  

-! ללא סיום תהליך הלצפייהחשוב מאוד 

Inspection   מגרש ורובוט לא תורשו

ס של לשחק. כאן טמון עקב האכיל

רחה קבוצות, צפו וחסכו לעצמכם ט

 בהמשך.

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

  דימונה )התחרות השלישית( SOUTH סיכום תחרות האימונים .8

הקבוצות הן בהיבט הטכני האחרונה לעונה זו לקראת האליפות הייתה מדהימה! רמה מטורפת של  3-תחרות האימונים ה

והן בהיבט החינוכי אנושי. תודה לכל מי שהשתתף והיה חלק מהאירוע המיוחד הזה. תודה מיוחדת לאתי יצחק שהובילה 

לאורך כל הדרך, למנטורים המדהימים של זינמן ולמנהלת בית הספר ורד פלמנבאום שתמיד נותנים לנו הרגשה של בית 

ולקיחת על הקמת האירוע  2096 ורובוקאטיב 11443אטומיקס  רוצים להודות לקבוצות רחוק מהבית אך עודנו בית. אנו

תודה מיוחדת ביותר לראש העיר בני ביטון ולעיר דימונה שיוצרים עשייה חינוכית משמעותית חלק משמעותי בתפעולו. 

 ותמיד דואגים לארח אותנו בחום רב. 

מתנדבים פר  60-המתנדבים המדהימים שלנו! יותר מכמובן, שכל האירוע הזה לא היה מתאפשר ללא 

 אירוע ובלי המומחיות, המקצועיות, טוב הלב והנתינה שלהם כל זה לא היה קורה! תודה!

 כאןלחץ  –התחרות  תוצאותלצפייה ב

שימו לב כי יש  כאן. צולח לעדכונים –אנו ממליצים לכם לעבור על כלל עדכוני הקבוצות באתר שלנו  האליפות לקראת

  לגבי הגשת מועמדות לפרסים, טופס הסכמה וויתור, בנית דגל ברית ועוד. המון מידע חשוב בעדכונים

 .המינים לשני פונים אך זכר בלשון*הדברים כתובים 

 אליפות בינלאומית שחוגגת מדע וטכנולגיה כאן בישראל! הכינו עצמכם ל

 

 ישראל         FIRST צוות
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