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 01עדכון מס 
 
 

 ,קבוצות יקרות
אנו מצרפים הנחיות והבהרות ! כרמיאל –התחרות הבאה , אנחנו אחרי תחרות אימונים מדהימה במבשרת ציון

וגם לפרס   Promote –בנוסף תמצאו הסבר כיצד להגיש את עצמכם לפרס . לקראת התחרות הקרובה
Connect . מבעלי תפקידים מובילים שיכוונו אתכם להצלחה( וגם אזהרות)שימו לב שבמייל זה יש עצות רבות: 

 
 

Scrimmage center –  הבהרות  -כרמיאל 
 :להלן מספר הבהרות חשובות(. 1..1)תחרות האימונים השנייה הגיעה , הצפון זוכר והנה הגענו אליו

  
 (עצמון' כניסה דרך רח)כרמיאל  –קבוצות צריכות להגיע לאולם ספורט של אורט פסגות : מקום

  
הראשונה  inspectionסוגי  2שימו לב כי יש ) inspection -ום ולעל הקבוצות להגיע לריש 8::0: שעת הגעה לקבוצות

 (.באחריותכם לסיים את התהליכים הללו בהקדם וישר אחרי ההרשמה –מגרש והשנייה רובוט 
  

בגלל אילוצי זמן של המקום  –ועל הקבוצות להגיע בטווח הזמן הזה  8::8-0::0ההרשמה לתחרות היא בין השעות 
מכיוון שלא ניתן להתחיל את התחרות עד שההרשמה לא  8::0מוד על שעת סיום ההרשמה בשעה המארח אנו נצטרך לע

 .קבוצות שלא יגיע בזמן להרשמה לא יוכלו להשתתף !שימו לב, לכן.  מסתיימת
  

  03:61-00:11: שעת סיום התחרות
  

, קבלת תדרוך והכוונה בתפקיד\רתהעב, לתיכון בכדי לעזור בהקמה 0:88עליכם להגיע בשעה : מתנדבים ובעלי תפקידים
 .תדרוך כללי לכולם טרם התחלת האירוע וארגון המקום והתפקיד

  
 למלא טופס ויתור והסכמה : חובה על כל קבוצה

 10לתלמידים מתחת גיל . אנו מזכירים שעל מנת לקחת חלק בתחרות על כל משתתף לחתום על טופס ויתור והסכמה
 !לחץ כאן –לטופס אלקטרוני נמצא  קישור. י הוריהם"ימולא הטופס ע

 .או הוריהם ולהגיע עם ההעתקים לתחרות/ על מנטור הקבוצה לוודא החתמת כל המשתתפים ו 
 !הקליקו כאן -להורדת טופס האישור, על המנטור לשלוח טופס אישור על השלמת התהליך, לאחר מילוי הטופס

 .:16-..6808989או לפקס  ilFTC@firstisrael.org.ל "את הטופס החתום יש לשלוח לדוא
  

 :דגשים

 הנחיות לבניית דגל תוכלו למצוא במסמך ! שימו לב כי בתחרויות האימונים על כל קבוצה לבנות לעצמה דגל

 לחץ כאן -שבקישור

  בקישור ) לחץ כאן –!(כל מה שאתם חייבים לדעת לתחרות)מסמך המלצות ומסמכים של בעלי תפקידים מובילים

 (Control -ו   Promote -כיצד להגיש את עצמכם ל, inspectionל תמצאו גם טופס "הנ

  ירדן סעד -מ! פרסים -המלצות והכוונה לתחרות 2קראו את סעיףHEAD Judge  

  עדכוני קבוצות

 ?על מה העדכון שלנו היום
(1) Scrimmage North –  הבהרות -כרמיאל 
 (Head Judge)ירדן סעד ! פרסים –הכוונה לתחרות  (2)
 FIRST Tech Challengeהתנדבות לאליפות  (:)
 דימונה –הרשמה לתחרות האימונים האחרונה לעונה  (9)
 המלצות נוספות \  NEveRest 20אזהרה על שימוש במנועי  (6)

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
http://firstisrael.net.technion.ac.il/
http://www.firstisrael.org.il/userfiles/file/FLL/AnimalAllies/Documents/TeamMantorDeclare_C_R_2017.pdf
FTC@firstisrael.org.il%20%20
http://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/instructions-for-making-alliance-flags.pdf
https://docs.google.com/document/d/1BLAHJsumG9thDnmzMrS6C5HZUh4DjJ-S-LOluKCLx5Y/edit?usp=sharing
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 FTC #11448 FRC #5636בוריס איבינדר מנטור ראשי : י התחרות בכרמיאללשאלות נוספות לגבי
 boris@moona.co: מייל, .808::8696:טל

  
 HEAD Judgeירדן סעד  -מ! פרסים -המלצות והכוונה לתחרות

  
 ,שלום לכולם

 .לקראת התחרויות הבאות עלינו לטובה אני רוצה להדגיש מספר נושאים בנוגע לפרסי התחרות
חוקי התחרות הם המסמך היחיד על פיו השופטים . פ חוקי התחרות בלבד המפורסמים בקובץ החוקים"יישפטו ע הפרסים

 .בקובץ חוקי התחרות 0אנחנו מעודדים את הקבוצות לקרוא את החוקים בפרק . שלנו יבחרו את זוכי הפרסים
 :הפרסים הניתנים בתחרות הינם

 Inspire Award 

 Think Award 

 Connect Award 

 Rockwell Collins Innovate Award 

 PTC Design Award 

 Motivate Award 

 Control Award 

 Promote Award 

 Compass Award 

 Judge’s Award 

 Winning Alliance Award 

 Finalist Alliance Award 

  
 :אדיבות מקצועית

 
הקבוצה חייבת לכבד ולהתנהג באדיבות מקצועית כלפי כולם באירוע . אדיבות מקצועית נדרשת לכלל הפרסים! שימו לב

FIRST Tech Challenge. 
 :מחברת הנדסה

  למרבית הפרסים נדרש להגיש מחברת הנדסה(Engineering Notebook.) 

 ללא מחברת הנדסה הקבוצה לא תוכל להיות מועמדת לפרסים הדורשים זאת. 

 את מחברת ההנדסה יש להגיש ביום התחרות במעמד הרישום. 

 המחברת צריכה להיות מחולקת לשלושה חלקים: 

 (.הליך עיצוב הרובוט ובנייתו)חלק הנדסי  .1

 (.הקבוצה פעילותה הקהילתית)חלק קבוצתי  .2

 .אסטרטגי/ חלק עסקי  .:

 :Compass-הפרס 

 פרס המצפן נועד להכיר במנטור שסיפק הדרכה ותמיכה יוצאת דופן בקבוצה לאורך השנה. 

 זוהי הזדמנות מצוינת להוקיר מנטורים על , אנו מעודדים את כלל הקבוצות להגיש את המנטורים שלהן לפרס זה

 .תרומתם לחברי הקבוצה

  שניות 8.-98הגשת מנטור לפרס זה תתבצע על ידי שליחת סרטון בן. 

  לכתובת המייל  28:88בשעה  18.2.10את הסרטון יש לשלוח עד לתאריךFTC@firstisrael.org.il. 

 :Promote-פרס ה

 פרס ה-Promote ניתן לקבוצה שהצטיינה ביצירת סרטון לציבור הנועד לשנות את התרבות שלנו ולחגוג מדע ,

 .הנדסה ומתמטיקה, טכנולוגיה

 נושא הסרטון יהיה :“This is how I plan to pay FIRST forward”… 

  שניות 8.אורך הסרטון לא יעלה על. 

  לכתובת המייל  28:88בשעה  18.2.10את הסרטון יש לשלוח עד לתאריךFTC@firstisrael.org.il. 

 :Control-פרס ה

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
FTC@firstisrael.org.il
FTC@firstisrael.org.il
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בספר  Dח הנמצא בנספ Control Award content sheet-נדרשת למלא את ה Control-קבוצה הרוצה לזכות בפרס ה
 .ולהגיש ביחד עם מחברת ההנדסה ביום התחרות( 60-.6עמודים )החוקים 

 :תהליך השיפוט

 התרשמות השופטים ממחברת ההנדסה  , הליך השיפוט מבוסס על ריאיון עם השופטים בחדר השיפוט

 .מהפיט ומהמשחקים, והתרשמות כוללת של השופטים מהקבוצה

  מועד הריאיון נקבע בעת קליטתכם בבוקר התחרות. ם בחדרי השיפוטדקות ומתקיי 18הריאיון הקבוצתי נמשך .

פ חוקי התחרות לא "ע. דקות לשאלות של השופטים :תוכלו לחלק את הזמן כרצונכם ובלבד שתשאירו לפחות 

שימו לכך לב ותכננו את . יינתן זמן נוסף לקבוצה ואי אפשר להאריך את הריאיון או לקיים ריאיון חוזר או נוסף

 .קת הזמן שלכם היטבחלו

 מומלץ בחום להתכונן מראש לריאיון. 

 התהליך , ההישגים שלכם, התהליך הקבוצתי שעברתם, את שיאי העונה, בריאיון הציגו את הקבוצה שלכם

אתם יכולים להפנות את השופטים לחלקים מסוימים במחברת ההנדסה על מנת לחשוף אותם . ההנדסי והרובוט

 .ולחסוך בכך זמן( כםלדעת)לעוד פרטים חשובים 

  אבל שימו לב שעליכם להביא , (חוברות, אלבומים, סרטונים, תמונות)אתם יכולים להשתמש בעזרים כרצונכם

 18 -ושזמן ההקמה וההתארגנות הינו חלק מ( לא יהיה מחשב או מקרן בחדר השיפוט)עמכם את כל העזרים 

 .דקות הריאיון שלכם

 
 :פידבק

 
 .פידבק לקבוצות במהלך או אחרי הריאיון הקבוצתיפ חוקי התחרות לא יינתן "ע

  בקישורהנמצא  Self-Reflection Sheetאנו מעודדים קבוצות לבצע רפלקציה עצמית בעזרת 
 

  Tech Challenge FIRSTהתנדבות באליפות 
 (א"ת)בהיכל שלמה  .1.:.2האליפות תתקיים בתאריך ! לוקחים חלק באירוע הגדול של השנה

  
. רוח זו מאפשרת את העשייה המדהימה שמתרחשת בכל הארץ  FIRSTרוח ההתנדבות היא הבסיס של כלל תכניות 

 כאן  - FIRST Tech Challengeהירשמו עכשיו להתנדבות בעונת 
  

 -מזמינה אתכם להירשם  :1199קבוצה  -2.10.. –דימונה  – Scrimmage southדימונה  –ההרשמה לתחרות אימונים 
 כאן

התחרות במבשרת , הזכירכם כל קבוצה מחויבת להשתתף בתחרות אימונים אחת בכדי להשתתף באליפותל
 .נסגרה( 03.0)ההרשמה לתחרות בכרמיאל ( 21.02)מתקיימת עוד מספר ימים 

  
 המלצות נוספות   \  NEveRest 20אזהרה על שימוש במנועי 

 :פנינו לאנדימארק והם ענו כדלקמן , להם שנשרפים NEveRest 20לאור תלונות של קבוצות על מנועי 
  

As for the NeveRest 20, we noted issues with this when FTC started and added a note to our product 
page: 

  
Product Usage Note: 

We have received some feedback from a small number of customers regarding the durability of the 
gearbox on the NeveRest 20 Gearmotor. After some internal testing, as well as review of returned 

gearmotors, we have found that this particular gearbox is more susceptible to failure from shock loads 
as compared to the NeveRest 40. These sort of failures happen most commonly in high-shock 

applications such as flywheel shooters, as well as drive chassis. We recommend these gearmotors to 
be used in low shock-load applications such as intake rollers, internal conveyors, etc . 

  
They are not designed for shocking high torque applications, which is typically the case. 

  
-- 

בכדי שתוכלו להיערך לתחרות ( 8.1:)אנו ממליצים לבצע הזמנות ציוד אחרונות לקראת התחרות עד סוף החודש 
 Modernרכיבי  שימו לב כי יש לבצע הזמנה בהקדם עוד בשבועיים הקרובים אחר, בנוסף. האימונים האחרונה ולאליפות

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
http://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/team-judging-self-reflection.pdf
http://www.firstisrael.org.il/ftc/page.asp?page=6804
https://docs.google.com/a/firstisrael.org.il/forms/d/e/1FAIpQLSeFBQqv-gy8Z_tFKg9kZPux3rY2e1IRnVS5DuxYSAxU9Dkwyw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/a/firstisrael.org.il/forms/d/e/1FAIpQLSeFBQqv-gy8Z_tFKg9kZPux3rY2e1IRnVS5DuxYSAxU9Dkwyw/viewform?c=0&w=1
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Robotics (מכיוון שהזמנות רכיבים אלה נעשות רק בצורה מרוכזת ולכן לוקח זמן רב יותר להגעה של הרכיבים לישראל .)
נוסף בגלל שכל רכיב כזה יכול לתפעל   Motor controller -אנו נתקלים בקבוצות שנתקלות ברגע האחרון בצורך ב, בנוסף

שיש לכם לעומת  Motor Controllerם להוסיף מנועים נוספים שימו לב לכמות רכיבי מנועים לכן אם אתם מתכנני 2רק 
 .כמות המנועים שאתם מתכננים להשתמש

  
 ,של העונה 2-ה scrimmageימים ל  12עוד 

 !בהצלחה
 ישראל FIRSTצוות  
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