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 21עדכון מס 
 
 

 ,קבוצות יקרות
  

 :יש לנו עבורכן מספר הודעות סופר חשובות

 
 

 אנו שמחים להכריז על שמות שני הבתים באליפות ישראל הפתוחה! 
  

 .("Yanai Division" and "Lamm Division" - ובאנגלית" )בית לם"-ו" בית ינאי"הבתים נקראים 
  

 .צבי ינאי -איש האשכולות , האוטודידקט, בית ינאי נקרא על שמו של הוגה הדעות
רב בתחומים מגוונים פעל רבות למען קירוב המדע והטכנולוגיה אל צבי ינאי שבמשך חייו בלע בצימאון ידע 

ביניהם הוביל במשך שנים ארוכות את מחלקת ההסברה של , הוא כיהן בתפקידים רבים. ההמונים
 .ועוד, טק-והיה יועץ אסטרטגי לחברות היי, ל משרד המדע"שימש כמנכ, בישראל IBM חברת

  
אותו הפך מפרסום פנימי בעל אופי " מחשבות"כתב העת של החברה  ערך ינאי את IBM כחלק מעבודתו בחברת

למבוקש " מחשבות"בתקופתו הפך כתב העת . שיווקי שהופץ בתפוצה מצומצמת לכתב עת בנושאי מדע והגות
 .ביותר בקרב ציבור רחב למרות שהופץ רק בתפוצה סגורה

 ."סנדרו, שלך"פרו ואף זכה בפרס ספיר על ס, ינאי פרסם מספר ספרים בנושאים שונים
  

 .צבי לם - 4002ת לשנת .מ.זוכה פרס א, בית לם נקרא על שמו של איש החינוך
לימד , צבי לם החל את דרכו החינוכית בימי מלחמת העולם השנייה אז הקים בתי ספר לפליטים יהודיים באיטליה

 .בהם וניהל אותם
  

הוא היה . ם באוניברסיטה העברית וניהל אותההקים את המחלקה להכשרת מורי, בארץ לימד במספר בתי ספר
מדע , אומנות)ת .מ.זכה בפרס א 4002ן להכשרת מורים ברוח החינוך הפתוח ובשנת "שותף להקמת מכון חפ

צבי ' ת מוענק לפרופ.מ.פרס א"בנימוקי ועדת הפרס נכתב . חינוך ופסיכולוגיה -בתחום מדעי החברה ( ותרבות
תרומתו לחינוך בארץ מקיפה את כל . חשבת החינוך ולמעשה החינוכי בישראללם על תרומתו יוצאת הדופן למ

ובכך חשיבותה , למן איתגור וביקורת ועד לבניית תשתיות מחשבתיות וארגוניות, למן עיון ועד מעשה, הרמות
 ."המופלגת

 להורדת הטבלה כקובץ – שיבוץ קבוצות לפי בתים PDF לחץ כאן 
  

FIRST Tech Challenge Israel Championship 2017 

 עדכוני קבוצות 

 ?על מה העדכון שלנו היום
 .לם וינאי –האליפות לפי בתים  (1)
 שיבוץ קבוצות לפי הבתים (4)
 הודעה חשובה –חדרי שיפוט  (3)
 הבהרות לגבי הבריתות באליפות ודירוג הקבוצות לקביעת זכאות להשתתפות בתחרויות בינלאומיות (2)
 ופירוט פרסים נוסף  Control-הגשת מועמדות לפרס ה (5)
 אימות פרטי קבוצות (6)
 וירוק FIRST-הסדרת התחייבויות   (7)

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZT0I3d01xS1ltYjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZT0I3d01xS1ltYjA/view?usp=sharing
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Divisions  

  
  
  
The two divisions are called after two amazing peoples in honor of their memory and tribute to 
Israeli society. 

1. Read all about prof. zvi lamm –Lamm Division  
1. Read all about Mr. Zvi Yanai -Yanai Division 

 
  הודעה חשובה -חדרי שיפוט 

  
, 7:30קבוצות המשובצות לחדרי השיפוט לשעה , ז חדרי השיפוט אינו גמיש כלל"על כל הקבוצות לדעת כי לו

ישירות לשופטים  עליהם להגיע לחדרי השיפוט מבלי להגיש את מחברת ההנדסית בכניסה ולהגיש אותה 7:50
ז חדרי השיפוט "אנו חוזרים ומדגישים שוב כי לו (.העל כל שאר הקבוצות את המחברת בכניס)בחדר השיפוט 

 ! אינו גמיש ועל הקבוצה להגיע בזמן בשעה שנקבע לה
  

  הבהרות לגבי הבריתות באליפות ודירוג הקבוצות לקביעת זכאות להשתתפות בתחרויות
 :בינלאומיות

, אולם כיוון שמבנה התחרות הוא מבנה של שני בתים. קבוצות 20-באליפות ישראל הפתוחה ישתתפו קרוב ל
 .קבוצות 40-בכל בית יהיו פחות מ
בשלב בחירת הבריתות יבחרו בריתות של , כפי שנכתב בקובץ הנחיות המשחק, FIRST  בהתאם להגדרות של

 (.יות האימוניםכפי שתרגלנו בתחרו)ולא שלוש , שתי קבוצות בלבד
הגבלה זו מטרתה למנוע מצב של . גם באליפות לא תתאפשר בחירה של קבוצות בתוך הרביעייה הראשונה

 .שמורכבת משתי הקבוצות החזקות ביותר בתחרות" סופר ברית"
לאחר סיום משחקי הגמר בכל אחד מהבתים יתמודדו שתי אלופות הבתים בסדרת הגמר בשיטת הטוב משלושה 

 .לופה וסגניתהלקביעת הא
ולאחר הכרזת כל הפרסים , עם היוודע זהותן של הקבוצות בברית האלופה ובסגניתה, בסיום יום התחרויות

ברשימה  -שימו לב )כדלקמן  2.8.4פרק , חלק ראשון, ידורגו הקבוצות לפי המפתח המופיע במסמכי המשחק
 (:ל"בחו אנחנו מפרטים יותר מקומות מכמות הקבוצות שיקבלו הזמנה לתחרות

Yanai Division Lamm Division 

2664 11442 
11056 11482 
11124 11223 
11446 11224 
11232 11228 
11228 11567 
11254 11571 
11530 11633 
11635 11636 
11722 11805 
11803 11808 
11843 14001 
11201 14401 
14016 14358 
14045 14363 
14368 14367 
14510 14223 (Uganda) 

Gradient – 0002 (Russia)  Future Engineers – 0001 (Russia) 
Spartan (Romania) 11058 (Romania) 

http://www.firstisrael.org.il/
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 Inspire זוכת פרס .1
 הקפטן של הברית האלופה .4
 Inspire זוכת מקום שני בפרס .3
 י הקפטן של הברית האלופה"הקבוצה שנבחרה ע .2
 Inspire זוכת מקום שלישי בפרס .5
 Think זוכת פרס .6
 (הברית שהפסידה בגמר" )סגנית האלופה"הקפטן של הברית  .7
 Connect זוכת פרס .8
 רית סגנית האלופהי הקפטן של הב"הקבוצה שנבחרה ע .2

 Rockwell Collins Innovate זוכת פרס .10
 

ארבעת המקומות בהמשך הדירוג יקבלו , שני המקומות הגבוהים ביותר ייסעו לאליפות העולם ביוסטון: הבהרה
 .את האפשרות להתחרות בהולנד

  
תוגבל כמות הקבוצות האורחות , ישראל  FIRST לפי החלטת. ל"בתחרות ישתתפו גם קבוצות אורחות מחו

ולכן אם בין המקומות הראשונים המפורטים לעיל . שיכולות לקבל כרטיס לתחרות בינלאומית לקבוצה אחת
באופן כזה חלק מהקבוצות . והאחרות לא, רק הבכירה מבניהן תזכה בכרטיס, ישובצו מספר קבוצות אורחות

 .ל"מעלה ויוכלו להשתתף גם הן בתחרות בחולעיל יזוזו כלפי  7-10הממוקמות במקומות 
 הגשת מועמדות לפרס ה  Control-ופירוט פרסים נוסף 

 :Control-פרס ה
הנמצא  Control Award content sheet-נדרשת למלא את ה Control-קבוצה הרוצה לזכות בפרס ה

 .ותולהגיש ביחד עם מחברת ההנדסה ביום התחר( 56-57עמודים )בספר החוקים  D בנספח
  

 10' ראו עדכון מס: לקריאה על פירוט הפרסים וההליך השיפוט
  

 אימות פרטי קבוצות 
עיר ושאר פרטי הקבוצה אנא מלאו בקצרה את הטופס  \פרטי מוסדות , בכדי לאשרר ולדייק בשמות הקבוצה

 לחץ כאן – הבא
  

 .כי קבוצה שלא תמלא את הפרטים בקישור הזה לא תופיע בשם הנכון בתחרות! שימו לב
  הסדרת התחייבויות  -FIRST וירוק 

ת בתחילת ותיקו)קבוצות שביצעו שדרוג בקרים  -    FIRST רכיבים עם \  קבוצות שצריכות להסדיר תשלום
 קבוצות שסופק להם חלקים שונים במעמד תחרות אימונים \( השנה

 יש להסדיר תשלום שדרוגים -
 

 !במצב חדש –לספק את אותו הרכיב שקיבלתם 
 .יש להסדיר תשלום לירוק –ירוק  -

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

אי הסדרת התחייבות יגרור סיטואציה -FIRST – ן הסדרת התחייבויות לירוק ואנחנו מדגישים שוב את עניי
 . אי השתתפות קבוצה באליפות –אליה אנו לא רוצים להגיע 

  
התחייבויות טרם יום האליפות תדרשו לספק נתוני אשראי כהתחייבות  \במידה ולא הסדרתם תשלום 

 . איש קשר\אישית של מוסד
  
  

  !שראלימים לאליפות י 4עוד 
  

  !בהצלחה
 FIRST  צוות
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