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 כולם,שלום ל

בכדי לקבל  (12עדכון ) #1עדכון זה הוא המשך ישיר של עדכון אליפות  ,#2יודעים שחיכיתם בהתרגשות לעדכון אליפות אנו 
הנה הוא כאן עם כל הפרטים שאתם פשוט ו תמונה מלאה על האליפות עליכם לקרוא באדיקות את שני העדכונים הללו. חיכינו

 חייבים לדעת: 

 

 

 
 | מפת פיטים | לו"ז שיפוט חדרים  Field ַ Robot & Inspectionחלוקה לבתים | לו"ז  .1

לו"ז  ,חלוקה לבתיםבצורה פשוטה את כלל המידע והזמנים שעליכם לדעת:  יםמידע המציגדפי  לשימושכם
FieldַRobot & Inspection , מפת פיטיםולו"ז שיפוט חדרים . 

 
 :דגשים

תדרוך מנטורים, אינספקשן מגרש(.  \שיש מס' דברים שקורים במקביל )דוג' חדר שיפוט, תדרוך נהגים  שימו לב -

באפשרותכם לנהל את הזמנים שלכם בצורה מיטבית, אך יש מקרים בהם עליכם להבין כי נציגים של הקבוצה אולי 

ים. עליכם לגלות בגרות ולנהל את צריכים במקביל לבצע אינספקשן במגרש וגם ונהגים צריכים להיות בתדרוך נהג

 הזמנים שלכם. 

שתפרקו את כלל המשימות שיש לבצע לאחריות חברי קבוצה ותייצרו לוח זמנים מסודר לפעולה  אנו ממליצים -

 )מהניסיון שלכם בתחרויות האימונים וגם לפי כלל המידע שתקבלו בעדכון זה(.

עדיף מאוחר  –מון מידע טכני ומועיל עבורכם לקראת האליפות לקרוא עדכונים קודמים, המכילים ה אנו ממליצים בחום -

Tech  FIRSTאליפות  - הנחיות כלליותשימו לב! ועדיף להגיע מוכן מאשר להגיד לא ידעתי!  –לא  מאשר לעולם

Challenge לחץ כאן לקריאה – 12בעדכון  ישראל 

 כאןלחץ  –קבוצות באירוע ומיקום חניית מתנדבים ואורחים \הורדת תלמידיםהנחיות עדכניות ל -

 ז משחקים יחולק ביום התחרותלו" -

 

 ()בית ינאי, בית לם ומפת פיטיםן המידע לחץ כא פילהורדת ד
 

 נדרשת פעולה! - מערכת ניקוד חדשה! אימות פרטי קבוצתכם .2

אנו מתרגשים לבשר לכם כי באליפות נשתמש במערכת ניקוד חי בפעם הראשונה בישראל! השדרוג המדהים הזה 
מביא עמו יתרונות רבים ביניהם יכולת שלכם לראות בשידור חי תוצאות, דירוג ונתונים נוספים לאורך כל האירוע, 

ף הבא קראו עוד על המערכת ואמתו את בנוסף זה מצריך מאתנו לקבל מידע חשוב על קבוצתכם, אנא היכנסו לד

 לכניסה לחץ כאן –הנתונים שלכם בקישור הרלוונטי 

  ?על מה העדכון שלנו היום
 | מפת פיטים| לו"ז שיפוט חדרים   Field ַ Robot & Inspectionחלוקה לבתים | לו"ז  (1)

 נדרשת פעולה! -מערכת ניקוד חדשה! אימות פרטי קבוצתכם  (2)

   נדרשת פעולה! – ירוק –הסדרת התחייבויות  (3)

 נדרשת פעולה! –חתימה על טופס וויתור & הסכמה  (4)

 הזמנה לציבור  –אליפות ישראל חגיגה של מדע וטכנולוגיה  (5)
 Anorid nougat –לא לעדכן את  הטלפונים  אזהרה! (6)

 

 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_09f4c710ef2e42a8a6d5ca1d93f8af8c.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_09f4c710ef2e42a8a6d5ca1d93f8af8c.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_09f4c710ef2e42a8a6d5ca1d93f8af8c.pdf
https://drive.google.com/file/d/1fQKLP11S-AIIrJFiroHcNvM-BGzOjX5I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AYMcR3IjqOmGWIsiN6AGK7nGCiDjNXTz?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PXEguqZqHh_ITcqLtNO7g8PpMZGL1_YPXNmj0uiX26c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PXEguqZqHh_ITcqLtNO7g8PpMZGL1_YPXNmj0uiX26c/edit?usp=sharing
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 דחוף וחשוב!  נדרשת פעולה! –ירוק  –הסדרת התחייבויות  .3

( , ההשתתפות בתחרות מותנית בהסדרת 25.1.18-)מה 12כפי שפורסם בעדכון מספר  –לתשומת לבכם 

 התחייבויות כספיות טרם מועד התחרות. קבוצות שביצעו הזמנה וקיבלו ציוד מתבקשות להסדיר התשלום 
 על מנת להבטיח השתתפותן. 

 hok.com-eli.barak@yarok -לבירור פרטים אודות סטאטוס התחייבויות 

 

 נדרשת פעולה! – חתימה על טופס וויתור & הסכמה .4

על כל משתתף לחתום על טופס ויתור והסכמה.  העונה תיואנו מזכירים שעל מנת לקחת חלק בתחרו
 !לחץ כאן – ימולא הטופס ע"י הוריהם. קישור לטופס אלקטרוני נמצא 18מתחת גיל  ות /לתלמידים

 .ולשלוח את הטופס אלינו טרם התחרות/ או הוריהם  על מנטור הקבוצה לוודא החתמת כל המשתתפים ו
 !הקליקו כאן- לשלוח טופס אישור על השלמת התהליך, להורדת טופס האישור לאחר מילוי הטופס, על המנטור

 .509040466-153או לפקס    FTC@firstisrael.org.ilאת הטופס החתום יש לשלוח לדוא"ל
 קבוצה שלא הגישה חייבת להגיע עם טופס מלא וחתום! ללא טופס חתום לא תוכלו להשתתף בתחרות.

 לעשות זאת שוב!*** ן צריכותאינ והגישו בעבר את הטופס***קבוצות שמילאו 
 

 הזמנה לציבור  –אליפות ישראל חגיגה של מדע וטכנולוגיה  .5

כי זו חגיגה של מדע וטכנולוגיה עבור קבוצתכם, משפחותיכם, מנטורים, בית הספר  נצייןראשית 
והקהילה שלכם. זה הזמן שלכם להזמין את המשפחות והקהילה ואת כל המעגלים שלכם לאירוע שיא 

( או צרו הזמנה אישית של לחץ כאןבינלאומי שהוא כל כולו החגיגה שלכם! הורידו את ההזמנה )
 קבוצתכם והזמינו את כלל המעגלים השותפים לעשייה שלכם. 

 
 Anorid nougat –לא לעדכן את  הטלפונים  אזהרה! .6

It has come to our attention that Motorola has released an update for some of its Android phones that 

upgrade the phone to Android Nougat, version 7.x. This newer version of Android has not been 

thoroughly tested with the FTC Robot Controller and Driver Station apps. There are reported conflicts with 

running the FTC software (specifically the Driver Station) with Android Nougat. 

 

FIRST recommends that at this time you do NOT upgrade any of your Android phones that you use 

for competition or practice to Android Nougat. We will inform the community when support for Android 

Nougat is available. 

שימו  כאן. צולח לעדכונים –אנו ממליצים לכם לעבור על כלל עדכוני הקבוצות באתר שלנו  האליפות קראתל

לגבי הגשת מועמדות לפרסים, טופס הסכמה וויתור, בנית דגל ברית  לב כי יש המון מידע חשוב בעדכונים

  ועוד.

 .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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