
  

 

 

 

 

 

 

 פיילוט שימוש בתוכנות שונות לתכנות הרובוט

 

 ,קבוצות יקרות

FIRST  הנוגע לתוכנה המותרת לשימוש בתחרויות ישראל משתפת בפיילוטFIRST LEGO League. 

מענה לרצון הקהילה להשתמש בתוכנות שונות מלבד ן נות INTO ORBIT 2018-19עונת הפיילוט ב

3MINDSTORMS EV  תחרויות.בלתכנות הרובוט 

 

 

 כיצד זה יעבוד –פיילוט תוכנה 

, וכל לעשות שימוש בכל תוכנה שתבחרתישראל,  FIRSTלפעילות על ידי  ותאושרקבוצה אשר תבחר להצטרף לפיילוט 

 המותרת כיום.  MINDSTORMSתוכנת בנוסף ל

 על אחריותה בלבד! אתז העושקבוצה שתבחר להשתתף בפיילוט חשוב לציין כי 

אוסר על השימוש בכל תוכנה  05R חוקהמעודכן. שימו לב ש 07Rראו חוק  –קבוצות יוכלו להשתמש בכל תוכנה שיבחרו 

 הדורשת חיבור למחשב בעת הרצת המשימות. 

 . LEGO MINDSTORMSיש מגוון רחב של פתרונות לתכנות בקרי 

מותרת לשימוש   LEAGUE LEGOFIRST חוקי את ולא מפרה  STORMSDMIN LEGO כל תוכנה התומכת ב

. EV3 ל MakeCode Microsoft יספקו תמיכה טכנית מוגבלת עבור  LEGO. LEGOנתמכת על ידי  לאבתחרות, אבל 

(us/service-https://www.lego.com/en).  

 תמיכה עבור תוכנות אחרות חייבת להגיע מהמפתחים של אותה התוכנה. 

 

 תהליך הצטרפות לפיילוט

הקבוצה, הרשום על מנטור , STORMSDMIN LEGO  על מנת לקחת חלק בפיילוט ולעשות שימוש בתוכנה אחרת מ

                                                                                         .הקליקו כאןלרישום  – במערכת הרישום, למלא את טופס ההצטרפות לפיילוט

 10.10.18תאריך אחרון להגשת המעומדות הינו 

מוזמנים בנוסף, אתם בוודאי  , ככל שיידרש.משובים על התהליךהמנטור יתבקש להתחייב למלא עת הצטרפות לפיילוט ב

לצורך כך  .או לשתף את הקהילה וקבוצות נוספות שלוקחות חלק בפיילוט לשלוח לנו מייל ולשתף אותנו גם במהלך העונה

תפתח קבוצת דיון משותפת לקבוצות המשתתפות בפיילוט, בה תוכלו לדון בנושא התוכנה )בלבד(, עם קבוצות מכל 

 , המשתתפות אף הן בפיילוט.העולם

 עדכון מיוחד

https://www.lego.com/en-us/service
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfORW2onmsHeBNt9hpvVGomMoUP1or8h5PXhCPsTkrRpE-CRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfORW2onmsHeBNt9hpvVGomMoUP1or8h5PXhCPsTkrRpE-CRw/viewform


  

 

 

בנוסף, כל הקבוצות צריכות להתכונן לתיאור  העולמי. FIRSTפרטי הקבוצות הלוקחות חלק בפיילוט יועברו לידיעת 

לעשות  תוכלהקבוצה לצורך כך  מכירים את שפת התוכנה בה הקבוצה השתמשה.א בהכרח התוכנות שלהן לשופטים של

 )מבנה תקציר המנהלים יפורסם בהמשך(. עד ולהסביר את תוכנותיהן לשופטיםכדי לתשימוש בתקציר מנהלים מיוחד 

 

 הערות חשובות

 בפיילוט יהיו תקפים בישראל, בנוסף לעדכוני האתגר המפורסמים באתר. ףמשחק הרובוט לאזור המשתתלעדכונים מיוחדים 

שימו לב שבתחרויות רבות אין חיבור רשת אמין. אנו ממליצים להביא ט, ונות התוכנה דורשים חיבור אינטרנחלק מפתר

 שינויים בתוכנה במהלך התחרות., במידה ולהערכתכם תצטרכו לבצע נקודת גישה משלכם

 

 

 

 

 

 flltech@firstisrael.org.il   -הבהרה יש לפנות בדוא"ל ל או  בכל שאלה, בקשה

Israel ®FIRST  'יפו-, תל אביב14ליסין רח 
www.firstisrael.org.il ,  :מייל: 509040466-153פקס ,info@firstisrael.org.il 
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