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 כולם,שלום ל

יוצאת לדרך )במשגב(, אנו מקווים שאתם בונים,  1-הזמן לא עוצר עבור אף אחד והנה עוד פחות מחודש תחרות האימונים ה

  העדכון שלנו כולל מידע רב, אנא קראו אותו בעיון. לומדים ונהנים.

 
 

 חשוב! – עדכון תאריכים – FIRST Tech Challengeאליפות  .1
 ולא במשך יומיים כפי שפורסם.  בחיפה למשך יום אחד בלבד 26.2.2017 -תחרות הגמר תתקיים ב

וצוות המתנדבים שלנו, מצאנו שניתן לקיים את התחרות באופן אפקטיבי ומהנה במשך  FIRSTלאחר בחינה והתייעצות עם 

 יום אחד בלבד, מה שיאפשר לכולנו לחסוך במשאבי זמן וכסף. 

 לוח זמנים מפורט של יום התחרות ישלח בהמשך. אנא עדכנו היומנים!  

 

 פעולה!נדרשת עדכון!  סגירת הרשמה – Scrimmages \אימונים  תחרויות .2

  !15:00בשעה  23.11.17תיסגר בתאריך ה לתחרויות האימונים ההרשמ
 

 דגשים חשובים: 
 תשובצנה על בסיס מקום פנוי.  23.11 -קבוצות שלא תבצענה רישום עד ה -

   27.11 -עד האישור רישום ורשימת הקבוצות שאושרו לכל תחרות יפורסמו  -

 לחץ כאן –פרטים והרשמה ל 11.12.17 –צפון   Scrimmageתחרות אימונים 

 לחץ כאן –והרשמה פרטים ל 27.12.17 -מרכז  Scrimmageתחרות אימונים 

 לחץ כאן –פרטים והרשמה ל 23.1.18 -דרום  Scrimmageתחרות אימונים 

 

 נדרשת פעולה! - Webinarהדרכות לקבוצות  .3

 אנו שמחים להשיק את סדרת ההדרכות לקבוצות לקראת עונת התחרויות. 

, שיפוט  robot & field inspectionמטרת  ההדרכות לסייע לכם להגיע מוכנים ולענות לכם על שאלות בנושאי שיפוט, 

 פרסים, אליפות ועוד. 

 אותם תפגשו גם בתחרות. ( עם בעלי תפקידים מובילים webinarמפגשי אונליין )ההדרכות תתקיימנה באמצעות 

  לחץ כאן –לפרטים והרשמה ה יהיו נציגים של הקבוצה. דרכו ולוודא כי בכל האנו ממליצים בחום להירשם להרצאות הלל

 

 על מה העדכון שלנו היום?
 חשוב! –עדכון תאריכים  – FIRST Tech Challengeאליפות  (1)

 נדרשת פעולה! עדכון! – Scrimmages \רשמה לתחרויות אימונים ההסגירת  (2)

 נדרשת פעולה! - Webinarהדרכות לקבוצות  (3)

 נדרשת פעולה! - הנחיות, מועדים ומידע -שיפוט פרסים  (4)

  FTCיח"ל  5הנחיות משרד החינוך הגשת עבודת גמר  (5)

(6) Saftey FIRST!   !תקרית בטיחות  –בטיחות 

  3.5עדכון תוכנה גרסה  (7)

 נדרשת פעולה! –חתימה על טופס וויתור & הסכמה  (8)

 נדרשת פעולה!מתנדבים! מתנדבים! מתנדבים!  (9)

  Atomix 11443קבוצת  – FIRSTיוזמת נר  (10)

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://goo.gl/forms/AtOGdRIxSE6pt8rv2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB6SIUEJ8r3-ecS1JykMq6HAouRr4ReCpeAfXKUY8HnI5mhw/viewform?usp=sf_link
https://goo.gl/forms/AAfo03lEfdXlu2Pi2
https://docs.wixstatic.com/ugd/59e060_873c808524244b97baab629fa6cefdab.pdf
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 נדרשת פעולה! - הנחיות, מועדים ומידע -שיפוט פרסים  .4

  לחץ כאן ( JUDGESהנחיות על שיפוט חדרים )ל פתוחה!  – בקישורפרסים המצוינים ל מועמדות הגשת
 

  FTCיח"ל  5הגשת עבודת גמר  -הנחיות משרד החינוך  .5

 .  FIRST Tech Challenge , מינהל מדע וטכנולוגיה תומך בהשתתפות תלמידי תיכון בתכנית משרד החינוך
אשר מסייע לנו ולכם לעודד ולקדם תלמידים המשתתפים בתכנית  מפמ"ר מגמות הנדסת מערכות –ר ירון דופלט "דלתודה 

  לחץ כאן –לפרטים והנחיות  יח"ל.  5להגיש חוברת עבודת גמר בהיקף של 

 
6. Saftey FIRST!   !בטיחות 

אנו רוצים לחזור ולהדגיש את חשיבות הבטיחות בעבודה. לפני מס' שבועות קרה מקרה לקבוצה צפונית בה הם ניקבו 
נפגע אף אחד ולא נגרם   ה פרצה בסדנה. במקרה הנ"ל לאבטעות סוללה, דבר שהוביל לכך שהסוללה עלתה באש ושריפ

FIRST  במדריך למנטורומזמינים אתכם לקרוא דגשי הבטיחות ליישם כללי בטיחות ונאמני בטיחות, . אנו מפצירים בכם נזק

Tech Challenge  במקום הראשון. ריכה להיות עבור כולנובטיחות צ. (26)עמוד  
  לחץ כאן –לקריאת דוח תקרית של הקבוצה 

 
מדיה( שיעלו  1, מאמן 1נהגים,  2 ) המורשים לעלות על המגרש שלכם שימו לב! בתחרויות אימונים ובאליפות נציגים

זירה יחויבו ללבוש משקפי מגן )באחריותכם להביא עמכם משקפי מגן לתחרויות(, ללא משקפי מגן לא  \באזור המגרש 
 זירה.  \תוכלו לעלות על המגרש 

 

  3.5עדכון תוכנה גרסה  .7

Version 3.5 of the FIRST Tech Challenge Software is Now Available! The new software includes the 

following important changes: 
- Fixes were implemented to prevent random Op Mode stops. 
- The file size of the Robot Controller app has been trimmed to reduce the required install time. 
- A fix was implemented to ensure that log files get properly updated and saved. 
- Support for using the Modern Robotics Touch Sensor as an analog device was added to the FTC Blocks 

Programming Tool. 

Instructions on how to update your FIRST Tech Challenge software can be found on the 
Programming Resources web page: 
  
https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/updating-ftc-
software-instructions.pdf 
  
Detailed information regarding the release can be found at the following link: 
  
  https://github.com/ftctechnh/ftc_app#release-information 

 נדרשת פעולה! –חתימה על טופס וויתור & הסכמה  .8

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

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

 .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.

 

 נדרשת פעולה! –מתנדבים! מתנדבים! מתנדבים!  .9

מתרחש! אז אם אתם רוצים להיות חלק מאירועי הזה בזכות הקהילה המדהימה שלנו, בזכותכם המתנדבים כל הקסם 
העונה שלנו, לקחת חלק בעשייה משמעותית וגדולה, לייצר חוויות מדהימות למשתתפי התכנית וגם כמה עבור עצמכם. 

  לפרטים והרשמה לחץ כאן –אתם מוזמנים להירשם להתנדבות בתפקידים השונים 
 
 
 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
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https://goo.gl/vAiPnE
https://goo.gl/vAiPnE
https://drive.google.com/file/d/1pLQo4aEvOkJavKGL3TDX9OXkyZbmchjt/view?usp=sharing
https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/mentor-manual.pdf
https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/mentor-manual.pdf
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https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/updating-ftc-software-instructions.pdf
https://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/updating-ftc-software-instructions.pdf
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkqJ_jYpn_dRQLFmUDZRkJ6pHEeQQ5-wpSAh7pzXmm29m38g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkqJ_jYpn_dRQLFmUDZRkJ6pHEeQQ5-wpSAh7pzXmm29m38g/viewform?usp=sf_link
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  Atomix 11443קבוצת  – FIRSTיוזמת נר  .10

 . ראהשל הקהילה, מקדמות מדע וטכנולוגיה ומעוררות הש צמיחהיוזמות המעודדות שתף אנו שמחים ל

  לחץ כאן – Atomix 11443קבוצת  אתם מוזמנים להצטרף ליוזמת נר של

 

 את היוזמות שלכם ונשמח לשתף גם אותן . FTC@firstisrael.org.il לכתובת שלחו לנו 

  לחץ כאן –לצפייה בעדכונים קודמים 

 *הדברים כתובים בלשון זכר אך פונים לשני המינים. 

 

 

 בנייה מהנה! עונת 

 ישראל         FIRST צוות
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