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 עדכוני קבוצות 

 
First Tech Challenge 2019 ROVER RUCKUS !תחרות אימונים מספר 2 בהרצליה 

 
 תחרות האימונים השנייה בהרצליה ממש בקרוב!קהילה יקרה, 

 , הרצליה.3התחרות תתקיים בתיכון הנדסאים, רחוב ז'בוטינסקי ? איפה

 בדיוק. 7:30, קליטת קבוצות בשעה 31.1.19? בתאריך מתי

 במקום קיימת קפיטריה, מומלץ להצטייד באוכל מהבית.

 תחרות : לוח זמנילהלן 

 

 פעילות שעה

 רישום  07:30

 Inspection אינספקשן )רובוט ומגרש( 9:30 - 7:30

 טקס פתיחה  10:00

  תחרותהמקצי תחילת   10:15

 והרצאת האסטרונאוט צהריים תהפסק 14:15 - 13:15

 המשך מקצי תחרות  14:15

 טקס בחירת בריתות  16:00

 התחרות גמרמשחקי  16:45

 קס סיוםט  19:15

 

 

 

 שימו לב לפרטים החשובים הבאים:קבוצות יקרות ! 

חובתכם להירשם בבוקר בעמדת הקליטה לבדיקה מקדימה במידה ואתם מתחילים את מקצה התחרות עם רובוט תלוי,  .1

 של גודל הרובוט.

תחרות האימונים הזו תתקיים במבנה של שני בתי תחרות, בדומה וכהכנה לאליפות הארצית. המשמעות היא שתתקיימנה  .2

 שתי תחרויות במקביל ולאחר מכן מקצי גמר בין הבתים.

 וצות, כתנאי כניסה לזירת התחרות!חובה לכל הקב Field Inspectionאינספקשן מגרש  .3

 אנו מזכירים כי כל קבוצה מחויבת להגיע לתחרות אימונים אחת לפחות )יכולה להגיע לשתיהן(, בנוסף לאירוע האליפות. .4

 .כאן –ל התכנית . כל מה שרציתם לדעת ועוד, בדף המשאבים שכאן –סרטון הסבר על תחרות האימונים 

 אנא שימו לב ללוח הזמנים ועימדו בו. קבוצות שלא יגיעו בזמן לתחנות ולמקצים, לא יורשו להכנס ולהתחרות. .5

 

 

 

 

 

 

 17.1.19     10עדכון מספר 
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 עדכוני קבוצות 
 

 

 

TECH CHALLEGE  FIRST   ישראל פוצחים בשיתוף פעולה מבורך עם חברת לוקהיד מרטין ישראל ואנחנו מאפשרים
 פרטים:בהמשך,   לינק להרשמה את!הז המדהימה הזדמנות נהדרת לנציגי הקבוצות לקחת חלק בחוויה הלימודית

שמציג את  Demo Center –במהלך חודש מאי האחרון, לוקהיד מרטין ישראל חנכה במרכז תל אביב מרכז חדשנות 
 מיטב היכולות והטכנולוגיות של החברה, בהקשר של הפעילות במדינת ישראל.

ת של לוקהיד מרטין, סימולטור של מטוס במסכי טאץ' מתקדמים עליהם תוכנות ומידע על פלטפורמו מצוידהדמו סנטר 
, מציאות מדומה של הטסת רחפן CH-53K , סימולטור של מסוק התובלה המתקדםF-35-ה -החמקן המתקדם בעולם

לוקהיד מרטין הינה חברת ההגנה הגדולה והמתקדמת ביותר בעולם המעסיקה מעל  במאדים, מודלים של מטוסים ועוד.
שמעל מחיצתם הינם מהנדסים. במהלך הביקור התלמידים הנבחרים יקבלו הצצה אלף עובדים ברחבי העולם  100

  לפעילות החברה בעולם ובארץ, ילמדו על הפלטפורמות השונות ויתנסו בסימולטורים השונים במקום.
בחרו נציג אחד ונציגה אחת מהקבוצה שלכם שיגיעו להתנסות וללמוד יחד עם נציגי קבוצות אז קדימה, מעניין אתכם? 

 .להרשמהלחצו כאן מוכנים?  מכל הארץ ויחזרו אל הקבוצה עם ידע וחוויות 
 ובהיקף גדול יותר בשיתוף קבוצות בינלאומיות אונליין, הישארדומה  ( נקיים פעילותOFFSEASONבהמשך השנה )

 , יהיה מעניין!מעודכנים
 

 בשיאה תיומועמדוההגשת שיפוט, פרסים וכל השאר: 

  !הבקרהו המצפןמזכירים לכם להגיש מועמדותכם לפרסי הקידום, 

 כאן! משאבי המידע החשובים לעונהובעמוד  כאןבמדריך . כל הפרטים ימיםבעוד כמה ההרשמה נסגרת 

טרם נרשמתם!?? כנסו והרשמו, זו ההזדמנות שלכם להציג את  אן.כטופס הרישום לשיפוט בתחרויות האימונים 

האימפריה שבניתם בחודשים האחרונים, לקבל הכוונה והדרכה מהמומחים שלנו ולהגיע מוכנים יותר מכולם 

 .לאליפות הארצית

 

 

את גם קישור לאתר הניקוד של האירוע, שם תוכלו לראות את כל הקבוצות ובמהלך האירוע להלן  -שימו לב

 התוצאות בשידור חי, לוח הזמנים של המקצים וניתוח של המשחקים.

 מרכז תחרות אימונים                                                 דרום תחרות אימונים

 

 

 רוצים להתנדב בתחרות?

אם אתם רוצים להיות חלק מאירועי העונה שלנו, לקחת חלק בעשייה משמעותית וגדולה, לייצר חוויות מדהימות 

למערכת  להיכנס עוד היום -ולכם ואת כ נו מזמינים את התלמידים, המנטוריםאנח - למשתתפי התכנית וגם עבור עצמכם

 לכל התפקידים המיוחדים והמגוונים שברצונכם למלא בתחרויות האימונים ובאליפות! להתחבר ולהירשם, המתנדבים

 https://www.firstisrael.org.il/volunteerהבא:  כניסה לעמוד ההתנדבות שלנו בקישור

 בעיון.תפקידים השונים וקראו אותם של ה לחומרי הלימוד והמדריכיםשימו לב 

 
 !בהצלחה לכולם בתחרויות 

& 
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