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  18עדכון מס 
 
 

 
 !קבוצות שלום

נגמרת  07:00בשעה  22/02ב איך הזמן טס כשנהנים! בלי לשים לב אנחנו כבר בעיצומו של השבוע השישי לעונת הבניה, שבוע הבא
 !עונת הבניה

 
אם אתם צריכים עזרה  -יש המון קבוצות בארץ שבנו מגרש חלקי/מלא  -זה הזמן לסיים את שלבי הבנייה והתכנות ולהתחיל להתאמן 

 .ו להתאמן אצלה צרו איתנו קשרלמצוא קבוצה שתוכל
 
 
 

 :מספר הנחיות ותזכורות לימים האחרונים שנשארו
 

  
 RoboRIO \ עדכוני תוכנות  .1

שאתם משתמשים בתוכנות העדכניות ביותר. רשימת תוכנות  ובעיקר לפני התחרות זיכרו לבדוק לפני שליחת הרובוט שלכם

 .בקישור זה וגרסאות עדכניות ניתן למצוא

 חוקי המשחק ועדכונים .2

את העדכונים ניתן למצוא  - .ארה"ב FIRST אנא וודאו שאתם ממשיכים לקרוא את העדכונים לחוקי המשחק והרובוט באתר

 .כאן

 Inspection  בדיקת .3

לפני שליחת הרובוט ולתקן בעיות פוטנציאליות לפני התחרות. ניתן להוריד  Inspectionאנו ממליצים לכולם לעבור על טופס ה

 . שימו לב שעלולים להיות שינויים בטופס. בקישור זה את הטופס

 !חשוב - סיום הבניה .4

בשעה זו יש לארוז את הרובוט בשקית, לסגור אותו ! 06:59בפברואר  22-ה עליכם לסיים לעבוד על הרובוט שלכם עד

 ."robot lock-up" באזיקון שקיבלתם בקיט ולמלא את טופס

אין להכניס את הטופס לשקית! את הטופס החדש והמעודכן לשנה זו תרם פורסם ויופץ  -זכרו להביא טופס זה לתחרות

 לקבוצות בימים הקרובים

 

 .ר את השקיתאחד בכדי לסגו זכרו להשתמש רק באזיקון

 :ומלגת הטכניון Dean's list הגשת פרסי -תזכורת  .5

 :לפרסים הבאים 16/02ליום חמישי הקרוב  זוהי תזכורת להגשת התלמידים שלכם עד

 .TIMSי"א. יש להגיש את המועמדים ב-מיועד לתלמידים בכיתות י' ו - Deans listא. פרס ה

)מצורף למייל(  טופס פרטי המועמד מכתב ההמלצה בצירוף יש לשלוח את -"ב מיועד לתלמידים בכיתה י - ב. מלגת הטכניון

  scholarships@firstisrael.org.il לכתובת

 לו"ז עקרוני לתחרויות האזוריות .6

זוריות, לבנתיים, אנחנו משתפים אתכם בשעות הפתיחה והסגירה של בימים הקרובים נפרסם את הלו"ז של כל התחרויות הא

 שימו לב שהלו"ז נתון לשינויים: התחרויות בכל יום,

  אולם ספורט הטכניון, חיפה - 1א. תחרות 

 .21:00לבניית פיט ותחילת אינספקשן, סיום משוער ב 17:30בשעה  05/03פתיחת אוהל ב •

 20:00, סיום משוער ב07:00בשעה  06/03פתיחת אוהל ב •

 18:00סיום משוער  07:00בשעה  07/03פתיחת אוהל ב •

 
 

  עדכוני קבוצות

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://wpilib.screenstepslive.com/s/4485
https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2017/Manual/TeamUpdates/TeamUpdates-combined.pdf
https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2017/Manual/TeamUpdates/TeamUpdates-combined.pdf
https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2017/AuxDocs/2017FRCInspectionChecklist.pdf
mailto:scholarships@firstisrael.org.il
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 אולם ספורט הטכניון, חיפה - 2ב. תחרות 

 .22:00לבניית פיט ותחילת אינספקשן, סיום משוער  19:30בשעה  07/03פתיחת אוהל ב •

 20:00, סיום משוער ב07:00בשעה  08/03פתיחת אוהל ב •

 18:00סיום משוער  07:00בשעה  07/03תיחת אוהל בפ •

 היכל שלמה, ת"א - 3ד. תחרות 

 .21:00לבניית פיט ותחילת אינספקשן, סיום משוער ב 17:30בשעה  13/03פתיחת היכל ב •

 20:00, סיום משוער ב07:00בשעה  14/03פתיחת היכל ב •

 18:00סיום משוער  07:00בשעה  15/03פתיחת היכל ב •

 היכל שלמה, ת"א - 4ד. תחרות 

 .22:00לבניית פיט ותחילת אינספקשן, סיום משוער ב 19:30בשעה  15/03פתיחת היכל ב •

 20:00, סיום משוער ב07:00בשעה  16/03פתיחת היכל ב •

 16:00סיום משוער  07:00בשעה  17/03פתיחת היכל ב •

  
 תשלומים לעונה  .7

אנא ודאו שאתם  רשו להשתתף בתחרויות עד להסדרת התשלום!לא יו כפי שאתם יודעים, קבוצות שלא יסדירו תשלום לעונה
 מסדירים תשלום ל:

במידה ואתם זקוקים לחשבונית נא  .23/02/17-את התשלום יש להסדיר לא יאוחר מה - דמי הרישום לעונה ישראל, עבור FIRST .א
ניתן לפנות       עם כל הפרטים. לקבלת מידע אודות אופן העברת התשלום באמצעות תורם,  טופס בקשה לחשבונית מלאו
  frc@firstisrarl.org.ilבאימייל אלינו

ת התשלום עבור ההזמנות שלכם עד לתחרויות האזוריות. לשאלות יש לפנות להסדריר א הנכם נדרשים -  עבור הזמנות ציוד -ב. ירוק 
 hok.com-shop@yarokישירות ל

  
 קבוצות המתחרות בטכניון חיפה .8

אנו נערכים ובוחנים את  תאם לכך,לתשומת לבכם, על האולם שבו תתקיימנה התחרויות, חלה מגבלת קהל משיקולי בטיחות. בה
      האפשרויות הקיימות על מנת לאפשר לתלמידי כל הקבוצות לצפות במשחקי הקבוצה. הנחיות בנושא יפורסמו בהמשך.

  
 :מספר הנחיות ראשוניות

 .אנא המנעו מהבאת קהל מעודדים לאירוע -
 ם מתכננים להביא לחתרותאנא עדכנו אותנו בהקדם במייל חוזר על כמות המשתתפים אותם את -
  

 ימים לתחרות האזורית הראשונה! 18עוד 
  

 בברכה,
 ישראל FIRSTצוות 
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