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 קבוצות שלום!
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 תיובתחרונשקים 
 

 . איסור זה חל גם על חיילים בשירות סדיר.חל איסור מוחלט להיכנס עם נשק לתחרויות
 מטעמי בטיחות אין אישור להיכנס עם נשק למתחם התחרות!

 
 ות לגבי מועמדות לפרסיםרהבה

 
 CAפרס 

 
 קבוצה נדרשת להביא לחדר השיפוט: CAלצורך ביצוע ראיון 

1. DOK ובו סרטון 
 להצגת הסרטוןטופס הסכמה  .2
קבוצה אשר מעוניינת לקבל משוב מהשופטים על הראיון, יכולה להביא טופס משוב שעליו כתובים מספר  .3

 Pit Admin-יוחזרו לקבוצה לאחר טקס חלוקת הפרסים, ב DOK-ושם הקבוצה. המשוב וה

 עדכוני קבוצות 

 על מה העדכון שלנו היום?
  

 נשקים בתחרות
 הבהרות לגבי מועמדות לפרסים

  DCMP  בנוגע למספר הקבוצות העולות ל הבהרה
 Dean’s Listראיונות למועמדים למלגה לטכניון ול 
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שבה היא  וטרם זכתה בו, רשאית להתראיין שוב בתחרות הבאה CAקבוצה אשר הגישה את מועמדותה לפרס 
 משתתפת.

 
 EI ,RASפרסי 

 
 בחדר שיפוט.  DCMP-יתראיינו ב ארבעת הקבוצות הזוכותו RASשתי הקבוצות הזוכות בפרסי 

 חברי קבוצה ומנטור כצופה. 3-10אל חדר השיפוט יכולים להיכנס 
 דקות. 10משך הראיון 

להציג את מה שתכננו, ואחר כך  . השופטים יאפשרו לקבוצהPIT-פורמט הראיון יהיה דומה לראיון המתקיים ב
 דקות. 5ישאלו שאלות. מומלץ לאפשר לשופטים לשאול שאלות במשך לפחות 

יש להודיע על כך מראש לרכז  Skypeבמידה וקבוצה אשר לא עלתה לתחרות עם הרובוט מעוניינת לקיים ראיון 
FRC. 

 
 DCMPהבהרה בנוגע למספר הקבוצות העולות ל 

 
 שלהן בתום ארבעת התחרויות.  District-, בהתאם לדרוג הקבוצות בלבד 45יעלו  DCMPל

 45לא הייתה בין וEngineering Inspiration  באו  Rookie All Star, ב ,Chairman’sקבוצה אשר זכתה ב

. ההשתתפות של קבוצות אלה הינה DCMPב להתראיין לפרסים אלוהקבוצות בעלות הדירוג הגבוה ביותר תוכל 

 Pit-ולפיכך לא יוקצה להן מקום ל ללא הרובוט
 
 

 s List’Deanראיונות למועמדים למלגה לטכניון ול 
 

 להלן רשימה מעודכנת של התלמידים אשר מוזמנים להתראיין בכל תחרות.
 דקות. 7הראיונות יתקיימו ביום הראשון של התחרות ומשכם 

 

  

 תל אביב  4תחרות 

13-14.3 

  

 תל אביב 3תחרות 

 11-12.3 

  

 חיפה 2תחרות 

 6-7.3 

  

 חיפה – 1תחרות 

 4-5.3 

 אורי שקד 1577 עמרי רובינוביץ 2630 עידו טל 4661 אלון קול  1937

 אופיר וייסר 7112 הילל עמיאל 5990 אורי שפיצר 6740 טל וסרשטיין 4320

 אריאל ארגס 7112 זילברמןניב  4586 יובל פרידמן 2679 רואי לדאני  2096

 לינוי אלמוזנינו 5747 מתן ארד 2630 שחר יהלם אקשטיין 2212 טל יונגסטר 2230

 אור טנקל 1577 רוני אוקטן 1943 יניב אייזן 5951 נעה דומן 5038

 ליאל בואב 5987 בני פרובטורוב 5654 מאיה רוזן 4661 איב ריבקין 3339

 פאולו חייט 5987 נדב בנימיני 5990 לויןיותם  6740 גיא פולדפוגל 1937

 איתן קורוטקין 5747 דנה קרגנוב 1943 ליאל פרץ 2679 נתי פרידמן 4320

 גלעד שגב 1574 מאור שטיינברג 4586 גיא ריף 2212 תומר גולדה 2230

 איתמר תם 1657   דניאל באלי 5951 יובל פרי 5038

 שחר אופדיסאנו 1657 ע'ז עזרא עבודי 6736 ניקול מיכאילוב 3388 עומר וקסלר 3339

 שלו בן דוד 3211 נעה פוקס 4586 ריטה גוסאק 3388 מייס עזאיזה 5715

 אמנה ביטון 3211 דור סריון 5614 שקד זלבסקי 3835 מוחמד אטרש 5715

 עדו היינמן 4590 גיא כהן 1943 טוהרלב פלג 3835 ירון רזניק 6738

 שירה אלדר 4590 עומרי הלוי 3075 (FTCשחר חודדי )   אורי לבני 3083

 אחמד שלבי 6168 הדר ברוש 2630 יהונתן ארביב 1577 אריק רדזין 3339

 שאם שלבי 6168 מרים ארשיד 5715 עמרי כהן 2212 מתן איפרגן  2096
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 Idan Shulman 1574 מאור מיטרני 4757 שחר ליברמן 5951 אשגרה אמרה 5928

 אריאל אביסרור 5747 חיים גרומן 3388 איתי אדרי 4661 בן שוור 4320

 אסמה שלבי 6168 זיו אברהם 2231 יואב קדם 4590 רועי קליין 2230

 מאיה אלימלך  1937     יוני רינגבירץ 4416 גיל זלר-יונה 5990

       עמרי מיטלשטט 3316    

     לין דבאח 5636  
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