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  קבוצות שלום!
 עדכון אחרון מאתנו לפני שנפגשים בזירה ! 

 
 

 להלן העדכון:
 
 -FTAדגשי  .1

 .14מבקשים להסב את תשומת לבכם במיוחד לסעיף הראשון בעדכון 

שעלול לגרום לכך שהרובוט שלכם ידווח על תקלה ולא יוכל לעבוד בזמן  PHOENIX יש באג בספריית שורה תחתונה:

 לפי ההוראות. PHOENIX משחק. צריך לעדכן את גרסת ה

 א. אנא קראו את תוכן העדכון במלואו
 ב. אנא מלאו אחר ההוראות העדכון הנדרשות

 ג. אנא הקפידו על חוקי זמן הגישה לרובוט
 התחרות, כמובןד. ניתן לבצע את העדכון גם ביום 

 המיומן בימי התחרות וכמובן גם מקבוצות אחרות. CSA-אתם מוזמנים לבקש עזרה מצוות ה -ה. אם אתם מסתבכים 

קבוצה שלא תעדכן לגרסת התוכנה האחרונה, והתקלה תתפוס אותה לפני משחק, התקלה לא  -חשוב להבין 

 ישראל( FIRSTשמיים, לא החלטה של . )אלו החוקים הרREMATCH , ולא יבוצעARCADE FAULT -תחשב כ

 קישור לעדכון:

https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2018/Manual/TeamUpdates/TeamUpdate14.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עדכוני קבוצות 

 על מה העדכון שלנו היום?
 

  דגשיFTA –!!!חשוב 

 נדרשת פעולה -הצהרת ביטחון לתחרויות בת"א ! 

  נדרשת פעולה! –דמי השתתפות לעונה  –הסדרת תשלום 

 קבוצות המתחרות בהנחיות ל- District 1- ! בהיכל קבוצת שלמה  
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 !נדרשת פעולה -הצהרת ביטחון לתחרויות בת"א .2

, כל מנטור נדרש להמציא בבוקר בת"א ת התחרויותוכחלק מהנחיות בטיחות וביטחון של המתקנים בהם מתקיימ

 תלמידים, מנטורים, מלווים. –הכוללת את שמות המשתתפים מטעם הקבוצה  רשימה התחרות

 בקישור הבא את הטופס ניתן להוריד

 

 נדרשת פעולה!  –הסדרת תשלום לעונה  .3

 לא יעלו לשחק!!!עד יום התחרות הראשון שלהם  קבוצות שלא יסדירו תשלום שימו לב!!!
  9040466-054או בנייד  first@firstisrael.org.il בכל שאלה בנושא ניתן לפנות לאילנה בכתובת 

 

   -היכל קבוצת שלמה  – District 1 -לקבוצות המתחרות בהנחיות  .4
 

  עם הרובוט, כל הכלים והציוד לפיט ועד  14בעדכון עליכם להגיע להיכל בערב התחרות לפי הלוז המפורסם

  (!)לא יורשו להיכנס להיכל יותר מחמישה תלמידיםחמישה תלמידים ומנטור 

   בכל בעיה או שאלה אנא פנו לבמהלך התחרותPIT ADMIN  והם ידעו לתת לכם מענה או לחבר אותם לאחראי

 בנושא.

 

 הנחיות לנהגי אוטובוסים
 

 אייזיק רמבה, תל אביב יפו  –כתובת 

 

 הבטיחות, להלן הנחיות לנהגי אוטובוסים על מנת לשמור על ביטחונם של כל המשתתפים בתחרות ובהתאם להוראות 

 של הקבוצות המשתתפות: 

 

 יופיע שלט עם מספר הקבוצה, שם בה"ס ועיר מוצא על כל אוטובוס . 1

  –ציר כניסה . 2

  של גני  8סמי, מול שער גשר  – דרך החניה התפעולית של ההיכל)ערב התחרות( כניסה  – 4.3בתאריך

 התערוכה 

 על האוטובוס להיכנס דרך החניון הראשי: -ר המועדים שאב 

את האוטובוס לכניסה התפעולית להוראות הסדרנים שיכוונו  ולהישמע waze -ב "חניון היכל קבוצת שלמה"

 של ההיכל. 

 דרך שער החניון התפעולי.  – ציר יציאה. 3
 

 ₪  25 –*עלות חניה לרכב פרטי של מלווים / אורחים בחניון היכל קבוצת שלמה 

 

להישאר בחניון ידרשו לא תותר חניה של אוטובוסים בחניון לאורך יום התחרות. נהגים המעוניינים 

היכל קבוצת שלמה . כמו כן, עליהם להסדיר לצאת דרך החניה התפעולית ולהיכנס שוב דרך חניון 

 .תשלום ביציאה
 

 
 

 
 ה, בברכ
 .ישראל FIRSTצוות 
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