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 9עדכון מס 
 
 

 ,קבוצות יקרות
( 11.81.82רביעי )תחרות האימונים במבשרת ממש לעבר לפינה . שמחה ולמידה, אנו נכנסים לתקופה של אור

 :ויש לנו מספר עדכונים חשובים עבורכם

 
 

 Scrimmage center –  הבהרות  -מבשרת ציון 

מספר הבהרות . כיף לראות את ההתרגשות סביב התחרות הראשונה! תחרות האימונים הראשונה מתרחשת השבוע
 :חשובות

  
תחנת  -תחבורה ציבורית, מבשרת ציון 2החוצבים ' רח)קבוצות צריכות להגיע לאולם ספורט הגדול של תיכון הראל  :מקום-

 (.'דק 81האוטובוס היא במחלף הראל וישנה הליכה של ירידה מ
-81:11ההרשמה לאירוע היא בין השעות  inspection -על הקבוצות להגיע לרישום ול 81:11 :שעת הגעה לקבוצות-

. הגעה מוקדמת יותר של קבוצות לעזרה בהקמת האירוע תתקבל בברכה. ועל הקבוצות להגיע בטווח הזמן הזה 88:11
חשוב מאוד שקבוצות יגיעו בזמן לוח הזמנים של התחרות תלוי בביצוע ( שעה משוערת) 82:11-80:11: ירועצפי סיום הא

 .ז יכול להינתן רק בסיום ההרשמה"כך שלו –ז תחרות "הרשמה וביקורת ולאחר מכן ניתן להוציא לו
קבלת תדרוך והכוונה \העברת, לתיכון בכדי לעזור בהקמה 1:11עליכם להגיע בשעה  :מתנדבים ובעלי תפקידים-

 .תדרוך כללי לכולם טרם התחלת האירוע וארגון המקום והתפקיד, בתפקיד
  למלא טופס ויתור והסכמה: חובה על כל קבוצה-

 81לתלמידים מתחת גיל . אנו מזכירים שעל מנת לקחת חלק בתחרות על כל משתתף לחתום על טופס ויתור והסכמה
 !לחץ כאן –ופס אלקטרוני נמצא קישור לט. י הוריהם"ימולא הטופס ע

 .או הוריהם ולהגיע עם ההעתקים לתחרות/ על מנטור הקבוצה לוודא החתמת כל המשתתפים ו 
 !הקליקו כאן -להורדת טופס האישור, על המנטור לשלוח טופס אישור על השלמת התהליך, לאחר מילוי הטופס

 .614191922-861או לפקס   FTC@firstisrael.org.ilל "את הטופס החתום יש לשלוח לדוא
  

 :דגשים
 

 הנחיות לבניית דגל תוכלו למצוא במסמך ! שימו לב כי בתחרויות האימונים על כל קבוצה לבנות לעצמה דגל

 לחץ כאן -שבקישור

  לחץ כאן –למסמך הכוונה לקבוצות ונקודות חשובות (ל תמצאו גם טופס "בקישור הנinspection) 

  ברק פילוסוף –בות נקודות חשו' 1קראו את סעיף'. 

  
 6106144-169או בטלפון  ftc.flmr@gmail.comבמייל , תומר אשכנזי: לשאלות נוספות לגביי התחרות במבשרת ציון

  
 <-נא להירשם בקישור, קבוצות שעדיין מעוניינות להגיע

  

  עדכוני קבוצות

 ?על מה העדכון שלנו היום
(8) Scrimmage center –  הבהרות -מבשרת ציון 
 (Head inspectors)ברק פילוסוף  –הכוונה לתחרות  (1)

 FIRST Tech Challengeהתנדבות בתחרויות  (1)
 דימונה –הרשמה לתחרות אימונים  (9)

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
http://firstisrael.net.technion.ac.il/
http://www.firstisrael.org.il/userfiles/file/FLL/AnimalAllies/Documents/TeamMantorDeclare_C_R_2017.pdf
FTC@firstisrael.org.il
http://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/instructions-for-making-alliance-flags.pdf
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZVHhXMDdrX2x1LXc/view?usp=sharing
ftc.flmr@gmail.com
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Scrimmage center–כאן –מזמינה אתכם להירשם  88511קבוצה  – 11.81.82 –מבשרת ציון 
  
  

  נקודות חשובות לScrimmage -  ברק פילוסוף  –הכוונה לתחרות(Head inspectors(  ) לקחים משנה

 (:שעברה

  
 !וליהנות מהאירוע , בטיחות , לפני הכול, חשוב 

 – Appendix Bעל כל קבוצה מוטלת האחריות לפני ההגעה לאירועים לבדוק את התאמתו של הרובוט ל  .8

Robot Inspection Checklist  , יעזור להגיע מוכנים לאירוע ויקצר )לבדוק ולסמן על גבי הטופס המתאים

 (.inspection -את זמן ה

 .בדקו היטב שחלקי הרובוט לא יגרמו לנזק למגרש .1

 .במצבו האוטונומי" 81מידות הרובוט לא יחרגו מקובייה של  .1

 .יש להדביר את המדבקה המציינת את מיקום המפסק הראשי ברובוט .9

 .יש להדביק לידם את המדבקה המתאימה, במידה ויש מנועי סרוו המבצעים אתחול עם הפעלת הרובוט .6

 (.וסימון משני ציידי הרובוט, גדלים)יש לדאוג לסימון מספר הקבוצה על גבי הרובוט בהתאם לחוקים  .2

 .יש לדאוג למיקום הדגל .0

 .לא יצרו אתה  מגע הבטרייה צריכה להיות ממוקמת ברובוט כך שרובוטים אחרים .1

 . Core Power Distribution Moduleחייבים להיות מוזנים אך ורק דרך  Allowed electronic devicesכל  .4

 Tech Challenge Team number and –RC: יהיה  Robot Controllerהשם שיינתן לטלפון המשמש כ  .81

(e.g. "12345-RC"). מראש ל"בבקשה הקפידו להגיע עם ההגדרות הנ. 

 Tech Challenge Team number and –DS: יהיה    Driver Stationהשם שיינתן לטלפון המשמש כ  .88

(e.g. "12345-DS"). 

 The Robot Controller and Driver -ולהעביר את ה, Bluetoothיש לכבות את ה < RS08>בהתאם לחוק  .81

Station t  למצבairplane mode. 

  Robot Controllerיבטיח שה   Checklistביצוע ה , Appendix C – Field Inspection Checklistעברו על  .81

 .יהיו מתואמים לתחרות  Driver Station -וה

 .Core Power Distribution Module -לבין ה  Robot Controllerמומלץ למצוא פתרון לחיבור יציב בין  .89

 (.כך שבמהלך התחרות לא יגרמו ניתוקים ) לבדוק את כל חיבורי החשמל השונים ברובוט  .86

 .מומלץ ערב התחרות לטעון את כל הסוללות .82

 .FIRSTלעקוב ולבדוק האם יש צורך בביצוע עדכונים בהתאם הנחיות של  .80

  
 ושמירה על כללי הבטיחות, חובה משקפי מגן 

 בהצלחה לכולם
 ברק פילוסוף

  
 לחץ כאן inspectionלהורדת מסמך 

  
  

-----  
 

  Tech Challenge FIRSTהתנדבות בתחרויות 
 

אנו שמחים על הרצון של מתנדבים ! השיבוצים וההכשרות יצאו לדרך, ההרשמה להתנדבות לתחרויות האימונים בעיצומה
 .ומתנדבות רבים לקחת חלק משמעותי בתחרויות

  

  (1.1)לאליפות וכן ( 82.8)אנו מבקשים את עזרת הקבוצות עם מתנדבים לתחרות בכרמיאל 

  
אנא . רוח זו מאפשרת את העשייה המדהימה שמתרחשת בכל הארץ  FIRSTרוח ההתנדבות היא הבסיס של כלל תכניות 

 .קהילה וחברים נוספים להתנדבות באירועים, עזרו לרתום את הקבוצות
  

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://docs.google.com/a/firstisrael.org.il/forms/d/e/1FAIpQLSfWFoqHWXlKAnVm3azbwKD3996nM8AF7U7_wM6p2lBLQlpWTQ/viewform?c=0&w=1
http://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/2016-2017-season/robot-inspection-checklist.pdf
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 כאן  - FIRST Tech Challengeהירשמו עכשיו להתנדבות בעונת 

  דימונה  –ההרשמה לתחרות אימוניםScrimmage south –  מזמינה  88991קבוצה  -2.1.80 –דימונה

 כאן -אתכם להירשם 

התחרות במבשרת , להזכירכם כל קבוצה מחויבת להשתתף בתחרות אימונים אחת בכדי להשתתף באליפות
 .נסגרה( 82.8)ההרשמה לתחרות בכרמיאל ( 11.81)מתקיימת עוד מספר ימים 

  
 ,של העונה 8-ה  scrimmage -ימים ל 1עוד 

 !נתראה
 

 ישראל FIRSTצוות 
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