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 21עדכון מס 
 
 

 ,קבוצות יקרות
  

עם כל . ות להגיע ולהפתיע בתחרותההתרגשות גואה בקרב הקבוצות ואנחנו רואים פוש אחרון מצד קבוצות רבות שרוצ
. והאדיבות המקצועית שמפגינות קבוצות רבות ועוזרות אחת לשנייה FIRSTההתרגשות אנו שמחים לראות את רוח 

שימו לב לכלל הסעיפים שכל מטרתם לעזור לכם להצליח , לקראת התחרות יש לנו עבורכן מספר עדכונים מאוד חשובים
 .וליהנות

 
 

 הנחיות כלליות
  א"ת, בהיכל שלמה, 31.1. - 21.7ן השעות בי 2....7האליפות תתקיים בתאריך. 

  שימו לב להנחיות הורדת הקבוצות לחץ כאן –אוטובוס  \לפירוט על דרכי ההגעה ברכב ! 

  (.01:7שימו לב שטקס פתיחת התחרות יחל בשעה ) 01.1 - 21.7ההרשמה בשעות 

וצות שיגיעו בשעה לא תתאפשר השתתפות בתחרות לקב – 01.1על כל הקבוצות להגיע לביצוע הרשמה עד 

 .מאוחרת יותר

  תהליך ההרשמה כולל מילוי של טופסReview & Registration ( על כל קבוצה להביא עמה את הטופס כשהוא

המתבקשות ממנו הקבוצה תוכל להשתתף ' רק לאחר מילוי הטופס בנק, (לחץ כאן להורדת הטופס –ריק 

 .  באליפות

 ביום התחרות תקבלו את , הפיטים ימוקמו בשטחי ההיקף של היכל שלמה, מטר 7*7גודל הפיט 1 מיקום וגודל פיט

י הצורך "מפצלים עפ/ אנא דאגו לעצמכם למטענים . אחתבכל פיט תהיה נקודת חשמל . הפיט בסיום ההרשמה

 .שלכם

 צהריים וערב לפי , על מנת להימנע מלחץ אנו ממליצים לדאוג מראש לארוחת בוקר, ישנה קפיטריה במקום

 .של הקבוצה שלכם הצרכים

 למלא טופס ויתור והסכמה : חובה על כל קבוצה 

לתלמידים מתחת גיל . אנו מזכירים שעל מנת לקחת חלק בתחרות על כל משתתף לחתום על טופס ויתור והסכמה

 !לחץ כאן –קישור לטופס אלקטרוני נמצא . י הוריהם"ימולא הטופס ע 0.

 .או הוריהם ולהגיע עם ההעתקים לתחרות/ ו  על מנטור הקבוצה לוודא החתמת כל המשתתפים

 !הקליקו כאן -להורדת טופס האישור, על המנטור לשלוח טופס אישור על השלמת התהליך, לאחר מילוי הטופס

 ..7.-7131:1:55או לפקס  FTC@firstisrael.org.il ל"את הטופס החתום יש לשלוח לדוא

קבוצה שלא הגישה חייבת ! אין צורך להגיש שוב –אם כבר הגשתם טופס ויתור והסכמה בתחרות אימונים 

 .ללא טופס חתום לא תוכלו להשתתף בתחרות! להגיע עם טופס מלא וחתום

 לחץ כאן -הנחיות לבניית דגל תוכלו למצוא במסמך שבקישור! על כל קבוצה לבנות לעצמה דגל !!!דגל ברית 

 עדכוני קבוצות 

 ?על מה העדכון שלנו היום
 הנחיות כלליות (.)
 ז התחרות"לו (7)
 וטז חדרי שיפ"לו (.)
 שלושת עצותיו של השופט ראשי& הסבר על שיטת המשחק לפי בתים  (:)
 הגשת מחברת הנדסית (7)
 FTCהרשמה להגרלה של חלוקת ציוד  (5)
 עמידה בחובות התחרות כתנאי לקבלת קול הקורא של משרד החינוך (2)
 וירוק FIRST-הסדרת התחייבויות   (0)

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZQk5pbExWdWxadTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZMkQ4azJCTzRLclE/view?usp=sharing
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%20%20%20
http://www.firstinspires.org/sites/default/files/uploads/resource_library/ftc/instructions-for-making-alliance-flags.pdf
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 ותז התחר"לו
 תדרוך כלל בעלי התפקידים בתחרות הגעת מתנדבים 2111

 Field & Robot inspection ההרשמה כוללת ביצוע הרשמה 01.1 – 21.1

 על כלל הקבוצה להשתתף בטקס זה טקס פתיחה 01:7

 תדרוך נהגים ומנטורים – 3171

בסיום טקס )תדרוך נהגים יתקיים ברחבת מגרשי המשחק 
. על שני הנהגים והמאמן להגיע לתדרוך( הפתיחה המרכזי

במקביל יתקיים תדרוך מנטורים גם הוא על רחבת המגרש 
על כל קבוצה לשלוח מנטור אחד )לצד תדרוך הנהגים 

 (.לפחות לתדרוך זה

כאשר קבוצות שהתחילו ! )הרשמת הקבוצות נסגרת 01.1
יהיו זכאיות  review & registration בתהליך מילוי טופס

 לקבל פיט

 31.1עד השעה  Field inspection על כלל הקבוצות לסיים
 11.1.עד השעה  robot inspectionו
  

 חדרי שיפוט –1.1..- 21.1
 ? רוצים לדעת באיזו שעה ובאיזה חדר אתם

 לחץ כאן –ז חדרי שיפוט "להורדת לו

כל , 1.1..עד  21.1חדרי השיפוט יפעלו כבר מהשעה 
קבוצה שלא תגיע  –קבוצה תקבל שיבוץ לחדר השיפוט 

ית להיכנס בשעה לא תהיה זכא–לשעה שנקבעה לה מראש 
במקרה והשיפוט מתנגש עם משחק ! שימו לב. אחרת

עליכם להגיע גם לזירה וגם לחדר השיפוט לכן מומלץ להכין 
 .צוות שייכנס לחדר השיפוט בנפרד לצוות הנהיגה

  
נושא זה חשוב במיוחד שכן לוחות הזמנים הצפופים לא 
מאפשרים לקבוצה להיכנס בשעה אחרת חוץ מהשעה 

קבוצה שלא תישפט בחדר השיפוט . מראש שנקבעה לה
 !למעשה מוותרת על כל אפשרות לזכות בכל פרס בתחרות

 הפסקת צהריים 1.1.. – 111..

 משחקי מוקדמות 5111.-11.1.
 (.ז יחולק לקבוצות"הלו)ז המשחקים לפי בתים "קבלת לו*

מכיוון  queuing באחריות הקבוצות להגיע בזמן לעמדת
אין עיכובים  –שהתחרות פועלת במבנה של שני בתים 

ז וקבוצה שלא תגיע בזמן "בלו
תחשב כקבוצה שוויתרה על  queuing עמדת\למשחק
  .המשחק

 גמר בתים, בחירת בריתות וחצי גמר גמר בתים, בחירת בריתות וחצי גמר 2111. – 5111.

 גמר האליפות גמר –בחירת בריתות גמר  -0111.-2111.

 מצעד מנטורים וחלוקת פרסים, טקס סיום 0111.

 חלוקת ציוד לקבוצות בהגרלה 01.1.

בסיום התחרות אנו מחלקים את כלל הציוד של העונה 
הציוד הוא כלל ( כולל ציוד מהעונה הקודמת)האחרונה 

, ציוד שלא נמסר הוא המשטח)האלמנטים שיש במגרש 
 (המסגרת והביקונים

  
בוצות המעוניינות לקחת ציוד בסיום התחרות נא להירשם ק

לחץ  – FTC 71.2 טופס הגרלה לציוד– להגרלה בקישור 
 כאן

 
 
אנו נוציא  inspectionלאחר קבלת אישור כי מספיק קבוצות קיבלו אישור  1111.שימו לב שבסביבות השעה +
קבוצות שלא יגיעו . queuingעמדת \על כל קבוצה להיות אחראית להגיע למקצה שלה. משחקים\ז תחרות"לו

קבוצה שלא תגיע ! ז המשחקים ולהגיע בזמן"באחריות הקבוצות לעקוב אחר לו –בזמן לא יעלו על המגרש 
 .המשחק יחל בלעדיה

 
 ז חדרי שיפוט "לו

Tech Challenge ISRAEL Championship 2017 FIRST 
Judging schedule 

 
Teams that won't be on time in the room assigned to them will be considered to forfeit judging 

and therefore will not be eligible to any of the prizes . 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZMkQ4azJCTzRLclE/view?usp=sharing
https://goo.gl/forms/KcO7Ynix4ow9h8pm2
https://goo.gl/forms/KcO7Ynix4ow9h8pm2
https://goo.gl/forms/KcO7Ynix4ow9h8pm2
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קבוצות שלא יהיו בזמן בחדר שהוקצה להם יחשבו כקבוצות שוויתרו על השיפוט בחדרים ולכן לא יהיו זכאיות 

 .חד מהפרסים הניתנים בתחרותלאף א
 

 לחץ כאן –ז "להורדת הלו
 

 .חדר שיפוט 
ROOM 1 

 7חדר שיפוט 
ROOM 2 

 .חדר שיפוט 
ROOM 3 

 :חדר שיפוט 
ROOM 4 

TIME TEAM TIME TEAM TIME TEAM TIME TEAM 

21.1 .7.5. 21.1 ..5.. 21.1 .7.5. 21.1 ..5.. 

2171 ..01. 2171 ..:77 2171 ..01. 2171 ..:77 

01.1 ..:37 01.1 ..07. 01.1 ..:37 01.1 ..07. 

01.1 ..5.7 01.1 ..773 01.1 ..5.7 01.1 ..773 

3171 ..010 3171 ..175 3171 ..010 3171 ..175 

.11.1 ..::0 .11.1 ..31. .11.1 ..::0 .11.1 ..31. 

.11.1 ..170 .11.1 .7::. .11.1 ..170 .11.1 .7::. 

.1171 .7.52 .1171 .7.70 .1171 .7.52 .1171 .7.70 

..1.1 .7177 ..1.1 ..:.3 ..1.1 .7177 ..1.1 ..:.3 

..1.1   ..1.1 .771. ..1.1   ..1.1 .771. 

 
 :הסבר על שיטת המשחק לפי בתים

 
כמות הקבוצות אשר ישתתפו באליפות ישראל גבוהה מאוד ומכאן שכמות המשחקים הנדרשים לשלב 

 .המוקדמות מחייבת אותנו לייצר מבנה תחרות של שני בתים
בסיום משחק על )כשהמשחקים בכל בית ישוחקו על שני מגרשים , בשיטת שני הבתים כל בית יתנהל בפני עצמו

 (.רש השנייוזנק המשחק על המג, מגרש אחד
בסיום שלב המוקדמות בכל בית ייערך טקס בחירת בריתות במסגרת הבית והבריתות הללו ישחקו בשלב חצי 

 (.כפי שאתם מכירים מתחרויות האימונים)הגמר והגמר של הבית 
 (.לא מחולקים פרסים על זכיה בגמר של הבית)בסיום השלב הזה יוכתרו שתי בריתות כאלופות הבתים שלהם 

כשהברית המנצחת בגמר . ריתות שזכו באליפות הבית שלהן יעלו להתמודד בסדרה של הטוב משלושהשתי הב
( 0.7.:פרק , .חלק )הברית שהפסידה בגמר זה היא הברית שמסמכי המשחק . זה היא מוכרזת כאלופה

הקבוצות ( 0.7.:)שימו לב שבאותו פרק  -למען שלמות המידע שלכם (. Finalist Allianceמתייחסים אליה כאל 
-מתייחסים המסמכים ל 2.החל ממקום . מדורגות לפי הפרסים שזכו והמיקומים שלהם במשחקים בטורניר

""Winning Division ול- "Finalist Division"  אלה מתייחסים לבית שממנו הגיע האלופה והבית ממנו הגיע
 .סגניתה

אין בחירת . בריתות שנבחרו בתוך הבתיםשימו לב שהגמר הסופי בין שתי אלופות הבתים מתנהל עם אותן 
 .בריתות לשלב הזה

 
 

  Engineering notebook \הגשת מחברת הנדסית 
 

 Engineering notebook \מחברת הנדסית 
  -ו 7::0למעט קבוצות המשובצות בשעות ! )על כל הקבוצות להגיש את המחברת במעמד ההרשמה

 (.ז חדרי שיפוט"ראו לו –גיש אותם בחדר השיפוט על קבוצות אלה להגיע עם המחברת ולה, 7::0
 

 1שלושת עצותיו של שופט ראשי איל אריה
להפסיק " יחליטו"אם . חלק מרכיבי הציוד בו אתם משתמשים עלולים להיפגם עם הזמן -מניסיון העבר  ..

 .לתפקד ביום התחרות ולכם לא יהיה גיבוי תהיו תלויים ביכולתן של קבוצות אחרות לסייע לכן

רכיבים . אנו ממליצים לכל הקבוצות לבדוק ולהחליט אילו רכיבים מצדיקים החזקת גיבוי והבאתו לתחרות

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZNEpXLTQtaGRQUmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxW3cUIbj8pZNEpXLTQtaGRQUmM/view?usp=sharing
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לשני  USBמפצל , השונים USBכבלי , (Gamepad)בקר משחק 1 לדוגמה שתוכלו להביא בחשבון כוללים

 .מטען לטלפונים ואחרים, USB OTGכבל , בקרי המשחק

 !לשיקול דעתכם

אין פירושה ( Beacons" )המשואות"לחיצה על כפתורי , שהנחנו גם בתחרויות האימוניםכפי , להזכירכם .7

אם לרובוט שלכם אין אפשרות ריאלית ללחוץ על כפתור ההפעלה מבלי לדחוף את . התנגשות במתקן ובקיר

במשחקי האליפות השופטים יקפידו . כל המתקן ואת הקיר תצטרכו לקבל החלטה אסטרטגית איך לפעול

 .ה יתרה ולאחר אזהרה אחת קבוצות עלולות לקבל כרטיסים צהובים ואדומים וזה חבלהקפד

לשם כך . ברצוננו להזכיר כי על השופט הראשי מוטלת בין השאר האחריות לניהול התקין של לוח המשחקים ..

 -לדוגמה )לעיתים יידרש השופט הראשי לקבל החלטה להטיל עונשין על קבוצות על עיכוב בהתחלת משחק 

יידרש השופט הראשי לפסול רובוט ( כגון אי הופעה בזמן)ובמקרים של עיכוב משמעותי ( G2קראו את חוק 

אנא . זכרו כי פסיקותיו של השופט הראשי הן סופיות והן אינן ניתנות בקלות ראש. מהשתתפות באותו משחק

 .FIRSTהימנעו מוויכוחים שאינם ברוח התחרות הידידותית אותה מקדם ארגון 

 
 

 FTCהרשמה להגרלת חלוקת ציוד 
 (.כולל ציוד מהעונה הקודמת)בסיום האליפות אנו מחלקים את כלל הציוד של העונה האחרונה 

 (למסגרת ולביקונים, פרט למשטח)הציוד שיחולק כולל את האלמנטים שיש במגרש 
 – FTC 2017רלה לציוד טופס הג –קבוצות המעוניינות לקבל ציוד בסיום האליפות נא להירשם להגרלה בקישור 

 לחץ כאן
 .באזור שלהן off seasonתינתן עדיפות לקבלת אלמנטים של מגרש שלם לקבוצות המעוניינות ליצור -
 .    על הקבוצות להיערך בהתאם לאיסוף הציוד, הציוד יחולק לאחר טקס הסיום באירוע האליפות-

                                                                                       
 עמידה בחובות התחרות כתנאי לקבלת קול הקורא של משרד החינוך

 
להשתתף בתחרות ( כפי שפורסם בקול הקורא)כתנאי לקבלת קול הקורא של משרד החינוך קבוצות נתבקשו 

 .בישראל FIRST Tech Challengeאימונים אחת ולהשתתף באליפות 
אנו מדגישים כי על כל קבוצה להשתתף  FIRSTבכדי להדגיש את תנאי ההשתתפות לפי תנאי התחרות של 

-ותשתתף לפחות ב INSPECTIONבאליפות כאשר תיחשב כמשתתפת רק אם תעבור בהצלחה את תהליך ה 
 .משחקים .

בתכנית וכיוצא על השתתפותן  FIRST ISRAELקבוצות שלא יעמדו בתנאי בסיסי זה לא יקבלו את אישור 
 .בזאת לא זכאים לקבל את קול הקורא של משרד החינוך

 
 וירוק FIRST-הסדרת התחייבויות  

 
ותיקות בתחילת )קבוצות שביצעו שדרוג בקרים  -   FIRSTרכיבים עם  \קבוצות שצריכות להסדיר תשלום  

 קבוצות שסופק להם חלקים שונים במעמד תחרות אימונים \( השנה
 תשלום שדרוגיםיש להסדיר 

 !במצב חדש –לספק את אותו הרכיב שקיבלתם  ..

 .יש להסדיר תשלום לירוק –ירוק  -

 .לא יורשו להשתתף באליפות –קבוצות שלא יסדירו את ההתחייבויות שלהן 

 
 היכונו לחגיגה ענקית בינלאומית של טכנולוגיה ומדע  

 
 ! בהצלחה

 FIRSTצוות 

http://www.firstisrael.org.il/
mailto:info@firstisrael.org.il
https://goo.gl/forms/KcO7Ynix4ow9h8pm2
https://goo.gl/forms/KcO7Ynix4ow9h8pm2
https://goo.gl/forms/KcO7Ynix4ow9h8pm2

