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אדריכלים מתכננים ובונים 
בניינים. הם משלבים מדע 

ואמנות במטרה ליצור בניינים 
ומבנים עבור הלקוחות שלהם. 

לעתים, הם יוצרים בניינים 
חדשים, ולעתים מתכננים 

מחדש בניינים ישנים.

הם עובדים כחלק מצוות גדול יותר, ממש כמו הקבוצה 
שלכם. מהנדסים מבניים )קונסטרוקציה(, אזרחיים 
וסביבתיים מוודאים שהפרויקט מתאים לאתר. פועלי 

בניין כמו חשמלאים, שרברבים ונגרים וכן מנהלי עבודה 
מוודאים שהעבודה תתבצע על פי לוח הזמנים ובמסגרת 

התקציב. כל תפקיד חשוב לביצוע העבודה.

הערים והעיירות שלנו מתמודדות עם בעיות חשובות, כמו 
תחבורה, נגישות ואפילו אסונות טבע. כיצד נוכל לעצב 

עתיד טוב יותר בשביל כולם? לצורך כך נדרשים עבודת 
צוות ודמיון. האם אתם מוכנים לבנות עתיד טוב יותר 

ביחד?

במסגרת משחק הרובוט, הקבוצה 
שלכם:

• תזהה משימות שמצריכות פתרון.
•  תתכנן, תבנה ותתכנת רובוט מ LEGO לביצוע 

המשימות.
• תבחן ותשפר את הרובוט והתוכנה.

הרובוט שלכם יצטרך לנווט, לתפוס, להעביר, להפעיל 
או לשנע חפצים. לכם ולרובוט ושלכם יהיו רק ½2 דקות 
להשלים משימות רבות ככל האפשר. לכן, היו יצירתיים!

 במסגרת פרויקט החדשנות, 
הקבוצה שלכם:

•  תזהה בעיה הקשורה בבניין או במרחב ציבורי 
שנמצאים בקהילה שלכם.

• תתכנן פתרון.  
•  תשתף את הפתרון שלכם עם אחרים ולאחר מכן תשפר 

אותו.

באירועים רשמיים, הקבוצה שלכם תציג את הפרויקט, 
כולל הבעיה, הפתרון שלכם והאופן בו שיתפתם אותם, 

בהצגה בת 5 דקות.  

משחק הרובוט פרויקט

ערכי ליבה

אתגר

לאורך העונה, תונחו על ידי... ערכי הליבה 
FIRST® של

 Gracious - אנחנו נותנים ביטוי לפילוסופיות מקצועיות אדיבה
®Professionalism ושיתוף פעולה תחרותי -®Coopertition של 

®FIRST בערכי הליבה שלנו: 

גילוי: 
אנו חוקרים 
מיומנויות 
ורעיונות 
חדשים.

הכלה: 
 אנו מכבדים
 זה את זה

ומכירים בהבדלים 
שבינינו.

עבודת צוות:  
 אנחנו חזקים

יותר כשאנחנו 
עובדים יחד.

הנאה:  
אנחנו נהנים 

וחוגגים את מה 
שאנחנו עושים!

חדשנות: 
אנו משתמשים 

ביצירתיות 
ובהתמדה לפתרון 

בעיות.

השפעה:  
 אנו מיישמים את
 מה שאנו לומדים

על מנת לשפר את 
העולם שלנו.



מטרת המשחק היא לעצב את העיר הגדלה שלכם עם בניינים ומבנים נוספים שיהיו יציבים, יפים, שימושיים, נגישים, וברי קימא. 
פתרו את הבעיות מהעולם האמיתי המומחשות במשימות כדי לצבור נקודות. תוכלו גם לצבור נקודות על ידי הזזת יחידות חדשות 

על המגרש. ניקוד היחידות החדשות תלוי בגובה ובמיקום שלהן.
זכרו: כל מקצה רשמי נמשך שתיים וחצי דקות. יכול להיות שלא יהיה לכם מספיק זמן כדי לסיים את כל המשימות, אז בחרו את 

המשימות שלכם בצורה אסטרטגית.
הערה: אם הרובוט וכל הציוד שלו יכולים להיכנס לאזור הביקורת הקטן, בעונה זו יתווסו 5 נקודות עבור כל משימה שתצברו בה 

ניקוד כלשהו. יוצאים מן הכלל: אינו תקף עבור משימה 14. עבור משימה 2, תקבלו 10 נקודות במקום 5.

משימה 1 מקומות מוגבהים )נקדו את כל מה שבוצע( 
 אם הרובוט נתמך על ידי הגשר: 20

  אם דגל אחד או יותר מורמים באופן ברור במידה 
כלשהי, על ידי הרובוט בלבד: 15 לכל דגל

ניתן לצבור נקודות מהדגלים רק אם צברתם נקודות מהגשר.
מותר לפי חוק 30: זה צפוי ומקובל שרובוטים יתנגשו בעודם מנסים 

לצבור נקודות מהדגלים כאשר ברור שרובוט אחד בלבד שומר על דגל 
במצב מורם, רק הרובוט הזה צובר נקודות עבור אותו דגל

משימה 3 רחפן בקרה
 אם רחפן הבקרה נתמך על ידי מוט )A( על הגשר: 10

משימה 2 מנוף )נקדו את כל מה שבוצע(
אם היחידה הכחולה התפוסה בוו היא 

 בבירור מונמכת מרחק כלשהו מראש המנוף: 20
   עצמאית ונתמכת על ידי יחידה כחולה אחרת: 15

והקומה הראשונה לגמרי בתוך העיגול הכחול: 15 

A

משימות



משימה 4 עיצוב ידידותי לחיות בר
 אם העטלף נתמך על ידי ענף )B( על העץ: 10

משימה 5 בית עץ )נקדו את כל מה שבוצע(
אם יחידה עצמאית ונתמכת על ידי

 הענפים הגדולים של העץ: 10 לכל יחידה
 הענפים הקטנים של העץ: 15 לכל יחידה

משימה 6 פקק תנועה
  אם פקק התנועה מורם, והחלק הנע שלו עצמאי ונתמך 

על ידי הצירים בלבד כפי שמודגם: 10

משימה 7 נדנדה
  אם הנדנדה משוחררת: 20

B



משימה 11 אדריכלות חדשנית )נקדו סעיף אחד בלבד(
אם קיים מבנה שעוצב על ידי הקבוצה שבבירור יותר גדול מיחידת בנייה כחולה, שנבנה 

רק מחלקי ה-LEGO הלבנים שלכם
  לגמרי בתוך עיגול כלשהו: 15

 באופן חלקי בתוך עיגול כלשהו: 10

מבנה אקראי מוצג. עצבו ובנו מבנה משלכם לפני שאתם מתחרים, והביאו אותו לכל מקצה. אתם לא בונים אותו 
במהלך המקצה.

המבנה שלכם למשימה 11 צריך להיות בנוי מחלקים הנמצאים בשקית מספר 10 בלבד. הוא יכול לכלול את 
החלקים האדומים והאפורים. לא חובה להשתמש בכל החלקים הנמצאים בשקית מספר 10.

משימה 8 מעלית )נקדו סעיף אחד בלבד(
אם החלקים הנעים של המעלית עצמאיים, ונתמכים על ידי 

צירי המעלית בלבד, כפי שומדגם, במצב הבא
  קרון כחול למטה: 15

  מאוזן: 20

משימה 9 מקדם בטיחות
  אם מבנה הבדיקה עצמאי ונתמך רק על ידי הקורות 

 הכחולות, וחלק מהקורות הוסטו לפחות מחצית הדרך: 
10 לכל קורה

משימה 10 מבנה פלדה
  אם מבנה הפלדה עומד, עצמאי, ונתמך על ידי הצירים 

שלו בלבד, כפי שמודגם: 20



משימה 12 עצבו ובנו )הקדישו את הזמן הדרוש להבנת דוגמאות הניקוד(
  מיקום – אם ישנם עיגולים כלשהם שבתוכם לפחות יחידה אחת המקיימים את כל התנאים הבאים:

--צבע היחידה תואם לצבע העיגול   
--היחידה לגמרי בתוך העיגול   

--פאה אחת של היחידה צמודה לשטיח  
10 לכל עיגול  )שימו לב – העיגול הכחול אינו חלק ממשימה 12(.  

  גובה  - אם ישנם מגדלים עצמאיים הנמצאים לפחות באופן חלקי בתוך עיגולים כלשהם, חברו את כל הגבהים שלהם 
ביחד: 5 לכל קומה 

)הערה – מגדל הוא יחידת בנייה אחת או יותר כאשר פאה אחת של הקומה הראשונה צמודה לשטיח, ולכל קומה גבוהה יותר יש פאה הצמודה לקומה 
מתחתיה(

התאמת צבעים = אין
מגדל בז' = 2 קומות
מגדל לבן = קומה 1

15 נקודות מוצגות

התאמת צבעים = אין
מגדל מגושר = 4 קומות

20 נקודות מוצגות

התאמת צבעים = אדום
מגדל אדום = 2 קומות
מגדל אחר = 4 קומות

40 נקודות מוצגות

משימה 13 שדרוגי ַקָּימּות )רק אחד נחשב עבור כל מגדל(
  אם שדרוג )לוחות סולאריים, גינת גג, בידוד( הוא עצמאי, ונתמך על ידי מגדל הנמצא 

לפחות באופן חלקי בתוך עיגול כלשהו: 10 לכל שדרוג

משימה 14 דיוק )רק ניקוד אחד נחשב(
  אם מספר אסימוני הדיוק שנשארו על המגרש הוא

6: 60 / 5: 45 / 4: 30 / 3: 20 / 2: 10 / 1: 5 



בנייה
השתמשו בחלקים מתוצרת LEGO במצבם המקורי.

אינכם רשאיםאתם רשאים
LEGO להשתמש ב"מנועי" דריכת קפיץ המיוצרים במפעללקצר מיתרים וצינורות

ליצור או להשתמש בדגמי משימה נוספים/משוכפליםלסמן חלקים באזורים נסתרים למטרות זיהוי
עצה – בתחרויות עליכם לצפות ולתכנן בהתאם לכך שייתכנו שינויים קלים בתאורה, או בליטות מתחת לשטיח.

חומרה
EV3 )כמו כן שווי ערך NXT ו-RCX(המספר המותרציודנדרש

X1 למשחקבקר

Xכל שילוב, מקסימום  מנועים
4 בסך הכל

בינוני

גדול
ללא הגבלהחיישנים

 

 
תוכנה

ניתן להשתמש בכל תוכנה שמאפשרת לרובוט לנוע באופן אוטונומי - כלומר, לנוע בכוחות עצמו.  
אסור להשתמש בשליטה מרחוק בכל צורותיה.

תכננו, תכנתו, ובנו



 הגדרות
– הנה מה שצריך לדעת ולצפות, וכיצד להתכונן למקצה.

01. רובוט – בקר ה – LEGO MINDSTORMS שלכם וכל הציוד אותו חיברתם אליו ביד ושאינו מתוכנן להיפרד 
ממנו, אלא ידנית.

02. ציוד – זהו כל מה שאתם מביאים אתכם למקצה לפעילות הקשורה למשימות, כולל הרובוט.

03. מקצה – כאשר שתי קבוצות משחקות זו מול זו על גבי שני מגרשים הממוקמים צפון לצפון. הרובוט שלכם משוגר 
מאזור השיגור פעם אחת או יותר ומנסה לבצע כמה שיותר משימות ב-½2 דקות.  

04. מגרש – כולל את ה-בית, שטיח המשחק, דגמי המשימות וכל דבר אחר הנמצא בתחום הדפנות הפנימיות.  

05. דגם משימה – כל אלמנט )רכיב( של LEGO הנמצא כבר במגרש כאשר אתם מגיעים לשם.

06. אזור שיגור – שטח רבע העיגול הפנימי על גבי השטיח והקווים השחורים התוחמים אותו. אזור השיגור נמשך וכולל 
את פני הדופן הדרומית, אך לא מעבר לכך. אזור השיגור לא כולל את הטבעת הלבנה עם הלוגואים של התורמים.

07. בית – משטח השולחן ממערב לשטיח המשחק, הכולל את פני דפנות השולחן הפנימיות.

08. שיגור – כל פעם שסיימתם לטפל ברובוט ואתם גורמים לו לנוע.

09. הפרעה – הפעם הבאה בה אתם מתערבים ב/משפיעים על פעולת הרובוט )אינטראקציה( לאחר השיגור.

מגרש

אזור ביקורת גדול

שטיח

אזור ביקורת קטן

בית

אזור שיגור

חוקי משחק הרובוט



10. אסימון דיוק – אלו הן שש דיסקיות אדומות הנמצאות על המגרש, השוות נקודות כבר בתחילת המקצה. הפרעה 
לרובוט לפני שחזר לגמרי לתוך ה-בית תגרום לשופט הזירה לקחת אותן.

11. הובלה ומטען – כאשר דבר באופן מכוון/אסטרטגי...
 נלקח ממקומו, ו/או

 מועבר למקום חדש, ו/או
 משוחרר במקום חדש

הוא "מובל" ונקרא "מטען". כאשר החפץ בבירור לא נמצא במגע עם מה שהוביל אותו, ההובלה הסתיימה והחפץ לא 
נחשב יותר כ"מטען". 

חוקי תחרות  
זכרו שיש לכם שלושה סבבים רשמיים, אז אל תילחצו אם משהו משתבש. הניקוד הטוב ביותר שלכם הוא היחיד שיחשב.

12.  מצופה מקבוצות, מדריכים\מנטורים, שופטי זירה וכל האחרים ליישם את ערכי הליבה של FIRST בכל עת.
13.  שליטה מרחוק או חילוף נתונים עם רובוטים )כולל דרך BLUETOOTH( בשטח התחרות אינה חוקית.

14. ניתן לגעת ברובוט בבטחה בזמן ההכנה לשיגור או כאשר הוא נמצא לגמרי ב-בית. 
15. הקו הדק מסביב לכל אזור ניקוד נחשב כחלק מאותו אזור ניקוד. 

16.  להנות מחמת הספק – אם שופט זירה נדרש להתמודד עם מצב מאתגר במיוחד, ואף אחד אינו מסוגל להפנות למלל 
הפוסק באופן מוחלט לגבי מצב זה, אתם נהנים מחמת הספק, אך אל תבנו על כך כאסטרטגיה.

17.  עדכונים רשמיים למשחק הרובוט עוקפים את הכתוב במסמכי המשימות וסידור המגרש. מסמכי המשימות וסידור 
המגרש עוקפים את הכתוב במסמך החוקים. שופט הזירה הראשי במקום יכריע סופית לאחר מקצה, במידת הצורך.

לפני תחילת המקצה  
18.  יש לכם דקה אחת לפחות להתארגנות. זוהי ההזדמנות שלכם לבקש משופט הזירה לבדוק שסידור דגמי המשימה 

תקין, ו\או לכייל את חיישני האור\צבע שלכם בכל מקום שתרצו.
19.  הראו לשופט הזירה שכל הציוד שלכם נכנס באזור הביקורת הגדול או הקטן )לבחירתכם(, תחת תקרה דמיונית 

 בגובה 30.5 ס"מ )12 אינץ'(. אם הציוד נכנס באזור הביקורת הקטן, אתם מקבלים יתרון. 
יתרון "האזור הקטן" במשחק City Shaper הוא תוספת 5 נקודות עבור כל משימה שתצברו בה ניקוד כלשהו. יוצאים 

מן הכלל: אינו תקף עבור משימה 14. עבור משימה 2 התוספת היא 10 נקודות במקום 5.
      לאחר שעברתם את תהליך הביקורת, ארגנו את הציוד שלכם בכל מקום ב-בית לצורך אחסון וטיפול ו/או אזור

      השיגור עבור שיגור.
      לפני תחילת המקצה, אתם רשאים לכייל חיישנים בכל מקום שתרצו, ו/או לבקש משופט הזירה לוודא שדגמי

      המשימה או סידור כלשהו הינם תקינים.

השאירו מאחור בפיט )אזור ההתארגנות(הביאו למקצה
כל הקבוצה המתחרה שלכם )עד 10 ילדים(, כולל 2 מפעילי 

רובוט יעודיים.
כל ציוד אלקטרוני אחר

הרובוט שלכם )רק אחד, במידה ויש לכם יותר מאחד( וכל 
הציוד שלו, כולל:

רובוטים נוספים

)AA בקרים נוספיםסוללה נטענת אחת לבקר )או שש סוללות
כבלי ומתאמי LEGO, במידת הצורך



20.  החליטו על שני מפעילי רובוט לתחילת המקצה. רק שני מפעילי הרובוט יכולים להיות ליד מגרש התחרות בו זמנית, 
אך מפעילי רובוט יכולים להתחלף בכל זמן שירצו. שאר הקבוצה נדרשת לעמוד מאחור בהתאם להנחיות מארגני 

התחרות, פרט למקרה חירום במהלך המקצה. 

במהלך המקצה
21. תהליך השיגור

מצב "היכון": הרובוט שלכם וכל דבר שהוא עומד להזיז או להשתמש בו מסודרים כפי שתרצו. הכל צריך להיכנס לגמרי 
בתוך אזור השיגור ואינו גבוה יותר מ-30.5 ס"מ )12 אינץ'(.

  כאשר שופט הזירה רואה שדבר על המגרש לא נע או מטופל, הוא\היא יתחיל את הספירה לאחור לקראת השיגור 
הראשון. 

  העיתוי המדויק של השיגור הראשון במקצה הוא תחילת המילה האחרונה או הצליל בספירה לאחור, לדוגמה "היכון, 
הכן, צא!" או בייייייייפ!

 22.  אל תתעסקו עם כל חלק מהמגרש שאינו לגמרי בתוך ה-בית, למעט לצורך שיגור.
– יוצא מן הכלל: אם ציוד התפרק מהרובוט באופן לא מכוון, אתם יכולים להרים אותו מידית מכל מקום.

 23.  אל תגרמו לדבר כלשהו, מלבד לרובוט, לזוז או להתפרש מחוץ ל-בית, אפילו באופן חלקי, מלבד לצורך שיגור.
– יוצא מן הכלל: אם דבר מה בטעות מתפרש מחוץ ל-בית, תוכלו להחזיר אותו.

24.  כל דבר שהרובוט משפיע עליו או מניח אותו לגמרי מחוץ לאזור השיגור נשאר כך אלא אם כן הרובוט משנה זאת.  
25. אין לפרק את דגמי המשימה, אלא אם המשימה דורשת זאת מכם.

26. אחסנו את כל הציוד שלכם וכל דבר אשר הרובוט מחזיר ל-בית בתוך ה-בית.

 27.  מהלך הפרעה – אם אתם מפריעים לרובוט, עצרו אותו באופן מיידי, והרימו אותו בזהירות לטובת השיגור הבא.  
איפה הרובוט היה בעת ההפרעה?  

אין בעיה   לגמרי בתוך ה-בית:   
אבדו אסימון דיוק   לא לגמרי בתוך ה-בית:   

28. הפרעה עם מטען – אם לרובוט יש מטען כאשר מפריעים לו,
היכן המטען הושג?  

נשאר אצלכם   לגמרי בתוך אזור השיגור:   
  לא לגמרי בתוך אזור השיגור...  

היכן היה המטען בעת ההפרעה?  
נשאר אצלכם   לגמרי בתוך ה-בית:   

שופט הזירה לוקח אותו   לא לגמרי בתוך ה-בית:   

29. מטען נטוש – אם רובוט מאבד מטען מבלי שהתערבתם בפעולתו, תנו למטען להגיע למצב מנוחה.  
היכן המטען הגיע למצב מנוחה?  

נשאר אצלכם   לגמרי בתוך ה-בית:   
השאירו אותו כמו שהוא   לא לגמרי בתוך ה-בית:   

30. התערבות – אל תשפיעו באופן שלילי על הקבוצה השנייה בשולחן למעט מה שמותר בתאור משימה. אם אתם, 
הקבוצה שלכם, או הרובוט שלכם מונע מקבוצה אחרת להשלים משימה, שופט הזירה יתן להם נקודות על אותה משימה.  

31. נזק למגרש – אם הרובוט מפריד מדבקות סקוץ' או שובר דגם משימה וגם מרוויח באופן ברור מהנזק, משימות 
שהרוויחו מהנזק לא ייקבלו נקודות.



סוף המקצה 
32. בסוף המקצה, חובה להשאיר את הכול בדיוק כמו שהוא.  

  אם הרובוט שלכם בתנועה, עצרו אותו בהקדם האפשרי והשאירו אותו במקומו. )שינויים לאחר הסיום לא יחשבו(.
  לאחר מכן, אל תגעו יותר בדבר עד ששופט הזירה מאשר לאפס את הזירה.

שימו לב לשתי ההגדרות הבאות כאשר אתם קוראים את דרישות הניקוד של המשימות:
33. עצמאי/עצמאית – שאינו נוגע בציוד כלשהו.

34. נתמך/נתמכת – 100% ממשקלו מוחזק באוויר ולא נופל.

ניקוד 
35. רק המצב הסופי של המגרש )בסיום המקצה( מוערך עבור הניקוד.

36. שופט הזירה ידון ויבחן את המגרש ביחד אתכם, משימה אחר משימה.
  אם הקבוצה ושופט הזירה מסכימים, חבר קבוצה חותם על גיליון הניקוד וההחלטה סופית.
  אם הקבוצה ושופט הזירה לא מסכימים, שופט הזירה הראשי יקבע את ההחלטה הסופית.

37.  רק הניקוד הטוב ביותר של הקבוצה ממקצי התחרות הרגילים נחשב עבור זכיה בפרסים/עליית שלב. תחרויות "פליי 
אוף", במידה ומתקיימות, הן רק בשביל ההנאה.

38.  במקרה של שיוויון ההכרעה תתקבל על פי הניקוד השני הגבוה ביותר ולאחר מכן השלישי. אם עדיין יש שיוויון, 
מארגני התחרות מחליטים כיצד לפעול.



ערכת המשימות כוללת:
שטיח משחק, דגמי המשימות, מדבקות סקוץ', חלקי LEGO לבנים היכולים לשמש לבניית אב הטיפוס לפרויקט החדשנות שלכם 

1. בנו את דגמי המשימות – השתמשו בחלקי ה-LEGO מערכת המשימות שלכם, ובהוראות הבנייה שבדף מפת 
המשאבים שבאתר. זמן מוערך לאדם אחד = 6 שעות. בנייה מדויקת של דגמי המשימות היא חיונית. בדקו שנית את 

הבנייה שלכם, במיוחד שכל החלקים מחוברים היטב.

2. הדביקו וקבעו את דגמי המשימה – עקבו אחר ההוראות בעמודים הבאים. 

מדבקות סקוץ' – מצאו את הגיליונות החומים של המדבקות מתוצרת 3M בערכת האתגר שלכם. מדבקות הסקוץ' יצמידו 
את דגמי המשימות לשטיח אך גם יאפשרו את הסרתם. 

קיבוע הדגמים – ריבועים עם הסימון "X" מסמנים מקומות שבהם צריך לחבר דגם לשטיח המשחק עם מדבקת סקוץ'. 
השתמשו במדבקות כפי שמודגם מטה והקפידו לדייק. 

הפעלת לחץ על הדגמים – כאשר אתם מצמידים את דגמי המשימה, הקפידו ללחוץ על הבסיס הנמוך ביותר במקום למחוץ 
את כל הדגם. הרימו מאותה נקודה אם תצטרכו להפריד את הדגם מהשטיח.

דגמים חופשיים – הניחו כמוצג ומודגם מטה.

שלב 1: הצד הדביק כלפי מטה

בתחום ה-בית מסודרים בכל דרך שתרצו: יחידה כחולה אחת עם גג שטוח
שדרוגי ַקָּימּות )לוחות סולאריים, גינת גג, בידוד(, 14 

יחידות, הדגם שבניתם למשימה 11

יחידה לבנה אחת

שלב 3: ישרו את דגם המשימה, לחצו שלב 2: הצד הדביק כלפי מעלה
כלפי מטה

שישה אסימוני דיוקרחפן בדיקה

סידור המגרש



דגמים בעלי קיבוע רב-שלבי  
קבעו והכינו כמוצג ומודגם מטה.

דגמים בעלי קיבוע פשוט 
קבעו והכינו כמוצג ומודגם מטה.

נדנדה

שלב 1

שלב 1

שלב 1: קשרו קשר שטוח 
 )SQUARE KNOT(

לקראת סוף המיתר

שלב 2:  תלו את היחידה הכחולה הזו 
ולפפו עד למעלה. סובבו את הזרוע 

עד הסוף עם כיוון השעון

מבנה פלדה:

מבנה בדיקה:

מנוף:

פקק תנועהעץ

שלב 2: דחפו מזרחה

שלב 2

מעלית



דגמים בעלי קיבוע רב-שלבי )המשך(

שלב 7: השתמשו במוטות התמיכה מתחת לחלק העליון של 
הגשר כדי שיוכל להחזיק רובוט כבד. נסו אורכים שונים כך 

שהגשר יהיה ישר ככל הניתן.

גשר:

שלב 2: בדקו היטב את כל 
מיקומי מדבקות הסקוץ'

שלב 6: וודאו שהחלק העליון של הגשר ממורכז מעל הדופן 
הצפונית ודופן הדמה )במידה ולמגרש שלכם יש דפנות(

שלב 3: התקינו מחדש את 
הכניסה

שלב 4: התאימו את מדבקות 
הסקוץ' כך שהפינות ימוקמו על 

הנקודות האדומות

שלב 5: וודאו שהדגל זז 
בחופשיות ומופנה כלפי מטה

שלב 1: מבט מלמטה

שלב 1: נתקו בזהירות את הכניסה של הגשר

עצה – השתמשו בספרים לתמיכה בגשר אם למגרש שלכם אין דפנות.
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